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 االمتناع ومنه مساك،واإل ّالكف مطلق :اللغة يف الصيامالصوم و معنى

ِ ُتْرََذن ّ إ و ُقَ {: سبحانه قال ؛الكالم عن َ  لر  أ َْنَلف ًماْوَص ِنْ
ُ

 َمَْوا  َم لَ 
 ).٢٦: مريم (ً}اّيِْس إ

ٍمعينة ءأشيا عن ّالكف واإلمساك: الرشع ويف  والرشاب الطعام من ّ
ٍمعني ٍزمن يف وغريمها  .تعاىل اهللا شاء إن يأيت ما عىل ،ّ

 ّ فإناملبارك، رمضان شهر :هاّأمه ،ّمعينة حاالت يف ُالصيام وجيب
 اخلمسة األركان حدأو ،الرشيعة واجبات ّأهم من الشهر هذا يف الصيام
 .اإلسالم عليها نيُب التي
 .، أي من البدهييات الدينيةالدين رضوريات من الوجوب هذا عتربُوي
 وأفطر عصاه ّهولكن بالوجوب ّأقر ومن ،ًكافرا كان ًداّومتر ًياّحتد أنكره فمن
) التعزير (الدنيا يف بالتأديب جدير وهو ًآثام، كان ٍّرشعي ٍعذر بدون

 .ْبُتَي مل ما اآلخرة يف والعقاب
 عليه يطلع أن ّملكلفا حياول أن يف املبارك الشهر اهذ صيام صّويتلخ

 والرشاب الطعام عن اإلمساك وينوي ،اجلنابة من طاهر وهو الفجر
، تفصيلها يأيت ـ أخرى أمور وعن ،ونحوها باملداعبة املني نزالإو واجلامع
 وقت ابتداء حني من أي املغرب، إىل الفجر طلوع من ـ باملفطرات ّوتسمى

 ةّبني الصائم ويقصد املغرب، صالة وقت ابتداء حني إىل الفجر صالة
 شهر يف النهار صيام وجوب ّويستمر تعاىل، اهللا إىل َبُّالتقر هذه اإلمساك
 اليوم وبنهاية منه، األخري النهار إىل لّاألو النهار من ـ اهّبين ما عىل ـ رمضان
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 ،ًعيدا الّشو من ُلّاألو ُاليوم ويعترب ،ّشوال شهر هالل ُّهيل منه األخري
 .الفطر بعيد ّويسمى

 ّويسمى ،ًيوما ثالثني :ً تارةيكون ،ًقمريا ًشهرا باعتباره رمضان ُوشهر
 واملعروف. ًناقصا ًشهرا ّويسمى ،ًيوما وعرشين ًتسعة وأخرى ،ًكامال ًشهرا
 . ًيوما وعرشين ٍتسعة عن ّيقل الّ أنه ًةّكاف والفقهاء العلامء بني

 فاته فمن ،ًقضاءو ًأداء للصالة أن كام ،ٌوقضاء ٌأداء رمضان شهر ولصوم
 .وقته ّميض بعد قضاه ،له رّاملقر شهره يف الصيام هذا أداء

 لبعض ًارةّكف بل ،له ًقضاء وال رمضان شهر يف ًأداء ال الصيام جيب وقد
 ًوفاء أو ،)التكفري صيام أو ،ارةّالكف بصوم ّويسمى( واملعايص الذنوب

ٌتحبةمس ٌعبادة ذلكّ كل بدون وهو ذلك، ونحو ٍيمني أو ٍلنذر ًرشعا  ٌمطلوبة ّ
 األيام بعض يف فهو ؛ٍدرجات عىل استحبابه كان وإن ،امّاألي سائر يف

 بعض ويف ،وشعبان رجب شهري يف كام ،ٍأكيدة ٍبدرجة ًاستحبابا مطلوب
 يكون ًوأحيانا األخرى، األشهر يف كام ّأقل ٍبدرجة ًاستحبابا مطلوب األيام
 بأنواعه الصوم أحكام تفصيل أيتوسي .ًمثال الفطر يوم عيد كصيام ًحراما
 .مةّواملحر ّواملستحبة الواجبة
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 :التالية الرشوط فيه ّتتوفر إنسانّ كل عىل رمضان شهر يامص جيب
 ّتقدم، كام للتكليف ّالعامة الرشوط أحد وهو ،البلوغ :لّاألوالرشط 

 عليه طلع وإذا مأجور، فهو صام إذا ولكن ،البالغ غري عىل الصيام جيب فال
 .بالصيام فّيكل فال بالغ غري وهو الفجر

 عليه جيب مل ،النهار أثناء يف بلغ ّثمغري البالغ  يصم مل لو :١٠٩٦ املسألة
 .عليه قضاء وال ،والرشاب الطعام ترك

ّلو صام الصبي تطوعا ثم :١٠٩٧ املسألة ًّ  غري وهو الفجر عليه طلع ّ
 قضاء وال ،منه قبلُفي ،صيامه يواصل نأ له كان ،النهار أثناء يف بلغّثم  ،بالغ
، وإن بلغ أن بعد ولو ّأحب إذا النهار ذلك يف يفطر نأ له ّأن كام ،ٍحينئذ عليه

ّكان األفضل استحبابا أن يتم صومه ً. 
 كام ،للتكليف ّالعامة الرشوط ًأيضا من وهو ،العقل :الثاينالرشط 

 ّيستمرأن ّالبد  موالص جيب ولكي املجنون، عىل موالص جيب فال .ّتقدم
 فليس منه ٍجزء يف عقله فقد فلو ،النهار هناية إىل ورشده عقله باإلنسان

 . عليهًواجبا النهار ذلك موص
 حالته ّاسرتدّ ثم ل،علي مريض وهو الفجر عليه طلع لو :١٠٩٨ املسألة
 الطعام عن يمتنع أن عليه جيب فال النهار أثناء يف االعتيادية العقلية

 . يأيت كام اليوم هذا ملثل قضاء وال ،والرشاب
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 الصيام، ينوي أن قبل غامءباإل ّاملكلف يصاب ال أن :الثالثالرشط 
 أن إىل غامءاإل به ّواستمر املقبل النهار صيام ينوي  أنقبل اإلغامء فاجأه فإذا
 أو ًصباحا أفاق ولو حتى اليوم ذلك صيام عليه جيب فال ،الفجر عليه طلع
 .نفسه إىل وانتبه ًظهرا

 عليه غميُأّ ثم املقبل النهار يف الصيام ّاملكلف نوى إذا :١٠٩٩ املسألة
 من سبوحيت صيامه يواصل أن فعليه ،النهار أثناء يف وأفاق ،ةّالني بعد

 ًساعة النهار أثناء يف عليه وأغمي ًصائام أصبح إذا وكذلك الواجب، الصيام
 .الواجب الصيام من وحيتسب صيامه عىل يبقى فإنه ،أفاقّ ثم أكثر أو

 ،النهار طيلة والنفاس احليض دم من ًةّنقي املرأة تكونأن  :الرابعالرشط 
 فال ٍبثانية الفجر عدب والنفساء احلائض عن الدم انقطاع فوصاد ّاتفقفإن 
 ٍبثانية الشمس غروب قبل الدم فاجأها وإذا اليوم، ذلك صيام عليها جيب

 دم من النقاء عىل ّيتوقف إذن فالوجوب بواجب، اليوم ذلك صيام فليس
 .النهار طيلة والنفاس احليض

 مل ،النهار من ٍجزء يف ولو ٍةّنقي غري وهي املرأة صامت إذا :١١٠٠ املسألة
 .القضاء من يعفيها وال ،ًمطلوبا صيامها يكن

 الرضر من ًآمنا ّاملكلف يكن مل فإذا .الرضر  منمناأل :اخلامسالرشط 
 من بمرض يصاب أن خيشى فمن الصيام، عليه جيب فال الصوم بسبب
 أو ،ّيشتد أو املرض به يطول أن وخيشى ًمريضا كان ومن الصوم،أجل 
 ضاملر وأجهده ًمريضا كان ومن الصوم، بسبب آخر بمرض يصاب
 جيوز هؤالءّ كل الصيام، يف ًشديدة ًةّومشق ًصعوبة يعاين فأصبح وأضعفه

 .الصيام عليهم جيب وال ،اإلفطار هلم
 الصوم من ينشأ ٍمرضّ وكل ٍّيِّصح رضرّ كل ليس :١١٠١ املسألة
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 ُبّسبي كان إذا فالصيام الصيام، وجوب من ّاملكلف ويعفي َاإلفطار ِّسوغي
 أو العني أو اللوزتني يف ًجزئيا ًاباالته أو ،ًضئيلة ًىّمح أو ،ًبسيطا ًصداعا

 ًعادة الناس يراه ال ّامم ؛القبيل هذا  منٍيشء بسبب اإلفطار جيوز فال ،ذناأل
 بّيسب الصيام كان إذا الوجوب ّوإنام يسقط هم،ّمهام ممارسة عن ًمانعا

 العقالء ّهيتم ٍبدرجة به ًاّمعتد ًالتهابا أو ،ًعالية ًىّمح أو ،ًشديدا ًصداعا
 فاإلنسان ،االشخاص يف ّنسبي أمر نفسها ةّوالشد ،ًعادة منها ظّحفبالت

 ملتاعب ًومثرية إليه بالنسبة ًشديدة البسيطة ىّاحلم تكون قد ًياّصح املتداعي
 .عنده ٍكبرية ٍيةّصح

 يعيق وال هّيرض ال الصيام ّولكن ًمريضا اإلنسان كان إذا :١١٠٢ املسألة
 .وميص أن فعليه ،ًشديدة ًةّمشق عليه ّيشق وال شفاءه

 ّيظن وأخرى ي،ّالصح الرضر من دّيتأك ًتارة ّاملكلف :١١٠٣ املسألة
 ًورابعة السواء، عىل وقوعه عدم حيتمل كام ،ذلك حيتمل ًوثالثة بوقوعه،

 يف تبعث درجة هاّولكن ،باملائة مخسني من ّأقل بدرجة يّالصح الرضر حيتمل
 ،العمى أو الرمد من عينه عىل خيش إذا كام ،سّوالتوج اخلوف النفس
 يّالصح الرضر حيتمل ًوخامسة ًمثال، باملائة ثالثني بدرجة ذلك لواحتم
 األربع احلاالت ففي ،ًساّوتوج ًخوفا النفس يف تبعث ال ٍضئيلة ٍبدرجة
 .الصيام وجيب ،جيوز ال اخلامسة احلالة ويف ،اإلفطار جيوز األوىل

 ّاملكلف يأخذ مل إذا ،اإلفطار فيها جيوز التي احلاالت يف :١١٠٤ املسألة
 فام ،يّالصح الرضر لّوحتم املرض عىل نفسه ًناّموط وصام الرخصة هبذه
 عتربُي أو ،ذلك بعد القضاء من ويعفيه منه قبلُي وهل صيامه؟ حكم هو
 وبرئه؟ عافيته عند الصيام َيقيض أن وعليه ًاصيعا

 .القضاء من يعفيه وال ،مقبول غري صيامه ّن إ:اجلواب
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ّ ثم ،مةبالسال ًواطمئنانا الرضر عدم باعتقاد صام إذا :١١٠٥ املسألة
 قبلُي فهل ،به ّأرض الصوم ّنأ وخطأ عىل كانّ أنه الصيام إكامل بعد له ضحّات
 القضاء؟ من ويعفيه الصوم ذلك منه
 .الصوم بذلك ييكتف وال يقيض أن عليه ّنإ: جلوابا

 كانّ أنه ذلك بعد له ّوتبني ،للرضر معتقد وهو صام إذا :١١٠٦ املسألة
 من ويعفيه الصوم هذا منه قبلُي فهل ،هّيرض مل الصيامن أ واعتقاده يف ًخمطئا

 القضاء؟
 :برشطني القضاء من ويعفيه منه قبلُي صومهن إ: اجلواب
 اخلطرية رضاراأل من ًالّأو اعتقده الذي الرضر يكون الأن : أحدمها

 كالرسطان ،عليها ويعاقب فيها نفسه يوقع أن ّمكلفّ كل عىل حيرم التي
 .ذلك ونحو قعادواإل والعمى والشلل ّوالسل

 أي أن ،وتعاىل سبحانه اهللا ألجل منه وقع الذي الصيام يكون أن :واآلخر
 ،الصيام منه طلبُي ال املريض بأن ًجاهال كان إذا كام القربة،ّ نية لديه ّتتوفر
 بأن يعلم كان ّوأما إذا والرضر، للمرض معتقد وهو ًاّحق اهللا أجل من فصام

 نفسه يرى وهو القربة نويي أن يمكنه فال ،الصيام منه طلبُي ال املريض
 .ًمريضا

 جيب ال ًمرضا مريض وهو اإلنسان عىل الفجر طلع إذا :١١٠٧ املسألة
 أثناء يف وعويف ونحوه ٍنوم بسبب ًمفطرا يتناول مل ولكنه ،الصيام معه

 ؟ًكامال ًصياما ويعتربه إمساكه يواصل أن عليه جيب فهل النهار،
 ذلك، بعد ويقضيه إمساكه يواصل أن عليه جيب هذان إ: اجلواب

 يكونأن : وهي ،اإلمساك فيها جيب ال واحدة حالة ذلك من وتستثنى
 ـ ًمريضا فيها كان التي النهار من األوىل الساعات يف ـ منه لبّتط قد مرضه
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 ومل متاهلّ أنه غري ،ذلك نحو  أو،ًمثال دواء بتناول الوقت ذلك يف يفطرأن 
 يواصل أن يهعل جيب ال احلالة هذه ففي مرضه، من شفي حتى يتناول
 .العافية بعد حتى اليوم ذلك يف ويرشب يأكل أن وله ،إمساكه

 قوله يف ًثقة ًطبيبا ّولكن ًصحيحا نفسه اإلنسان وجد إذا :١١٠٨ املسألة
 ،الصيام معه جيب ًرضرا ال هّيرض الصوم بأن وأخربه فحصه ،ّهفن يف ًوماهرا
 حالته يف جيد ِامل ؛والقلق اخلوف هنفس يف يبعث مل ولو ،بقوله يعمل أن فعليه
 فال ،كذبه أو الطبيب هذا بخطأ ّواطمأن ّتأكد إذا ، أجل.عافية من يةّالصح
 .ٍحينئذ يصوم أن وعليه ،لكالمه يأبه

 ّيرضه أن وخياف ًياّصح ًمتداعيا نفسه اإلنسان جيد قد :١١٠٩ املسألة
 بقوله يأخذ فهل ،الصيام من عليه رضر الّ بأنه خيربه الطبيب ّولكن الصوم
 ّاخلاص؟ فهّوختو شعورهل ًوفقا يعمل أو ،ويصوم

 الشعور هذا يكن مل ما ،ّاخلاص فهّوختو لشعوره ًوفقا يعملّأنه : اجلواب
 الرضر خيشى من يف الغالب هو كام ،ٍووسوسة ٍشذوذ من ًناشئا فّوالتخو

 .الرضر عدم عىل له املاهر الثقة الطبيب تأكيد مع
 ٍةّمشق يف له ًوموقعا له ًحمرجا الصيام يكون الأن  :السادسالرشط 

 عن الصيام يمنعه الذي اإلنسان قبيل من ،ةحياتي ٍمشكلة مامأو ٍشديدة
ّما ألنه إ منه، يرتزق الذي عمله ممارسة  العمل، معه يطيق ال ًضعفا له بّسبيّ

ّما ألنه يعرإو  ففي ذلك، لغري أو ،املاء عن اإلمساك معه يطيق ال ٍلعطش ضهّّ
 لهّيؤج أو عمله لِّدَبُي أن ٍحمرجة غري ٍبصورة الفرد بإمكان كان إذا احلالة هذه
 عليه وجب ،هذا نحو أو ٍينَد أو ٍرّموف ٍمال عىلً فعال رزقه يف االعتامد مع

 ًاحتياطا ـ به واألجدر الصوم، وجوب عنه سقطّ وإال يصوم، لكي ،ذلك
 املفطر يامرسه ما ويامرس ويرشب يأكل بأن لنفسه يسمح ال ـ أن ًووجوبا
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 به دفعيو عمله عليه يفرضه الذي األدنى ّاحلد عىل يقترص بل يشاء، كيفام
 .له ّتيرس إذا ذلك بعد يقضيهّ ثم ،نفسه عن ةّواملشق احلرج

 يكون ال أن :ًحتديدا أكثر ٍوبعبارة ،ًمسافرا يكون ال أن :السابعالرشط 
ٍفكل مسافر السفر، أجل من صالته يف التقصري عليه وجب ّنمم  عليه وجب ّ
 صام ولو بحال، منه طلبُي ال بل ،الصيام عليه جيب ال ةالصال ّيقرص أن

أن : وهي ،واحدة حالة يفّ إال القضاء، من يعفيه وال ،ًعبثا كان هذه واحلالة
 مل إذا ٍحينئذ صيامه منه قبلُفي ،عليه صيام ال املسافر بأن منه ًجهال يصوم

ّوأما  بالصيام، فَّيكل ال املسافر ّ بأنالرشعي احلكم عىل النهار أثناء يف لعّيط
 فصيامه ،ذلك من الرغم عىل صيامه وواصل هذا عىل األثناء يف لعّاط إذا

 .باطل
 املسافر عىل وكذلك بلدته، يف احلارض  الشخصعىل جيب إذن فالصيام

 عمله كان ومن أيام، عرشة كاملقيم ،الصالة يف التقصري عليه جيب ال الذي
 يف ّمرتدد ًيوما وهو ثالثون عليه مىض ومن املعصية، سفر سافر ومن السفر،
 .ما مكان

 حلوله بعد أو رمضان شهر حلول قبل ّللمكلف حسمُي :١١١٠ املسألة
 ذلك ّ فإنالصيام، من صّالتخل يف ًاّحب أو ،رضورة بدون ولو يسافرأن 

 .ًعظيام ًأجرا ّاملكلف عىل عّيضي كان وإن جائز
 يف سافرّ ثم حارض وهو اإلنسان عىل الفجر طلع إذا :١١١١ املسألة

 ًواجبا عليه؟ النهار ذلك صيام يكون فهل ،النهار أثناء
 صيام عليه جيب فال ،الظهر قبل البلد من وخرج سافر إذاّأنه : اجلواب

 ًقرارا ذّاخت قد كان ًسواء ذلك، بعد والقضاء اإلفطار عليه بل ،اليوم ذلك
 عليه ّحل حني كان وسواء الفجر، طلوع بعد ذهّاخت أو الليل من بالسفر
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 عن معامله ِختتف ومل منه ٍمقربة عىل يزال ال ًكثريا أو بلده نع ابتعد قد الظهر
ّ بمعنى أن مبدأ املسافة التي البد أن خيرج منه قبل الظهر هو البلد ال ناظريه،

ّحد الرتخص، وإن كان جيب عليه لكي جيوز له اإلفطار أن ينتظر الوصول  ّ
ّإىل حد الرتخص  اليوم ذلك مفصيا الظهر بعد البلد من وخرج سافر وإذا. ّ

 .يواصله أن وعليه ،واجب
ّ ثم ،مسافر وهو الفجر عليه وطلع األمر انعكس إذا :١١١٢ املسألة

 يصنع؟ فامذا ،أيام عرشة فيها البقاء رّقر ٍبلدة أو بلدته إىل وصل
 صيام فال بلدته إىل الوصول قبل أفطر قد املسافر هذا كان إذا :اجلواب

 الدخول قبل أفطر قد يكن مل وإذا ذلك، بعد ويقضيه إفطاره عىل ّويستمر له
 ويصوم الصيام ينوي أن عليه وجب الظهر قبل دخوله كان فإن :فينظر

 بعد ةالبلد نفس إىل دخوله كان وإن الواجب، الصيام من له وحيتسب
 .ذلك بعد يقضيه أن وعليه ،يفطر أن وله ،له صيام فال الظهر

 سافرّ ثم بلدته يف وهو ّاملكلف عىل الفجر طلع إذا :١١١٣ املسألة
 يصوم؟ فهل ،اليوم نفس من الظهر قبل ورجع ًصباحا

ًوجوبا ـ  ـ حيتاطّ ثم ،صوميو ينويأن ًوجوبا  به األجدرن إ: اجلواب
 .ًأيضا بالقضاء ذلك بعد

 النهار أثناء ّاملكلف عىل فيها يطرأ التي احلاالتّ كل يف :١١١٤ املسألة
 إذا ـ ذلك ونحو سفر أو مرض أو نفاس أو حيض من ـ الصوم من يعفيه ما

 أثناء يف حيدث سوف الطارئ هذا ّ بأنًمسبقا معل ّاملكلف  أنافرتضنا
 يعلم دام ما والرشاب الطعام ويتناول ذلك قبل يفطر أن يمكنه فهل ،النهار
 ؟لهّ يتم لن اليوم ذلك صيام أن

 الفجر طلوع عند صوميو ينوي أن جيب بل ،جيوز ال ذلكن إ: اجلواب
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 اّ بأهناملرأة علمت فلو ،الصيام من يعفيه ما يطرأ أن ًصائام إىل ويبقى
 حتيض، أن قبل النهار يف تأكل أن هلا ْجيز مل النهار من ساعة بعد ستحيض

 بعدّ إال يفطر أن له جيوز فال الظهر قبل سيسافرّ بأنه ّاملكلف علم وإذا
 هناية يف يقف من يرى أن له تيحُت ال ٍبمسافة عنه وابتعاده بلده من خروجه
ّي الوصول إىل حد الرتخص، أذلك يراه أن وال البلد ّ. 

 عن ْهأضعفت بشيخوخة أصيب قد ّاملكلف يكون الأن  :الثامنالرشط 
 وكانت والنساء الرجال من السبعني بلغ من ذلك ويشمل الصيام،

 أن شاؤوا إن وهؤالء عليهم، الصوم وصعوبة ضعفهم يف ًسببا شيخوختهم
 ،الصيام ترك يف صونّمرخ فهم يفطروا أن شاؤوا وإن ،هلم فذلك يصوموا

 غري أو اخلبز أو احلنطة من الكيلو أرباع ثالثة وهي ،بفدية عنه والتعويض
 إىل ايدفعوهن ،رمضان شهر من فيه يفطرون يومّ كل عن ،الطعام من ذلك

 ضعف بلغ حتى لو ،األيام تلك يقضوا أن عليهم وليس الفقراء، بعض
 ًاّمرض كان أو ،ًهنائيا عليهم رّوتعذ الصيام عن معها عجزوا ٍدرجة إىل هؤالء

ّرضرا صح  .فديةُفإهنم ال يعفون عن ال ،ًياً
 بذي ّيسمى من وهو ،العطش بداء ًمصابا يكون الأن  :التاسعالرشط 

 املاء فيرشب ،ٍشديد ٍبعطش يشعر جتعله ٍةّمرضي ٍبحالة َىمنُي الذي العطاش
ًمشقة يعاين وكان احلالة هبذه أصيب منّ وكل يرتوي، وال  يف ًوصعوبة ّ

 ضّويعو ،الصيام ويرتك يفطر أن وله ،يصوم أن فله ،ذلك أجل من الصيام
 معها ّيتعذر ٍدرجة إىل ّاملشقة به بلغت إذاّحتى  الذكر، اآلنفة بالفدية عنه

 .فدية يعفى عن الفال ،ًهنائيا الصيام
 ،بحملها ّويرض الصوم ًمقربا ًحامال املرأة تكون الأن  :العارشالرشط 

ّ كل عن ًآنفا املذكورة بالفدية ضتّوعو ،اإلفطار هلا جاز لككذ كانتفإن 
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 ّوأما إذا ،باحلمل ًاّمرض الصيام كان إذا هذا .ذلك بعد القضاء وعليها ،يوم
 اخلامس الرشط ّتوفر عدم معناه فهذا ،نفسها احلامل املرأة ّبصحة ًاّمرض كان
 .عليها فدية وال تفطر أن فلها ،ّتقدمت التي الوجوب رشوط من

ًمرضا  صيامها كان فإذا ،عةِاملرض ُاملرأة احلامل املرأة مثل :١١١٥ املسألة ّ
 وإذا ،تقيضّ ثم بالفدية ضِّوتعو ،تفطر أن فلها ،غذائه ةّقل بّويسب بالولد
ًمرضا هبا صيامها كان  . عليها فدية وال أفطرت ،ّ

 أن بإمكاهنا كان من ،هذا عةِاملرض املرأة حكم يشمل ال :١١١٦ املسألة
 الولد رَّيترض مل إذا بَّاملعل احلليب من أو ،حليبها غري من ولدها ترضع

 .بذلك الرضيع





 
 

 

 
 : ييل ما رمضان شهر يف الصائم عىل جيب

ّ 

 عبادة،ّ كل يف الواجبة ةّالني فيه ّتتوفر أن فيجب ،ٌعبادة موالص ّأن وذلك
 إىل ًقربة مفطراته نع واالجتناب الصيام بواجبات االلتزام ينوي بأن وذلك
 .تعاىل اهللا

 كام ،بالرياء ويبطل وحيرم اهللا، إىل ًقربة الصيام ينوي أن :موجزة وبعبارة
 .للعبادات ّالعامة األحكام يف ّتقدم ما  عىل،ًأيضا عبادةّ كل يف احلالة هي

 ةّوني ،العمل عىل الباعث هي ةّالنين إ :وتقول تسأل قد :١١١٧ املسألة
 الصعب من وهذا ،العمل عىل الباعث هو اهللا مرأ يكون أن :معناها القربة

 أو ،ّ كلهأو النهار ّلُج ينام الذي فالصائم الصيام، حاالتّ كل يف افرتاضه
ّ كل يف مائالص ّإن والرشب، األكل عن ًافعزو يكون أو ،الطعام عن يغفل
 هو بل ،تعاىل اهللا أمر والرشاب للطعام تركه عىل الباعث ليس احلاالت هذه
 احلاالت؟ هذه يف الصيام يبطل فهل ًمثال، عزوفه أو ،تهغفل أو ،نومه

 ّاملكلف نفس يف يكون أن القربةّ نية يف يكفي إذ ؛يبطل الّأنه : واجلواب
 ًنائام يكن مل إذا فيام ونحومها والرشاب الطعام عن يمنعه ّإهلي ودافع باعث
ّأنه  نفسه من عرف إذا والعزوف والغافل فالنائم ،ًعزوفا وال ًغافال وال

 اهللا أجل من يرشب وال يأكل ال ،ًعزوفا يكن ومل يغفل ومل ينم مل لو حتى
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 .الصومّ نية يف ذلك كفاه ،تعاىل
 طلوع من النهار هذا يصومّ أنه ينوي أن الصائم يكفي :١١١٨ املسألة

 ؛رمضان شهر صيام غري آخر ًصوما به يقصد ال أن عىل ،املغرب إىل الفجر
 ُيقبل فال مني،والص كال بذلك فّاملكل خرس ّوإال ،ّالكفارة صوم قبيل من
 .ّكفارةال صيامل وال رمضان شهر صيامل منه

 عن رمضان شهر يف الصائم لدى ةّالني رّتتأخ ال أن جيب :١١١٩ املسألة
 للصيام ٍناو غري وهو رمضان شهر يفعليه  الفجر طلع فإن الفجر، طلوع
 الصيام ينوي أن فعليه ،ًمفطرا يستعمل أن قبل نّتفطّ ثم ،ًجهال أو ًغفلة

 استعمل قد كان ّوأما إذا ذلك، بعد يقضيهّ ثم ،منه تعاىل اهللا يقبله أن أملب
 يقضيهّ ثم ،بالصائمني ًهاّتشب يمسك أن فعليه ،وجهله غفلته حال يف املفطر
 .ذلك بعد

 ٍدّتعم عن للصيام ٍناو غري وهو عليه الفجر طلعإن  :١١٢٠ املسألة
ًتشبها يمسك أن فعليه ،النهار أثناء يف رشده إىل ثابّ ثم ،ٍوعصيان ّ 
 .ذلك بعد يقضيهّ ثم ،بالصائمني
 ،الفجر طلوع عن ةّالني رّتتأخ أن ْجيز مل إذا :تسأل قد :١١٢١ املسألة

 الليل؟ يف الصيام ينوي بأن ذلك عىل تقديمها جيوز فهل
 رّقر فإذا عنها، يعدل مل ما ةّالني تلك وتكفيه ،ذلك بإمكانه ّنإ: واجلواب

 وهو الفجر عليه وطلع ،ساألسا هذا عىل ونام ،ًغدا يصوم أن الليل لّأو
 شهر عليه دخل إذا بل ّصح صومه، ،ّنيته عىل وهو ًهنارا واستيقظ ،نائم

 عنها، يعدل مل ماّ كله للشهر ّالنية تلك هْتَكف ،الشهر يصوم أن فنوى رمضان
 أو يومني ّمدة ٍطارئ ٍلسبب النوم ـ ذلك بعد ـ به ّاستمر لوّ أنه يعني وهذا
 .ًنائام قضاها التي األيام تلكّل  كيف ًصائام اعترب ،أكثر



 ٢٣ ...............................................................................كتاب الصوم 

 قصد فمن وعليه ،ًواستمرارا ًابتداء الصيام يف ّالنية جتب :١١٢٢ املسألة
 عىل االستمرار أو البقاء يف ّتردد أو رمضان شهر من يوم يف اإلفطار
 عليه وجيب بعده، أم الزوال قبل ذلك َثَدَحَأ سواء صومه، بطل ،الصيام
ًتشبها اإلمساك  .رمضان شهر عدب القضاءّ ثم بالصائمني ّ
 ، إذا وضع قطرة يف عينيهام ك،ٌيشء الصائم من صدر إذا :١١٢٣ املسألة

 عىل صيامه يف ّفرتدد ،ال أو الصيام تبطل القطرة يف العني ّشك هلّثم 
 فهل الصائم، رّتفط ال قطرة العني ّ أنفعرف سألّ ثم الشك، هذا أساس
 الصوم؟ بطالن ّالشك يف بسبب أصابه الذي ّالرتدد بذلك صومه يبطل

 للصيام ًناويا يزال ال دام ما الصوم به يبطل ال ّالرتدد هذا ّنإ: اجلواب
 .مفطرة غري قطرةال كون حالة يف

 عىل الصائم يكون أن الصيامّ نية يف الرضوري من ليس :١١٢٤ املسألة
 يف جيد أن يكفي بل عنها، االجتناب ينوي التي املفطرات ّبكل ٍكاملة ٍمعرفة
 عليها فّبالتعر ولو املفطرات تلك باجتنا عىل القدرة ـ ّالنية عند ـ نفسه
 .ًمفطرا كونه حيتمل ماّ كل برتك أو ذلك، بعد

 

 ترك افإذ .الفجر طلوع قبل يغتسل أن فعليه ًجنبا ّاملكلف كان إذا
ًمتعمدا جنبّ بأنه عامل وهو سلُالغ  صيام منه ُيقبل مل ،الفجر عليه طلع حتى ّ

ًتشبها يمسك أن وعليه وم،الي ذلك  كلأ من عىل ما عليه أن كام بالصائمني، ّ
ًمتعمدا  .ّوالكفارة القضاء من رمضان شهر هنار يف ّ

 فحاله ،سلُالغ نيس ولكنه جنبّ بأنه اإلنسان علم إذا :١١٢٥ املسألة
 .عليه جتب ال ّالكفارة ّأن  غري،ًأيضا كذلك
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 يسمح فال ،غريه أو بجامع ًليال اليقظة حالة يف أجنب إذا :١١٢٦ املسألة
 ،الفجر طلوع قبل االنتباه عىل ًمعتادا كان إذاّ إال يغتسل، أن قبل بالنوم له
 .يغتسل لكي الفجر قبل يقاظهإ أجل من له ًهاّمنب وضع أو

 ّنيته يف وليس نامّ ثم اليقظة حالة يف ّاملكلف أجنب إذا :١١٢٧ املسألة
 سلُالغ ترك من بمثابة فهو ،الفجر طلع أن إىل النوم به ّواستمر ،يغتسلأن 
ًمتعمدا ظّمتيق وهو ّ. 

 إذا يغتسل أن ًناويا نامّ ثم كذلك ّاملكلف أجنب إذا :١١٢٨ املسألة
 قبل نومه من لالنتباه ًمعتادا يكن مل ولكنه ،الفجر طلوع قبل استيقظ
 أن بأمل الصيام ينوي أن فعليه ،الفجر طلع أن إىل النوم به ّفامتد ،الفجر
 .ّلكفارةوا بالقضاء ذلك بعد وحيتاط ،النهار ذلك ويمسك ،منه ُيقبل

 ًناويا نامّ ثم ،اليقظة حالة يف ّاملكلف أجنب إذا :١١٢٩ املسألة
 ،كذلك يستيقظ أن عادته من وكان ،الفجر طلوع قبل سلُللغ لالستيقاظ

 فال ،الفجر طلع أن إىل النوم به ّاستمر ولكن ،يقاظهإل ًهاّمنب له وضع أو
 .ّويصح صومه يشء عليه
 ّاطمأن إذاّ إال ينام بأن له حسمُي فال األثناء يف استيقظ إذا احلالة هذه ويف

 أن بعد ًثانيةّ مرة نام وإذا الفجر، طلوع قبل سلُالغ عليه تِّيفو لن ذلك ّبأن
 ّاستمر ولكن ،ويغتسل ًعادة سينتبهّ أنه عىل ًمعتمدا األول نومه من استيقظ

ًتشبها يمسك أن فعليه ،الفجر طلع أن إىل النوم به  بعد ويقيض ،بالصائمني ّ
 أكثر أو تنيّمر قظياست لو فيام يثبت نفسه واحلكم. عليه ّفارةك وال ،ذلك
 .الفجر طلوع إىل النوم فغلبه االنتباه عىل معتادّ أنه عىل ًمعتمدا ونام

 فإن :ًليال النوم حالة يف باالحتالم اجلنابة حصلت إذا :١١٣٠ املسألة
 فاقأ وإن صحيح، وصيامه يشء عليه فال ،الفجر طلع أن إىل النوم به ّامتد
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 قبل ًثانيةّ مرة ينام ال أن ًاحتياطا به فاألجدر فيه ملاحت الذي نومه من
 ًثانيةّ مرة نام وإذا الفجر، طلوع قبل االغتسال يفوته لنّ بأنه يثق مل ما سلُالغ

 طلوع إىل النوم به ّفامتد ،واسع الوقت ّنأ واالنتباه عىل معتادّ أنه عىل ًاعتامدا
 ذلك صنع ّوأما إذا ّالكفارة، دون القضاء عليهأمسك طيلة النهار، و ،الفجر

ًإضافة إىل اإلمساك طيلة النهار ـ  ـ فعليه ،االنتباه ًمعتادا عىل يكن ومل
 .ّوالكفارة القضاء

 يف نفسه وجينب زوجته يقارب بأن ّللمكلف سمحُي ال :١١٣١ املسألة
 ولو الفجر، طلوع قبل سلُللغ سعّتت ال التي ،الليل من األخرية اللحظات

ًبدال  ّالتيمم إىل يبادر أن فعليه ،ًسهوا ًعصيانا أو ذلك من ًشيئا ّاملكلف صنع
 إىل ًيقظا ّيظل أن ّتيمم إذا عليه جيب وال صيامه، ذلكبّويصح  ،سلُالغ عن

 منه ُيقبل فال ،الفجر طلع حتى ّيتيمم ومل أمهل ّوأما إذا الفجر، طلوع
 .رِّويكف يقيض ذلك وبعد ،باإلمساك بالصائمني هّيتشب أن وعليه ،الصيام

 دم من املرأة نقت فإذا كاجلنب، والنفساء احلائض :١١٣٢ املسألة
 إىل تبادر أن عليها وجب ،رمضان شهر من الليل يف والنفاس احليض

 .ًوجوبا  عىل األحوطالفجر طلوع قبل سلُالغ
 من سلُالغ ،الفجر طلوع قبل ًتاّمي َّمس منال جيب عىل  :١١٣٣ املسألة

 .رالفج طلوع بعد ما إىل سلُالغ تأخري بإمكانه بل ،ذلكأجل 
 قبل يغتسل أن الصائم عىل فيها وجب حالةّ كل يف :١١٣٤ املسألة

 مريضّ ألنه أو ،املاء لعدم ؛كذلك عليه سلُالغ فيها ّتعذر إذا ،الفجر طلوع
 ،ّالتيمم غاتّمسو من ذلك غري إىل ،الوقت لضيق أو ،استعامله من خياف
 .الصيام ألداء ذلك ويكفيه ،ّيتيمم أن فعليه

 الكربى ستحاضةباال ًمستحاضة الصائمة كانت إذا :١١٣٥ املسألة
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 أجل من فعليها) سلُالغ فصل يف وأقسامها االستحاضة معنى ّتقدم وقد(
 من عنها ينوب ما أو (أغسال من عليها ما ّتؤدي أن صيامها ّبصحة تثقأن 
 ولصالة ،لصبحا لصالة) ّللتيمم غاتّاملسو أحد وجود حالة يف ّتيمم

 فجرها، يف ومتص التي الليلة من ،والعشاء املغرب ولصالة ،الظهرين
ّمثال ـ يصح منها ـ السبت يوم فصيام  ،منه الفجر لصالة تغتسل عندما ً

 وإن السبت، ليلة من والعشاء املغرب ولصالة ،منه الظهرين ولصالة
 ذلك بعد وتقيض ،إمساكها تواصل أن عليها وجب ،ذلك بيشء من تّأخل
 .اليوم ذلك صيام
 

 :يأيت كام وهي ،النهار أثناء اجتناهبا من ّالبد للصائم مورأ واملفطرات
 أم ًقليال واملرشوب املأكول كان سواء ،والرشب األكل: والثاين لّاألو
 رشب أو احلىص كابتالع معتاد غري أم ،واملاء كاخلبز ًمعتادا كان ،ًكثريا

 بني فّتتخل التي الطعام من الصغرية األجزاء حتى ذلك ويشمل النفط،
 الغبار ابتالع حتى جيوز ال بل ابتالعها، له جيوز ال الصائم فإن ،ألسنانا

 ّيسمى ما وهو ،صغرت وإن للعيان ٍظاهرة ٍترابية ٍأجزاء عىل يشتمل الذي
 .الغليظ بالغبار

 دخلُي الأن  ـ ًووجوبا ًاحتياطا ـ بالصائم األجدر :١١٣٦ املسألة
 األجزاء فيه تصاغرت الذي والغبار ّوأما البخار ًأيضا، جوفه إىل الدخان
 .ّيرض بالصيام فال ،وجود هلا يبدو ال ٍدرجة إىل الرتابية

 ـ احللق إىل ويصل والصدر اجلوف من خيرج ماّكل  :١١٣٧ املسألة
 .يبتلعه أن له جيوز وال ،وطرحه قذفه الصائم عىل جيب ـ ونحوه كالبلغم



 ٢٧ ...............................................................................كتاب الصوم 

 أن ّيرض الصائم ال فإنه ،فمه يف نّيتكو الذي البصاق يف عليه حرج ال ،أجل
 .كثر مهام ٍقصد غري أو ٍقصد نع يبتلعه

 يضع أو يكتحل أن الصائم يفطر وال ّيرض الصيام ال :١١٣٨ املسألة
 ٍجرح يف ًدواء ّيصب أو جوفه، إىل بتّترس وإن ذنهأ يف أو عينه يف ًقطرة

 نوعها، كان مهام برةاإل طريق عن ًشيئا بدنه إىل قريز أو جسمه، يف ٍمفتوح
 .الطريق هذا عن املريض سمج إىل زرقُي الذي يّباملغذ ّيسمى ما ذلك ومن

 عن معدته إىل ًرشابا أو ًطعاما الصائم دخلُي أن املمنوع :١١٣٩ املسألة
   نفاأل طريق عن حلقه إىل ذلك ًشيئا من الصائم أدخل وإذا احللق، طريق

 عىل ما مثل  وعليه،ًأيضا بصومه ّأرض ًمثال ـ فقد باألنف االستنشاق يف كامـ 
 .فمال طريق عن أدخله من

 طارئ ٍلسبب اجلسم يف ٌمصطنعة ٌيةّطب ٌفتحة جريتُألو  :١١٤٠ املسألة
 عن الغذاء دخالإ بمثابة فهذا ،طريقها عن املعدة إىل الغذاء يصالإ َغيةُب

 طريق عن املعدة إىل والرشاب الطعام إدخال إذن مّفاملحر احللق،طريق 
 .الصائم جسم يف ّاملهمة هبذه للقيام ٍةّعدُم ٍمصطنعة ٍفتحة أو نفاأل أو الفم

 ً.ومفعوال ًفاعال امعاجل: الثالث
 واملالعبة، باملداعبة أو ٍبآلة أو باليد املني إنزال وهو ،االستمناء: الرابع

 صيامه، يبطل وال ،عليه حرج فال ،ما ٍفعل ممارسة بدون املني منه نزل وإذا
 بل ،ّاملني إنزال بذلك ًقاصدا يكن ومل األفعال تلك ًشيئا من مارس وإذا
 ـ ًووجوبا ًاحتياطا ـ به جدرفاأل ،املني سبقه ولكن نزوله عدم من ًواثقا كان
 .يقيضّثم ) ًرجاء يأ (اىلتع اهللا يقبله أن بأمل ّونيته صيامه يواصلأن 

 ،وآله عليه اهللاّصىل  املرسلني خاتم عىل أو تعاىل اهللا عىل الكذب: اخلامس
 يف الكذب أكان سواء ،عليهم السالم ّواألئمة األنبياء من غريه عىل وحتى بل
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 .خرآيشء  ّ أييف أم ،ومواعظ ٍقصص يف أم ،والتحريم التحليل
 فكان ـ مفطر هذا ّ بأنيعلم وهو ـ الكذب قصد من :١١٤١ املسألة

ًتشبها إمساكه يواصل أن وعليه ،صومه بطل فقد ،ًصدقا ّ ثم ،بالصائمني ّ
 .صيامه عىل فهو ،ًكذبا فجاء الصدق قصد ومن يقضيه،

 ،ٍورشاب ٍعصري من أشبه فيام أو ،املاء يف بكامله الرأس غمس: السادس
 بالصائم األجدر ّ فإن،البدن أعضاء سائر مع أم وحده الرأس أغمسسواء 
 .ذلك يصنع ال أن ًووجوبا ًاحتياطا

ّ ثم ،الثاين النصف دون الرأس نصف بغمس بأس ال :١١٤٢ املسألة
 عىل بالكامل الغمسّ يتم بحيث ،قبل من املغموس دون الثاين هذا غمس
 .أكثر أو دفعتني

 يقيه ما رأسه وعىل غريه يف أو البحر يف رأسه غطس من :١١٤٣ املسألة
 .صومه يبطل فال ،املاء من

 املاء يف بالكامل جسمه رمضانشهر ل الصائم مسغ إذا :١١٤٤ املسألة
 صومه بطل ،ًسهوا ال ًعمدا ذلك كان فإن ؛اجلنابة من سلُالغ بقصد
ّسهوا صح صومه كان وإن سله،ُوغ  .ًمعا سلهُوغ ً

 احلقنة دون ،الصيام تفسد فإهنا ،عتادامل املخرج يف باملائع احلقنة :السابع
 .باجلامد

 ًوشفاء ًعالجا كان ولو حتى ،ويبطله الصيام يفسد فإنه ،ؤّالتقي: الثامن
 العالج ّتوقف إذا به للصائم يسمح احلالة هذه يفّ أنه غري ،ّمهم ٍداء من

 ًتلقائيا يءالق بدر ّوأما إذا صومه، بطل وإن عليه الداء ذلك من والشفاء
 .يشء عليه وال صيامه عىل ائمفالص

 فضاء إىل يصل أن قبل يشء وعاد جوفه من خرج إذا :١١٤٥ املسألة
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 بل ،يبتلعه أن له جيوز فال الفم فضاء إىل وصل وإذا يشء عليه، فال ،الفم
 القضاء وعليه ،صيامه بطل ،ٍوعمد ٍقصد عن ابتلعه وإن يقذفه، أن عليه

 .ّوالكفارة
 يف واحلقنة ،ةاحلجام الصائم يفطر وال ّيرض بالصيام ال :١١٤٦ املسألة

ًأيضا  يفطر وال ،للمني إنزال وال مجاع بدون باملرأة واالستمتاع ،اإلحليل
 الصائم رأس دام ماّ كله اجلسد املاء غمر ولو ،املاء يف واجللوس ،الطيب ّشم

  .املاء خارج
 

 لكذ من ويستثنى ،ّاملتقدمة املفطرات من واحد ّ أيبوقوع الصيام يبطل
 :احلاالت التالية

 ًناسيا املفطرات تلك بعض الصائم من صدر إذا :وىلاأل :١١٤٧ املسألة
 .بذلك الصيام يبطل فال ،صيامه عن ًالفاغو صائمّأنه 

 ليسّ أنه معتقد يشء وهو الصائم من صدر إذا :ةثانيال :١١٤٨ املسألة
 .بذلك الصيام يبطل فال ،منه الواقع يف كان ولكنه الثامنية من

 ليس يقوله ما أن يعتقد ولكنه ،سولهور اهللا عىل يكذبأن : ومثاله
 .بامئع وليس جامد احلقنة يف ما أن يعتقد كان ولكنه باملائع حيتقن أو ،ًكذبا

 من ٍقصد بدون املفطرات تلك يشء من وقع إذا :ثةثالال :١١٤٩ املسألة
 وكذلك جوفه، إىل ًماء وزرق ًعنوة الصائم فم إنسان فتح إذا كام ،الصائم

 املاء يف ًكامال رأسه فانغمس املاء موج غمرهف النهر يف حَيسب الصائم كان إذا
 ففي ،فيه رأسه وانغمس املاء يف فوقع الربكة بأرض عثر أو ،منه ٍقصد بدون

 .وإرادة ٍقصد عن يقعا مل واالرمتاس الرشب ألن ؛الصيام يبطل ال ذلكّكل 
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 املاء فسبق ،خرآل أو ٍلسبب كهّوحر فمه يف املاء أدار من :١١٥٠ املسألة
ّ إال اليوم، ذلك صيام يقيض أن فعليه ،منه ٍقصد نبدو ًقرسا جوفه يف ودخل

 ّتستحب إذ ؛ٍواجبة ٍلصالة الوضوء حالة يف ذلك حدث قد كان إذا
 متضمض فإذا وآدابه، الوضوء سنن يف ّتقدم كام ،الوضوء يف املضمضة
 .يشء عليه فال ،جوفه إىل املاء وسبق ،هذه واحلالة للفريضة ّاملتوضئ
ًترصفا الصائم ّترصف إذا :١١٥١ املسألة   ـًمثالـ  زوجته داعب بأن ّ

 ،منه ٍقصد بدون ونزل ّاملني سبقه ولكن ،ّاملني نزول عدم من واثق وهو
 .ً عىل األحوط وجوباالقضاء فعليه

 ففحص ،الفجر طلوع يف ّشك اإلنسان إذا :ةرابعال :١١٥٢ املسألة
ّ ثم تبني،ًمثال رشب أو كلأف ،طلوعه بعدم فاعتقد ،ٍمبارشة ٍبصورة والحظ ّ 

 الرغم عىل صحيح وصيامه ،يشء عليه فال ،ٍوقتئذ ًطالعا كان الفجر أن له
 .الفجر طلوع بعد املفطر تناول  كانقدّ أنه من

 ًمبارشة الفجر يالحظ وال يفحص ال الذي اإلنسان :١١٥٣ املسألة
 بآثم ليس فإنه ،الفجر بطلوع بعد يعلم ملّ أنه أساس عىل يرشب أو ويأكل
 كلأ حني ًطالعا كان رالفج أن ذلك بعد له ّتبني إذا ّهولكن ذلك، يفعل حني
 النهار خرآ يف يرشب أو يأكل من ومثله صيامه، يقيض أن فعليه ،رشب أو
 يزال ال كان النهار أن ذلك بعد له ّتبني إذا فإنه ،ّحل قد املغرب بأن منه ًثقة
 .القضاء فعليه رشب أو كلأ حني ًباقيا

 يف ّينامل منه خرج أو النهار يف النائم الصائم احتلم إذا :١١٥٤ املسألة
ٌيشء،  عليه جيب وال ه،يبطل صوم فال ،منه عمل ّأي بدون اليقظة ةحال

 لّويؤج أخرىّ مرة ينام أن له بل ،سلُبالغ رساعاإلوكذلك ال جيب عليه 
 .ًباقيا الصالة وقت دام ما ،نومه يقظ منيست أن إىل سلهُغ
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ًواجبا  رمضان شهر صيام كان الذي للشخص يسمح ال :١١٥٥ املسألة
 بل ،رمضان هنار أثناء صيامه بطل إذا آخر فطرم َّأي يتناول أو يأكل أن عليه
ًتشبها اإلمساك عليه جيب  .بالصائمني ّ

 بطالنه كان سواء القضاء، وجب الصيام ّكلام بطل :١١٥٦ املسألة
 ّ فإن،الصيام ِينو مل بأن ،ّالنية وهو ،فقط األول بالواجب خاللاإل بسبب
 سببب كان أو املفطرات، ًشيئا من يامرس مل ولو حتى القضاء ٍحينئذ عليه

 من ّتقدم ما عىل ،الفجر طلوع قبل االغتسال وهو الثاين بالواجب اإلخالل
 ،املفطرات اجتناب وهو الثالث بالواجب اإلخالل بسبب كان أو التفصيل،

 .بعضها باستعامل وذلك
   هبا واإلخالل الصيامّ نية ترك ّملجرد ّالكفارة جتب ال :١١٥٧ املسألة

 صباحاإل دّيتعم أو راتاملفط ًشيئا من رسيام مل ما ـ القضاء وجب وإنـ 
 : برشوط ّالكفارة وجبت املفطرات ًشيئا من مارس فإذا ،ًجنبا

 قبيل من ال ،واختيار ٍبقصد املفطرات أحد تناول قد يكونأن : األول
 .جوفه إىل املاء فسبق باملاء متضمض من

 يأمره ٍظامل تأثري حتت وقع إذا كام ،تناوله عىل ًهاَمكر يكون الأن : الثاين
 .عليه ّكفارة ال ولكن ،بذلك يبطل صومه ّ فإنفأفطر، دهّوهيد فطارباإل

 كان ّوأما إذا ًرشعا، املفطر ذلك تناول جواز ًمعتقدا يكون الأن : الثالث
 عليه واجب غري الصيام أن لّيتخي كان سواء ،عليه ّكفارة فال جوازه ًمعتقدا
 .ذلك عىل بناء بهفارتك ،ًاليشء مفطرا هذا جيعل مل الشارع ّ أنأو ،ًأساسا

 رمضان شهر يف صيامه أبطل من عىل ّالكفارة بجت :١١٥٨ املسألة
 حالة ذلك ويشمل ،الفجر طلوع إىل سلُالغ وترك اجلنابة عىل البقاء ّبتعمد

ًمعتادا  يكن مل إذا الفجر طلوع إىل النوم به ّفاستمر ونام جنبّ بأنه علم إذا ما
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 .االنتباه دعن سلُللغ ًوناويا الفجر طلوع قبل نومه من لالنتباه
 وتوضيح ،رمضان شهر إفطار ّكفارة حتديد ّالكفارات فصل يف وسيأيت

 .تعاىل اهللا شاء إن أحكامها من عدد
 شهر هنار من الفجر طلع هل ِيدر ومل ّشك الصائم إذا :١١٥٩ املسألة
 حتى إفطاره ويواصل ويرشب يأكل أن فله ؟ال أم مسكُي لكي رمضان

 أن قبل عليه جيب وال ،بذلك ثقة شاهد يشهد أو ،الفجر بطلوع نّيتيق
 إفطاره واصل إذا ولكن األفق، إىل عّطلتوي يفحص أن هذا يشء من حيصل

 حالة يفّ إال القضاء، فعليه ًطالعا كان الفجر أن ذلك بعد له انكشفّثم 
 يطلع مل الفجر ّ أنواعتقد وقتذاك عّوتطل فحص قد يكون أن :وهي ،واحدة

 ).١١٥٢ (ةسألامل يف ّتقدم كام
 النهار وانتهاء اإلفطار وقت حلول يف  الصائمّشك إذا :١١٦٠ املسألة

 خبارإب أو ٍمبارشة ٍبصورة املغرب حلول من ّيتأكد مل ما يفطر أن له جيوز فال
 فعليه ذلك بدون اإلفطار إىل بادر ولو عارف، ٍثقة ناذأب أو ،عارف ٍثقة

 ارالنه ّنأو ٍصواب عىل كانّ أنه عدب فيام له ضحّات إذاّ إال ،ّوالكفارة القضاء
 . انقىض قد كان



 
 

 

 
 

 ٍتسعة من ًتارة نّتتكو وهي ،القمرية الشهور من وشعبان رمضان شهر
 االقرتانية الدورة طول ًيوما حسب ثالثني من  وأخرى،ًيوما وعرشين
 كّيتحر القمر ّإن حيث األرض، حول القمر دورة وهي وقرصها، للقمر
 الشمس كاألرض نصفه يواجه ووه املرشق، إىل املغرب من األرض حول

ًفيكون نريا، ويكون الوقت يف املناطق الواقعة فيه هنارا،  ً ال  اآلخرنصفه وّ
فإذا  ً ويكون الوقت يف املناطق الواقعة فيه ليال،،ًمظلام يقابل الشمس فيكون

ّما دار القمر حل الليل يف املناطق التي كانت يف النصف النري، وطلع النه ار ّ
 .يف املناطق التي كانت يف النصف املظلم

 بني موضع يف ًتارة يصبح ،األرض حول هذه دورته أثناء والقمر
 بوجهه لألرض بموجبها ًمواجها يكون ٍصورة عىل والشمس األرض
 .ًكامال ًاختفاء املنري بوجهه عنها ًوخمتفيا ،املظلم

 .لشمسا وبني بينه األرض تكون ٍنحو عىل موضع يف صبحُي وأخرى
 .املوضعني هذين بني يكون ًوثالثة
 النحو عىل( والشمس األرض بني الواقع املوضع يف رقمال يكون وحينام

 عن كّيتحرّ ثم حاق،َامل هو  وهذا،ٌيشء منه رىُي أن يمكن ال )وصفناه الذي
 ،للشمس املواجه ءامليض الوجه أو النصف ةّفحا لنا فتبدو املوضع هذا



 ٢ج/الفتاوى الفقهية........................................................................٣٤

 ،األرض حول للقمر الدورية احلركة بداية ذلك ربعتُوي اهلالل، هو وهذا
 باألرض القمر اقرتان حني من رَّتقد بدايتها ألن ؛االقرتانية باحلركة ّوتسمى

 هذه بتجاوز هؤوابتدا ،وصفناه الذي النحو عىل ،بينهام طهّوتوس والشمس
 .النقطة

 وجهه من لنا يظهر الذي اجلزء زاد املحاق موضع عن قمرال ّوكلام بعد
 املضاء النصف يواجهنا حتى يزداد املنري اجلزء يزال وال املضاء، نصفه أو

 بينه األرض وتكون ،ًبدرا ذاك إذا القمر ويكون ،الشهر منتصف يف بتاممه
 دور يف يدخل حتى صالتناق إىل ءامليض اجلزء يعودّ ثم الشمس، وبني

 .وهكذا جديدة ًاقرتانية ًدورة يبدأّ ثم ،املحاق
 

 القمر خروج عند الطبيعي القمري الشهر بداية تعترب األساس هذا عىل
 والشمس، األرض بني طّالتوس حالة عن باخلروج وابتدائه املحاق من

 ،األرض سيواجه ءامليض نصفه من ًجزءا أن يعني هذا باخلروج وابتداؤه
 القمري الشهر لبداية الكوين املظهر هو اهلالل كان وبذلك ،اهلالل وهو

 .الطبيعي
 فوق رىُوي ،الشمس غروب عند يكون الشهر أول يف اهلالل وظهور

 األفق حتت خيتفيّ ثم األفق فوق قليل غري يلبث وال ،بقليل الغريب األفق
 بالعني رؤيته تصعب ًوكثريا ما ،الظهور واضح يكون ال وهلذا الغريب،

 كام آلخر، أو ٍلسبب األحوال من بحال رىُي أن يمكن ال قد بل ،االعتيادية
 واختفى غابّ ثم لألرض القمر من ءامليض اجلزء ذلك مواجهة ّتمت إذا

 دامت ما رؤيته ٍحينئذ ّتتيرس ال فإنه ،الشمس غروب قبل األفق حتت
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 بعد مكثه ّمدة كانت ولكن الغروب بعد َدَتواج أو موجودة، الشمس
 الشمس ضوء بني من متييزه ّيتعذر بحيث ًاّجد ًقصرية الشمس غروب
 القمر من لألرض املواجه ّالنري اجلزء هذا كان أو منه، القريبة الغاربة

 بالعني رؤيته يمكن ال ٍدرجة إىل باملحاق عهده لقرب ؛ًاّجد ًضئيال) اهلالل(
 للشهر الطبيعية الدورة تكون احلاالت هذهّ كل ففي لإلنسان، االعتيادية
 . بالعني االعتياديةرؤيته يمكن ال اهلالل أن من الرغم عىل دأتب قد القمري

 هذه يف الرشعي القمري الشهرواملشهور بني فقهائنا املعارصين أن 
 القمري للشهر ًتبعا يبدأ ال اهلالل رؤية فيها يمكن ال التي احلاالت
بعد خروجه من املحاق  الرشعي القمري الشهر ابتداء ّتوقفي بل ،الطبيعي

 .ّاملجردة االعتيادية بالعني رؤيته يمكن ّامم اجلزء هذا يكونأن  عىل
 القمري الشهر عن الرشعي القمري الشهر ّيتأخر قد :١١٦١ املسألة
 يف وذلك األحد، ليلةّ إال ذاك يبدأ  وال،ًمثال السبت ليلة هذا فيبدأ الطبيعي،

 يمكن ال نحو عىل كان اهلالل ّولكن ،املحاق من القمر فيها خرج ٍحالةّكل 
 . بالعني االعتياديةرىُيأن 

 ًكامال يكون قد ـ ّمر كام ـ الطبيعي القمري الشهر :١١٦٢ املسألة
ّناقصا يتكو يكون  وقد،ًيوما ثالثني من نّيتكو  ،ًيوما وعرشين ٍتسعة من نً
 من ًيوما بحال ثالثني و ًواحدا  وال،ًيوما وعرشين ثامنية يكون وال

 ،ًيوما ثالثني نيكو ًأيضا قد فهو الرشعي القمري ّوأما الشهر. األحوال
 .ذاك من أكثر وال هذا من ّأقل يكون  وال،ًيوما وعرشين ًتسعة يكون وقد

 عن ًليلة ّيتأخر قد الرشعي القمري الشهرن إ :تقول قد :١١٦٣ املسألة
 يكون قد الطبيعي القمري الشهر نإو ّتقدم، كام الطبيعي القمري الشهر
 ٍواحدة ٍحالة يف مجعنامها إذا االفرتاضان وهذان ،ّمر ًيوما كام وعرشين ًتسعة
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 عنه ّوتأخر السبت ليلة ًناقصا بدأ ًطبيعيا ًقمريا ًشهرا نفرتض أن أمكننا
 ليلة يف اهلالل أن إىل ًنظرا ؛األحد ليلة  فبدأ،ًيوما الرشعي القمري الشهر

 القمري الشهر أن نالحظ احلالة هذه ويف رؤيته، مكانباإل يكن مل السبت
 الطبيعي القمري الشهر ألن:  وذلك،ًمايو وعرشين ثامنية يكون قد الرشعي
 الشهر هالل ّ وهيل،ًيوما وعرشين تسعة يف ًناقصا سينتهي افرتاضه بحكم
 اهلالل هذا يكون  وقد،ًيوما وعرشين تسعة ّميض بعد ،األحد ليلة يف التايل
 هذه يف ًورشعيا ًطبيعيا التايل القمري الشهر فيبدأ ،الرؤية ممكن األحد ليلة يف

 ٍثامنية من ًناّمكو األول الرشعي القمري الشهر يكون أن ذلك ونتيجة الليلة،
ّ ألنه تأخر،ًيوما وعرشين  ًيوما وانتهى الناقص الطبيعي القمري الشهر عن ّ
 .بنهايته

 الرشعي القمري الشهر بداية تعترب القبيل هذا من ٍحالة يف: واجلواب
 ينقص ال لكي ،اهلالل رؤية عدم من الرغم عىل السبت ليلة من األول
 .ًيوما وعرشين ٍتسعة عن الرشعي الشهر

 يمكن التي الليلة يف يبدأ الرشعي القمري الشهرن إ :القول أمكن وهبذا
 الليلة يف أو ،املحاق من خروجه بعدّ مرة ألول اهلالل غروهبا يف رىُيأن 
 ليلة يف الالحق الشهر ُهالل َيئُر ولكن ،كذلك اهلالل فيها َرُي مل التي

 .الليلة تلك من الثنيالث
ُوكذلك يف الليلة التي مل ير فيها اهلالل كذلك ولكن رئي هالل الشهر  َ ُ

) ٢٩(ًيوما مع افرتاض الشهر الالحق ) ٥٧(الذي بعد الالحق بعد ميض 
ًيوما، وهكذا، فمثال ًإذا ثبت أن رجب ثالثون يوما بموجب : ً ّ العدة، إكاملّ
ّثم ثبت أن شعبان  ّيوما، ثم ) ٢٩(ّ ّرئي اهلالل بعد ميض ً ًيوما من ) ٢٨(ُ

ًرمضان، فالبد أن نأخذ يوما من شعبان فيقع  ًيوما، فنأخذ له يوما من ) ٢٨(ّ ً
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 .ًكان ناقصاّ أنه رجب، فيثبت
 ال فقد ،نفسها الرؤية ال ،املقياس هو الرؤية مكانإ :١١٦٤ املسألة
 أن غري ،ذلك ونحو غيم لوجود أو ،االستهالل ممارسة لعدم الرؤية ّتتحقق
 الشهر فيبدأ ،الطارئة الظروف هذه لوال رؤيته يمكن ٍبنحو موجود لاهلال

 .بذلك الرشعي
 ال ـ والضباب كالغيم ـ الرؤية دون حيول ٍحاجب وجودن إ :وبكلمة

 من حاجب وجود عدم حالة يف الرؤية مكانإ املقياس ألن ؛ّيرض باملقياس
 .القبيل هذا

 الوسائلهل يمكن االستفادة من : قد يتساءل :١١٦٥ املسألة
 مكانّالبد من االقتصار عىل إ  لرؤية اهلالل، أمةّاملكرب العلميةدوات واأل

 ؟االعتيادية بالعني الرؤية
ال فرق عندنا يف رؤية اهلالل بني كوهنا رؤية جمهرية تعتمد : اجلواب

 عن ّاملجردةاألدوات والوسائل احلديثة، وبني كوهنا بالعني االعتيادية 
 .ّاملكربة العلمية الوسائل
 رىُي وال بلد يف ىُفري ،اهلالل رؤية يف البالد لفختت قد :١١٦٦ املسألة

  الرشعي؟ احلكم هو فام ،آخر ٍبلد يف
 :حالتني عىل يشتمل االختالف هذان إ: جلوابا

 ونحو ٍضباب أو ٍغيم كوجود ،طارئ ٍلسبب دانَالبل خيتلفأن : األوىل
 إىل بالنسبة تكفي البلدين أحد يف الرؤية أن ّشك يف ال احلالة هذه ويف ذلك،
 ،نفسها الرؤية ال الرؤية إمكان هو ـ ّتقدم كام ـ املقياس ألن ؛اآلخر البلد

 يف ٍحاجب دوجو ّيرض به وال ،ً معاالبلدين يف ثابت هكذا الرؤية وإمكان
 . ّتقدم كام ونحوه كغيم ،ً فعالالرؤية عن يمنع البلدين أحد
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 ،الطول خطوط يف لتغايرمها ؛ًأساسيا ًاختالفا دانَلَالب خيتلفأن : الثانية
 ،ممكنة أحدمها يف الرؤية جيعل نحو عىل، العرض خطوط يف تغايرمها أو
 يمكن وذلك ٍوضباب ٍغيم بدون وحتى ،بذاهتا ممكنة غري اآلخر ويف

 :صورتني يف افرتاضه
 يف البلدين اختالف بسبب التفاوت هذا يكون أن :الصورة األوىل

 يف الغروب قبل لبلدينا أحد يف الغروب يكون نحو عىل ،الطول خطوط
 .طويلة ّبمدة اآلخر البلد

 ومواجهة املحاق من خروجه بعد القمر أن ًسابقا عرفنا نناأ: ذلك وبيان
 عن ّوكلام ابتعد ،يزداد ّالنري اجلزء هذا ّيظل ،لألرض ّالنري نصفه من ٍجزء

 .وازداد سعّات املحاق
 كروية بحكم، ًايتدرجي تسري ـ ليلة َّ ـ أيالليلة أن :ذلك إىل ونضيف

 ٍبلد يف غروهبا بعد ٍبلد يف الشمس فتغرب ،املغرب إىل املرشق من، األرض
 والغروب الطول، خطوط يف البلدين موقع حسب ٍساعات أو َبدقائق خرآ
 يف الغروب عن ّويتأخر ،غربه يف الواقع ّاخلط يف الغروب يسبق ٍّخطّ كل يف

 ًمثال ـ ويكون كالعراق ـ دبل يف الشمس تغرب فقد ،رشقه يف الواقع ّاخلط
  غري،ًمثال لضآلته ؛رؤيته يمكن ال اهلالل ولكن ،املحاق من خرج قد القمر

ّكلام  يزداد القمر من ّالنري اجلزء ألن ؛الرؤية ممكن ٍساعات بعد يصبحّأنه 
 بعد العراق غرب يف يقع ٍبلد يف الشمس تغرب فحني ،املحاق عن َدُبع

 .اهلالل رؤية نباإلمكا يكون ٍعديدة ٍساعات
 أحد يف الرؤية ممكن بموجبها اهلالل يكون التي وهي: ثانيةال الصورة

 بمعنى ،واحد ٍطول ّخط عىل واقعني بلدين نفرتض أن :اآلخر دون البلدين
 ،العرض خطوط يف خمتلفان ولكنهام ٍواحد ٍوقت يف حيدث فيهام الغروبأن 
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 النهار طول أن علمن ونحن ،االستواء ّخط عن اآلخر من أبعد فأحدمها
 يف يكون الواحد والليل الواحد فالنهار ،العرض بخطوط رّيتأث وقرصه
 ،العرض خطوط من عليه تقع ملا ًتبعا بعضها يف منه أطول املناطق بعض

 ،املناطق تلك يف اهلالل مكث طول ـ الغالب ًأيضا ـ يف ذلك بسبب وخيتلف
 أن افرتضنا فإذا ،راآلخ بعضها يف يمكث مما أطول بعضها يف يمكث إذ

 ،رؤيته يمكن ال ٍنحو عىل ًاّجد ًقصريا كان البلدين هذين أحد يف مكثه
 يف البلدين اختالف ذلك عن نتج ،ًنسبيا ًطويال كان اآلخر البلد يف ومكثه
 .الرؤية إمكان
 االعتبارين كال أساس عىل الرؤية إمكان يف آخر ٍبلد عن ٌبلد زّيتمي وقد
 ،اآلخر البلد إىل بالنسبة ّغريب ٍطول ّخط يف واقعّأنه  نفرتض بأن ،السابقني

 .أطول ًمكثا للهالل تيحُي آخر ٍعرض ّخط ًأيضا عىل وواقع
 فهل ،إمكاهنا وعدم الرؤية إمكان يف ختتلف قد البالد أن نالحظ وهكذا

 فيها الرؤيةًمرتبطا بإمكان  األرض من ٍمنطقةّ كل يف القمري الشهر يكون
 الغريب األفق هذا يف فيبدأ ،ّاخلاص ّالقمري شهره أفق ّللك فيكون ،بالذات

ٍمتقدمة ٍليلة يف  له القمري الشهر أن أو ،ّمتأخرة ٍليلة يف ٍّرشقي ٍأفق ويف ،ّ
 كفى العامل من جزء يف اهلالل ئيُر فإذا ،اجلميع إىل بالنسبة واحدة بداية
  لآلخرين؟ ذلك

 :إن هنا اجتاهني:  عن ذلكواجلواب
وهو الذي يعتقد أن بداية الشهر القمري الرشعي قد : ّألولاالجتاه ا* 

خيتلف عن بداية الشهر القمري الطبيعي، كام هو املشهور بني فقهائنا 
 :املعارصين، وهؤالء عىل رأيني

وهو الذي يرى أن حلول الشهر القمري الرشعي أمر : الرأي األول
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الشمس، فكام أن ّنسبي خيتلف فيه أفق عن أفق آخر، فيكون من قبيل طلوع 
 الطلوع فيكون القاهرة، سامء يف تطلع والالشمس قد تطلع يف سامء بغداد 

 كذلك ،ّمتحقق غري القاهرة إىل بالنسبة والطلوع ،ًثابتا بغداد إىل بالنسبة
 .الرشعي القمري الشهر بداية

من هنا اشرتط أصحاب هذا الرأي اشرتاك األفق يف ثبوت اهلالل، أي 
ٍها ومغارهبا أو تقاربت، فإذا رئي اهلالل يف بلد كفى يف فقت مشارقّما ات

 .الثبوت يف غريه من البالد برشط االشرتاك يف األفق ال مع االختالف فيه
 ،ًنسبيا يكون أن يمكن ال الشهر حلولأن وهو الذي يرى : الرأي الثاين

 شهرهااتفقت مشارقها ومغارهبا أو تقاربت ـ  ـ منطقة ّلكل يكون وأن
ّ، لكن ال عىل أساس أنه ال فرق بني الشهر القمري الطبيعي ّاخلاص القمري

ّوالشهر القمري الرشعي؛ لوجود الفرق بينهام أحيانا؛ ملا تقدم أن الشهر  ً
إضافة إىل اخلروج من املحاق ـ بإمكان  ـ ًالقمري الرشعي ملا كان مرتبطا

لمية احلديثة، ّالرؤية بالعني االعتيادية املجردة عن األدوات والوسائل الع
ًوكانت الرؤية ـ كذلك ـ ممكنة أحيانا يف بعض البلدان دون بعض، كان من 

 .املعقول أن تكون بداية الشهر القمري الرشعي نسبية
ها شهر الرشيعة نفسها التي ربطت ىلإ وعرجالأساس  عىل اموإن

الرشعي بإمكان الرؤية بالعني االعتيادية، لنرى أهنا هل ربطت الشهر يف 
ّ منطقة بإمكان الرؤية يف تلك املنطقة، أو ربطت الشهر يف كل املناطق ّكل

 ّبإمكان الرؤية يف أي موضع كان؟
ويفرتض أصحاب هذا الرأي أن املستفاد من األدلة الرشعية هو الثاين 

 .وعليه فإذا رئي اهلالل يف بلد ثبت يف سائر البالد. دون األول
ّسابقا، من أنه ال فرق بني الشهروهو الذي ارتضيناه : االجتاه الثاين*  ً 
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 القمري ّالطبيعي والشهر القمري الرشعي؛ ملا تقدم من أن الشهر القمري
ّ، وال يتأثر بأي عامل آخر، وملا كان املحاق من القمر بخروج يبدأ الطبيعي ّ ّ

ّخروج القمر من املحاق يعد ظاهرة كونية حمددة ال تتأثر هبذا املوقع أو ذاك،  ّ ّ
 . ٍينئذ الفرتاض النسبية فيهفال معنى ح

ًلكن ليس معنى هذا أن يكون ثبوت اهلالل يف بلد سببا لثبوت الشهر  ٍ
الرشعي يف مجيع أنحاء العامل، سواء اتفقت يف الليل مع البلد الذي رئي فيه 

 اهلالل أم ال؟
ٍوإنام املقصود أنه متى ما رئي اهلالل يف بلد، ثبت أول الشهر يف ذاك  ّ

أما البلد . ً بلد آخر يشرتك مع هذا البلد يف الليل ولو يسرياّالبلد، ويف كل
الذي ال يصل إليه الليل إال بعد أن ينتهي ليل البلد الذي رئي اهلالل فيه، 

ّوهذا معنى قول الفقهاء أنه ال يشرتط . ّفيتأخر أول الشهر عندهم ال حمالة
 البالد اشرتاك األفق يف ثبوت اهلالل، أي حتى لو اختلفت مشارق تلك

ًومغارهبا اختالفا كبريا، ولكن برشط االشرتاك يف جزء من الليل ولو كان  ً
 .ًقليال
 

 :التالية الطرق بأحدّ يتم ذلك ثباتإ ّنإ
 رؤية ألن ّولو باألدوات العلمية املكربة؛ املبارشة الرؤية: األولالطريق 

 ،رؤيته باإلمكانن أ واملحاق نم خرج قد القمر أن للرائي تثبتً فعال اهلالل
 . ًفعال رآه ملاّوإال 

 رأى قد الشخص يكن مل فإذا ،برؤيتهم اآلخرين شهادة: الثاينالطريق 
 .ذلك كفاه ،له برؤيتهم اآلخرون شهد ولكن ًمبارشة اهلالل

 الشهر ألن ؛السابق الشهر هالل ًيوما من ثالثني ّمىض: الثالثالطريق 
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 ًيوما ومل ثالثون مىض فإذا ،ًيوما ثالثني من كثرأ يكون ال الرشعي القمري
 .جديد ّقمري شهر بذلك ويبدأ ،ًموجودا اهلالل ربُاعت ،اجلديد اهلالل َرُي

 حتى ،باعّاالت وواجب نافذ فإنه ،الرشعي احلاكم حكم: الرابعالطريق 
 يف إليها استند التي األدلة وجاهة عىل ٍمبارشة ٍبصورة لعّيط مل من عىل

 :التايل التفصيل ضمن ذلكو ؛حكمه
 أصدره الذي احلكم صواب عن ٍفكرة ّأي ّاملكلف لدى تكون ال ـ أن أ

 .باعّاالت عليه جيب احلالة هذه ويف ه،ئوخط الرشعي احلاكم
 عىل احلاكم بأن ّالظن نفسه يف تبعث فكرة ّاملكلف لدى تكون أن  ـب
 عليه جيب حلالةا هذه ويف وعدالته، اجتهاده من الرغم عىل موقفه يف خطأ
 .ًأيضا باعّاالت

 وقع الرشعي احلاكمن أ و،ً فعاليبدأ مل الشهر بأن ّاملكلف يعلم ـ أن ج
 جيب ال احلالة هذه ويف املحدود، وقته قبل الشهر فأثبت ،خطأ فريسة
 .علمه أساس عىل ّاملكلف يعمل بل ،باعّاالت

 مرهأ أو ،الشهر بثبوت ًقرارا اذهّاخت :الرشعي احلاكم بحكم ونريد
 بثبوت قناعة لديه حصلت ّوأما إذا األساس، هذا عىل بالعمل للمسلمني

 موقفهم بتحديد للمسلمنيً أمرا يصدر ومل بذلك ًقرارا خذّيت مل ولكن الشهر
 عىل اقتنع ملنّ إال ملزمة القناعة هذه تكون فال ،األساس هذا عىل العميل
 . بسببها الشخيص االطمئنان لديه وحصل أساسها
 غري عىل ىّحت باعهّات جيب للحكم الرشعي احلاكم إصدار حالة ويف

 .فيه الرشعي احلاكم رشوط ّتوفرب يؤمن ّنمم ديهّمقل
 بأن االطمئنان أو اليقني إىل ّيؤدي علمي جهدّكل : اخلامس الطريق

 األرض يواجه الذي منه ّالنري اجلزءن أ و،املحاق من خرج قد القمر



 ٤٣ ...............................................................................كتاب الصوم 

 .رؤيته يمكن صورةب األفق يف موجود) اهلالل(
 ،ٍةّمر ألول رىُي عندما اهلالل يف تالحظ حاالت هناك :١١٦٧ املسألة
 القمري الشهرن أ و،الثانية ليلته يفّ أنه ثباتإل ًقرينة الناس خذهاّيت ًكثريا ما

 يكون أن قبيل من رؤيته، عدم من الرغم عىل السابقة الليلة يف بدأ قد كان
 املنري اجلزء سمك أو ،اهلالل قّبتطو ّيسمى ما وهو ،دائرة شكل عىل اهلالل
 بعدّ إال غيابه وعدم ،الزمان من ٍساعة قرابة ظهوره استمرار أو وسعته، منه

 يكن ومل الوالدة جديد كان لو اهلاللن إ: ًعادة ٍحينئذ يقال إذ ًمثال، الشفق
 .ّاملدة هبذه أو الكيفية هبذه كان ملا ٍسابقة ٍليلة ابن

 بداية ثباتإل ًدليال اذهاّاخت يمكن ال احلاالت هذهأن  :الصحيح ولكن
 أن هو تثبته أن يمكن ما أقىص ألن السابقة، الليلة يف الرشعي القمري الشهر
 أو الكيفية هبذه أصبح اذوهل ،طويلة فرتة قبل املحاق من خرج قد كان القمر
 الليلة غروب يف رؤيته باإلمكان كانّ أنه عىل لّيدل ال ولكنه ّاملدة، هبذه

 من ساعة عرشة اثنتي قبل املحاق من خرج ًمثال قد مرقال كان فلو السابقة،
 وأطول ًنورا وأشمل أوضح يبدو فسوف ،ةّمر لّألو فيه يئر الذي الغروب

ًمدة ّ أنه من الرغم عىل ،الغروب من دقائق قبل املحاق من خرج قد كان لو مما ّ
 .احلالتني كلتا يف السابقة الليلة ابن ليس

 رمضان شهر هالل ثباتإ يف ّالظن عىل االعتامد وزجي ال العموم وعىل
 عىل لَّيعو ال الذين منيّاملنج حسابات عىل وال ،ّشوال هالل ثباتإو

 .عادة املجال هذا يف أقواهلم
 وجب ،رشعية بصورة رمضان شهر هالل ثبت إذا :١١٦٨ املسألة
 هالل يثبت مل وإذا اإلفطار، وجب كذلك ّشوال هالل ثبت وإذا .الصيام
 ومل شعبان من الثالثني ليلة تّحل إذا كام ـ التالية الطرق بأحد رمضان شهر
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 جيوز ال بل ،التايل النهار صيام جيب مل ـ رمضان شهر هالل ثبات إيمكن
 يف يفطر أن فله ًرشعا، ٍثابت غري رمضان دام ما رمضان منّ أنه ةّبني صيامه

 ٍلصيام ًءقضا أو ،ًاستحبابا شعبان منّ أنه ةّبني يصومه أن وله ،النهار ذلك
 فأصومه شعبان من كانن إ :نفسه يف ًقائال يصومه أن وله عهدته، يف ٍواجب
 رمضان، منّ أنه عىل فأصومه رمضان من كان وإن ،األساس هذا عىل

 عىل صام ومتى ،الصيام ّفيصح منه ،التأرجح من النحو هذا عىل ّالنية فيعقد
 كان صامه الذي ليوما أن ذلك بعد له انكشفّ ثم ذكرناها التي األوجه هذه
 .وكفاه أجزأه ،رمضان من

 هالل يثبت ومل رمضان شهر منالثالثني  ليلة تّحل إذا :١١٦٩ املسألة
 له وانكشف صامه وإذا التايل، النهار صيام وجب ،ٍرشعية ٍبطريقة الّشو
 حرج فال ،صيامه حيرم الذي العيد يومّ وأنه الّشو من كانّ أنه ذلك بعد
 .ّشوال شهر بدخول يعلم ال ووه صامه قد دام ما صيامه يف عليه

 لّأو ًغدا ّ بأنالقناعة يشبه ما ّاملكلف لدى حصل إذا :١١٧٠ املسألة
 واضح، رشعي طريق وجود لعدم ؛يفطره بأن لنفسه يسمح ال ولكنه ّشوال
 حيتاط أن فبإمكانه ،العيد يوم يكون أن من ًخوفا يصومه أن عليه ّيعز كام

 النهار إىل سفرهل ّج وإن أص،ّختل فقد ًليال سافر فإن .الرشعي بالسفر
 وجتاوزه بلده من خروجه حني إىل ويمسك الصيام ينوي أن عليه وجب
 .)١١١٤ (ةسألامل يف ّاملتقدم باملعنى ،صّالرتخ ّحلد

 الذي اليوم ذلك صيام وهو ،خيشاه كان فيام وقع قد إذن :تقول وقد
  حرام؟ العيد يوم وصيام ،العيد يومّ بأنه ّيظن

 ٍجزء ّوأما صيام ،بكامله العيد يوم هنار صيام وه احلرامن إ: واجلواب
 .حيرم فال منه



 
 
 
 
 

 
  كتاب الصوم

 
 

 صيام قضاء شهر رمضان •

 صيام التكفري والتعويض •

 ّالصيام املستحب •

 ّالصيام املحرم •

 ّخالصة ما تقدم •





 
 

 
 وهناك رمضان، شهر صيام هو لرشيعةا به جاءت صيام ّأهم أن ّتقدم
 ييل وفيام ،رمضان شهر قضاء صيام :منها ؛الواجب الصيام من أخرى أنواع
 :أحكامه نذكر
 

 وجب ،رمضان شهر يف الصيام فريضة ِّيؤد مل منّكل  :١١٧١ املسألة
 فاته، ما بعدد رمضان شهر بعد األيام من يصوم بأن وذلك ،القضاء عليه
 ٍجلهل أو ،ٍونسيان ٍلغفلة أو ،ٍلعصيان الصيام لفريضة دائهأ عدم كان سواء
 من املرأة يصيب ملا أو ،ملرض أو ،لسفر أو ،لنوم أو ،رمضان شهر هذا ّبأن

 .األسباب من ذلك لغري أو ،نفاس أو حيض
 :وجوب القضاء ما ييل من يستثنى :١١٧٢ املسألة
 .القضاء عليه جيب فال ،بلوغه وعدم ّهسن لصغر الصيام ترك من: ًأوال
 .القضاء عليه جيب فال ،اجلنون حالة يف الصيام ترك من: ًثانيا
 القضاء عليه جيب فال ،الصيام وترك كفره يف ًأصيال ًكافرا كان من: ًثالثا

 عادّ ثم ،الصيام وترك اإلسالم عن ّوارتد ًمسلام كان ّوأما إذا أسلم، أن بعد
 .القضاء عليه وجب ،اإلسالم إىل

 ،ذلك بسبب الصيام ففاته الصيام ينوي أن قبل اإلغامء دامهه من: ًرابعا
 .القضاء عليه جيب فال

 بداء ًمصابا كونه أو الشيخوخة أساس عىل الصيام ترك من: ًخامسا
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رشطني الثامن والتاسع من رشوط وجوب ال يف ّتقدم ما عىل ـ العطاش
 .القضاء عليه جيب فالالصوم ـ 
 طيلة املرض به ّواستمر ملرض رمضان شهر صيام ترك من: ًسادسا

 الفدية جتب ولكن القضاء، عليه جيب فال ،الثاين رمضان أدركه أن إىل السنة
 .لرشط الثامنا يف ّاملتقدم بالقدر
ُصح وع ّأما إذاو  .القضاء عليه فيجب السنة أثناء يف ويفّ

 

 ،به رساعاإل عليه جيب فال ،القضاء عليه وجب منّكل  :١١٧٣ املسألة
 مهالاإل إىل ّيؤد مل ما أكثر أو سنة بل ،ًشهورا أو ًشهرا رهّيؤخ أن وله

 القضاء عليه جيب الثاين رمضان حلول إىل ّالتأخر حالة يف ولكن والتفريط،
 .رشط الثامن من رشوط وجوب الصومال يف ّاملتقدم بالقدر والفدية

 املرض به ّواستمر رمضان شهر يف أفطر الذي املريض :١١٧٤ املسألة
 .فقط الفدية وعليه ـ ّتقدم كام ـ عليه قضاء ال ،خرآ رمضان إىل

 أو سنتني القضاء تأخري يف بالتامدي الفدية هذه تزداد ال :١١٧٥ املسألة
 ً.الّأو وجبت كام ّتظل بل أكثر

 رمضان قضاء رّأخ من عىل الفدية وجوب من ذكرناه ما :١١٧٦ املسألة
 كذلك ،التأخري عىل ًامّمصم كان الذي اإلنسان يشمل كام ،خرآ رمضان إىل

 أن عىل ًاعتامدا ،السنة من األوىل األشهر يف مّيصم مل الذي اإلنسان يشمل
 من منعه ٌمرض األخرية الفرتة يف دامهه ولكنه ،وشعبان رجب يف يصوم
 .القضاء إىل إضافة الفدية عليه ّ فإنرمضان، ّحل حتى الصيام

 ال كذلك ،رمضان شهر قضاء يف رساعاإل جيب ال كام :١١٧٧ املسألة
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 يف أحدمها يقيضن  أفبإمكانه يومني يقيض أن عليه كان فمن التتابع، جيب
 .آخر شهر يف والثاين شهر

 يبدأ أن فله ،سابقني رمضانني قضاء عليه كان من :١١٧٨ املسألة
 الثاين رمضان ِيقض ومل األسبق رمضان قىض فلو منهام، واحد ّ أيبقضاء

 .القضاء إىل إضافة الثاين لرمضان الفدية عليه ّترتبت السنة انتهت حتى
 من ّأي عنّ أنه تعيني بدون ًقضاء ًشهرا صام لو :١١٧٩ املسألة
 رمضان قىض قدّ أنه ًعمليا نفسه يعترب احلالة هذه  ويف.ّصح ،الرمضانني
 عليه ّترتبت القضاء من واحد شهر عىل اقترص إذاّ أنه يعني وهذا (األسبق
 ).الثاين رمضان أجل من الفدية

 كصيام ـ واجب خرآ وصيام قضاء عليه كان من :١١٨٠ املسألة
 . شاء امّبأهي يبدأ أن فله ـ ّالكفارة

 

 الشهر صيام ةكيفي هي رمضان شهر قضاء صيام ةكيفي :١١٨١ املسألة
 :ييل كام وهي ،الفوارق من ٍعدد مع ،ًمتاما ًأداء

 فإذا ،الفجر طلوع بعد تأجيلها يمكن القضاء صيام يف ّالنيةأن : لّواأل
 يصوم أن الظهر قبل نفسه يف وقعّ ثم الصيام ينوي ال وهو اإلنسان أصبح
ّوأما  ذلك، له زاج ،الفجر منذ املفطرات ًشيئا من رسما قد يكن ومل ،ًقضاء
 .عندئذ للنية جمال فال ُبعد نوى قد يكن ومل الظهر ّحل إذا

 ،الفجر منذ رمضان شهر قضاء صيام ّاملكلف نوى إذا :١١٨٢ املسألة
 إىل أخرىّ مرة تراجع ّهولكن يفطر أن عىل عزم أو ّنيته يف ّتردد ذلك بعد ّثم

 ،الظهر قبل الصومّ نية إىل وتراجعه ّددهتر دام ما ّصح صومه ،الصومّنية 
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 ،النهار أثناء يف ّبالرتدد يبطلّ أنه من رمضان شهر صيام يف ّتقدم ملا ًخالفا
 .اإلفطار عىل العزم عن ًفضال
 فإذا ليلته، عن يومّ كل يف القضاءّ نية ّتتقدم ال أن ًاحتياطا جيب: ثاينال
 ،اجلمعة هنار يف ذلك ينويأن  له جيوز فال ،ًقضاء السبت هنار يصوم أن أراد

 ،السبت ليلة حلول بعد وتركيزها جتديدها من ّالبد بل ،ّالنية هبذه ويكتفي
 .السبت يوم ظهر إىل ٍفسحة يف وهو
 صيام ينوي أن يكفيه فال ،القضاء ينوي أن يقيض من عىل جيب: ثالثال
 شهر عن ًءقضا الصيام يقصد أن له ّالبد بل ،تعاىل اهللا إىل ًقربة النهار هذا

 بدون صام فلو ،ّالنية يف معترب القضاء فقصد ،تعاىل اهللا إىل ًةبقر رمضان
 .الواجب القضاء عهدة عن خيرج مل ذلك
 له جيوز فال ،الفجر طلوع بعد وأفاق نومه يف اإلنسان احتلم إذا: رابعال

 من أفاق إذا رمضان شهر يف للمحتلم ًخالفا ،ًقضاء النهار ذلك يصومأن 
 .وجيب ،الصوم هّيصح من فإنه ،ًجنبا نفسه ووجد الفجر طلوع دبع نومه
 من نوع َّ أيويامرس صيامه هيدم أن ًقضاء يصوم ملن جيوز :امساخل

 النهار ذلك صيام لزمه الظهرّ حل فإذا ،النهار ذلك ظهر ّحيل مل ما املفطرات
 ويأيت (ةّكفار فعليه صيامه إىل ًملتفتا الظهر بعد اإلفطار ّتعمد وإذا. بالذات
ّ بأنه يعتقد وهو ذلك منه صدر إذاو .)ّالكفارات كتاب يف عنها احلديث
 .ٍحينئذ عليه ّكفارة فال له حالل

 ويفطر صيامه هيدم أن فله ،غريه عن يقيض كان من :١١٨٣ املسألة
ٍحمدد يوم يف للقضاء ًأجريا كان إذا ،أجل .عليه ّكفارة وال الظهر بعد حتى ّ 
 ما عىل ًحرصا ؛الظهر قبل ولو اليوم ذلك يف صيامه هيدم أن له جيوز فال

 .عليه ّكفارة فال أفطر لو ولكن باإلجارة، عليه وجب
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 خيتاره يوم ّ أييف رمضان شهر انتهاء بعد القضاء جيوز :١١٨٤ املسألة
 .الصيام فيها حيرم التي األيام سوى ،السنةّ أيام من ّاملكلف

 فيه جيب ًسفرا مسافر وهو ّاملكلف من ّيصح القضاء ال :١١٨٥ املسألة
 ّويرض به ًمريضا كان إذا كام ،الصيام من ًياّصح معذور وأ الصالة تقصري
 .ً سابقاّتقدم الذي النحو عىل ،الصيام

 .النفاس أو احليض حالة يف املرأة من ّيصح القضاء ال :١١٨٦ املسألة
 

 قضاء عليه هلّ أنه يفّ وشك رمضان شهر عليه مىض من :١١٨٧ املسألة
 جيب فال ؟هعلي قضاء وال صامهّ أنه أو ،امهّأي بعض قضاء أو ،الشهر هذا
 .القضاء عليه

 جيب فال ،ال أو صحيح صومه ّأن ّشك يفّ ثم صام إذا :١١٨٨ املسألة
 .ًأيضا القضاء عليه

 يدري ال ولكن رمضان شهر ًيوما من أفطرّ أنه علم إذا :١١٨٩ املسألة
 عذر بدون أو ،فقط القضاء عليه جيب لكي ٍوسفر ٍكمرض ٍبعذر أفطر هل
  حكمه؟ هو فام ،ً معاّوالكفارة القضاء عليه جيب لكي

 .عليه ّكفارة وال يقيضّأنه : واباجل
 ٍمرض أو ٍلسفر فاتته رمضان شهر من ًاماّأي أن علم إذا :١١٩٠ املسألة

 يصنع؟ فكيف ،هاعدد يعلم ومل ،ذلك غري أو
 يلزم وال ،فاتته اّ بأهنيعلم التي األيام قضاء عىل يقترصّأنه : اجلواب

 أو أسبوع فاته هلّ أنه ّيشك يف كان  إذا:ًفمثال .ذلك عىل زاد ما بقضاء
 .ًواحدا ًأسبوعا قىض ،أسبوعان
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ًيوما مثال أفطر قدّ بأنه اإلنسان علم إذا :١١٩١ املسألة  عليه  ووجب،ً
 فيجب ؟ال أو اليوم ذلك عن ًقضاء صام هلّ أنه ّشك يف ولكنه ،يقضيهأن 
 .عليه ما ىّأدّ بأنه ٍيقني عىل ليكون ًقضاء يصوم أن عليه
 

 ومل ،يقضيه أن ليهع ووجب رمضان شهراألب  أفطر إذا :١١٩٢ املسألة
 أوالده دّتعد وإذا عنه، يقيض أن الذكر ولده عىل وجب ،مات حتى هِيقض

 كان ّالسن يف اثنان تساوى وإذا ،ًّاسن أكربهم عىل ذلك وجب الذكور
 .)٩٤٣ (ةسألامل يف ّتقدم ما نظري ،بالتضامنً معا عهدهتام يف القضاء

 ـ هؤقضا عليه جيب ومل رمضان شهر اإلنسان أفطر إذا :١١٩٣ املسألة
 يف ويموت يفطر املسافر أو ،يموت حتى املرض به ّويستمر يفطر كاملريض

 .ولده عىل عنه القضاء جيب فال ـ رمضان شهر نفس
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 أو ،معصية عن ًتكفريا كونه أساس عىل ٍحاالت ًرشعا يف الصيام جيب
 :ييل ما ذلك من ونذكر ،واجب عن ًتعويضا

 من ّ فإن،رمضان شهر يف اإلفطار ةّكفار صيام: ًالّأو :١١٩٤ املسألة
 ةسألامل يف ّتقدم كام ،ّالكفارة عليه جتب ،الشهر هذا يف ًعاصيا اإلفطار ّتعمد

)١١٥٧ .( 
 يصوم أو ،ًمسكينا نيّست يطعم أو ،ًمملوكا يعتق أن :هي ّالكفارة وهذه
ًمتصال  ّاألقل عىل الثاين الشهر من ٍيوم مع منهام شهر يكون أن عىل ،شهرين ّ

 .ّالكفارة بصيام هذا ّويسمى ،ببعض ضهبع
 ذلك ،عرفات من باخلروج التعجيل ّكفارة صيام: ًثانيا :١١٩٥ املسألة

 من التاسع اليوم ظهر بني تقع ًفرتة ٍعرفات يف يقف أن عليه جيبّ احلاج أن
 أن عليه وجب ،الغروب قبل منها وخرج استعجل فإذا ،وغروبه ةّاحلج ذي
 ذلك ّتيرس عدم ومعّ احلج، أحكام يف سيأيت ما عىل ،كبرية بذبيحة رّيكف

 .قةّمتفر  ولو،ًيوما عرش ثامنية ًبدال عنها يصوم
 ةّحج ّحج من أن ذلك ،يَْداهل عن ًتعويضا الصيام: ًثالثا :١١٩٦ املسألة

 عجز فإن ،)باهلدي ّوتسمى (العيد يوم ًذبيحة يذبح أن عليه وجب عّالتمت
 .أيام عرشة يصوم أن عليه كان ،ذلك عن

 نفس هي ًتعويضا أو ًكفريات الواجب الصيام ةكيفي :١١٩٧ املسألة
 نومه من اإلنسان يفيق أن به ّرضي الّ أنه غري ،رمضان شهر قضاء ةكيفي

 أن ًسابقا رأينا بينام ،ّالكفارة صيام يصوم أن له فيجوز حمتلم، وهو ًصباحا
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 . رمضان شهر قضاء يصوم أن له جيوز ال الشخص هذا مثل
 جيوز يكن مل رمضان هرش قضاء صيام أن :وهو ،خرآ ًفارقا هناك أن كام
 ةزائج أقسامه فبعض التعويض أو ّالكفارة ّوأما صيام ،املسافر من

 :ييل ما وهي ،للمسافر
 .الغروب قبل عرفات من التعجيل ّكفارة صيام ـ ١
 ،ثالثة :مرحلتني عىل ىَّيؤد اهلدي عن ًتعويضا ٍأيام عرشة صيام ّنإ ـ ٢

 .أهله إىل الرجوع قبل هسفر يفّ احلاج ّيؤدهيا والثالثة ،سبعةّثم 
 .السفر يف جيوز فال رمضان شهر إفطار عن التكفري ّوأما صيام
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ّ 

 يف الصيام فإن ،ّمستحب صيام يوجد كذلك ،واجب صيام يوجد كام
 ،حيرم أو ،رمضان شهر كأيام ،الصيام فيه جيب ما عدا ،ّمستحب األيامّكل 
 .ًالحقا يأيت كام

 وبه ،األبدان وزكاة ،النار من ٌّةنُج الصوم أن :اديثاألح يف جاء وقد
 ودعاؤه ،ٌتسبيح هتوصم سهَونف ،ٌعبادة الصائم نوم ّنأ و،َّةاجلن ُالعبد يدخل

 .تعاىل اهللا يلقى حني وفرحة اإلفطار عند فرحة :فرحتني له ّنأ و،ٌمستجاب
 بعضها صيام من أفضل األيام بعض فصيام ،الفضيلة يف درجته وتتفاوت

 .الشهور من قبلهام ما صيام من أفضل وشعبان رجب  صيامً:مثال .آلخرا
ّ 

 : رشوط فيه ّتوفرت إذا لإلنسان ّيستحب الصيام :١١٩٨ املسألة
 .ًمرضا الصيام له بّيسب أو ،ًمريضا يكون الأن : األول
 ةاملدين يفّ أيام ثالثة الصيام ذلك من ويستثنى ،ًمسافرا يكون الأن : الثاين

 .التتابع نحو عىل ،واجلمعة واخلميس األربعاء امّأي يف احلاجة لقضاء رةّاملنو
 .نفساء أو ًحائضا املرأة تكون الأن : الثالث
 ّالكفارة صيام وال ،رمضان شهر قضاء ّاملكلف عىل يكون الأن : الرابع

 .ّاملستحب الصيام له جيوز فال ذلك  منٌيشء عليه كان فإذا ،والتعويض
 هذا يمنع فال ،ونحوه بالنذر واجب صيام عليه كان إذا :١١٩٩ املسألة

 غريه عن للصيام نفسه استأجر ًأيضا إذا وكذلك ّاملستحب، الصيام عن
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ًمستحبا ًصياما يصوم أن ّيصح منه فإنه ،عنه يصوم أن عليه فوجب ّ . 
 صيام أو ،رمضان صيام قضاء ّاملكلف عىل كان إذا :١٢٠٠ املسألة

ًصياما مستحبا وميص أن له جيوز ال فكام ،التعويض أو ّالكفارة  ،نفسه عن ًّ
 نفسه يؤجر أن له جيوز ولكن غريه، عن بالصيام عّيترب أن له جيوز ال كذلك
 حتى منه ّصح ذلك الغري عن صام إذا احلالة هذه ويف الغري، عن للصيام
 .قضاء عليه كان ولو

 أن له جيوز فال قضاء اإلنسان عىل كان إذا: تقول قد :١٢٠١ املسألة
ًصياما مستحبا يصوم  الصيام ينذر أن له جيوز هل ولكن ـ ّتقدم ما عىل ـ ًّ

 قضاء؟ من عليه ما يصوم أن قبل ّ فيؤديه،ًواجبا يصبح لكي ّاملستحب
 ،القضاء صيام قبل ّاملستحب بالصيام يأيت أن نذر إذا هذا ّنإ :اجلواب

 قبل به اتى إذا املنذور الصيام ذلك ّيصح منه وال ،األساس من باطل فالنذر
 قبل يكون بأن ٍحتديد بدون ّاملستحب بالصيام اإلتيان نذر إذاو ،القضاء صيام
ّ ثم ،صيام من عليه ما يقيض أن ًالّأو عليه ووجب ،نذره انعقد ،القضاء صيام
  .نذر كام يصوم

 تستأذن أن ّاملستحب الصيام يف الرشوط من ليس :١٢٠٢ املسألة
 ،ذنهإ بدون ّفيصح صيامها ًاستحبابا، تصوم أن أرادت إذا زوجها من الزوجة

 .ومقاربتها هبا االستمتاع يف الرغبة بدافع الصوم ترك منها طلب إذاّإال 
 

 صيام الليل يف ينوي أن ّاملستحب الصيامّ نية يف يكفي :١٢٠٣ املسألة
 خرآ إىل حتى ّاملستحب للصيام ّالنية جمال ّويستمر تعاىل، اهللا ًقربة ٍغد هنار

 أن له وبدا املفطرات ًشيئا من رههنا يف مارس قد ّاملكلف يكن مل فإذا النهار،
ّيرض  وال ،ذلك له جاز ،دقائق بضع أو ٍبساعة الغروب قبل ًاستحبابا يصوم
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 دام ما اإلفطار عىل ًعازما كانّ أنه أو ،النهار طيلة للصيام ًناويا يكن ملّ أنه به
 .ًفعال يفطر مل

 

 رمضان شهر صيامكيفية  هي ّاملستحب الصيامكيفية  :١٢٠٤ املسألة
 الصيام يف ّللمكلف جيوزّ أنه :وهي ،نقطة يف عنه خيتلفّ أنه غري ،وقضائه

ًجنبا متعمدا يصبح أن ّاملستحب  الليل يف جنابة منه حصلت إذاّ أنه بمعنى ،ًّ
 طلوع قبل يغتسل أن يلزمه فال ًاستحبابا النهار يف يصوم أن يريد وهو
 .ًقضاء أو ًءأدا رمضان يصوم ًخالفا ملن ّويصح صيامه ،الفجر

 أن يف رمضان شهر قضاء عن ّاملستحب الصيام خيتلف :١٢٠٥ املسألة
 ذلك يصوم أن له جاز ،ًحمتلام نفسه فوجد ًصباحا نومه من أفاق إذا اإلنسان
 .رمضان شهر قضاء من يصومه أن له جيوز وال ،ًاستحبابا النهار

ًصياما مستحبا الصائم بإمكان :١٢٠٦ املسألة  متى صيامه هيدم أن ًّ
 .يشء عليه وال ،الظهر بعد أو الظهر قبل ،شاء

 الذي النحو عىل اإلفطار ّبتعمد ّاملستحب الصيام هيدم :١٢٠٧ املسألة
 .صحيح فصيامه ًنسيانا أفطر إذا أما ،رمضان صيام هيدم

 

 هللا ّاملكلف نذر إذا فيام وذلك طارئ، ٍبسبب ّاملستحب الصيام جيب قد
 ّوجل ّعز عاهده أو ،بحانهس باهللا ًيمينا ذلك عىل حلف أو ،يصوم أن تعاىل
ًأحكاما جديدة بّيسب قد الوجوب وهذا ،ًواجبا فيصبح ،الصيام عىل  هلذا ً

 الصيام أحكام عن ختتلف ـ واجب إىل ّحتول أن بعد ـ ّاملستحب الصيام
 :ييل كام وهي ،ّاملستحب
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ًيوما معينا يصوم أن نذر إذا: لّواأل :١٢٠٨ املسألة  أن عليه وجب ،ًّ
 ًفضال ،الفجر طلوع عن ّالنية رّيؤخ أن له جيوز وال البدء، منذ صيامه ينوي
 .ّاملستحب الصيام يف جيوز كان كام ،الظهر عن تأخريها عن

ًيوما معينا يصوم أن نذر إذا: ثاينال :١٢٠٩ املسألة  هيدم أن له جيوز فال ،ًّ
ًيوما  يصوم أن نذر ّوأما إذا قبله، وال الظهر بعد ال ،اليوم ذلك يف صيامه
 سواء ،صيامه هيدم أن له جاز ،صامهو  للوفاءًيوما اختارّ ثم ٍتعيني بدون
 .خرآ بيوم ويستبدله ،بعده أو الظهر قبل كان

 بذلك يقصد أن يصوم حينام الناذر عىل جيب: ثالثال :١٢١٠ املسألة
 .عهدته يف النذر ويبقى ،ًوفاء يعترب فال ذلك يقصد مل ّوأما إذا بالنذر، الوفاء

ًحمددا صيامه املنذور اليوم كون حالة يف: رابعال :١٢١١ املسألة  جيوز ،ّ
 ٍحينئذ عليه ولكن ٍحينئذ، الصيام من ويعفى اليوم، ذلك يف يسافر أن للناذر
 .فيه سافر الذي املنذور اليوم ذلك صيام قضاء

 السفر حالة يف ّاملستحب الصيام ّ أنّتقدم قد: امساخل :١٢١٢ املسألة
 ًواجبا بسبب وأصبح ّاملستحب الصيام ّاملكلف نذر إذا ولكن ز،ائج غري

 يف ّنص قد يكون أن رشيطة لنذره، ًوفاء السفر يف يصوم أن له زاج ،ذلك
 ،الفالين اليوم يصوم أن عىل ّنص أو ،السفر يف صيامه يكون أن عىل نذره
 .ًمسافرا أو ًحارضا كان سواء

 أو <ًأسبوعا هذه سفريت يف َأصوم أن َّعيل هللا> :يقولأن : ذلك ومثال
 أو فيه ًرضاحا كنت سواء املقبل رجب شهر أصوم أن َّعيل هللا> :قولي

 .لنذره ًوفاء السفر يف الصيام ّيصح منه ذلك مثل ففي ،<ًمسافرا
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 :ييل كام وهي ،أنواع مّاملحر الصيام :١٢١٣ املسألة
 .الفطر عيد يوم وهو ،ّشوال من األول اليوم صيام: لّواأل
 . األضحى عيد يوم وهو ،ةّاحلج ذي من العارش اليوم صيام: ثاينال
وكذلك اليوم الثالث  ـ عرش والثاين عرش احلادي ومالي صيام: ثالثال

 ملامرسة منى يف ًمتواجدا كان ملن ةّاحلج ذي منعرش ملن بقي يف منى ـ 
ً واألحوط وجوبا ملن كان يف منى ولكن مل يامرس مناسك .ّاحلج مناسك

ًاحلج أن يرتك هذين اليومني أيضا ّ. 
 عن ًتكفريا الواجب )١( مُرُاحل أشهر من شهرين صيام :ّتقدم مما ويستثنى

 .وغريه العيد يشمل أن جيوز فإنه ،احلاالت بعض يف القتل
 احلائض وصيام ،املريض كصيام ،مرشوع غري صيامّكل : رابعال

 بغى إذا كام معصية، عىل ًشكرا يصوم أن هللا نذر من وصيام ،والنفساء
 قتله، نم اهللا أمكنه إذا ًوفرحا ًشكرا هللا يصوم أن ونذر ٍمؤمن عىل إنسان

 سائلامل يف استثناؤها ّمر التي احلاالت عدا ،املسافر ًأيضا صيام وكذلك
 ).١٢١٢(و) ١١٩٨(و) ١١٩٧(

 بعد ما إىل ومتديده الصوم ينوي أن :وهو ،الوصال صيام :اخلامس
 بالنهار، الليل فيه يوصل الصائم ألن ؛الوصال بصوم ّويسمى ،املغرب
 إىل اإلمساك ًناويا ّاملكلف صام ّوأما إذا. ّيصح وال مرشوع غري وهذا

                                                             
ّشهر ذي القعدة، وذي احلجة، وحمرم، ورجب: األشهر احلرم هي )١ ( ّ. 
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 تلك طيلة يفطر مل أو ،ساعتني أو ًساعة إفطاره يف ّتأخر ولكن املغرب
 .يشء عليه وال صحيح فصيامه ،الليلة

 ومل ،رمضان أو شعبان منّ أنه ّيشك يف الذي اليوم صيام: السادس
 اليوم هذا لصيام الصائم ىنو إذا ،رمضان شهر منّ أنه رشعي بدليل يثبت

 كام ،مرشوع غري ذلك فإن ،هّشك من الرغم عىل رمضان شهر من يكونأن 
 ).١١٦٨ (ةسألامل يف ّتقدم

 يكون أن ًناويا اإلنسان يصوم أن :وهو ،الصمت موص: السابع
 .صيامه من ًاجزء الكالم عن الصمت
 عن ـ املرشوع غري الصوم ـ مّاملحر الرابع النوع خيتلف :١٢١٤ املسألة
 حيرم األوىل الثالثة األقسام يفّأنه : وهي ،طةنق يف األوىل الثالثة األنواع
 ةّبني كان إذا فيحرم الرابع النوع ّوأما يف القربة، ةّبني يكن مل ولو الصيام
ًصياما رشعا، ٍحينئذ يعترب ال ولكنه ،كذلك يكن مل إذا حيرم وال ،القربة ّوإنام  ً
 .بحت شخيص ّترصف هو



 ٦١ ...............................................................................كتاب الصوم 

 
 

 
 يف األحكام ّأهم يف الصيام أقسامّا تقدم من ًخالصة مل نذكر ييل ما يف
 . للمراجع تسهيال ؛ّتقدم ما ضوء
 .ّاملتقدمة الثامنية املفطرات يف الصيام أقسامّ كل تشرتك: املفطرات• 
ًسهوا  اإلفطارب تبطل ال أهنا يف الصيام أقسامّ كل تشرتك: السهو• 
 .ًونسيانا
 ،الفجر طلوع عن رمضان شهر يف ّالنية ّتتأخر أن جيوز ال: ّالنية• 

 سائر يف ّالنية ّتتأخر أن جيوز وال ،ّحمدد يوم يف املنذور الصوم يف وكذلك
 يف وجيوز ،الظهر قبل حتدث أن جيب بل ،الظهر عن الواجب الصيام أقسام
 .ًأيضا الظهر عن ّالنية ّتتأخر أن ّاملستحب الصيام
 شهر يف ذلك جيوز ال: الفجر يطلع أن إىل ًليال ةباجلنا البقاء عىل ّتعمد• 
 أو ًتكفريا الواجب الصيام وال ،رمضان شهر قضاء معه جيزي وال ،رمضان
 أو عهد أو بنذر وجب ولو حتى ّاملستحب ّيرض بالصيام وال ،ًتعويضا
 .يمني

 شهر قضاء صيام عدا ،ٍصيامّ كل يف ّيرض ذلك ال :ًحمتلام صباحاإل• 
 .رمضان
 رمضان شهر صيام بذلك يبطل: يصبح حتى جلنابته اجلنب نسيان• 
 .ّاملستحب أو الواجب الصيام من غريمها دون ،هؤوقضا
 يف يقاعهإ وجب ٍصيامّ كل يف ذلك جيوز ال: الصيام وهدم اإلفطار• 
 ّاملكلف نذر ٍهنار صيام أو ،رمضان شهر هنار كصيام ،بالذات النهار ذلك
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 أو الظهر قبل نكا سواء ،احلالة هذه غري يف ذلك وجيوز ،بالذات يصومهأن 
 قبل ّوإنام جيوز ،الظهر بعد جيوز ال رمضان شهر صيام قضاء يف ولكن ،بعده
 .الظهر
 وال .إفطار بدون الواجب الصيامّ نية ترك عىل ّكفارة ال :ّالكفارة• 
 شهر صيام يف اإلفطار :ومها ،حالتني يفّ إال مّاملحر اإلفطار عىل ّكفارة

 نذر ّوأما إذا. رمضان شهر صيام اءقض يف الظهر بعد واإلفطار ،رمضان
ٍمعني يوم صيام  النذر ّكفارة فعليه ٍّرشعي ٍعذر بدون ًعامدا صيامه تركّ ثم ّ
 والرشاب الطعام ًشيئا منً فعال وتناول أفطر سواء ،الصيامّ نية ترك ّبمجرد

 .والعهد واليمني النذر ّكفارة حتديد ّالكفارات فصل يف وسيأيت .ال أو
ٍيصح بحال ال: لسفرا يف الصيام •  يف قضاؤه أو رمضان شهر صيام ّ
 يف ّاملستحب ّيصح الصيام وال ،الصالة يف التقصري فيه مّيتحت الذي السفر
 يف ّتقدم كام ،السفر عىل فيه الناذر ّونص ،ًواجبا بالنذر أصبح إذاّ إال السفر

 يف ّاملستحب الصيام ّيصح فيها واحدة حالة وهناك ،)١٢١٢ (ةسألامل
 ).١٢١٣ و١١٩٨ (تنيسألامل يف ّتقدمت ،ٍنذر بدون فرالس

 ،السفر حالة ّصح يفي أقسامه بعض :والتعويض التكفري صيام• 
 السفر ّيصح يف ال الذي التكفري صيام ومن ،احلالة هذه ّصح يفي ال وبعضها
 .رمضان شهر يف اإلفطار ّكفارة صيام

 من هأقسام ّبكل ّيصح الصيام ال: الصحي العذر حالة يف الصيام• 
 عىل ،ٍيةّصح ٍناحية ًمعذورا منمن كان ّ وكل ،الصوم به ّيرض الذي املريض

ّيصح  ال وكذلكرشط اخلامس من رشوط وجوب الصوم، ال يف ّتقدم ما
 . والنفساء احلائض من أقسامه ّبكل الصيام



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 متهيد •
 رشائط االعتكاف •
 واجبات االعتكاف •
 أحكام االعتكاف •

 





 
 

 

 . املكان اليشء يف عىل اإلقامة: اللغة يف والعكوف االعتكاف
 .وحده هللا دّالتعب بقصد املسجد يف املكث: الرشيعة ويف
 أن بعد ـ اإلسالمية الرشيعة ّ أنويبدو. ًمجاعاوإ ًّةوسن ًقرآنا مرشوع وهو

 ًسلبية ًفكرة واعتربهتا الدنيا احلياة عن واالعتزال بّالرته فكرة ألغت
 ليكون االعتكاف عتّرشـ ) ٢٧: احلديد (}اَوهُعَدَابت ًةَِّيانَبْهَرَو{ ًخاطئة
 إىل ٍةنقل لتحقيق ؛وآخر حني بني ىَّتؤد ًحمدودة ًوعبادة ًموقوتة ًوسيلة
 من العبادة له تتيح بام دّويتزو هّبرب صلته اإلنسان فيها قّيعم ؛اهللا رحاب

ُثباتا وإيامن ّأشد هُوقلب اليومي ِهوعمل االعتيادية حياته إىل لريجع ؛زاد  أقوى هً
 . فاعلية

 رشوط وله املسجد، يفّ أيام ثالثة املكث يف لّيتمث االعتكاف وأساس
 ييل وفيام .اجلنيس االستمتاع اجتناب :منها والتزامات الصيام، :هاّأمه من

 ً.الّأو الرشائط نستعرض
 

 :يأيت كام وهي ،ّيصح بدوهنا ال رشوط لالعتكاف :١٢١٥ املسألة
 .العقل: لّاألو
 .اإليامن: الثاين
 .العبادات كسائر ًا،واستمرار ًابتداء القربةّنية : الثالث
 من اإلنسان فينوي الليل، يف خذّتت أن يمكن للصيام ّالنية أن بنا ّمر وقد
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 عىل ّويصح صومه ،ًصائام نومه من ويصبح وينام ،ٍغد هنار يصوم أن الليل
 يف ذلك ّيصح مثل فهل نائم، وهو عليه طلع الفجر ّأن من الرغم

 بداية من االعتكاف يبدأ أن ًليال وينوي املسجد إىل يذهب بأن ؛االعتكاف
 ًمعتكفا؟ ويصبح وينام ٍغد هنار

ّاألحوط استحبابا باملكلف: اجلواب  ّيتخذ أن ،القبيل هذا من ٍحالة يف ً
 ّالنية رتنتق لكي ؛وينوي الفجر طلوع عند يستيقظ أن إما: طريقتني إحدى
 أو الليل نصف منً فعال باالعتكاف االبتداء ينويأن ّما إو الفجر، بطلوع

 . االعتكاف بداية عند ّالنية تتواجدأن  ـ ٍحال ّ أيعىل ـ ّواملهم .لهّأو
 وليس تعاىل، اهللا إىل ًقربة املسجد يف االعتكاف ينويأن : ّالنية يف ّواملهم

 وإن والصالة الدعاء من ٍمزيد عىل رّالتوف باعتكافه يقصد أن الرضوري من
 قصدُيأن ّيصح  ٌعبادة بذاته االعتكاف ّأن غري وأكمل، أفضل هذا كان
 املزيد وممارسة للعبادة ُغّالتفر ذلك إىل ّانضم فإن .تعاىل اهللا إىل به بَّتقرُوي
 .نور عىل ًنورا كان ،والصالة الدعاء من

 ّيصح منه ال ،الصوم ّيصح منه ال فمن .الثالثة األيام يف الصيام: الرابع
 ّيصح منهام ال إذ ؛يعتكفا أن هلام ىّيتأت ال واملسافر فاملريض .االعتكاف
 .الصيام

 ـ سفره يف يصوم أن ينذر بأن ذلك إىل ّيتوصل أن للمسافر يمكن ،أجل
 ـ رمضان شهر غري صيام فصل من ّاملستحب الصيام يف ّتقدم ما عىل

 .صوموي يعتكف أن له جيوز ٍوحينئذ
 بالنسبة مرشوع صيام َّأي بالصيام ينوي أن للمعتكف :١٢١٦ املسألة

 كام ارة،ّالكف صيام أو ،رمضان شهر قضاء صيام يصوم أن ّفيصح له إليه،
ًمستحبا ًصياما يصوم أن ّيصح له  ّيصح معها التي الرشوط له ّتوفرت إذا ّ
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 عىل ،واجب صيام عليه يكون ال أن :الرشوط تلك ومن ّاملستحب، الصيام
 شهر قضاء عليه كان فمن .)رمضان شهر غري صيام (فصل يف ّدمتق ما

 بصيامه ينوي أن فعليه ،رمضان شهر غري يف يعتكف أن وأراد رمضان
  .الواجب الصيام

 ،الصوم ّيصح منه ّنمم املعتكف يكون أن جيبكام  :١٢١٧ املسألة
ّيصح  فال الصوم، ّيصح فيها مما االعتكافّ أيام تكون أن جيب كذلك

 . فيهام الصيام جيوز ال  إذ؛ًمثال األضحى عيد أو فطرال عيد يف االعتكاف
 ألن ؛ويبطله االعتكاف يفسد فهو الصوم يفسد ماّكل  :١٢١٨ املسألة
 . رشطه ببطالن يبطل واملرشوط ،تهّصح يف رشط الصوم

 ،)ليلتان طهاّتتوس هنارات ثالثة(ّ أيام ثالثة هّوأقل العدد،: اخلامس
 اجلمعة ليلة بداية من فاالعتكا ينوي بأن ذلك، من أكثر يكون أن وجيوز
 ثالثة ًنا منّمكو اعتكافه فيكون االثنني، صباح إىل أو األحد هنار هناية إىل

 . ذلك من أكثر أو االثنني غروب إىل أو ليال، وأربع ٍهنارات
 ويعترب ،الناس فيه جيتمع ٍمسجد يف االعتكاف يكونأن : السادس

ًجامعا ورئيسيا ًمسجدا  يف ّيصح االعتكاف أن لوماملع من فليس. البلد يف ً
 .ٍّجانبي ٍصغري ٍمسجد

 فيه االعتكاف ممارسة املقصود املسجد يكون أن جيب :١٢١٩ املسألة
ًحمددا وواحدا ً  هذا يف يمكث نحو عىل مسجدين يف االعتكاف جيوز  فال،ّ

 البقاء رّوتعذ مسجد يف اعتكف فإذا وعليه .يومني ًا أوومي ذاك ويف ،ًيوما
 بني توزيعه جيوز وال األساس، من عتكافاال بطل كامل،واإل لإلمتام فيه

 . جتاورا تقاربا أو وإن مسجدين
 ولو .والرساديب السطح من طوابقهّ كل يشمل املسجد :١٢٢٠ املسألة
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 تلك يف االعتكاف فنوى املسجد من ّخاصة ًزاوية ّبنيته املعتكف ّخص
 وينتقل يمكث أن القاصد هلذا وجيوز القصد، هلذا ثرأ فال ،بالذات الزاوية

 .املسجد ذلك اءأجزّ كل يف
 عرفية، أو ٍرشعية ٍلرضورةّ إال مسجده من املعتكف خيرج الأن : السابع

 يف يمكث أن له جيوز ال إذ ؛اجلنابةلغسل  خيرج أن الرشعية الرضورة فمن
 إذا اجلمعة صالة حلضور أو ،ًممكنا ذلك كان ولو حتى ويغتسل املسجد
 ٍمرض لعالج أو اجةاحل لقضاء خيرج أن :العرفية الرضورة ومن. أقيمت
 .ذلك ونحو دامهه

 ،الواجبة األغسال من اجلنابة غسل لغري خيرجأن  :ًأيضا الرضورة ومن
 . ال أو املسجد داخل يف االغتسال أمكنه سواء ،ّامليت ّمس كغسل
 عىل وخرج ،ًعرفا ًرشعا أو للخروج رضورية حاجة هناك تكن مل فإذا
 ذلك من ويستثنى ً.باطال ويعتربه ،ذاه اعتكافه عىل لّيعو فال ،ذلك من الرغم
 :التالية األمور
 .اعتكافه بذلك يبطل ال فإنه ،معاجلته أو ٍمريض لعيادة خرج إذا) أ (
 . جتهيز من إليه وما ٍجنازة لتشييع خرج إذا) ب (
 . اخلروج عىل كرهُأ إذا) ج (

 ،االعتكاف يبطل ذلك بأن ًجاهال ،رضورية ٍحاجة بدون خرج ّوأما إذا
 .ًباطال اعتكافه يعترب أن فعليه ،ًناسيا العتكافه أو

 يقترص أن عليه ،اخلروج فيها للمعتكف جيوز حالةّ كل يف :١٢٢١ املسألة
 مهام جيلس وال ،اخلروج له غتّسو التي احلاجة قدر عىل املسجد عن ابتعاده يف

 أقرب أمكن مهام ىّوحتر ،ّظل يف جيلس مل اجللوس إىل ّاضطر وإذا ،أمكن
 .الطرق
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 يف بيانه يأيت مما اجتنابه املعتكف عىل جيب ماّ كل يرتك أن: الثامن
ًعامدا شيئا من مارس فإذا .املعتكف اتواجب  . اعتكافه بطل ،األشياء تلك ً

ًاحتياطا ووجوبا  باملعتكف األجدر :١٢٢٢ املسألة  اعتكافه يفرتضأن ً
 .ًجهال ًنسيانا أو منه األشياء تلك أحد صدور صورة يف ًباطال حتى
 فاألجدر ،الثالث اليوم يف اجلهل أو النسيان هذا وقع إذا :١٢٢٣ املسألة

 . عليه لّيعو ال ولكن ،منه قبلُي أن الحتامل ؛اعتكافه يكمل أن به
 

أن  ـ انتهائه إىل اعتكافه ابتداء من ـ املعتكف عىل جيب :١٢٢٤ املسألة
 :ييل ًليال عام أو ًهنارا جيتنب
 لتقبيلبا استمتاع من ذلك دون بام أو ،باجلامع النساء مبارشة ً:الّأو

 .ًأيضا واللمس
 ).بآلة أو باليد املني نزالإ يأ (االستمناء: ًثانيا
 ب،ّوالتطي ّللشم خذّتُوت بةّطي رائحة هلا ّمادةّ كل وهو ،الطيب ّشم: ًثالثا
 .وغريه والقرنفل الورد كعطر

 يذ نباتّ كل :والرياحني .بةّطي رائحة من للرياحني بام ذّالتلذ: ًرابعا
 .والياسمني ردكالو بة،ّطي رائحة

 يامرسه ما ذلك نطاق يف يدخل وال أنواعها، ىّبشت التجارة: ًخامسا
 .ذلك ونحو واحلياكة خوالطب كاخلياطة حياته، يف ٍنافعة ٍعاملأ من اإلنسان
 فه،ااعتك بطل ،واشرتى فباع معتكف وهو رَتاج إذا :١٢٢٥ املسألة

 .املفعول نافذة والتجارة ،صحيح والرشاء البيع ّولكن
 وجهة إلثبات ٍقضية يف واملنازعة املجادلة :هنا هبا ونريد ،اةاملامر: ًسادسا

ٍمعينة ٍنظر  النظر وجهة كانت سواء األقران، عىل والفوز لظهور،لًا ّحب فيها ّ
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 أو ًدينية للجدال املطروحة القضية كانت وسواء ال، أو بذاهتا ًصحيحة هذه
 ثباتإ دافعوب موضوعية بروح والنقاش اجلدال كان ّوأما إذا. دينية غري
 . فيه ضري فال ،اآلخرين خطأ تصحيح ًحرصا عىل أو ّاحلق

 

 جيب وقد بطبيعته، ومندوب ّمستحب االعتكاف :١٢٢٦ املسألة
 .يمني أو ٍعهد أو ٍبنذر نفسه عىل اإلنسان أوجبه لو كام ،ٍطارئ ٍلسبب

 هيدم أن حلظة ّ أييف له فيجوز ،اعتكافه اإلنسان بدأ إذا :١٢٢٧ املسألة
 ما ذلك من ويستثنى .االعتيادية حالته إىل فيعود ،سجدامل ويغادر اعتكافه

 :ييل
 األيام تلك يف ونحوه ٍبنذر االعتكاف عليه وجب قد كان إذا: ًالّأو

 أن نذر قد كان ّوأما إذا .اعتكافه يواصل أن ٍحينئذ عليه جيب فإنه بالذات،
 ،مههيد أن االعتكاف يف رشع إذا فله ،ّمعينة ًاماّأي دّحيد أن بدون يعتكف
 . أخرىّ أيام إىل الوفاء ًالّمؤج

 يف عليه ّ ـ فإنهناران أي ـ يومان املعتكف عىل مىض قد كان إذا: ًثانيا
ًمستحبا، بدأه قد كان ولو حتى اعتكافه يكمل أن احلالة هذه  ٍحالة يفّ إال ّ

 يرجعّ ربه أن وبني بينه رشط االعتكاف نوى حني يكون أن :وهي واحدة،
 له جيوز احلالة هذه ففي ّمعينة، حاالت يف أو ،شاء متى وهيدمه اعتكافه يف

 . الثالث اليوم يف حتى لرشطه ًوفقا اعتكافه هيدمأن 
 ،السابقة األسباب من ٍسبب ّألي االعتكاف ّكلام فسد :١٢٢٨ املسألة

  اعتكافه؟ فسد من عىل ّيرتتب فامذا
 :ييل كام حاالت له هذا ّنإ: اجلواب
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ًمستحبا اعتكافه يكون أن :األوىل  هنارين ميض قبل فسد وقد ،البدء عند ّ
 .إعادته عليه جيب ال احلالة هذه ففي ،منه

ًمستحبا اعتكافه يكونأن : الثانية  ،يومني ميض بعد فسد وقد ،البدء عند ّ
 يعيده أن له بل ،الفور عىل إعادته جتب ال ولكن إعادته، حينئذ عليه فيجب
 . ةّمد بعد

 ال مكان يف أو ،االعتكاف فيه عيرش ال ٍوقت يف االعتكاف بدأ ّوأما إذا
 يف اعتكف أو ،يومني أو بيوم قبله أو ،العيد يوم اعتكف لو كام ،ّيصح فيه

 .عليه إعادة وال اعتكافه عن انرصف ،األثناء يف تفطنّ ثم ،املسجد غري
 يعيد أن فعليه ،بنذره ًوفاء واعتكف االعتكاف نذر قد يكونأن : ةلثالثا
ًددا بتلكحم نذره كان سواء ،اعتكافه  االعتكاف فيها فسد التي األيام ّ
 ؛ًقضاء ّتسمى ّاملحدد النذر حالة يف اإلعادة أن غري ّحمدد، غري أو بالذات
 ّوأما يف .الفور فيها جيب وال ،النذر يف ّاملحدد األمد انتهاء بعد تقع ألهنا
 أن بوجي ،فيه ّاملحدد وقته يف له ووفاء بالنذر عمل فاإلعادة ،الثانية احلالة

 .النذر يف ّاملحددة ةّاملد وفق تقع
 سواء ،ارةّالكف فعليه ،زوجته مقاربة املعتكف دّتعم إذا :١٢٢٩ املسألة

 حيرم مما ذلك غري ّتعمد إذا عليه ارةّكف وال النهار، يف أو الليل يف ذلك كان
 . يتوب أن ّوإنام عليه عليه

 شهر يف صائم وهو النهار يف املعتكف هذا قارب إذا :١٢٣٠ املسألة
 عىل: مهااحدإ ؛ارتانّكف فعليه ،رمضان شهر قضاء يامص صائم أو ،رمضان
 شهر صيام فطارإ ارةّكف: واألخرى ،اعتكافه بذلك ىّحتدّ أنه أساس
 . رمضان شهر قضاء إفطار ّكفارة أو رمضان

 املعتكف عىل جتب التي ّالكفارة حتديد ّالكفارات فصل يف وسيأيت
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 .باملقاربة
 تلك يف االعتكاف ّن أالذكر اآلنفة احلالة يف افرتضنا إذا :١٢٣١ املسألة

 ّكفارة زوجته قارب الذي املعتكف عىل وجبت ،ًمنذورا كان بالذات األيام
 .للنذر يهّحتد أجل من ثالثة
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 واجلحود، نكار،اإل :منها ؛املعاين من العديد اللغة يف) ر ف ك (كفر ّملادة
 . والتغطية واملحو،

 ٍذنب أو نقص عن ًبدال ىَّيؤد ما ـ الفاء بتشديد ـ ّبالكفارة هنا واملراد
 هذا أو العقوبة وهذه .)النقص جيري ما يأ (األرش أو كالعقوبة ًمتاما

ًرشعا تبعا لنوع رّمقد األرش  تكون وقد ،الشارع نظر يف والذنب النقص ً
ٍمعني ٍعدد طعامإك ًليةما العقوبة  ًنفسية تكون وقد ،كسوهتم أو املساكني من ّ
 .احلياة ورضورات باتّالطي عن الوقت ّوالكف بعض ،كالصيام

ٍكفارةّوكل  ّإال ّتصح  وال القربة، ةّبني هبا يؤتى أن وجيب ،ًعبادة تعترب ّ
 .املسلم من

 كان الذي ذنبه عن التكفري هبا ّاملكلف يقصد أن ّالكفارة يف جيب كام
 ،ّمتعددة ّكفارات عليه اجتمعت فإذا .عليه ّالكفارة تلك وجوب ًسببا يف
 ّالكفارات تلك كانت سواء أدائها، عند منها ٍواحدةّ كل ّيعني أن وجب
ّذنبا واحدا مر رّكر لو كام؛ متامثلة ً  عليه ّترتبت لو كام ؛متغايرة أو عديدة، اتً
 .خمتلفة بأسباب ىّشت أنواع من ّكفارات
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 ،ًداّمتعم رمضان شهر من ًيوما أفطر من :ّالسبب األول :١٢٣٢ املسألة
 القيام خيتارأن : هي ّوالكفارة. الصيام يف ّتقدم كام ؛ّالكفارة عليه وجبت
 أو شهرين، صيام أو ،)مسلمة: أي (مؤمنة ٍرقبة عتق: ثالثة ٍأمور بأحد

 ًتكفريا وكان كفاه ،به تىأ موراأل هذه من ٍواحد ّفأي .ًمسكينا نيّست طعامإ
 ّاملكلف ّ ألن؛ةّاملخري ّبالكفارة ذلك أجل من ّالكفارة هذه ّوتسمى. ذنبه عن
 اسم عليها يطلق ،القبيل هذا من ّكفارةّ وكل .أشياء ثالثة بني باخليار فيها

 .ةّاملخري ّالكفارة
 شهر من أفطرها التي األيام بعددّاملتقدمة  ّالكفارة ّتتعدد :١٢٣٣ املسألة
ّ ثم ًطعاما كلأ بأن تنيّمر ٍ واحدٍيوم يف فطراستعمل امل ّوأما إذا .رمضان
 .واحدة ّكفارةّ إال عليه فليس ،ًماء رشب

 ارتني،ّكف ٍحينئذ عليه ّ فإن،تنيّمر استمنى أو جامع إذا :١٢٣٤ املسألة
 من ذلك غري مارس أن بعد ًواحدةّ مرة استمنى أو جامع إذا األمر وكذلك
 .ًاأيض ارتنيّكف عليه فإن ،املفطرات
ٍيمينا بصورة باهللا أقسم من: السبب الثاين :١٢٣٥ املسألة ّ ثم ٍصحيحة ً
 عتق :ثالثة ٍأمور بأحد القيام خيتار أن ّوكفارته ر،ّيكف أن عليه وجب خالفه،
 صام ،ذلكّ كل عن عجز فإن .كسوهتم أو مساكني، عرشة إطعام أو ،رقبة
 .متوالياتّ أيام ثالثة

 زوجته يواقع الأن ًيمينا  باهللا أقسم من: السبب الثالث :١٢٣٦ املسألة
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 حياته إىل ويعود يمينه، ينقض أن عليه وجب ،أشهر أربعة عن ّتقل ال ةّملد
 ذلك ّويسمى ـ الكتاب هذا من موضعه يف يأيت ما عىل ـ زوجته مع ّاخلاصة

 وجبت ،زوجته معارشة إىل وعاد ،هذا يمينه الزوج نقض فإذا .يالءباإل
 .الذكر اآلنفة اليمني ّكفارة نفس وهي ّالكفارة، عليه

 كظهر َّعيل أنت( :لزوجته الزوج قال إذا: السبب الرابع :١٢٣٧ املسألة
 يأيت التي الرشعية الرشوط ّتوفرت وإذا .ًظهارا ذلك يّسم ،)يّأم

 هذا عن رّيكف حتى زوجته مقاربة عليه حرمت، موضعه يف استعراضها
 مل فإن .شهرين صام ذلك له ّيتيرس مل فإن .ًرقبة يعتق أن ارتهّوكف الكالم،

 ألن ؛بةّاملرت ّبالكفارة ّالكفارة هذه ّوتسمى. ًمسكينا نيّست أطعم ،ّيتيرس
 .الرتتيب سبيل عىل ّالكفارة نوع له ِّنيُع بل ،ّللمكلف يرتك مل االختيار
 ،ًخطأ خرآًإنسانا  اإلنسان قتل إذا: السبب اخلامس :١٢٣٨ املسألة

 اهذ يف مجاعة اشرتك وإذا. ّاملتقدمة الظهار ّكفارة نفس وهي ّالكفارة، فعليه
 .منهم واحدّ كل عىل ّالكفارة هذه وجبت ،اخلطأ

 ،اعتكافه يف ًامرأة املعتكف جامع إذا: السبب السادس :١٢٣٩ املسألة
ته ّوكفار ـ االعتكافرشائط  منرشط الثامن ال يف ّتقدم كام ـ اعتكافه بطل

ّمثل كفارة شهر رمضان خمرية بني األمور الثالثة  األجدرإن كان و ،ّ
 .الظهار ّكفارة الزوج به رّيكف الذي النحو ىلع رّيكفأن ًواألحوط استحبابا 

ًمؤمنا ظلام اإلنسان قتل إذا: السبب السابع :١٢٤٠ املسألة  ،ًوعدوانا ً
 أن وهي القصاص، أمهله إذا ّيؤدهيا ّالكفارة، القصاص إىل ًإضافة عليه كان

 ،ًمسكينا نيّست وإطعام شهرين، وصيام رقبة، عتق: الثالثة األمور بني جيمع
 . اجلمع ّكفارةب ّتسمى ذلك أجل ومن

ًشخصا ظلام فقتلوا العدوان هذا يف مجاعة اشرتك وإذا  هذه وجبت ،ً
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 .منهم واحدّ كل عىل ّالكفارة
 رمضان شهر هنار يف أفطر من ّ بأنالفقهاء ذكر بعض :١٢٤١ املسألة
ًمتعمدا عىل  . يزين أو اخلمر يرشبأن : ومثاله اجلمع، ّكفارة فعليه ،ٍحرام ّ
 وأفطر رمضان رشه عن ًقضاء صام إذا: السبب الثامن :١٢٤٢ املسألة

 عرشة يطعم أن وكفارته ّالكفارة، عليه وجبت ،النهار انتهاء قبل الظهر بعد
 .أيام ثالثة صام ،ذلك له ّيتيرس مل فإن .مساكني

 يمني يقسم أن اإلنسان عىل حيرم: السبب التاسع :١٢٤٣ املسألة
 فعل إذا ،اإلمام أو النبي من أو تعاىل اهللا من يربأّأنه : ًمثال يقول بأن الرباءة،

 إطعام وكفارته ّيكفر، أن وعليه ًآثام كان ،النحو هذا عىل أقسم فإذا .اكذ
 .مساكني عرشة

 أو اخلبز من يةّكم هببة التكفري جيب: السبب العارش :١٢٤٤ املسألة
 وذلك الكيلو، أرباع ثالثة تقارب الطعام من ذلك غري أو الطحني أو األرز
 :التالية احلاالت يف

 فلم وتسامح رمضان شهر نم يوم قضاء اإلنسان عىل كان إذا: وىلاأل
 ارتانّكف عليه كانت يومان عليه كان وإذا .اآلخر رمضان ّحل أن إىل هِّيؤد
 السابق رمضان من يقضها مل التي األيام بعدد رّتتكر وهكذا .القبيل هذا من

 .رمضان شهر غري صيام فصل يف سبق ما عىل ،الثاين رمضان ّحل حتى
 به ّواستمر ،هْيصم فلم مضانر شهر يف اإلنسان مرض إذا: ةثانيال

ّ كل عن ضّيعو أن عليه وكان .القضاء عنه سقط ،اآلخر رمضان إىل املرض
 .الطعام من الكيلو أرباع ثالثة هببة القضاء من ٍيوم
 ّتقدم ّنمم، إليهام ومن ّالسن يف الطاعنان املرأة أو الرجل أفطر إذا: ةثالثال

 ،الفدية مع اإلفطار يف صونّمرخ هنمأ ـ رمضان شهر صيام فصل يفـ 
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 ّكفارة ليست وهي ،بالفدية احلاالت هذه يف املفروضة ّالكفارة ّوتسمى
ّذنبا يكفر يفرتض الذي باملعنى  ّوإنام وجبت آثمني، ليسوا هؤالء ألن ؛عنه ً
 . ّبالكفارة منها أشبه بالتعويض فهي كتعويض، الفريضة هذه عليهم

 أشياء ارتكب إذا ّللحج ّ أو ةللعمر املحرم عىل ّترتتب ّكفارات وهناك
ًمعينة  .)ّاحلج (كتاب إىل عنها احلديث نرتك عليه، حترم ّامم ّ

 وجهها ختدش أو شعرها ّفتجز ٍملصيبة املرأة ضّتتعر قد :١٢٤٥ املسألة
 إىل وتعود تتوب أن ّوإنام عليها ،هذا يف عليها ّكفارة وال ذلك، ونحو
 .تعاىل اهللا ألمر واالستسالم بالصرب ّتحىلتو ،رشدها

 كان وإن حائض، وهي زوجته يقارب من عىل ّكفارة ال :١٢٤٦ املسألة
 .وبتي أن ّوإنام عليه ،ًآثام

 وإن أصبح، حتى العشاء صالةعن  نام من عىل ّكفارة ال :١٢٤٧ املسألة
 صالة عن نام قد كانّ أنه إىل وانتبه أصبح إذا ًاستحبابا به األجدر كان

 .النهار ذلك يصوم أن العشاء
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) ةّاملخري ّالكفارات=  (ّالكفارات بعض يف العتق ّ أنسبق مما ضحّات 
 ّالكفارات=  (بعضها ويف ،بينها ّاملكلف ّخيري أشياء ثالثة من ٍكواحد واجب
=  (بعضها ويف ّيتيرس، ال حيثّ إال غريه جيزي وال ،بذاته واجب) بةّاملرت

 .غريه إىل ًإضافة واجب) اجلمع ّكفارة
ًإنسانا  املعتق يكونأن  يشرتط احلاالت هذهّ كل يف :١٢٤٨ املسألة

. ذنبه عن َوالتكفري ،تعاىل اهللا إىل َالقربة بالعتق رّاملكف يقصدن أ و،ًمسلام
 سبحانه اهللا قال .الطاعات أفضل من ويعترب حال، ّ أيعىل مطلوب ُوالعتق
أ .ٍةَبَ َر  كَف .ةَبَقَعْال اَم َاكَرَْدا اَمَو .َةَبَقَْعال َمَحَتْا  ََالف{ :وتعاىل

َ
 يِذ ٍمَْوي   ٌامَعْإط ْو

 وال فيه رشط القربةّ ألن نية ؛عبادة وهو .)١٤ ـ ١١ البلد سورة (}ٍةَبَغْسَ 
 .اّيصح بدوهن
 ،ةّخمري ّكفارة اإلنسان عىل كان إذا العتق رّتعذ حالة يف :١٢٤٩ املسألة

 أن فعليه ،بةّمرت ّكفارة اإلنسان عىل كان وإذا .هيبديل أحد خيتار أن فعليه
 ،عنه العتق سقط ،اجلمع ّكفارة اإلنسان عىل انك وإذا .الصيام خيتار
 .الباقي عليه وبقي باالستغفار عنه ضّوعو

 صواّوختل واإلماء العبيدّ كل رّحتر إذا ًراّمتعذ العتق يعترب :١٢٥٠ املسألة
 لديه املال ّتوفر لعدم ؛يعتق من رشاء عىل قدرة رّاملكف جيد مل أو األرس، من
 .ذلك ونحو ٍأثاثو ٍوثياب ٍسكن من حياته رضورات عن يزيدبام 
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 ّللمكلف َكِرُت التي الثالثة البدائل أحد ةّاملخري ّالكفارات يف الصيام
 فيكون ،الثانية الدرجة ّحيتل بةّاملرت ّالكفارات ويف .منها ٍواحد ّ أياختيار

 .غريه إىل ًإضافة جيب اجلمع ّكفارة ويف .العتق رّتعذ ًواجبا إذا
 شهرين الصيام ونيك أن جيب احلاالت هذهّ كل يف :١٢٥١ املسألة
 أو صفر، خرآ إىل مّحمر شهر لّأو من يصوم أن قبيل من متتابعني، هالليني

 صام إذاّ أنه غري .وهكذا ،ةّاحلج ذي من اخلامس إىل الّشو من اخلامس من
 من الباقية األيام قّيفر أن له جاز ،الثاين الشهر من ًويوما لّاألو الشهر
  .الثاين الشهر

 لّاألو اليوم وصام خرهآ إىل مّحمر بداية من صام إذا :لّاألو املثال ففي
 فرتات يف ولو صفرّ أيام من بقي ما بعدد يصوم أن له جاز ،صفر من
 . قةّمتفر

 ذي من وصام خرهآ إىل الّشو من اخلامس من صام إذا :الثاين املثال ويف
 يف وول ،القعدة ذيّ أيام من بقي ما بعدد يصوم أن له جاز ،امّأي ّستة القعدة
 .قةّمتفر فرتات

 يميض أن قبل ّالكفارة صيام أثناء يف رّاملكف هذا أفطر إذا :١٢٥٢ املسألة
 وال جديد، من بالصيام يبدأ أن عليه وجب ،الثاين الشهر من ويوم شهر

 مرض إذا كام ؛لعذر إفطاره كان إذا ما :ذلك من ويستثنى .سبق ما حيتسب
 يقع صيامه حيرم الذي دالعي أن إىل ًفجأة انتبه أو مفاجئ، سفر إىل ّاضطر أو
 فات حتى األيام بعض يف الصيام ينوي أن نيس أو ة،ّاملد تلك خالل يف

 هذهّ كل ففيأو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر،  الوقت،
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 .صيامه من مىض ما ًالّمكم العذر انتهاء بعد الصيام إىل يعود احلاالت
 ،ةّخمري ّفارةكاإلنسان  عىل كان إذا الصيام رّتعذ حالة يف :١٢٥٣ املسألة

 بةّمرت ّكفارة اإلنسان عىل كان وإذا .بدائلها من له ّيتيرس ما خيتار أن فعليه
 اإلنسان عىل كان وإذا .اإلطعام وجب ،ً معاوالصيام العتق عليه رّتعذ وقد

 .الباقي أداء وعليه ،باالستغفار عنه ضّوعو رّاملتعذ سقط ،مجع ّكفارة
 شهرين صيام عن ًجزاعا كان إذا ًراّمتعذ الصيام يعترب :١٢٥٤ املسألة

 ال ما واحلرج والصعوبة ةّاملشق من فيه كان أو رناه،ّقر الذي النحو عىل
 .املذكور الصيام ّيرض به ممن كان أو عادة، لهّيتحم

 

 عرشة بإطعام وأخرى ،ًمسكينا نيّست بإطعام رّتقد ًتارة :اإلطعام ّكفارة
 . مساكني

 ّالكفارة يف وذلك ؛ثالثة بدائل كأحد جيب ً تارة:ًمسكينا نيّست وإطعام
 رّيتعذ حني بةّاملرت ّالكفارة يف ًثالثة ًدرجة بوصفه جيب وأخرى ة،ّاملخري
 . اجلمع ّكفارة يف كام غريه إىل ًإضافة جيب ًوثالثة والصيام، العتق

 يف وذلك ثالثة، بدائل أحد بوصفه جيب تارة :مساكني عرشة وإطعام
 بة،ّاملرت ّالكفارة من األوىل الدرجة بوصفه جيب وأخرى ًمثال، اليمني ّكفارة
 .رمضان شهر قضاء إفطار ّكفارة يف كام

 ًإنسانا يف ونّست وهو ّمعني لعدد اإلطعام يكون أن جيب :١٢٥٥ املسألة
 فيكفي ّوأما فيهام رمضان، شهر قضاء إفطار ّوكفارة اليمني ّكفارة غري

 . مساكني عرشة إطعام
 : صورتان له واإلطعام



 ٨٣ .............................................................................................  ّكتاب الكفارة

 مطعم يف أو بيته يف قنيّمتفر أو جمتمعني املطلوب للعدد ملوي أن :حدامهاإ
 واألجدر. يشبعهم ٍبقدر ًطعاما هلم مّفيقد خر،آ مكان ّ أييف أو ،املطاعم من
 التي األطعمة طّمتوس من فيجعله ،بالطعام يعتنيأن ًوجوبا ًاحتياطا  به

 . اليمني ّكفارة يف ّوبخاصة بيته، وأهل هو منها يأكل
 أو اخلبز من الكيلو أرباع ثالثة منهم واحد ّلكل مّيقد أن :واآلخر

 هذه مّيقدأن ّشك  بدون اليمني ّكفارة غري يف جيوز بل الطحني، أو احلنطة
 .القوت أنواع من ذلك نحو أو ،املاش أو التمر أو األرز من يةّالكم

 بتوزيع ّوأداها الظهار ّبكفارة ابتيل إذاًوجوبا ًاحتياطا  ّباملكلف واألجدر
 عىل يقترص وال الكيلو، ونصف كيلو ٍواحدّ كل إىل يدفع أن ،ونحوه اخلبز
 .الكيلو أرباع ثالثة

 إليهم يدفع أن الصورتني هاتني عن ًبدال يكفي ال :١٢٥٦ املسألة
 ًفقريا نيّست حصص جيمع أن يكفي ال كام مبارشة، املقدار هلذا النقدية القيمة

. املطلوب العدد من ّأقل فقراء إىل أو ٍدواح ٍفقري إىل ويدفعها فقراء عرشة أو
 عّويوز العدد لنصف ملويبأن  :ًمثال وذلك ،ًمعا بالصورتني خذاأل وجيوز
 .اآلخر النصف عىل ـ ّتقدم ملا ًوفقا ـ اخلبز من ًحصصا
 :ّالكفارة إطعام يشملهم الذين شخاصاأل يف يشرتط :١٢٥٧ املسألة
 .الفقر: ًأوال
 .وآبائه كأبنائه رّاملكف عىل هنفقت جتب ّنمم هؤالء يكون الأن : ًثانيا

 ًأيضا إطعام جيوز ،والبالغني الكبار إطعام جيوز كام :١٢٥٨ املسألة
 األطفال يطعم أن أمكنه ،اإلطعام من األوىل بالصورة خذأ فمن .الصغار
ًواحدا  طفلّ كل وحيتسب الطفل، ّويل ذنإ إىل ذلك يف ٍحاجة بدون ًمبارشة

 من يكونوا أن عىل ؛أهأجز ،وأشبعهم ًطفال نيّست أطعم فلو .العدد يف
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ً كام ونوعااالعتيادية املآكل يأكلون الذين األطفال ً ًفال جيزي ـ مثال ـ . ّ
ّإرضاع الطفل احلليب وال إطعامه بتقديم املائدة إليه بأقل مما يأكل الكبري  ّ

ّباعتباره صغريا يف السن، إىل درجة يشبع بأقل من حاجة الكبري ٍ ّ ً. 
 يمنحه بأن ًطفال يطعم أن وأراد اإلطعام من الثانية بالصورة خذأ ومن 
 .عليه ليرصفه ؛هّولي إىل الطفل ةّحص مّيسل أن عىل ؛بذلك بأس فال ،ًةّحص

 ّكفارة يف الثالثة البدائل أحد هي فقراء عرش كسوة :١٢٥٩ املسألة
 .ثوبني منحه  واألفضل،ًثوبا منهم واحدّ كل منح هبا ويراد اليمني،

 ّكفارة هناأ ّتقدم ،لهوأمثا اخلبز من الكيلو أرباع ثالثة هبة :١٢٦٠ املسألة
 . بالفدية ّتسمى اّ وأهناحلاالت، بعض يف تعويض أو

 القربة اهلبة هبذه يقصد أن ضّاملعو أو رّاملكف عىل وجيب :١٢٦١ املسألة
 .الشارع فرضها كام ًوتعويضا ًفدية وكوهنا تعاىل، اهللا إىل

 الطعام ذلك له يوهب الذي الشخص يكون أن جيب :١٢٦٢ املسألة
 يعطيها أن أمكنه ،الفدية هذه من كبري عدد ّاملكلف عىل اجتمع وإذا .ًفقريا

 بارشامل اإلطعام يكفي ال كام ،هلا النقدية القيمة دفع يكفي وال .ًمجيعا لواحد
 .ونحوها ٍبوليمة

 كبري ٍشيخ من ـ رمضان شهر إفطار يف صنيَّاملرخ فدية :١٢٦٣ املسألة
 .اإلفطار ّبمجرد جتب ـ وغريمها ٍعجوز ٍامرأة أو ّالسن

 الستمرار ؛ِيقض فلم رمضان شهر قضاء عليه كان من :١٢٦٤ املسألة
 ،الثاين رمضان يءجم عند عليه جتب فالفدية ،اآلخر رمضان إىل به املرض
 .ًمريضا سيبقىّ أنه علم ولو حتى ذلك قبل عليه جتب وال

 ّحل إذاّ إال ةالفدي عليه جتب ال فإنه ،القضاء يف املتسامح وكذلك
 . الثاين رمضان
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َكفارة أو ًبةّمرت أو ًةّخمري ّفارةك عليه وجبت منّكل  :١٢٦٥ املسألة  ٍمجع ّ

 .االستغفار عليه وجب ،أدائها عن وعجز
 ًاحتياطا به فاألجدر ،ّالكفارة عليه وجبت منّكل  :١٢٦٦ املسألة
 فلو .بواجب ليس ذلك ولكن هبا، القيام إىل ويرسع يبادرأن  ًاستحبابا

 .ًآثام يكن ّصح ومل ،ًتدرجيا دفعها أو هالّأج
ّشك املكلف إذا :١٢٦٧ املسألة  عليه يوجب ما منه صدر هل ّ أنهيف ّ

 . يشء عليه جيب فال ؟ال أو ّالكفارة
 وجب ؟ال أم ّأداهاّ أنه يفّ وشك ّكفارة عليه بأن علم إذا :١٢٦٨ املسألة

 .هبا القيام عليه
 يعلم ومل األسباب من ٍلسبب ّكفارات عليه بأن علم إذا :١٢٦٩ املسألة
 جتب وال ثالثة، ىّ أد؟ًمثال أربع أو ّكفارات ثالث هي هل يدر فلم عددها،
 . رابعة ّكفارة عليه

 عليه تفرض التي بالصورة صائم وهو أفطرّ بأنه علم إذا :١٢٧٠ املسألة
 بعد هئقضا يف أو رمضان شهر يف ًصائام كان هل يدر مل ولكن ّكفارة،
 .ًمسكينا نيّست بإطعام العهدة عن خرج ؟الظهر
 كانت هل اّ بأهنيعلم ومل ًمثال، ةّخمري واحدة ّكفارة عليه بأن علم إذا
ًقاصدا  هبا يأيت أن كفاه ؟للعهد خمالفته بسبب أو رمضان شهر إفطار بسبب
ًحمددا لديه يكن مل وإن الواقع، يف منه صدر ّعام التكفري  .بالضبط ّ
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ّّ 

ْو ذ{: قال تعاىل ِ َبوأنا َ ْ َإلبراهيم َ  ِ َ ْ ِ َم ن ِ َ ِا يت َ ْ َ ْأن ْ
َ

ْ  ك ال 
ِ
ْ ًش ئا ِ  ُ ْ ْوطهر َ  َ َب   َ ِ

ْ َ 
َ ِلطائف  ِ ِ َوالقائم    ِ ِ َ ْ ِوا ركع َ ِا سجود َ   ُ ْوأذن *    َ ِا اس ِ  َ َ  جِبا  

ْ
َيأتوك  ُ ْ ًرجاال َ َ َو  ِ َ َ   ُ 

ٍضا ر ِ
َيأ   َ ِ

ْ ْمن َ ٍعميق َ فج ُ   ِ ِ ُل شهدوا * َ َ ْ َ َمنافع ِ ِ َ ْ هم َ ُ ُو ذكروا َ ُ ْ َ َاسم َ ِا  ْ ٍ يام ِ     
َ

 
ٍمعلومات َ َُ ْرز هم َما ََ  ْ ُ َ َ ْمن َ ِبهيمة ِ َ ِ ِاأل عام َ َ ْ َ ُف وا ْ َمنها َُ ْ ُوأطعموا ِ ِ ْ َ ِا ا  َ َ َالفق  َسْ ِ َ

 ُ  م * ْ
ُ قضوا ْ َ ْ فثهم ْ ُ َ َ ُو وفوا َ ُ ْ ْنذورهم َ ُ َ ُ ُو طوفوا ُ   َ ْ ِبا يت َ ْ َ ْ ِالعتيق ِ ِ َ

َذ ِك * ْ ْومن َ َ ْ عظم َ  َ ِحرمات ُ َ ُ ُ 
ِا  َ هو   ُ ٌخ  َ ْ َعند َُ  َ ْ ِر ه ِ ْوأحلت َ   ِ

ُ ُل م َ ُ ُاأل عام َ َ ْ َ َ ت  َما ِ إال ْ ْ ْعلي م ُ ُ ْ َ ِفاجت  َ َ ْ  ُبواَ
َا رجس ْ َمن   ِاألوثان ِ

َ ْ َ ُواجت بوا ْ ِ َ ْ َقول َ ْ ِا زور َ َحنفاء *   َ َ ُ  ِ  ِ   َ ْ َ     َ ِ ِ
ْ ِبه ُ ْومن ِ َ ْ  ك َ

ِ
ْ ُ 

ِبا  َفك  ما ِ   َ َ َمن َ خر َ ِا سماء ِ َ ُ تخطفه   ُ َ ْ َ ُالط  َ ْ ْأو  
َ

ِ هوي 
ْ ِبه َ ُا ر ح ِ ٍم ن ِ   

َ ٍسحيق َ ِ َ * 
َذ ِك ْومن َ َ ْعظمُ  َ َشعائر َ  ِ َ ِا  َ َفإ ها    ِ

ْمن َ َ قوى ِ ْ ِالقلوب َ
ُ ُ ْل م * ْ ُ َ يها َ ُمنافع ِ ِ َ َإ  َ ٍأجل ِ

َ َ 
ً س  ّ َ َ لها ُ  م ُ  ِ َإ  َ ِا يت ِ ْ َ ِالعتيق ْ ِ َ

ُ ول  * ْ ِ ٍأمة َ  
ُ

َجعلنا  َْ ًم س  َ َ ْ ُِ ذكروا َ ُ ْ َاسم َ ِا  ْ    ََ 
ْرز هم َما ُ َ َ ْمن َ ِبهيمة ِ َ ِ ِاأل عام َ َ ْ َ ْفإ ه م ْ ُ ُ َ ٌإ  َِ َ ٌواحد ِ ِ ُفله َ َ ُأسلموا َ ِ ْ

َ
ِو   

 َ َا مخب   َ ِ ِ
ْ ُ َا ين * ْ ِ   

َإذا َذكر ِ ِ ُا  ُ ْوجلت   َ ِ ْقلو هم َ ُ ُ ُ َوا صابر ن ُ ِ ِ
ْأصا هم َما ََ  َ  ُ َ َ ِوا مقي  َ ِ ُ

ْ ِا صالة َ ِ و ما   َ 
ْرز ناهم ُ َ ْ َ َ نفقون َ ُ ِ ْ َوا دن * ُ ْ ُ ْ ْجعل َ َ َناهاَ ْل م َ ُ ْمن َ ِشعائر ِ ِ

َ ِا  َ ْل م   ُ َ يها َ ٌخ  ِ ْ ُفاذكروا َ ُ ْ َ 
َاسم ِا  ْ َعليها   َْ َ صواف َ َفإذا َ

ِ
ْوجبت َ َ َ َجنو ها َ ُ ُ ُف وا ُ َمنها َُ ْ ُوأطعموا ِ ِ ْ َ َالقانع َ ِ َ َ وا مع  ْ ْ ُ ْ َكذ ِك َ َ َ 

َسخرناها َ ْ ْل م َ  ُ ْلعل م َ ُ  َ َ شكرون َ ُ ُ ْ ْلن * َ َ نال َ َ َا  َ َ و ها   ُ ُ َدماؤها َوال ُ ُ َ ْول ن ِ ِ َ ُ نا  َ ُ َ َ 
َا قوى ْ ْمن م   ُ ْ َكذ ِك ِ َ َسخرها َ َ ْل م َ  ُ ُِ ك وا َ  َ َا  ُ ْهدا م َما ََ    ُ َ ِو   َ

 َ َا محس   َ ِ ِ ْ ُ ْ{ 
 .)٣٧ـ٢٦: ّاحلج(
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َّ وعال هبا عباده املؤمنني، وحرم ّ الباري جلأمر وظيفة رشعية ّاحلج
 جامع للرشائط، ووجوبه ّمكلف ّ، وهو واجب عىل كلّ علةلغريتركها 

 روى الكليني ؛ة القطعيةّوالسن ـ  رشيفةآيات من ّ كام مرـثابت بالكتاب 
،  م اإلسالمة ّ حجّمن مات و م  ج>: قال ×  عبد اهللاأيببطريق معترب عن 

ٌ ال يطيق فيه ا ج، أو سلطانٌ  حف به، أو  رضٌيمنعه من ذ ك حاجة  يمنعه، ّ
 .)١(ً< أو ن انياً يهودياْفليمت

من : يقول × سمعت أبا عبد اهللا> :عن أيب بصري قالً أيضا وما رواه
و  ه يوم القيامة { :ّ وجلّ فهو  ن قال اهللا عز،ّمات وهو صحيح  و   م  ج

 أعماه عن ّ وجلّ إن اهللا عز،نعم: سبحان اهللا أعمى؟ قال: قال قلت. <}أع 
أعماه >: قال × ّأنهّ إال ر مثلهّويف صحيحة معاوية بن عام. )٢(<ّطر ق ا ق

 .)٣(<ةّاهللا عن طر ق ا ن
 ّوحتث ـ ًاّ ومستحبًواجباّ احلج ـ  ثوابّؤكد رشيفة تأحاديثكام وردت 

 وا عتمر وفد اهللا إن ّا اج>: قال ×  الصادقاإلمام، فعن إليهب ّعليه وترغ
سكتوا ابتدأهم، عهم، و ن ّشفعوا شف ن  و، و ن دعوه أجابهم،سأ وه أعطاهم

 .)٤(<ضون با رهم ألف درهمّو عو
ّ إال  ا  ور ل س   جزاءّا ج>: قال ’عن النبي: لئويف عوايل الآل

: ‘قال عيل بن احلسني >: قال × اهللا ويف الكايف عن أيب عبد. )٥(<ةّا ن
                                                             

 .٢٦٩ ص٤ج: الكايف للكليني) ١ (
 .٢٣ ص١٤ج: احلدائق النارضة للمحقق البحراين) ٢ (
 .املصدر نفسه) ٣ (
 .٦٨ ص٨ج: ّوسائل الشيعة للحر العاميل) ٤ (
 .٤٢٧ ص١ج: ألحسائيعوايل الآليل ل) ٥ (
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 ؛ عيال مسع أرزاق م وت فون  ؤوناتّ أبدان م وت ّوا واعتمروا تصحّحج
و ستأنف   العمل و فوظ   أهله ّ ا نة ّا اج مغفور   و وجوب   :وقال
ْل شهدوا منافع  هم{: قوله تبارك وتعاىل  إىل شارةإوهي  )١(<وما  ُ َ َ َِ َِ ََ ُ  :ّاحلج( }...ْ
٢٨(. 

سالمية والتي ثبت ساسية يف الرشيعة اإلمن الفرائض األّ احلج وفريضة
ركان حد األأوهي . ّالسنة الرشيفةن وآ عليها القرّوجوهبا بالرضورة، ونص
: قال ×  الباقريب جعفرأ احلنيف، فعن اإلسالماخلمسة التي بني عليها 

 .)٢(<وا صوم وا واليةّوا ج   ا صالة وا ز ة : ب  اإلسالم    سة أشياء>
خصائص هذه العبادة أهنا من العبادات االجتامعية يف ّ أهم ومن
د ّ، فاإلسالم هذا الدين املتجدًدنياب وًزى العظيم روحياغات امل ذاإلسالم

 يصل ّؤكدحافظ عىل العالقات االجتامعية داخل املنظومة الدينية وبشكل م
االستحباب، فصالة اجلمعة  إىل الوجوب وبعضها إىل يف بعض املناسبات

 بينام  مفردة،ّها مجاعة وال تصحئ عىل أداّاملقدس الشارع ّؤكد يّمهمةعبادة 
 .  يف باقي الفرائض بني اجلمع واإلفرادّاملكلفيتخري 

جل االجتامع وااللتقاء أكذلك فهو عبادة وجدت من ّواحلج 
ن جيمع املسلمني أ ّاملقدسد الشارع ّمم، فتعموالتعارف والتالقح بني األ

مصار والبلدان يف مكان واحد وعند بيت واحد ويف ى األّ ومن شتًمجيعا
 .هتمّعرهم بوحدهتم وتساوهيم وأخووقت واحد، ليش

 
                                                             

 .٢٥٢ ص٤ج: الكايف) ١ (
 .٦٢ ص٤ج: الكايف) ٢ (





 
 
 
 
 
 
 

ّ 
ّ 





 
 

َإن أول  يت وضع  ِلناس   ي ببكة مبار  وهدى  ِلعا م  {:قال تعاىل ِ َ ََ َ َْ ً َ َُ َ ً َ ُ َ   
ِ ِ ِ  ِ ُ ٍ ْ َ  َ  ِ* 

َ يه آيات ب نات مقام إبراهيم ومن دخله  ن َ ٌ ٌَ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ِْ
ِ ُ َ َ َ ْ آمنا و    ا اس حج ا يت من ِ َ َ ِ ْ َ ْ   ِ ِ  َ َ ِ ِ َِ ً

َاستطاع إ ه س يال ومن  فر فإن ا  غ   ن العا م  ِ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ
َ َ َ َ  ِ َِ ََ َ ًَ

ِ ِ ْ َ َ : آل عمران( }ْ
 ). ٩٧ـ٩٦

ّمكة املكرمة :١٢٧١ املسألة َّ حرم اهللا تعاىل، وقد رشفها جل وعال ّ
ّمكة املكرمة ّ إالوهي ال تعني) حرم اهللا (فقيل إليه بنسبتها ، وال يدخلها ّ

َيا   ها ا ين آمنوا إ ما ا م  ون  س فال {: كافر وال مرشك، قال تعاىل َ ٌ ََ ََ ُ ْ  
ِ
ْ ُ َ  

ِ ُ َ ِ َ َ َ

ُ قر وا ا مسجد ا رام  عد   هم هذا و ن خفت ُْ ِْ ْ ْ
ِ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ

ُم  يلة فسوف  غني مْ ُ ِ ْ ُ َ ْ َْ َ ًَ ْ ْ ا  من َ ِ ُ  

َفضله إن شا ْ ِ ِ ِ ْ ٌء إن ا  عليم حكيمَ ٌِ َ ِ َ َ   ِ وهي من أطهر وأعظم ). ٢٨: التوبة (}َ
ّأحب > :قال × مام الصادقبال خالف، فعن اإل األرض البقاع عىل وجه

ّاألرا  إ  اهللا عز وجل  ّ وما تر ة أحب.ّ كةّ ّ إ  ا  من تر تها، وال حجر أحب ٌ ّ

ّا  من حجرها، وال شجر أحبإ    إ  اهللا ّ جبال أحبرها، وال إ  اهللا من شجّ
 . )١(<ّمن جبا ا، وال ماء أحب إ  اهللا من مائها

ّ س يحة بمكة أفضل > :قال × ادّ السجاإلمام فعن ؛وهلا فضل عظيم

 . )٢(<ُمن خراج العراق  ينفق   س يل اهللا
ُص  اهللا يرى رسول اهللا ّ ح  ّبمكة  م يمتن آمن ختم القر> :× وقال  َ

ِعليه وآ  َ  . <ةّ و رى م     ا نَ
                                                             

 .٤٩٩ ص١ج: ّالدروس الرشعية يف فقه اإلمامية للشهيد األول) ١ (
 .٣٨٢ ص٩ج: وسائل الشيعة) ٢ (
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 . <ّ ا ساجد بمكة    شحط بدمه   س يل اهللا> :×  الباقراإلماموعن 
ًمن مات   طر ق  كة ذاهبا أو جائيا أمن > :قال ×  الصادقاإلماموعن  ّ

 . )١(<من الفزع األ   يوم القيامة
 :  ينبغي مراعاهتاّاملكرمةة ّ بمكّخاصة أحكاموهناك 

 وقت من ّبإحرام، ويف أيّ إال ال جيوز دخوهلا ودخول احلرم ّأنه: منها •
ّ أيام احلج،أوقات السنة ال خصوص  دخول ّاملكلف  فلو أراد الشخصّ

ًوجب عليه الدخول حمرما من ّ مكة ـ وسع منأوهو مساحة  ـ يّاحلرم املك
ل، ويستثنى من ّيتحلّ ثم  أعامل العمرةّؤدييّ ثم أحد املواقيت الرشعية،

 .  اهللا تعاىلإن شاءعض األشخاص كام سيأيت ذلك ب
 عىل ،حرمة صيد حيوان احلرم، وحرمة قلع نباته أو قطعه: ومنها •

 . تفصيل يأيت
أفضل  ـ أي الطواف ـ ، وهوّبالبيت عبادة مستقلةالطواف ّأن : ومنها •

فالصالة هلم ّ مكة ا أهلّمأ .ّمكةملن جاء من خارج ّ مكة من الصالة يف
  .ّمكةواف يف أفضل من الط

ّ مكة املكرمةحرمة: ومنها •  عند اهللا ًصغر الذنوب فيها كبرياأ جتعل ّ
ِإن ا ين  فروا و صدون  ن س يل اهللا {:  من قائلّ قال عز؛سبحانه وتعاىل ِ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ ِ   ِ

َوا مسجد ا رام ا ي جعلناه  ِلناس سو َ ِ  ُْ َ َْ  َْ َِ ِ َ ََ ْ ِ َاء العاكف  يه وا ِ ْ َ ِ ِ ُِ َ ْ ٍ ومن يرد  يه بإ اد ِادً َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ
ِ
ُ ْ َ َ

ٍبظلم نذقه من عذاب أِ م ٍ
َ

ٍ
َ َ ْ ِ ُ ْ ِْ ُ ُ

با عبد أسألت > :وعن احللبي قال). ٢٥ :ّاحلج (}ِ
ك َ خاد َ و   تّ ح  ، الظلم فيه إ ادّ : فقال ،عن ذلك × اهللا الصادق
 . )٢(ً<ن ي ون إ اداأ خشيت ً ظلماٍبغ  ذنب

                                                             
 .٧٠ ص٨ وج٣٨٣ و٣٨٢ ص٩ج: وسائل الشيعة) ١( 

 .٣٤١ ص٩ج: وسائل الشيعة) ٢ (
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ّه الكرب، فينبغي للمؤمنني الوافدين عىل ربدناأ ّنأويف بعض األخبار  َ ِ 
ذلك ويدركوا عظمة احلرم وعظمة املسؤولية  إىل ن ينتبهواأالبيت وحرمه 
وكان مجلة من أهل الورع والتقوى خيشون . ليمقوا العذاب األّالرشعية ويت
ّ مكة املكرمةاالستيطان يف  .  من ذلكً خوفاّ

فعن ، ّمستقلة وهو عبادة ّرشفةاملالكعبة  إىل استحباب النظر: ومنها •
 روى و.ً<ا ظر إ  ا كعبة حيا ا يهدم ا طايا هدما>:  قال’  األكرمّالنبي

 : جامع السعادات قالويف. )١(ّأن ا ظر إ  ا كعبة عبادة :& الصدوق
، ً من دخله كان آمناٍقد انتهى إىل حرمّ أنه :ّ مكةر عند دخولهّينبغي أن يتذك>

يكون ّال أ وليضطرب قلبه من، يأمن بدخوله من عقاب اهللا عنده أن ُولريج
مقت، وليكن ل لًاّ مستحقً للقرب والقبول فيكون بدخول احلرم خائباًأهال

،  البيت كريمّورب، إذ رشف البيت عظيم، ًرجاؤه يف مجيع األوقات غالبا
والالئذ املستجري ،  الزائر منظورّوحق، والفيوضات نازلة، والرمحة واسعة

ويقدر ، فليحرض يف قلبه عظمته وإذا وقع البرص عىل البيت.  مردودغري
 أن يرزقه لقاءه كام رزقه لقاء ُولريج، ة تعظيمهّ البيت لشدّه مشاهد لربّكأن
، اه بزمرة الوافدين إليهّوإحلاقه إي، اه إىل بيتهّوليشكر اهللا عىل تبليغه إي، بيته

ّ، ثم ةّآمنني لدخوهلا كافة ّ اجلنر عند ذلك إيصال اخلالئق إىل جهةّويتذك
إىل ّ احلاج انقسام، انقسامهم إىل مأذونني يف الدخول ومرصوفني عنها

 . )٢(<مقبولني ومردودين
ينبغي ف ، فيها أماكن رشيفة حتمل ذكريات اإلسالم األوىلّنأ: ومنها •

                                                             
 .٨٥٥ ص٤، ج٣٦٥ ص ٩ج:  املصدر نفسه)١ (
 .٣١٣ ص٣ج: جامع السعادات للنراقي) ٢( 
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ّن يقف عندها ويستذكر تلك األيام، ففيها غار حراء وهو الغار الذي أّللحاج 
 ّمأن، وفيها منزل خدجية َّ يتعبد به وهو موجود إىل اآل’سول اهللا كان ر
معها يف بداية زواجه  يسكنه ’وهو املنزل الذي كان رسول اهللا  ÷ املؤمنني
 .÷يقة الطاهرة فاطمة الزهراءّوفيه ولدت الصد. منها

هو غفران الذنوب والنجاة من ّ احلاج  ما يرجع بهّ أقلّنأ: ومنها •
ُ رجل غفر   ًفأفضلهم نصيبا:  ثالثةّا اج> : قال’  األكرمّلنبيالنار، فعن ا

ُذنبه؛ ما تقدم منه وما تأخر، ووقاه عذاب الق ، وأما ا ي يليه فرجل غفر    ّ ّ ّ ُ

ّذنبه ؛ ما تقدم منه، و ستأنف العمل فيما ب  من عمره، وأما ا ي يليه فرجل  ّ ُ

 . )١(<ُحفظ   أهله وما 
 يصدرون   ّا جاج> :قال ×  الصادقاإلمامعن ويف فروع الكايف 
عتق من ا ار، وصنف  رج من ذنو ه كهيئة يوم و ته ُثالثة أصناف، صنف ي

 . )٢(<ّ فذاك أد  ما يرجع به ا اج.فظ   أهله وما ُه، وصنف  ّمأ
 من ّستحبة املعامل اهللا تعاىل يف آخر الكتاب بعض األإن شاءوسيأيت 

 .ّاملكرمة ّبمكة ّخاصةدعية وزيارات أ

                                                             
 .٢٦٢ ص٤ج: الكايف) ١ (
 .٢٥٣ص: املصدر السابق) ٢ (



 
 
 
 
 
 
 

 

ّ 
 ّحج الصبي •
ّالدين واحلج • َّ 
 ّاخلمس والزكاة يف احلج •
 ّتلف أموال احلج •
 ّحج املرأة •
  ّاحلج املندوب •





 
 

ّ مرة هوّ إنام  يف أصل الرشعّاملكلفالواجب عىل ّاحلج   :١٢٧٢ املسألة
 صحيحة برشوطها ـ ّاملكلفها َّداأ، فإذا )اإلسالمة ّحج( بـّتسمىواحدة و

ّاآلتية ـ فقد أتى بام وجب عليه رشعا، ويبقى ما زاد عنها مستحب  .ًاً
، فتجب ّ رشائطه ـ فوريّحتققـ بعد ّ احلج وجوب  :١٢٧٣ املسألة

سنة  بّتسمىت رشوطه فيها وّحتققاملبادرة إليه يف نفس السنة التي 
تطاعة  سبب من األسباب ما دامت االسّوال جيوز تركه ألي. االستطاعة

كالعرس ـ ً عصيانا أو لعذر ، رشوطهّحتققوإن تركه فيها بعد . ةّتحققم
 من دون ّتأخروال يبعد أن يكون ال. وجب يف السنة الثانية وهكذاـ واحلرج 

 .عذر من الكبائر 
  عىص ومل يبادرّاملكلف ّولكن )١(ت االستطاعةّحتققإذا   :١٢٧٤ املسألة

 اظ بامل االستطاعة يف نفس السنة، وجب عليه االحتفّللحجالذهاب إىل 
ولو تلف هذا املال، . ً فوراّللحجالذهاب  إىل املبادرةّ ثم السنة القادمةإىل 

 ولو بصعوبة نسبية أو االقرتاض أو بيع بعض ّللحجوجب عليه الذهاب 
نعم لو .  االستطاعة غري معتربة بعد ذلكّنأغراضه ونحو ذلك، بمعنى أ

ًكان ذلك حرجيا عليه مل جيب ّ . 
، ولكن السفر ّللحجرت رشوط االستطاعة ّإذا توف  :١٢٧٥ املسألة

باحلصول عىل جواز السفر والتأشرية والفحص  َّللمناسك ال يكون إال
ات التي تشرتطها اجلهات الرسمية، وجب عىل ّقدمي وغريها من املّالطب

                                                             
 .ّوسيأيت معنى االستطاعة يف رشوط احلج) ١ (
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 .ً حتصيل ذلك مادام ممكناّاملكلف
 ّاملكلف ولكن مل يستطع ّللحجت االستطاعة ّتوفرإذا   :١٢٧٦ املسألة
فال  كاحلصول عىل جواز السفر أو التأشرية، األخرىات مّقدتوفري امل

 . االستطاعةّتحققت
ّ مكة املكرمة هو التواجد يفّاملكلف الواجب عىل ّنإ  :١٢٧٧ املسألة ّ 
يف وقته ّ احلج  من أداءّتمكنولو بساعات، بحيث يّ احلج قبل موسم

 أو ،ًاّمتأخر أو ًاّمتقدمهناك  إىل ن يصلأ، وال عربة بعد ذلك يف ّحددامل
ر مع القوافل ّ التأخّنأ ّاملكلفا إذا علم ّمأ. فر مع هذه القافلة أو تلكيسا

 ن يبادرأره عن إدراك املوسم، فحينئذ جيب عليه ّ ويؤخّحجه بّاألخرية يرض
  .الذهاب مع القوافل األوىلإىل 

فق ضيق ّاتّ ثم خرية مع القوافل األّتأخرولو اعتقد سعة الوقت ف
ن إوّ احلج  عليهّعه من السفر، فقد استقرالوقت، أو حصول عذر طارئ من

 . يف تأخريهًكان معذورا
ّّ 

ت وجب وإال فال، وهذه ّتوفرة إذا ّحمدد رشوط ّللحج  :١٢٧٨ املسألة
 :الرشوط هي
ولو . ًكان مراهقا وإن فال جيب عىل غري البالغ.  البلوغ:لّوالرشط األ

ت ّتوفروفلو بلغ .  الواجبةّ حجة اإلسالم غري البالغ مل جيزئه عنّحج
 .ّ حجة اإلسالمبعنوانّ احلج رشوط االستطاعة وجب عليه

 بلغ هناك فلهّ ثم  بعنوان االستحباب،ّ الصبيّإذا حج :١٢٧٩ املسألة
 : حاالتّعدة
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 ن حيرم من امليقات فال إشكال يف وجوبأ إذا بلغ قبل :احلالة األوىل
 .ً الواجبة إذا كان مستطيعاّ حجة اإلسالمعليه بعنوانّاحلج 

امليقات  إىل  إذا بلغ بعد اإلحرام، وجب عليه الرجوع:احلالة الثانية
 ّتمكنمل ي وإن .ّ حجة اإلسالمواإلحرام ثانية بعنوان الوجوب وأجزأته عن

 . اهللا تعاىلإن شاءمن مكانه عىل تفصيل يأيت  أحرم امليقات إىل من الرجوع
 ّحجه ّصحة املناسك فال إشكال يف إكاملإذا بلغ بعد : احلالة الثالثة

 . الواجبةّ حجة اإلسالمنوان االستحباب وال جيزيه عنبع
وقبل الوقوف يف عرفة واملزدلفة إذا بلغ أثناء املناسك : احلالة الرابعة

 .ّ حجة اإلسالمفيجزيه عن
ال ّالويل  عىل ،فيام زاد عىل نفقة احلرضّصبي الّ حج نفقة  :١٢٨٠ املسألة

 أو كحفظهّصبي  فيه مصلحة للّللحج نعم إذا كان السفر .ّصبيعىل ال
إذا كان يملك املال الكايف ّاخلاص  عليه من ماله نفاق جاز اإل،تعليمه
  .لذلك

ّ حج املكلفإذا  :١٢٨١ املسألة  بعنوان االستحباب العتقاده بأنه غري ّ
 ّحجهزي  فال جيّ احلج،حنيًبالغا كان ّ أنه علمّ احلج بالغ، وبعد االنتهاء من

فته الفعلية أو قصد  اإلتيان بوظيّالنية إذا قصد وقت ّ، إالّ حجة اإلسالمعن
 .النديب من باب االشتباهّ احلج  وكان تطبيقه عىلّالذمةاإلتيان بام يف 
ّصحة حج ال يشرتط يف   :١٢٨٢ املسألة  ولكن ّالويل،املميز إذن ّصبي الّ

ن حيفظ حقوق الوالية لألب أو احلاكم الرشعي وال جيوز له أجيب عليه 
إيذاءه أو عقوقه ت إىل ّأدإذا ّالويل ن خمالفة أه أو عقوقه، بمعنى ئإيذاًرشعا 

وكذا ال يشرتط إذن األب بالنسبة للبالغ .  حينئذّللحجفال جيوز الذهاب 
  .ّاحلجإذا وجب عليه 
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كالصيد ّ احلج  يفّكفارةما يوجب الّصبي  الارتكبلو   :١٢٨٣ املسألة
ا ثمن ّمأ. خارج عن التكليفّ ألنه ِّن يكفرأوالتظليل ونحوها فال جيب عليه 

 .ّالويلفمن مال ّصبي هدي ال
 أو ّ حلج ًحمرماّ إال ّ إىل مكة الدخولّمكلفلال جيوز ل :١٢٨٤ املسألة

ّيستحب للصبي ذلكو. عمرة، ويستثنى من ذلك بعض املوارد كام سيأيت ّ. 
ال ّالويل فيام زاد عىل نفقة احلرض عىل ّصبي الّ حج نفقة  :١٢٨٥ املسألة

ّصبي للحجا إذا كان السفر بالّمأ .عىل الصبي، كام قلنا ّ للويل  فيه مصلحةّ
 فهي عىل ،شغال هناكغراضه وتكليفه ببعض األأدته يف محل نفسه كمساع

 .ّالويل
ّصحة حج يشرتط يف   :١٢٨٦ املسألة اخلتان ولو كان ًقا مطلّصبي الّ

  .ًاّ مستحبّحجه
كان يملك املال الكايف  وإن فال جيب عىل املجنون. العقل: الرشط الثاين

 . ّللحج
ّن تتحقق بعدة أمور يتمكأويمكن . االستطاعة: لثالثالرشط ا ّ ّن املكلف ّ

وهذه األمور . من خالهلا الذهاب إىل املناسك بيرس ومن دون رضر وحرج
 :هي

 لديه ّاملكلف ّنأبمعنى .  سعة الوقت ألداء املناسك:لّاألواألمر 
ا إذا حصل ّمأ. وأداء املناسك بيرس وسعةّ إىل مكة الوقت الكايف للذهاب

 إىل  من الذهاب معهّتمكنق ال يّ يف وقت ضيّللحجعىل املال الكايف 
 .املناسك وتأدية األفعال الواجبة فال جيب عليه ذلك

 ّللحج، بأن ال يكون السفر ً وإياباً األمن والسالمة ذهابا:الثايناألمر 
فإن . ّللحج معه من الذهاب ّتمكن ال يً مرضاً ومل يكن مريضا. عليهًخطرا
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 ّللحجيب ن يستنأ ولكن جيب عليه ّللحجكان كذلك مل جيب عليه الذهاب 
 .كام سيأيت تفصيله

، أو وجود ًياباإ وً ذهابا واسطة النقل املناسبة حلالهّتوفر :الثالثاألمر 
 وال جيب عليه .ّاحلجفلو مل يوجد يشء من ذلك مل جيب . املال الكايف هلا
 .ًاءحتصيلهام ابتد
بعض الناس ال يملك الواسطة التي توصله لذلك وال   :١٢٨٧ املسألة

  ّنأبمعنى . فال جيب عليه ذلك ّالتكسبمل وثمنها، ولكنه قادر عىل الع
فيجب عليه، ّ احلج  قبل موسمًالعربة يف واسطة النقل وجودها عنده فعال

 عىل العمل واحلصول عىل املال ًه كان قادراّا إذا مل يكن يملك ذلك، ولكنّمأ
 إذا عمل وكسب املال الكايف ،نعم. ، فال جيب عليه العملّللحجالكايف 
 .ّاحلج ووجب عليه ًر مستطيعا فقد صاّللحج

هله وعياله ومن جتب نفقتهم أ املال الكايف إلعاشة ّتوفر :الرابعاألمر 
 . عليه أثناء سفره

 من إعاشة نفسه ّتمكنومعناه ال. الكفاية إىل  الرجوع:األمر اخلامس
ّللحج يتوقف  فلو كان ذهابه .ّاحلجوعياله بعد الرجوع من  انه ّعىل بيع دكّ

فال ّ احلج  إذا رجع منً أو حمتاجاًأو معمله بحيث يصبح فقرياأو بستانه 
 .ّاحلججيب عليه 
برصف املال يف ًرشعا  ً ملزماّاملكلفن ال يكون أ :السادساألمر 

إىل تفويت ّ احلج  رصف املال يفّؤدي بحيث يّ احلج،منّ أهم واجب
ّمهمة ـ عامةمصلحة  ج ولد حيرم تفويتها، كعالج مريض أو زواّخاصة ـ  أو ّ

. نقاذ نفس حمرتمة من السجن أو القتلإيمنعه من الوقوع يف احلرام أو 
ّ حجة  فقد عىص واحتسبتّللحجولكن لو خالف مع ذلك وذهب 
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  .اإلسالم
 طرق بعضها خطر ّ عدة طريقان أوّللحجإذا كان   :١٢٨٨ املسألة

وبعضها آمن، فحينئذ جيب عليه سلوك الطريق اآلمن والوصول 
 .ًافمكل أو ًيق بعيداللمناسك، ولو كان هذا الطر

خسارة كبرية يف ّؤدي إىل  يّللحجإذا كان الذهاب   :١٢٨٩ املسألة
الرضر بمن حيرم ّؤدي إىل جتارته أو رسقة أمواله الباقية يف بلده أو كان ي

رضار به كاألبوين الكبريين لعدم وجود من يرعامها غريه، وكذلك اإل
 ال ٍ، فحينئذاألطفال الصغار إذا مل يوجد من يرعاهم ونحو ذلك من املوانع

وكذلك احلال إذا كان بقاؤه يف بلده حيفظ به . يف هذه السنةّ احلج جيب عليه
 كاإلصالح بني املؤمنني أو دفع األخطار عنهم ونحو ّمهمة ّعامةمصلحة 

 .ذلك
ام تعترب من مكانه ّإنّ احلج  االستطاعة املعتربة يفّنإ  :١٢٩٠ املسألة

د قريب من املناسك بل إىل املتواجد فيه ال من بلده باخلصوص، فلو سافر
 ّؤدين يأيستطيع ّ أنه لغرض التجارة أو السياحة أو صلة الرحم، وعلم

  فقد وجب عليه، األموال التي عنده تكفي لذلكّاملناسك من هناك ألن
 .  له من بلدهًاّتمكنمل يكن مّاحلج، وإن 
ّ ثم توفر،ّ حجة اإلسالمبعنوانًقا سابّ حج من  :١٢٩١ املسألة ت له ّ
ه، وال ّ يف حقًبقى االستحباب ثابتا عنوان االستحباب،ثانية بّاحلج الفرصة ب

خرى، كام لو كان له أنعم لو كان اإليثار من جهة . ر تكليف غريه عليهّيؤث
ص من ّأخ مؤمن حيتاج للامل ألمر رضوري كالعالج أو الدية أو التخل

 بذل املال له وترك ّأيدي الظاملني ونحوها من الرضورات، فحينئذ استحب
 .ّ عىل املهمّهذا عىل قاعدة تقديم األهم و.ّاحلج
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 يف هذه ّللحج سعر تكلفة الذهاب ّنأ ّاملكلفلو علم   :١٢٩٢ املسألة
ً جدا ةالسنة عالي ً متمكنا وكانّ  التكلفة يف السنة القادمة ّنأه علم ّمنها، ولكنّ

ال جيوز له تأخري الذهاب ف ،من هذه السنةّ أقل أو التي بعدها ستكون
 .يف هذه السنةّ احلج يهة وجيب علّ هلذه العلّللحج

 لعيشه ً سبباّاملكلفإذا كانت األموال التي يمتلكها   :١٢٩٣ املسألة
فال جيب عليه بيع . ّللحج فال جيب عليه بيعها والذهاب ،وعيش عياله

 هبا وال اآلالت التي يستخدمها يف عمله وال الكتب ّيتكسبارته التي ّسي
 ما حيتاج ّيه بيع كلالعلمية التي حيتاجها يف دراسته، وباجلملة، فال جيب عل

عىل من كان عمله وكسبه يف خصوص ّ احلج وكذا ال جيب. ليه يف حياتهإ
ل أمر ّ من الكسب ويتعطّتمكنال يّ احلج  بحيث لو ذهب إىلّ احلج،امّأي

 .العام أو بعضهاّ أيام معاشه يف سائر
 من يفرض رضيبة ّللحج يف الطريق ّنأ ّاملكلفإذا علم   :١٢٩٤ املسألة
 ً مألوفاًن كانت هذه الرضيبة شيئاإ سبب كان، فّيوأل هبا ّاّمالية معتد

كاملبالغ التي تستحصلها اجلهات الرسمية من املسافرين، فمن الواجب 
ّ احلج يتوقف حينئذ دفعها إذا كان كانت رضيبة جمحفة وغري  وإن .عليهاّ

 .يف هذه السنةّ احلج  مل جيب دفعها وسقط وجوبمألوفة
ارين ّادين والنجّأصحاب احلرف والصناعات كاحلد  :١٢٩٥ املسألة

عليهم ّ احلج ون بأيدهيم ال يشرتط يف وجوبّيتكسبّوالبنائني وغريهم ممن 
 الرشوط ّتوفرأهلهم، بعد  إىل ن يكون عندهم املال الكايف إذا رجعواأ

فلو رصف .  كسبهم بأيدهيم يكفي لنفقتهم ونفقة عياهلمّ، ألناألخرى
ّاحلج ثم اد أمواله بّاحلد  بيده فال يكون ّالتكسبيستطيع ّ فإنه أهله إىل رجعّ
وعليه، . يف كسبه إليه بخالف صاحب رأس املال الذي حيتاج.  حينئذًفقريا
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ً احلج ذهابا وإيابا يفي بمصاريفًاد وغريه يملك ماالّفلو كان احلد ً ، وجب ّ
 .ّاحلجعليه 

 

 من بيعها ّتمكن أمالك زائدة يّمكلفكان للإذا   :١٢٩٦ املسألة
ّؤدي إىل واذا كان بيعها ي. ، وجب عليه بيعها لذلكّللحج والذهاب بثمنها

 مل جيب عليه بيعها وسقط عنه ،خسارة كبرية لعدم وجود املشرتي املناسب
 .هلذه السنةّ احلج وجوب

ّعا للحجلو مل يكن الشخص مستطي  :١٢٩٧ املسألة ن أّ اتفق ، ولكنً
اج والطبيب الذي ّلغرض آخر، كالسائق الذي حيمل احلجّ إىل مكة ذهب
ت عنده سائر رشوط ّحتققن إ ونحوهم، فّاحلجاجه دائرته لعالج ترسل

 ّن حيجأوجيب عليه . الكفاية فهو مستطيع إىل االستطاعة بام فيها الرجوع
 . فال جيب عليه ذلكّتحققمل ت وإن .ّ حجة اإلسالمبعنوان

ّعا للحج مستطيالشخصلو مل يكن   :١٢٩٨ املسألة استأجره ّ ثم ،ً
 وصار اإلجارة أموالاستلم ت، وّ عنه أو عن امليّللحجشخص آخر 

ّعا للحجمستطي  : فهنا صورتانً
َّكانت النيابة عن الغري مقيدة هبذه السنة، وجب عليه إذا  :الصورة األوىل

ّتقديم احلج النيايب، فيحج هذه السنة عن الغري، وال جيوز له احلج عن نفسه  ّ ّ
ّ احلج وإال وجب عليه،فإن بقيت االستطاعة إىل السنة القادمة. بامل اإلجارة ّ 

 .فال
ن أ بمعنى ؛َّجارة غري مقيدة هبذه السنة إذا كانت اإل:الصورة الثانية

 :  فهنا حالتان،ّاملستـأجر خريه بالذهاب يف هذه السنة أو سنة الحقة
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ّإذا كان يعلم أنه لو حج هذه السنة عن نفسه بأموال  :احلالة األوىل ّ
ّاإلجارة فإنه يستطيع احلج يف السنوات اآلت ع ّية عن املنوب عنه، كأن يتوقّ

ّحصوله عىل األموال أو العمل املناسب يف املستقبل، فحينئذ جيب عليه احلج 
ّثم حيج عن املنوب عنه يف سنوات . جارةعن نفسه يف هذه السنة بأموال اإل ّ

 .الحقة
 يف هذه اإلجارةعن نفسه بأموال ّ حج لوّ أنه  إذا علم:احلالة الثانية

عن املنوب عنه يف السنوات الالحقة، فحينئذ ّ احلج  منّتمكنيلن ّ فإنه السنة
 .النيايب يف هذه السنةّ احلج جيب عليه تقديم

 ّاملكلف ولكن كان ّللحج االستطاعةت ّتوفرإذا   :١٢٩٩ املسألة
 يف حياته االجتامعية كطالب اجلامعة والدراسات ّمهمة بأمور ًمشغوال

مل يكن ذلك ـ أي  فإن ُف الذي ال يسمح له برتك العمل،ّالعليا، أو املوظ
عادته أو إً حرجيا عليه ويمكن ـ الرسوب يف االمتحان أو ترك الوظيفة

. ّاحلجرضار كبرية أو تغيري العمل، وجب عليه أإعادة السنة بيرس ومن دون 
ّكان ذلك رضريا عليه مادوإن  حينئذ ًعا  فال يكون مستطيً أو معنوياًياً

 .يف هذه السنةّ احلج ويسقط عنه وجوب
ّعا للحج مستطيّاملكلفإذا مل يكن   :١٣٠٠ املسألة  الرشوط ّتوفر لعدم ً

 ّه بكلّ وأمتّللحجم العناء وذهب ّها أو بعضها ولكنه مع ذلك جتشّكل
مرشوط ّ احلج  وجوبّنأبًقا قلنا سابننا إف ،األجزاء والرشائط املعتربة

 ّتحققن الوجوب ال يأبمعنى ) رشائط الوجوب( بـً فقهياّتسمىات ّمقدمب
 فال ًواجباّ احلج  هذه الرشائط مل يكنّتحقق مل تفإذا من دوهنا، ّكلفاملعىل 

 .ّ حجة اإلسالمجيزي عن
 إىل  من الرجوعّتمكن أو ال يّللحجوعليه فلو مل يملك املال الكايف 
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أو ًعا ّذهب متسكيعرس وفاؤه أو  ًه مع ذلك استقرض ماالّالكفاية ولكن
ّيصح حجه مع غريه، فحينئذ ًراكبا فلو . ّ حجة اإلسالم جيزيه عن ولكن الّ
 بعنوانّ احلج  وجب عليه، الرشوطّ كلّتوفرمع ّ احلج  بعد ذلك منّمتكن

 .ّحجة اإلسالم 
، وكان ّد عىل يشء معنيّلو نذر أو حلف أو تعه  :١٣٠١ املسألة

يف كربالء  ×  احلسنياإلمام زيارة، كام لو نذر ّللحجيتعارض مع الذهاب 
الطعام ليلة العيد عىل الفقراء يف بلده بتوزيع ًرشعا د ّيف يوم عرفة، أو تعه

 ّ، فقد انحلّللحجت االستطاعة ّتوفرونحوها من امللزمات الرشعية، و
 .ّللحجنذره هلذه السنة ووجب عليه الذهاب 

ًاملكلف ماديا لو استطاع   :١٣٠٢ املسألة ّ ، أو ًه مل يستطع بدنياّولكنّ
ً ماديا استطاع ففي هذه الصورة  سبب كان، ّأليّ احلج ُمنع منّأنه ّ إال ًايوبدنّ

.ن يستنيب له ال يف حياته وال بعد موتهأ وال جيب عليه ّ احلج،مل جيب عليه 

َّ 
 ولكنه كان ّللحج ال يملك املال الكايف ّاملكلفكان إذا   :١٣٠٣ املسألة

في هذه احلالة ال جيب عليه فّ احلج  من اقرتاض املال الكايف ملصاريفّتمكني
ً متمكنا  حلاله أو كانًبالو كان ذلك مناسّ حتى االقرتاض،  . من وفاء الدينّ

ه بعد ئ عىل وفاً وكان قادراّ احلج،ًنعم إذا اقرتض ماال يفي بمصاريف
 فال جيوز له ،هئوفا عىل ًا إذا مل يكن قادراّمأ .ّاحلج وجب عليه ،ذلك

 .ّللحجاالقرتاض للذهاب 
  للغري فهناً ولكنه كان مديناّللحجإذا ملك املال الكايف   :١٣٠٤ املسألة

 : صورةّعد
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ال ينايف وفاء الدين، فال ّ احلج إذا كان رصف املال يف: الصورة األوىل
 .عليهّ احلج شكال يف وجوبإ

كان  فإن ينايف وفاء الدين،ّ احلج إذا كان رصف املال يف: الصورة الثانية
 .ّاحلج وجب عليه ، ولكن الدائن ال يطالب به ً ًّ، أو كان حاالًالّالدين مؤج

ينايف وفاء الدين وكان هذا ّ احلج  إذا كان رصف املال يف:الصورة الثالثة
يف ّ احلج  وسقط وجوب، والدائن يطالب به، وجب وفاء الدين ًّالدين حاال
 .هذه السنة
مدين ّأنه ّ إال ّللحج يملك املال الكايف ّاملكلفإذا كان   :١٣٠٥ املسألة

  ملّ احلج،لغريه بمبلغ من املال لو دفعه لنقص الباقي عن الوفاء بمصاريف
 جيوز له طلب ،نعم. ّللحج الذهاب من أجلجيز له املامطلة يف وفاء الدين 

 .الرخصة من الدائن لتأخري موعد التسديد
 هذا ّنأّ إال ّللحج يمتلك املال الكايف ّاملكلفإذا كان   :١٣٠٦ املسألة

 : حاالتّ عدةاملال عبارة عن ديون عند الناس، فله
 ،هئ من املطالبة به واستيفاًاّتمكنَّحل أجل الدين وكان م إذا :احلالة األوىل

ّعا للحجوجب عليه ذلك، وصار مستطي ً. 
 املدين ّ من املطالبة به ألنّتمكنجل الدين ومل يأ ّحلإذا : احلالة الثانية

 من إجباره عىل األداء ولو برفع دعوى عند ّاملكلف ّ فإن متكنه،ئيامطل يف أدا
 .  وجب عليه ذلكـ مية املحاكم الرس:القايض الرشعي أو القايض العريف ـ أي

ن أه بعد، فال جيب عليه ُجلأن ِ ومل حيًالَّمؤجين َّكان الد إذا :احلالة الثالثة
 فال جيب ،ّلو طالبه بالوفاء لوىفّ أنه لو علمّ حتى بل. يطالب املدين بالوفاء

ًعا  صار مستطي، ولكن لو طالبه وحصل عىل ماله.ً أيضاعليه املطالبة
 .ّاحلجووجب عليه 
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 ً، أو كان مورساًين وكان املدين معرساَّجل الدأّ إذا حل :لة الرابعةاحلا
 من رفع شكوى عند املحكمة الرشعية ّاملكلف ّتمكنعن الوفاء ومل يًعا وممتن

ًمؤجالين َّأو العرفية، أو كان الد  وال يسمح املدين بوفائه قبل موعده، ففي ّ
 فال ّ وإال.وجب ،خر من بيع الدين عىل شخص آّاملكلف ّمتكنن إ ذلك ّكل

 .جيب عليه يشء
 ّ احلج عليهّ فلو استقرّ احلج، عىلةّمقدمديون الناس   :١٣٠٧ املسألة

بقي  فإن  تقديم ديون الناس،ًالّ ديون شخصية، وجب أوّذمتهومات ويف 
  . فالّوجب وإالّ احلج من الرتكة ما يفي ملصاريف

ً متمكنا ن كانإ ّللحجاالقرتاض ّيستحب   :١٣٠٨ املسألة من الوفاء ّ
 ّ حجة اإلسالمبعنوان االستحباب وتبقى عليهّحيج قرتض وفي. بعد ذلك
 فإن ؛ّ احلج يفنفاقكثرة اإلّيستحب كام و.  منها بعد ذلكّمتكنن إالواجبة 

 .)١(الف درهم يف غريهآالدرهم فيه يعدل عرشة 
 

كباقي الواجبات ّمستقل  اخلمس واجب ّنأيف ّ شك ال  :١٣٠٩ املسألة
ٌذر تركالرشعية، وتركه بال ع  لواجب رشعي، ونتيجته العقاب األخروي، ٍ

 وال ثمن اهلدي ّخممسطوافه بثوب غري ّيصح صالته وال ّتصح وال 
 عام، سواء ّ جيب عليه ختميس أمواله يف كلّمكلف ّكل فإن وعليه. كذلك

وهلا تفاصيل ) السنة اخلمسية( عنه بـَّم ال، وهو املعربأ ّللحجأراد الذهاب 
 وما نراه من الكثري من .ونفس الكالم جيري يف الزكاة. ناآلال جمال لذكرها 

ّللحج فإهنم رادوا الذهاب أذا ّ أهنم إنيّاملكلف  من أجليذهبون للفقيه ّ
                                                             

 .٦٨ ص٨ج: وسائل الشيعة) ١ (
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حساب اخلمس وباقي احلقوق الرشعية، بينام مل يفعلوا ذلك يف السابق، 
اخلمس والزكاة وباقي احلقوق الرشعية واجبات ّ ألن وهذا اشتباه منهم،

ّمستقل  اخلمس واجب ّنألغريه، بمعنى ّللحج أو ات ّمقدم وليست ّقلةمست
 .ّمستقلةوالصيام واجبات ّواحلج  الصالة ّنأكام 

 ولكن أمواله ّللحج يملك املال الكايف ّاملكلفإذا كان   :١٣١٠ املسألة
ّغري خممسة، فلام اخلمس نقصت أمواله وصارت غري كافية للذهاب  أخرج َّ

 أداء اخلمس والزكاة وباقي احلقوق ًالّ جيب عليه أو، فحينئذّللحج
 . فالّ وجب عليه وإالّللحجبقي عنده ما يكفي  فإن الرشعية،
من كان يرتزق من الوجوه الرشعية كاخلمس والزكاة   :١٣١١ املسألة

 ة، وجب عليهّ مضمونة من دون مشقالعادةوغريمها وكانت نفقاته بحسب 
قة عائلته، وكذلك ًفيام إذا ملك مقدارا من املال يفي بذهابه وإيابه ونفّاحلج 

 ينفق عليهام ابنهام، ّ باإلنفاق عليه طيلة حياته، كاألب واألمٌمن قام أحد
فني واملتقاعدين ّوكذلك من كان يعيش عىل نفقات الدولة الثابتة كاملوظ

جيب ًعا هؤالء مجي ّ فإن.ومن يعيشون عىل مساعدات الضامن االجتامعي
ً احلج ذهابا وإيابايكفي لنفقة من املال ًإذا ملكوا مقداراّ احلج عليهم ً  وإن ،ّ

 من ال يتفاوت ّ وكذلك كل.ّاحلجمل يكن لدهيم املال الكايف بعد العودة من 
 .ّاحلجوبعده من جهة املعيشة إن رصف ما عنده يف سبيل ّ احلج حاله قبل

 .وبعدهّ احلج  حاله ال خيتلف قبلّنأبمعنى 
َعليه دين ومات وكان ّحيج ومل ّ احلج  عليهّاستقرإذا   :١٣١٢ املسألة

 يشء،ّ كل  وقبلًالّ وجب تقديم اخلمس والزكاة أو،للناس أو مخس أو زكاة
نقصت  وإن .عنهّ احلج  وجبّللحجبقي من الرتكة بعد ذلك ما يكفي فإن 

الورثة يف مثل هذه احلالة  ّنأ بمعنى. مل جيب يشءّ احلج الرتكة عن تكاليف
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 . ّاخلاصةاهلم من أموّ احلج  الرتكة ومصاريفإكاملغري ملزمني ب
 ّللحج من الذهاب ّاملكلف ّتمكن ال يةنزماأليف هذه   :١٣١٣ املسألة

ّ احلج مقدمبتسجيل اسمه عند اجلهات املسؤولة ودفع تكاليفّإال  ّ ثم ،ًاّ
 عند موالوحينئذ ال جيب عليه ختميس تلك األينتظر دوره يف الذهاب، 

 .س السنة، ألهنا من ضمن املؤونةأحلول ر
ّعا للحجيكان مستطإذا :  تسألقد  :١٣١٤ املسألة ه قد أموال وكانت ً

 التي موالس خصوص األّومخًعا ا مجيّخيمسهق هبا اخلمس، ولكنه مل ّتعل
 منه ذلك؟ّيصح  فهل ّللحجتكفيه 

اخلمس بعد وجوبه، ومن فعل  إخراج  يفالتأخريال جيوز  :اجلواب 
مخس البعض  أخرج ولو. رجع تقليدهمّآثم إال إذا كان بإذن من ذلك فهو 

 .ّحجه ّبه صحّوحج 
 

 يف بلده أو يف أثناء الطريق، مل االستطاعةإن تلف مال   :١٣١٥ املسألة
 ومثل األمر،ل ّ وكشف ذلك عن عدم االستطاعة من أوّ احلج،جيب عليه

ًذلك ما إذا رسق ماله، أو حدث له دين قهري، كام إذا أتلف مال غريه خطأ ِ َ ٌ َ ُ 
 بالعوض لصاحب املال، هّذمت، يعني تشتغل ّذمة للً يكون شاغالٍعىل نحو

نعم اإلتالف العمدي ال يسقط .  من التأجيل أو من دفع البدلّتمكنومل ي
دفع البدل له،  إىل ّ، واضطرًتلف مال غريه عمداأعنه، كام لو ّ احلج وجوب

 . ة صورة ممكنةّبأيّ احلج فحينئذ جيب عليه
  أداءوقبلّ مكة  أو رسقت منه يفهأموالّ احلاج لو فقد  :١٣١٦ املسألة

الغالب يف مثل هذه احلاالت عدم زوال  ّ فإنها،ئثناأك أو يف املناس
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ّ ألن املكلفاالستطاعة، وذلك  ّللحج الالزمة موالزمنة يدفع األ يف هذه األّ
ًذهابا وإيابا  وهي تشتمل عىل تكاليف النقل ًاّمقدم وثمن الطعام واملسكن ً
 ّالإه فهو، وملك فإن ا ثمن اهلديّمأو.  عليهًواجباّ احلج  فيبقىّ احلج،يف

ن كان سفره أنعم لو مل يكن يشء من ذلك ب. البدل وهو الصيام إىل انتقل
 فإن .جرة العودأد ثمن الطعام والسكن وَ بشكل منفرد ومنفصل وفقّللحج
 ّالإ وجب و، عليهًر عليه ومل يكن ذلك حرجياّ من االقرتاض بام ال يؤثّمتكن

 .فال فيجب
 مال الكفاية يف أتلف، ولكنه ّللحجًعا مستطيإذا كان   :١٣١٧ املسألة

ّ احلج، ألنه ، فال يسقط عنه)بلده إىل وهو املال الذي يكفيه إذا رجع (بلده ّ
وجيزيه ّ احلج  بل جيب عليهاألمر،ل ّال يكشف عن عدم االستطاعة من أو

 .ّ حجة اإلسالمعن
 بأن كان يملك املال الكايف ّللحجًعا مستطيإذا كان   :١٣١٨ املسألة

 عن ذلك، فلم يكن يعلم بوجود املال ًللذهاب واإلياب، ولكنه كان غافال
ُعليه غفلة يعذر فيها، كام لو كان ّ احلج  عن وجوبًعنده، أو كان غافال

ج ونحو ّاخلمسني أو عىل املتزوّ سن عىل من بلغّ إال ال جيبّاحلج  ّنأيعتقد 
ّ احلج علم بعد ذلك بوجود املال أو بوجوبّ ثم فتلف هذا املال،ذلك، 
يعذر فيهام، أي عن ًال  بذلك، غفلة أو جهًال  أو جاه ًالكان غاف فإن عليه،

ً شاكا ا إذا كانّمأو. يف هذه السنةّ احلج  فال جيب عليه،قصور ال عن تقصري ّ
عليه ّ احلج عن وجوبًغافال  عنده، أو كان ّللحجيف وجود املال الكايف 

ً متمكنا  كام لو كان ـغفلة ال يعذر فيها  من السؤال وحيصل عىل اجلوابّ
 فحينئذ، إن كان املال الكايف  ـ عنه بالتقصريّبيرس ولكنه مل يسأل، وهو املعرب

وإن . هذه السنةّ احلج  وجب عليه، عنده ووسع الوقت لذلكً باقياّللحج
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 بمعنى .ّ احلج عليهّستقرا فقد ،تلف املال أو ضاق الوقت عن أداء املناسك
، وجيب عليه األخرىئط  الرشاّتوفروجب عليه يف هذه السنة مع ّاحلج  ّنأ

 .ً يف السنة القادمة ولو مل يكن مستطيعاّللحجالذهاب 
 

 ّ لكنهّ للمكلف يف سنة من السننياالستطاعةّلو حتققت   :١٣١٩ املسألة
ّمنع من السفر للحج بسبب التأشرية والعدد  وغريها من املوانع والعمر ُ

ّليه حفظ املال للسنة القادمة واحلج وجب عالرسمية املعروفة يف هذا الزمان، 
  .به

ا ّمأمكان،  عىل مال االستطاعة مع اإلاملحافظةإنام جتب   :١٣٢٠ املسألة
هلذا املال كالزواج والعالج والبناء وغريها واالحتياج يف موارد الرضورة 

 بشكل رضوري يف حياته فال بأس برصفه حينئذ، وعليه ّاملكلفا حيتاجه ّمم
لو رصف هذا املال يف حاجاته ّ أنه بمعنى. اعتبار االستطاعة من جديد

 فال جيب عليه، فإذا جتددت ّللحجالرضورية فقد صار غري مستطيع 
 . فالّ وإالّللحجثانية وجب عليه الذهاب ّ مرة االستطاعة
 وهيّ احلج  يف أشهرّللحج عنده املال الكايف ّتوفرإذا   :١٣٢١ املسألة

بل جيب االحتفاظ ف فيه، ّمل جيز له الترص) ةّذو القعدة وذو احلجشوال و(
 قبل ذلك، أي يف أشهر ّللحج عنده املال الكايف ّتوفروكذا لو . ّللحجبه 

كشهر شعبان وشهر رمضان فال جيوز له ّ احلج السنة البعيدة عن أشهر
ف فيه ببيع أو هبة أو ّنعم لو ترص. ّللحجف فيه ووجب االحتفاظ به ّالترص

أثم  وإن يف هذه السنةّج  احل، فال جيب عليهّللحجصدقة صار غري مستطيع 
  .بتفويته االستطاعة
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 لفقدان بعض ّللحجإذا اعتقد عدم االستطاعة   :١٣٢٢ املسألة
كان ّ أنه  من املناسك تبنياالنتهاء بعنوان االستحباب، وبعد ّالرشوط، فحج

األمر بقصد امتثال ّحج ن إ ة فيه، فحينئذّتوفرالرشوط م ّنأًعا ومستطي
ّ حجة ، وأجزأه عنّحجهالرشوط فقد صح  ّتوفربرجاء ّ حج أو إليه هّاملتوج

 .اإلسالم
ية ّة تفرضها السلطات املحلّحمددهناك رشوط وضوابط   :١٣٢٣ املسألة

  منّاملكلف املناسك، قد يمنع بعضها بلديف ّ احلج  وسلطاتّاملكلفيف بلد 
   ذا كان فرض النظام املذكورإه ذلك، فحينئذ ئلعدم استيفاّاحلج 

مه مصلحة احلفاظ عليهم وتوفري ّحتتملا ّاحلجاج ـ املوجب لتقليص عدد ـ 
نعم .  فالالزم مراعاته وعدم خمالفتهّ أداء احلج،فرص متكافئة للمسلمني يف

 .ّاحلج ّصحة بّلو خالف فال يرض
ّ 

ّ للزوجة يف احلج، إذا كانت الزوجال يشرتط إذن   :١٣٢٤ املسألة
ج منع وال جيوز للزو.  لو ذهبت من دون موافقتهً ناشزاُّعد كام ال تمستطيعة،
 .إذا كانت مستطيعة من ماهلا أو من مال الباذلّ احلج زوجته عن
. ا وال يكون من النفقة الواجبةّحجهل نفقات ّال جيب عليه حتم ،نعم

ّ له منعها من اخلروج للحج يف أوجيوزكام  ّل الوقت مع متكنها من اخلروج ّ
 أو العمرةّوكذلك جيوز له منعها من الذهاب يف احلج . ّللحج يف آخر الوقت

 .نيَّاملستحب
 ّللحج الزوج عىل عدم ذهاب زوجته املستطيعة َّرصألو   :١٣٢٥ املسألة

  .ّاحلج بحاهلا فال جيب عليها ًاّكان ذلك مرضإذا دها بالطالق، فَّوهد
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عىل املرأة وجود حمرم أو ّ احلج ال يشرتط يف وجوب  :١٣٢٦ املسألة
ومع . قريب معها إذا كانت تأمن عىل نفسها يف الطريق لو سافرت وحدها

ت من ذلك، أي ّمتكن األمن لزمها اصطحاب حمرم معها ولو بأجرة إذا عدم
 من ذلك مل جيب عليها ّتمكنمل ت وإن .من وجود املحرم ومن دفع األجرة

ولكنها غري قادرة عىل دفع ّ احلج  كانت قادرة عىلا لوّهنأبمعنى  .ّاحلج
يعة  فال تكون مستط، معهاًاّمصاريف املرافق هلا، وكان املرافق رضوري

 .ّاحلج فال جيب عليها ،ٍحينئذ
إذا كانت املرأة متلك الذهب واملجوهرات وكانت   :١٣٢٧ املسألة

ين هبا وهي مناسبة حلاهلا غري زائدة، فال جيب عليها بيعها والذهاب ّتتز
 ّإذا استغنت عنها وتركت لبسها كام يف النساء الكبريات يف السنّ أما .ّللحج

 ّللحجيعه والذهاب بثمنه والتي تستغني عن لبس الذهب، وجب عليها ب
ًوكذلك احلال لو كان الذهب كثريا وزائدا. األخرى الرشوط ّتوفرمع   عن ً

 .ّللحج فيجب عليها بيع الزائد والذهاب بثمنه ،املتعارف عند املرأة
 

ّيستحب احلج   :١٣٢٨ املسألة ة، ّتقدماملّ احلج  لديه رشوطّتوفرملن مل تّ
 قال عيل بن احلسنيبة فيه، ّ املرغةّدلاألمجاع الفقهاء ولعمومات وذلك إل

ّ احلج كل ن عىل لزومّموطّ أنه ا أخربهّر ملّ إلسحاق بن عام× عام بنفسه أو ّ
 .)١(<فأيقن ب  ة ا ال وا   ، أو أ   ب  ة ا ال> :برجل من أهله بامله 

بل ينبغي .  من ذلكّتمكنسنة ملن يّ كل  يفّاحلجاإلتيان بّيستحب 
ليها إينوي العود  نأ ّ احلجبعد انتهاء أعاملّ مكة ا أراد اخلروج من إذّللحاج

                                                             
 .٩٤ ص٨ج: وسائل الشيعة) ١ (
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 .املندوبّ احلج بعنوان
 ّنأ  بمعنىّ احلج، منّتمكنإحجاج من ال يّيستحب   :١٣٢٩ املسألة
ّأنه يستحب ّ إال  رشوط االستطاعة،ّتوفر عليه لعدم ًمل يكن واجباّاحلج وإن  ّ
  .املندوبّ احلج يعينه عىلن أ ّتمكنعىل غريه امل
كثرة ّيستحب  كام .فضل من الصدقة بنفقتهأّاحلج و  :١٣٣٠ املسألة

ّ احلج يفّ إال رسافاهللا يبغض اإل ّنأ  ويف بعض االخبارّ احلج، يفنفاقاإل
 . من الوفاءّتمكن ملن يّللحجاالقرتاض ّيستحب كام . والعمرة





 
 
 
 
 
 
 

 
ّ 





 
 

زمة مكانات الال االستطاعة بامتالك اإلّتحققكام ت  :١٣٣١ املسألة
 ً لشأنه اجتامعياً بالبذل إذا مل يكن ذلك منافياّتحقق، فكذا تً فعالّللحج
 أو ً أو جهة، واحداًن يكون الباذل شخصاأ، وال يفرق يف ذلك بني ًودينيا
ٍفلو بذل له مال كاف . ًمتعددا ًذهابا وإيابا ّللحجُ  صار ، ولعياله يف فرتة غيابهً

 . ووجب عليه القبولًعا بذلك مستطي
به ولكن هذا ّيحج ُ يف بلده وبذل له مال لًلو كان فقريا  :١٣٣٢ املسألة

ًذهابا وإيابا ّللحجاملال يكفيه فقط للسفر   وال يكفي لنفقة عياله يف فرتة ً
إذا بذل له ّ احلج جيب عليهّ احلج  حاله قبل وبعدّالذي ال يتغري فإن ،غيابه

حاله  ّن فإ أو مل يسافرّللحجلو سافر ّ أنه  فقط، بمعنىّللحجمال يكفي 
 عىل حال ًراّ مؤثّللحج، وحينئذ ال يكون السفر ّوحال عياله واحدة ال تتغري

 .ّاحلجعياله فيجب عليه 
الكفاية يف االستطاعة البذلية، فلو  إىل الرجوعال جيب   :١٣٣٣ املسألة

من جهة عدم وجدان املال الكايف لذلك، ولكن بذل له ّاحلج  بًاّمكلفمل يكن 
ً احلج ذهابا وإيابا اريفباذل أو نذر له ناذر بام يفي بمص ً فقط من دون ّ

 إىل  من الرجوعّتمكنغري مّ ألنه ؛ّاحلج فقد وجب عليه ،الكفاية إىل الرجوع
ّ احلج ثم  لو كان عنده مال ال يكفي ملصاريف،نعم. حالّ كل الكفاية عىل ّ

 فحينئذ يأيت ،ّللحجن يذهب أماله  إىل ضافتهإ يستطيع بًبذل له باذل ماال
ً متمكنا كان فإن .الكفايةإىل  رشط الرجوع الكفاية فقد  إىل من الرجوعّ
ً متمكنا مل يكنّ احلج، وإن وجب عليه الكفاية فال جيب عليه  إىل من الرجوعّ

 .يشء
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ّ احلج  بتكاليفٌ خرييةٌسةّ أو مؤسٌشخصع ّتربإذا   :١٣٣٤ املسألة
ّ كل عىل مجاعة فهل جيب عىلاألمر ُكفي لشخص واحد، وعرض بمقدار ي

 ؟خذ املالأالتسجيل و إىل اعرسواحد منهم اإل
 املال فقد وجب َخذأل اسمه وّسجحدهم وأإن سبق يف هذه احلالة 

 واحد منهم فال جيب عليهم ُّمل يسبق أي وإن ،وسقط عن الباقنيّ احلج عليه
 .ن يبادر اجلميع لذلكأ واألفضل .ّاحلج

  عىل ّاملكلفالذي هو وظيفة ّاحلج ّ إال ال جيب بالبذل  :١٣٣٥ املسألة
من نفسه فام ًعا لو كان مستطيّ أنه بمعنىاعة من دون البذل، تقدير االستط

  ّالتمتعّ حج  ممن جيب عليهّاملكلف كان فإذاالواجب عليه، ّ احلج هو
 أو القران فال جيب عليه القبول ّحج اإلفراد بهّيحج مال لله ذل ُ ـ وبً ـ مثال

 .وبالعكس
نا أ وّللحجًستقرض ماال يكفيك ا: شخصلو قال له   :١٣٣٦ املسألة

 .جب عليه القبولو ،هدّأسد
ً احلج ذهابا وإيابا ما يكفي ملصاريفباذللو بذل له   :١٣٣٧ املسألة ً ّ 

ً متمكنا إذا كان املبذول له، فولكن مل يبذل له ثمن اهلدي من ثمن اهلدي من ّ
ً متمكنا مل يكن وإن .وجب عليه القبول حينئذّاخلاص ماله  من ثمن اهلدي ّ

ً متمكنا  نعم لو كان.ّاحلجفال جيب عليه القبول وال ّاخلاص من ماله  من ّ
 . وجب عليه القبول،الصيام الذي هو بدل اهلدي

 ّتمكنولكن مل يّاخلاص من ماله ّ احلج  منّمتكنونفس الكالم فيام لو 
 من اهلدي يف يوم ّتمكنذا مل يإف .ّ احلجمن ثمن اهلدي، فحينئذ جيب عليه

 .الصيام إىل  انتقل،النحر
استطاع يف سنني ّ ثم ،صحيحةّ حجة بامل البذلّ حج لو  :١٣٣٨ املسألة
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ّ حجة البذيل جيزي عنّاحلج  ّنأ بمعنى. ثانيةّ احلج  ال جيب عليه،الحقة
 .عامّ كل  يفًنعم يبقى االستحباب قائام. اإلسالم
 يف بذله قبل وبعد دخول املبذول الرجوعجيوز للباذل   :١٣٣٩ املسألة

ولكن إذا رجع الباذل . الرجوع فيهّيصح له يف اإلحرام، إذا كان البذل مما 
املبذول (  ويأخذ.ّاحلجقبل دخول املبذول له يف اإلحرام، مل جيب عليه إمتام 

 . بلده من مال الباذل إىل مال ومصاريف العودة )له
ن رجع الباذل عن بذله بعد دخول املبذول له يف اإلحرام، وجب عىل إو

ال من مّ احلج  املبذول له يتمّنأمن مال الباذل، بمعنى ّ احلج املبذول له إمتام
ً متمكنا  إذا كان،َمل يرض الباذل وإن  األدنى للمصاريفّالباذل ولكن باحلد ّ

وكذا لو . بلده إىل  وجيب عىل الباذل ضامن نفقة العود.األخرىمن الرشوط 
 ، فيجب عليه ضامن نفقة الرجوعّللحجرجع الباذل عن بذله أثناء الطريق 

 . ماله منً املبذول له ال خيرس شيئاّنأ بمعنى ؛بلدهإىل 
، ً فعالّللحج ال يملك املال الكايف ّاملكلفكان إذا   :١٣٤٠ املسألة

 يكفي ًة من شخص آخر وعده بإعطائه ماالّولكنه حصل عىل هبة أو هدي
 : فهنا صورتان،ّللحج

به، فهنا جيب عىل املوهوب له ّحيج ن أن هيبه املال عىل أ :الصورة األوىل
 .ًايصري بذلك مستطيعّ ألنه القبول باهلبة

ض جلهة الرصف، فهنا ال ّن هيبه املال من دون التعرأ :الثانيةالصورة 
 ّللحج ً نعم لو قبل هبا وكان املال كافيا.جيب عىل املوهوب له القبول باهلبة

 . وجباألخرى الرشائط ّتوفرمع 
من ماله، فلو ملك ّحيج ن أ ّللحج املستطيع عىلال جيب   :١٣٤١ املسألة

ًذهابا وإيابا ّللحجاملال الكايف  َّادخر هذا املال ّ ثم الكفاية، ًعا إىل ورجوً
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 .ّحجه ّ صحًاناّ عىل األقدام أو ذهب مع غريه جمًوذهب سريا
،  الباقيٌوبذل له باذلّ احلج  بعض نفقةيملكلو كان   :١٣٤٢ املسألة

ّ احلج، فإنه  ملصاريفً املجموع كافياوكان وجيب عليه ًعا يصري بذلك مستطيّ
 .الكفاية إىل  ولكن يشرتط الرجوع.ّاحلج



 
 
 
 
 
 
 

 
ّ 





 
 

يف حياته ّ احلج عليهّ استقر الذيّ امليت عنّ احلج جيب  :١٣٤٣ املسألة
َّ إذا مرت عليه سنة ّاملكلفّأن  بمعنى. ًعصيانا أو ً أو جهالًإمهاالّحيج ومل 

ً متمكنا من سنوات عمره وكان ت لديه مجيع الرشوط، ومع ّتوفروّ احلج منّ
وجيب عليه ّ احلج عليهّ استقر ، فقدًانا أو عصيً إمهاالّللحجذلك مل يذهب 

 .ةّة نسبيّ، أو بمشقًالذهاب يف السنوات الالحقة ولو مل يكن مستطيعا
ت ّحتقق، يعني َّومل حيجًقا سابّ احلج إذا وجب عليه  :١٣٤٤ املسألة

 عنه َّ وهو املعرب،ٍ أو لتهاونٍ أو إلمهالٍجلهل َّحيجه ومل ّيف حقّ احلج رشوط
كان يرجو السالمة  فإن بعد ذلك،ّ احلج عجز عنّ ثم ،)ّ عليه احلجَّاستقر(ـب

ّتمكن حني ال إىل  وجب عليه االنتظار،بنفسهّ احلج  منّتمكنيف املستقبل وال
ّثم حيج  كام لو كان ـ  يف املستقبل ّتمكنُمل يرج السالمة وال وإن .بنفسهّ

 يمنعه من الذهاب ً مزمناً مرضاً أو مريضاً كبرياًمقطوع األطراف أو شيخا
 : بمعنى،ٌّووجوب االستنابة فوري. ّللحجيستنيب أن   وجب عليه ـّجللح
 . وال جيوز التهاون والتأخري، يف هذه السنةّللحجيستنيب أن  جيب عليهّأنه 

ّ ثم اتفق النائب عن العاجزّ حج ولو  ،بنفسهّ احلج  العاجز منّمتكنأن ّ
 ،ا باقيةن كانت االستطاعة برشوطهإ عن نفسهّحيج أن  فحينئذ جيب عليه

 .ّاحلج فال جيب عليه ّالإو
ً مهاالإّحيج يف سنة من السنني ومل ّ احلج  عليهّلو استقر  :١٣٤٥ املسألة
من ّ احلج يويص بإخراج مصاريفأن   عليهوجب عجز عنه،ّ ثم ،ًأو عصيانا

 جيب عىل ورثته بعد وفاتهو .ّللحجكان له تركة تكفي إن  الرتكةأصل 
كة وقبل التوزيع عىل الورثة من أصل الرت ًكاملةّ احلج مصاريفإخراج 
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 ّ احلج،مل تكن له تركة تكفي ملصاريف وإن .هعنّحيج شخص  إىل وإعطاؤها
 .عنه من ماهلمّ احلج مل جيب عىل الورثة

 .تّعن امليّيحج حد الورثة لأ استئجارجيوز   :١٣٤٦ املسألة
ً إمهاالّحيج  ومل يف سنة من السننيّ احلج  عليهّلو استقر  :١٣٤٧ املسألة
وجب عليه تسليم املال  ل عند شخص آخر،وكان له ماومات،  ًأو عصيانا

  . الورثةإىل
  وكان يف ورثته قارصونّ حجة اإلسالملو مات وعليه  :١٣٤٨ املسألة

 إخراج  وجب،ّفإذا كان مشغول الذمة بحجة اإلسالم ،)صغار وجمانني(
مصاريفها من أصل الرتكة وقبل التقسيم عىل الورثة، بام فيها حصص 

 .القارصين
يف السنة التي مات فيها ّمليت  اعنّ احلج الورثةجيب عىل   :١٣٤٩ املسألة

 .سنني الحقة إىل  وال جيوز التأخري،ًمادام ذلك ممكنا
جد ُو فإن  عن املتعارف،ً زائدةً أجرةاألجريلو اشرتط   :١٣٥٠ املسألة

 وجب استئجاره من ،مل يوجد غريه وإن .وجب استئجاره ،ّ أقلجرةأغريه ب
ة السن إىل  وال جيوز التأخري،أصل الرتكة بام فيها حصص القارصين

 . الالحقة
 ّالذمةكان مشغول ّ امليت ّنأ بعض الورثة بّقرأإذا   :١٣٥١ املسألة

يدفع الوارث أن  وجب يف مثل هذه احلالة، وامتنع الباقون، اإلسالمبحجة 
ّقرُامل  ت،ّعن امليّ احلج ته من الرتكة، بمعنى وجوبّمن حصّ احلج  مصاريفِ

عن ّأجل احلج من يرفع دعوى عىل الورثة الباقني يطالبهم هبا بام خرسه ّثم 
ته ّإذا مل تسع حصّأما . ّاحلجته ملصاريف ّهذا إذا وسعت حص. امليت

 . وال عىل الورثة الباقني،فال جيب عليه يشءّ احلج مصاريف
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 عن امليت،ّاحلج حد الورثة أو شخص ثالث بأع ّلو ترب  :١٣٥٢ املسألة
 .عىل الورثةًعا ع الرتكة مجيَّ وتوز،فيجب عليهم يف مثل هذه احلالة القبول

عنه، ّاحلج  بٌع شخصّعنه من الثلث، وتربّحيج ن أبّ امليت لو أوىص ّأما
ّ ثم ت،ّ عن امليّالثلث ورصفه يف وجوه الرب إخراج فحينئذ جيب عىل الورثة

 .ع عنهّترباملّحيج 
 أمهل الوصيةّالويص عنه ولكن ّاحلج بّ امليت إذا أوىص  :١٣٥٣ املسألة

 ّلو علم الوارث أن و.من مالهّ احلج  وجيب عليهًتلف املال، كان ضامناّحتى 
ّ أنه حج يفّ شك يف حياته، ولكنهّاحلج  بّالذمةكان مشغول ّامليت   يف حياته أمّ

بذلك أم مل ّ امليت عنه من أصل الرتكة، سواء أوىصّ احلج ، وجب عليهال
 .ِيوص

 د االستئجار، فلو علم الوارثّبمجرّ امليت ّذمةال تربأ   :١٣٥٤ املسألة
تئجار ثانية، وخيرج ذلك من أصل وجب االسّ امليت عنّحيج األجري مل ّأن 

 .ل بام دفعه لهّوجيب عىل الوارث مطالبة األجري األو. الرتكة
 اّيف أهنّ شك  الوارثّعنه ولكنّاحلج بّ امليت لو أوىص  :١٣٥٥ املسألة

ّ حجة مستحبة أمّحجة اإلسالم  وجب ّ حجة اإلسالماّعلم أهنإن  ، فحينئذّ
ّ حجة مستحبةعلم أهنا وإن خراجها من أصل الرتكة،إ خراجها إ وجب ،ّ

خراجها إ وجب ّمستحبةا واجبة أو ّيف أهنّ شك ولو. وسع هلاإن  من الثلث
 .ًمن الثلث أيضا

العربة يف االستئجار بتقليد الوارث أو اجتهاده، ال   :١٣٥٦ املسألة
البلدي ّ احلج  وجوبيعتقدّ امليت أو اجتهاده، فلو كانّ امليت بتقليد

يلزم عىل الوارث  مل ،والوارث يعتقد جواز االستئجار من امليقات
 . باالستئجار من البلد أو من امليقاتًاّ بل يكون خمري،االستئجار من البلد
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 أو األجري،ّالويص املوىص به يف يد ّ احلج إذا تلف مال  :١٣٥٧ املسألة
مل يكن بتفريط  وإن .كان ذلك بتفريط منه وجب عليه الضامن من مالهفإن 

من أصل ّيت  امل عنّللحجمال آخر  إخراج منه فال ضامن عليه، وجيب
عة ّشكال، وإن كانت موزإعة عىل الورثة فال َّفإن مل تكن الرتكة موز. الرتكة

 . جارة من حصصهماسرتجع قيمة اإل
ّعا للحجإذا مل يكن مستطي  :١٣٥٨ املسألة  طوال حياته ومات، فال ً

ّ امليت  لو أوىص،نعم.  الرتكةمالمن ّ احلج عنه والّ احلج جيب عىل الورثة
إذا ّأما . ّ احلج بمصاريفًثلث إذا كان وافياخراجه من الإوجب ، ّباحلج

 إخراج ومات، وجب عىل الورثةّحيج يف حياته ومل ّ احلج وجب عليه
كانت الرتكة تفي إن  من جمموع الرتكة وقبل التوزيع،ّ احلج مصاريف
 . ال جيب عليهم يشءّ وإالّ احلج،بمصاريف
 ت،ّال جيب عىل الورثة االستنابة من بلدهم أو بلد املي  :١٣٥٩ املسألة

كان ذلك  وإن ة،ّ بلد ولو كان من نفس مكّبل جيوز هلم االستنابة من أي
 . ّقلأبأجرة 

ه مات قبل ّفذهب للمناسك ولكنّ احلج  عليهّإذا استقر  :١٣٦٠ املسألة
قىض من ُفي. ّذمته يف ًثابتاّ احلج اإلسالم ويبقىّ حجة  مل جيزئه عن،اإلحرام

 .له مال بعد موتهكان إن  ماله
ّ حجة  فقد أجزأه عن،يّد دخول احلرم املكن مات بعد اإلحرام وبعإو

.  هو اإلحرام ودخول احلرمّفاملهم. األخرىاملناسك ِّ يؤد مل وإن اإلسالم
 .ً أيضااإلسالمّ حجة  أجزأه عنّالتمتعواذا مات أثناء عمرة 

ّإذا حج املخالف حج  :١٣٦١ املسألة ّ صحيحا عىل وفق مذهبه ثم ًاّ ً
 . ّ عن حجة اإلسالمّاحلجةتلك جزأت أّاستبرص، فال جيب عليه إعادة احلج، بل 



 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 

وهلا . ت رشوط االستطاعةّتوفرإذا ّ احلج العمرة فعل واجب كوجوب
 يف بعض احلاالت ّمستحبة وقد تكون ّ احلج، تشبه أفعالّخاصةأفعال 

دة مفر: وهي عىل نوعني.  بالنذرً وقد تكون واجبة.ً أيضااملستحبّاحلج ك
ّ كل مكلف عىلٌوهي واجبة. عّومتت  رشوط تّتوفر مستطيع هلا إذا ّ

 .االستطاعة
ًمستقلةى َّ هي العمرة التي تؤداملفردةالعمرة   :١٣٦٢ املسألة  ّ احلج، عنّ

فلو كان .  وتكون قبلهّ احلج،معّ إال  ال تكونّالتمتعقبله أو بعده، وعمرة 
ّ ثم ًالّ العمرة أوّؤدييأن  له، وجب عليهًعا  وكان مستطيّالتمتعّ حج تكليفه
القران، جاز ّ حج  أوّحج اإلفراد إذا كان تكليفهّ وأما .ويف نفس السنةّاحلج 

 اهللا إن شاء عىل تفصيل يأيت ،يف عام آخرّواحلج  العمرة يف عام ّؤدييأن  له
 .تعاىل

الواجب ّ احلج  الواجبة نفس رشوطالعمرةرشوط   :١٣٦٣ املسألة
 .وجبت عليهّ احلج  منّتمكن ي من العمرة وملّاملكلف ّمتكنفلو  ة،ّتقدمامل

 من ّمتكنوّواحلج ـ ن من العمرة ّاملتكو ـ ّالتمتعّ حج نعم لو كان تكليفه
 ـ معها، فال جيوز له حينئذ أداء العمرةّ احلج  منّتمكنالعمرة فقط ومل ي
ّ احلج، ألن حج ومن دون ـ بعنوان الوجوب بة من العمرة ّ عبادة مركّالتمتعّّ

 .خرحدمها من دون اآلأاء وال جيوز أدّواحلج 
ّعا للحج مستطيّاملكلفلو مل يكن   :١٣٦٤ املسألة ؤجر ، ولكن استً

 رأى نفسهّ ثم ،النيايبّ احلج هناك وأدى إىل ، فذهب نيابة عن الغريّللحج
ًمتمكنا  ّ حج قلنا إذا كان تكليفه يف بلده هونا ّنإ، فمن أداء العمرة من هناكّ
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جتب عليه العمرة املنفردة حينئذ، فال ّ مكة ـ وهو تكليف البعيد عن ـ ّالتمتع
بعدها يف ّواحلج ّ املكون من العمرة ّالتمتعّ حج هوًرشعا ألن الواجب عليه 

 . يف عام واحدّ احلج شهرأ
 اهللا ـ إن شاءِ أو القران ـ كام سيأيت بيانه ّحج اإلفراد ا إذا كان تكليفهّمأو

 . فتجب عليه العمرة املفردة حينئذ
، واألفضل اإلتيان هبا ًراّعمرة مكراإلتيان بالّيستحب   :١٣٦٥ املسألة

كام جيوز تكرار العمرة املفردة يف الشهر الواحد عن الشخص . شهرّ كل يف
 .خرآكام جيوز ذلك إذا كانت العمرتني لشخصني أو له ولشخص . نفسه

ّاملكلف حج لو أكمل   :١٣٦٦ املسألة  جاز له اإلتيان بعمرة ،ّالتمتعّ
يذهبون ألداء عمرة مفردة  ّاحلجاجفرتى . مفردة بعده، ولو يف نفس الشهر

وال جيوز اإلتيان . مبارشة، وال بأس بذلكّ احلج  أعاملإكامل بعد ّمستحبة
  .ّاحلج وّالتمتعبعمرة مفردة بني عمرة 

ّومن كان يف مكة وأراد اإلتيان بعمرة مفردة فال جيب عليه اخلروج إىل 
رم، املواقيت وحيرم من هناك بل جيوز له اخلروج إىل خارج احلرم وحي
 .واألفضل اخلروج إىل احلديبية أو اجلعرانة أو التنعيم واإلحرام من هناك

 والعمرة املفردة بأمور وتفرتقان ّالتمتع عمرة تشرتك  :١٣٦٧ املسألة
 :  املشرتكة بينهام فهيعاملا األّمأ. خرىأبأمور 
 كام ،)ّالنية ولبس الثوبني والتلبية(ّ اإلحرام من أحد املواقيت املحددة .١
أن   وجب، أو لعمرة مفردةّالتمتعحيرم لعمرة أن  إذا أرادّأنه  بمعنى. سيأيت

  .ّمكةيكون ذلك من أحد املواقيت املوجودة خارج 
 . ّاملرشفة الطواف حول الكعبة .٢
 ). ×ركعتان كصالة الصبح عند مقام إبراهيم  ( صالة الطواف.٣
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 .  السعي بني الصفا واملروة.٤
ِّلرأس أو اللحية أو الشارب أو ُّ التقصري، وهو قص يشء من شعر ا.٥
ل من ّ العمرة وحتلّ هبذه األعامل فقد أتمّاملكلفأتى  فإن . األظفارّقص

 .  يفعل ما يشاءً عادياًوصار شخصا. إحرامه
ّ أما .ّالتمتعمن العمرة املفردة وعمرة ّ كل وهذه األعامل تشرتك فيها

 : تلفان هبا فهيخيمور التي األ
 بعد ،جيب هلا طواف آخر بعنوان طواف النساءالعمرة املفردة إن  .١

 .لسعي، فيكون الواجب فيها طوافانا
وهي شوال وذو ّ احلج شهرأيف ّ إال ّتصح ال تقع وال ّالتمتععمرة إن  .٢

لها يف مجيع الشهور، وأفضّتصح العمرة املفردة فّ أما ،ّاحلجةالقعدة وذو 
 .شهر رجب ومن بعده شهر رمضان

ّ أما .معناهّ تقدم  كامّالتمتعروج من إحرام عمرة  جيب التقصري للخ.٣
شعر ّ كل َّ خمري بني التقصري وبني احللق، أي إزالةّاملكلفيف العمرة املفردة ف

 .الرأس
العمرة ّ أما بعدها يف سنة واحدة،ّواحلج  ّالتمتعتقع عمرة أن   جيب.٤

 . أو يف عام آخر، كام سيأيتّ احلج تقع يف عامأن  املفردة فيمكن
 فال تفسد ّالتمتععمرة ّ أما ُ تفسد العمرة املفردة باجلامع قبل السعي،.٥

 .، كام سيأيتّ وتصحّكفارةباجلامع بل جتب هلا ال
 بإحرام، بمعنىّ إال ّ إىل مكة الدخولٍ فردّال جيوز لكل  :١٣٦٨ املسألة

لزيارة قريب له أو للسياحة أو ّ إىل مكة  إذا أراد الدخولّاملكلفّأن 
باقي املدن، بل جيب  إىل كدخولهّ إىل مكة ه الدخولللتجارة، فال جيوز ل

 ـ فيدخل من أحد املواقيت، ويلبس ّيعتمر عمرة مفردة ـ عىل األقلأن  عليه
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ة من الطواف وصالته والسعي ّتقدمالثوبني ويقوم بباقي األعامل امل
ّحيل إحرامه فيذهب بعد ذلك أينام ّ ثم والتقصري وطواف النساء وصالته،

 عن × احلسن أبا سألت>: قال محزة أيب بن عيل عن لكايف ففي ا.يشاء
إذا  :قال يصنع؟ كيف ربعةاأل أو تنيّاملر أو ةّاملر السنة يفّ مكة يدخل رجل
ً ال فليخرج خرج و ذا ً،ياّ لب فليدخل دخل ّ>)١(. 

 إذا ّمكلفّ كل يستثنى من حكم وجوب اإلحرام عىل  :١٣٦٩ املسألة
 : بعض األشخاص منهمّ إىل مكة دخل
ليها إويتكرر دخوهلم ّ مكة ار واملوظفون الذين يعملون يفّالتج .١

 .بشكل طبيعي
ّ فإنه أو بعد العمرة املفردةّ احلج بعد إمتام أعاملّ مكة  من خرج من.٢

 ّحجه شهر عىل عمرته أو ّليها من دون إحرام قبل ميضإجيوز له العود 
 .يعتمرأن   وجب عليه،لو رجع بعد شهرّ أما .السابق
 .األخرىلوا بينها وبني املدن ّواملقيمون فيها، إذا تنقة ّ مك أهل.٣
ده ّر تردّ من يتكرّاق السيارات وخدمة قوافل احلجيج وكلّ سو.٤

ًذهابا وإيابا  .األخرىواملدن ّ مكة  بنيً
 ما هو املقياس يف كثرة الدخول واخلروج؟: لأوقد تس  :١٣٧٠ املسألة
  العنوان؟اهذيصدق عليه ّ حتى دّديرتأن ّسبوع البد ّ مرة يف األأي كم

 .تنيّ مرسبوعاأليكفي يف : اجلواب
ّ إىل مكة املكرمة كثري الدخول واخلروجإن  :لأوقد تس  :١٣٧١ املسألة ّ

 أو ال جيب عليه اإلحرام ،واحدةّ مرة ةفرسّ كل هل جيب عليه اإلحرام يف
                                                             

 .٥٣٥ ص٤ج: الكايف للكليني) ١ (
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  من ناحية الدخول واخلروج؟ًأبدا
  واإلتيان إذا أراد أداء النسكّ اإلحرام إالعليهال جيب : اجلواب

 .عاملباأل
ّ القرى خارج حدود مكة املكرمة وخارجّتقع جامعة أم  :١٣٧٢ املسألة ّ 

ّ مكة  وبعض املؤمنني يدرسون فيها، لذا فهم يسكنون يف،حدود احلرم
ات يف ّ مرّ عدةاجلامعة إىل  سنوات الدراسة فقط وخيرجونّاملكرمة

 : تساؤالتّ عدةفهنا. سبوعاأل
 ؟)ّمن مكةاخلروج كثري الدخول و ( هل ينطبق عليهم عنوان:لّاألو

 . عليهم هذا العنوانيصدق ،نعم: اجلواب
ب اإلحرام للعمرة املفردة فهل يمكنهم ّ لو أراد هؤالء الطال:الثاين

ّ مكة املكرمةاإلحرام من بيوهتم يف  ؟ّدنى احللأ أو يلزمهم اإلحرام من ّ
 . ـ وسيأيت بيانه ـّدنى احللأ من اإلحراميلزمهم : اجلواب
 وطاهنم ويعودونأ إىل بّالصيف يرجع هؤالء الطال يف فصل :الثالث

ّإىل مكة املكرمة  يف بداية الفصل الدرايس، فهل جيب عليهم اإلحرام ّ
ّ مكة املكرمةلدخول   بعد انقطاعهم فرتة الصيف؟ّ

  . لدخوهلم اجلديدحيرمون ،نعم: اجلواب
شوال، ذو القعدة، (ّ احلج شهرأفردة يف  بعمرة مأتىمن   :١٣٧٣ املسألة

) ّاحلجةالتاسع من ذي (ّ احلج ّحل وقتأن  ّ مكة إىلقي يفوب) ّاحلجةذو 
يعترب تلك العمرة ّ أنه يأ. بعدهاّاحلج  ويأيت بّالتمتعجيعلها عمرة أن  جاز له
 . عّعمرة متت
الديار  إىل بعض االشخاص يصلون: تسأل وقد  :١٣٧٤ املسألة
ّ أيام احلج ـ ، كشهر قبلًر جداّ يف وقت مبكّاملقدسة فهل جيوز هلم  ـ ًمثالّ
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 يف وقته؟ّ احلج أداءّ ثم ل وصوهلمّوأ ّالتمتعتيان بعمرة اإل
شوال وذو القعدة وذو : ثالثة وهيّ احلج شهرأ ّإن ًقاقلنا ساب: اجلواب

ّواحلج ّاملكون من العمرة  (ّالتمتعّ حج الذاهب ألداءّأن  ، بمعنىّاحلجة
ى من  انتهفإذا ّ احلج،شهرأّ أيام  يوم منّيعتمر يف أيأن  جيوز له) بعدها

ّ ثم ،ّاحلجةيوم التاسع من ذي ّ مكة إىل َّأعامل العمرة حل إحرامه وبقي يف
 الفاصل الطويل بينهام مادامت العمرة وقعت يف ّ وال يرضّ احلج،يبدأ بأداء

 .ّاحلجشهر أ
شخص واحد عن ّواحلج  ةعمرال جمموع ّؤدي يأنجيب   :١٣٧٥ املسألة

 أحدمها ،ّيت أو حّ عن ميّالتمتعّ حلج شخص واحد، فلو استؤجر اثنان
شخص وجعل ّ حج ذلك، وكذلك لوّيصح  مل ّجهلعمرته واآلخر حل
 .ّ عن آخر مل يصحّحجه و،عمرته عن واحد

 عادهتاّ أيام تذهب للعمرة املفردة يفأن  للمرأةجيوز   :١٣٧٦ املسألة
 . السعي والتقصري بنفسهاّؤديوتستنيب للطوافني وصالهتام، وت



 
 
 
 
 
 
 

 
ّ 





 
 

ّوحج  ّحج اإلفرادو ّالتمتعّ إىل حج ًعموماّ احلج سمينق  :١٣٧٧ املسألة
 .ِالقران

ة، وتكون العمرة قبل ّبة من عمرة وحجّعبادة واحدة مرك: ّالتمتع ّفحج
 من ّاملكلفل فيه ّ قصري أو طويل يتحلّ، ويفصل بينهام فاصل زمنيّاحلجة

. ّجةاحليبدأ بأن  ع بام حيرم عىل املحرم ممارسته قبلّحرام العمرة، ويتمتإ
 .ّالتمتعّ حج يطلق عليه اسمأن  ولذلك ناسب
 ،ّالتمتع بعمرة ّتسمى، وّالتمتعّ حج ل منّذن اجلزء األوإفالعمرة 

 . هي اجلزء الثاين منهّاحلجةو
 فقط، وال ّاحلجةونة من ّعبادة متكّ فإنه ،ّحج اإلفراد وعىل خالف ذلك

 يف وقت آخر ةّمستقل العمرة كعبادة َّتؤدىام ّوإن. تشتمل عىل العمرة
 ناسب ،عن العمرة يف هذا النوعّ احلج والنفراد.  بالعمرة املفردةّتسمىو

 . وعمرته بالعمرة املفردة،فراد اإلّتسميته بحج
 .العمرة تكون بعده ال قبلهأن ّ إال ّالتمتعّ حج القران فيشبهّ حج اّمأ

، وال جيوز ّالتمتعّ حجة  قبلّالتمتعيقاع عمرة إجيب   :١٣٧٨ املسألة
 .رانِ والقّحج اإلفراد  يفّاحلجةيقاع العمرة املفردة بعد إ جيب بينام. قبله

ّصحة حج ترتبط   :١٣٧٩ املسألة ، فلو ّالتمتع عمرة ّصحة بّالتمتعّ
ّصحة بينام ال ترتبط .  بعدهاّالتمتعّ حج  بطل، ومل يعدهاّالتمتعبطلت عمرة 
 . وكذا القران، العمرة املفردةّصحة بّحج اإلفراد
ّعن مكة أكثر من ستة عرش  من كان بلده يبعد جيب عىل  :١٣٨٠ املسألة
ّؤدي حجة اإلسالميأن   ـً كيلو مرتا ـ أي ما يقارب تسعنيًفرسخا  الواجبة ّ
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ّؤدي حجة اإلسالميأن  قرب من ذلكأوجيب عىل من كان . ّالتمتعبحج  ّ 
فراد والقران جيب عىل من كان بيته داخل  اإلّفحج. فراد أو القران اإلّبحج

 . جيب عىل من كان بيته خارج تلك املسافةعّالتمتّوحج  ،ةّحدداملسافة امل
  ّحج اإلفراد  بنيّاملكلف ّ يتخريّاملستحبّ احلج يف  :١٣٨١ املسألة

 .فضلأ ّالتمتعّوحج  .ّمكة عن ً أم بعيداً، سواء كان قريباّالتمتعّوحج 
ّالنية باإلحرام من امليقات > : هيّالتمتع عمرةأعامل   :١٣٨٢ املسألة

 لبس الثوبنيو) كليفه أو العمرة املفردة وحسب تّالتمتعبعنوان عمرة (
السعي بني و ، صالة الطواف،شواطأالطواف حول الكعبة سبعة و ،والتلبية

نجاز العمرة إيمكن ّ أنه بمعنى <التقصريو ،شواطأالصفا واملروة سبعة 
 .خالل ساعات قليلة من الليل أو النهار

 زيد عليها بعد السعي والتقصري ،ا لو كانت العمرة عمرة مفردةّمأو
 .نساءطواف ال
ولبس الثوبني والتلبية، ّ مكة اإلحرام من (: فهيّالتمتعّأعامل حج ا ّمأو

املبيت يف و، ّاحلجةالوقوف يف عرفات بعد الزوال من يوم التاسع من ذي و
الرمي والذبح واحللق يف منى يوم و، ّاحلجةاملزدلفة ليلة العارش من ذي 

صالة الطواف، و شواط،أالطواف بالبيت سبعة و، ّاحلجةالعارش من ذي 
طواف النساء بالبيت سبعة وشواط، أالسعي بني الصفا واملروة سبعة و
رمي اجلامر الثالث يوم احلادي عرش وصالة طواف النساء، وشواط، أ

 ).ّاحلجةوالثاين عرش من ذي 
 أعامل بعد الفراغ من ّمكلفهل جيوز لل: تسألوقد   :١٣٨٣ املسألة

 ؟ّة املكرمةّ مك اخلروج منّللحج وقبل اإلحرام ّالتمتععمرة 
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ّ مكة املكرمة إىل  جيوز له اخلروج خالل ذلك من،نعم :اجلواب ماكن األّ
 .ّاحلجة والطائف ونحومها، مع الوثوق بالرجوع وإدراك ّالقريبة منها، كجد

 ًيكون جازماأن  رشيطةً أيضا املناطق البعيدة إىل بل جيوز اخلروج منها
 .منهّ احلج  وعدم فوتّرمةّ إىل مكة املك من الرجوعّتمكن بالًداّومتأك





 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 

 لإلحرام منها ّاملقدسة الرشيعة خصصتهاهناك أماكن   :١٣٨٤ املسألة
ل ّ أوّوجيب اإلحرام منها، وفيها يتم.  عىل تفصيل يأيت،وال جيوز من غريها

. حرامإ، وال جيوز جتاوزها من دون ّالتمتعأفعال العمرة املفردة وعمرة 
 : وهذه األماكن هي). امليقات (واحد منهاّ كل ىّويسم
رة يف ّ من املدينة املنوًمسجد الشجرة، وهو مسجد يقع قريبا: لّواأل
ّ احلج  من أرادّ، وهو ميقات أهل املدينة وكل)ذي احلليفة( بـّتسمىمنطقة 

يكون اإلحرام من داخل املسجد أو من خارجه أن  وجيوز. عن طريق املدينة
 ّاملسجد واقع يف مبدأ امليقات، ويمتد ّأن والظاهر.  اليمنيمن اليسار أو

 . جزء من هذه املسافةّوجيوز اإلحرام من أي. البيداء مسافة ميل إىل امليقات
  من أرادّوادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل: الثاين

أن  املسلخ والغمرة وذات عرق، وجيب: وله ثالثة أجزاء. من جهتهّاحلج 
 .ذات عرق إىل  قبل الوصولّاملكلفرم حي

ا اليوم ّمأ وخربت، وًاجلحفة، وهي قرية كانت معمورة قديام: الثالث
وهي ميقات أهل الشام . فيوجد فيها مسجد مشيد يمكن اإلحرام منه

 . من جهتهاّ احلج  من يريدّومرص واملغرب وكل
 ّن وكلهتامة، وهو ميقات أهل اليم يلملم، وهو جبل من جبال: الرابع
 . من تلك اجلهةّ احلج من يريد

َقرن املنازل، ويقع يف جبل مرشف عىل عرفات، والسائرون : اخلامس َ
ّا يمرّبرّ إىل مكة من الطائف  حماذية لقرن املنازل قد ّون بنقطة يف الطريق العامً

وهو ميقات أهل . شيد عليها مسجد، وجيوز اإلحرام من تلك النقطة
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 مكان من املنطقة ّففي أي. من ذلك الطريقّج  احل من يريدّالطائف وكل
 اإلحرام باملسجد املوجود ّجيوز اإلحرام وال خيتص) قرن املنازل(ة بـّاملسام
 . هناك

ّ ألن املكلف؛ّالتمتعّ حج ة، وهي ميقاتّمك: السادس  ّالتمتعّ حج  يفّ
اء ، فاذا جّالتمتع اإلحرام من أحد املواقيت السابقة لعمرة ًالّجيب عليه أو

ويكون من ) ّإحرام احلج (وجب عليه اإلحرام ثانية بعنوانّ احلج وقت
ّ مكة املكرمةنفس ّ . 

 ّ فإن، ومع ذلكًصبحت اليوم كبرية جداأّ مكة مدينة  :١٣٨٥ املسألة
ّتسمى مكة التوسعة اجلديدة إذا كانت   وكذا بالنسبة. هاأحكام شملتها ًعرفاّ

أحكام املسجد  ّ فإندالتوسعة التي حلقت باملسجد احلرام واملسعى اجلديإىل 
 .ًاحلرام تشملها مجيعا

ة، فال ّمن كان منزله يقع بعد املواقيت السابقة، من جهة مك: السابع
  .جيب عليه الرجوع إىل امليقات واإلحرام منه، بل جيوز له اإلحرام من بيته

 والقران، ّج اإلفرادّ مكة حلاجلعرانة، وهي ميقات أهل: الثامن
  .ّمكة من نفس ويمكنهم كذلك اإلحرام

من ّ إىل مكة حماذاة مسجد الشجرة ملن أراد اإلحرام والذهاب: التاسع
 . غري طريق املدينة عىل تفصيل

ل نقطة ّوأي، ويعني به ّ، وهو ما بعد احلرم املكّأدنى احلل: العارش
 وهو ميقات العمرة املفردة بعد ،ًقاة سابّحدد داخل املسافة امل،خارج احلرم
 أو القران وأراد العمرة املفردة ّحج اإلفراد فمن أتم. القران وّحج اإلفراد

 وهي مناطق معروفة هناك ومنها) ّأدنى احلل ( إىلوجب عليه اخلروج
 ). احلديبية واجلعرانة والتنعيم(
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 قبل امليقات، وال يكفي املرور عليه اإلحرامال جيوز   :١٣٨٦ املسألة
امليقات  إىل لفعندما يص. من اإلحرام من نفس امليقاتّالبد ًحمرما، بل 

ّ ـ عىل تفصيل يأيت ـ ثم يلبس الثوبني ثم يلبّالتمتعّينوي العمرة أو حج  ّ   .يّ
ويستثنى من وجوب اإلحرام من امليقات ما إذا نذر اإلحرام قبل 

نذره صحيح حينئذ،  ّ فإن ـًة أو من كربالء ـ مثالّامليقات من بيته أو من جد
 نذره ووجب ّ، صح< من كربالءّأحرم للحجإن   نذرّهللا عيل>: فإذا قال

 ًالّكربالء أو إىل وجب عليه الذهابّ إىل احلج الوفاء به، فإذا أراد الذهاب
 إىل يصلأن   إىلً والتلبية من هناك، ويبقى حمرماّالنيةولبس ثويب اإلحرام مع 

وبالنذر قبل امليقات . وحينئذ ال جيب عليه املرور بأحد املواقيت. املناسك
 من مشكلة امليقات وعدم املرور به واالشتباه بحدوده فّاملكلص ّيتخل

 .ونحو ذلك
نيس ّ ـ ثم ًمثال ـ لو نذر اإلحرام من كربالء: تسأل وقد  :١٣٨٧ املسألة

 إحرامه أو يبطل؟ّيصح د ذلك فهل ّمن امليقات، أو تعم حرمأو
 ذلك ّتعمدحال، ولكنه لو ّ كل  من امليقات عىلإحرامهّيصح  :اجلواب

 .الفته النذر ملخّكفارةوجبت عليه ال
 اإلحرام عن امليقات عن علم وعمد، تأخريال جيوز   :١٣٨٨ املسألة

فلو كان . بمعنى عدم جواز املرور عىل امليقات واخلروج منه من دون إحرام
ل وال ّ وجب عليه اإلحرام من امليقات األو،يف الطريق أكثر من ميقات

حرم من أل وّولكن لو جتاوز امليقات األو. امليقات الثاين إىل جيوز التأخري
 .مع الغفلة واجلهل فال يشء عليهّ وأما . إحرامهّثم وصحأامليقات الثاين 
عذار كاملريض ومن  من ذوي األّاملكلفكان إذا   :١٣٨٩ املسألة

 بعد عن اإلحرام من امليقات األعليه ّية بحيث يشقّضعفت حالته الصح
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ّمكة املكرمة  بل .ّ إىل مكةقربأ ميقات يكون ّأي إىل ، جاز له تأخري اإلحرامّ
 إىل  جاز له تأخري اإلحرام،دخول احلرمّ حتى ة والعذرّت به العلّإذا استمر

 . مل جيب عليه إعادة اإلحرام،ة بعد ذلكّولو ارتفعت العل. ّدنى احللأ
 بطل ، من امليقات عن علم وعمداإلحراملو ترك   :١٣٩٠ املسألة

 بدخول احلرم ًكان آثام وإن ت اإلحرام،ّوال حيرم عليه يشء من حمرما. ّحجه
 . امليقات واإلحرام منه إىل وعليه الرجوع. حرامإن من دو
ا إذا ترك اإلحرام من امليقات عن عذر كاجلهل أو النسيان أو ّمأ

 :  صورّ عدة فهنا،احليض
امليقات واإلحرام منه، فال  إىل  من الرجوعّتمكنيأن  :الصورة األوىل

 . عمرتهّتصح و. شكال يف وجوب ذلك عليهإ
 إىل  يمكنه الرجوعوال يف احلرم ّاملكلفون يكأن  :الصورة الثانية

امليقات لبعد املسافة أو لعدم السامح له من قبل السلطات هناك، فحينئذ 
 . خارج احلرم واإلحرام من هناك إىل جيب عليه اخلروج
خارج  إىل  يمكنه الرجوعوال يف احلرم ّاملكلفيكون أن  :الصورة الثالثة

 له أو لعدم الرفقة، فحينئذ جيب عليه احلرم لضيق الوقت أو لعدم السامح
 . اإلحرام من مكانه
 خارج احلرم ونيس اإلحرام من ّاملكلفيكون أن  :الصورة الرابعة

 .امليقات، فحينئذ يمكنه اإلحرام من مكانه إىل امليقات وال يمكنه الرجوع
ا إذا ّمأو. وأمكنه التداركّ احلج ر ترك اإلحرام قبلّه إذا تذكّهذا كل

 صحيح ّحجه ف،أو بعد فوات وقت التداركّأعامل احلج أو علم بعد ر ّتذك
 .عادةوال جتب اإل

ّ احلج حرامإ وإذا نيس أو جهل .ّاحلجونفس الكالم بالنسبة إلحرام 
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ّالتي يشرتط فيها اإلحرام، لبى وقد تمّ احلج ر أو علم قبل متام مناسكّوتذك َّ 
 .إحرامه

 كذلك ،ةّتقدمحد املواقيت املأ من اإلحرامّيصح كام   :١٣٩١ املسألة
 إىل ن يصل املسافرأ بّتحققاإلحرام من املكان املحاذي هلا، واملحاذاة تّيصح 

عىل يمينه أو يساره، مع كون ًعا لكان امليقات واقّ إىل مكة هّمكان لو اجت
 ويكفي يف ذلك .ّمكةكالفاصل بني امليقات وّ مكة الفاصل بينه وبني

 .الصدق العريف وال يعترب التدقيق العقيل
ة ّجدّاحلجاج إىل يف هذا الزمان يصل أغلب : وقد تسأل  :١٣٩٢ املسألة

ّ ثم ينطلقون من هناك إىل مكًاءابتد  ة ليست من املواقيت، فام العمل؟ّة، وجدّ
 ة ألهنا ليست من املواقيت، بل جيبّ من جداإلحرامال جيوز  :اجلواب

 :حد الطرق التاليةأخيتار أن 
ت أو ما حياذي امليقات وحيرم حد املواقيأ إىل ةّيميض من جدأن  :لّاألو

 .منه
 عىل بعض ًاّحيرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل املرور جوأن  :الثاين
 .املواقيت

حد املواقيت أو ما أ إىل  عىل الذهابًة عازماّ إذا ورد جد:الثالث
ة بالنذر، وال يلزمه ّ له ذلك، جاز له اإلحرام من جدّمل يتيرسّ، ثم بحكمها

كان ذلك  وإن رة جتديد اإلحرام خارج احلرم قبل الدخول،يف هذه الصو
 .وىلأفضل وأ

 

  بأحد املواقيت املذكورةّما حكم من مل يمر: وقد تسأل  :١٣٩٣ املسألة
 ؟ًكنا وممًالّوال ما حياذهيا إذا كان هذا الفرض متعق
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 رسول اهللا فإن ،ّ احللدنىأ للعمرة املفردة من اإلحرامجيوز له  :اجلواب
 اجلعرانة واحلديبية ـ ّدنى احللأيف أكثر من عمرة من  أحرم  قد’

، ًامت تارخيياّ بل هو من املسل، كام جاء يف روايات عديدة ومعتربة ـوعسفان
ذلك خمصوص بمن مل يكن يقصد العمرة أن   عىلّوليس يف الروايات ما يدل

 . بل هي مطلقة،ل األمرّوأمن 
 منّ احلج شهرأحيرم يف أن  ّالتمتعّ حج  يريديمكن ملن  :١٣٩٤ املسألة

ّ احلج بمكةزمان إىل يبقىّ ثم  للعمرة املفردة،ّاحللأدنى  يعدل ّ ثم ،ّاملكرمة ّ
. ّالتمتعّ حج  عنً ويكون جمزيا،ّالتمتع ّيتبعها بحجّ، ثم ّالتمتععمرة  إىل هبا

ّ مكة  بقائه يف بنفسّالتمتعام حتسب له عمرة ّ وإن،ة العدولّني إىل بل ال حيتاج
 .ّالتمتع ّ وقصد اإلتيان بحجّاملكرمة

املندوب بل ّاحلج بّ خيتص لة السابقة الأيف املسّ تقدم ما  :١٣٩٥ املسألة
ته العمرة ّبمن كان من نيّ خيتص كام ال. ً الواجب أيضاّالتمتعّ حج جيري يف

أن ً أيضا ّالتمتعّ حج هله، بل جيوز ملن ينويأ إىل املفردة والرجوع بعدها
 زمان إىل حرامه للعمرة اإلحرام للعمرة املفردة بقصد البقاء بعدهاإيتوي يف 

  .ّالتمتععمرة  إىل وحتويلهاّاحلج 
 من مل ّية لكلّالضابطة الكلإن  يقالأن  وعىل هذا يمكن  :١٣٩٦ املسألة

 ،ّاحلل أدنى حيرم منأن  ـ ًالّمتعقكان إن  ـ بأحد املواقيت وال ما حياذهيا ّيمر
  وهذا ما ذهب،ّج اإلفراد حل أوّالتمتععمرة سواء كان للعمرة املفردة أو ل

 .مجلة من الفقهاءإليه 
ّ مكة  منّللحجحيرم أن  ّالتمتعّ حج يفّ احلاج جيب عىل  :١٣٩٧ املسألة
إحرامه، بل جيب عليه ّيصح  مل ً عامداًمن غريها عاملا أحرم ، فلوّاملكرمة

 .ّحجهة، وإال بطل ّإعادة اإلحرام من مك
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وجب عليه  ،ّ مكة منّللحج اإلحرامع ّنيس املتمتإذا   :١٣٩٨ املسألة
 من ّتمكنر يف عرفات ومل يّالرجوع اليها واإلحرام من هناك، ولو تذك

 .جاز له اإلحرام من هناك ،ّ إىل مكةالرجوع
ّلو نيس املكلف اإلحرام للحج:  تسألوقد  :١٣٩٩ املسألة  أكملّ حتى ّ
 ؟ّحجهفهل يبطل ّ احلج مجيع أعامل
أتى ّ حتى ّتذكرومل ي ّالتمتعّ حج يفّ احلج  إحرامّاملكلفلو نيس  :اجلواب
 .بوجوب اإلحرام ً، وكذلك لو كان جاهالّحجه ّصحّ احلج بجميع أعامل
 عديدة من دون ًي مراراّ دخل احلرم املكًشخصاّأن  لو  :١٤٠٠ املسألة

 يّعلم بعدم جواز دخول احلرم املكّ ثم إحرام عن جهل أو عن علم وعمد،
أن   جيب عليهالّ أنه  بمعنى.بإحرام، فال جيب عليه يشء يف هذه الصورةّإال 

 .يقيض اإلحرام ملا فاته
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 . ولبس الثوبني والتلبيةّالنية:  ثالثةاإلحرامجبات وا  :١٤٠١ املسألة
يأيت أن  ّلف املك من العبادات، فيجب عىلاكغريهوهي ، ةّالني: ًالّوأ
أن  وجيب. اهللا تعاىل إىل آخر فعل بقصد القربة إىل من اإلحرامّ احلج بأفعال
 أم ّللحجوحتديد نوع اإلحرام، هل هو .  مع التلبيةً متزامنةّالنيةتكون 

 أم عن ّ حجة اإلسالمع أم إفراد، وهل هو عنّهل هو متتّ احلج ّنأ ولعمرة،ل
 . بطل إحرامه،فلو نوى اإلحرام من غري تعيني. غريها

 ،يعرف ماذا يفعلأن  ، بل يكفيّالنية بظّالتلفال جيب   :١٤٠٢ املسألة
 .دّولو سئل ألجاب ومن دون ترد

ه شتمل عليتاملعرفة التفصيلية بام  ّللحج ّالنيةال يعترب يف   :١٤٠٣ املسألة
 ّالنية حني ّاملكلف فلو مل يعلم ً أيضا، بل تكفي املعرفة اإلمجاليةّأعامل احلج،

ً ـ كفاه أن يتعلمه شيئا فشيئا من ًبتفاصيل ما جيب عليه يف العمرة ـ مثال ً ّ
 . منيّالرسالة العملية أو ممن يثق به من املعل

َ يك( :يقولأن  ، وصورهتاالتلبية: ًثانيا ُ  ا لهم َ  َ يك، َكَ  يّ َ ال   ك  ك َ  ََ َ

َ يك ُإن ا مد وا عمة  ك وا ملك، ال  (: واألفضل إضافة هذه اجلملة هلا)َ  َ َ ََ َ  َ  

َ  ك  ك  ََ َ يكَ لفاظ بصورة م هذه األّيتعلأن  ّاملكلفوجيب عىل . )َ 
 آخر ٍيستعني بشخصأن  وجيوز له. صحيحة كتكبرية اإلحرام يف الصالة

 وجب عليه التلبية باملقدار ،ظ هباّمل يستطع التلف فإن .اهاّنه إيِّمه أو يلقّليعل
ِّيلبي أن  املمكن له، ولو برتمجتها مع االستنابة هلا، بمعنى الطلب من غريه
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غري ّصبي وال. ي باإلشارة بإصبعه مع حتريك لسانهِّواألخرس يلب. عنه
َّز يلبّاملمي  .ى عنهُ

 عمرته، وإحرام وإحرام ّالتمتعّ حج إحرامال ينعقد   :١٤٠٤ املسألة
 ّتحققالقران فيّ حج اّمأو .بالتلبيةّ إال  وإحرام العمرة املفردةّحج اإلفراد
ّ احلاج هيديأن  :باإلشعار أو التقليد، واإلشعار معناهً أيضا ّتحققبالتلبية وي

  هو:والتقليد.  سنامها األيمنّيقف عىل اجلانب األيرس للناقة ويشقّ ثم ًناقة
 . فيهاّ قد صىلًدي نعالق يف رقبة اهلّيعلأن 

 من احلدث األصغر أو األكرب أو الطهارةال تشرتط   :١٤٠٥ املسألة
نعم . اخلبث حال اإلحرام، فيجوز اإلحرام من املجنب واحلائض والنفساء

 حلرمة دخول املجنب ؛ال جيوز هلم اإلحرام من املسجد املوجود يف امليقات
 .واحلائض فيه

 ًن قبل التلبية فعل شيئالو نوى اإلحرام ولبس الثوبني ولك : تسألقد
ِما عىل املحرم فامذا جيب عليه؟ّحمر ً 

  اإلحرامّتحققالتلبية بمنزلة تكبرية اإلحرام يف الصالة، فال ي: اجلواب 
 مسجد يف الظهر َّصىل رجل يف> :‘ حدمهاأ عن، ففي الكايف هباّإال 

 ل س :قال هلهأ واقع أو ًصيدا صاد أو ًطيبا َّمسّ اإلحرام ثم وعقد الشجرة
 .)١(< يلب  م ما ء  عليه

ّحيج حج وبالنسبة للذي  القران يكون اإلشعار أو التقليد بمنزلة التلبية ّ
ًما ّ حمرًفعل شيئاّ ثم  اإلحرام ولبس الثوبنيّاملكلفوعليه فلو نوى . مّكام تقد

 فال يشء عليه،  ـكاجلامع مع الزوجة أو التظليل أو النظر باملرآةـ ِعىل املحرم 
                                                             

 .٣٣٠ ص٤ج: الكايف للكليني) ١ (



 ١٦٣ ................................................................................ّكتاب احلج

 

 .ِم مل يأت بالتلبية بعدمادا
 ّيستمرأن  واحدة، وال جيبّ مرة  التلبيةمنالواجب   :١٤٠٦ املسألة

 ر التلبية التيّيكرأن  لهّيستحب ظ بالتلبية، بل جيوز له قطعها، وّبالتلفّاحلاج 
، وعند ّمستحبةصالة واجبة وّ كل ُ عقيبًوقت، خصوصاّ كل هبا يفأحرم 

ف، وعند النزول من ّتوق ّ كلاليقظة من النوم، وعند استئناف السفر بعد
 . ارةّ راكب أو سيّواسطة النقل التي يسافر هبا، وعند مالقاة أي

يقطع التلبية عند أن  ّالتمتع اعتمر عمرة منجيب عىل  :١٤٠٧ املسألة
 ومن اعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول احلرم إذا .ّمكةمشاهدة بيوت 

 .وم عرفةفيقطعها عند الزوال من يّ احلج يفّ أما .جاء من خارج احلرم
د ّبعد التجرّ احلاج ، ومها قطعتان من القامش يلبسهاملبس الثوبني: ًثالثا

 ويرتدي )الركبة إىل ةَّأي يضعه من الرس(عن الثياب العادية، يأتزر بأحدمها 
 وهو . والتلبيةّالنيةيلبسهام قبل أن   واألفضل).أي يضعه عىل كتفيه(الثاين 

 لبس املخيط وغريه يف َّنز هلفيجو.  بالرجال دون النساءّحكم خاص
 .اإلحرام

من وجود ّالبد  بثوب واحد بل اإلحرامال جيوز   :١٤٠٨ املسألة
مها، كام ؤلقاإحدمها أو أ سقوط الثوبني أو ّوال يرض. القطعتني حال التلبية

  .م أو عند النوم وغريهاّاحلام إىل يف حال الدخول
زيادة عىل  الربد الشديد هل جيوز الفرتاتيف :  تسألقد  :١٤٠٩ املسألة

  من الثوبني فقط؟ّبدبني أم الالثو
 .كانت الزيادة عىل الثوبني من غري املخيط فال بأس هباإذا : اجلواب
 ،ً أو جاهالًناسيا) املخيطة ( العاديةمالبسهيف  أحرم لو  :١٤١٠ املسألة

وال جيب .  ذلكّتذكر إحرامه، ووجب عليه نزعها ولبس الثوبني أينام ّصح
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 فال يبطل إحرامه، ً عامداًملاوكذلك لو لبس املخيط عا. عليه إعادة اإلحرام
 .مور التي تأيت يف تروك اإلحرامب عليه بعض األّولكن ترتت
 ، فيجبّيعترب يف الثوبني نفس ما يعترب يف لباس املصيل  :١٤١١ املسألة

ال يكونا من احلرير اخلالص وال من أجزاء ما ال يؤكل حلمه، وال من أن 
 عنها يف ّعفوالذهب، ويلزم طهارهتام من النجاسة، وال بأس بالنجاسة امل

أن  وجيب.  من الدرهم البغيلّالصالة كدم اجلروح والقروح والدم األقل
 تظهر البرشة من ًيكون خفيفاأن   وال جيوز، للبرشةًيكون األزار ساترا

 . خالله
 فهل ،حدمهاأس ثوبا اإلحرام أو ّتنجإذا :  تسألوقد  :١٤١٢ املسألة

 جيب تطهريه؟
 .تطهريه إىل  جتب املبادرة،نعم: اجلواب

 

  لهأن  ّ شكفال ،ّ احلج يفّهمةاإلحرام من الواجبات امل ّأن  بام
دها، ّحيافظ عليها ويتعهأن   ال بأس للمحرم، عديدةّمستحبات وً آدابا
 : وهي
ِّيوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة، فال يأخذ أن  ً:الّوأ

 × عبداهللا أيب عن ففي الكايف .منذ ذلك احلنيّ احلج  إذا قصدًمنه شيئا
 ر وفّ ا ج أراد فمن ،ّا جة وذو القعدة وذو الّشو :معلومات ّا ج أشهر> :قال
  .)١(ً<شهرا شعره ر وف العمرة أراد ومن .القعدة ذي هالل إ  نظر إذا شعره

                                                             
 .٣١٨ ص٤ج: ينيالكايف للكل) ١ (
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 ويزيل الشعر عن ،ِّ ويقلم أظفاره،نسان جسدهف اإلّينظأن  :ًثانيا
 . ف أسنانه بالسواكّ وينظ،يأخذ من شاربه و،اإلبطني والعانة

 الرضا فقه الغسل لإلحرام، بعنوان غسل اإلحرام، ففيّيستحب : ً ثالثا
 .)١(<ثيابك وال س أّتوض أو فاغ سل، ا يقات بلغت فإذا> :×

 املاء يف ّوجيوز الغسل قبل امليقات، إذا مل يتيرس. ٍوهو جمز عن الوضوء
 .امليقات يف بعض احلاالت

واذا اغتسل .  نذر اإلحرام من مكان آخر قبل امليقات اغتسل هناكذاإو
بالنهار ولكنه مل حيرم إىل الليل أعاد الغسل يف الليل، واذا اغتسل يف الليل ومل 

 . حيرم إىل النهار أعاد الغسل يف النهار
 : يدعو باملأثور عند الغسل فيقولأن  ّيستحبو
ُ ا لهم سم اهللا و اهللا، ( ً نورا وطهوراُ اجعله  ّ ٍ وحرزا وأمنا من   خوف، ً  ً ً ِ

َوشفاء من   داء وسقم َ ٍ ُ ا لهم. ً  َّ  طهر  وطهّ ِر قل ، وا ح   صدري، وأجر   َ َ

َ  سا   ب َتك ومدحتك وا ناء عليك فإنه ال قوة  َ ّ َ َ َ ََ َ َبك، وقد علمت أن قوام ّ إال َِ َّ ُ ِ
ّتباع  سنَدي  ال سليم  ك واال َ ُك صلواتّ ن يِةّ  .) آك عليه وَ

حيرم عند الزوال بعد فريضة الظهر، أو العرص، أن  ّمكلفللّيستحب و
، يقرأ بالركعة األوىل الفاحتة ّمستحبةأو بعد صالة ركعتني من النوافل أو 

ذا فرغ من الصالة محد اهللا إوالتوحيد، ويف الثانية الفاحتة والكافرون، ف
 : له وقالآ وّ عىل النبيّوأثنى عليه وصىل

ْا لهم إ  أسأ ك أن ( َْ ُ ّ َ  عل   من استجاب  ك، وُ ّ َ ََ ََ َْ ْ ْ ِ
 ؛َكَرْ أ َعَب ا َ، وَكِدْعَِو بَنَآمَ

َ  بدك، وّإ َف َ ُ ْ    بضتك، ال أَ
ُ َ ِ َ ْ  ْدَقَ، وَيتَطْا أ مّ إال ُذُ، وال آخَتَقيَا ومّ إال َو َ

                                                             
 .٢١٦ص: ّفقه الرضا لعيل بن بابويه) ١ (
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ْأسأ ك أنَ، ف جَ ا َتْرَكَذ َْ ِ صلواتك عليه َك ِيَ  نَة نَُس وَِكتابِ كَ  ِهَْيلَ  ع َمِزْعَ  ُ ْ َُ ََ َ َ

َوآ ِ، و ُا ضعفت، و مَ    َ  وَقُ َِ َْ ُ ُ ْ، واجعل  ٍةَِي  َ وَكْنِ مٍُْ      ِناسَ م َم َ سلَ َ ْ َ

َمن وفدك  ِ ْ َ ْ َ رضيت وارتضيت  ا يِ َْ َ َ ْ َ ِ َوسَ َلمت َ َو تبتّ ْ َ َ َ.  
َا لهم إ  خر َ ّ ٍجت من شقة بعيدةُ ّ َ َ ٍ  ُ ْ ِ ُ ِ وأ فقت ما ،ْ ُ ْ َْ َ ا لهم  .َِكضاتْرَ  َغاءِْت ابَ  ُ  ْم مَتّ

  . َرْمَُ  و  جَ  ح
ا لهم إ  أ
ُ ّ ِ ا متع بُر دُ ّ َ َ العمرة إ  ا ج  َ ِ َ ْ ِ   كُ ِ وسنة ن يك صلواتك عليه َِكتابَ ْ َُ ََ َ َ َ   ِ

َ ِ ُ َ

ْوآ ِ فإن ِ ْ  ٌِض    رَضَرَ عَ َ ا ي قَِكرَدَِقب  َ َْس َ حُثْيَ حِ  لُحَ  فُِس َ َ   َتْر د  َ.  
ْا لهم إن  ُ َ  ك شَمَرْ، أحٌةَرْمُعَ  ٌة جَ حْنَُ  تَْم  ّ َ َري و  ي وْعَ ََ َ ْ

َ
  َدَ  و

َ  منَصَعَ وّ ُمَظا  وِعَو يب، أ الطَ وِياب ا َ وِساء  ال ِ
َ

َ بذ ِك وجهكِ َتْ  ََ ْ َ َار َ  وا ِ

 .َ)ةَرِاآلخ
 : يقول عند لبس ثويب اإلحرامأن  للمحرمّيستحب و
ِ ا مد  ِ( ُ ْ  ا ي رزق  ما أَ

ُ َ َ َ َي به عور ِوار  ْ َ ِ َ وأؤ،ِ ُ ْي فيه فر دَ َأ ، وِ
َ

َ  بد فيه ر  ِ ُ ُ ْ ،
ِوأ ت  َ ْ َ فيه إ  ما أ ر َ َ َ ِ ا مد هللا.ِ ُ ْ َ  ا ي قصدته  بلَِ َ ُ ُ ْ َ َ ِغ  

َأ فُُهتْدَرَأ، وَ
َ

 َْم َ  وَِلَبقَ و،َِ  ن
 أُهَهْجَوَ، وِ  ْعَطْقَ 

َ
ي، ِالذَ َري وْهَظَزي وْرَِح  وْهَ َ  وْصِ حَوُهَ  ،ِ َّملََس فُتْرد

 .)خا َرَ  و دِ    ش دَُعري وْخَُذ وَجايْنَمَجا  وَرَو
ُ ا لهميك   ( ةّتقدمثم يبدأ بالتلبية امل ّ...(. 

يقول بعد أن  ّيستحب و،يرفع صوته بالتلبيةأن  للرجلّستحب يو
 :التلبية الواجبة

َيك ذ  ( َ عارِج  َا ا مَ َ يكيك، ِ  يا إ  دار ا سِا َ دَ 
ِ

َ يكِالم ً َ يك، َ  َفار َ  َ  ّ

َ يكِنوب  ا  َ يك، َ   أَ 
َ

َ يكِية ِْبل  ا َلْه َ يك، َ  َ يكِام ِالل واإلكرَا ا َ ذَ  َ يك، َ   َ 
ُتبدئ ِ َعاد إ ك َا مَ وُ َ يكُ َ يك، َ  ْ  سَ  َغ  وَتَ َ فتقر إ ِ ُ َ َ َ يك َكُ َ يك، َ  ً  رغو ا َ  ُ َ

َو رهو ا إ  ً ُ َ يكَك َ َ يك، َ  َ يك  قَ ا َ  َ  َ يك، َ  َعماء والفضل ا س ا ا َ ذَ  َ ِ
َ ِن ِ
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َ يكِميل َا  َ يك، َ  ِكشاف ا كرب العظام  َ  ِ ِ َ
ُ َ ّ َ يكَ َ يك، َ  َ عبدك وَ  َ ُ َابن عبديك َ َ َ ُ

َ يك َ يك، َ  َ يكُ م ِرَ يا كَ   َ(. 
 : ًيضاأيقول أن  ّيستحبو
َ يك( َرب إ َقَ أ َ  ُ َك  ّ َد و مَحُمَ َآل  ٍ ُ َ يكٍد  مِ َ يك، َ   َ  َ َ ة أو عمرة   جِ ٍ َ ُ ِهذه َ، وَيكٍ

ُعمرة مت ُ َعة إ ُ
َ يك  جَ ا ٍ َ يك، َ  َية تِلبَ تَ  َمامها وً َالغها علَ ُ َ   .)يكُ

 

نة يف الرشيعة ّ معيًجيتنب أموراأن  جيب عىل املحرم :١٤١٣ املسألة
 لة يف غري اإلحرامّكانت حمل وإن ، وهي)تروك اإلحرام( بـّتسمى ّاملقدسة

ًما يكون حمرما عىل : ساموهي عىل ثالثة أق. ا واجبة الرتك يف اإلحرامّهنأّإال  َّ
ًما ّوما يكون حمر. ّخاصةًما عىل الرجل ّوما يكون حمر. ًالرجل واملرأة معا

 .ّخاصةعىل املرأة 
ًما عىل الرجل واملرأة معاّ ما يكون حمر:لّالقسم األو اجلامع، تقبيل ( :ً

 ، استعامل الطيب، عقد النكاح،)١(املرأة إىل  النظر، ملس النساء،النساء
ل ّ قتل القم، املجادلة،ّ الكذب والسب، النظر يف املرآة للزينة،لّحالتك

 من  إزالة الشعر،ِّدهان اال، التزيني،نسان التي تكون عىل جسد اإلواحلرشات
 اإلرمتاس ، محل السالح،ّ قلع السن، التقليم،الدم من البدن إخراج ،البدن
 ). يّ صيد احليوان الرب،باملاء

 لبس ،لبس املخيط( :ّخاصةًما عىل الرجل ّحمر ما يكون :القسم الثاين
 ).  االستمناء، التظليل، سرت الرأس، واجلوربّاخلف

                                                             
 . ونظر املرأة للرجل بشهوة) ١ (
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 لبس ،تغطية الوجه( :ّخاصةًما عىل املرأة ّ ما يكون حمر:القسم الثالث
  : بالتفصيلّحرماتونبني أحكام تلك امل ).القفازين

  ا صـيد. ١
ني ّمستحبأو عمرة واجبني أو ّ حج حيرم عىل املحرم يف  :١٤١٤ املسألة

 . الصيد يف احلرمّوحيرم عىل املحل.  أم يف احلرمّالصيد، سواء كان يف احلل
 ، عىل صيدهاإلعانةحترم عليه وي، ّكام حيرم عىل املحرم صيد احليوان الرب

ًيكون الصائد حمرما أو أن   بنياإلعانة وال فرق يف حرمة .باإلشارةولو 
 .  ًّحمال

 ي واالحتفاظ به،ّرب جيوز للمحرم إمساك الصيد الال  :١٤١٥ املسألة
 كام ال جيوز للمحرم أكل حلم الصيد،. كان اصطياده له قبل إحرامهوإن 
 ،ً أيضاِّ، وحيرم الصيد الذي ذبحه املحرم عىل املحلً ّكان الصائد له حمالوإن 

ي فيحرم ّ باحليوان الربٌواجلراد ملحق. ُّوكذلك ما ذبحه املحل يف احلرم
 .صيده وإمساكه وأكله

البحر  ا صيد ّمأي، وّباحليوان الربّ خيتص ذكوراملاحلكم  :١٤١٦ املسألة
ما يعيش يف ّ وأما .كالسمك فال بأس به، واملراد بصيد البحر ما يعيش فيه

 .، فال جيوز صيدهيّالرب والبحر كليهام فيلحق بالرب
 كالدجاج والغنم األهلية احليوانات بذبحال بأس   :١٤١٧ املسألة

 ّشكُبأس بذبح ما يشت، كام ال ّتوح وإن  والدجاج احلبيشواإلبلوالبقر 
 . هلا يف احلكمٌوأفراخها تابعة. ًأهليابكونه 

فيام إذا خيف منها عىل ّ إال ، قتل السباعللمحرمال جيوز   :١٤١٨ املسألة
جيوز كام .  عليه إذا قتلهاّكفارة محام احلرم، وال آذتالنفس، وكذلك إذا 
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 ّكفارة والعقرب والفأرة، وال ،ةّ حيّ وكلدَواألسو األفعىيقتل أن  للمحرم
 .يف قتل يشء من ذلك

، وهي ختتلف ّكفارةاصطاد املحرم وجبت عليه الإذا   :١٤١٩ املسألة
الرسائل العملية والكتب  إىل باختالف احليوان نفسه، ويمكن الرجوع

.لة ملعرفة ذلكّاملفص 

  ا ماع. ٢
ـ مع الزوجة وغريها ـ ًقا ِحيرم عىل املحرم اجلامع مطل  :١٤٢٠ املسألة

 اإلتيان وبعده قبل ّ احلج،وأثناء العمرة املفردة، وأثناء، ّالتمتعأثناء عمرة 
 بصالة الطواف اإلتيانجواز اجلامع يكون بعد  ّأن :بمعنى. بصالة الطواف

 . لطواف النساء، وال جيوز قبلها
 :ففيها تفصيلّ احلج  يف العمرة أواملحرمجامع إذا   :١٤٢١ املسألة
 أو لإلحرام ً أو ناسياً جاهالّالتمتعإذا جامع املحرم أثناء عمرة :  ًالّأو
 . عمرتهّتصح  فال يشء عليه و،للحكم
، فلها ً وعامداً، عاملاً أو دبراً قبالّالتمتعإذا جامع أثناء عمرة : ًثانيا
 : تانصور

إذا كان اجلامع بعد الفراغ من السعي بني الصفا : الصورة األوىل
، )بعري (، وهي جزورّكفارةواملروة، مل تفسد عمرته، ولكن جتب عليه ال

ِّكفر ببقرة، ومع العجز عن البقرة يكفر بشاةومع العجز عن اجلزور ي ِّ . 
 وإن متامه، فعمرتهإإذا جامع قبل الفراغ من السعي و: الصورة الثانية
 يف ّالتمتعّ حج  إعادة:ّكفارة عىل الًجيب عليه زائداّ أنه كانت صحيحة إال

 ًملةمتامها كاإبعد ً أيضا ّالتمتعوىل إعادة عمرة َواأل.  لهً القادمة عقوبةةالسن
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  .ّاحلجفوات  إىل ذلكِّ يؤد  إذا ملّاحلل أدنى حرام منباإل
ً إذا جامع املحرم للحج عاملا: ًثالثا  : ففيها صورتانً أو دبراً قبالً عامداّ

 : إذا كان اجلامع قبل الوقوف باملزدلفة فيجب عليه: الصورة األوىل
مل  فإن ،َّ كفر ببقرةّتمكنمل ي فإن ،ّتمكن وهي جزور مع الّكفارةال. ١

 . َّ كفر بشاةّتمكني
  .ّاحلج إمتام. ٢
ّ حجة  أمّ حجة اإلسالم سواء كانت هذه،يف العام القابلّ احلج إعادة. ٣

 .ّمستحبة
وجيب التفريق .  املناسكإمتام إىل جيب التفريق بني الرجل واملرأة. ٤

  .ً أيضا املعادة يف العام القابلّاحلجةبينهام يف 
كان ذلك قبل  فإن كان اجلامع بعد الوقوف باملزدلفة،إذا : الصورة الثانية

، وال جتب عليه ّحجهة وال يبطل ّتقدم املّكفارةطواف النساء، فعليه ال
 .إذا كان اجلامع بعد طواف النساء فال يشء عليهّ أما .اإلعادة

 بالرجل أم يشمل ّهل هذا احلكم خاص:  تسألوقد  :١٤٢٢ املسألة
 ؟ًاملرأة املحرمة أيضا

 :  وفيه صورتانً أيضا،م يشمل املرأة املحرمةهذا احلك: اجلواب
إذا كانت حمرمة وعاملة باحلال ومطاوعة له عىل اجلامع، : الصورة األوىل
 .  يف العام القابلوإعادتهّ احلج وإمتام ّكفارةوجبت عليها ال

ًإذا كانت مكرهة عىل اجلامع مل يفسد : الصورة الثانية  وجتب عىل ،اّحجهَ
 . يشء عىل املرأة وال،ارتانّالزوج كف
 ـ ّستحبة الواجبة واملـ امرأته بالعمرة املفردة جامعمن   :١٤٢٣ املسألة

 ًكان عاملا وإن . فعمرته صحيحة وال يشء عليهً أو ناسياًكان جاهالفإن 
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 :  ففيها صورتانًعامدا
يكون اجلامع بعد السعي بني الصفا واملروة، فال أن  :الصورة األوىل

 . أو بقرة إن مل يستطع) بعري (دنة وهي بّكفارةتفسد عمرته، ووجبت ال
يكون اجلامع قبل السعي، فاملشهور بني الفقهاء أن  :الصورة الثانية

 .ًثامآاعترب  وإن تهاّالصحيح صح ّأن ّإال. بطالن العمرة
   تقبيل ال ساء. ٣

 : لزوجته له ثالث حاالتالرجلتقبيل   :١٤٢٤ املسألة
ملني، فال خروج اّؤدي إىل يكون التقبيل بشهوة ويأن  :احلالة األوىل

 . أو جزور ـ ناقة ـ ، وهي بدنهّكفارة وعليه ّحجهيبطل 
خروج املني، ّؤدي إىل يكون التقبيل بشهوة وال يأن  :احلالة الثانية

 . ًكان يكفي الشاة أيضا وإن .ة أو جزورببدنفاألفضل له التكفري 
 صحيح وعليه التكفري ّحجهال يكون التقبيل بشهوة، فأن  :احلالة الثالثة

 .اةبش
   س ال ساء. ٤

فعل ذلك  فإن  زوجته بشهوة،ّال جيوز للمحرم مس  :١٤٢٥ املسألة
مل يكن  وإن . وال عمرتهّحجه وهي شاة، وال يبطل ّكفارةوجبت عليه ال

. ُّاملس بشهوة فال يشء عليه 

  ا ظر  لمرأة. ٥
 :ّال جيوز للرجل املحرم النظر للمرأة، وله عدة حاالت  :١٤٢٦ املسألة

 وال ّحجهأمنى، مل يبطل ّ حتى جتهإذا داعب املحرم زو: احلالة األوىل
 .  وهي بدنةّكفارةعمرته ووجبت عليه ال
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زوجته بشهوة فأمنى، وجبت عليه  إىل إذا نظر املحرم: احلالة الثانية
 . ، وهي بدنة أو جزورّكفارةال

إذا نظر إىل زوجته بشهوة فلم خيرج منه املني، فال يشء : احلالة الثالثة
  .عليه

  فال يشء عليه،زوجته من دون شهوة فأمنى إىل  نظرإذا: احلالة الرابعة
 .ًأيضا

مرأة أجنبية عن شهوة أو عن غري شهوة ا إىل إذا نظر: احلالة اخلامسة
 وال عمرته، ّحجه إذا كان بشهوة، ولكن ال يبطل ًفأمنى، فقد ارتكب حراما

ّ وهي جزور عىل املورس، وبقرة عىل املتوسّكفارةووجبت عليه ال ط احلال، ِ
 . اة عىل الفقريوش

مرأة أجنبية عن شهوة أو عن غري شهوة، ا إىل إذا نظر: احلالة السادسة
 . صحيحّحجهمرتكب للحرام وال يشء عليه وّ فإنه ومل خيرج منه املني،

ث مع زوجته ّهل جيوز للمحرم التحد:  تسألوقد  :١٤٢٧ املسألة
 وجمالستها وتبادل احلديث معها حال اإلحرام؟

ث مع زوجته وجمالستها برشط عدم ّحدال بأس للمحرم بالت: اجلواب
. عن اإلنزالًحصول الشهوة والتقبيل فضال 

  االستمناء. ٦
 ّ عدةواالستمناء يكون عىل. حيرم عىل املحرم االستمناء  :١٤٢٨ املسألة

 : صور
فأمنى فحكمه  ـ بيده أو بغريها ـ رهَ املحرم بذكَثَبَإذا ع: الصورة األوىل

 . ع اجلامّكفارةته ّكفارو. ّتقدمحكم اجلامع امل
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يلمس ذكره ويعبث به، أن  إذا استمنى املحرم من دون: الصورة الثانية
ُّكام لو استمنى عن طريق التخيل والنظر واالستامع ونحو ذلك، فعليه 

 .، وال تفسد عمرتهّحجهة، ولكن ال يبطل ّتقدم املّكفارةال
  عقد ا  ح. ٧

يعقد لنفسه أن  أو عمرة ـّ حج حيرم عىل املحرم ـ يف  :١٤٢٩ املسألة
ّسواء كان ذلك الغري حمرما أم حمال. هولغري ولو فعل ذلك . ً ومنقطعاًدائام.  ًً

ّ حتى وكذلك حيرم عىل املحرم حضور عقد النكاح. ّكفارةبطل العقد وال 
 .  فيه، وحيرم عليه الشهادة لهًلو مل يكن هو طرفا

 ّكفارة لزمته الـ  العقد، ودخل الرجل باملرأةأجرى أيولو فعل ذلك ـ 
وكذلك .  ًّلو كان حمالّ حتى  عىل العاقدّكفارةوكذلك جتب ال. ةوهي بدن
 .كانت عاملة باحلرمةإن   عىل املرأةّكفارةجتب ال

  استعمال الطيب. ٨
 حيرم عىل املحرم استعامل النباتات التي تستعمل لعطرها  :١٤٣٠ املسألة

  طيب كالبخور والعطورّكالزعفران والعود واملسك والعنرب وغريها وكل
لبس الثوب الذي حيتوي عىل روائح ً أيضا وحيرم عليه. اقباألسواملعروفة 
ًأما إذا حصل الشم قهرا عليه . ه يف صورة العمدّوهذا كل. األنواعمن هذه  ُّ ّ

َّأن يسد أنفه عن  كام حيرم عىل املحرم. ومن دون قصد منه فال يشء عليه
 الروائح الكرهية، فلو كان يسري يف الشارع وكانت هناك رائحة كرهية من

ّكام أنه لو مر عىل . َّأن يسد أنفه عنها جيفة أو قاممة أو بالوعة، فال جيوز له ّ
 .هاَّال يشمّ حتى ًنفه شيئاأأن يضع عىل  مكان فيه رائحة طيبة وجب عليه

ذ من ّوهو طيب كان يتخ) خلوق الكعبة(املحرم ويستثنى من الطيب 
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ه ّ املحرم أن جيتنب شممة، فال جيب عىلّطىل به الكعبة املعظُالزعفران وغريه ي
ففي التهذيب . وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصاهبام مل جتب إزالته بغسل أو نحوه

 ثيابه يصيب املحرم>: × اهللا عبد أليب قلت: قال شعيب بن يعقوب عن
 .)١(<يغسله وال هّي  ال :قال الكعبة من الزعفران
ص من الروائح ّهل يمكن للمحرم التخل: تسأل قد  :١٤٣١ املسألة

 ؟ّكفارةة بطريقة ال توجب عليه الالكرهي
يمكن له ذلك عن طريق حبس النفس، كام ال بأس بأن يرسع : اجلواب 

ال جيوز لبس الكاممات التي توضع عىل و. ص منهاّيف امليش من أجل التخل
إذا كان ذلك من ّ أما . الروائح الكرهيةّاألنف إذا كان الغرض منها منع شم

بالنسبة للمرأة فال جيوز هلا وضع ّ أما .س بهأبجهة الوقاية من األمراض فال 
 .سرت بعض الوجه وهو حرامّؤدي إىل يّ ألنه الكاممات
 األسنانهل استعامل الصابون ومعجون :  تسألقد  :١٤٣٢ املسألة

 ًما أثناء اإلحرام؟ّ حمرّبة يعدّذات الرائحة الطي
 ،هاّبة ال يمكن تالفيها أو االمتناع عن شمّإذا كانت هلا رائحة طي: اجلواب 

 .فال جيوز للمحرم
 بشكل لألكلة ّ هذا احلكم الفواكه املعديشملال   :١٤٣٣ املسألة

كانت  وإن اح والربتقال واملوز،ّ كغذاء، كالتفًا تؤكل عادةّهنأطبيعي، بمعنى 
 األكل رائحتها حني ّال يشمأن  ولكن جيب عىل من يأكلها. بةّهلا رائحة طي

 .مكانقدر اإل
                                                             

 .٦٩ ص٥ج: هتذيب األحكام للشيخ الطويس) ١ (



 ١٧٥ ................................................................................ّكتاب احلج

 

ستعامل الطيب قبل اّ احلج  يف العمرة أوللمحرمال جيوز   :١٤٣٤ املسألة
 إكامل قبل ًعامداً عاملا  السعي بني الصفا واملروة، ولو استعمل الطيبإكامل

 وهي ّكفارةًما، وجتب عليه الّالسعي بني الصفا واملروة فقد ارتكب حمر
.شاة 

  ل س ا خيط. ٩
يلبس الثوب أن  والعمرة ـّ احلج حيرم عىل املحرم ـ يف :١٤٣٥ املسألة

 ّالبس الداخلية إذا كانت خميطة، وكل واملوالرسوالوالقميص والدشداشة 
، وهو ًوال بأس بلبس اهلميان إذا كان خميطا. ثوب أو قطعة قامش خميطة

 حفظ النقود أو من أجل عىل البطن ّحزام عريض يصنع عادة من اجللد يشد
ي الذي يستعمله املرىض يف بعض ّباحلزام الطبً أيضا وال بأس. اإلزارربط 

 .كانت خميطة وإن ،األحيان
حاف والبطانية هل جيوز للمحرم استعامل الل:  تسألقد  :١٤٣٦ املسألة

 إذا كانت من املخيط؟
 حاف والبطانية والرشاشف املخيطةجيوز للمحرم استعامل الل: اجلواب

َّولو غطى . ِّيغطي رأسه هبا حال النومأن  ي هبا، ولكن ال جيوزّ التغطمن أجل
 . سرت الرأس اآلتيةّكفارةرأسه وجبت عليه 

ّ هذا احلكم كاليشملهل  : تسألقد  :١٤٣٧ املسألة  من الرجال ً ُ
 بالرجال؟ّ خيتص والنساء أم
 . بالرجال وال يشمل النساءّهذا احلكم خاص: اجلواب
، فقد ارتكب ًعامداً عاملا  املخيطاملحرملبس الرجل إذا   :١٤٣٨ املسألة

 بسبب الربد أو املرض ًاّولو لبسه مضطر.  وهي شاةّكفارة وعليه الًحراما
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ًكفارة أيضافتجب عليه ال  .، فال يشء عليهً ولو لبسه جهال.ّ
 يف احلمالت اجلامعية يضعون ّاحلجاجبعض : قد تسأل  :١٤٣٩ املسألة
، وتكون هذه العالمة رشادهمإوة عىل مالبسهم للتعريف هبم ّعالمة دال

 للمخيط؟ وبعضهم يضع املحفظة ً ذلك لبساّخماطة مع ثوب اإلحرام فهل يعد
 ذلك يف ّ فهل يرضّهمة امل حفظ األموال واألوراقمن أجلاملخيطة يف رقبته 

 إحرامه؟
 .ً ذلك لبسا للمخيطّال يعد: اجلواب
 ًوضعت السلطات احلاكمة يف بالد احلرمني حاجزا  :١٤٤٠ املسألة

ّللتفتيش بعد امليقات وقبل دخول مكة املكرمة  وحيمل ًماّ فمن كان حمر،ّ
ً حمرما ّترصحيا للحج سمحوا له بالدخول ومن كان ّوليس له ترصيح للحج ّ

ما حكم لبس املخيط : أن يلبس املخيط، فالسؤال هو خول إاليمنع من الد
ّيف هذه الصورة للتمكن من جتاوز احلاجز وهل يرتت  ّب عىل لبسه كفارة؟ّ

 :هنا توجد حالتان: اجلواب
ولو هبذه الصورة، كام ّ إىل احلج  للذهابًاّ مضطرّاملكلفيكون أن  :األوىل

 .ّكفارة وال ثم عليهإ عليه فهنا ال ًواجباّ احلج لو كان
ّقا إىل أنه رشنا سابأذلك، فهنا  إىل ًاّال يكون مضطرأن  :الثانية ينبغي مراعاة ً

 عليه ّكفارةلو فعل ذلك فال ّ أنه ّ إال.ّاحلجالضوابط التنظيمية إلدارة موسم 
  .ًأيضا

  لّا كح. ١٠
َ واملرأة املحرمللرجلاالكتحال ممنوع   :١٤٤١ املسألة  سواء، ّني عىل حدِ

 : حاالتّ عدةوله
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يكون الكحل أسود، مع قصد الزينة منه، وهذا حرام أن  :حلالة األوىلا
 . ارته شاةّعىل املحرم وكف
، ًيكون الكحل أسود ومل يكن للزينة، بل لعالج مثالأن  :احلالة الثانية

 . واألفضل التكفري بشاةً أيضا،وجيب االجتناب عنه
ام لو وضعت يكون الكحل غري أسود وكان للزينة، كأن  :احلالة الثالثة

  الزينة، وهذا جيب االجتناب عنهألجلزرق أو غريها أخرض أو أ ًاملرأة كحال
 .  واألفضل التكفري بشاةًأيضا،

يكون الكحل غري أسود ومل يكن للزينة، كام لو كانت أن  :احلالة الرابعة
ًة خرضاء أو بنية توضع للعني للعالج، فال بأس به حينئذّماد  .ّكفارة وال ّ
  ر   ا رآةا ظ. ١١

ّحيرم عىل املحرم ـ يف حج أو عمرة ـ النظر إىل املرآة   :١٤٤٢ املسألة
 األفضل التكفري ،نعم. ًثامآكان  وإن  عليهّكفارةفاذا فعل فال .  الزينةلغرض

 .بشاة
املرآة ال لغرض الزينة بل ليشء آخر،  إىل لو نظر  :١٤٤٣ املسألة

د  يقع يف عينه يشء ويريالذيكالسائق الذي ينظر للطريق عرب املرآة، أو 
شكال إوال . ّكفارة فال بأس به وال األغراض ونحو ذلك من وإزالتهرؤيته 

وال يشمل حكم املنع . ية والشمسية إذا مل يكن للزينةّيف لبس النظارات الطب
 العاكسة كاملاء الصايف واملعادن العاكسة، فيجوز للمحرم األجسامباقي 

لنيكل الذي يعكس النظر يف املاء الصايف لريى وجهه أو ملعدن الستيل وا
 .الصورة ونحو ذلك

 ّيكثر يف املصاعد وجود املرايا فيضطر:  تسألوقد  :١٤٤٤ املسألة
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  ذلك يف إحرامه؟ّيرض فهل ،النظر هلا عن غري عمد إىل املحرم
 . يف إحرامه وال يشء عليهّ ال يرضٍالنظر لغري الزينة وبدون عمد: اجلواب

   وا ورب  لرجالّل س ا ف. ١٢
ّم لبس اخلفحيرم عىل الرجل املحر  :١٤٤٥ املسألة  واحلذاء واملداس ِ

ما يسرت متام ّ كل ى واجلورب، وجيب عىل الرجال االجتناب عن لبسّاملغط
ال يسرت ّ ألنه بل هو األفضل) إصبع أبو (ىّالقدم، وال بأس بالنعال املسم

ّوعىل من لبس احلذاء أو اجلورب أو اخلف. متام القدم ْ  يف حال اإلحرام َ
 أو احلذاء ّاخلفّ إال ولو مل جيد املحرم.  للنساءذلكّ كل وجيوز.  شاةّكفارة
ال يصدق عليه لبس ّ حتى واألعىل اإلمام له من خرقه ومتزيقه من ّبدفال

 .ذلك للنساءّ كل وجيوز. ّاخلف
زار أو الرداء الذي حيان يكون اإلبعض األ:  تسألوقد  :١٤٤٦ املسألة

 ه؟ ذلك يف إحرامّ فهل يرض، القدمظاهر بحيث يسرت ًيلبسه املحرم طويال
 . ذلك يف إحرامهّال يرض: اجلواب

  ّا كذب وا سب. ١٣
يف مجيع األحوال ال يف ّ حمرمان ّالكذب والسب  :١٤٤٧ املسألة
 . د يف اإلحرامّ لكن حرمتهام تتأكّ احلج،خصوص

ا التفاخر وهو إظهار الفخر يف احلسب والنسب يف اإلحرام فهو ّمأو
 : عىل صورتني

سه مع إهانة يكون ذلك إلثبات فضيلة لنفأن  :الصورة األوىل
 أو عشرييت أو بيتي أفضل ،ًأنا أفضل منك نسبا: اآلخرين، كأن يقول

ٌالبيوت ونحو ذلك، وهذا حمرم يف اإلحرام ويف غري اإلحرام َّ . 
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يكون التفاخر إلثبات الفضيلة للنفس مع عدم أن  :الصورة الثانية
ني مري املؤمنأي من أصحاب ّكان جد: ض إلهانة اآلخرين، كأن يقولّالتعر

األوقات، ّ كل شكال فيه يفإوهذا ال .  ونحو ذلك‘  مع احلسنيأو قاتل
 . ً عليه مطلقاّكفارةوال . واألفضل تركه يف حال اإلحرام

  ا جادلة. ١٤
َ فال رفث وال فسوق وال جدال   ا ج...{ :قال تعاىل  :١٤٤٨ املسألة ْ ِ َ َ ِ َ ََ ُ ُ َ َ ََ...{ 

الفسوق فهو ّ وأما ة، اجلنسيواألمورالرفث فهو اجلامع ّ أما .)١٩٧: البقرة(
، يعني استخدام )ال واهللا، وبىل واهللا: (مِاجلدال فهو قول املحرّ وأما الكذب،

استخدام غريمها من ّ أما .هاتني الصيغتني لليمني يف النقاشات واملجادالت
ّ كل ّ حمرم عىل املحرم يفـ ال واهللا وبىل واهللا ـوهو . الصيغ فاألفضل الرتك

 : ويستثنى من احلرمة صورتان. ًباوكاذًقا صاد. األحوال
 وإزهاق ّ حقإحقاقيكون ذلك لرضورة تقتضيه من أن  :الصورة األوىل
 . شكال فيهإوهذا ال . باليمنيّ إال باطل، ال يمكن

 آخر وجرى ًامرأال يقصد بذلك احللف، بل يقصد أن  :الصورة الثانية
ابات املتعارفة اليمني عىل لسانه بشكل غري مقصود أو طبيعي، كام يف اخلط

بني الناس والتي يدخل اليمني فيها ال ألجل احللف، كأن يريد بذلك 
واهللا : ك، أو يقولّحبأحرتمك وأ أناواهللا : تلطيف الكالم بذكر اهللا فيقول

غريها من االستعامالت اليومية التي ال  إىل  يف الطريق كذا،ً كنت ماشياأنا
 .ًضا أيشكال فيهاإفهذه ال . يقصد منها احللف

 : صورّ عدة فلهًأو كاذباًقا حلف املحرم صادإذا   :١٤٤٩ املسألة
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ّحيلف صادقا ملرأن  :الصورة األوىل  عليه ولكن ّكفارةة واحدة فال ً
  ـأي بال فاصل يف مقام واحدـ ًات والء ّر ثالث مرَّ فإن تكر.هَّيستغفر رب

 .ارة شاةّكان عليه كف
 .ة األوىلّ شاة للمرّ فعليه كفارةًحيلف وجيادل كذباأن  :الصورة الثانية
 . ً شاة أيضاّكفارة فعليه ،ة الثانيةّ للمرًحيلف كاذباأن  :الصورة الثالثة
ّحيلف كاذبا للمرأن  :بعةاالصورة الر ً فعليه كفارة شاة أيضا،ة الثالثةً ّ.  

  قتل هوام ا سد. ١٥
َّال جيوز للمحرم قتل هوام اجلسد كالقمل وال   :١٤٥٠ املسألة  إلقاؤهِّ
ُجب التكفري بكف من الطعام، يعطى للفقريواذا قتله و. من جسده ّ أما .ٍّ

إذا مل يكن هناك ً أيضا  والربغوث فال جيوز قتلهامّاحلرشات الضارة كالبق
ومع وجود الرضر كخوف املرض والعدوى فال . رضر منهام عىل املحرم

 .ّكفارةشكال يف قتلهام وال إ
  ال   . ١٦

، وبكل ً مطلقاّالتزين) الرجل واملرأة (حيرم عىل املحرم  :١٤٥١ املسألة
ّ أما ّ، وكذلك التختم إذا كان للزينة،ً زينة عرفاّتسمى الزينة إذا كانت أنواع

ّوحيرم وضع احلناء وغريها للزينة، . ّالتختم بقصد االستحباب فال بأس به
َّكام ال جيوز لبس اإلحرام املزين . واذا مل يكن للزينة كالعالج فال بأس به

 . شاةّكفارة فعليه ّومن تزين. َّوالنعال املزين
بعض النساء تعتاد لبس الذهب أو الفضة : وقد تسأل  :١٤٥٢ املسألة

ُكوهنا امرأة ولبس الذهب هلا   يف حياهتا اليومية، فهل جيب عليها ّ طبيعيأمرِ
 ؟لإلحرامخلعه 
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إذا كانت تعتاد لبس ّ أما  للزينة،ّحيرم عىل املرأة لبس احليل: اجلواب
، فال بأس به وال جيب عليها خلعه ا يف حياهتا اليومية قبل إحرامهّاحليل

 . لزوجها ولغريه من الرجالإظهاره، ولكن جيب عليها عدم لإلحرام
   دهاناال. ١٧

ِّاالدهان، وهو وضع )  أو امرأةًرجال (ال جيوز للمحرم  :١٤٥٣ املسألة
ومن . م الأيكون له رائحة أن  ُّالدهن لغرض الزينة أو التعطر، بال فرق بني

كان عن  وإن .ّدهان عن علم وعمدذا كان اال شاة، إّكفارةفعل ذلك فعليه 
 . َّ الطعام الدهنيّوال حيرم أكل أو مس. جهل، فإطعام فقري

ّدهان قبل اإلحرام إذا كانت رائحته تبقى ال جيوز اال  :١٤٥٤ املسألة
ُّدهان للزينة والتطيبه يف االّوهذا كل. بعد اإلحرام ّ. 
 ًإذا كان لعالج أو رضورة، كام لو كان املحرم مريضا  :١٤٥٥ املسألة

.وضع الدواء الدهني عىل جلده أو شعره فال بأس به إىل وحيتاج 
  زالة ا شعر من ا دنإ. ١٨

يزيل الشعر من بدنه، أو بدن غريه أن  ال جيوز للمحرم  :١٤٥٦ املسألة
، ) وشعر اللحية والشارباإلبطنيشعر الرأس وشعر  (،ّاملحرم أو املحل

 :  حاالتّ عدةولكن يستثنى من ذلك
ً ما إذا كان القمل كثريا:منها  .ى منهّ عىل رأسه ويتأذَّ
 .لّتحمُال يًعا  أو صداًب له رضراّ إذا كانت كثرة الشعر تسب:ومنها
 . ما إذا تساقط الشعر من غري قصد أثناء الوضوء أو الغسل:ومنها
 :ّزالة الشعر من جسمه فله عدة صورإد املحرم ّتعمإذا   :١٤٥٧ املسألة

  . شاةارتهّ فكف،إذا حلق املحرم رأسه من دون رضورة: الصورة األوىل
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شاة أو  (ة بنيّارته خمريّ فكف،إذا حلق رأسه لرضورة: الصورة الثانية
 . َّ واحد مدان من الطعامّلكل) ة مساكنيّأو إطعام ستّ أيام صوم ثالثة

ته ّكفار ف، أو اإلبط الواحداإلبطنيإذا نتف املحرم شعر : الصورة الثالثة
 . شاة

ر حليته أو شاربه أو  من شعًإذا نتف املحرم شيئا: الصورة الرابعة
 .  من الطعام ملسكنيّ مدإطعامته ّكفار ف،غريمها

ّحمرما أو حمال(إذا حلق املحرم رأس غريه : الصورة اخلامسة ّفال كفارة )  ًً
  .عليه

ًإذا أمر املحرم يده عىل رأسه أو حليته عبثا: الصورة السادسة  ومن دون َّ
. ّبمد من الطعام فعليه التصدق ،وضوء أو غسل فسقطت شعرات منها

 .ا إذا كان التساقط بسبب الوضوء أو الغسل فال يشء عليهّمأو
هل جيوز استعامل املشط أثناء اإلحرام مع :  تسألوقد :١٤٥٨ املسألة

 احتامل سقوط الشعر بذلك؟
 .س بهأسقاط الشعر فال بإد ّمع عدم تعم: اجلواب

  س  ا رأس  لرجال واالرتماس. ١٩
ه أو جزءه بيشء ّال جيوز للرجل املحرم سرت رأسه كل  :١٤٥٩ املسألة

. بالطني أو احلناء أو غريها، بل ال جيوز له محل يشء عىل رأسهّ حتى ساتر
كام ال جيوز . وجيوز وضع العصابة واللفافة بسبب الصداع والعالج

 وجيوز له سرت الرأس باليد، ولكن األفضل .ً أيضاللمحرم سرت األذنني
وال ). رمس الرأس (ملاءكام ال جيوز للرجل االرمتاس يف املاء وغري ا. تركه

 املاء عىل الرأس للغسل أو غريه كام ال إشكال يف الوقوف ّإشكال يف صب
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 .ًال ترمتس أيضاأن  واألفضل للمرأة. حتت ماء الدوش
ته شاة، ّكفار فًعامداً عاملا سرت الرجل املحرم رأسهإذا   :١٤٦٠ املسألة

د ّجيدأن   فال يشء عليه ولكن جيب،واذا كان السرت عن رضورة واضطرار
َّاللهم َيكَّبَل (ةّتقدم يذكر التلبية املأيالتلبية،  ُ  :قال حريزففي صحيح ...). ّ

 عن القناع يل  :قال ؟ًناسيا رأسه ىّغط حمرم عن × اهللا عبد باأ سألت>
 .)١(<عليه ء  وال ّو ل  رأسه

  س  ا وجه  ل ساء. ٢٠
تسرت وجهها بالربقع أو أن  ال جيوز للمرأة املحرمة  :١٤٦١ املسألة
 ً أيضا،تسرت بعض وجههاأن  وال جيوز هلا. اخلامر أو ما شابه ذلكالنقاب أو 

ًتسرت وجهها وتظهر عينيها مثالأن ً أيضا ال جيوز هلاّ أنه بمعنى ، بل الواجب ُ
ة ّقدمتزيد يف سرت الوجه من باب املأن  نعم جيوز هلا.  قرص الوجهإظهار

يف الصالة، فتزيد املرأة جيب عليها سرت الرأس ّ ألن  الصالة،ّصحةالعلمية ل
ة حلصول سرت كامل للرأس ما عدا ّمقدم الوجه أجزاءدخال بعض إيف 

ولو سرتت . الوجه، ولكن جيب عليها رفع هذا السرت الزائد بعد الصالة
 . شاةّكفارة فعليها ً عامدةًوجهها عاملة
أن  إذا كانت املرأة فاتنة وتثري الريبة بجامهلا، فلها  :١٤٦٢ املسألة

ُتنزل ما عىل رأسها من مخار أو عباءة إىل ما حياذي  بأن ّاألجنبيب من ّتتحج
. واألنف نفها من األسفل أو ذقنها، بمعنى جواز تغطية العينني واحلاجبنيأ

 عن وجهها، فتضع يدها بني اخلامر وبني ًجتعل ذلك بعيداأن  واألفضل
                                                             

 .١٣٨ ص٩ج: وسائل الشيعة) ١ (
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شكال إص من ّوبذلك تتخل. ًكان جائزا وإن الوجه وتبعده عن الوجه
 عنهكام يف الوسائل  حريز صحيحةففي . شكال الفتنةإ تغطية الوجه ومن

 .)١(<ا قن إ  وجهها   ا وب  سدل ا حرمة> :قال ×
  ـال وغريهّالنق ـ هل جيوز استعامل اهلاتف:  تسألقد  :١٤٦٣ املسألة

 م يعترب من تغطية الرأس فيحرم؟أللمحرم أثناء اإلحرام 
ل وغريه الذي اّاستعامل النقّ أما َّاملحرم هو تغطية الرأس،: اجلواب

 . لعدم صدق تغطية الرأس عليه؛س بهأذن فال بحجب اإلّؤدي إىل ي
عىل  ـ يف حال اإلحرام ـ هل جيوز النوم:  تسألقد  :١٤٦٤ املسألة
حجب جزء من الرأس، وكذا إذا كان النوم يف السيارة ّؤدي إىل وسادة وت

 عىل الكرايس أو النافذة؟
 . يشء من ذلك يف اإلحرامّال يرض: اجلواب

  يلا ظل. ٢١
ة عىل ّاذ مظلّاخت (التظليل ـ الرجل ـ ال جيوز للمحرم  :١٤٦٥ املسألة

 سواء أكان ،ارةّة أو غريها، ولو كان بسقف السيّ حال مسريه بمظل)الرأس
بيديه أو يتسرت من الشمس أن   جيوز للمحرم،، نعمًم راكباأ ًاملحرم راجال

  .حال املسري ال الوقوف) عىل اجلوانب ال عىل الرأس(ارة ّ السيّبظل
، فيجوز واألطفال بالرجال دون النساء ّحكم حرمة التظليل خاصو

 .هلم التظليل، ولو من دون رضورة
 ًما هو حكم التظليل ليال؟:  تسألقد :١٤٦٦ املسألة

                                                             
 .١٣٠ص : املصدر السابق) ١ (



 ١٨٥ ................................................................................ّكتاب احلج

 

 وال . املنازل والسفرّ أثناء طيًحيرم التظليل فوق الرأس هنارا: اجلواب
 ناءكام جيوز التظليل أث. ًوجيوز التظليل ليال. حمذور يف التظليل اجلانبي

ًة املكرمة أو عرفات ليالّل داخل املنطقة الواحدة كمكّالتنق  .ً أو هناراّ
املراد من حرمة التظليل، هو التظليل من الشمس أو   :١٤٦٧ املسألة

رة عىل حال ّ املؤثواألحوال األنواء أو املطر أو غريها من ّالربد أو احلر
ة ّ، بحيث يكون وجود املظلًإطالقاذا مل يكن يشء من ذلك إنسان، فاإل

 . كعدمها فال بأس هبا
ة فوق الرأس ال ّ إذا كان الدخول يف السيارة أو محل املظل:وبتعبري آخر

ر بالشمس أو ّ وال يتأثً غائامّر يف يشء من حالة املحرم، كام لو كان اجلوّيؤث
ا إذا كان ّمأ .ّ فال بأس به وال كفارة،ّر بالربد أو احلرّ وال يتأثً معتدالّكان اجلو

 أو الربد أو الشمس ّة ونحوها يمنع احلرّارة أو محل املظلّسيالدخول يف ال
  .ّ وجبت الكفارةّالإ جيب اخلروج خارجها، وٍفحينئذ

ال بأس بالتظليل حتت سقوف البيوت والعامرات   :١٤٦٨ املسألة
ِاملحرم عىل املحرم  ّنإ :خرىأة للنوم، وبعبارة ّ املعدواألماكن تّواملحال هو َّ

 البيت  الواقف كسقفّ ال الظل،ارةّ كالسيك معهّالتظليل باليشء الذي يتحر
 .واخليمة

وما حكم املصاعد املوجودة يف العامرات :  تسألقد  :١٤٦٩ املسألة
  فهل جيب ترك الصعود فيها؟،ًك وليست واقفةّوهي تتحر
 .ال إشكال فيها: اجلواب
 التظليل شاة، بال فرق بني حالة االختيار ّكفارة  :١٤٧٠ املسألة
ًفلو كانت الشمس حارة، أو املط. واالضطرار ّر كثريا واختّ  ًةّذ املحرم مظلً

ًكفارة أيضا وجبت عليه ال،لدفع أو تقليل ذلك ّ.  
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 ّكفارة وجبت ، واحدإحرامر التظليل يف ّاذا تكر  :١٤٧١ املسألة
 باإلحرامر اإلحرام ال ّر بتكرّ التظليل تتكرّكفارةأن  بمعنى. واحدة
 ّ إالات فال جيب عليهّثالث مرّ احلج  العمرة أوإحرامَّفلو ظلل يف . الواحد
وجبت عليه ّ احلج إحرام العمرة ويف إحرامَّولو ظلل يف .  واحدةّكفارة
ًوال يشء عليه إذا ظلل ناسيا. تانّكفار  .ً أو جاهالَّ

جربت السلطات هناك املحرم عىل ألو :  تسألقد  :١٤٧٢ املسألة
فة ولكن املحرم ال يريد ذلك ولكنه ّالتظليل أو الصعود يف السيارة املسق

 لتكفري؟فهل جيب عليه ا ، إليهاضطر
 فال جتب ،ص منهم وال من التظليلّ عىل التخلًإذا مل يكن قادرا: اجلواب

 مع ـص من التظليل بطريقة أو بأخرى ّ عىل التخلً، ولو كان قادراّكفارةال
 .ّكفارة وجبت ال، ومل يفعلـعدم الرضر 

  خراج ا م من ا دنإ. ٢٢
 ّالدم من بدنه، بجرح أو بحك إخراج ال جيوز للمحرم  :١٤٧٣ املسألة

ـ مع الرضورة ّ أما .ته شاةّكفارو.  بسواك، مع االختيار ومن دون رضورةأو
 . عليهّكفارةفال بأس به، وال ـ  العملية اجلراحية إجراءك

حتدث بعض الزوائد اللحمية أو اجللدية يف :  تسألقد  :١٤٧٤ املسألة
 فهل ،ة الشمسّشعض ألّ والتعرّ عند حرارة اجلوً خصوصا،حيانبعض األ

  جسمه؟زالتها عنإجيوز للمحرم 
ومع الرضورة . الدم فال إشكال إخراج  إىلذلكِّ يؤد ملإذا : اجلواب

 .مّ كام تقدّكفارة وال ،خرج الدم وإن جيوز
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  ا قليم. ٢٣
 حال أظفاره، تقليم ) أو امرأةًرجال (ال جيوز للمحرم  :١٤٧٥ املسألة

ولو فعل ذلك . دةّاإلحرام، بال فرق بني الظفر الواحد واألظفار املتعد
َّلو قلم ّ أنه  من الطعام، بمعنىّظفر مدّ كل  وهي عنرةّكفاوجبت عليه ال

َّولو قلم مجيع . ظفرّ كل  من الطعام عنّ أو ظفرين وجب عليه مدًظفرا
َّوكذلك لو قلم أظافر .  شاةّكفارةأظافر اليد دفعة واحدة، وجبت عليه 

م ّقلّ ثم ًم أظافر اليد دفعةّولو قل.  شاةّكفارة واحدة فعليه ًها دفعةّالرجل كل
ًمستقلة ًأظافر الرجل دفعة يف ًعا  مجيأظافرهم ّولو قل. تانّكفار وجبت عليه ّ

ٌكفارة فٍ واحدٍجملس  وبعض ٍ واحدٍم أظافر اليدين بمجلسّولو قل.  واحدةّ
 أظافر وبعض ٍيف جملس واحدًعا م أظافر الرجلني مجيّأظافر الرجلني، أو قل

 من الطعام ّ، ومدًمها مجيعاّتي قل اللألظافر ّكفارةاليدين، فحينئذ جتب عليه 
 .َّ ظفر قلمه عىل حدةّلكل

 من صور النظافة التي األظفارتقليم أن  نعلم:  تسألقد  :١٤٧٦ املسألة
ولو كانت ّ حتى األظفار، فهل حيرم تقليم ّاملقدس عليها الشارع ّحث

 ؟طويلة ووسخة
أن  ّاملكلفعىل  ّأن  وآداب اإلحرامّمستحباتيف ًقا ذكرنا ساب: اجلواب

ط باألوساخ ّال يتورّ حتى  قبل اإلحرام،أظفارهم ّف جسمه ويقلّينظ
ظفاره ولو أوعليه فال جيوز للمحرم تقليم . وباألظفار الطويلة حال احلرام

 .وساخ جيوز له تنظيفها من األ،نعم. كانت طويلة أو وسخة
ظفاره أتقليم  إىل  املحرمّماذا لو اضطر:  تسألقد  :١٤٧٧ املسألة

 لوجود رضر منها؟
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ـ  من ظفره أو انقطع بعضه ّكام لو كان يتأملـ ال االضطرار يف ح: اجلواب
 .  عليهّكفارة، وال األملفحينئذ جيوز له قطعه بمقدار ما يرفع 

  ّقلع ا سن. ٢٤
وال . جيوز للمحرم قلع الرضس إذا كان من دون إدماء  :١٤٧٨ املسألة
 ّكفارة وقلعه وخرج الدم معه وجبت عليه ًاّولو كان مضطر. يشء عليه

 .شاة
   سالح ل ا. ٢٥

ال جيوز للمحرم محل السالح حال اإلحرام، بال فرق بني السالح القديم  
وال جيوز . س، سواء لبسها أو محلهاّواحلديث كالسيف والرمح واملسد

 فال ـ  الدرعأيإذا محله ـ ّ أما لبس الدرع القديم واحلديث حال اإلحرام،
 . محل السالح شاةّكفارةو. جيب عليه يشء

 ً نسبياً الزمان يكون السالح صغرياايف هذ:  تسألقد  :١٤٧٩ املسألة
 فهل حيرم عىل ،وحيمل يف احلقيبة أو السيارة مع وجود حاجة رضورية له

 ؟ًاملحرم ذلك أيضا
كان املحرم حيتفظ بالسالح يف حقيبته أو سيارته وال حيمله إذا : اجلواب

كام ـ  حلمل السالح ًاّذا كان املحرم مضطرإ و.ً أيضاشكالإوال يلبسه، فال 
 .ّكفارة وال ً أيضا،فال بأس  ـّو كان خياف من العدول

َّ حرمته املحرم واملحل عىل ّ ما تعمّحرماتهناك من امل :١٤٨٠ املسألة ُِ َ 
حرمة هذه  ّ فإن املحرم إحرامه ولبس مالبسه االعتياديةّ سواء، فلو أحلّحد
 تروك ّتسمىتلك كانت  ّ فإنةّتقدم املّحرماتمور تبقى عليه بخالف املاأل

ًهذه فتكون حمرمة عىلّ أما . حال اإلحرامّحرماتملاإلحرام أو ا من ّ كل َّ
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 :دخل احلرم، ومها قسامن
 .ّحيرم عىل املحرم واملحلّ فإنه ،الصيد يف احلرم: لّوالقسم األ

نبات نبت يف احلرم أو قطعه، كالشجر والنبات ّ كل قلع: القسم الثاين
لع الشجرة قيمة  قّكفارةو. الصغري، وال بأس بام ينقطع حال امليش عليه

ّكان قلعه حمر وإن  عىل قلع العشبّكفارةتلك الشجرة وال  ُ  .ًماُ
تكون بسبب أن  اّمإم فهي ّ عىل املحرّكفارةوجبت الإذا   :١٤٨١ املسألة
 : تكون بسبب آخر فهنا صورتانأن  اّمإالصيد و

 :  بسبب الصيد، ففيها حالتانّكفارةإذا وجبت ال: الصورة األوىل
 ، العمرةإحرام بسبب الصيد يف ّكفارةليه الإذا وجبت ع: احلالة األوىل

ّ مكة املكرمة ذبحهاّفمحل  .  ومرصفها الفقراء،ّ
 ّ احلج،إحرام بسبب الصيد يف ّكفارةإذا وجبت عليه ال: احلالة الثانية

 .  ومرصفها الفقراء،فتذبح يف منى
 لغري الصيد، كالتظليل أو لبس ّكفارةإذا وجبت عليه ال: الصورة الثانية

 شاء، بمعنى أيناميذبحها أن  ط أو استعامل الطيب أو غريها، فيجوز لهاملخي
عها عىل ّبلده فيذبحها هناك ويوز إىل يرجعأن   إىلجواز تأخري الذبح

يأكل أن   ومرصفها الفقراء وال جيوز له.ّاحلجيذبحها يف أن  الفقراء، وجيوز
 .منها
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 جه نحوّ يتّالتمتعمه لعمرة  إحراّاملكلف يكملأن  بعد  :١٤٨٢ املسألة

ّمكة املكرمة َّ، وحدودها معلمة، وحدود احلرم ًالّ، فيدخل منطقة احلرم أوّ
. يدخل املسجد احلرامّ ثم ة،ّيدخل مدينة مكّ ثم ة،ّتبدأ قبل حدود مدينة مك

واحلرم يبدأ بحدود .  يأيت هبا املحرم عند دخوله احلرمّمستحبةوهناك أعامل 
 عن ً ومخسامئة واثنني ومخسني مرتاً كيلومرتانيوثامنتبدأ بحوايل سبعة 

 .الكعبة
 إىل يبادرأن  ال جيب عىل املحرم القادم من املواقيت  :١٤٨٣ املسألة

ينام ويرتاح، ولكن أن  ة، بل جيوز لهّمك إىل أعامل العمرة مبارشة إذا دخل
جيب عليه االلتزام برتوك اإلحرام وِحمرم، ّ إىل أنه ينتبهأن  جيب عليه

غري ّ أنه يبدأ يف الليل أو يف اليوم الثاين بأعامل العمرة، بمعنىّ ثم .ةّتقدمامل
 أعامل العمرة يف الليل أو يف ّيقوم بكلأن  فيجوز.  لذلكّ معنيٍملزم بوقت

أن  وال تشرتط املواالة واملتابعة بني أعامهلا، فيجوز. النهار أو عند الفجر
يسعى بني ّ ثم سرتاحةجيلس لالّ ثم  صالة الطوافّيصيلّ ثم يطوف بالبيت
.الصفا واملروة 

 

  لهّة، استحبّتقدماحلرم باملسافة امل إىل وصل املحرمإذا   :١٤٨٤ املسألة
. يغتسل بعنوان غسل دخول احلرم، وهو غسل جيزي عن الوضوءأن 

ّ ثم  ـ ةّحدداملسافة امل إىل قبل الدخول :أي ـ احلرم إىل ويكون قبل الدخول
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 :دعية الواردة يف هذا املكان وهيدعاء باألله الّيستحب 
ُك ق نإ  ا لهم (  ِلت   كَ ْأذنَو{ : قَ ا َُكو َقَ وَِكتابَ َج يَا ِ بِاسّ   ا   ِوك رُأت  ًجاال َ

َر يِ ضا ُ   َو 
ِ  مِأ ٍ ا لهم إ  أ. }ٍيقِمَ ع َج فُ ن  َ

َ و أن أُجْر   
َ

َون  من أجاب ُ  ْ  َ

َئت من شقة بِد جَ، قََكتَوْعَد ٍ  ُ َعيدة وُ َج عَفٍ َدائك وًعا ِ ِِ سام،ٍميق  َ َجيبا  َستُ ِ ًطيعا ُ م،َكً

أل
َ
ِ ذ ك بُ  َ و،َِك رِ َ ضلك  َفَ َ َ َ إ ، فلك ا َِك و حسانِ َ َ َ َمد   ما و  َفقتُ َ أبت  ،    

ِِب ْ ا زلَكذ  ِة عَف  َ ة إ ْرُ والق،َكَندَ َ  َلةِ َ وا م،َكَ ُة  َرِغفَ وا م،َيكَ َ  ة  ْو  وا ،و ُنَ نها ِ مَ
َنكَِمب َا لهم ص.   َل        َ َل  آٍد و مُ ُ َد و مِ ْرمَحٍ َ   ََد ب  ِ  مِ وآم،ارّ ا َ ِذابك َن ع 
ِقابك بِعَو  .)  ا را  َمَك يا أرحِ تَرِ

ّوعند دخول مكة واملسجد احلرام، يستحب الغسل قب  ًل دخوهلا متهيداّ
 وهو  ـةّ مدينة مك:ي ـ أيّى بغسل دخول احلرم املكّ وهو املسم،لدخوهلا

أن  ّن يدخلها احلاج بالسكينة والوقار والتواضع إىلأو. جيزي عن الوضوء
 : فيقف عىل باب املسجد ويقول،يصل إىل املسجد احلرام

َ رسول اهللا صِة لِ  َ َو ،ُ اهللاَ شاءماَ وِ، اهللاَ  َ وِ اهللاَنِمَ وِ، اهللاِ وِ  اهللا( ِ ِ ُ َ   
ِا سالم   رسول اهللاَ، وِ هللاُدْمَا َ، وِ هللاِماءْ األسُْ ََخ، وِآ َِ وِهَْيلَ عُاهللا ِ ُ َ َ ُ َ ا سالم   .  ُ  

ِ مد  َ َ، ا سالم عِ اهللاِدْبَ  ِْن بُ ُ ُيك   ها ا   ور ة اهللا و ر تَل  َْ َ ََ َِ ُ َ َْ َ  ِ  
ِه، ا سالم   أن ياء   ِ

ْ َ ُ  ُ

ْاهللا ورسله، ا سالم   إب َ ُ  ِ ِ ُ ُ َ ُ، ا سالم   ا مِنْ   ا رِليلَ خَراهيمِ َُ ِ وا مد هللا ،َل َسْر  ُ ْ َ َ

ِرب العا م َ َ َ ا سالم ع.َ َ  ُ ّ اهللا ا صِبادِ عََ نا وَْيل    .َ اِ ِ
ِا لهم صل    مد وآل ٍ  َ ُ َ َ  ُ َ  مد، وّ ٍ  َ ِ    مد وآلِْك ارُ ٍ  َ ُ َ  مد، وَ ٍ  َ َ  مدا وآلْمَْحارُ ً  َ ُ 

َ مد، ك
ٍ  َ  َ ارَ وَتْي لَما صُ

ْ
ِ   إبراهيم وآلَت ْ ََرتَ وَت َ ْ َ إبراهيمَ ِ  ٌيدَ ِ َك  إن،ْ

  .ٌيدَ
ُ ا لهم ِ صل    مد  بدّ ْ َ ٍ  َ ُ َ ُك ورسو ِك،  َ َ َ إبراهيم خَ َوَ َ َ، و  َِكليلْ  َِكيائِْ أنَ

َ ، وسلَِكلُسُرَو َم عَ ُ   ا مٌالمََس، وْمِهَْيلْ َ، وا مد هللا رب العا  َل َسْرَ َ َ  َ ِ ُ ْ َ َ.  
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ْا لهم ا  ِ ر تَوابْ   أبْحَتُ ّ َ ْ ْحفظ  اَ و،َِكضاتْرَ َ وَِكتَ    طاعْلِمْعَتْاسَ و،َكَ َ ْ

ِ فظ اإل ْ ِ ِ وجهُناءَ ث لَ ج،َ  ْيَقْ ما أ ًداَ أبِيمانِ ْ ِك، ا مد هللاَ ُ ْ َ ِ ا ي جعل  من وفده َ ِِ ْ  َ ْ َ َ َ

َوزواره، و َِ ِ ّ َ   من  َلَعَجُ ْ ُ   من يَلَعََج وُ،هَدِساجَ  ُرُمْعِ  ْ َ ا لهم إ   بدك .ِناجيهِ  ُ ْ َ ّ ّ ُ

ُ  و   ،َِكْتَ    بَكُِرزائَو َ ِ قَ حِ أ َ مَ ، ِورُزَ  ُمَرْأ َ وِ أ َ مُْ َ خَْتأنَ، وَُهزارَ وُ أتاهْنَم  
أَف
َ

ُسأ ك يا اهللا َ ُ  نِ بُنَْ  يا رْ
ْ إال أنَ ال  ُ اهللاَْت أنَك  َ  ك، وَ كَ ال  َكَدَْح وَتّ َ  نِ َ

 َك 
ْو ُي َْم َ وَِْ ي َْم  ٌدَمَ صٌدَ أحٌدِواح َ  مدا  بدك  أنَ، وٌدَ أحًواُفُكَُ   ْنَُ  يَْم َ وَ ُ ْ َ ً  َ ُ

ُورسو  ُ ِ و  أهلِهَْيلَ عُ اهللا  َ صَكَ
َ ، ُر مَ يا كُارّبَ يا جُدِ يا ماجُر مَ يا كُوادَ يا ج.ِِهْتَ  بَ

ْأسأ ك أن َْ ُ  ْ ْ  َلَعَ َ  منَبَ َ رَ كَ  فَيِطْعُ  ن أَاكّ  إيَ ارِِز بَايّ إيَكَتَفُ   . ِ)ارّ ا ِ
ُا لهم ف( :ً ثالثاُ يقولّثم  ُ َ  منَبَ َ ر كّ  ).ّ ا ارِ
ِوأوس( : يقولّثم ْ َع   منَ ِ  َ َ ِ رزقك ا الل الطيبْ   ِ َ َ ِ ْ ، وادرأِ

ْ َ ْ َ      َ ّ  ِياط َ شَ
ِ واإل سِ ا ن ِ فسقة العرب والعجمَ  َ و،َ َ َ ََ َِ ِ َ َ َ(. 

 :السامء ويقول إىل يديهًعا  راف،الكعبة إىل ًهاّثم يدخل املسجد متوج
َا لهم إ  أسأ ك   م( َ ُ ْ ّ َ  قبل تو  ْ  أنِناسَ مِل  أوذا  َقا  هُ ّ َْ َ ََ  َزَاوَ  ْأنَ و،ْ

ِ ا مد هللا.ريْزِ وّ َ  َعََضتَ و،َ  يطَ خْنَ  ُ ْ َ ا ي بلغ  بَ ََ ّ ا لهم إ  .َرامَ ا ُهَْت    ّ ُ

َ أشهدك أن ُ ِ
ْ َ ا ي جُرامَ ا َكُْتَ  هذا بُ ًَِةثابَ مُهَْتلَع   ًدىُهَ وً َبارُ مًناْأمَ وِاسّلن  
ِ ّ ا لهم إن.َ َعا مْل   ُ َالعبد  ّ ْ َ بدكَ ُ ْ َ ر تك، ُُبلْ أطُتْئِ، جَكُْتَ  بَتَْيا َ و.َكََُ  بَََ ا َ و،َ ََ ْ َ

أَو
َ
 ألًطيعاُ، مَكَتَ طا  مُؤ

َ
َ أسأ ك  .َِكرَدَِق بًياِ راض،َكِرْ ِ َ ُ َ إ كِق َ الفََةسألْ ْ  ِِف ا ائ،َ

ْ ا لهم ا .َِكتَقو ُِعل ِ ر تَوابْ   أبْحَتُ ّ َ ْ َك، وَ ْحفظ  اَو، َِكضاتْرَ َ وَِكتَطاعِ  بْلِمْعَتْاسَ َ ْ

ِ فظ اإل ْ ِ ِ وجهُناءَ ث لَ ج،َ  ْيَقْ ما أ ًداَ أبِيمانِ ْ ِك، ا مد هللاَ ُ ْ َ ِ ا ي جعل  من وفده َ ِِ ْ  َ ْ َ َ َ

َوزواره، و َِ ِ ّ َ   من  َلَعَجُ ْ ْ   منَلَعََج وُ،هَدِساجَ  ُرُمْعِ   ).ِناجيهُ يِ 
ُا مد ( :ّفإذا دخلت مكة ونظرت إىل البيت، فقل>: × ويف فقه الرضا ْ َ
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ِهللا ا ي  ظمك و فك  َِ  َ َ َ  َ َو ر ك، وِ  ََ ِ ًَِةثابَ مَِكلَعَجَ  ًِدىُهَ وًناْأمَ وِاسّلن    .)َ َعا مْل  
 وعليك السكينة والوقار، وإن كنت مع قوم ًثم ادخل املسجد حافيا

 . )١(<ً ثواباأعظمهميطوفوا ويسعوا، كنت ّ حتى رحاهلم،حتفظ عليهم 
برجلك اليمنى قبل  وابدأ، ِ) اهللا و اهللاِ سم(: قلّثم : يف بعض األخبارو 

ْا لهم اغ( :اليرسى، وقل  ُ َ ذنو ، و  ْرِفّ ِ
ُ ِ ر تَوابْ   أبْحَتْا ُ َ ْ َ، وجوائز َِكلَْض فَوابْأبَوَك، َ ِ َ َ

ِ، وأعذنا مَِكتَرِغفَم ِْ ِا شيطان َن َ ْ ِ ورضاكَِكتَطاعِ  بْلِمْعَتْاسَوَا رجيم،   َ( . 
ُ ا لهم (:  إىل البيت فقلَوإذا نظرت َ  أنت ا سالم، ومنك ا سالم، فحينا ر نا ّ َُ ُ  ِ َ

ُ  ا لهم إن با سالم،  َفت و ظمت و رمت، َ  ا ي  َكُْتَ ب هذا ّ َ َْ  َ َ َ َ ُ ا لهمْ َ زد    ّ ُ ً  فا ِ

ًعظيما، وت ر ما و را ومهابةَوت َ ً ّ ِ
ً ً

ِ
َ()٢(. 

 يديه بالدعاء ومحد اهللا تعاىل وأثنى عليه َ من احلجر األسود رفعاذا دنإو
ّ ثم يستلم احلجر ،ل منهَّيتقبأن   تعاىل وسأل اَهللا،ِلهآد وّ حممّ عىل النبيّوصىل

 :بيديه ويقولّ فإن مل يتمكن من ذلك أومأ إليه ،لهّاألسود ويقب
َهم أمانّا ل( ُ ل شهد   با م؛ُُهتْدَعاهَيثا  تِمَها، وُتْ    أدُ  َ َ َْ َ ا لهم ت.وافاةِ  ُ ً ديقاْصّ

ُ، و  سَِكتابِِ ب َ َ ن يكِة نَ  ِ
ِ صلواتك عليه وآ ِ،َ ِ َ ََ َ ْ أشهد أن ال  َُ ُ َ ُإال اهللا َْ ُ وحده ال   َ ْ َ

ُ  ك   َ َ ُ  مدا  بده ورسو ، أنَ، وَ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً  َ ُ آمنت باهللاُ ْ ِ و فرت ب،َ ُ ْ َ َ َا بت وَ ِ ْ ِالطاغوت ِ ُ ّ

َ ا شيطان وِةَبادِعَى وّزُالعَ وِتّا الِ َو ِ ْ ِ من دون اهللاَ ُْد ي ِد نُ   ِةَبادِع  ِ ُ ْ ِ( . 
َا لهم إ ك  ( :ًيضاأثم تقول  َ ْ َ  ، َبَْ  رْتَمُظَ  َكَدْنِيما عِ َي، وَِد يُتْطَسُ ّ

ِ ا لهم إ  أعوذ بك من ال فر. َْْ ارَ   وْرِفْغاَ ، وَحْبَ سْلَبْا َف
ْ ُ ْ ِ َ ِ

ُ ُ ُّ ِ والفقر ّ
ْ َ ِ و واقَ َ  ِفَ

ِاآلخرةَيا وْن    ا ِيِْزا  َ ِ(. 
                                                             

 .٢١٨ص: ّفقه الرضا لعيل بن بابويه) ١ (
 .٣٢١ص ٩ج: مستدرك الوسائل للمريزا النوري) ٢ (
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 األسود ُ ن ا جر> :قال × يب عبد اهللا الصادقأففي علل الرشائع، عن 
ّ إال   هة رجاس ا اهلية، ما  سه ذوأَّ من ا ل ، فلوال ما  سه من ً بياضا شدأ

 .)١(<ئبر
وهذه . ينتهي املحرم من هذه األذكار يبدأ بالطواف الواجبأن  وبعد

 . ال يبطل الطواف برتكهاّمستحبةاألدعية واألذكار 
 

الطواف هو الواجب الثاين من أعامل العمرة، ويكون   :١٤٨٥ املسألة
هي  كاملة، يبدأ من احلجر األسود وينتأشواط، سبعة ّاملرشفةحول الكعبة 

 :  من دوهنا وهيّتحققوله واجبات ال ي. شوطّ كل عنده يف
 َطوفأأن  ُنو ت: فينوي يف قلبه.  كباقي العباداتّالنية: لّوالواجب األ

 .  إ  اهللا تعا ً قر ة  ا جَطواف
الطهارة من احلدث األصغر واألكرب، فلو طاف وهو : الواجب الثاين

 من ّتمكنولو مل ي.  طوافه، كالصالةَلُ بط،ً أو جهالً أو سهواً عمداٌحمدث
هذا يف الطواف . م وحسب تكليفهّالتيم إىل  انتقل،الوضوء أو الغسل

 من احلدث ًراّيكون متطهأن   فال جيبّا يف الطواف املستحبّمأو. الواجب
 ّصالته للطواف إالّتصح  ولكن ال ، بدون وضوءُالطواف ُّيصحصغر، فاأل

فال ـ كاجلنب واحلائض وغريمها ـ كرب ألااحلدث ا املحدث بّمأو. بوضوء
 .  هلم دخول املسجد احلرامُجيوز

 حدث أثناء الطواف؟أما حكم من : وقد تسأل :١٤٨٦ املسألة
يقطع الطواف أن  مكنهأ ،يف أثناء طوافهاملحرم حدث أإذا : اجلواب

                                                             
 .٤٢٨ ص٢ج: علل الرشائع للصدوق) ١ (
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وهو . مّ، ويلغي ما تقدً جديداًنف طوافاأيستّ ثم ،ً مثالأّن يتوضأ ب،رّويتطه
يبدأ ّ ثم رّيقطع طوافه ويتطهأن ً أيضا مكانهإكان ب وإن .حسناألفضل واأل

يكمل الطواف من حيث قطع ّ أنه من حيث انتهى مع الطهارة، بمعنى
 .هّ فيحتسب ما مىض منه ويتم،بسبب احلدث

شواط حدث قبل جتاوز نصف األأقد يكون أن  وال فرق يف ذلك بني
 .أو بعد ذلك) شواطأعة برأ(

 ًيكون ثوبه وبدنه خالياأن  بمعنى.  من اخلبثالطهارة: الواجب الثالث
 وما يعفى عنه من النجاسات . والغائطّمن النجاسات كالبول والدم واملني

 .يف ثوب وبدن املصيل يعفى عنه يف ثوب وبدن الطائف
 من دون وضوء أو بوضوء ّلو طاف بالبيت وصىل  :١٤٨٧ املسألة

لم به عّ ثم عضاء الوضوء أو غري ذلك،أباطل لوجود احلاجب عىل بعض 
 :  العمرة، فهنا حالتانأعاملمتام إبعد 

املسجد والطواف بالبيت، فهنا  إىل  من العودّتمكنيأن  :احلالة األوىل
 . وعمرته صحيحة،يعيد الطواف والصالة

 .ّ فحجه باطل،رجع إىل بلدهّ حتى ّال يتمكن من العودأن  :احلالة الثانية
 ء الطواف، احلدث أثناّ يف طروّن الطهارة وشكّإذا تيق  :١٤٨٨ املسألة

 .بنى عىل الطهارة
فعليه  أثناء الطواف هل كان عىل وضوء منذ البداية أم ال؟ّ شك ا لوّمأ

 يف ًداّ مردً جديداًنف طوافاأيستأن  ًحوط وجوباواأل. حينئذ جتديد الطهارة
 .ل واستئناف طواف جديدّمتام الطواف األوإنيته بني 
 احلرام أو املسجد فيام يرتبط بتجديد الوضوء داخل املسجد: تنبيه
حكم استعامل ماء زمزم يف الوضوء، أو املاء  إىل ، جيب االلتفاتّالنبوي
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 ص للرشب فقط، فهل جيوز الوضوء به أم ال؟ّالذي خص
 فال ،ف بهّل وعلم املكّخاصةلشخص أو رشكة ّ أنه إذا ثبت: اجلواب

لك  يف ذّومع اجلهل أو الشك. ص لهّجيوز استعامله إال يف املورد املخص
 إذا كان املسلمون يستعملونه يف الوضوء والسكب عىل ًفيجوز، وخصوصا

دارة شؤون إ من القائمني عىل ٍ أو اعرتاضٍ منعّس والصدر دون أيأالر
 .ّاملقدسةماكن هذه األ

 ال ؟كان عىل وضوء أم الّ أنه بعد الطوافّ شك لو  :١٤٨٩ املسألة
 .وطة هبا الالحقة املرشعامل لألأّيتوضأن   جيب عليه،نعم. هّيعتني بشك
 طاهرين، ولكن ٍ وبدنٍ بثيابالطواف إىل لو دخل  :١٤٩٠ املسألة

 : فروضّ عدةلةأ فللمس،َّتعرض للنجاسة أثناء الطواف
بعد الفراغ ّ إال  لو كانت النجاسة موجودة ومل يعلم هبا:لّوالفرض األ

 .  فال يشء عليه،من الطواف
ه نيس تطهريها ّ لو علم بالنجاسة قبل الطواف ولكن:الفرض الثاين

 . وطاف، وجب عليه إعادة الطواف
  إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف ومل يعلم هبا:الفرض الثالث

 .  فال يشء عليه،بعد الفراغ منهّإال 
ا يف  إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف وعلم هب:الفرض الرابع

 :األثناء، فهو أمام حالتني
 فحينئذ جيب عليه يكون عنده ثوب آخر طاهر،أن  :احلالة األوىل

 .خر من ترك الثوب النجس والبقاء بالثوب اآلّتمكن أو ي،التبديل
ال يكون معه ثوب آخر طاهر، فحينئذ جيب عليه أن  :احلالة الثانية

 لو :ًفمثال.  الطواف إىل إكاملالرجوعّ ثم الذهاب للتطهري أو التبديل
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ّ ثم لتطهريس ثوبه يف الطواف الثاين، وجب اخلروج للتبديل أو اّتنج
 . الطواف من حيث قطعإكاملالرجوع و

 ز إذاّاملميّصبي اخلتان للرجال، وجيب ذلك عىل ال: الواجب الرابع
 . الطفل الصغري فال جيب عليه ذلكاّمأ. بنفسهأحرم 

 ؟ من اخلتان فامذا يفعلّاملكلف ّتمكنلو مل ي:  تسألقد  :١٤٩١ املسألة
، فله ً يكن خمتونا يف هذه السنة وملّللحج ّاملكلفإذا استطاع : اجلواب

 :حالتان
وقبل ّ احلج  من اخلتان يف بلده أو يف بلدّتمكنيأن  :احلالة األوىل

 . ّحجهطوافه وّيصح الطواف، فحينئذ جيب عليه ذلك و
ٍال يتمكن من اخلتان يف سنة االستطاعة ملرضأن  :احلالة الثانية  ٍ أو عذرّ

ّء الطواف للعمرة وللحج ّ ثم أداً أيضا،ّآخر، فحينئذ جيب عليه الذهاب للحج
ّبنفسه، ثم يستنيب من يطوف عنه، ثم يصيل ّ  . هو صالة الطوافّ

 بحدود سرت العورة يف ،سرت العورة حال الطواف: الواجب اخلامس
 .  وال جيب الزائد،الصالة

 

يكون قبل اإلحرام أن  ث احليض للمرأة يمكنوحد  :١٤٩٢ املسألة
حرام أو قبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد ، أو بعد اإلّالتمتعلعمرة 

 :  صورّ عدةفهنا. الطواف
إذا حاضت املرأة أثناء اإلحرام لعمرة : الصورة األوىل  :١٤٩٣ املسألة

 ألداء العمرة، كام لو حاضت يف اليومًعا  أو بعده، وكان الوقت واسّالتمتع
ـ أي ّ احلج عادهتا تنتهي قبل ّأن  أو قبله، وكانت تعلمّاحلجةمن ذي ّاألول 
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 فيها من أداء العمرة بيرس ّتمكن بفرتة تـ ّاحلجةقبل يوم التاسع من ذي 
  إىلوتنتظرّ مكة تدخلّ ثم حترم من امليقاتأن  وسهولة، فحينئذ جيب عليها

 . تبدأ بأعامل العمرةّ ثم تطهر من احليضأن 
 أو ّالتمتعإذا حاضت أثناء إحرام عمرة : الصورة الثانية  :١٤٩٤ املسألة

 وقت ّأن كن لدهيا الوقت الكايف ألداء العمرة، بمعنىقبل اإلحرام، ومل ي
 ما بعد مناسك إىل ّحيضها سيستمر ّأن ، وكانت تعلمًقاّصار مضيّاحلج 
 من ّج اإلفراد حلفتنوي اإلحرام. اإلفراد إىل اّحجه فحينئذ ينقلب ّاحلج،

عرفات فتقف معهم وتقف باملزدلفة ّاحلجاج إىل خترج مع ّ ثم امليقات،
فيض يوم العيد معهم، وترمي مجرة العقبة وتذبح وتقرص، معهم، وت

الترشيق وينتهي ّ أيام ترمي اجلامر الثالثة يفّ ثم وتستنيب لطوافها وصالهتا
 . تطهرأن  تأيت بالعمرة املفردة بعدّ ثم .اّحجه

، ّالتمتعإذا حاضت بعد اإلحرام لعمرة : الصورة الثالثة  :١٤٩٥ املسألة
 ّ بني اإلتيان بحجّلعمرة، فحينئذ تتخريومل يكن لدهيا الوقت الكايف ألداء ا

 من دون طواف ّالتمتعتأيت بعمرة أن  فراد كام يف الصورة الثانية، وبنياإل
 من مكة، وبعد ّللحجحترم ّ ثم ،ّبالبيت، فتسعى بني الصفا واملروة وتقرص

ّ احلج  منى تقيض طواف العمرة قبل طوافأعاملوّ احلج االنتهاء من أعامل
 . ةإذا كانت طاهر

ما بعد الرجوع من منى، استنابت  إىل نت ببقاء حيضهاّا إذا تيقّمأ
 . يطوف بالبيت عنهاأن  ا تطلب من غريهاّهنأللطواف، بمعنى 

إذا حاضت املرأة أثناء الطواف بالبيت : الصورة الرابعة  :١٤٩٦ املسألة
تطهر، سواء أن   كامل بعدٍتأيت بطوافأن  جيب عليهافهنا ، ّالتمتعلعمرة 

 .اوز النصف أم بعدهكان ذلك قبل جت
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إذا حاضت املرأة بعد طواف عمرة : الصورة اخلامسة  :١٤٩٧ املسألة
أن  تأيت بالصالة بعدأن   وقبل صالته، فطوافها صحيح، وعليهاّالتمتع

 .ّاحلجتطهر وقبل طواف 
 .ً تشمل النفساء أيضاحكام هذه األّوكل
ِّ يؤخر أو ًاءتتناول دوأن   للمرأةجيوزهل :  تسألقد  :١٤٩٨ املسألة

 وهي طاهرة؟ّواحلج أعامل العمرة ّ كل  من أداءّتمكنِّيقدم احليض لت
ّجيوز هلا تناول الدواء الذي يعجل أو يؤخر احليض، ولكن: اجلواب ِّ ه ِّ

 الدم، فعليها أداء األعامل ّتأخرفلو تناولت هذا الدواء و. ليس بواجب
 .باعتبارها طاهرة وال يشء عليها

ة طة أو الكثريّاغتسلت ذات االستحاضة املتوسإذا   :١٤٩٩ املسألة
 فال جيب عليها الغسل ،رادت الطوافأّ ثم للفريضة وحسب تكليفها
تكتفي بغسل االستحاضة الذي اغتسلته أن  للطواف، بل جيوز هلا

ا لو مل تغتسل للفريضة، كام لو مل تكن مستحاضة أو كانت قليلة ّمأ. للفريضة
  فحينئذ جيب عليها،طة قبل الطوافّاملتوس إىل انتقلتّ ثم رت وصلتّفتطه

.االغتسال للطواف وصالته 

 

 :  رشوط هيّاملرشفةللطواف بالكعبة   :١٥٠٠ املسألة
يدخل مجيع بدنه أن  االبتداء من احلجر األسود، وجيب: لّوالرشط األ

  فينوي الطوافً قليال عىل احلجرّتأخريأن   إىلحيتاجّ أنه يف الشوط، بمعنى
اللة عىل ابتداء الطواف، ويوجد هناك عالمات وضعت للد. يبارش بهّثم 

 البداية ّ، يمثل خطاألرضِّمنها وجود خط من املرمر بني اللون عىل 
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 مستقيم مع الركن ّخرض اللون يقع يف خطأومنها وجود مصباح . للطواف
 .ّيالذي فيه احلجر وخط املرمر البن

وجيب االحتياط . شوطّ كل االنتهاء باحلجر األسود يف: الرشط الثاين
ًالشوط األخري بتجاوز احلجر وخط املرمر البني قليال من باب يف هناية  ِّ

 . ة العلمية لالنتهاء من األشواط كاملةّقدمامل
وال . جعل الكعبة عىل يساره يف مجيع أحوال الطواف: الرشط الثالث

 عىل يساره ّاملرشفةالكعبة  ّأن ًة يف ذلك، بل إذا صدق عليه عرفاّجتب الدق
 .أثناء الطواف كفى

ِدخال حجر إسامعيل يف املطاف، بمعنىإ: رشط الرابعال يطوف أن  ِ
ِوحجر إسامعيل هو القوس املوجود بني الركن العراقي . حوله ال داخله
ولو دخل فيه أثناء الطواف فقد بطل هذا الشوط وعليه . والركن الشامي

 .  الطوافإكاملإعادته، و
ك ّعيل للتربسامإعند الطواف يضع الطائف يديه عىل حجر  : تسألقد

  ذلك بالطواف؟ّأو االتكاء ونحو ذلك، فهل يرض
 . ذلك بالطوافّال يرض: اجلواب

االبتعاد عن الشاذروان وال جيوز الصعود عليه أو : الرشط اخلامس
وإذا أراد مسحه أو وضع اليد عليه . وضع اليدين عليه حال الطواف

ّ ثم ليه،عن الطواف حينئذ، فيمسحه أو يضع يده عّيتوقف أن  فيجب
والشاذروان هو االنحدار امللتصق بجدار الكعبة مع .  يف طوافهّيستمر

ولو صعد عىل الشاذروان أثناء الطواف فقد بطل الشوط الذي . األرض
 .  الطوافإكاملحصل فيه ذلك، وعليه إعادته و

 × والشاذروان هو بقية األساس الذي بنى عليه إبراهيم اخلليل
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ُ جدد بناؤها بنيت ا حنيّهنأالكعبة، بمعنى  وعىل هذا . صغر وبقي األساسأُِّ
يكون الشاذروان من ضمن جدار الكعبة، فيجب الطواف حوله مع الكعبة 

 . وال جيوز إدخاله يف الطواف
، وال ًات متواليات عرفاّالطواف بالبيت سبع مر: الرشط السادس

ز وال جيو. ًمن سبعة أشواط وال جيوز أكثر من سبعة عمداّ أقل جيزي
 .الفصل بني األشواط بفاصل طويل

يكون بني الكعبة ومقام أن  اعترب املشهور يف الطواف: الرشط السابع
. ونصف الذراعًعا ة وعرشين ذراّر هذا الفاصل بستَّويقد. × إبراهيم

ْمن احلجر الطواف ّ فمحل،سامعيل داخل يف املطافإحجر أن  وبام ال ِ
 .ذرع ونصف الذراعأة ّيتجاوز ست

كرب من تلك املساحة، أالصحيح كفاية الطواف يف مساحة  ّنأ ّإال
ًعرفا وإن هو بصدق الطواف حول الكعبة الرشيفة ّ إنام واملعيار يف حتديدها
 .كان من خلف املقام

مكن أإن  إبراهيمنعم، األفضل الطواف بني الكعبة الرشيفة ومقام 
 .خرينذلك، ومل يكن فيه مزامحة لآل

 الطواف داخل املسجد احلرام، بمعنى الطواف يكونأن  :الرشط الثامن
ساحة املحيطة بالبيت وال جيوز خارج املسجد أو داخل الرواق داخل امل

 . املحيط به أو يف الطوابق العلوية أو عىل السور
ال يقرن بني طوافني، بأن يطوف سبعة أشواط أن  :الرشط التاسع

تيان بركعتي الطواف ٍخرى كطواف ثان، قبل اإلأللفريضة، ويلحقها بسبعة 
 ركعتي الطواف عند مقام ّيصيلأن  ًالّبل جيب عليه أو. لّوللطواف األ

  هذا يف طواف الفريضة . خرواف اآليأيت بالطّ ثم ل،ّو للطواف األإبراهيم
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 . ـالطواف الواجب: أيـ 
 . ِفيجوز القران بني الطوافني ّواملستحبا يف الطواف املندوب ّمأو

الكعبة لتقبيل األركان أو  إىل تفتيلأن  جيوز للطائف  :١٥٠١ املسألة
املسجد أو اليمني، من  إىل الكعبة أو إىل ولو انحرف بجسمه. تقبيل احلجر

 ـ وضعه السابق إىل ة الزحام، فال يبطل طوافه، بل جيب عليه الرجوعّشد
ّ حتى ـ )بوجهه أو بظهره (الوراء إىل يرجعّ ثم يساره إىل جيعل الكعبة أي

ال حيسب ّ أنه بمعنى. يكمل طوافهّ ثم التفت فيهاملكان الذي  إىل يصل
 .املسافة التي انحرف فيها من الطواف

 خارج صحن املسجد إىل خرج الطائف من املطافإذا   :١٥٠٢ املسألة
خارج املسجد، وجب  إىل الرواق أو خرج إىل ، كام لو دخل)ساحة املسجد(

، ولو بطلت املواالة العرفية.  الطواف وال يشء عليهإكاملعليه الرجوع و
ً كان كثريا وطويال إناخلروج ّأن بمعنى  فقد بطل طوافه وعليه إعادته من ً
 .البداية

قطع الطواف بسبب االختناق  إىل  الطائفّاضطرإذا   :١٥٠٣ املسألة
كان  فإن وضيق النفس أو وجع البطن أو الصداع أو غريها من األعراض

يعيده من أن   الشوط الرابع فقد بطل طوافه، وجيب عليهإكاملذلك قبل 
الرجوع واإلمتام من ّ ثم كان بعد الشوط الرابع جاز له اخلروج وإن .دجدي

 . حيث قطع
هل جيوز للطائف اجللوس أثناء الطواف :  تسألقد  :١٥٠٤ املسألة

 ة احلجيج؟ّلالسرتاحة أو انتظار قل
ال أن  جيوز للطائف اجللوس لالسرتاحة أثناء الطواف، برشط: اجلواب

ولو . يكمل من حيث انتهىّ ثم  تفوت املواالة معه،ًيكون جلوسه طويال
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الطواف من ّ كل  وفاتت املواالة فقد بطل طوافه ولزمته إعادةًجلس طويال
 . فيكمل وال يعيد،إذا كان ذلك بعد إمتام الشوط الرابعّ إال ،جديد

 

 ّ عدة، فلهً، أو نسياناًذا نقص الطائف من طوافه سهواإ  :١٥٠٥ املسألة
 :حاالت

 ذلك يف األثناء وقبل فوت املوالة، وجب عليه ّكرتذإذا : احلالة األوىل
 .  النقص وال يشء عليهإكامل

 ذلك بعد فوات املواالة أو بعد اخلروج من ّتذكرإذا : احلالة الثانية
 : صورّ عدةاملطاف، فله

أتى به املطاف و إىل ، رجعً واحداً شوطاّإذا كان املنيس: الصورة األوىل
 .ّوصح طوافه

ربعة أ من ّقلأإذا كان املنيس أكثر من شوط واحد و: الصورة الثانية
 واألفضل .ً أيضا طوافهّتى بالنقص وصحأوً أيضا املطاف إىل أشواط، رجع

 .الطواف من جديدّ كل إعادة
ربعة أشواط، بحيث مل يكمل أإذا كان املنيس أكثر من : الصورة الثالثة

 . النصف، وجبت عليه إعادة الطواف من جديد
 إىل  من الرجوعّتمكنة، إذا مل يّتقدمالصور املّ كل يف: عةالصورة الراب

بلده أو يف  إىل رجعأن   اخللل بعدّتذكرّ أنه املطاف لإلمتام، ولو بسبب
يستنيب غريه ليطوف عنه، ولو عن طريق أن   جيب عليهٍ فحينئذ،الطريق

 .ّحجه ّصال باهلاتف، ويتمّاالت
 :  صورةّ عد، فلهً الطواف نسياناّاملكلفترك إذا   :١٥٠٦ املسألة
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 قبل السعي بني ّتذكر، كام لو ّ قبل فوات املحلّتذكرإذا : الصورة األوىل
 . املطاف واإلتيان به إىل الصفا واملروة، فيجب عليه الرجوع

  بعد السعي أوّتذكر، كام لو ّ بعد فوات املحلّتذكرإذا : الصورة الثانية
ّبعد أعامل احلج كل ّها، فيجب عليه قضاؤه ويصح حجهّ  . يشء عليه والّ
 ّ فإن متكنبلده أو يف الطريق، إىل  بعد الرجوعّتذكرإذا : الصورة الثالثة

ّيصح حجه و،ًوجب عليه ذلك ويأيت به قضاء ،ّ إىل مكةمن الرجوع مل  وإن .ّ
النائب يطوف عنه  ّأن بمعنى. يستطع الرجوع وجبت عليه اإلستنابة له

 . بالنيابةّبالبيت سبعة أشواط ويصيل
حصل خلل ما يف الشوط الواحد فال إذا :  تسألقد  :١٥٠٧ املسألة

ة ّمكان اخللل بسبب كثرة الطائفني وشد إىل  الطائف من الرجوعّتمكني
  فامذا يفعل؟،الزحام

 يف مسريه حول الكعبة ّيستمرأن  يمكن له يف مثل هذه احلالة: اجلواب
احلجر بدأ الشوط الذي حصل فيه  إىل ة الشوط، فإذا وصلّمن دون ني
 .ديداخللل من ج

 
فلو . ال جيوز للطائف الزيادة عىل عدد األشواط السبعة  :١٥٠٨ املسألة

ل طوافه، وعليه  الواجب فقد بطمنالزائد جزء  ّأن  بعنوانًزاد عليها عمدا
 .اإلعادة من جديد

ن زاد عىل السبعة أشواط بدون عنوان الزيادة عىل الطواف بل من إو
 من اخلروج من املطاف بسبب ّتمكنالباب الدوران حول الكعبة أو عدم 

  . فال يبطل طوافه،الزحام أو غري ذلك
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إذا أكمل األشواط السبعة بعنوان طواف الفريضة   :١٥٠٩ املسألة
أن  قبل × إبراهيم عند مقام الطوافالواجب، وجب عليه اإلتيان بصالة 

 ّيأيت بطواف مستحبأن   الصالة جيوز لهإكاملوبعد .  جديدٍيأيت بطواف
  .بقدر ما يشاء
 

 : الطائف بعدد األشواط فله ثالث حاالتّ شك إذا  :١٥١٠ املسألة
بعدد األشواط بعد الفراغ من الطواف، كام لو ّ شك إذا: احلالة األوىل

 يفال يعتن، حصل الشك وهو يف صالة الطواف أو يف الشارع أو يف املسعى
تها ّأو بصحبرشائط الطواف ّ شك وكذا لو. صحيحّ أنه ه ويبني عىلّبشك

 . من الطهارة والساتر ونحوها
يف الزائد، كام لو قال ّ شك ّهن بالسبعة أشواط لكنّإذا تيق: احلالة الثانية

م ال؟ أ ولكن هل أتيت بشوط ثامن ًأنا أتيت بسبعة أشواط يقينا: يف نفسه
 .  طوافهّصحةه ويبني عىل ّ بشكيفحينئذ ال يعتن

م الثامن، أّاألخري يف أنه الشوط السابع ّإذا شك يف الشوط : احلالة الثالثة
ة الرجاء، وال يشء ّ بنيٍ جديدٍأثناء الشوط نفسه، فيجب عليه إكامل طواف

 .عليه
يف عدد األشواط قبل إمتام الشوط السابع، كام ّ شك إذا: احلالة الرابعة

بني السادس والسابع، أو بني اخلامس والسادس، أو بني األشواط ّ شك لو
يبدأ بطواف أن   وجيب عليه،هّنئذ حيكم ببطالن طوافه كل، فحياألخرى
 .جديد

يعتمد عىل حساب أن  هل جيوز للطائف:  تسألقد  :١٥١١ املسألة
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 حيسب بنفسه لنفسه؟أن  م جيبأغريه من الطائفني 
يستعني الطائف بحساب غريه من أن  ذلكّ كل جيوز يف: اجلواب

تامد عىل املسبحة أو  لطوافه، أو باالعً وحافظاًناّ، إذا كان غريه متيقّاحلجاج
 .اد اليدوي أو غريها من الوسائل املمكنةّالساعة الرقمية أو العد

 جيوز ،شواطيف عدد األّ شك ، إذاّيف الطواف املستحب  :١٥١٢ املسألة
 .ه وال يشء عليهّيتمّ ثم ّله البناء عىل األقل

ه ويبني ّال يعتني بشكأن   جيب، يف الطوافّكثري الشك  :١٥١٣ املسألة
 .حّعىل اجلانب املصح

 

 من الطواف بنفسه، جاز له ّاملكلف ّتمكنمل يإذا   :١٥١٤ املسألة
 عىل ظهره، أو يركب عليه أو ئّاالستعانة بغريه للطواف معه، كأن يتك

ه، ّ من ذلك كلّتمكنمل ي وإن . عىل رسير أو عربة ونحو ذلكًيطوف حمموال
 ّوكذلك بالنسبة للصالة، فيصيل. ستنابة، فيطوف النائب عنهجازت له اال

 . يام أو من جلوس أو من اضطجاع وحسب حالتهمن ق
يف حالة العجز عن الطواف بسبب الزحام الشديد   :١٥١٥ املسألة
 جيوز الطواف بالطوابق العلوية للمسجد احلرام وال جتب ،ّوكرب السن
 .فضلأكانت االستنابة  وإن االستنابة،
 بعض ّتمكن يف أوقات الزحام الشديد ال ي:قد تسأل  :١٥١٦ املسألة

ُيرفع أن   من جماراة اآلخرين، فيحصلالنساءأو ني من ضعاف البنية ّاملكلف
امليش حصل أن  ويميش مع موجة الناس، بمعنى األرض  عنّاملكلف

  حينئذ؟ًبسبب الزحام فهل يكون الشوط صحيحا
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املكان  إىل  وعليه الرجوع، يف مثل هذه احلالةًال يكون صحيحا: اجلواب
 .يميش بنفسهّ ثم الذي حصل فيه ذلك

 أثناء الطواف ًلو قامت الفريضة مجاعة ماذا :قد تسأل  :١٥١٧ املسألة
 شواطأ، فهل يمكن البناء عىل ما سبق من  من الطوافّاملكلف ّتمكنومل ي

 ه بعد الصالة؟ّثم إكامل
ّمل يكن الوقت كثريا بحيث يرضإذا : اجلواب  باملوالة فال إشكال يف ً

 .متامهإ
 

لطائف  كثرية ينبغي لّمستحباتللطواف آداب و :١٥١٨ املسألة
 عىل اإلتيان هبا، وال ينبغي له التهاون هبا وإمهاهلا رصاملحافظة عليها وحي

 يف ّستحباتحياول اإلتيان بكل املأن  ، بل يفرتض بهّمستحبةا ّهنأة ّبحج
 ً بعد ذلك أبداّحجهر ّام ال يتكرّتلك املشاهد الرشيفة واملواطن العظيمة، فرب

  هي فعل املعصومنيّستحباتهذه املط فيها، وّ عىل ما فرّيندم ويتحرسّثم 
 .ً وكانوا حيافظون عليها كثريا^
ً  يف خطواته، مشغوالًاّ مقرصًيطوف حافياأن  :ّومن هذه املستحبات •

 كالم ّوالعبث واملزاح وكل اللغو ًن، تاركاآبالذكر والدعاء وقراءة القر
 .الدنيا

ف ويف هنايته، له يف بداية الطواّيستلم احلجر األسود ويقبأن  :ومنها •
. مكنه ذلك، من دون مزامحة وإيذاء اآلخرينأإن  شوطّ كل ويف هناية

   َه، ل شهدُتْيتها، وميثا  تعاهدّأمان  أد( :ويقول عند استالم احلجر األسود
  .)با وافاة
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ِا لهم إ  أسأ ك ب( :يدعو أثناء الطواف هبذا الدعاءأن  :ومنها • َ ُ ْ ّ َ اسمك ا ي ُ ّ ِ ْ

َ به  َ ْمُ  َ ِ َ به   جَم ُا يَمَ ك، ا اءَِللُط ِ َ ِ  األِدَدِ
َ

ِأسأ ك بَ، وِضْر َ ُ َ اسمك ا ي ْ ِ ْ

َ   عَ  ْهَ  ُ ِأسأ ك بَ، وَكُشْرَ َ ُ َاسمك ا ي  ْ  َ ِ    أَ  ْهْ
َ ُ َأ و،َِكتَِ الئَ  ُدامْقَ

َ
سأ
َ ِ ك بْ َ َاسمك ُ ِ ْ

َا ي د ُ به  َ ك  ِ ِ من جانَو ِ ْ  األِور  الطِبِ
َ
 ف،ِمنْي

َ   وَتْبَجَتْاسَ ُ أَ
َ
َ  ِهَْيلَ عَتْيَْقل  ًة بَ

َأ، وَكْنِم
َ
سأ
َ ِ ك بْ َ َاسمك ا ي  ُ  َ ِ َِتْرَفْ ِ به   ٍمحمد ِ  َ ْ من َم دَقَا  مآ ِ َ وِيهَلَ عُ اهللا  َصُ ِ

َأ، وَر أخَما تَ وِِهْبنَذ
َ
ام ّوكل. دعاء ما أحببت من الّتذكرّ ثم ،)َكَتَمِْع نِهَْيلَ عَتْمَمْ 

ُ ا لهم ( :وتقول يف حال الطواف. ’ ّيت عىل النبيّانتهيت إىل باب الكعبة صل ّ

ِإ  إ ك فق ، و   خائف  ستج ، فال  بدل ا ْ  َ َُ َ ٌَ ٌْ ُ ٌ ِ ّ َ َّ َ ْس ، وال  غ  جس ْ ِْ ْ  َ ُ َ( . 
ربعة وحجر ركاهنا األأنة كّسامء معيأة وهلا ّحمدد وّمهمةلكعبة معامل ويف ا

ّ ثم  يبدأ الطائف بالركن الذي فيه احلجر األسود.إبراهيمعيل ومقام سامإ
 ّهذا الباب استحب إىل ذا وصلإباب الكعبة الرشيفة، ف إىل يصل بعد قليل

 إىل يصلأن   إىل الطائف يف مسريهّيستمرّ ثم د،ّل حممآد وّ الصالة عىل حممهل
ِ، وفيه يقع حجر جهة العراق إىل الركن الثاين وهو الركن العراقي، ويقع

إسامعيل، وهو القوس املوجود مقابل الكعبة بني الركن العراقي والركن 
ِا لهم أدخل ( :ِحجر إسامعيل رفع رأسه وقال إىل ِفاذا وصل. الشامي

ْ ِ ْ  ُ َ ا نة ّ  َ

َبر تك، و ََ َِ ْ
َ  بر تك منْرِأجِ ِ َ َِ ْ َ ِ ا ارِ َ  منِ فَ، وّ ِ، وأوسِمْق  ا سِ ْ َ ع  َ َ َ منْ  ِقْز  ا رِ

، وادرأِاللَا 
ْ َ ْ ِ   فسقة ا ن واإل سَ    َ ْ َ  ِ ِ َ َ َ ِ فسقة العرب والعجمَ  َ و،َ  َ َ ََ َِ ِ َ َ َ( . 

َواذا جاز حجر ى ّر الكعبة وهو املسمّمؤخ إىل  إسامعيل، وانتهىِ
  نإ، ِمَرَا كَ وِودُا َ وِلْو الطَ و نَا ا مَيا ذ( : الركن اليامين قالَلْبَق) املستجار(بـ
 . )ُليمَ العُميع  ا سَْت أنَك  إن؛ّ ِ مُهْل بَقَ َ و،  ُهْفِضاعَ فٌعيفَ  ضَمَ 

 :يقولأن   لهّاستحب ـ وهو آخر األركان ـ الركن اليامين إىل واذا وصل
 ،ِةَِيالعا ِ بُانّنَا مَ و،ِةَِيالعا ِ بُمِعْنُا مَ و،ِةَِيا َ العَِقرازَ و،ِةَِيا َ العِ  َ، يا وُيا اهللا(
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َالعا ية   و   ِ بُل ضَفَتُا مَو َ َ  َ َ ِ َِ ِ ا نيا واآلخرةَنَْ  يا ر،َكِْقلَ خِيعَ َ ِ ْ َ ما، صل ُهَحيمَرَ و 

ِ   مد وآل ٍ  َ ُ ٍ  مدَ  َ َا العا يةَقنُزْارَ و،ُ َ ِ العا يةَوامَدَ، وَِ َِ ْ العا ية   ا نيا َرْكُشَ و،َ  ِ َِ َ

ِاآلخرةَو َ  . )َ ِا ّ ا رَمَْح يا أر،ِ
 يديه عىل البيت َ وبسط،املستجار إىل ذا فرغ الطائف من طوافه ذهبإف

َا لهم ا ( :ه به وقالّه وخدَ بدنَقَلصأو َ َ  بدك، وُدْبَالعَ، وَكُْتَ  بُتْيُ ّ َ ُ ْ  ُ نَهذا مَ
َ منَِك بِِذالعائ ِ ا ارِ   عن الصادقويُه رّ بالذنوب، فإنُقرارهنا اإلّيستحب و. )ّ
ّثم  .)١(<فر لهُغّ إال ه بذنوبه يف هذا املكانِّ لربُّقرُ يٍليس من عبد> :قالّأنه  ×
ِا لهم من ق( :يقول ْ ِ  ُ ُالعا يةَ وُجَرَالفَ وُحْو  ا رَِكلَبّ َ ُ ، ا لهم َِ  ُهْفِضاعَ فٌعيفَ  ضَمَ   نإّ
ّستج  باهللا من ا ارأ، َكِْقلَ خََ  َِ ََخ وّ ِ مِهَْيلَ عَتَْعلَ    ما اطْرِفْاغَ ، و َ ِ ِ ِ ُ َ ْ(.  

 ًا فيه بابَّ فإنُهْمِ فاستلَّ اليامينَ الركنَفإذا بلغت...> : × ففي فقه الرضا
ُ اجلنة مل يِن أبوابِم  هذا َ مقابلِ املسجدِ منه إىل زاويةُح، وتسريِتُ فُ منذْقَلْغّ

أ( :الركن وتقول
ُ

وتقول بني . )ِآ َِ وِيهَلَ عُ اهللا  َ صِ اهللاَولُسَ يا رَيكَلَ ع  َص
ِر نا آتنا  ( :الركن اليامين وبني ركن احلجر األسود ِ ِ ا نيا حسنة، و   َ

ً َ َ َ ْ ِ اآلخرة   َ ِ
ّحسنة، وقنا عذاب ا ار َ ََ َِ َ ً فإذا كنت يف الشوط السابع، فقف عند املستجار . )َ

َّ اهللا كثريا وألحُق بأستار الكعبة، وادعَّوتعل  حوائج الدنيا ْ عليه، وسلً
 . )٢(<... جميبٌه قريبّواآلخرة، فإن

ُ يف كل شوط، ويعانقَّ اليامينَ الركنُلّويقب...> :ويف الوسائل  :ه، وليقلّ
ُ ا لهم أّ  َ حَ   ُْب تّ

َ
ال أّ  َ حِ َمِصْاعَ، وَوبُت

َ
 . )٣(<َودُع

                                                             
 .٤١١ ص٤ج: الكايف) ١ (
 .٢١٩ص: فقه الرضا) ٢ (
 .٤١٦ ص٩ج: وسائل الشيعة) ٣ (
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 من أعامل العمرة،  الواجب الثالثوصالة الطواف ه  :١٥١٩ املسألة

 فيها بني اجلهر ّوهي ركعتان كصالة الصبح، من دون أذان وإقامة، يتخري
يها ّيصلأن  وجيب. مكان قدر اإلً بعد الطواف مبارشةهباى َيؤت. خفاتواإل

 من ذلك، ّتمكنمل ي فإن .مكانمع اإل، × إبراهيم خلف مقام ّاملكلف
.  فيه الصالةّؤدييأن  يعقرب مكان للمقام يستطأ يف ّيصيلأن  وجب عليه

 :تها تكون بعنوانّوني. ّحجهً، فمن تركها عمدا بطل ًوال جيوز تركها عمدا
ِا متع ِةَمرُِع لِواف  الطََة صالّص ُأ(  َ ال جيب  وٌ قلبيةّالنيةو. ) تعا ِ اهللاَ إ ًةَر ُ ق 

 .اظ هبّالتلف
، وال ًيؤتى بصالة الطواف بعد الطواف مبارشةأن  جيب  :١٥٢٠ املسألة

 ٢٠ال يتجاوز أن  ُّ وحده،س بالفاصل القليل بحيث ال تفوت املواالةبأ
 يف حاالت االضطرار كالزحام الشديد وجتديد الوضوء ،نعم. ًدقيقة تقريبا

 .واالختناق يمكن التأخري بمقدار احلاجة
الطمأنينة واجبة يف صالة الطواف كام هي واجبة يف   :١٥٢١ املسألة
 من أداء صالة الطواف يف ّلفاملك ّتمكن، وعليه فلو مل ياألخرىالصلوات 

 مناسب ٍداؤها يف مكانأ وجب عليه ،هذا املكان أو ذاك لفقد الطمأنينة
 . فيه من حتصيلهاّتمكني

 : صورّ عدةنيس أو جهل صالة الطواف فلهإذا   :١٥٢٢ املسألة
ها أثناء السعي بني الصفا واملروة، فيجب عليه ّتذكريأن  :الصورة األوىل

 صالة الطواف عند املقام مع ّصيليّ ثم  شوط كان،ّقطع السعي يف أي
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 . من مكان القطعّ األول يرجع ويكمل سعيهّ ثم مكاناإل
 إىل ها بعد السعي، فحينئذ جيب عليه الرجوعّتذكريأن  :الصورة الثانية

 وال زال ّ احلج،وكذا لو ذكرها بعد أعامل. يشء عليه املسجد وقضاؤها وال
  .ّمكةيف 

 ة، فيجب عليه الرجوعّد اخلروج من مكها بعّتذكريأن  :الصورة الثالثة
 . املسجد واإلتيان هباإىل 

ّها بعد اخلروج من مكة ولكنه مل يتمكن من ّتذكريأن  :الصورة الرابعة ّ
 . مكان ذكرها فيهّيها يف أيّيصلأن  ة، فحينئذ جيب عليهّالرجوع إىل مك

مات، ّ حتى هاّتذكرإذا نيس صالة الطواف ومل ي: الصورة اخلامسة
 .ه قضاؤها عنهّ عىل وليوجب

 من الطواف وقبل أداء ّاملكلفلو انتهى :  تسألقد  :١٥٢٣ املسألة
 من ّاملكلف ّتمكن فلم ياملسجدصالة الطواف انعقدت صالة الفريضة يف 

  فامذا يفعل؟،هاأدائ
نتهاء من ما بعد اإل إىل ر صالة الطوافّيؤخأن  جيوز له: اجلواب

 . الفريضة
يبادر أن  ب عليه فال جي،لو انتهى من صالة الطواف  :١٥٢٤ املسألة

 من أجل له تأخريه بمقدار قليل جيوزالسعي بني الصفا واملروة، بل  إىل ًفورا
 .االسرتاحة أو جتديد الوضوء ونحو ذلك
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  هو السعي ّالتمتعالواجب الرابع من واجبات عمرة   :١٥٢٥ املسألة

 يقعان بالقرب ة،ّمكبني جبيل الصفا واملروة، ومها جبالن صغريان داخل 
أن   إذا فرغ من الطواف وصالتهّاملكلفوجيب عىل . من املسجد احلرام

جبل املروة وينتهي  إىل ًهاّجبل الصفا ويبدأ بالسعي منه متوج إىل هّيتوج
م أة السعي هل هو لعمرة ّ نيّاملكلفد ّحيدأن  وجيب. عنده، سبعة أشواط

اهللا تعاىل، فيبطل  إىل ًالفعل قربة ًع، قاصداّم لعمرة متتأ، لعمرة مفردة ّحلج
ّيصح وال تشرتط فيه الطهارة، فيجوز للمجنب واحلائض السعي و. بالرياء
 .يكون بالثوب النجسأن  وجيوز. منهام

جيب االبتداء بالسعي من الصفا، واالنتهاء باملروة، وال   :١٥٢٦ املسألة
ذا إاملروة، ف إىل هّيتوجّ ثم يبدأ سعيه من الصفا،ّ أنه بمعنى. جيوز العكس

ذا وصله إاه الصفا، فّينطلق من املروة باجتّ ثم .لّووصله انتهى شوطه األ
ذا وصله انتهى إ املروة فاهّباجتينطلق من الصفا ّ ثم انتهى شوطه الثاين،

فتكون بداية األشواط الفردية من الصفا وتنتهي . شوطه الثالث، وهكذا
ويكون الشوط . بالصفاباملروة، بينام تبدأ األشواط الزوجية باملروة وتنتهي 

 .ل، والشوط الرابع مثل الثاين وهكذاّالثالث مثل األو
نسان أو  الركوب عىل ظهر اإلجيوزمع الرضورة   :١٥٢٧ املسألة

 .العربات املوجودة هناك
 ً يف العربة املدفوعة اختياراي السعجيوزهل :  تسألقد  :١٥٢٨ املسألة

 ومن دون رضورة أو رضورة قليلة؟
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كها بيديه ّقود العربة ـ يعني حيرّإذا كان نفس املكلف هو الذي ي: اجلواب
 . فال بأس به،كها متى شاءّفيوقفها متى شاء وحير ـ

يف الطريق الرابط بني الصفا واملروة ّ إال ال جيوز السعي  :١٥٢٩ املسألة
اه املروة، وينطلق من املروة ّ من الصفا باجتينطلقاملعروف باملسعى، بحيث 

 من ًسافة أو قريبا وال جيوز من مكان آخر ولو كان بنفس امل،اه الصفاّباجت
 .اجلبلني

 جيوز السعي يف الطوابق العلوية واملسعى هل:  تسألقد  :١٥٣٠ املسألة
 ؟ًاجلديد املبني حديثا

 .ذلك بال إشكالّ كل جيوز الطواف يف: اجلواب
ّ أنه ليه، بمعنىإ اآلخر عند الذهاب اجلبلجيب استقبال   :١٥٣١ املسألة
الذهاب ويستقبل الصفا عند  إليه يستقبل املروة عند الذهابأن  جيب عليه

 ولو فعل ذلك .الوراء إىل يميشأن  ستدبار، أي ال جيوزليه، فال جيوز االإ
وال بأس بااللتفات إىل اليمني واليسار أو اخللف عند امليش، كام . بطل شوطه

 .ال بأس باجللوس لالسرتاحة أثناء الشوط أو بعده
يكون السعي من اجلبل، من بدايته أو من أن  جيب  :١٥٣٢ املسألة

يراه أو أن   بقدميه، وال يكفياجلبليطأ أن   هوّ فاملهموسطه أو من هنايته،
 . جواره إىل يصل

هل جيب عىل الساعي االلتزام بطريق :  تسألقد  :١٥٣٣ املسألة
جيوز له  أم الذهاب واإلياب املوجودين يف املسعى واحلاجز املوجود بينهام،

 العكس فيذهب يف طريق اإلياب ويرجع يف طريق الذهاب؟
يف  تزام بطريقي الذهاب واإلياب املوجودينًال جيب رشعا االل: اجلواب

 النظام ى ذلك إىل إيذاء الناس وخلخلةّولكن إذا أد. املسعى بل جيوز العكس
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 .فال جيوز من هذه الناحية
، بسبب ً أو اضطراراًشكال يف قطع السعي اختياراإال   :١٥٣٤ املسألة

ٍ يف العدد أو الزحام أو التعب، أو البدء بسعي جديد مقرون بالدعاء ّالشك
الصفا ويبدأ بسعي جديد  إىل هّويتوجّ األول فيقطع السعي. حو ذلكون
 .ة جديدةّوني

ره وجب ّخأولو . ًال جيوز تأخري السعي إىل الغد اختيارا :١٥٣٥ املسألة
 ،ًيكون السعي ليالأن   وجبً طاف ليالفلو. ة الرجاءّعليه إعادة الطواف بني

 .ًيكون السعي هناراأن   وجبًولو طاف هنارا
 من السعي بنفسه بعض ّاملكلف نّمتكلو :  تسألقد  :١٥٣٦ املسألة

 ستنابة يف كام جيوز له اال،يةّ لألشواط املتبقستنابةاالاألشواط، فهل جيوز له 
 ال جيوز؟ أم األشواطّكل 

 ـ األشواط السبعة ـ  السعيّستنابة لكلجواز االًرشعا ثبت : اجلواب
 عن أداء ًفلو كان عاجزا. ستنابة لبعض األشواطللعاجز، ومل يثبت اال

 .شواط األّ جيب عليه االستنابة لكلٍعض االشواط بنفسه، فحينئذب
 

ف من الذهاب ّالشوط الواحد يتأل ّأن ّاملكلفلو اعتقد   :١٥٣٧ املسألة
 ففيها ً أو غفلة أو نسياناًالصفا، جهال إىل املروة والرجوع إىل من الصفا

 :صور
 أو عند  الشوط السابعإكاملذلك قبل  إىل  إذا التفت:الصورة األوىل

 .سعيهّيصح  قطع الباقي وال يشء عليه و،هإكامل
 ّ الشوط السابع، استحبإكاملذلك بعد  إىل  إذا التفت:الصورة الثانية
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 .خرىأشواط أ سبعة إكاملله 
يعني بعد ًعا شواط مجي األإكاملذلك بعد  إىل  إذا التفت:الصورة الثالثة

 .، مىض وال يشء عليهً أربعة عرش شوطاإكامل
  بطل سعيه، كامً أو نقص عمداًزاد يف سعيه عمدالو   :١٥٣٨ املسألة

 أو خطأ وأمكنه التدارك ًسهواولو زاد أو نقص . يف الطوافّتقدم 
 . ذلكّ تعني،والتصحيح

 الشوط الرابع، وجب إكاملكان النقص بعد  فإن ولو نقص من سعيه،
 مل ولو. هاّكلّ احلج  أعاملإكامل، ولو كان بعد ّتذكرعليه تدارك الباقي حيثام 

 . مّ استناب كام تقد، بنفسهّتمكني
يأيت أن   الشوط الرابع، وجب عليهإكامل قبل ًولو كان النقص نسيانا

إمتام للاميض ومتام ّ أنه ينوي بهأن  بمعنى.  بقصد اإلمتام والتاممٍ كاملٍبسعي
 .ّلسعي مستقل
يف عدد األشواط بعد إمتام السعي فال جيب ّ شك لو  :١٥٣٩ املسألة
 فال ،التاسع أم  هذا شوطه السابعهل عىل املروة، وهوّ شك ولو. عليه يشء

ّ أنه املروة، بمعنى إىل ه هذا بالطريقّلو كان شكا ّمأ .ً أيضاجيب عليه يشء
 فقد بطل ،املروة إىل التاسع قبل الوصول أم هل هذا هو شوطه السابعّشك 

ّلم يدر يف أييف عدد األشواط، فّ شك ولو. ه ووجبت إعادتهّسعيه كل ِ 
ذلك ّ تقدم  فقد بطل سعيه ووجبت إعادته من البداية، كام،ن اآلشوط هو

 .يف الطواف
طوافه وصالته كانا  ّأن  إىللو التفت أثناء السعي  :١٥٤٠ املسألة

 عنها ونحو ذلك، فقد ّباطلني لبطالن الوضوء أو وجود النجاسة غري املعفو
السعي بعد من ّ ثم ووجب عليه إعادة الطواف وصالتهً أيضا بطل سعيه
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 .جديد
وز أثناء السعي اجللوس لالسرتاحة ورشب املاء جي  :١٥٤١ املسألة
ث يف أمور دنيوية، كام ال جيب االلتزام بذكر ّعىل اهلاتف والتحدواإلجابة 

.كان األوىل االشتغال بذكر اهللا تعاىل والدعاء وإن . فيهّمعني 

 

 ّة عىل بعض املستحباتّاثوردت الروايات الرشيفة احل  :١٥٤٢ املسألة
 :  وهي كاآليت،ييف السع

يسعى ن أ ويكون الساعي عىل طهارة من احلدث واخلبث،أن  ينبغي
ً أيضا وجاء يف الروايات. ًاًمشيا بدل الركوب، وإن كان كالمها جائز

يصعد عىل جبل أن  ّيستحبو. طالة الوقوف عىل جبل الصفاإاستحباب 
حلجر األسود، الركن الذي فيه ا إىل ه بالنظرّالكعبة، ويتوج إىل الصفا وينظر

َاهللا أ  ( :يقولّ ثم ء اهللا ونعمهالآ ّتذكروحيمد اهللا ويثني عليه وي ْ  سبع )ُ
ُا مد هللا(ات، وّمر ْ ُإال اهللا َال  (ات، وّ سبع مر)َ ات، ويقول ثالث ّ سبع مر) 
 : اتّمر

ُإال اهللا َال  ( ُ وحده ال   ك    َ َ ََ ُ ْ ُ،   ا مَ ُ ْ،  ُدْمَ ا َُ َ وُكْلَ ُ  و ميتُ ُ ُو ميت  ،َ ُ َ

ْو  ،  ُ ُ،  يده ا  ُوتُمَ ال  َ   َوُهَوَ ْ َ ِ ِ َ ُ وهو    ، ِ َ َ ُ ٍ  ءَ ْ ٌ قديرَ َ .( 
 : ّمراتيقول ثالث ّ ثم د،ّل حممآد وّ عىل حممّثم يصيل

َاهللا أ     ما ه( َ َ ُ َ ْ ا مد هللا   ما أَدانا، وُ
َ َ َ ِ ُ ْ ِا مد هللاَِالنا، وْوَ ُ ْ ، ِوم يَلق اَ  ال َ

ِا مد هللا ا ائَو ِ ُ ْ  ). ِمَ
 : ّمراتثم يقول ثالث 

ْأشهد أن ال  ( ُ َ ُإال اهللا َْ ُ أشهد أنَ، و  َ َ  مدا  بده ورسو ، ال  ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً  َ ّ إال إيُدُبْعُ ، ُاهّ
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ُ    ا َص ِلُْ   ). َ ونِْ ُ ا مَهِرَ كَْو َ وَينَ
 :ّمراتثم يقول ثالث 

ّا لهم إ ( َ أسأ ك العفو والعا ية وُ ّ ِ َِ َ ََ ْ َ ُ َ   ا نيا وَق َا ْ ْ ِاآلخرة  َ ِ .( 
َاهللا أ  ( :ثم يقول ْ ُإال اهللا َال  ( ة،ّ مائة مر)ُ ُا مد هللا( ة،ّ مائة مر)  ْ  مائة )َ

 . ةّ مائة مر) اهللاَحانْبُس( ة،ّمر
ُإال اهللا َال  ( :ثم يقول َ أ ،  ، ُهَدَْح وَزابْ األحََبلَغَ، وُهَدْبَ  َََ نَ، وُهَدْعَ وَزْ

ِ ا لهم بار.ُهَدَْح وُدْ ا مَُ َ وُْكلُ ا مَُهلَف  ُ ّ ا لهم إ  .ِتْوَ ا مَدْعَفيما  َ و،ِتْوَ     ا مْكّ ّ ُ

ُأعوذ بك من ظ ْ ِ َ ِ
ُ ِ َ القِةَْملُ ِ، ا لهم أظِِهتَشْحَوَ وْ  ُ ّ إال  لِ ال ظَمَْو يَكِشْرَ عَتَ    لّ

 ). َك لِظ
 َنْ   ا رَ اهللاُعِدْوَتْأس( :يقولًه كثريا وَه وأهلَه ونفسَينِ ديستودع اهللاَ و

َ ا ي ال تَحيم ا ر ِو َما  وَ و ْأهَ وِ ْفَ َي  وِ دُهُِعدائَ وُضيع  ُ ْ ا لهم اسي،ُ  ُ   ْلِمْعَتّ
ِ  ك َ وسنة ن يك، وَِكتابَ ََ   ِ

َ ِ ِ      فََوتُ َأ، وِِهت لَ
َ
َ  منْذِع  ). ِةَنْتِ الفِ

الكعبة ورفع يديه  إىل إذا صعد الصفا نظر ×  املؤمننيُمريأوكان 
ْا لهم اغ( :وقال  ُ َ   ْدُعَ  ُتْدُ عْإنَ، ف طَ  ُهُْتَ نْ أذٍْبنَ ذُ     ْرِفّ ِا مغفرةِ بَ َ ِ ْ َإنك أنت   َ ْ َ  

ْأنا  َذا ، وَ عْنَ  ِ  َغ ِ إ  ر تٌتاجُ َ ْ ْن أنا  َيا مَ ف،َكَ ُ ََ  إ  رٌتاجْ ُ ا لهم  ، َْْ  ارِِهتْ ّ

ْ   ما أنت أهْلَعْا  َ ُال  فعل   ما أنا أهلهَو ُُهلَْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ فإنك ،َ ُن  فعل   ما أنا أهله إَ  ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ

َ عذب  و ْ ُن هَيا مَ، فَكَرْوَ جُال أخافَ وََك ْدَ  ع   تُتْحَبْ أص، ِْملْظَ  َْم َ ُ  ال ٌلْدَ عَوْ
 ُ  . )١() َْ ِْر ا،ُروَ

َاهللا أ  ( ثم يقول ْ   واحدة،ّيكربّ ثم تني،ّيعيدها مرّ ثم ،ّمرات ثالث )ُ
 . ه فبعضهّمل يستطع هذا كلفإن 

                                                             
 .٤٣٣ ص٤ج: الكايف) ١ (
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 من ِ فأ  ،ُكإذا أردت أن ي   ما > :قال × يب عبد اهللا الصادقأوعن 
 .)١()   ا صفاِا وقوف
  املنارة األوىلّة ووقار، فإذا وصل حمل بسكينًيسعى ماشياأن  ّيستحبو

  املنارة الثانية،ّحمل إىل هيرولأن  َّاستحب ـ  موضع يف املسعى فيه عالماتـ
ّثم يتوقف  املروة  إىل يصلّ ثم  ووقار،ٍعن اهلرولة ويبدأ بامليش بسكينةّ

 .فيصنع عليها كام صنع عىل الصفا

                                                             
 .١٣٢ ص٨ج: تذكرة الفقهاء) ١ (
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 من واجبات واألخريالتقصري هو الواجب اخلامس   :١٥٤٣ املسألة

ِ، وبه تنتهي العمرة وحيّالتمتععمرة  ِ املحرم إحرامه، وحيّلُ ما حرم ّ كل  لهّلَ
 يشء من شعر رأسه أو من شاربه أو ّ قصيعنيوهو . عليه بسبب اإلحرام

ة ّيكون ذلك بنيأن  وجيب. من حليته، أو من ظفر يده أو من ظفر رجله
 ًولو تركه نسيانا. ال يكفي النتف عن القصو. عبادةّ ألنه اهللا تعاىل إىل القربة

 .ت عمرته، واألفضل التكفري بشاةّ، صحّأحرم للحجّ حتى ّالتمتعيف عمرة 
 التقصري ّ، ويتعنيّالتمتعحيرم وال جيوز احللق يف عمرة   :١٥٤٤ املسألة

 لزمه ،ًعامداً عاملا ّالتمتع رأسه يف عمرة حلقولو . ةّتقدمفقط بالصورة امل
 . ً أو ناسياًو حلق رأسه جاهاللّ حتى بل. التكفري بشاة
  باحلكم، ًجامع بعد السعي وقبل التقصري جاهالإذا  :١٥٤٥ املسألة

 قبل الفراغ من السعي، ولو فعل التقصريكام ال جيوز .  بدنةّكفارةفعليه 
 .  شاةّكفارةذلك لزمته 
 يبادرأن  هل جيب عىل من انتهى من السعي: تسأل قد  :١٥٤٦ املسألة

 جيوز تأخريه؟ أم التقصريإىل 
التقصري بعد االنتهاء من السعي مبارشة،  إىل جتب املبادرةال : اجلواب
الفندق أو  إىل ما بعد الرجوع إىل  شاء ولوّ حملّأي إىل رهّيؤخأن  بل جيوز

 .املسكن الذي ينزل فيه
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 سواء، فيجب ّ للرجال والنساء عىل حدٌالتقصري شامل  :١٥٤٧ املسألة
 يدهيا أو َّتقص من شعرها أو من أظافرأن  عىل املرأة إذا انتهت من السعي

 .رجليها
. يقرص لنفسهأن  يقرص لغريه قبلأن  ال جيوز للمحرم  :١٥٤٨ املسألة

يقرص أن  ولو قرص لغريه قبل. يقرص لغريهأن  ذا قرص لنفسه بنفسه جاز لهإف
 . عليه ولكن جيزي تقصريه للغريةّكفارلنفسه فال 
َّها وأحل ّ كلّالتمتع عمرة أعاملمن ّ احلاج انتهىإذا   :١٥٤٩ املسألة

ّ ثم ة أو الطائف أو املدينة أو غريهاّجدّ مكة إىل  منإحرامه، جاز له اخلروج
ّ إىل مكة للحجالرجوع   .ّاحلجوإدراك ّ إىل مكة من العودًقا  إذا كان واثّ
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ّ مكة املكرمة منّللحجيكون اإلحرام أن  جيب :١٥٥٠ املسألة  هفيمكن ، ّ

حيرم يف يوم عرفة، وهو أن  ، وجيوزّاحلجةحيرم يف اليوم الثامن من ذي أن 
رم قبل الزوال من يوم حيأن  حال، جيبّ كل  وعىل.ّاحلجالتاسع من ذي 
يكون يوم الرتوية، وجيوز اإلحرام قبل أن  واألفضل. ّاحلجةالتاسع من ذي 

 .امّيأيوم الرتوية بثالثة 
 بمعنى يشء، ّ كل مع إحرام العمرة يفّ احلج د إحرامّيتح :١٥٥١ املسألة

الكالم عنها يف ّ تقدم واجبات وتروك اإلحرام وكيفية اإلحرام التي ّأن
أ (:ةّفيلبس الثوبني بني. خالفبال ً أيضا  يأيت هنا،ّالتمتععمرة 

ُ
  جَ ِ ُِمحر

ِا متع  َ يأيت ّ ثم .ظ هباّة وال جيب التلفّ قلبيّالنيةو).  تعا ِ إ  اهللاً ةْرُ قِبِ ا واج 
َ يك ا لهم  يك (:وهيً أيضا ةّتقدمبالتلبية بالصورة امل َْ ْ  َ ّ َ ُ....( 

 موضع شاء، ّأي ومن ّمكة،حيرم من نفس أن  ّمكلفلل  :١٥٥٢ املسألة
 .ّمكة مسجد يف ّيلبس الثوبني يف الفندق أو الشارع أو أيأن  فيجوز

 أو يف حجر إبراهيم، يف مقام احلراميكون اإلحرام يف املسجد أن  واألفضل
 أو عند حجر إبراهيمله صالة ركعتني عند مقام ّيستحب و. إسامعيل

ّ ثم م،ّلبية كام تقدذا لبس الثوبني وجبت عليه التإف. إسامعيل قبل اإلحرام
أن  وجيوز. عرفات إىل هّ فيتوجّاحلجةظهر يوم التاسع من ذي  إىل ينتظر
 ويبقى هناك) يوم الرتوية (ّاحلجةعرفات يف يوم الثامن من ذي  إىل يذهب

 .ظهر التاسع منهإىل 
 قبل زوال يوم التاسع من ًعامداً عاملا من ترك اإلحرام  :١٥٥٣ املسألة
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 .ّحجه إحرامه وّمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات، صحأ فإن ،ّاحلجةذي 
يف ّ احلج  ولزمته إعادةّحجه فسد ، منه قبل الوقوف بعرفاتّتمكنمل يوإن 

 .السنة القادمة
 فال جيوز له الطواف بالبيت ،ّللحج ّاملكلف أحرم إذا  :١٥٥٤ املسألة

ولو طاف بالبيت قبل . ً مبارشةعرفه إىل هّيتوجأن  ، بل جيبً مندوباًطوافا
 . عرفة وجب عليه جتديد التلبية إىل ذهابال

 :يقولأن  عرفة إىل هّله إذا توجّيستحب و
َا لهم إ ك ص( َ ْ َ َوجهك أرَ و،ُتْدَمَتْ ا َاكّ يَ، وُتْدَمُ ّ َ َ ْ ُأسأ ك أن تَف، ُتْدَ ْ َْ    َِكبارُ
ُ  عل   من تْأنَ ، وَ   حاجَِ ْقَ  ْ وأن،َ لِْح  ر ْ ْ ِ َ َ َبا  به ا َ ِ ُن هَ مَمْوِ  ُلَضْ أفَوْ

 ).ّ ِم
 

جزء من ّ أنه  مكان يصدق عليهّجيوز اإلحرام من أي  :١٥٥٥ املسألة
ّ مكة املكرمةمدينة  من األماكن اجلديدة التي اإلحرام، بمعنى جواز ّ
القديمة ومن ّ مكة يكون اإلحرام منأن  عت، واألفضل مع ذلكّتوس

 .املسجد
والتامم  من حيث القرص ّ مكة كم الصالة يفال خيتلف ح :١٥٥٦ املسألة

يف جواز التخيري بني القرص والتامم يف املسجد ّ إال عن غريها من املدن
فأكثر وجب عليه ّ أيام عرشةّ مكة  يفً إذا كان مقيامّاملكلفأن  بمعنى. احلرام

 . متوالية وجب عليه القرصّ أيام  فيها عرشةًمل يكن مقيام وإن .التامم فيها
كانت املسافة بني آخر  فإن كعرفة واملزدلفة وغريها،ّ مكة ا خارجّمأ
 وكذا ، وجب القرص يف عرفة،ً رشعيةً مسافةةل حدود عرفّوأوّ مكة بيوت
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 .  وجب التامم عىل املقيم،ً رشعيةًمل تكن مسافة وإن .املزدلفة
ع للمدن الكبرية ومنها ّالفقهاء اختلفوا يف قضية التوس ّنإ :وبتعبري آخر

كانت  وإن  املدينة تبقى بحكم املدينة الواحدةّبأن: نحن فنرىا ّمأ ّكة،م
 .عتّكبرية أو توس

صارت املسافة بينها وبني عرفة ليست أن  ّ مكة إىلعتّ واآلن فقد توس
 لعدم وجود املسافة ؛مسافة رشعية، فحينئذ جيب التامم يف عرفة ويف الطريق

ّ مكة كام ال تنقطع إقامته يف.  التامم يف عرفةّاملكلف ّفيصيل. الرشعية
 .عرفة إىل باخلروج
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ّ حج الوقوف بعرفات هو الواجب الثاين من واجبات  :١٥٥٧ املسألة
ويبدأ من . ة القربةّيقرتن بنيأن  ، وهو عبادة كباقي العبادات وجيبّالتمتع

غروب الشمس  إىل ، ويبقى هناكاحلرام ّاحلجةبعد ظهر يوم التاسع من ذي 
وجيب التواجد هناك يف اجلملة، . املزدلفة إىل هّيتوجّ ثم من نفس اليوم

 .ًنائام أم ًجالسا أم ًعرفات، سواء كان واقفابمعنى احلضور يف 
يوجد يف عرفات ويف غريها من املناسك واألماكن   :١٥٥٨ املسألة

دها، وهذه العالمات يمكن االعتامد عليها وااللتزام هبا ما مل ّعالمات حتد
هناية حدود عرفة، وجب عىل  إىل لو كانت العالمة تشريف. يثبت اخلالف

  ـً أو تقليداًاجتهادا ـ ا لو ثبت عندهّمأ.  االلتزام هبا وال جتوز خمالفتهاّاملكلف
 . هذه العالمة أو تلك غري صحيحة فال جيوز له حينئذ االعتامد عليها ّأن

َحدود عرفة تبدأ من بطن عرنة  ّأن حال فقد ذكرواّ كل وعىل َ وثوية ُ
وهذه األماكن هلا . أقىص املوقف إىل ذي املجاز، ومن املأزمني إىل ونمرة

 .عالمات موضوعة هناك يمكن االستدالل عليها منها
هذه األماكن هي حدود عرفة وال جيوز الوقوف هبا،   :١٥٥٩ املسألة

بمعنى وجوب الوقوف فيام . نفس الوادي إىل يّبل جيب الدخول والتعد
 للمحرم الوقوف يف مسجد نمرة جيوزال ّنه  أبمعنى. حتوطه هذه العالمات

 .ً أيضانمرة خارج عرفة فيكون املسجد خارج عرفةّ ألن ؛املوجود هناك
 .شكال يف البقاء فيهإاملسجد داخل حدود عرفة فال  ّأن نعم لوثبت
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ّ إال جبل الرمحة يقع داخل عرفات فيجوز الوقوف عليه  :١٥٦٠ املسألة
كام جيوز النوم وامليش . ةعىل السفح من جهة امليرسّيستحب مكروه، وّأنه 

 . ة لعرفاتّحدداملساحة املّ كل واألكل والرشب يف
حترم اإلفاضة ـ اخلروج ـ من عرفات قبل غروب   :١٥٦١ املسألة
ّا ال تفسد احلج عىل كل حال، وهلا عدةّ لكنه،ًعامداً عاملا الشمس، ُّ  : صورّ

 . فال يشء عليه،عرفات قبل الغروبإذا ندم ورجع إىل : الصورة األوىل
 ة بدنّكفارة فعليه ،عرفات قبل الغروب إىل إذا مل يرجع: رة الثانيةالصو

 ً وجب عليه صيام ثامنية عرش يوماة من البدنّتمكنمل ي فإن .ينحرها يف منى
 . صحيحّحجهو. متواليات

 باحلكم أو ًإذا أفاض من عرفات قبل الغروب جهال: الصورة الثالثة
 .  يشء عليهعرفات وال إىل ، فيجب عليه الرجوعًنسيانا

 ً أو جهالًإذا أفاض من عرفات قبل الغروب نسيانا: الصورة الرابعة
 منها فالصيام ّتمكنمل ي فإن .ة بدنّكفارةليها فيجب عليه إباحلكم ومل يرجع 

 .مّكام تقد
  ّا جةا لل   ا وقوف   عرفات واالختالف   ثبوت هالل شهر ذي 

ف فيها ومل ن ينوي الوقوأعرفات ونيس  إىل وصلإذا   :١٥٦٢ املسألة
 . وقوفهيفبعد حني، فال إشكال ّ إال ّتذكري

نوى الوقوف يف عرفات قبل الزوال  إذا:  تسألقد  :١٥٦٣ املسألة
عذار ووصل ق لذلك بسبب الزحام أو املرض أو غريها من األَّولكنه مل يوف
  فام حكم وقوفه؟،بعد الزوال

 ديثوسيأيت احل.  ال يرض بوقوفه ـًكساعة مثالـ ّالتأخر القليل : اجلواب 
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 . اهللا تعاىلإن شاءعن االضطرار 
ّعبادة مجاعية رشّاحلج   :١٥٦٤ املسألة  مجع املسلمني من أجلعت ُ

دة يشرتك ّة ومناسك موحّحمددماكن أمعلومة وّ أيام وتوحيد كلمتهم يف
سبب لفرقة املسلمني  إىل فيها اجلميع، فال ينبغي حتويل هذه العبادة

ف يف ثبوت اهلالل  منها االختال،ةخمتلفوتشتيت كلمتهم بحجج وذرائع 
 فاق يف رؤية اهلالل فال إشكال،ّونحوها، وعىل هذا األساس إذا حصل ات

ة ّساس ما تعلنه اجلهات املختصأحصل االختالف كفى العمل عىل وإن 
 .مع العلم باخلالفّ حتى هناك

 

أن  ّللحاجح ّع، وهلذا يرجّ يوم عرفة يوم دعاء وترضّنإ  :١٥٦٥ املسألة
قامتني ليفرغ نفسه بعد ذلك إ وواحداليت الظهر والعرص بأذان جيمع بني ص

 . للدعاء
قف يف ميرسة اجلبل > :قال × ر، عن أيب عبد اهللاّعن معاوية بن عام

ِصىل اُهللا عليه وآله رسول اهللا ّفإن َ َ َّ : ّثم قال.. .وقف بعرفات يف ميرسة اجلبل َ
، ه مائة تكبريةِّ عليه وكربِده واثنِّله وجمِّفإذا وقفت بعرفات فامحد اهللا وهل

 ، لنفسك من الدعاء ما أحببتّ وختري،ّ قل هو اهللا أحد مائة مرةأواقر
 الشيطان لن ّذ باهللا من الشيطان فإنّ وتعو،ه يوم دعاء ومسألةّواجتهد فإن

اك أن ّوإي.  إليه من أن يذهلك يف ذلك املوضعّيذهلك يف موضع أحب
َ ا لهم رب  : وليكن فيام تقول، نفسكَلَبِل قِقبأو. تشتغل بالنظر إىل الناس  ُ ّ

ِ ا ارَنِ  مَبَ َ ر ُك ف،هاُ ر  ِشاعَا م ِ، وأوسّ ْ َ ع  َ َ َ منْ ، وادرأِاللَ ا ِقْزِرا  ِ
ْ َ ْ َ       َ ّ َ

ِفسقة ا ن واإل س ْ َ  ِ ِ َ َ َ ا لهم ال  ،َ  ُ ْ   وال  ْرُكْمّ  َعَمْ يا أس، ِْجرْدَتَْسال  َ  وْعَدَ
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َ ا أ َ وَر نِاظْ ا ََْ  ا أبَ وَع ِامّا س َ ا أرحم ا را  َ وَ  ِ ا اسَعْ ِ ّ َ َ َأسأ ك  ،ْ ُ ْأن ْ

ِ    مد وآل َ َُصت ٍ  َ ُ َ  مد، وَ ٍ  َ َ  فعلْأنُ َ ْ  . )١(<ذاَ َذا وَ   كَ
َا لهم حاج( :وليكن فيام تقول وأنت رافع يديك  ُ ّ  إ ك ال ّ َ ْ ْن إ َ

َ  ما مُ َ  يَْميها  َِن ْيَطْأ  َن مإ   الَ و، َتْعَنَ ْ  ما أ ْعَفْنَ  َْميها  ِ َتْعَنْ َ أسأ ك ،َ  ْيَطَ ُ ْ

َ  منَبَ َ رَالصَخ َ ا ارِ ُ ا لهم إ   بدك و .ّ َُ ْ َ ّ َأ و،َدكَِي   َيِ، ناصَكَِد يُْكلُ ّ
َ
  َج

ُ أسأ ك أن ت،َكِْملِِعب ْ َْ َسلمَ  ْأنَ و،ّ َ  َيكِضُْرا يِ   َق  َوُ َ  ال  رِناسَ مّ ِ مَ  ها ب ت 
ُإبراهيم ِ ها ن يَْيلَ عَْتَل َدَ و،َُكيلِلَخ ْ

َك  مدا صَ ًَ  َ وليكن فيام . ِآ َِ وِهَْيلَ عُ اهللا  ُ
ْا لهم اج :تقول  ُ َ   من رضيت  ْلَعّ َ ِ َ ْ َأ و،َُهلَمِ 

َ
َ  عد ا مُهَْت َيْأحَ وُ،َهمرُ عَْتلَط َ ً ياةَ حِتْوَْ

 . )ةَب يَط
دعاءه  ّ فإن؛يدعو إلخوانه املؤمنني كام يدعو لنفسهأن  ّللحاجوينبغي 
 .مّام يف هذا املوضع املعظّ إخوانه السيّ بحقٌمستجاب

من أصحاب  جندب ـ َ اهللا بنَ عبدُرأيت> :، عن أبيه قالإبراهيم بن ّعيل
 من َن أحسن كاً موقفاَباملوقف فلم أر ـ ‘اإلمامني الكاظم والرضا 

 َتبلغّ حتى يهَّ عىل خدُه تسيلُيه إىل السامء ودموعَ يدًاّ ما زال ماد!فهِموق
 َ أحسنُّ قطً موقفاُد ما رأيتّيا أبا حمم:  لهُ قلتُ الناسَفلام انرصف .َاألرض

 ىإلخواين وذلك أن أبا احلسن موسّ إال واهللا ما دعوت: فك، قالِوقَن مِم
و ك :   ألخيه بظهر الغيب نودي من العرشمن د ّأخربين أنه ‘بن جعفر 

 ال ٍ لواحدٍ مضمونةٍ ضعفٍ مائة ألفَعَدأ أن ُفكرهت، مائة ألف ضعف مثله
 . )٢(<ال أم ستجابُأدري ي

                                                             
 .١٣ ص١٠ج: وسائل الشيعة للحر العاميل) ١ (
 .٢٠ ص١٠ج: وسائل الشيعة) ٢ (
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 : يدعو هبذا الدعاءأن  ّللحاج َّ استحبُواذا اقرتب املغرب
 رسول ّإن :يقول × سمعت أبا عبد اهللا>: عن عبد اهللا بن ميمون قال

 :ت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قالّوقف بعرفات فلام مه ’اهللا 
َا لهم إ  أعوذ بك من ِ َ ِ

ُ ُ ُّ  األِت تََش  ْنِمَ و،ِرْقَ الف ّ
َ
ْ ما  َ   ْنِمَ و،ِرْ  َ . ِهار ا َ وِلْي ا لِ بُثُدَ

ِأ بًج اَتْسُ   ْوَ خَأ  َ و،َكِوْفَِع بًج اَتْسُ   ْلُ ظَأ  
َ

 ّ ُ ذَ ْأ َ و،َِكمان
ِوجهِ بً اِجَتْسُ  ِا َ الفَِ َْج وَ ْأ َ و،َك زِِع بًج اَتْسُ  ْ َك ا َ َ يا خ  م،ِا َ َ ْ ُن سَ ل، و ا ِئْ
ْن أ َ مَدَوْأج ِر تِ  بْل لَ ج،ىَطْ َ ْ َك، وَ أَ

َ
ِا َ و،كَتَِي    ِْسْ ل َ       ْفْ َ ّ  ِيعَ

 . <َكِْقلَخ
ْا لهم ال  (: دعاءذا غربت الشمس دعا هبذا الإو َ  ُ ْ من هذا ِدْهَ العَرِ آخُهْلَعّ ِ
ْ ما أ ًداَ أبِنيهْقُزْراَ و،ِِفقْوَا م  ،  ًجاباَتْسُ  ًحاِجْنُ مًحاِلْفُ مَومَ  ا ِْبلْاقَ ، وَ ْيَقَ
َ ما  ِلَضْ   بأفًوراُفْغَ مًوماُحْرَ  َ به ا وم أحُِبلَقْنَ َ ْ َ ِ َ من وفدك عليكٌدِ َْ َ َ ِ ْ َ ْ َأ و،ِ

َ
  ِطْع

ْ ما أ َلَضْأف َ منْمُهْنِ مًداَ أحَتْيَطَ ِ ا  ِ ْ
َ  ا رَ وِةَ َال َ وَ ِا مغفرةَ وِوانْض ا رَ وِةْ َ ِ ْ  ِْك ارَ و،َ

ْ إ ُجعْ  فيما أر ْه من َ  . )١()ِ   ْمَُه  ِْك ارَ، وٍث َ كْ أوٍليلَ قْ أوٍلْأه ْأو ٍمالِ
املعروف  ×  احلسنيماإلمايدعو بدعاء أن  هّوأفضل من ذلك كل

واملشهور بدعاء احلسني يف يوم عرفة وقد أثبتناه يف هناية الكتاب بتاممه، فال 
دعاء عايل املضامني وفيه من املعاين ما خيشع ّ فإنه  تركه بحالّللحاجينبغي 

يف يوم  ×  زين العابديناإلماميدعو بدعاء ن أ و.له القلب وتدمع له العني
 .ًخر الكتاب أيضاثبتناه يف آأ وقد ،عرفه

                                                             
 .٣١ ص١٠ج: وسائل الشيعة) ١ (
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 هو الوقوف ّالتمتعّ حج الواجب الثالث من واجبات  :١٥٦٦ املسألة

بعد عن املسجد احلرام يوعرفة، وّ مكة بني  يقع ماٍ وادويف املزدلفة، وه
 ّحمدد وهو ً أيضا،)َُمجع(ّسمى ي املشعر احلرام، وّسمىيكم، و)١٠(حوايل 

 من بعد  املزدلفة وجيب الوقوف يف.بحدود وعالمات موجودة هناك
توجه ّ احلج ذا غربت الشمس من يوم التاسع من ذيإف. الوقوف بعرفات

 إىل املزدلفة، وجيب البقاء فيها من طلوع الفجر من يوم العارشّاحلجاج إىل 
 .طلوع الشمس
املبيت باملزدلفة ليس بواجب، وإنام الواجب هو البقاء   :١٥٦٧ املسألة

 وهذا ،رش ـ يوم العيد ـ إىل طلوع الشمس منهفيها من طلوع الفجر يوم العا
يذهب إىل بيته أن  لذا جيوز ملن أفاض من عرفات عند الغروب. هو الركن

ّثم يرجع قبل طلوع الفجر إىل املزدلفة . د والزيارةّأو إىل املسجد احلرام للتعب
ّويبقى فيها من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ثم يتوج  .ه إىل منىّ

 :  صورّ عدةوف يف املزدلفة فلهترك الوقإذا   :١٥٦٨ املسألة
 .  باطلّحجه ف،ً اختياراًصالأال يقف يف املزدلفة أن  :الصورة األوىل
يقف يف املزدلفة حلظات قليلة بني طلوع الفجر أن  :الصورة الثانية

ّيصح حجهوطلوع الشمس، فهنا   . ةّاملدّ كل ه يأثم برتك الوقوفّ ولكنّ
ه ال يقف فيها من ّة ليلة العيد ولكنيقف يف املزدلفأن  :الصورة الثالثة

 إىل  باحلكم، كأن يقف من الغروبًطلوع الشمس جهال إىل طلوع الفجر
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 .  شاةّكفارة صحيح ولكن عليه ّحجهف ـ ًمثال ـ نصف الليل
النساء والصبيان واخلائف واملريض والشيخ الكبري : الصورة الرابعة

اإلفاضة منها قبل طلوع ّ ثم ًيالجيوز هلم الوقوف باملزدلفة ليلة العيد ولو قل
كام جيوز ملن يعينهم .  من الليلًويكفي وقوفهم فيها جزءا. منى إىل الفجر
 .ً من الزحام هناراًجيوز هلم الرمي يف الليل خوفاّ ثم .فاضة معهماإل

، لنسيان أو لعذر آخر ًصالأال يقف يف املزدلفة أن  :الصورة اخلامسة
 جيزيه الوقوف ٍ الشمس، فحينئذطلعتّ حتى  أو اخلوف،كاملرض

املزدلفة بعد طلوع الشمس  إىل يذهبأن   جيب عليه: بمعنىاالضطراري،
 هّيتوجّ ثم من يوم العارش ويقف حلظات هناك، بعنوان الوقوف يف املزدلفة

ّيصح حجهمنى وإىل  ّ. 
 من الوقوف االختياري يف املزدلفة ما بني ّتمكنمل يإذا   :١٥٦٩ املسألة

حلظات  ـ  ماًيقف فيها وقتاأن   وجب عليه،طلوع الفجر وطلوع الشمس
لو استطاع الوقوف ّ أنه بمعنى. زوال يوم العيد إىل وله جمال ـ أو دقائق

االضطراري يف املزدلفة يف الساعة التاسعة أو العارشة أو احلادية عرشة أو 
 .ّحجهولو تركه بطل . ّحجه وقوفه وّ صح،قبل أذان الظهر بقليل

 

 ًا ووقوفًاّ اختياريًا من عرفة واملزدلفة وقوفّ لكلّنإ  :١٥٧٠ املسألة
 : ، وهي كام يأيتًااضطراري

 ّاحلجةمن بعد زوال يوم التاسع من ذي : الوقوف االختياري لعرفة. ١
 . الغروب من نفس اليومإىل 

من بعد غروب الشمس من يوم : الوقوف االضطراري لعرفة. ٢
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 . طلوع الفجر من يوم العارش منه إىل ّاحلجةالتاسع من ذي 
طلوع الشمس من  إىل من طلوع الفجر: الوقوف االختيار للمزدلفة. ٣

 . ّاحلجةيوم العارش من ذي 
زواهلا يوم  إىل من طلوع الشمس: الوقوف االضطراري للمزدلفة. ٤

 .ّاحلجةالعارش من ذي 
ّأدرك املكلف الوقوفني االختيارينيإذا   :١٥٧١ املسألة    فة لعرفة واملزدلّ

 :  صورّ عدةمل يدرك ذلك فله وإن .فهو املطلوبـ ّ تقدم كامـ 
 من الوقوفني االختياريني ًال يدرك شيئاأن  :الصورة األوىل

 لعذر أو لنسيان، ففي هذه ًصالأ ـ يف عرفة واملزدلفة ـ واالضطراريني
ّ احلج  وجيب عليه اإلتيان بعمرة مفردة بنفس إحرامّحجهالصورة يبطل 

ّذمته  يف ًاّمستقرّ احلج ن كانإيف السنة القادمة ّ احلج وعليه. أهله  إىلويرجع
 .أو بقيت االستطاعة ـ  لالستقرارّتقدمباملعنى املـ 

 يف يدرك الوقوف االختياري يف عرفات واالضطراريأن  :الصورة الثانية
ّيصح حجهاملزدلفة، ففي هذه الصورة  وقف يف عرفات من بعد ّ أنه بمعنى. ّ

املزدلفة عند الغروب ولكنه مل  إىل ذهبّ ثم ،ّاحلجة التاسع من ذي زوال يوم
 )وهو الواجب من الوقوف( طلوع الشمس إىل يبق فيها من طلوع الفجر

 ) عنه باضطراري املزدلفةَّوهو املعرب( ولكن وقف فيها بعد طلوع الشمس
ّيصح حجهف ّ . 

 يف ختيارييدرك الوقوف االضطراري يف عرفة واالأن  :الصورة الثالثة
ًيصح حجه أيضااملزدلفة، ففي هذه الصورة  ّ ّبمعنى أنه مل يقف يف عرفات . ّ

ام وقف يف عرفة ّ، وإنّاحلجةمن الزوال إىل الغروب من يوم التاسع من ذي 
املزدلفة  إىل ذهبّ ثم  عنه باضطراري عرفة ـَّمن بعد الغروب ـ وهو املعرب
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ّيصح حجه فطلوع الشمس، إىل ووقف فيها من طلوع الفجر  وال يشء ّ
 . عليه

 يف يدرك الوقوف االضطراري يف عرفة واالضطراريأن  :الصورة الرابعة
ّيصح حجهاملزدلفة ويف هذه الصورة  يف السنة ّ احلج  واألفضل إعادةً أيضا،ّ

مل ّ أنه بمعنى.  عليه من قبلًاّمستقرّ احلج القادمة إذا بقيت االستطاعة أو كان
 إىل ّاحلجة من بعد زوال يوم التاسع من ذي يستطع الوقوف يف عرفة

 ـ عرفة ّه وقف فيها بعد الغروب أو يف الليل ـ وهو اضطراريّ ولكنالغروب،
طلوع الشمس يوم  إىل  من الوقوف يف املزدلفة من طلوع الفجرّتمكنمل يّثم 

وهو  ـ  وإنام استطاع الوقوف فيها بعد طلوع الشمسّاحلجةالعارش من ذي 
ّيصح حجهف ـ زدلفةاضطراري امل ّ . 

يدرك الوقوف االختياري يف عرفة فقط، ومل يقف أن  :الصورة اخلامسة
 هبا يف طريقه يوم العارش، ففي هذه الصورة يبطل ّ، ومل يمرًصالأيف املزدلفة 

 . أهله إىل العمرة املفردة بنفس اإلحرام ويرجع إىل يعدلأن  وجيب. ّحجه
الختياري يف عرفة فقط، ومل يقف يدرك الوقوف اأن  :الصورة السادسة
َّمر ّ أنه عن طريق املزدلفة، بمعنىّ إىل مكة ه من عرفةّيف املزدلفة، ولكنه توج

 من ً، وكان عدم وقوفه يف املزدلفة ناشئاّاحلجةباملزدلفة يوم العارش من ذي 
 ًأو جهال )ال يعلم وجوب الوقوف يف املزدلفة: أي( اجلهل باحلكم

ن علم باحلال وهو إفحينئذ  )هذه هي املزدلفةأن  علم ال ي:أي(باملوضوع 
 ،املزدلفة وإدراك املوقف االضطراري فيه إىل  من الرجوعّمتكنيف منى و
املزدلفة  إىل  من الرجوعّتمكنه مل يّمل يعلم باحلال أو علم ولكن وإن .وجب

 .ة شاّكفارة وعليه ّحجه ّ صح،وإدراك املوقف ولو يف الوقت االضطراري
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  ال تصل> :قالّأنه  × عن أيب عبد اهللاورد يف الكايف   :١٥٧٢ املسألة
َتأ   ّ ح  ا غرب  بها ا غرب والعشاء اآلخرة ّفتص  اسم آخر للمزدلفة ــ  ًعاُ

.  من ا شعرًنزل ببطن ا وادي عن يم  الطر ق قر بااو، بأذان واحد و قامت 
و طأه ، أن يقف   ا شعر ا رام ّرة ـّالذي حيج ألول مـ ّو ستحب  ل ورة 

 . برجله وال  اوز ا ياض  لة ا زدلفة
ِا لهم هذ :ويقول :× وقال  ُ َ  ِهّ ْ، ا لهم إ  أسأ ك أن  ُعُ َ ْ َْ ُ ّ  َِعوامَ   فيها جَعَمُ ّ

ِا   ْ
ُ، ا لهم ال تَ  ُ َ  منِْس ِؤّ ِ ا  ِ ْ

َ ا ي سَ ُأ   ْ أن  َكْ َ َأ ، وَْلق     ُهَعَمْ
َ

ْ إ ك أن ُُبلْط َ ْ َ

َ  ما عَف رَعُ   أَتْف رَ
َ

ِ َ   مَكَءاِ ْو
 . ّ  ا  َِعوامَ  جَيَِقأن تَ  هذا، وْ

 َ أبوابّه بلغنا أنّ فإن؛و ن استطعت أن    تلك ا ليلة فافعل:  × وقال
 ُ يقول اهللا؛ حل ا ويَ كد  ا ؤمن ،  م دويِ ألصواتَ ا ليلةَ تلكُغلقُا سماء ال ت

،  ل مَ أن أستجيب    وحق، ّم ح ُتْ ّ م وأنتم عبادي أد ا ر َأن:  ثناؤه جل
ُن أراد أن    عمَ تلك ا ليلةُ اهللا طُحَفي  َ  ن أراد أن يغفرُه و غفرَ عنه ذنو  طَ
 >)١( . 

 صالة الفجر وحيمد اهللا ويثني ّيصبح عىل طهر فيصيلأن  ّيستحبو
 :  ويقولعليه وعليهم الصالة والسالم لهآ وّ عىل النبيّده ويصيلّمجعليه وي

َا لهم رب ا م (  َ  ُ َ  منَبَ َ ر كُ ف،ِرامَ ا ِرَعْشّ ِ ا ارِ ِ، وأوسّ ْ ِع   من رَ ْ ِ  َ َ ، ِاللَ ا َِكقَزْ
َوادرأ      ف  َ ّ َ َ ْ ِ ا ن واإل سِةَقَسَ ْ َ ُ ا لهم أنت خ .ِ  ْ َ َ ْ  ُ ُخ َ و،ِهَْ  إٍلوبْطَ مّ ْ  ، وُعْدَ مَ

ُخ َو ْ ُ  هذا أن تِطْوَ     َِز جائْلَعْاجَ، فٌةَِز جائٍِد وافُ ِ لَ و،ٍلوؤْسَ  َ  ، َْ َ   َيلِقْ
َوى منْق  ا ِلَعْ اج مُ ،  َي ِطَ خْنَ  َزَاوَ  ْأنَ ، وَرِذْعَل مَبْقَ َو ِ ا نيا زادِ ْ  ). ي 

                                                             
 .٤٦٩ ص٤ج: الكايف) ١ (
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 ال بأس ،لةّ مذكورة يف الكتب املطوةثري وآداب كّمستحباتوهناك 
ّ احلاج كل باإلتيان هبا ليجعل  .وقته يف ذكر ودعاءّ

 وعددها سبعون حصاة، يضعها يف ،احلىص من املشعرّ احلاج ثم يلتقط
َّرص ، كام ّمراتاجلامر الثالث ثالث ّ ثم ة أو يف كيس لريمي هبا مجرة العقبةُ

 . اهللا تعاىلإن شاءسيأيت بيانه 
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 ّانتهى املكلف من أعامل عرفة واملزدلفة هنار العارشإذا   :١٥٧٣ املسألة

وادي منى، وهو منطقة  إىل هّوجب عليه التوج ـ يوم العيد ـ ّاحلجةمن ذي 
 اتمروفيها اجل.  كم٧ن، وتبعد عن املسجد حوايل اآلّ مكة تقع داخل

 : ثة أعامل واجبة هيفيكون ملنى ثال. الثالث، ومكان الذبح ومكان احللق
ّ 

 بقدر قامة ً صغرياًكان بناءأن  واجلمرة بناء كبري يف هذا الزمان بعد
، ّراتوعىل العموم فاملوجود يف منى ثالث مج. إنسان أو أزيد بقليل

ّوجيب عىل احلاج يف يوم العيد رمي مجرة العقبة . الصغرى والوسطى والعقبة
  :ويكون الرمي بالرشوط التالية. فقط وال يرمي اجلمرتني األخريني

ْ  ِ ْرَأ: قصد القربة بالرمي. ١  .  تعا ِ اهللاَ إ ًر ةُ قِبةَقَ العَةَرَ
ّيكون الرمي بسبع حصياتأن  .٢  من السبعة، وجيوز ّ وال جيزي األقل،ُ
 . وال جيزي الرمي بغري احلىص. األكثر
أو أكثر  ،ًعاّيات بالتسلسل وال جيوز رميها مجييكون رمي احلصأن  .٣

 سبتُ احت،ولو رمى أكثر من حصاة يف رمية واحدة. ّ مرةّمن واحدة يف كل
 . رمية واحدة

 . ًاجلمرة فعال إىل ّتصل احلصياتأن  .٤
. اجلمرة بسبب الرمي ال بسبب آخر إىل ّيكون وصول احلصياتأن  .٥

 .  عىل اجلمرةتسقطّ ثم األعىل إىل وال جيوز رميها
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   ّاحلجةيكون الرمي بني طلوع الشمس من يوم العارش من ذي أن  .٦
وجيوز للنساء واملرىض واألطفال . غروهبا من نفس اليوم إىل  ـ يوم العيدـ

 إىل  ولكن جيب عليهم تأخري الذبح والتقصري ـمّكام تقد ـ الرمي بالليل
 . النهار
ي، واألفضل أخذها ّ املكّتكون احلصيات من داخل احلرمأن  جيب. ٧

 . مّمن املزدلفة، كام تقد
ستعمل يف الرمي من قبل، بمعنى وجوب ُتكون جديدة مل تأن  .٨

خذ احلىص املوجودة أوالبحث عنها من هناك، وال جيوز  األرض أخذها من
نة أو ّتكون احلىص رخوة ملوأن  واألفضل. يف اجلمرة ورميها هبا ثانية

 ًيكون الرامي راجالأن  ّيستحببمقدار أنملة، ويكون حجمها ن أ و،طةّمنق
 .وعىل طهارة
ٌالرمي فعل أن   القادر، بمعنىّجتب مبارشة الرمي بحق :١٥٧٤ املسألة

إذا عجز عن املبارشة ّ وأما .بنفسه عن نفسهّ احلاج يأيت بهأن  واجب جيب
يستنيب أن  ا من األعذار، وجب عليهبسبب املرض أو الزحام أو غريمه

 يف مكان الرمي حال رمي ًيكون العاجز موجودان أ واألفضل. غريه لذلك
 .النائب عنه
 ن بعد التوسعة والتكبريجيوز رمي اجلمرة املوجودة اآل  :١٥٧٥ املسألة
وجيوز الرمي من الطوابق العلوية، ويكفي رمي .  موضع كانّومن أي

 .ً وعرضاً موضع منه طوالّاجلدار يف أي
يقع جزء من مجرة العقبة خارج حدود منى :  تسألقد  :١٥٧٦ املسألة
، فهل جيزي رمي هذا اجلزء اخلارج من  العالمات املوجودة هناكبحسب

 منى؟ وهل جيوز الوقوف خارج منى ورمي ما جيوز رميه من مجرة العقبة؟
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حواض املوجودة األ إىل ذلك جائز إذا كان احلىص يصلّكل : اجلواب
 .حتت اجلمرة

  ا لل   ا ر  و سيانه
 : صورةّ عد فله، بعد ذلكّتذكر الرمي وَنيسإذا   :١٥٧٧ املسألة

 إىل  فحينئذ يرجع،ه قبل الطواف بالبيتّتذكرإذا : الصورة األوىل
 . اجلمرة ويرميها وال يشء عليه

 : ه بعد الطواف بالبيت، فله حالتانّتذكرإذا : الصورة الثانية
 ،ه بعد الطواف بالبيتّتذكرإذا تركه عن نسيان أو جهل و: احلالة األوىل

 واإلعادة ، وال يعيد الطواف،هااجلمرة ورمي إىل فيجب عليه الرجوع
 . أفضل

َّأدى أن  إذا تركه عن علم وعمد وأراد اإلتيان به بعد: احلالة الثانية
 . الطواف، فيجب عليه إعادة الطواف بعده

 ـ انتهى اليومّ حتى ِإذا مل يرم ِ يوم العيد لنسيان أو جهل: الصورة الثالثة
 :  فهنا ثالث حاالتـ ّاحلجةالعارش من ذي  أي

، ّاحلجة أو يعلم قبل يوم الثالث عرش من ذي ّتذكريأن  :احلالة األوىل
منى ورمي مجرة العقبة بعنوان رمي مجرة  إىل فحينئذ جيب عليه الرجوع

 .  وال يشء عليه،العقبة الفائت
، ّاحلجة أو يعلم بعد يوم الثالث عرش من ذي ّتذكريأن  :احلالة الثانية

يعيد الرمي أن  نى ورمي مجرة العقبة، وجيبم إىل فحينئذ جيب عليه الرجوع
 . يف السنة القادمة بنفسه أو بنائبه

أو بعد ّ مكة ِ أو يعلم بأنه مل يرم بعد اخلروج منّتذكريأن  :احلالة الثالثة
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والرمي يف نفس الوقت ّ إىل مكة بلده، فال جيب عليه الرجوع إىل الوصول
لقادمة فريمي بنفسه أو يستنيب يف السنة اّ إىل مكة يرجعأن  والسنة، بل جيب
 .غريه للرمي عنه

  ا ر ّ ستحبات   آداب و
 ّللحاج حيسن ّمستحبات آداب واجلمراتيف رمي   :١٥٧٨ املسألة
 :  وهي من ناحيتني،مراعاهتا

يكون عىل أن  لهّيستحب من قبل الرامي نفسه، ف: الناحية األوىل
رتني يرمي مجرة العقبة وهو مستدبر القبلة، ويرمي اجلمن أ وطهارة،

يكون الرامي عىل بعد عرش أن  ّيستحبكام و. األخريني وهو مستقبل للقبلة
 . مخس عرشة خطوة عن اجلمرة عند الرمي إىل خطوات

يضع احلصاة أن  للراميّيستحب نفس عملية الرمي، ف: الناحية الثانية
ّله الدعاء حال مجع احلصيات ّيستحب ابة، وّعىل إهبامه ويدفعها بظهر السب

 : أ للرمي فيقولّ ويتهييف يده
ُا لهم هذه ح(  ُ َيا  فَص  َاحصهن   وّ َعهن    َفْارِ   ).  َمُ 
 :رميةّ كل يقول يفأن  لهّيستحب و
ُ ا لهم  ، أاهللا ( ْحرْ ادّ َ، ا لهم تَيطانَ      ا شَ  ُ ِصديقا ب 

ِ تابك، و  سنة ً  ُ َ ِ
َيك، ا لهم اجعَِ ن  ُ ّله   حج  َ َورا و مال م َ مًاُ ً ًَ َيا  ْعَسَوًبوال ْقَ َورا وُكْشً َنبا مَذً  ).ًوراُغفً

ِا لهم ب(: منزله يف منى قال إىل من الرميّ احلاج واذا انرصف  ُ
ْثقَ وَك  ُت، ِ

َيك تَلَعَو َت، ف  َوَ َ  نعم ا ربُ َعم ا مِنَ، وِ  ).َ عم ا ص ِنَو ، وَ
 

الواجب الثاين يف منى هو الذبح أو النحر، وهو واجب   :١٥٧٩ املسألة
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والنحر يكون لإلبل فقط، . خريناآل وال جيب يف النوعني ّالتمتعّ حج يف
يذبح أن  من الرمي وجب عليهّ احلاج ذا فرغإوالذبح يكون للبقر والغنم، ف

 : اهلدي، ويشرتط فيه ما ييل
اهللا  إ  ً قر ةَ هذه ا شاةُذبحأ: عبادةّ ألنه اهللا تعاىل إىل قصد القربة. ١
 .تعا 
ولو مل يذبح يوم العارش . إيقاع الذبح يف النهار وال جيوز يف الليل. ٢

 . يكون الذبح يف النهارأن   وجب،وأراد الذبح يوم احلادي عرش أو بعده
ا اخلائف فيجوز له الذبح يف الليل، كام جيوز له الرمي يف الليل كام ّمأ
 .  ويذبح وحيلقّاحلجة العارش من ذي م، فريمي يف ليلةّتقد

جاز هلم  وإن ا املرأة والطفل والكبري فال جيوز هلم الذبح بالليلّمأو
  .ًأيضاّ تقدم الرمي يف الليل كام

 ّاألياميف هذه ا ّمأ .يكون الذبح يف منى وال جيوز يف خارجهاأن  جيب. ٣
 ذلك ال ّوكلِّعىل الذبح يف وادي حمرس أو يف مكان آخر، ّ احلاج فيجرب

 . ًاّشكال فيه، وال جيب تأخري الذبح أو الذبح يف منى رسإ
، وال جيوز تأخريه عن علم ًيكون الذبح يوم العيد هناراأن  جيب. ٤
ّ عذر آخر، وأدى ّولو مل يذبح يوم العيد لنسيان أو جلهل أو ألي. وعمد

بح بعد  أو علم بالذبح، لزمه الذّتذكرّ ثم الطواف والسعي وطواف النساء،
احلادي عرش والثاين عرش والثالث  (الترشيق وهيّ أيام ذلك، ولو خالل

 ).ّاحلجةعرش من ذي 
ّولو مل يتمكن من الذبح أيام الترشيق لزمه الذبح يف أي ّ  وقت يستطيع ّ

 .وال جيب عليه إعادة الطواف. ّاحلجةّفيه ذلك خالل أيام شهر ذي 
عى، فحينئذ جيب عليه  وعمد، وطاف وسٍا لو ترك الذبح عن علمّمأ
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 . إعادة الطواف والسعيّ ثم الذبح
يشرتك أكثر من أن   وال جيوز، واحدٌ هديٍّ حاجّيكون لكلأن  جيب. ٥

 .  واحدٍواحد يف هدي
يكون اهلدي من اإلبل أو البقر أو الغنم، وال جيزي من أن  جيب. ٦
 قر واملعزوال من الب. ما أكمل السنة اخلامسة ودخل يف السادسةّ إال اإلبل

ما أكمل الشهر ّ إال وال من الغنم. ما أكمل السنة الثانية ودخل يف الثالثةّإال 
 .السابع ودخل يف الثامن

 األعضاء، فال جيزي األعور واألعرج ّيكون اهلدي تامأن  جيب. ٧
واملقطوع أذنه واملكسور قرنه الداخل واخليص واملهزول، وغريها من 

 أو  أو مرضوض اخلصيتنيً أو موجوءاً مريضاال يكونأن  واألفضل. العيوب
 .)١( لهّ ال مخًكبريا

  وا لل   ا بحّا شك
أن   مل جيزئه وجيب، فيهاملعتربة ّلو مل يكن اهلدي بالسن  :١٥٨٠ املسألة
معيب ّ أنه ّتبنيّ ثم سليم وأعطى ثمنه للبائعّ أنه وإذا اشرتاه عىل. يذبح غريه
 . فال جيب عليه إرجاعه وجيوز ذبحه،أو مهزول
 بعمر ًعادة ما يكون املشرتي جاهال: قد تسأل  :١٥٨١ املسألة

املالك، ّ إال لع عليهاّ يف األمور التي ال يطًومواصفات احليوان وخصوصا
 فهل جيوز االكتفاء بإخبار البائع يف ذلك؟

 . س بقبول قول البائع يف ذلكأال ب: اجلواب
                                                             

ّاالجياء هو إخراج عروق البيضتني، والكبري الذي ال مخ له يعني عدم املخ يف ) ١ (
 . عظامه اجلوفاء
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ّ ثم شك ًإذا ذبح اهلدي فعال  :١٥٨٢ املسألة  أم واجد للصفاتّ أنه يفّ
. هديه وال جتب اإلعادةّيصح ذلك ّ كل  ففي؟ال أم ذبح بمنى أو كان ال؟ال
 ي فال يعتن، بعد احللق والتقصريّكان الشك فإن يف أصل الذبحّ شك إذاو

 . وجب الذبح،كان الشك قبل ذلك وإن .هّبشك
 فال بأس ، بعيب قبل ذبحهأصيبّ ثم ًإذا اشرتاه سليام  :١٥٨٣ املسألة

 . بذبحه عىل حاله، وال جيب تبديله
يشرتي غريه أن  َّضل منه، وجبّ ثم ًهدياإذا اشرتى   :١٥٨٤ املسألة
الثاين فهو ّ وأما ل،ّوقبل ذبح الثاين وجب ذبح األّ األول وجد فإن .ويذبحه
 وجدّ ثم ولو ذبح الثاين. ف به بام يشاءّ ترصإن شاء ذبحه وإن شاءباخليار 
 .ً أيضاوجب ذبحه ،ّاألول

و  من الغنم أٍّ خاصٍس بذبح احليوان إذا كان من نوعأال ب  :١٥٨٥ املسألة
 .ذن خلقة وبحسب نوعهإبل، كالذي ال قرن له أو ال إلية له أو بال البقر أو اإل
ع ّيودأن   من ثمنه، وجب عليهّمتكنومن مل جيد اهلدي   :١٥٨٦ املسألة

. ّاحلجةآخر ذي  إىل  ويذبحه عنهًثمنه عند شخص ثقة، ليشرتي له هديا
ّ احلاج حجهويكمل  .  وكأنه ذبحّ

ر ّيؤخأن   ـالثقة ـ جب عليه ومل يذبحه، وّاحلجةمىض شهر ذي  فإن 
 .السنة القادمة إىل ذبحه

ّ ثم شك لو أعطى ثمن اهلدي لثقة ليذبح عنه  :١٥٨٧ املسألة ّ أنه يفّ
 . كفى ذلك،خربه بحصول الذبحأ وًذا كان النائب ثقةإال، ف أم ذبحه

     ا صيام بدل ا دي
ّتمكن احلاج مل ي إذا  :١٥٨٨ املسألة  من ّتمكنومل ي )مل جيده( من اهلديّ
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ويكون الصيام .  عن ذلكًوجب عليه الصيام بدال )الال يملك امل( ثمنه
 .بلده إىل إذا رجعّ أيام وسبعةّ احلج يفّ أيام ام، ثالثةّيأعرشة 

الصوم يف السفر بدل اهلدي هو من املستثنيات الواردة   :١٥٨٩ املسألة
 ّاأليامحال، فصوم ّ كل وعىل. صوم يف السفر واجبّ أنه يف الرشيعة، بمعنى

  :العرشة يكون بالصور اآلتية
 وال ٍاألوىل بشكل متوالّ أيام يكون صوم الثالثةأن  :الصورة األوىل

 . جيوز التفريق
يكون صومها يوم السابع والثامن والتاسع من ذي أن  :الصورة الثانية

 من اهلدي ّتمكنلن يّ أنه  إذا علمّاحلجةل ذي ّتكون يف أوأن  وجيوز. ّاحلجة
 .يف وقته

ّ أنه سيتمكن من اهلدي بعد ذلك، ّإذا احتمل احلاج: الصورة الثالثة ّ
ّوجب عليه صيام ثالثة أيام بني ، ّاحلجةّة الرجاء، ثم االنتظار إىل آخر ذي ّ

ُفإن وجد اهلدي خالل هذه األيام ذبحه وال يشء عليه، وإن مل جيده صام  َ َ ّ
  .ّسبعة أيام يف بلده

نه مل ام، ولكّيألو مل جيد اهلدي وأراد صيام الثالثة : الصورة الرابعة
 جيب عليه صوم اليوم ٍ، فحينئذّاحلجة من صوم اليوم السابع من ذي ّتمكني

ولو .  بعد رجوعه من منىً ثالثاً، وصام يوماّاحلجةالثامن والتاسع من ذي 
ما ًعا إىل ، وجب تأخريها مجيّاحلجة من صوم اليوم الثامن من ذي ّتمكنمل ي

 . بعد رجوعه من منى
ّتمكن من الصوم بعد رجوعه من منى، وجب إذا مل ي: الصورة اخلامسة

ّعليه الصوم يف الطريق إىل بلده، ولو مل يتمكن من الصوم يف الطريق صامها يف 
  .بلده
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وال يف ّ مكة يفّ أيام  من صوم الثالثةّتمكنإذا مل ي: الصورة السادسة
ّ أيام ال جيمع بني الثالثةأن  الطريق وأراد صيامها يف بلده، وجب عليه

 يقطع الصيامّ ثم األوىل متواليةّ أيام يصوم الثالثةأن  ام، بل جيبّيأة والسبع
 . الثانيةّ أيام يصوم السبعةّثم 

خالل شهر ذي ّ أيام  من صيام الثالثةّتمكنلو مل ي: الصورة السابعة
م، سقط الصوم ووجب عليه اهلدي يف ّ هالل شهر حمرّهلّ حتى ّاحلجة

 .السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
ّتمكن احلاج  مل يلو: قد تسأل  :١٥٩٠ املسألة من اهلدي وال من ثمنه، ّ
ّ أيام ثم متكنوصام ثالثة ّ   فامذا يفعل؟، منهّ
ّ احلج يفّ أيام  من اهلدي وال من ثمنه وصام ثالثةّتمكنإذا مل ي: اجلواب
ّثم متكن  من اهلدي مع غريه رشكة، ّمتكنولو .  وجب عليه اهلدي، منهّ

 .جيب عليه الصيام مع ذلكّ ثم يشرتك مع غريهأن  فاألفضل له
يرى أن  يبارش الذبح بنفسه والأن  ّ احلاجعىلال جيب   :١٥٩١ املسألة

حال االختيار الذبح أو يتواجد عنده، بل جيوز له االستنابة يف الذبح يف 
  إىلة من قبل صاحب اهلديّ مستمرّالنيةتكون ن أ ّبدواالضطرار، ولكن ال

يكون أن  لذابح، كام ال جيب من اّالنيةوال تشرتط . حيصل متام الذبحأن 
 .الذبح منهّيصح من ّ كل زأ بذبيحةَتُ، بل جيًمامياإالذابح 

، فال ّكفارةكرت للهدي ال جتري يف الُ ذالتيالرشوط   :١٥٩٢ املسألة
  من العيوب والًتكون سليمةأن   وال،ّتكون بعمر معنيأن  ّكفارةجيب يف ال

 .ّتكون يف زمان معنيأن 
 ّكفارةلو وجبت عليه الّ أنه  وقلناارةّكفالكالم يف مرصف الّ تقدم ولكن
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 ولو وجبت عليه .ّمكة يف ّكفارة وجب ذبح ال،بسبب الصيد يف العمرة
 .  يف منىّكفارة وجب ذبح ال، ألجل الصيد يف منىّكفارةال

 .ّ مكةجاز ذبحها يف بلده أو يف ، لغري الصيدّكفارةولو وجبت عليه ال
      ف ا دي

 ،ثلث لنفسه :ثالثة أقسام  إىلم الذبيحةيتقس ّيستحب  :١٥٩٣ املسألة
وال يشرتط . املؤمنني إىل  وثلث هيديه،ق به يف سبيل اهللاّوثلث يتصد

 .ق بقسم من اهلدي عىل الفقراء واجبّوالتصد. التساوي يف االقسام
 إىل يعطيهأن  بل جيوز إليه م ثلث الفقريِّيسلأن  ال جيب  :١٥٩٤ املسألة

يأكل منه وال أن  ّحبيستثلثه فّ وأما .ثقة يوصله اليه إىل وكيل الفقري أو
 . جيب

 ضحية إىل مجيع فقراء فرق املسلمنيعطاء حلم األإجيوز   :١٥٩٥ املسألة
 . وبال فرق بينهم
    آداب ا بح

 :ّويستحب عند الذبح أو النحر أن يقول( :قال الفقهاء :١٥٩٦ املسألة
ًوجهت وج   ِ ي  طر ا سماوات واألرض حنيفا   ِ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ َْ َ ِ َ ُ ْ ْوما أنا من ا ً سلما   َ ِ َ َ َ َم   َ ِ ِ

ْ ُ. 
َإن صال  و س  و ياي و ما    رب العا م  َِ َ َ َْ   َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ

ِ ُِ ُ َال   ك   و ذ ِك أ رت وأنا  ،  ََ َ َُ ْ ِ
ُ َ َِ ُِ َ َ

َ ا مسلم ِمن ِ ِ ْ ُ ِ ا لهم م.ْ  ُ ِو اهللا ِ،   اهللا ََك َ وَكْنّ َواهللا أ  ، ا لهم  َ  ُ ّ ُ َ ْ  . )ّ ِ مْل بَقُ
 َإبراهيمن ِم َْتل  كما تقبّ م ْل  تقب مُّها ل( : يقول بعد ذلكوىل أنَواأل

َك، و ِ  يمَك، و و ِليلَخ ِص  اهللا عليهك ِ حب بٍدّمُ َ َ ُ  . )مِيهَوعل ِ وآ َ 
 .ً من هديه ولو قليالًأن يأكل الناسك شيئاّيستحب و
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 ن أعامل منى والسادس من أعاملالواجب الثالث م  :١٥٩٧ املسألة
 َّوهو املعربـ ة األوىل ّللمرّحيج واألفضل ملن . هو احللق أو التقصريّاحلج 
ة الثانية أو ّللمرّحيج من ا ّمأ .اختيار احللق بدل التقصريـ ) الرصورة(عنه بـ

باحللق أو التقصري عن ّ احلاج وخيرج.  بني احللق والتقصريّاكثر فهو خمري
ً حمرما ما كانّ كل  لهّام، فيحلحالة اإلحر عليه حال اإلحرام من التظليل ّ

ً حمرما ا، ويبقىولبس املخيط وغريمه   .عليه الطيب والنساء فقطّ
. اهللا تعاىل إىل ة قصد القربةّيكون احللق بنيأن  جيب  :١٥٩٨ املسألة

يكون بعد الرمي والذبح وال أن  وجيب. ً وال جيوز ليالًويكون يف منى هنارا
 . جيوز قبلهام
ال جيوز احللق قبل الرمي والذبح، ولكن لو حلق قبل   :١٥٩٩ املسألة

يعيد أن   منه وال جيب عليهّ صح،ًعامداً عاملا الرمي والذبح أو قبل الذبح
 . الرمي والذبح
  عليهمّا النساء فيتعنيّمأ الرجال فقط، وعىلجيب احللق   :١٦٠٠ املسألة

 .التقصري وال جيوز احللق
  ا لل   ا لق وا قص 

أن   إىل منه باحلكمً، أو جهالًلق نسياناِّإذا مل يقرص أو حي  :١٦٠١ املسألة
 فإن .منى وحيلق أو يقرص فيها إىل يرجعأن  خرج من منى، وجب عليه

ّ مكة ـ ثم يف ـ حيلق يف مكانهأن   وجب عليه،منى إىل ر عليه الرجوعّتعذ ّ
 .ً أيضامكنه ذلكأن إمنى  إىل يبعث بشعره
 ّذكرتّ مكة فإن خرج منّ حتى نيس احللق أو التقصري إذا  :١٦٠٢ املسألة
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 فحينئذ جيب عليه ، والسعيالطوافوبعد ّ مكة احللق قبل اخلروج من
 احللق ّتذكرولو . إعادة الطواف والسعيّ ثم منى واحللق فيها إىل جوعرال

 من الرجوع ّتمكنمل ي وإن .منى وحلق فيها إىل رجع ،ّ مكةبعد اخلروج من
يعيد الطواف مكان، وال منى مع اإل إىل  حلق يف مكانه وبعث بشعره،ليهاإ

 . والسعي
جيوز باملاكنة  أم هل جيب احللق باملوسى: قد تسأل  :١٦٠٣ املسألة
 الناعمة؟

باملاكنة التي ال  أم املوسىبجيب حلق متام الشعر سواء كان  :اجلواب
 ).نمرة صفر(ة ّيبقى الشعر معها واملسام

 وخرج الدم ّاملكلفس أرح رُأثناء احللق ج: قد تسأل  :١٦٠٤ املسألة
  وغريها؟ّكفارةب عليه يشء من ّ يرتت ذلك يف إحرامه؟ وهلّفهل يرض

 ولكن األفضل ملن يعلم بخروج الدم .ال جيب عليه يشء: اجلواب
ّ ثم حيلق متام الشعر ويتخلًالّيقرص أوأن   احلالقةبسبب  .شكالص من اإلّ

 الشارب ّظفار أو قصال جيوز االكتفاء بتقليم األ  :١٦٠٥ املسألة
احللق أو  إىل ًاهنا مضافّيستحب  ،نعم. واللحية عن احللق أو التقصري

 .ظفارالتقصري تقليم األ
  حلق ا ائب
يعمل بتكليف أن  ّواحلججيب عىل النائب يف العمرة   :١٦٠٦ املسألة

عليه   عن املرأة وجبًنفسه ال بتكليف املنوب عنه، فلو كان الرجل نائبا
 عن املرأة، ًكان نائبا وإن جيباحللق حني جيب ووجب عليه التقصري حني 

 . عن الرجلًةوكذا املرأة إذا كانت نائب
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 أم حيلق لنفسه بنفسهأن  ّ احلاجهل جيب عىل: قد تسأل  :١٦٠٧ املسألة
 حيلق له غريه؟أن  جيوز

ْحيلق له من عليه أن  ولكن ال جيوز. حيلق له غريهأن  جيوز: اجلواب َ
  احللق لنفسه،ّيكون هو قد أتمأن  الذي حيلق لغريه جيب ّأن احللق، بمعنى

وال يشء ً أيضا ّ وحلق لغريه صححيلق لغريه، ولكن لو مل حيلق لنفسهّثم 
 .عليه

     آداب ا لق وا قص 
ورد يف الروايات الرشيفة بالنسبة للحلق أو التقصري   :١٦٠٨ املسألة
ستقبل افإذا أردت أن حتلق رأسك ف...> : والسنن، ومنهاّستحباتبعض امل

فإذا . د األذننيَالقبلة، واحلق إىل العظمني النابتني من الصدغني قبالة وت
ْا لهم أع :حلقت فقل  ُ دفن شعرك بمنى، او. ِةَيامِ القَمَْو يًوراُ نٍةَرْعَ ش لُِ   بِطّ

ّ ا ؤمن إذا حلق رأسه بم ، ثم دفن ّإن :ّأنه قال × فإنه روي عن أيب عبد اهللا

وقال . )١(< باسم صاحبهاّ شعرة  ا  سان مطلق تل ّشعره، جاء يوم القيامة و 
رحم  :قال ين؟ّيا رسول اهللا واملقرص: قيل، ق ّرحم اهللا ا حل>: ’رسول 

: قيل، ق ّرحم اهللا ا حل :ين؟ قالّيا رسول اهللا واملقرص: قيل، ق ّاهللا ا حل
 ّواذا انتهى من احللق استحب. )٢(< نّوا ق  :ين؟ قالّيا رسول اهللا واملقرص

 .م شاربه وحليته وأظفارهّيقلأن  له

                                                             
 .٢٠٥ ص٤ج: الكايف) ١ (
 .٢٧٧ص: املقنع) ٢ (
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  منى الثالثة، وجب عليه أعاملمن ّ احلاج ىانتهإذا   :١٦٠٩ املسألة

 وليلة الثاين عرش وليلة ّاحلجةاملبيت يف منى ليلة احلادي عرش من ذي 
 إىل جيب عليه البقاء أو الرجوعّ أنه بمعنى.  عىل تفصيل يأيت،الثالث عرش

 .اليوم الثاين إىل منى واملبيت فيها
 ي عرش  الواجب يف أعامل منى هو املبيت ليلة احلادّنإ  :١٦١٠ املسألة

يرمي ّ ثم ّاحلجة عرش من ذي احلادييبيت ليلة ّ أنه وليلة الثاين عرش، بمعنى
منى ويبيت  إىل يرجعّ ثم بيته أو سكنه، إىل يعودّ ثم اجلامر الثالث بالنهار،

يرمي اجلامر الثالث بالنهار، وبعدها ّ ثم ّاحلجةفيها ليلة الثاين عرش من ذي 
 : مام خيارينأيكون 

دخل الليل، فحينئذ أن   إىلإذا بقي يف منى يوم الثاين عرش: لّواخليار األ
 .ـ هنار اليوم الثالث عرش أي ـ جيب عليه املبيت فيها والرمي بالنهار

 وخرج ّاحلجة إذا رمى اجلامر الثالث يوم الثاين عرش من ذي :اخليار الثاين
 .رشمن منى قبل دخول الليل، فحينئذ ال جيب عليه البقاء ليلة الثالث ع

 من املبيت ليلة الثالث عرش والرمي بالنهار فال ّمتكنإذا   :١٦١١ املسألة
 من املبيت ليلة الثالث عرش، لعدم انتظار القافلة ّتمكنمل ي وإن .شكالإ

ونحوه، جاز له اخلروج من منى يف ليلة الثالث عرش ولكن جيب عليه 
 . التكفري بشاة
 فال جيب عليه املكث ،من وجب عليه املبيت يف منى  :١٦١٢ املسألة

 جاز له ،ذا طلعت الشمسإف.  الثالثاتمربمقدار رمي اجلّ إال ًهنارافيها 
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 . بيته إىل الرمي واخلروج
 : مام خيارينأ فهو ًولو وجب عليه املبيت ليال

 إىل يبقى يف منى ليلة احلادي عرش من غروب الشمسأن  :لّواخليار األ
ّ ثم .الثالث ويرمي اجلامر ًيمكن له املغادرة ويعود هناراّ ثم منتصف الليل،

يعود عند غروب الشمس من ليلة الثاين ّثم . ّ إىل مكةبيته أو إىل يغادر منى
 ويرمي اجلامر ًيعود هناراّ ثم يغادرّ ثم منتصف الليل إىل عرش ويبقى يف منى

 . الثالث
ذا إالفجر، ف إىل يبقى يف منى من منتصف ليلة احلاديأن  :اخليار الثاين

 بيته أو إىل يمكن له اخلروج من منىّ ثم .الثطلعت الشمس رمى اجلامر الث
 إىل منى منتصف ليلة الثاين عرش ويبقى فيها إىل يعودّ ثم .مكان آخرإىل 

ّ ثم الظهر إىل يرمي اجلامر الثالث بعد طلوع الشمس ويبقىّ ثم الفجر
. يغادر منى قبل الظهر يوم الثاين عرشأن  وال جيوز له. ّحجهوينتهي . يغادر

 قبليكون يف منى أن  كتفاء إذا اختار النصف الثاين من الليلويمكنه اال
 . طلوع الفجر وال يشرتط أكثر من ذلك

طلوعها بال  إىل ومع ذلك، يستطيع البقاء يف منى من غروب الشمس
  شاة عنّكفارةعليه ّتقدم ـ بالرتتيب امل ـ ومن ترك املبيت يف منى. شكالإ

 .ًجاهال أم ًناسيا أم ًسواء كان عامدا. ليلةّكل 
 وخرج ّاحلجةلو رمى يوم الثاين عرش من ذي :  تسألقد  :١٦١٣ املسألة

نة، ودخل عليه الليل من ليلة ّقبل دخول الليل، ولكنه رجع إىل منى حلاجة معي
 ؟ًالثالث عرش، فهل جيب عليه املبيت فيها ليلة الثالث عرش والرمي هنارا

رش والرمي ال جيب عليه يف هذه احلالة املبيت ليلة الثالث ع :اجلواب
  .ًهنارا
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 هو رمي ّالتمتعّ حج الواجب السادس من واجبات  :١٦١٤ املسألة
). اجلمرة األوىل والوسطى ومجرة العقبة ( الثالث يف منى وهياجلمرات

اجلمرة ّ ثم يبدأ برمي اجلمرة األوىلأن  وجيب. وتقع يف مكان واحد يف منى
ّحدة بسبع حصيات، ويكون الرمي هنار يوم واّ كل مجرة العقبة،ّ ثم الوسطى

ذا غادر إ، فّاحلجة وهنار يوم الثاين عرش من ذي ّاحلجةاحلادي عرش من ذي 
 إىل بقي يف منى وإن منى بعد الظهر فال جيب عليه الرمي يوم الثالث عرش،

 وجب عليه املبيت والرمي  ـليلة الثالث عرش ـ دخول الليل يوم الثاين عرش
 . عنها بأيام الترشيقَّوهي املعرب. رشيوم الثالث ع
 وجب عليه قضاؤه ،من نيس الرمي يوم احلادي عرش  :١٦١٥ املسألة

يرميها بعنوان ّ ثم ً،الّيوم الثاين عرش، فريمي اجلامر الثالث بعنوان القضاء أو
ولو .  واألداء عند الزوال،ل النهارّيكون القضاء أوأن  واألفضل. األداء

 ولكن جيب عليه قضاؤه يف العام ّجهح فال يبطل ،ًاّتعمدترك الرمي م
 . القادم، بنفسه أو بنائبه

 إىل ُ من الرمي وال يرجى برؤهّتمكناملريض الذي ال ي  :١٦١٦ املسألة
 ، قبل غروب الشمسئبرّ ثم ولو استناب للرمي. لرميهاملغرب، يستنيب 

 .بمعنى وجوب الرمي ثانية. وجب عليه الرمي بنفسه
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أعامل منى الثالثة واملبيت وجب عليه ّ احلاج أكملإذا   :١٦١٧ املسألة
ذا إ سبعة أشواط، فّاملرشفةاملسجد احلرام والطواف بالكعبة  إىل الرجوع

 والقول يف طواف. انتهى من األشواط السبعة وجبت عليه صالة الطواف
  يف طواف العمرة وصالته بال فرق يذكرّتقدموصالته نفس القول املّاحلج 

 .ّالنيةبّإال 
يكون الطواف بعد أعامل منى وال جيوز قبلها أن  جيب  :١٦١٨ املسألة

 وجبت ،ًعامداً عاملا َّولو قدمه قبل أعامل منى الثالثة. وال قبل الوقوفني
 .إعادته بعد الرمي والذبح واحللق
 وقت شاء، بالليل أو بالنهار، وال جيب ّولكن جيوز اإلتيان به يف أي

احلادي  (اليوم الثاين إىل ، فيجوز تأخريهاإلرساع به بعد أعامل منى مبارشة
 .وبعده) ّاحلجةعرش من ذي 
كاملرأة إذا فاجأها ـ  من الطواف لعذر ّتمكنمل يإذا   :١٦١٩ املسألة

   يزول العذرأن  ّ مكة إىل من البقاء يفّ فإن متكن ـاحليض أو النفاس
 وطاف طواف ّذا زال العذر طاف وصىلإ ف. وجب ذلكتطهر املرأة ـ وأـ 

 الستعجال القافلة ّمكة، من البقاء يف ّتمكنمل ي وإن .ء عليهالنساء وال يش
 من غريه أو نحو ذلك، فحينئذ جيب عليه االستنابة للطواف، فيطلب

 .ألداء السعي ّطاف النائب، ذهب احلاج ـ املعذور ـفإذا . الطواف عنه
ّ إال  فيجوز من احلائض واجلنب،،ا مل تشرتط فيه الطهارةّالسعي مل ّأن بمعنى
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 .يكون بعد طواف النائبأن  جيبّأنه 
م َّيشء حمرّ كل َّ حل له،انتهى من الطواف وصالتهإذا   :١٦٢٠ املسألة

بعد طواف النساء كام ّ إال ّا ال حتلّهنإالنساء، فّ إال عليه بسبب اإلحرام
 .سيأيت
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السعي بني الصفا واملروة هو الواجب التاسع من   :١٦٢١ املسألة
 فإذا .بعد الطواف وصالتهّ احلاج يأيت بهأن  ، وجيبّلتمتعاّ حج واجبات

 . ّتقدم وجبت إعادته حسب الرتتيب امل،ًمه عمداّقد
ّللحج كل وجيب يف السعي  له هنا ّيستحب يف السعي للعمرة، وّ تقدم ماّ

:  هناّالنية، فتكون ّالنيةبّ إال له هناك وال خيتلف عنه يف يشءّيستحب ما 
أ
َ

أن  ًقا، وقد قلنا ساب تعا ِ اهللاَ إ ًر ةُ قِع تَم ا   جَ ِ ِةَوْرَفا وا م  ا صََ   بْس
 .ً ليس واجباّالنيةظ بّالتلف

 

 : صورّ بعدة ترك الطواف وصالته أو السعي يكون  :١٦٢٢ املسألة
وجب عليه التدارك، ّ مكة كان يف فإن ،ًإذا تركه عمدا: الصورة األوىل
 . ّتقدمإلتيان به ومراعاة الرتتيب عىل النحو املبمعنى وجوب ا

 ،ّاحلجةفات ذو ّ حتى ًإذا ترك الطواف أو السعي عامدا: الصورة الثانية
 . يف السنة القادمةّ احلج  ووجب عليهّحجهفقد بطل 

 كان يف فإن .ً أو جهالًإذا ترك الطواف أو السعي نسيانا: الصورة الثالثة
إذا ّ أنه ، وال جيب عليه اإلتيان بام بعده، بمعنىوجب عليه اإلتيان به ،ّمكة

مل ّ أنه ّتذكرّ ثم طواف النساء،ّ ثم أتى بالسعيّ ثم نيس الطواف وصالته
يطف بالبيت، فحينئذ جيب عليه اإلتيان بالطواف وصالته وال جيب عليه 

 . إعادة السعي وطواف النساء
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 ل اخلروج من قبّتذكرإذا نيس الطواف أو السعي و: الصورة الرابعة
كام لو حاضت ـ املسجد وأداء الطواف  إىل  من الرجوعّتمكنمل يّأنه ّ إال ّمكة
 .  فحينئذ جيب عليه االستنابة ـاملرأة

ه بعد ّتذكر به وًإذا نيس الطواف أو كان جاهال: الصورة اخلامسة
 .يستنيب لهأن   جيب عليهٍحينئذبلده، ف إىل أو بعد الوصولّ مكة اخلروج من

 

ّيستحب للحاج  :١٦٢٣ املسألة ّ احلج كل  يف طوافّ من ّ تقدم ماّ
أن  ّواألفضل للحاج.  وآداب يف طواف العمرة بال فرق يذكرّمستحبات

ّيطوف طواف احلج يوم العيد بعد االنتهاء من أعامل منى، إذا ات سع الوقت ّ
ّ فإنه جيوز يف أيّالإلذلك، و ّ ويستحب له عند  كام.ـّ تقدم  وقت كان ـ كامّ

 :يقف عىل باب املسجد ويقولأن  الوصول إىل املسجد احلرام
ِا لهم أع(  ُ ّ ّ    ُ َ  وسل،َكِكْسَ َ م    وسلَ َ ُ َ َمه  ، أسأ ك  ْ َ ُ ْ  ِ ل  ا ِليلَ العََةألْسْ
ِ ْعُا م

َ أن  ِِهْبنَِذ بِفَ َ   ذنو ، وَرِفْغْ ِ
ُ ُ ا له. َاجِ   َعِجُْر تْأنُ َم إ   بدك، وّ َ ُ ْ َ ّ  َُ َا  

َ ر تكُُبلْ أطُتْئِ، جَكُْتَ  بُتْيَا َ و،َكََُ ب ََ ْ َأ و،َ
َ
 ألًعاِب تُ، مَكَتَ طا  مُؤ

َ
ً ياِ راضَكِرْ ِ

َ أسأ ك  .َِكرَدَِقب َ ُ َ إ ك رَطْضُ ا مََةألْسْ ْ  ألِطيعُ ا م،َ
َ
َ من عِقِفْشُ ا م،َكِرْ ِ ْ  ِِف ا ائ،َِكذابِ

ُ أن  ،َِكتَو ُقُِعل َغ   َ بلْ َ  منَ ُِ َ و،َكَوْفَ ِ ا ارِ ِر تِ بّ َ ْ  . )َكَ
 بيده ه استلم، فإن مل يستطع.لهِّ فيستلمه ويقبَ األسودَثم يأيت احلجر

 وقال كام قال َّاستقبل احلجر وكرب ً أيضا،وإن مل يستطع من ذلك .لهاَّوقب
ُ ا لهم ( : وهو.ّمكةم ِدَحني طاف بالبيت يوم ق  ؛ُُهتْدَعاهَيثا  تِمَها، وُتْ    أدَأمانّ

ِل شهد   ب َ َ َْ  . ذلك يف آداب دخول املسجد احلرامّوقد مر). افاةَوُا مِ
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ّ حج طواف النساء هو الواجب العارش من واجبات  :١٦٢٤ املسألة

وصالته والسعي بني الصفا واملروة، وال ّ احلج ، وجيب بعد طوافّالتمتع
ّ احلج وال خيتلف يف كيفيته وواجباته عن طواف. ًفة الرتتيب عمداجيوز خمال
ِا متعّ ال ساء  ج َ طوافُأطوف: ، فينوي هناّالنيةبّ إال وصالته،  َ  إ  اهللا ً قر ة 

ُالنيةو. تعا   .ظ هباّوال بأس بالتلف ،ّ تقدم كامٌ قلبيةّ
، ء سواّجيب طواف النساء عىل الرجال والنساء عىل حد  :١٦٢٥ املسألة

 أو ً أو جهالً النساء عمداَ طوافُف املرأةُطَس الكيفية والوقت، فلو مل توبنف
ف ُطَ كام لو مل ي.َتطوفّ حتى ًعا عليها الرجال مجيَمُرَ، حً أو نسياناًسهوا

واملرأة تأيت به . يطوفّ حتى ًعامت عليه النساء مجيُرَ ح،ِ النساءَ طوافُالرجل
 ولو طافت املرأة بعنوان. جالبعنوان طواف النساء، ال بعنوان طواف الر

ه ّؤديطواف النساء الذي يّ أنه  منها إذا كانت تقصدَّصح) طواف الرجال(
 .ها من قبيل اخلطأ بالتسميةُفيكون عمل. الرجال

ام ّهنأّ إال كانا من الواجبات وإن هُ النساء وصالتُطواف  :١٦٢٦ املسألة
ولكن حيرم ، ّحجه ّ صحًعامداً عاملا ّ احلاج فلو تركهامّ احلج،ليسا من نسك

. ، يعني حترم عليه زوجته وغريها من النساءًعليه جمامعة النساء مطلقا
 ،جّيتزوأن  ولو أراد بعد ذلك. ًونفس الكالم بالنسبة للمرأة إذا تركته عمدا

 . طواف النساء هو أو نائبهُب عليه أداءَوج
 ّحمرمات تبقى عليه ،قبل الطواف وصالته والسعي  :١٦٢٧ املسألة
 ،وبعد الطواف وصالته والسعي.  والتقبيل واجلامعمن اللمسها، ّالنساء كل
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طاف  فإذا .ستمتاعاتم عليه فقط دون باقي االّيبقى اجلامع هو املحر
 . يشءّ كل  لهّطواف النساء حل

 ٍ شديدٍ أو تعبٍ من طواف النساء ملرضّتمكنمن مل ي  :١٦٢٨ املسألة
ذا مل إو.  عىل الظهرً، استعان بغريه، ولو كان ذلك بعربة أو حمموالًمثال
 . وجبت االستنابة له ـكاحلائضـ ً أيضا  من ذلكّتمكني

ً متمكنا كان فإذا ا صالة الطوافّمأو ولو من جلوس أو ـ منها ّ
 من الصالة ّتمكنمل ي فإن .نت عليه بعد طواف النائبّتعيـ اضطجاع 
 من االستنابة وجب عليه االستنابة يف العام ّتمكنمل يفإن . ً أيضااستناب هلا

أينام استطاع ولو  ـ أي الصالة ـ وجبت عليهً أيضا ّتمكن يمل فإن .اآليت
 بعد إمتام طواف النساء وصالته،ّ إال  وال جيوز له مقاربة النساء.ّمكةخارج 

 .ت للمنوب عنه النساءّ حلّطاف النائب وصىلفإذا 
حاضت املرأة قبل طواف النساء، ومل تنتظرها إذا   :١٦٢٩ املسألة

روج مع القافلة ولكن جيب عليها القافلة، جاز هلا ترك طواف النساء واخل
ولو جاءها احليض بعد جتاوز نصف . االستنابة لطواف النساء وصالته

 جيب عليها اخلروج من ٍحينئذ فـ بعد الشوط الرابع منه أي ـ األشواط
ا نسيان صالة طواف النساء ّمأ. املسجد واالستنابة لألشواط الباقية

 .ةمّتقدفحكمها كحكم نسيان صالة الطواف امل
 إىل ثناء عدل يف العمرة املفردة ويف األّاملكلفلو دخل   :١٦٣٠ املسألة

، وإذا كان قد أتى  اإلتيان بطواف النساءٍحينئذ، فال جيب عليه ّالتمتععمرة 
 .بطواف النساء فال حمذور منه

 طواف النساء واجب عىل اجلميع سواء رغبوا بالنكاح  :١٦٣١ املسألة
ّأنه ّ إال  صحيحّحجهالطفل ومل يطف طواف النساء، فّ حج ولو. مل يرغبواأم 
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.يأيت بطواف النساء ولو باالستنابةأن ّ إال ال جيوز له النكاح يف املستقبل 

 

 أو ًطواف النساء عمداّ احلج لو ترك النائب عن غريه يف  :١٦٣٢ املسألة
 مثل هذه احلالة حترم النساء عىل ففيبلده،  إىل عادّ حتى ً أو نسياناًجهال
 . أو نائبه، وال حترم عىل املنوب عنهيطوف هوّ حتى النائب

 الذين ال األخرىبناء املذاهب أاملؤمن مع ّ حج لو  :١٦٣٣ املسألة
 طواف النساء فرتكه لذلك، وطاف طواف ّصحةيقولون بوجوب أو 

ّ كل منّ احلاج ل بهّ يتحلالذيالطواف ّ أنه فاضة معهم بعنوانالوداع أو اإل
 إىل جيب عليه الرجوع و،يشء، ال جيوز له ذلك وال جيزي عن طواف النساء

أو يستنيب  ،ّ احلجشهرأ ولو يف غري ، بعنوان طواف النساءٍألداء طوافّمكة 
 . له

    بطواف النساءِاملخالف ومل يأتّ حج لو:  تسألقد  :١٦٣٤ املسألة
 فهل جيب عليه اإلتيان بطواف ،استبرصّ ـ ثم لعدم وجوبه يف مذهبهـ 

 النساء؟
 .اء املطلوبيةجيب عليه أداؤه بقصد االحتياط أو رج: اجلواب
 بطواف النساء ولكنه طاف مع ً جاهالّاملكلفلو كان   :١٦٣٥ املسألة

هو كان طوافه هذا بعنوان تأدية ما  فإن الناس من دون معرفة اسم الطواف،
 وجيزيه عن طواف ، عملهّ صح،يف هذا املكان والزمانًرشعا مطلوب منه 

 .النساء
 بعنوان الوجوب ّمرات ّ عدةاملؤمنّ حج لو:  تسألقد  :١٦٣٦ املسألة

 إىل التفتّ ثم أو يف بعضهاًعا ستحباب ومل يأت بطواف النساء فيها مجيواال
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 فهل جيب عليه طواف نساء واحد ،ذلك وعلم بوجوب طواف النساء عليه
 ؟ّ فائت طواف نساء مستقلّ جيب عليه لكلمأًعا عنها مجي

أن  ، يعنيّ مستقلٍ فائت بطواف نساءّيأيت لكلأن  جيب عليه: اجلواب
أن  ويمكن له.  وال جيزيه طواف واحد،اء بعدد الفائتيطوف طواف النس

 . واحدٍيأيت بالطوافات الفائتة يف زمان



 
 
 
 
 
 
 

 

ّ 





 
 

 سه ّأو العمرة بعد تلبّ احلج  هو املمنوع عن:املصدود :١٦٣٧ املسألة
 :واملحصور.  أو نحو ذلكّباإلحرام، كاخلائف من السلطات أو من العدو

وكالمها له . سه باإلحرامّأو العمرة باملرض بعد تلبّ احلج املمنوع عنهو 
ّيصح حجه جتب عليه لّخاصةأعامل  . حرام واحلرم أو خروجه من اإلّ

 :وأحكامهام كام ييل

 

يذبح يف مكانه أن  املصدود عن العمرة، وحكمه: لّوالفرض األ
 ـ يّلو دخل احلرم املكّ أنه ىبمعن.  احللق أو التقصري اليهّل به ويضمّويتحل
ّ مكة ـ ثم حدود يذبح اهلدي يف مكانه أن  ، وجب عليهّم بوجود العدوِعلّ

ِّ وحيل إحرامه ويقرص أو حيلق وتنتهي عمرته،أينام كان ُّولو ارتفع الصد . َّ
منه ّيصح  وّالتمتعّ حج بعنوانّ احلج  وجب عليه،قبل الزوال من يوم عرفة

 . وال يشء عليه
 :  صورّ عدة ولهّ احلج،املصدود عن:  الثاينالفرض

أو  ـ عرفة واملزدلفة ـ  عن الوقوفنيًيكون مصدوداأن  :الصورة األوىل
حيلق ّ ثم ِّعن املزدلفة فقط، فوظيفته ذبح اهلدي يف حمل الصد أينام كان،

يف السنة القادمة ّ احلج جيب عليهّ ثم .أهله إىل ل من إحرامه، ويرجعّويتحل
 .  فال جيب عليه،مل تبق االستطاعة وإن .االستطاعةإذا بقيت 

الطواف  ـ  عن أعامل املسجد احلرامًيكون مصدوداأن  :الصورة الثانية
 :  الوقوفني وأعامل منى، فله احتامالنإكاملبعد  ـ والسعي
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 ٍحينئذ من االستنابة للطواف والسعي، فّتمكنال يأن  :لّواالحتامل األ
ّل الصد ويتحلجيب عليه ذبح اهلدي يف حم  . بلده إىل ل ويرجعِّ

 من االستنابة للطواف والسعي يف نفس ّتمكنيأن  :االحتامل الثاين
ل من ّه والتحلّ، جيب عليه الذبح يف حملٍحينئذالسنة أو السنة القادمة، ف

 . االستنابة للطواف والسعي يف نفس السنة أو السنة القادمةّ ثم اإلحرام،
 إكامل، بعد ّخاصة عن أعامل منى ًن مصدودايكوأن  :الصورة الثالثة

 من الطواف والسعي، وهذا ليس ّتمكن مع ال ـعرفة واملزدلفة ـ الوقوفني
ممنوع عن األعامل التي جتوز االستنابة فيها وهي أعامل ّ ألنه  حقيقةًمصدودا
 :ٍحينئذمنى، ف

ً متمكنا يكونأن  :لّواالحتامل األ ب من االستنابة للرمي والذبح، فيجّ
ّ ثم ل من إحرامهّيقرص يف مكانه ويتحلّ ثم يستنيب للرمي والذبحأن  عليه

يستنيب ّ ثم  ـوهي الطواف والسعي وطواف النساء ـ يأيت ببقية املناسك
ّيصح حجه و،الترشيقّ أيام ألعامل  . وال جتب اإلعادةّ

 من االستنابة للرمي والذبح، ففيها ّتمكنال يأن  :االحتامل الثاين
 : فروض
 خالل شهر  ـالرمي والذبح ـ  من اإلتيان هبامّتمكنيأن  :ّ األوللفرضا

ّيصح حجهفيستنيب و. ه، بنفسه أو بنائبه، فيجب عليه ذلكّة كلّذي احلج ّ 
 .وال يشء عليه

 من اإلتيان هبام يف العام القادم، فيجب ذلك ّتمكنيأن  :الفرض الثاين
ّيصح حجهعليه و  .  وال يشء عليهّ

 من الرمي والذبح يف هذا العام ّتمكنال يّ أنه يعلمأن  :الفرض الثالث
ع ثمن ّيودأن   جيب عليهٍحينئذوال يف العام القادم، ال بنفسه وال بنائبه، ف
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ّ، ثم حيلق أو يقرصاهلدي عند ثقة يذبح عنه ّ ثم يف مكانه،ـ  ـ حسب وظيفته ّ
عد هذه ل بّفيتحل )الطواف والسعي وطواف النساء(ّ مكة يرجع ألداء أعامل

ّيصح حجهها وّاألعامل كل عليه إعادة الرمي يف السنة ّ ثم . وال يشء عليهّ
 . القادمة

منى واملبيت فيها  إىل  عن الرجوعًيكون مصدوداأن  :الصورة الرابعة
 من الوقوفني األخرىه الواجبات ئالترشيق الثالثة، مع أداّ أيام والرمي يف

وافني والسعي، فمثل هذا يكون والط )الرمي والذبح واحللق( وأعامل منى
ن  إ)اجلامر الثالث( يستنيب للرميأن  ، وجيب عليهً وصحيحاً تاماّحجه

وال جيري عليه حكم . مكنه االستنابة يف هذه السنة أو يف السنة القادمةأ
 .املصدود

ّ احلج ال يسقط عنه ـ الوقوفنيّ احلج ـ املصدود عن  :١٦٣٨ املسألة
يف السنة القادمة أو بعدها إذا ّاحلج ب، بل جيب عليه اإلتيان ّتقدمباهلدي امل

وهذا احلكم شامل للمصدود .  عليهًمستقراّ احلج بقيت االستطاعة أو كان
 . سواءّواملحصور عىل حد

 وجب ، املحصور واملصدود من اهلديّتمكنمل يإذا   :١٦٣٩ املسألة
أهله، كام يف غريه  إىل وسبعة إذا رجعّ احلج ام، ثالثة يفّيأعليه الصيام عرشة 

 .لك ثمن اهلديممن ال يم
 

، ًيبعث هدياأن   املحصور يف عمرة مفردة، ووظيفته:ّ األولالفرض
 .ّيذبحوه يف وقت معنيأن   ـالذين بعث اهلدي معهم ـ ويواعد أصحابه

ويف هذا الزمان يمكن . ل يف مكانهَّ حتل،فق عليهّجاء الوقت املتفإذا 
ل من ّوال يتحل. ل بعدهّيتحل ّ ثمصال هبم باهلاتف ومعرفة وقت الذبح،ّاالت
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ألداء العمرة ّ إىل مكة ينتظر الشفاء فيذهبّ ثم النساء، بل يبقى يف مكانه
 . ل من النساءّاملفردة بنفسه ويتحل
 يف الفرضّ تقدم ، فحكمه ماّالتمتعاملحصور يف عمرة : الفرض الثاين

 . ل من النساءّولكنه يتحلّاألول 
 يف الفرضّ تقدم  فحكمه ماّ احلج، يفًيكون حمصوراأن  :الفرض الثالث

يطوف ويسعى ويأيت بطواف ّ حتى ل من النساء،ّال يتحلّأنه ّإال ّاألول 
ًفيطاف به حمموال. النساء بعد ذلك ّ أو يطاف عنه نيابة ويتحلُ ّ كل ل منُ

 . يشء
ي مل أ ـ عرفة واملزدلفة ـ  عن الوقوفنيًيكون حمصوراأن  :الفرض الرابع

  ينقلبّ حجهّ فإنأو يف طريقه إليهام،ّ مكة وف هبام، وهو يف من الوقّتمكني
مكنه ذلك أو يطاف به أو يطاف أن إالعمرة املفردة، فيطوف ويسعى إىل 

 .النساءّ حتى يشءّ كل منّ يتحلل ّ ثم،عنه، وكذلك بالنسبة لطواف النساء
 فإن  املرض،ّحرص وبعث هبديه وبعد ذلك خفُأذ إ  :١٦٤٠ املسألة

ّ احلج  من اللحاق بالناس وإدراك أعاملنّتمكيّ أنه  أو احتملّظن
 كام ـ االختياريني أو االضطرارينيّخاصة ـ والوقوفني أو الوقوف باملزدلفة 

ّيصح حجه جيب عليه ذلك وٍحينئذتفصيله، فّتقدم   ،مل حيتمل ذلك وإن .ّ
 .من اإلتيان بالعمرة املفردةّ تقدم فحكمه ما
ه من نّمتك، مع ّخاصةحرص عن مناسك منى ُأإذا   :١٦٤١ املسألة

الوقوفني والطواف والسعي، فال يكون حكمه حكم املحصور، بل جيب 
 يرجعّ ثم حيلق أو يقرصّ ثم يستنيب للرمي والذبحأن   ـبعد الوقوفني ـ عليه

 من الطواف ّتمكنمل ي وإن .ألداء أعامهلا من الطوافني والسعيّإىل مكة 
 .والسعي بنفسه استعان بغريه أو استناب له
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 من اإلتيان ّتمكن فلم يَّدُجري أو صحرص األُأإذا   :١٦٤٢ املسألة
 فيحلق يف مكانه  ـكام سبق ـ عن نفسهّ احلاج ، كان حكمه كحكمعاملباأل

دة هبذه ّ إذا كانت مقياإلجارة ّنّ ثم إ.ويبعث اهلدي عىل التفصيل السابق
 ،دة هبذه السنةّمل تكن مقي وإن . بطلت ووجب مراجعة املستأجر،السنة

 .خرىأ يف سنة النيايبّ احلج وجب عليه





 
 
 
 
 
 
 

 

ّ 





 
 

 ّؤديفي . كباقي العباداتّ امليت عنّ احلج جتوز النيابة يف :١٦٤٣ املسألة
  كانًواجبا. ًعاّترب أم جارةإسواء كان ذلك ب. النائب العبادة عن املنوب عنه

 . عىل تفصيل يأيت،ّعن احليّ احلج كام جتوز النيابة يف. ًاّمستحب أم ّاحلج
 ً نفسه إذا كان عاجزاّاملكلفتكون النيابة بطلب من   :١٦٤٤ املسألة

ّ احلج ويشرتط يف النائب يف. عن األداء بنفسه، أو بطلب من ورثته بعد موته
 : أمور
 للنيابة عن ـ املميزّ حتى ّصبي ـالبلوغ، فال جيوز استئجار ال: لّواأل

ّ احلج ة عنللنيابّصبي وجيوز استئجار ال.  الواجبة أو املنذورةّحجة اإلسالم
 . ّاملستحب
وجيوز استئجار السفيه . العقل، فال جيوز استئجار املجنون: الثاين
 بعده ًوجمنوناّ احلج حال أداء فلو كان عاقالً .دواري واملجنون األواملريض
 .  استئجارهّ صح،أو قبله

وإن ّ حتى  ـاملخالف ـ يامن، فال جيوز استئجار غري املؤمناإل: الثالث
 . عىل طبق مذهبناّ احلج ىّدأ

الواجب، بمعنى عدم جواز استئجار ّ احلج  عنّالذمةفراغ : الرابع
 ًاّمكلففلو كان األجري . عن نفسه يف هذه السنةّاحلج  بّاملكلفالشخص 

 عن ّ ـ للحجهلذه السنة ـ فال جيوز استئجاره )ًعاأي مستطي( عن نفسهّاحلج ب
 جارة صحيحة ولكن جيب عىلاإلأن  :أي .غريه، وجيوز استئجاره ملا بعدها

ّؤدي احلج يأن  النائب ّ ثم حيج ًالّعن نفسه أوّ نيابة عن املستأجر يف السنة ّ
 .القادمة
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ّيؤدي احلجأن  ال تشرتط العدالة يف النائب، بل يكفي  :١٦٤٥ املسألة ّ 
 .باألجزاء والرشائط املعتربة

 يف عمل ّصحة املنوب عنه إحراز الّذمةيعترب يف فراغ   :١٦٤٦ املسألة
وعليه فيجب اختيار النائب .  والصحيحّ الوجه التامعىلّ حج هّنأالنائب و

يستعني بغريه أو بكتاب أن  وجيوز للنائب. وأحكامهّ احلج العارف بأعامل
 هو أداؤه لألعامل عىل ّ فاملهمّ احلج،عمل من أعاملّ كل أو بالسؤال يف

 .الوجه الصحيح
عن املجنون تارة تكون واجبة وأخرى ّ احلج النيابة يف  :١٦٤٧ املسألة

 ٍحينئذ، فّيف سنة من السنني ومل حيجّ احلج  ووجب عليهًكان عاقالال، فلو 
  فال جيب،فيهّ احلج ِا لو مل يأت عليه زمان وجب عليهّمأ. عنهّ احلج جيب

 .عنه، وليست بواجبةّاحلج فال بأس بالنيابة بّصبي ا الّمأو. عنهّاحلج 
 

ائب واملنوب عنه، كغريها من ال تشرتط املامثلة بني الن  :١٦٤٨ املسألة
 .نيابة املرأة عن الرجل وبالعكسّتصح ف. العبادات
يعمل بتكليف نفسه ال بتكليف أن  جيب عىل النائب  :١٦٤٩ املسألة

، جاز هلا ًالنائب لو كان امرأة واملنوب عنه رجال ّأن املنوب عنه، بمعنى
. ات املرأةّلبس املخيط وتغطية الرأس والرمي يف الليل وغريها من خمتص

ـ النائب  :أي ـ  واملنوب عنه امرأة، وجب عليهًلو كان النائب رجالو
 .عن نفسهّ حج االلتزام بام يلتزم به الرجل لو

 

 ال بأس باستنابة الرصورة عن الرصورة وغري الرصورة،  :١٦٥٠ املسألة
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امرأة، وقيل بكراهة استنابة  أم ًسواء كان النائب أو املنوب عنه رجال
  بل ال يبعد أن يكون األوىل فيمن عجز عن مبارشةالرصورة ومل تثبت،

ّوكان مورسا أن يستنيب الرصورة يف ذلك، كام أنّاحلج   ّوىل فيمن استقرَ األً
 . عنه الرصورةّحيج أن  فامتّ احلج عليه

ّّ 

 ّ عدة، فهناًاّ يكون حيً وتارةًتاّ مييكوناملنوب عنه تارة   :١٦٥١ املسألة
 : صور

 .ّ احلج، جازت النيابة عنه يفًتاّإذا كان املنوب عنه مي: وىلالصورة األ
عنه من ّ احلج ، وجبّومل حيجًعا ـ مستطيّاحلج ـ  يف حياته بًاّمكلففلو كان 

ًعا ـ مل يكن مستطي: أيّاحلج ـ  يف حياته بًاّمكلفولو مل يكن . مّ وهذا تقد.ماله
 ه أو من مال الورثة، من ثلثه إذا أوىص بّعنه بل يستحبّ احلج فال جيب
 . البالغني

 :  فروضّ عدة، فهناًاّإذا كان املنوب عنه حي: الصورة الثانية
فال ًعا ـ مل يكن مستطي ـ يف حياتهّاحلج  بًاّمكلف إذا مل يكن :ّ األولالفرض

ّحيج فيستأجر من .  املندوبّللحج الواجب وجتوز ّللحججتوز له االستنابة 
 . ًاّ مستحبًاّعنه حج

ّحيج ـ ومل ًعا كان مستطي ـ يف حياتهّاحلج  بًاّمكلفإذا كان :  الثاينالفرض
 : فله حالتان

بنفسه يف هذا العام أو يف ّ احلج ملبارشةًعا يكون مستطيأن  :احلالة األوىل
 .  جيب عليه الذهاب بنفسه وال جيوز له استئجار غريهٍحينئذ، فٍ قادمٍعام

بنفسه، كام لو كان ّ احلج ملبارشةًعا ال يكون مستطيأن  :احلالة الثانية
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أو ّ احلج  من أداء أعاملّتمكن ال يّ يف السنً أو كبرياً مزمناً مرضاًمريضا
. عنهّاحلج  جيب عليه استئجار غريه بٍحينئذالسفر بنفسه وال بمعونة غريه، ف

 يف عبادة من العبادات ّوهي احلالة الوحيدة التي جيوز فيها النيابة عن احلي
ً متمكنا ولو كان. الواجبة  .ً أيضا وجب عليه ذلك،بمعونة غريهّ احلج منّ

 

 من أداء ّتمكنال جتوز استنابة ذوي األعذار، ممن ال ي  :١٦٥٢ املسألة
 عن أداء بعض األعامل بنفسه ً فلو كان النائب معذوراّ احلج،بعض أعامل

 .  عن غريهّللحجكالسعي أو احللق أو الرمي، فال جيوز استئجاره 
 عن ارتكاب ما حيرم عىل املحرم، ًولكن جيوز استئجار من كان معذورا

ّ كل الدم أو قلع الرضس، ففي إخراج  للتظليل أوًاّكام لو كان النائب مضطر
 .ّكفارةل النائب الّويتحم. ذلك جيوز استئجاره

 عىل ً كام لو كان قادراّ احلج،ا لو طرأ العذر عىل النائب يف أثناءّمأ
 ٍحينئذحدمها، فأه عجز بعد ذلك، عنهام أو عن ّختياريني ولكنالوقوفني اال

ّيصح حجهالوقوف االضطراري و إىل ينتقل  ّنيابته ويستحقّتصح  وّ
 .جرةاأل

 ،ّلو مات النائب عن غريه يف احلج قبل أو بعد اإلحرام  :١٦٥٣ املسألة
 : صورّ عدةففي املسألة

 : إذا مات النائب قبل اإلحرام، ففيها فرضان: الصورة األوىل
ات ّقدم فعل من أفعال املّيموت قبل اإلتيان بأيأن  :ّ األولالفرض

وال تربأ . ً من األجرة شيئاّ ال يستحقٍحينئذ ف ـكام لو مات يف بيتهـ  ّللحج
 . ثانيةّ امليت وجيب االستنابة عن.  املنوب عنهّذمة
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كجواز السفر ـ ات ّقدميموت النائب بعد اإلتيان باملأن  :الفرض الثاين
ات ّقدم إذا كانت املٍحينئذمات بالطريق، فّ ثم  ـشرية وأجرة الطريقوالتأ

قيمة مصاريف  ـ النائب ـ  األجريّ استحق، كام هو الغالباإلجارةداخلة ب
 كام لو اشرتط عليه  ـاإلجارة بًات داخلةّقدممل تكن امل وإن .اتّقدمامل

 األجري ّ ال يستحقٍحينئذفـ ّ امليت عنّحيج  لو مل ًال يعطيه شيئاأن  املستأجر
 وجتب االستنابة عنه .ً أيضا املنوب عنهّذمةوال تربأ . اتّقدم من قيمة املًشيئا
 . ثانية

ّإذا مات النائب عند اإلحرام أو بعده، فهنا عدة : الصورة الثانية
  :فروض

 ّذمةفاق بني املستأجر واألجري عىل تفريغ ّ إذا كان االت:ّ األولالفرض
 ـ قبل أو بعد دخول احلرم ـ مات األجري بعد اإلحرام وّ احلج،منّامليت 

لو مل يقم ّ حتى ّ احلجمنّ امليت ّذمة وتفرغ ، األجري األجرةّ يستحقٍحينئذف
  .ّاحلج عمل من أعامل ّاألجري بأي

فاق بني املستأجر واألجري عىل اإلتيان ّإذا كان االت: الفرض الثاين
 وقعت اإلجارة ّأن بمعنى ـ فحسبت ّ امليّذمةال عىل تفريغ ّ احلج ـ بأعامل

 ال ٍحينئذ ف،د املطلوب، ومات األجري بعد اإلحرام وقبل األعاملّعىل تعد
 ـ األجري ـ ات واإلحرام، وجيب عىل ورثتهّقدمقيمة املّ إال  األجريّيستحق

وكذا لو . حالّ كل عىلّ احلج منّ امليت ّذمة، وتربأ اإلجارةإرجاع الباقي من 
 من األجرة ّيستحقّ فإنه ، كالطواف أو الوقوفني،عض األعاملقام األجري بب

 .هبذا املقدار فقط
 

 ،ً تكون مطلقةً وتارة، تكون بقيد املبارشةً تارةاإلجارة  :١٦٥٤ املسألة
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 :  فروضّ عدة فهنا. تكون ال بقيد املبارشةًوتارة
فسه، يبارش العمل بنأن  يشرتط املستأجر عىل األجريأن  :ّ األولالفرض

بنفسه وال جيوز له استئجار غريه ّحيج أن  ـ األجري :أي ـ  جيب عليهٍحينئذف
 . برضا املستأجرّ إال لنفس العمل

يبارش العمل أن  ال يشرتط املستأجر عىل األجريأن  :الفرض الثاين
مل يشرتط عليه املبارشة  وإن ، فهناّللحجاستأجرتك : بنفسه، بل يقول له

 :أي ـ فال جيوز له. ِّن مطلقة فتكون متعينة به دون غريها تكوّهنأّ إال بنفسه
 . برضا املستأجرّ إال  استئجار غريه لنفس العملـ األجري

:  باملبارشة، كأن يقول لهاإلجارةِّال يقيد املستأجر أن  :الفرض الثالث
عن والدي، سواء أنت تقوم بالعمل أو غريك، أو يبادر األجري ّ احلج أريد
قال  فإن ال، أم  باملبارشةة مرشوطاإلجارةن أل املستأجر بسؤا إىل بنفسه

 قال له ال، جاز لألجري وإن املستأجر نعم، وجب عىل األجري العمل بنفسه،
 .يقوم بالعمل هو أو غريهأن 

 جارة واحدة إيؤجر نفسه ألكثر من أن  جيوز لألجري :١٦٥٥ املسألة
ا تكانت كل إذا ٍحينئذتني يف سنة واحدة، فّ، ولكن ال يمكنه أداء حجّللحج
 .ت األوىلّجارته الثانية، وصحإجارتني مرشوطتني هبذه السنة، بطلت اإل

ا تت كلّ صح،امها غري مرشوطة هبذه السنةتكانت إحدامها أو كلوإن 
 .برضا املستأجرّ إال وال جيوز له التقديم والتأخري. جارتنياإل
 

 من ماله،  فهي،ّكفارةارتكب النائب ما يوجب الإذا   :١٦٥٦ املسألة
 .ًعاّترب أم سواء كانت النيابة بإجارة
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 ّاستؤجر للحج الواجب أو املندوب، فأفسد األجريإذا   :١٦٥٧ املسألة
وأجزأ عن املنوب عنه، ّ احلج  باجلامع قبل املشعر، وجب عليه إمتامّحجه

، وال ة بدنّكفارةيف السنة القادمة وّ احلج إعادة ـ األجري ـ وجيب عليه
. يف السنة القادمة، لعذر أو لغري عذرّحيج  مل  األجري األجرة إذاّيستحق

 .حالّ كل  عىلً أجرةّيستحقه ال ّع لكنّونفس الكالم يف املترب
 ّتمكنمل يّ ثم )ّالعمرة واحلج (ّالتمتعّ حلج استؤجرإذا   :١٦٥٨ املسألة
ّحج  إىل  العدولٍحينئذق عن أداء العمرة، فعليه ّالوقت ضيّ ألن من ذلك
 ّذمةيأيت بالعمرة املفردة بعده وتربأ ّـ ثم ّدم  تق وهذا،كام يف غريه ـ اإلفراد

 : فق عليها، فلها صورتانّا بالنسبة لألجرة املتّمأ. املنوب عنه
حال، ّ كل عىلّ امليت ّذمةإذا كانت األجرة عىل تفريغ : الصورة األوىل

وهذا حيصل ّ احلج ـ منّ امليت ّذمةاملستأجر استأجره عىل إفراغ  ّأن بمعنى
فق ّ األجرة املتّيستحق ٍحينئذف ـ  مع العمرة بعدهّحج اإلفراد وبّالتمتع ّبحج
 . عليها

 ّذمةفراغ إفاق بني املستأجر واألجري عىل ّإذا كان االت: الصورة الثانية
 وملا ـ ّالتمتعّ حج فاق حصل عىل خصوصّاالتأن  :أي ـ ّالتمتعبحج ّامليت 
 اإلفراد والعمرة ّان بحجاإلتي إىل ّ واضطرّالتمتعّ حج  األجري منّتمكنمل ي
 أجرة ّيستحقه ّ ولكن،فق عليهاّ األجري األجرة املتّيستحق ال ٍحينئذ ف،بعده
صاحبها،  إىل فق عليهاّيرجع األجرة املتأن  جيب عليهّ أنه بمعنى. املثل

 . فيأخذها منهـ مثل عمله كم يساويأن  :أي ـ ويطالبه بأجرة املثل
 ترك طواف النساء يفالنائب عن غريه، ولكنه ّ حج لو  :١٦٥٩ املسألة

. يأيت به أو من ينوب عنهّ حتى  حترم مجيع النساء عليهٍحينئذالنيابة، فّحج 
مثله عند ّ تقدم وقد.  من األجرة بمقدار قيمة طواف النساءّيستحقوال 
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 .الكالم عن طواف النساء
 له أو لغريه، كام ًاّ مستحبًيطوف طوافاأن  جيوز للنائب  :١٦٦٠ املسألة

ّامل احلج ـ حج النيابة ـجيوز له بعد فراغه من أع  . يعتمر لنفسه أو لغريهأن  ّ
ّالنائب يف احلج يعمل بمقتىض تقليده ال تقليد املنوب   :١٦٦١ املسألة

 .عنه
 

 ّ احلج، وقرصت عن مصاريفٍنةّ معيٍ عىل أجرةّاتفقاإذا   :١٦٦٢ املسألة
 دفع الزيادة له، وجب عىل األجري تتميمها من ماله، وال جيب عىل املستأجر

املصاريف أن   وجدّللحج عىل ألف دينار وملا ذهب األجري ّاتفقاكام لو 
 . بقيمة ألف ومائة دينار، فيجب عىل األجري تتميمها من ماله

مل جيب عىل  ،ّ احلجنة وزادت عن مصاريفّ عىل أجرة معيّاتفقاولو 
ي دينار وملا ذهب  عىل ألفّاتفقااملستأجر، كام لو  إىل األجري إرجاع الزائد

 .املصاريف بقيمة ألف دينار ّأن  وجدّللحجاألجري 
 

يستأجر أكثر من واحد أن  جيوز للشخص الواحد  :١٦٦٣ املسألة
 ـ يف نفس السنة ـ يستأجروا أكثر من واحدأن   عنه، وجيوز للورثةّللحج
الواجب ّ احلج ن عن امليت، وذلك فيام لو كان أحد األجريين عّللحج

 الواجبة ّ حجة اإلسالمحدمها عنأأو كان . املندوبّ احلج واآلخر عن
ّ ثم يف حياتهّ احلج قد وجب عليهّ امليت فلو كان. منذورةّ حجة خر عنواآل
 ، جيوز للورثة استئجار شخصني يف عام واحدٍحينئذخرى، فأّ حجة نذر
 . النذرّ حلج خر واآلاإلسالمة ّحدمها حلجأ
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 ،اإلسالمة ّز استئجار أكثر من أجري عن شخص واحد حلجبل جيو
ّ احلج  أعاملّؤديأحد األجريين ال ي ّأن وذلك فيام لو احتمل املستأجر

 ولكن جيب  عنه يف نفس السنة،ّللحج آخر ًر شخصاّبصورة صحيحة فأج
ّعىل األجريين ـ يف هذه احلالة ـ احلج عن هذا الشخص بني  .ة الرجاءّ

 ينوب شخص واحد عن مجاعةأن  وزهل جي:  تسألقد  :١٦٦٤ املسألة
 يف عام واحد؟ّ احلج يف

ّقا أنه قلنا ساب: اجلواب  عن أكثر من ّللحجيؤجر نفسه أن  ال جيوزً
املندوب ّ احلج اّمأالواجب، وّ احلج وهذا بخصوص. واحد يف عام واحد

ّفيحج . املندوبّ احلج عن أكثر من واحد يف ـ ينوب ـ يؤجر نفسهأن  فيجوز
 .عن هذا يف عام واحد ّحيجعن هذا و
ال جيوز لألجري املطالبة باألجرة قبل إمتام العمل   :١٦٦٥ املسألة

 األجرة قبل ّيستحقّ أنه ولكن لو قامت قرينة عرفية عىل. املستأجر عليه
 جيوز له ٍحينئذ ف ـّللحجحيتاج لألجرة للذهاب  ًغالباّ ألنه وذلكـ العمل 

 .ّاحلجاملطالبة باألجرة قبل 





 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 
 

ّّ 

ّ مكة املكرمةيفّيستحب   :١٦٦٦ املسألة  : ما ييلّ
 .ًذكر اهللا كثريا وقراءة القران -١
 .واحدة فيهاّ مرة ختم القران ولو -٢
ْا لهم اج( :الرشب من ماء زمزم وقراءة الدعاء التايل -٣  ُ ِعله عّ ُ ْ ً عاِافَ نًماْلَ

قاْزِرَو
ُ  من  ًفاءِشَ وًعاِ واسً ْ ِا مد هللا، َو، ِ  اهللا( :يقولّ ثم .)ٍمْقَُس وٍ داءِ ُ ْ  ُرْكُا شَوَ
 .ِ)هللا

 .ّاملرشفةالكعبة  إىل النظر -٤
 ويف آخر ،ًال الليل ثالثّوأيوم وليلة، يف ّ كل ّمراتالطواف عرش  -٥

 .ني، وبعد الظهر طوافنيجر طواف وبعد الف،ًاالليل ثالث
 طاف ّتمكنمل ي وإن السنة،ّ أيام  بعددًني طوافاّالطواف ثالثامئة وست -٦

 . طاف بقدر استطاعتهّتمكنمل ي وإن ،ًاثنني ومخسني طوافا
ّيستحب للحاج  :١٦٦٧ املسألة  خدجية ةاملؤمنني السيد ْ أميزور قربأن  ّ

قربة هناك،  وقربها يف احلجون معروف يف سفح اجلبل يف م،÷ الكربى
 : ويقول يف الزيارة

ُا سالم ( ِعليك   َ ُا سالمن ، ِؤمُا م   أم ياَ ِعليك   َ ل ، َ ا رسِد يَ سَةَوجَ يا زَ
ُا سالم ِعليك   َ  أ ياَ

ُ
ُا سالم ، َِم العا ِساءِ  ِةَد يَ سِهراء  ا زَمةِفاط  م ِعليك   َ  َلّ يا أوَ

ُا سالمنات، ِؤمُا م ِعليك   َ  ما ْتَقَ أنفْنَيا م َ
َ

ا َ مُْهتَََ نَ، وِياءِاألن  ِد يَ سِةَُْ ا   ن
ُا سالم، َاألعداء ُنهَ عْتَودافع ْتَطاعَتْاس ِعليك   َ ، ُل ائيَجيها َلَ عَم لَن سَ يا مَ
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ما أِ بِ  كً ئاِنَهَ،  ِ ا ليلِاهللا َنِ مَالم ها ا سَغ لَ َو
َ

 ُالم ا سَ، وٍضلَن فِ مُ اهللاِالكْو
ِعليك َ  . )ُهو ر تِ  اهللاُ ةَ ورَ
 :يقولأن  وصفة زيارته × يب طالبأزيارة قرب ً أيضا لهّيستحب و
ُا سالم( ُا سالم ها،ِئ سَ رَوابن ِ ا طحاءَد يَ يا سَيكَلَ ع   ِةَعبَْك الَِث يا وارَيكَلَع  

ُا سالم ها،ِ سِ تأسَدْعَ  َنا َ وِولُس ا ر َِل يا  فَيكَلَع   ُ سالما ه،ِ َعليك   َ   مَ يا  َ
ُا سالم  ،َرتُا ا مَ  وأبَصطُا م َعليك   َ ُا سالم ،ََِ  ا َيضةَب  ياَ َعليك   َ   ا ا ابَه    َ
ُا سالم  ،ِلَا رس ِد يَ سِةَُْ    نُهَفسَ نُين، وا اذل  ا ِعن َعليك   َ ِ  أم َكَِ َ وََ  وَ
 .)ُه ت و رِ اهللاُ ةَ ورَِ ؤمنُا م

  وصفة’ األكرم ّ النبيّ قرب عبد املطلب جدُزيارةً أيضا  لهّيستحبو
 : يقولأن  زيارته
ُا سالم( َعليك   َ ُا سالم ِ،طحاءَ ا َد يَ يا سَ َعليك   َ  ِيبَ الغُِف هاتُن ناداهَ يا مَ

ِأب
َ
ُا سالم ،ٍداءِ نِمَرْ  َعليك   َ ُا سالم ،ِ ا ليلَإبراهيم َابنَ يَ َعليك   َ  ِبيح  ا َِث يا وارَ

ُا سالم ،َلإسماعي َعليك   َ ن أَ يا مَ
َ

 ْمُهَدْيَ كَلَعََج، وِ الفيلَ أصحابِ ئهُبد ُ اهللاََكلْه
، وأٍليلَْضت  

َ
يلِ أبا ً اَم طِيهَلَ عَلَرس

ِ  ْمِيهِرمَ، تَ م َُهلَعََج، فٍيلّجِن سِ مٍجارةِ
ُا سالم ول،ُأ َ مٍفْصَكع َعليك   َ ه ِئ ُ   دَل وسَتَ اهللا، وَ إ ِ   حاجاتهَعَ َ ن تَ يا مَ
ُا سالم ، وآ ِِليهَ عُ اهللا  َ صِ اهللاِولُسَ رِورُبن َعليك   َ ، ُهَ ءُ دُ اهللاَجابَ استِنَ يا مَ
   ،ً و عظاماً إكراماَ الفيلُ اهللاَدَه، وأسجِئ ُ   دِباإلجابة  َُ  َا كعبة، و   َيِودُون

ُا سالم َعل   ن أَ يا مَيكَ
َ

ُ  ُ اهللاَعَنب ُا سالم راء،ْفَالق ِاألرض ِوى  َتْارَ وَبِ ّ  َ حَ ا اءَ   
َعليك َ ُا سالم ،ِبيح ا ا َ وأبِبيح  ا َابنَي َ َعليك   َ َ يا سا َ ُا سالم ،َمَ زَ زَِرحافَ وِجيجَ ا ِ   
َعليك َ  ،َ ِضَاألر وِواتاَ ا سمِ أهلَ ََخ  وِلَرسُ ا مَد يَ سِِهلَْسن  ِ مُ اهللاَلَعَن جَ يا مَ
ُا سالم َعليك   َ ُا سالم ،ٍ أشواطَبعةَه سَلَعََج وِةَعبَ ا كَولَ حَن طافَ يا مَ َعليك   َ ن َ يا مَ

ُ أنهَِملَ وعِ،ور  ا ََةلِلسِ سِنامَا م ِأى  َر ن أِ مّ
َ

ُا سالم ،ِة نَ ا ِلْه َعليك   َ  َةَبْ َ يا شَ
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َعليك ُم ا سال ،ِمدَا  َ َ  يعا وَِكئ وأبناَِك وأجدادَِكئ و  آباَ  ).ُه و ر تِ اهللاُ ةَرً
  األكرمّالنبي ّ أمدة آمنة بنت وهبّزيارة قرب السيً أيضا لهّيستحب و
 : يقول يف زيارهتان أّ مكة و يف’

ُا سالم ( ِعليك   َ ُا سالم ُ،ةَر هَطُ ا مُةَرِاه ا الطَهُت    َ ِعليك   َ  ُها اهللا صَن خَ يا مَ
َ ا  َأ ِب ُا سالم ،ِف  ِعليك   َ  ْتَأضاءَ، فِياءِاألن  ِد يَ سُورُها نِ نِبَن جِ مَعَطَن سَ يا مَ

ُا سالم ،ُماء وا س ُاألرض به ِعليك   َ ألت َلََزن نَ يا مَ
َ
ِ، و ُةَِ الئَ ا مهاِجلِ

  ا ْتَ ُ
ُا سالم ،ِة نَ ا ُبُجُح ِعليك   َ ن ِا مَنهْيَقََس، وُ ِ العُورُها ا ِتَدمِت ِ َلََزن نَم  ياَ
ِ َ خِةَالدِِوها بَن َْ  َ، وِة نَ ا ِابَ  ُا سالم ِ،ياءِ األن ْ ِعليك   َ ُا سالم ِ، اهللاِولُسَر   أم ياَ   

ِعليك َ  أ ياَ
ُ

ِعليك ُ، وا سالمٍضلَن فِ مُ اهللاِكاما آتِ بَِك  ً ئاِنَهَ اهللا،  ِبيبَح  م َ  َ  وَ
 . )ُه و ر تِ اهللاُ ةَرَ، وِ وآ ِِيهَلَ عُ اهللا  اهللا ص ِولُسَر

ٌمستحباتوهناك   َ ال بأسِ يف الكتب املبسوطةٌ موجودةٌ كثريةّ
 .هاِبمراجعت
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كام جيوز له ّ احلج يبدأ بزيارة املدينة قبلأن  ّللحاججيوز   :١٦٦٨ املسألة

ُإذا حج أحد> :قال × الصادق عن: ففي البحار. ااخلتم هب ه  جَم حِتْخَم فليُ ّ
ِبز ارتنا ألن ذ ك م  .)١(<ّ ا جِن تمامّ

 وأفضل األعامل هناك هي زيارة خاتم ّستحباتل املّأو  :١٦٦٩ املسألة
 يف مسجده الرشيف، وقربه ’د ّيب القاسم حممأاألنبياء واملرسلني 

يب يشعر الزائر بعظمة املكان ة خرضاء وسط بناء مهّمعروف هناك تعلوه قب
وهو من املساجد األربعة املعظمة، وقد ورد يف كتب . وعظمة من فيه

 .)٢(< ي فقد جفا َ قْرُ و م يز من حج> :’  األكرمّالفريقني عن النبي
َمن أ   كة> : قال’ األكرم ّويف جامع األخبار عن النبي ًا و م ّ حاجّ

 .)٣(<ه يوم القيامةُتْوَا  جفيزر  با دينة فقد جفا ، ومن جف
 ’ ّ أن النبي‘ أبيه، عن الصادق، عن عن ابن صدقةهارون وعن 

 . )٤(<ً   شفيعا يوم القيامةُ كنتًتاّ وميًاّمن زار  حي> :قال
 م إذا ّ حجّص  اهللا عليه وآ ِوا برسول اهللا ّأتم> :×قال أمري املؤمنني و

                                                             
 .٢٥٤ ص١٠ج: وسائل الشيعة) ١ (
يف زيارة أخرجه ابن عدي والدار قطني والتقي السبكي يف كتابه شفاء األسقام ) ٢ (

  . خري األنام، ومالك يف املوطأ وغريهم
 .٤٦٠ ص٢ج: علل الرشائع للشيخ الصدوق) ٣ (
 .١٣٩ ص٩٧ج: بحار األنوار للعالمة املجليس) ٤ (
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 و ذ ك أ،ٌاء جفُهَ تر  م إ  بيت اهللا، فإنُخرجت
ُ

 ُمُ َوا بالقبور ال  أ زمّ رتم، وأتم
 .)١(<وا ا رزق عندهاُ واطلب.ها ها وحقَ ز ارت وجل  عز اهللا

يقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء ّكام وتستحب زيارة الصد
يف بيتها الذي دخل يف املسجد بعد ّأنه  ÷واألقرب يف قربها . ÷العاملني 

 ّ عىل قرب النبيًاك املنصوب فعالّداخل ضمن الشبّأنه  ّكرب الظنأتوسعته، و
 . ’د ّحمم

 وهم احلسن ّ األربعة من آل بيت النبيّئمةزيارة األً أيضا ّوتستحب
 ، يف البقيع^ د الباقر وجعفر الصادقّ السجاد وحممّاملجتبى وعيل

وسيأيت يف آخر الكتاب صفة زيارهتم . صةّوقبورهم معروفة هناك ومشخ
 . الة والسالم أمجعنيعليهم الص

 والزائر ّللحاجرة مساجد ومشاهد عظيمة ينبغي ّويف املدينة املنو
الوقوف عندها واستذكار تأرخيها وما كانت عليه يف ذلك الزمان، ومنها 

واملدينة ّ مكة املساجد السبعة املشهورة ومسجد الغدير الواقع يف الطريق بني
 . ير املشهورةثر حادثة بيعة الغدأني عىل ُوهو مسجد ب
 ^ لبّحد وقرب محزة بن عبد املطُقبور الشهداء يف أً أيضا ويوجد

. بة موجودة عىل بعد أربعة كيلومرتات عن املدينةّرة ومرتّوهي مقربة مسو
ُالسالم> :حد قالُإذا جاء لزيارة قبور شهداء أ ’وكان النبي األكرم  َّ 

 . <ى الدارَبْقُ عَمِْعم فنُتَربَعليكم بام ص
 إبراهيم ّممرشبة أزيارة مسجد قبا ومسجد الفضيخ وً أيضا ّتحبوتس

 َتيانإ ْعَال تد> :قال ×  الصادقاإلمامر عن ّوغريها، فعن معاوية بن عام

                                                             
 .٢٥٥ ص١٠ج: وسائل الشيعة للحر العاميل) ١ (
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ُ قبا، فإنه ا سجدِها،  سجدّ  ِا شاهد أ ا ي ّ
ُ

ل يوم، ّن أوِس   ا قوى مّس
حزاب وهو  األِ و سجد ا شهداء،ِ الفضيخ، وقبورِ، و سجدإبراهيم   أمِو   ة
 .)١(< الفتحُ سجد

                                                             
 .٥٦٠ ص٤ج: الكايف للشيخ الكليني) ١ (
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َاألركان التي بنيوإحدى ، ينّعد فريضة الزكاة من رضوريات الدُت ُ 

 . عليها اإلسالم
 كام يف، وقد قرهنا اهللا تبارك وتعاىل بالصالة يف كثري من اآليات الرشيفة

ُوأ يمو{: قوله تعاىل ِ
َ َ ا صالة وآتوا ا ز ةاَ ََ  ُ َ ، ١١٠ ، و٨٣، و٤٣: البقرة( } 

ُ وأقا وا ا ص{: وقوله تعاىل ).١٣: ، املجادلة٥٦: ، والنور٧٧: والنساء َ َ َالة َ

َوآتوا ا ز ة َ  ْ َ  . )٧٨ ، و٤٢: ّ ، احلج١١ ، و٥: ، التوبة٢٧٧: البقرة( }َ
ً فضال عظيام ^ وقد ذكرت النصوص الواردة عن النبي وأهل البيت ً

ًوثوابا جسيام هلا ّن اهللا ير يها  صاحبها كما ير  ا رجل أ> : فقد ورد يف فضلها، ً
 وتمحو ،ا تدفع ميتة ا سوءّهو ن> .<فصيله، فيأ  بها يوم القيامة مثل جبل أحد

 .<ّ وتهون ا ساب، وتن  ا ال، وتز د   العمر،ا نب العظيم
 .وزكاة األبدان. زكاة األموال: وهي عىل قسمني





 
 
 
 
 
 
 

ّ 
 

  
  البلوغ •
  العقل •
  امللك •
ّ التمكن من الترصف • ّ 
 





  
ة يف متام األعيان الزكوية، ورشوط ة ساريّلوجوب الزكاة رشوط عام

 . ببعضهاّة ختتصّخاص
 : فهي كام ييل،ة لوجوب الزكاةّأما الرشوط العام

 

 .فال جتب الزكاة عىل الصبي
َّال يشرتط يف األعيان الزكوية التي البد من مرور احلول  :١٦٧٠ املسألة

وهو ، ةّبل يكفي البلوغ يف ساعة تعلق الزكا، عليها البلوغ يف متام احلول
 .كام سيأيت، دخول الشهر الثاين عرش

 

. ً كان أم ادوارياًطباقياإعىل املجنون، ال جتب الزكاة  :١٦٧١ املسألة
ّ عروض اجلنون آنا مّال يرض نعم،  .بل ساعة ونحوها يف ثبوت الزكاة، اً

َّليس العقل رشطا يف ثبوت الزكاة إال يف حال  :١٦٧٢ املسألة  .ّالتعلقً
ّطا بميضّفام يكون تعلق الزكاة به مرشو ال يشرتط فيه العقل ،  احلول عليهً

 .يف متام احلول
سواء ، اإلغامء والسكر ال يمنعان عن وجوب الزكاة :١٦٧٣ املسألة

 .ّعرضا حال التعلق أو يف أثناء احلول
 

ت ّكالغال، ق الزكاة فيام ال يعترب فيه احلولّويراد به امللك يف وقت تعل
 .ه احلول كاألنعام الثالثةويف طول السنة فيام يعترب في. األربع
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 .قبضهال زكاة عىل املال املوهوب واملقروض قبل  :١٦٧٤ املسألة
العني املوقوفة إن كانت قد أوقفت لرصف نتاجها عىل  :١٦٧٥ املسألة

كام لو أوقف بستان ، املوقوف عليهم دون أن يمتلكه املوقوف عليهم
 .فال زكاة يف نتاجها، لرصف ثامره عىل الفقراء المتالك الفقراء هلا

 : فللوقف صورتان، المتالك املوقوف عليهمال أوقفت وإن كانت قد 
ً ما لو كان الوقف خاصا:األوىل مما يعني ملكية ، كالوقف عىل األوالد، ّ

ّ واحد منهم لو بلغت حصته ّفكل، نفس املوقوف عليهم للعني املوقوفة
 .النصاب كانت عليه الزكاة

ً ما لو كان الوقف عاما:الثانية  واحد منهم ّفكل، كالوقف عىل الفقراء، ّ
ّلو قبض قسام من النتاج وامتلكه حتى حان وقت تعل ّ ، ق الزكاة يف ملكهً

 .ا لو ملكه بعد ذلك فال زكاة عليهّأم، ّتعلقت الزكاة به
إذا كانت العني الزكوية بام هلا من النصاب موجبة  :١٦٧٦ املسألة

د صاحبها ُعلو أخرجت منها الزكاة مل ينه إ يف حني ّالستطاعة املالك للحج
 :فهنا حالتان، ًعامستطي

ّ أن يكون تعلق الزكاة هبا قبل حتقق االستطاعة:األوىل الزكاة فوجوب ، ّ
 .ًوال يعترب صاحب هذه العني مستطيعا، ّهنا مانع من وجوب احلج

ّ أن تكون االستطاعة متحققة قبل تعلق الزكاة:الثانية ّفهنا تعلق الزكاة ، ّ
قة ّب مل تكن الزكاة متعل حينام وجّ؛ ألن احلجّال يمنع من وجوب احلج

 .بالعني
ًفا عىل رصف متام العني الزكوية ّه متوقّويف هذه احلالة لو كان حج

 ّفإن أبدهلا إىل مال غري زكوي، ّوجب عليه تبديلها بامل غري زكوي، ّللحج
. سقطت الزكاة عنه، ً فعالّ أو أنفقها عىل سفر احلج،ة حول الزكاةّقبل متامي
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 بدون ّا لقدرته عىل احلجّإم،  عىل ما هو عليهّ الزكويا إذا أبقى املالّوأم
ّفالزكاة تتعلق به حتى لو كان ، ًأو تفويتا لالستطاعة، تهّالتحفظ عىل مالي ّ

 .ّ يتوقف عىل رصف عني النصابّوقوع احلج
 

ّنا من الترصّويراد به أن يكون املالك متمك ف يف األعيان الزكوية متى ً
ً عقال ورشعا،شاء وأراد ا إذا مل يكن ّوأم، ويكون حتت يده وسلطانه، ً

 .كذلك فال زكاة فيه
ّإن رشط التمكن من الترص :١٦٧٧ املسألة ّ ف يف األعيان التي يشرتط ّ

وهذا بخالف ما . َّالبد أن يكون يف متام احلول، مرور احلول عليها كاألنعام
ّ التمكن من ا فيهه ال يشرتطّت؛ فإنّوهي الغال، ال يشرتط فيه مرور احلول

ّت قبل بدو صالحها وتعلق الزكاة هبا من ّفلو خرجت الغال، فّالترص
ّالتمكن من الترص نعم لو مل .  وجبت تزكيتها،َّثم رجعت بعد ذلك، فّ

 . مل جتب عىل املالك خسارة الزكاة من نفسه،ترجع
  فّن من ا  ّصور عدم ا م 

ّإن عدم التمكن من الترصف له صور ثالث :١٦٧٨ املسألة ّ ّ: 
كالغائب عن ، ّ عن الترصف يف املالّ أن يكون له عجز حقيقي:ألوىلا

واملحجور عىل ماله من قبل احلاكم الرشعي املبسوط ، ماله واملرسوق ماله
 .ًوال إشكال يف كون ذلك مسقطا للزكاة، وهكذا، اليد

ّ أن يكون عاجزا رشعا عن الترصف يف ماله:الثانية ً ًوإن كان قادرا ، ً
ًكام لو كان ماله متعلقا حلق غريه املانع رشعا من ، ّترصفًتكوينا عىل ال ًّ ّ

 ما لو كان احلجر الرشعي عىل ماله صدر عن حاكم :ومثاله، ف فيهّالترص
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 ؛فّ عن الترصّ وخارجيّفال يوجد عجز واقعي.  غري مبسوط اليدّرشعي
، ًف رشعاّه ممنوع من الترصّولكن، فّلعدم قدرة احلاكم عىل منعه من الترص

ّذا لو كانت العني حتت الرهن املعجز عن الترصف فيهاوك عىل الرغم من ، ِّ
ّ الراهن أو حاكم الرشع مل تكن له سلطة متنعه خارجا عن الترصّأن  .فً

ًوال إشكال يف كون ذلك مسقطا للزكاة أيضا ً. 
ّ أن يكون قد تعلق بامله جمر:الثالثة وهذا عىل ، فّد حرمة تكليفية للترصّ
 :نحوين

ّ أن تكون احلرمة الرشعية قد تعلقت بالترص:ّألولالنحو ا كام لو ، فّ
وافرتضنا وجوب طاعة الوالد يف ، ف الولد يف مالهّهنى الوالد عن ترص

 .ًفه كان يؤذي الوالد إيذاء جيب اجتنابهّأو قلنا أن ترص، ذلك
قة بعمدة ّإذا كانت احلرمة متعل، ًوهذا أيضا يوجب سقوط الزكاة

 .فاتّالترص
 بسبب النذر ّ لو وجب عليه رصف املال يف مرصف معني:الثاينالنحو 

فحرمت عليه باقي ، أو إشباع املرشفني عىل اهلالك باجلوع ونحو ذلك
ف الذي ّلية بل باعتبار مزامحتها للترصّفات ال بمعنى احلرمة األوّالترص

 .وجب عليه
 .ّوهذا النحو ال يمنع من تعلق الزكاة باملال

ّن من الترصف بعد ميضّإذا عرض عدم التمك :١٦٧٩ املسألة  احلول ّ
فإن كان ، ن بعد ذلكّفيجب األداء إذا متك،  الوجوبّ فقد استقرًناّمتمك

ًا كان ضامنا وإال فالّمقرص ً. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 زكاة األنعام: األول
 زكاة النقدين: الثاين
 ّزكاة الغالت : الثالث





 
 

ىل وجوب الزكاة يف تسعة أشياء فقط، يذهب املشهور من فقهائنا إ
 : وهي

 .والبقر، واإلبل، الغنم: وهي،  األنعام الثالثة-١
 .ةّالذهب والفض: ن ومهاا النقد-٢
 .احلنطة والشعري والتمر والزبيب: وهي، ت األربعةّ الغال-٣
 

ط ًمضافا إىل ما مىض من الرشو ـ ّيشرتط يف تعلق الزكاة باألنعام
 :هي،  رشوط أخرى-ةّالعام

  ا صاب: ّا  ط األول
ًألنعام إال إذا بلغت مقدارا ا واحد من اّال جتب الزكاة عىل أي لح ُصطَّ

ّ وعىل الرغم من كون النصاب رشطا عام.عليه يف الفقه باسم النصاب ًا ً
ديث عن الرشوط نا ذكره إىل حني احللّجَّإال أننا أ، م األعيان الزكويةلتام

ّة بنكتة أن لكل قسم من تلك األعيان نصابا خيصهاخلاص ً ّّ. 
 :ًيف اإلبل اثنا عرش نصابا :١٦٨٠ املسألة
 .وفيها شاة، ة مخس:ّاألول
 .وفيها شاتان، ة عرش:الثاين
 .وفيها ثالث شياه،  عرشة مخس:الثالث
 .وفيها أربع شياه،  عرشون:الرابع
 .وفيها مخس شياه،  وعرشونة مخس:اخلامس
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ّويمكن أن تعد هذه  ً اخلمسة نصابا واحدا بأنالنصبَ ّيف كل :  يقالً
 .مخس من اإلبل شاة إىل اخلمس والعرشين

وهي األنثى من اإلبل ،  وفيها بنت خماض، وعرشونةّ ست:السادس
ّسمي، نيةالداخلة يف السنة الثا ّت يف العرف الفقهي بذلك ألن أمُ  .ها حتملّ

اإلبل الداخلة وهي األنثى من ، وفيها بنت لبون:  وثالثونةّ ست:السابع
 .ها قد تضع وتصبح ذات لبنّ أمّيت بذلك ألنّوسم، يف السنة الثالثة
، وهي الداخلة يف السنة الرابعة، ةّقِوفيها ح:  وأربعونةّ ست:الثامن

 .مل عليهاُت أن حيّيت بذلك ألهنا استحقّسم
وهي التي دخلت يف السنة ، َوفيها جذعة: ونّ وستواحد :التاسع
ّذلك ألن جذعها يشتد عادة يف هذه السنةيت بّسم، اخلامسة ّ. 

 .وفيها بنتا لبون:  وسبعونةّ ست:العارش
 .ّقتانِوفيها ح:  وتسعونواحد :احلادي عرش
ِ يف كل مخسني حاوفيه:  مائة وإحدى وعرشون:الثاين عرش ّويف كل ، ّقةّ

 .أربعني بنت لبون
عىل  ّفهل تقسم اآلبال، قد يتساءل عن طريقة التقسيم :١٦٨١ املسألة
ّفتكون يف كل مخسني حقة، اخلمسني ّأو عىل األربعني فتكون يف كل أربعني ، ّ
ّأو بالتلفيق فيكون عىل بعضها حقة وعىل بعضها بنت لبون؟ ، بنت لبون

 بع؟َّ منها يتٌّ فأي،ّر عدة أشكال للتلفيقّوعىل تقدير التلفيق قد تتصو
قى ّبال حتى ال يبّ يتبع أوسع طريق شامل ألعداد اآل جيب أن:واجلواب

ّإال أقل  .ة عن الزكاةّوفتصبح تلك الزيادة معف، دة ممكنة زياَّ
 وعرشون احدىعىل هذا األساس فالنصاب األخري هو مائة و

 ًفصاعدا؟
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ًثم إن كان العدد مطابقا لألربعني بحيث إذا حسب باألربعني مل تكن  ـ َّ
ًقا  وإذا كان مطاب،نيّوالست عمل عىل األربعني كاملائة  ـزيادة وال نقيصة

وإن كان ،  عمل عىل اخلمسني كاملائة واخلمسني ـمّباملعنى املتقد ـ للخمسني
ّمطابقا لكل ّ ختري املالك بني العد باألربعني واخلمسني وال ، منهام كاملائتنيً ّ

ّوإن كان مطابقا هلام معا كاملائتني والست، ترجيح ألحدمها عىل اآلخر ً ، نيً
 .بع أربعينات وأرفيحسب مخسينني، ًعمل عليهام معا

ة عن الزكاة أكثر من تسعة ّفق أن تكون الزيادة املعفوّ عىل هذا لن يتًبناء
 .أعداد من اإلبل؛ ألن الفاصل بني األربعني واخلمسني عرشة

وهو ، أجزأ عنها ابن لبون، إذا مل يكن عنده بنت خماض :١٦٨٢ املسألة
ّوسمي بذلك ألن أم، الذكر من اإلبل الداخل يف السنة الثالثة ّ  ه قد تضعُ

ّوإذا مل يكن عنده بنت خماض وال ابن لبون ختري يف رشاء . وتصبح ذات لبن
 .ام شاءّأهي

ف دفع الفرض الثابت يف النصاب السابق ّجيوز للمكل :١٦٨٣ املسألة
ن ّ أو أخذه كذلك مم،مع دفع ما به التفاوت بالقيمة،  نصابّأو الالحق لكل
 .يعطى له الزكاة

 :يف البقر نصابان :١٦٨٤ املسألة
:  يقصد بهّوهذا مصطلح فقهي، ...ة أو تبيعوفيها تبيع:  ثالثون:ّاألول

 .ما دخل من البقر يف السنة الثانية
البقرة : وهي يف املصطلح الفقهي، ّتعطى فيها مسنة:  أربعون:الثاين

 .التي دخلت يف السنة الثالثة
ّ عدها عىل ثالثني أو أربعني ّيتعني، ّفيام زاد عىل ما تقدم :١٦٨٥ املسألة

ً ويراعى دائام الصورة  ـه يف نصاب اإلبلم نظريّكام تقد ـ أو بالتلفيق بينهام
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 . تستوعب أكثر عدد ممكنتيلا
   وإن طابق األربعني، ّني عد هباّ كالست ـال غري ـ ًفمثال إن طابق الثالثني

ً عد هبام معا ـكالسبعني ـ وإن طابقهام، ّ كالثامنني عد هبا ـال غريـ  وإن ، ّ
ّطابق كال منهام كاملائة والعرشين يتخري الع  .ّد بالثالثني واألربعنيّ
ّبناء عىل هذا فيام بني األربعني والست ًني يكون داخال حتت عموم العفو ً

وما زاد عىل النصاب من اآلحاد إىل ، وكذا ما دون الثالثني. عن الزكاة
 .التسعة

 :صبُيف الغنم مخسة ن :١٦٨٦ املسألة
 .وفيها شاة،  أربعون:ّاألول
 .وفيها شاتان،  مائة وإحدى وعرشون:الثاين
 .وفيها ثالث شياه،  مئتان وواحد:الثالث

 .وفيها أربع شياه،  ثالثامئة وواحد:الرابع
ٍففي كل مئة،  أربعامئة فام زاد:اخلامس  . بلغ ما بلغ،ٌ شاةّ
فال جيب ، ما بني النصابني يف اجلميع يعفى عن الزكاة :١٦٨٧ املسألة

وكذا ال يشء فيام نقص عن النصاب ، فيه غري ما وجب بالنصاب السابق
 .ّاألول

ّما تقدم مبنيكل   عىل أن موضوع وجوب الزكاة هو تلك املوارد ّ
 . التسعة وهو املشهور بني فقهائنا

ًأما عىل مبنانا من كون موضوع الزكاة هو املال؛ استنادا إىل اآلية 
ًخذ من أ وا ِهم صدقة{: الكريمة التي أوجبت الزكاة َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ) ١٠٣: التوبة (}ُ

 ّألموال، لكن حتديد مواردها عائد إىل ويل يف جنس اًالزكاة ثابتةفتكون 
ُاألمر وما يلحظه يف زمنه من ظروف ورشوط وال خصوصية هلذه النصب، 
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وقد وضع رسول اهللا الزكاة عىل تسعة أشياء، ووضعها أمري املؤمنني عىل 
ة الذين بعده ّاخليل العتاق والرباذين، وجاءت نصوص صحيحة من األئم

ى، من قبيل األرز والدخن والعدس والسمسم لتضع الزكاة عىل أشياء أخر
وغريها من األمور، وقد محلها املشهور عىل االستحباب، وذهب آخرون 

ه من بحوثنا الفقهية أن حتديد  موارد وجوب ّة، وقد ذكرنا يف حملّإىل التقي
ّالزكاة ليس حكام إهليا ثابتا ال يتغري يف كل الظروف واألزمنة، بل إن ً ًّ  أصلها ً

 .)١(ّمصاديقها متغرية من زمان إىل آخرثابت، و
الفقهاء إىل عدم الفرق بني أقسام ذهب املشهور من  :١٦٨٨ املسألة

وال بني ، كام ال فرق يف الغنم بني املعز والضأن، اإلبل يف صدق العنوان
وعىل هذا إن كان مجيع ، واجلاموس والبقر جنس واحد، الذكر واألنثى

ه ّوإذا كان كل، وبالعكس دفع الذكر عن األنثى النصاب من اإلناث جيزي
  .وكذا يف اجلاموس والبقر،  الضأن جيزي دفع املعز عن الضأن وبالعكسمن

ّ النصب املذكورة مل توضع وتعني بمعزل عن ماليّنأوالظاهر  ٍ نة ّة معيّ
ّومقدرة يف تلك الفرتة الزمنية، ومن هنا مل تفرق النصوص بني هذه  ّ

ًقريبا، أما اآلن ومع اختالف مالية األصناف؛ لعدم اختالف قيمتها املالية ت
ً اختالفا كبريا، فال جيوز ذلك إال بعد االستئذان من مرجع هذه األصناف ً
 .ّتقليد املكلف
ط ّال جيوز لدافع الزكاة أن خيتار الفرد األدنى من املتوس :١٦٨٩ املسألة

ًفال جيزي إال ما كان وسطا بالقياس إليها، بالقياس إىل ما يملك أو كان ، َّ
                                                             

ًتقريرا ألبحاث آية اهللا املحقق ينظر موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها،  )١(
 . وما بعد٩٠ص : الشيخ ميثاق العرس: ّالسيد كامل احليدري، بقلم
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 .لكن فيه زيادة خري، ًاختيار األجود وإن مل يكن واجباو، أعىل وأجود
ها صحيحة أو سليمة أو ّلو كانت األنعام الزكوية كل :١٦٩٠ املسألة

أو ، أو من السليمة واملعيبة، أو كانت خمتلطة من الصحيحة واملريضة، ّشابة
. الزكاة اختيار املريضة أو املعيبة أو اهلرمةمل جيز لدافع ، ة واهلرمةّمن الشاب
 .ها مريضة أو معيبة أو هرمة جاز اإلخراج منهاّانت كلنعم، لو ك
ُيف الشاة التي جتب يف نصب اإلبل ًاألحوط استحبابا  :١٦٩١ املسألة ُ
أو تكمل ، أن تكمل هلا سنة وتدخل يف الثانية إن كانت من الضأن، والغنم

 .هلا سنتان وتدخل يف الثالثة إن كانت من املعز
ّتعلقت هبا لتي ّيتخري املالك بني دفع الزكاة من العني ا :١٦٩٢ املسألة

د الزكاة والعني الزكوية يف اجلنس كالشاة من الشياه أو ّالزكاة حينام تتح
 .بال فيها بنت لبون بل جيوز رشاء فرد آخرآ من ،بنت لبون

وكذلك جيوز التلفيق بني دفع البعض من ، كام جيوز دفع القيمة النقدية
 .العني والباقي بالنقد

، ّ وقت التعلقاملدار عىل القيمة وقت دفع الزكاة ال :١٦٩٣ املسألة
واألفضل مراعاة أعىل القيمتني إذا كان الدفع يف غري البلد الذي كان 

 .النصاب فيه
ّاملال املشرتك بني مجاعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم  :١٦٩٤ املسألة
وإذا بلغ نصيب بعضهم ، ّوجبت الزكاة عىل كل واحد منهم، النصاب

 وإذا مل ،النصاب دون بعض وجبت الزكاة عىل من بلغ نصيبه دون رشيكه
مل جتب الزكاة وإن بلغ املجموع ،  واحد منهم النصابّيبلغ نصيب أي

 .النصاب
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 ـ ًكأربعني شاة مثالـ  للنصاب ال أزيد ًإذا كان مالكا :١٦٩٥ املسألة
 . ذلك النصاب سنة من غريّأخرج زكاته كلفإن  ،فحال عليه أحوال

حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها  لعدم نقصانهّالزكاة يف كل سنة رت ّتكر
 عن  لنقصانه حينئذٌ زكاة سنة واحدةّ مل جتب إال،ًنه أو مل خيرج أصالم

 .النصاب
ت ّومر  ـكأن كان عنده مخسون شاة ـ ولو كان عنده أزيد من النصاب

تلك  وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مىض من ، زكاهتاّ مل يؤدعليه سنني وهو
 .السنني، إىل أن ينقص عن النصاب

  مْو ا س: ا  ط ا ا 
 :ّصدق السوم عىل األنعام الثالثة مرتبط بتوفر أمرين

 مرسلة يف املراعي لرتعى من احلشيش والكأل  أن تكون:ّاألول
  .ونحومها من الثروات الطبيعية

 يف خلق الفرص وهتيئة  جهد يبذله صاحبهاّ أن ال يكون هناك أي:الثاين
إذا قام صاحبها ا ّالعلف هلا، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكاة، وأم

  . معلوفةهيبتهيئة العلف هلا فأعلفها وأطعمها منه ف
ال فرق يف هتيئة العلف بني أن يقوم صاحبها بإحياء  :١٦٩٦ املسألة

املرعى باألشجار واحلشيش والكأل ونحوها، بقصد أن يعلفها ويطعمها 
عىل كال ف،  وبني أن جيمع العلف بقطع احلشيش والكأل ونحومها،منه

 . فإذا صدق ذلك صدق أهنا معلوفة.أعلفها وأطعمهاه ّالتقديرين يصدق أن
الذي هو رشط يف وجوب الزكاة يف  ـ السومال فرق يف  :١٦٩٧ املسألة
 كام إذا كان بإمكانه أن ، بني أن يكون باختيار املالك طوال السنة ـاألنعام
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 ولكنه ترك ذلك وأرسلها إىل مرعاها طيلة ، ويطعمهاًيعلف أغنامه مثال
 أو ،ره، كام إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو يكون بغري اختيا،السنة

 ّ واضطر، أو غاصب غصب العلف،ظامل منع عن ذلك طوال فرتة احلول
 .ىرعاملاملالك إىل إرساهلا إىل 

هل يقدح يف صدق كوهنا سائمة يف متام : قد يسأل :١٦٩٨ املسألة
 ًاحلول علفها قليال كيوم أو يومني أم ال؟

والعربة فيه ، ع فرتة احلول هذا املقدار ال يقدح يف جمموّنإ :اجلواب
 .بالصدق العريف

سواء كانت ، ابتداء حول الصغار من حني والدهتا :١٦٩٩ املسألة
 .لو علفت قبل احلول مل جتب فيها الزكاة، نعم. هاهتا سوائم أو معلوفاتّأم

  أن ال ت ون عوا ل: ا  ط ا الث
ويراد به أن ال ،  أن ال تكون عواملُطْاملشهور بني الفقهاء املتأخرين رش

ومن ، وال حلمل األثقال للنقل من مكان إىل آخر، ّعد للركوب عليهات
ًالواضح أن هذا التحميل كان متعارفا يف اإلبل والبقر أما الشاة فال معنى ، ّ

 .لفرضها عاملة
فتجب ، َّإال أن مقتىض االحتياط الوجويب عدم اعتبار هذا الرشط

ث أو احلمل أو غري الزكاة يف اإلبل والبقر وإن استعملت يف السقي واحلر
 يصدق عليها أهنا فارغة وليست ٍّا لو كان استعامهلا من القلة بحدّوأم. ذلك

 .وجبت فيها الزكاة بال إشكال، بعوامل
   رور ا ول عليها: ا  ط ا رابع

، ق الزكاة باألنعام مرور احلول عليها يف ملك املالكّيشرتط يف تعل
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،  طيلة احلول ـّدم بياهنامذين تقلال ـ واجدة لرشطي النصاب والسوم
الدخول يف الشهر الثاين : أي، ًويكفي فيه بزوغ اثني عرش هالال عليها

فبزوغ هالل شهر رجب ، ًفمثال لو ملك النصاب يف أثناء شهر رجب. عرش
د ْ فقّوعليه فال يرض،  الوجوبّمن السنة الثانية يثبت عليه الزكاة ويستقر

ّيعد الشهر الثاين ، نعم. خري من احلولبعض الرشائط قبل انتهاء الشهر األ
 .ويكون ابتداء احلول الثاين بعد إمتامه، ّعرش من احلول األول

ت بعض رشوط زكاة األنعام يف أثناء احلول قبل ّلو اختل :١٧٠٠ املسألة
كام لو ، وال جتب عليه الزكاة،  بطل احلول،الدخول يف الشهر الثاين عرش

ّأو مل يتمكن من الترص، نقصت عن النصاب أو أبدهلا بغري جنسها ، هاف فيّ
ّوإن كان ما بد ًل إليه زكويا أيضاُ ً. 
، قد يتساءل أن التبديل لو كان بقصد الفرار عن الزكاة :١٧٠١ املسألة

 فهل تسقط الزكاة أم ال؟
بال فرق بني أن يكون ، ً التبديل مطلقا يوجب سقوط الزكاة:اجلواب

 ما ّك؛ ألنال ينبغي للمؤمن أن يفعل ذل، نعم. بقصد الفرار من الزكاة أم ال
ّيفوته من اخلري أعم مما حيصل عليه ّ. 

ّرجل فر : ×أليب عبد اهللا الصادق: قلت: عن عمر بن زيد قال>* 
ًفاشرتى به أرضا أو دارا، بامله من الزكاة َّثم  < ...ال: ؟ قالءعليه فيه يشأ، ً

 .)١(< اهللا أن ي ون فيهّوما منع نفسه من فضله أ    ا منع من حق> :×قال
: ×قال، ّأنه فر هبا من الزكاة: قلت: عن زرارة قال>:  آخرّ نصويف* 

                                                             
، ّ من أبواب زكاة الذهب والفضة١١الباب ، كتاب الزكاة، وسائل الشيعة )١(

 .١٥٩ص، ٩ج، ١١٧٤١، احلديث
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 .)١(<ما أدخل   نفسه أعظم  ا منع من ز تها
لو وهب ما يملك يف أثناء احلول مع رشط إرجاعها إليه  :١٧٠٢ املسألة

 .ًبعد ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه الزكاة
َّثم ملك يف أثناء احلول ، ًل احلول نصاباّلو ملك يف أو :١٧٠٣ املسألة

ة ّفهنا عد، آخر من نفس اجلنس بنتاج أو رشاء أو إرث أو غري ذلكًعددا 
 :فروض

ل السنة وكانت بمقدار ّ هذه الزيادة كانت يف أوّ أن يفرض أن:ّاألول
ل رجب ّفملك يف أو، ّكام لو كان عنده يف أول حمرم أربعون شاة، العفو

 .ًأو كان عنده مخس من اإلبل فملك ثالثا، مخسني شاة أخرى
َّم إال شاة ّفال يدفع يف شهر حمر، نه ال أثر للملك املذكوروحكمه أ

ّثم يبدأ يف أو، واحدة  .ل السنة الثانية بحول جديدَّ
كام إذا كانت ، ً ن هذه الزيادة تكون نصابا مستقال أن يفرض أ:الثاين

 .ًفولدت يف أثناء احلول مخسا أخرى، عنده مخس من اإلبل
ّفالنصاب األول ،  بانفراده نصاب حولّأن يكون لكل: وحكم هذا

ز زكاته يف آخر سنته ّوهكذا النصاب الثاين تتنج، ّتنجز زكاته يف آخر سنته
 .ّألنه بدأ يف أثناء احلول األول، يف أثناء احلول الثاين

لكانت قد ، ل السنةّ هذه الزيادة لو كانت يف أوّ أن يفرض أن:الثالث
ويف ، نده ثالثون من البقركام إذا كانت ع، نقلت النصاب إىل نصاب جديد

 .وقد مىض أن األربعني هو النصاب الثاين للبقر. ًاأثناء احلول ولدت عرش
                                                             

، ١١٧٤٩ :احلديث، ّ من أبواب زكاة الذهب والفضة١٢ :الباب: املصدر السابق )١(
 .١٦٤ص، ٩ج
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ّأن النصاب األول يزكى يف هناية ، وحكم هذا الفرض ، ّاحلول األولّ
ّا عنها إىل حني زمان تزكية النصاب األولّووالزيادة تبقى معف وبعد ذلك ، ً

 .ثاينيلحظ اجلميع كنصاب واحد للحول ال
ّففي املثال الذي ذكرناه لو أدى زكاة النصاب األول من خارج ما كان  ّ

وجبت زكاة ، يملكها من األبقار فبقي أربعون إىل هناية احلول الثاين
 الزيادة كانت ّوهكذا لو فرضنا أن. النصاب الثاين عند هناية احلول الثاين

ّفحتى لو أدى زكاة النصاب األول من داخل ، إحدى عرشة األبقار ّ
،  األربعون إىل هناية احلول الثاينّفلو استمر، اململوكة بقي عنده أربعون
 .وجبت زكاة النصاب الثاين

ّونفس ما تقدم جيري فيام لو فرض أن  الزيادة كانت تصلح ألن تكون ّ
ًنصابا مستقال كام لو كان ، ّوتصلح لنقل النصاب األول إىل نصاب جديد، ً

ًأثناء سنتها زادت ستاعنده عرشون من اإلبل ويف  فالزيادة مشتملة عىل ، ّ
 كانت أضيفت إىل العرشين أو  لوّكام أن الست، ًوهي تصلح نصابا، مخس
 . والعرشونّوهو الست، نتقل العدد إىل نصاب جديدا، ةّالست

 

،  عبارة عن الذهب والفضة^كان النقد الرائج يف عرص املعصومني
عة عليهام الزكاة مرشوطة برشوط ثالثة إضافة عىل وقد وضعت الرشي

 :الرشوط العامة املتقدمة
  ا صاب: ّا  ط األول

  ـل الصرييفوالدينار ثالثة أرباع املثقا ـ ًوهو يف الذهب عرشون دينارا
وهي  ـ ّ زاد عىل هذا املبلغ كان عىل كل أربعة ديناروفيه نصف دينار، فإن
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 .من النصابـــ   :  العرش، أيهي ربع  وزكاة ـ ثالثة مثاقيل صريفية
ّ ما يقل عن أربعة دنانري يكون معفوّوكل ّولو مل يبلغ كل ، ًا عن الزكاةّ

 .فكله يعفى عن الزكاة، ًالذهب مقدار عرشين دينارا
وفيها ،  فال زكاة فيام نقص عنها،ة فهو مائتا درهمّأما نصاب الفض

ّم ال جيب يف الزائد عليها حتى ث، من النصاب  ـــ   أي بنسبة، مخسة دراهم َّ
ًام زاد أربعون درمها ّوهكذا كل، فيجب فيها درهم واحد، ًيبلغ أربعني درمها

 . عنه كام يف الذهبّوما بينهام معفو، وجب درهم
  أن يصدق عليهما ا ينار وا رهم: ا  ط ا ا 

 ًا لكونهقوكان ذلك استطرا، املعاملةة ّمنقوشني بسكبمعنى أن يكونا 
ًنقدا رائجا يف السوق دون غريها ، بحيث يصدق عليهام الدنانري والدراهم، ً

 . والرتاب من املعدننيُكالسبائك واحليل
  ا ول: ا  ط ا الث

َّثم ، ً أحد عرش شهراّوهو ميض، ّوهو باملعنى الذي تقدم يف زكاة األنعام
.  فيه فقد الرشائط بعد الدخولّفال يرض، خول يف الشهر الثاين عرشالد

ًنعم، البد من حتقق الرشوط مجيعا يف متام األحد عرش شهرا ً  فال جتب ،َّ
 .فّالزكاة بفقدها وإن كان بفعل املكل

ا غري ّمإة املعاملة ّة املسكوكان بسكّا كان الذهب والفضّ مل:ٌتنبيه
والنقد الرائج عبارة عن األوراق ، ندر وجودمها ياّمإموجودين بيد الناس و

 .ف عند مسائل الزكاة يف النقدينّفال نتوق، ألوفة يف هذا الزماناالعتبارية امل
ّنعم، يبقى الكالم يف تعلق الزكاة باألوراق النقدية الرائجة يف زماننا أو 
ّعدم تعلقها؟ وهو بحث يستحق رسالة مستقلة، نرجو اهللا أن نوفق إلنجازها ّ ّّ. 
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ويشرتط يف وجوب الزكاة ، يبوهي احلنطة والشعري والتمر والزب

ّ مضافا إىل الرشوط العام،فيها  : رشطان،ّة املتقدمةً
  ا صاب: ّا  ط األول

 ثامنامئة  ـبحسب الكيلو املتعارف يف زماننا ـ ّوهو عبارة عام يقارب
 .ًوثامنية وأربعني كيلو غراما

  ًأن ي ون ما    ا و  قائمة   أصو ا: ا  ط ا ا 
ّط امللك الذي تقدم يف الرشوط العاموهذا غري رش فلو ملك إحدى ، ةّ

مل جيب ، ت بعد انقطاعها عن أصوهلا برشاء أو غريه وبلغت النصابّالغال
ام جتب عليه الزكاة لو ّوإن، وهو امللك، ّعليه يشء رغم ثبوت الرشط العام
أو ، سواء كان ذلك بسبب ملك األصول، ملكها يف حني ارتباطها بأصوهلا

 . شكل آخرّأو بأي، املزارعةة ّأو بعنوان  حص،  للثامربرشائه
ّاملشهور بني الفقهاء أن وقت تعلق الزكاة بالغالت هو  :١٧٠٤ املسألة ّ

وعند االمحرار ، ّأي عند اشتداد احلب يف احلنطة والشعري، وقت بدو الصالح
ًوعند انعقاده حرصما يف ثمر الكرم، واالصفرار يف ثمر النخيل ْ ّلكن املختار ، ِ

 .ّهو ما إذا صدق عليه أنه حنطة أو شعري أو متر أو عنبّأن وقته 
 :وتظهر الثمرة بني القولني يف موارد كثرية منها

 ّ قبل البلوغ إىل حدّبَف املالك بعد بدو الصالح وانعقاد احلّيف ترص
بعد اخلرص  َّه عىل املشهور ال جيوز إالّفإن، التسمية بتلك األسامء املذكورة

وعىل املختار جيوز ذلك قبل ، ق الوجوبّة لتحقوالتخمني وضامن الزكا
 .ّحتقق تلك العناوين
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ه عىل ّفإن، ًوأيضا فيام إذا نقله املالك إىل غريه قبل صدق تلك العناوين
، قت قبل النقلّ الزكاة تعلّاملشهور جتب الزكاة عىل الناقل؛ إذ املفروض أن

ق صدق العناوين ّوعىل املختار تكون الزكاة واجبة عىل من انتقل إليه لتحق
 .املذكورة يف ملكه

 وقبل البلوغ إىل ّوكذلك لو مات املالك بعد بدو الصالح وانعقاد احلب
ث فتؤخذ من تركته، ِّفعىل املشهور تكون الزكاة عىل املور،  التسميةّحد

، ّإذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، وعىل املختار جتب عىل الورثة
 . صابوإال فعىل من بلغ نصيبه الن
 ما بعد بدو الصالح ُ املالك أو عقل املجنونُّوهكذا إذا بلغ الصبي

ّفإنه عىل املشهور ال تتعلق ،  التسميةّ وقبل البلوغ إىل حدّوانعقاد احلب
 .ّوعىل املختار تتعلق، الزكاة هبام
 املدار يف قدر النصاب بلوغ املذكورات بعد ّاملشهور أن :١٧٠٥ املسألة

ّفإذا كانت الغلة التي يصدق ، اججفافها ويبسها يف وقت وجوب اإلخر
 حينذاكولكنها ال تبلغه ، ّعليها أحد العناوين املذكورة بحد النصاب

 .جلفافها مل جتب الزكاة فيها
ت كاحلنطة والشعري ّلكن املختار هو التفصيل بني العنب وباقي الغال

ّفإن زمان تعلق الزكاة يف العنب غري زمان اعتبار النصاب فيه، والتمر ّن أل، َّ
وزمان اعتبار النصاب هو ، ّزمان التعلق فيه هو زمان صدق العنبية عليه

 ّفالظاهر أن، وهذا بخالفه يف احلنطة والشعري والتمر، زمان صدق الزبيبية
وعىل هذا فإذا كانت تلك . زمان التعلق فيها هو زمان اعتبار النصاب

 ّ يرضمل، ّت حال التعلق بقدر النصاب وإذا يبست نقصت عنهّالغال
 .ووجبت الزكاة
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ّب عىل ذلك أنه ال تتعلق الزكاة بام يؤكل ويرصف من ثمر النخل ّويرتت
ًحال كونه خالال أو رطبا ا ّوأم، ًوإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار مترا، ً

فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث ، ًما يؤكل ويرصف من ثمر الكرم عنبا
ّلو بقي وصار زبيبا لبلغ حد  . النصابً

ّتلف مقدار الزكاة يف الغالت باختالف الفروض خي :١٧٠٦ املسألة
 :اآلتية

 أن يكون سقي الزرع واألشجار والنخيل من خالل :ّالفرض األول
ف سقيها ّ التي ال يتوق ـ كاملاء اجلاري من خالل العيون أو األهنار، الطبيعة

 أو بامء املطر النازل من السامء أو املاء -هبا عىل بذل جهد وعمل ونحومها
ونحو ذلك مما ال حيتاج إىل أي ، ضب يف األرض بامتصاص عروقها منهالنا

 .زكاة% ١٠فهنا جيب إخراج عرشها أي ، عالج أو مؤونة زائدة
ات ّ أن يكون سقيها من خالل اآلالت كاملكائن واملضخ:الفرض الثاين

َّوالدالء والناعور ونحوها من العجالت التي البد من بذل اجلهد والعمل 
 .زكاة% ٥ُجيب إخراج نصف العرش أي فهنا ، فيها

ًبيعة حينا ومن خالل  أن يكون سقيها من خالل الط:الفرض الثالث
فهنا إن غلب أحدمها عىل اآلخر ، ً األخرى حينا آخراملكائن والعالجات

ًبشكل يستند السقي إىل أحد األمرين  بحد يصدق عرفا أنه سقي به وال  ّ
ّفلو كان األول أحلق حكمه ، ألمرفذاك هو املقياس يف ا،  باآلخرّيعتد

ولو كان الثاين أحلق ، منها زكاة% ١٠وجوب إخراج : أي، ّبالفرض األول
 .منها زكاة% ٥وجوب إخراج : أي، بالفرض الثاين

أن يكون سقيها باألمرين عىل نحو االشرتاك ، بأن ال  :الفرض الرابع
ط هبا اآلخر عن يزيد أحدمها عىل اآلخر، أو كانت الزيادة عىل نحو ال يسق



 ٢ج/ الفتاوى الفقهية...............................................................٣١٦

ًت عرشاّتكون الزكاة يف نصف الغال ا الفرضاالعتبار ، ففي هذ ويف ، ُ
 ثالثة أرباع أي جيب إخراج ما جمموع، النصف اآلخر نصف عرش

 %.٧‚٥العرش
عىل ) ١٧٠٦(م يف املسألة ّاملدار يف التفصيل املتقد :١٧٠٧ املسألة
وان فام بلغ أ، فإذا كان النخل أو الكرم حني غرسه يسقى بعالج، األصول
ولو كان بالعكس ، ُمر العرشث يف الوجب، استغنى سقيه عن العالج، الثامر

 .ُوجب نصف العرش
 عن بعالجاألمطار املعتادة يف السنة ال خترج ما يسقى  :١٧٠٨ املسألة

، فيجب حينئذ السقي بعالج عن ىحكمه، إال إذا كثرت بحيث يستغن
رش، أو كانت بحيث توجب صدق االشرتاك يف السقي، فيجب ُالع

 .)١٧٠٦(ّكام تقدم يف املسألة ، عالتوزي
وجب إخراج ، ّة عن النصاب املتقدمّلو زادت الغل :١٧٠٩ املسألة

 .هامنًالزكاة من الزيادة أيضا؛ لعدم وجود نصاب آخر يعفى ما بي
ى ّفلو زك، ّت بتكرر السننيّر الزكاة يف الغالّال تتكر :١٧١٠ املسألة

دار  وكان بمق ـ َّثم احتفظ بالباقي، تّ واحدة أخرى من الغالّاحلنطة أو أي
 .مل جتب عليه زكاة أخرى،  سنني عديدة ـالنصاب
إذا كانت األشجار والنخيل والزرع يف أماكن متباعدة  :١٧١١ املسألة

ٍإال أهنا كانت مجيعا لعام واحد، ًوتفاوتت يف إدراك الثامر زمانا ً ّوجب ضم ، َّ
وجب إخراج الزكاة ، فإذا بلغ املجموع النصاب،  اآلخرهابعضها مع بعض

سواء كانت يف ، ام هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصابَّمنه؛ ألن املعيار إن
 .ما دام يصدق عليها أهنا ثمرة عام واحد، دةّزمن واحد أم يف أزمنة متعد

فاملقياس ، تني يف العام الواحدّإذا كان الشجر يثمر مر :١٧١٢ املسألة
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ّوإن مل يكن يف كل مر، يف النصاب جمموع ما يف السنة  .ّة فيه حد النصابّ
  ـ كام يف املزارعة وغريها ـ ّأكثر يف غلةإذا اشرتك اثنان أو  :١٧١٣ املسألة

 ّبل خيتص، ّمل يكن يف وجوب الزكاة بلوغ جمموع احلاصل حد النصاب
 . النصابّوجوب إخراج الزكاة بمن بلغ نصيبه حد

قد يتساءل عن حكم ما يأخذه احلاكم من صاحب  :١٧١٤ املسألة
  النصاب أم ال؟ّت حدّة، هل يستثنى من بلوغ الغالّالغل

 :ر عىل نحوينّتصوُأخذه احلاكم يمكن أن ي ما يّنإ :واجلواب
ّوهنا تزكى الغال،  أن يكون أجرة عىل األرض التي تزرع:ّاألول ت ّ

ّبالشكل الذي تقدم من غري استثناء هذه األجرة من حد النصاب ّ. 
 أن يكون بعنوان املزارعة فهو يدفع إىل الزارع لألرض عىل أن :الثاين

َّوهنا ال زكاة عىل الزارع إال يف ، ارعة من الزرع واآلخر للزّتكون له حص
 .ّته لو بلغت حد النصابّحص

املشهور بني الفقهاء استثناء املؤن التي حيتاج إليها الزرع  :١٧١٥ املسألة
ّوالثمرة من أجرة الفالح واحلارث والساقي والعامل الذين يستأجرهم 

 . األوىل واألفضل اعتبار النصاب قبل االستثناءَّولكن، للزرع ونحو ذلك
 املرصوفة عىل مثل القطع واحلمل والتجفيف املؤن :١٧١٦ املسألة

 ج عن ذلك بأنوله املخر، ل مؤونتهاّونحو ذلك ال جيب عىل املالك حتم
، ها أو احلاكم الرشعي وهي عىل الساق أو عىل الشجرّيسلمها إىل مستحق

 . توزيعها عىل الزكاة وصاحب املال عىل وفق النسبةّفيصح
 احلنطة وقت وجوب إخراج الزكاة هو حني تصفية :١٧١٧ املسألة

. والشعري من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب عىل النحو املتعارف
ّجيوز للاملك إخراجها قبل ذلك بعد تعلقها بالغلة، نعم ّ. 
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، جيوز للاملك عزل الزكاة من العني أو من مال آخر :١٧١٨ املسألة
أو ، َّويكون أمانة يف يده ال يضمنه إال مع التفريط، ّفيتعني املعزول زكاة

وال جيوز للاملك ، ّ من دون غرض صحيح وأهمّ وجود املستحقالتأخري مع
 .إبداهلا بعد العزل

ة الواحدة من حيث اجلودة ّإذا اختلفت أنواع الغل :١٧١٩ املسألة
ُفاألوىل لزوما أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العرش أو نصف ، والرداءة ً

ّفمثال لو كان ربع النصاب جي، ُالعرش من جمموع األصناف ًدا والباقي أجود ً
ّفضال عام إذا ، فال يكفي إخراج الزكاة بتاممها من ذلك الربع، أعىل قيمةو ً

ّكان بعضه رديئا والبعض اآلخر جي ّوإن كان األفضل واألوىل دفع الكل ، ًداً
 .من األجود أو قيمته

جيوز للساعي من قبل احلاكم الرشعي أن يطالب املالك  :١٧٢٠ املسألة
حنطة أو شعري أو متر أو أي إذا صدق عليها أهنا  ـ ّبالزكاة من حني التعلق

ة ّ فإذا طلب ذلك منه وجب عىل املالك القبول والقيام بإفراز حص ـزبيب
 .وتعيينها وتسليمها إىل الساعي أو إىل الفقراء، الزكاة

ّجيوز للاملك أن يعني الزكاة بنفسه بعد تعلق الوجوب  :١٧٢١ املسألة ّ
ىل من دون طلب احلاكم الرشعي؛ إذ ال جيب  عليه أن حيافظ عىل الزكاة إ

وليس هلام ، بل له تسليمها إىل احلاكم الرشعي أو إىل الفقراء، وقت التصفية
 .االمتناع عن ذلك

بل جيوز دفع ، ت من عينهاّال جيب إخراج زكاة الغال :١٧٢٢ املسألة
نعم، إذا أراد أن يدفع بنحو آخر غري . ًقيمتها بالنقود املتعارفة يف زماننا أيضا

 أو بإذن  ـأي الفقري ـ ّب احلقَّ إال بموافقة صاحّفإنه ال يصح، ّما تقدم
 .مرجع تقليده
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 العاملون عليها •
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ْإ ما ا صدقات  ِل{:  للزكاةّقال تعاىل يف بيان أصناف املستحقني ُ َ َ َ  
ِفقراء ِ َ َ ُ

ِوا مساك  والعا ل  عليها وا مؤلفة قلو هم و  ا رقاب والغارم  و  س يل  ِ َ َ
ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ

ِ ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ  َ َ َ َُ ْ ِ َ

ٌا  وابن ا س يل فر ضة من ا  وا  عليم حكيم ٌِ َِ ِ َ َُ    َ َِ ِْ ً
ِ ِ
َ
ِ ِ  ْ اد من ر وامل.)٦٠: التوبة( }ِ

ْخذ من أ وا ِهم {:  ملا ورد يف ذيل قوله تعاىل؛اة الزكيالصدقات يف اآلية ه ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ

َصدقة  طهرهم وتز يهم بها ِ ِْ ْ َ ُ َُ ُ ُ  َ ً َ َ  :حيث جاء يف ) ١٠٣: التوبة( }َ
 نزلت آية :× قال أبو عبد اهللا>: ان قالنصحيحة عبد اهللا بن س *

ْخذ من أ وا ِهم صدقة  طهرهم وتز يهم{الزكاة  ْ ِْ ِ
 َ ُ َُ ُ ُ  َُ ً َ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ بهاْ يف شهر رمضان، فأمر  }ِ

إن اهللا تبارك وتعا  قد فرض  مناديه فنادى يف الناس، ’رسول اهللا
 .)١(<علي م ا ز ة كما فرض علي م ا صالة
 :ف الزكاة، وهي ثامنيةْوقد أشارت اآلية إىل موارد رص

 

ّأهنام صنف واحد أو اختلفت كلامت األعالم يف الفقري واملسكني، و
نتهي ي، عىل أقوال كثرية ال ام صنفني، فام هو املراد منهاصنفان، وإذا كان

ّأكثرها إىل حجة بينة، وقد ذكر املفرسون يف املقام أن ّ ّ ّ: 
ّهة أي املتصف بالفقر، وهو عدم امتالك الشخص ّصفة مشب: الفقري  •

 .لرضورية من املالما يرفع به حوائجه احليوية وا
ْإن {:  قال تعاىل؛ واإلمكانات، وهو امليسور يف املالّيبله الغنويقا ِ

                                                             
 ،كتاب الزكاة، أبواب ما جتب فيه ، ١١٣٨٧ ، احلديث ٩ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(

  .١: باب وجوهبا، احلديث
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َي ن غنيا أو فق ا فا  أو  بهما ِ ِ
َ َ َْ َْ َُ  ً ِ  ِ َ ْ ُ  ). ١٣٥: النساء( }َ

ّوهو الذي حلت به املسكنة والذلة مضافة إىل فقدان : وأما املسكني  • ّ
ّاملال، وذلك إنام يكون بأن يصل فقره إىل حد ي  الرضاعة لجئه ذلك إىلّ

ًواملذلة، فال جيد بدا من أن ي ّ ّ ماء وجهه ويسأل كل كريم ولئيم من شدة ذلبّ ّ
 .الفقر

ّة والضعف، فكام أن ّعىل هذا يكون الفرق بني الفقري واملسكني بالشد
، واجلامع بني الفقر واملسكنة االحتياج لفقراكذلك فللغنى مراتب متفاوتة، 

ص واألزمان واحلاالت واحلوادث، العريف، وهو خيتلف باختالف األشخا
ّفال يمكن ضبط االحتياج بحد معني إال بنحو اإلمجال ّ. 

 : يف بعض النصوص أشارة إىل ذلكّولعل
أنه سأله عن الفقري > ‘صحيحة حممد بن مسلم عن أحدمها   *

:  ـ الذي هو أجهد منهـ وا سك ، ا ي ال  سأل: الفق : واملسكني؟ فقال
 .)١(<ي  سألا 

ّء عىل ما تقدم، فإنبنا ّ ّ أعم لنسبة الفقري واملسكني وإن كانا بحسب اً
ّوأخص، فكل مسكني من جهة احلاجة املالية فقري، وال عكس، غري أن  ّ ّ

 ملكان مغايرة الوصفني يف نفسهام، فال يرد ؛العرف يرامها صنفني متقابلني
ٍ مغنـاملعنى عىل هذا  ـ ّأن ذكر الفقري ّن أعميته،  املسكني، ملكا عن ذكرُ

ّوذلك أن املسكنة هي وصف الذلة، كالزمانة والعرج والعمى، وإن كان  ّ
 .ّبعض مصاديقه هناية الذلة من جهة فقد املال

ّمما تقدم يتضح معنى ما ذكره بعضهم، من أن لفظ الفقري واملسكني إذا  ّ ّ
                                                             

  .١١٨٥٧ ، احلديث ٢١٠ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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ّاجتمعا عرب كل منهام عن  ً، وإذا افرتقا عربا عن معنى واحدمعنىّ أي إذا  .ّ
ّاجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا، وكذلك ما ذكره اآلخرون من أن 

 .ًاملسكني أسوأ حاال من الفقري
ّإال أنه من الواضح انه ال فائدة وال ثمرة فقهية ترتتب عىل هذا  ّ البحث، ّّ

ّبعد أن بينت اآلية والرواية واإلمجاع، أن كال منهام يستحق الزكاة حلاجته  ً ّ ّ
ً عىل مبنى وجوب البسط عىل هذه األصناف مجيعا، بنيناإذا  اللهم إال .إليها

ّأو وقع أحدمها أو كالمها يف مورد الوقف أو الوصية أو النذر، فيصح  ّ
 .فرض الثمرة حينئذ

ًيطلق الفقري واملسكني عرفا عىل الذي ال يوجد له وضع  :١٧٢٣ املسألة
ّمعييش مستقر ولو كحرفة أو صناعة أو عمل أو قدرة تكفيه ملؤونته ومؤونة 

 . سنته ما يقابلهام، فإنه يملك مؤونةّيعياله، والغن
سواء كانت عىل شكل نقود أو أجناس أو أمالك أو  ـ ّما بالفعلإ  •
 . وعياله هوّويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ـ أعامل
ّأو بالقوة، بأن يكون له حرفة أو صنعة حيصل من خالهلا مقدار   •
 .املؤونة

ّؤونة السنة، هو ما يكون كافيا لسد حاجاته املعاشية له واملراد من م ً
ً خري مصداق لذلك هو أن يكون قادرا ّولعل. وملن يعيله بنحو من األنحاء

 .ًعىل أن يعيش بمستوى أدنى مراتب الغنى عرفا
ّ وعليه فكل من مل يكن واجدا ملا يكفي لسد ً  حاجاته بالنحو الذي ّ

 يف ذلك املجتمع بحسب النظر العريف، فهو ّيسدها احلد األدنى من األغنياء
 .مورد ومرصف للزكاة

ّلو كان قادرا عىل التكس :١٧٢٤ املسألة  لكن يوجد ب وتأمني معيشته،ً
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ذن يف العمل إمانع عن ذلك، كام لو كان يف بالد املهجر ومل حيصل عىل 
لصنعة واملهنة،  اًخذ الزكاة، وكذا لو كان قادرا عىلأبشكل قانوين، جاز له 

 .ًا مثالهتالًقدا آلفاكان ولكنه 
لو كان له رأس مال ال يكفي ربحه ملؤونة سنته، جاز له  :١٧٢٥ املسألة

ًخذ الزكاة إمتاما، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آالهتا بمؤونته، أو أ
عها بمؤونته، لكن ال يكفيه احلاصل منها، يصاحب دار ونحوها، يقوم ر

 .ها وتكميل املؤونة من الزكاةَءَّفإن له إبقا
ــاج إلــيهدار الــسكنى و :١٧٢٦ املسألة  بحــسب حالــه اماملركــب املحت

 .رسي، ال يمنع من أخذ الزكاةالشخيص واأل
يه طلب العلم، فمنعه ذلك طالب العلم لو وجب عل :١٧٢٧ املسألة
ًب، أصبح مصداقا للفقري، وجاز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء، ّسمن التك

ويف غري هذه الصورة ال جيوز له الزكاة من سهم الفقراء، نعم قد جيوز أن 
له من سهم سبيل اهللا تعاىل لو كان خيدم املعارف الدينية من خالل يدفع 

 .طلبه للعلم 
ًخذ الزكاة إذا مل يكن الزوج باذال لنفقتها أجيوز للزوجة  :١٧٢٨ املسألة

ً غري حرجي، أما إذا كان منفقا عليها أو كانت ٍهوجبومل تقدر عىل إجباره 
 .ذ الزكاة ال حرج فيه، فال جيوز هلا أخهوجبقادرة عىل استحصال نفقتها 

ن إبه عومل به، وذلم صدقه أو كُن عإّاملدعي للفقر  :١٧٢٩ املسألة
جهل ذلك مل جيز إعطاؤه إال إذا حصل الوثوق بفقره، إال إذا كانت حالته 

؛ طمئنان بفقرهإلعطاء ولو مل حيصل االا، فيجوز فقرالسابقة هي ال
 .الستصحاب عدم الغنى

ًحيا حتسابه من الزكاة، اإذا كان له دين عىل الفقري، جاز  :١٧٣٠ املسألة ّ
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نه، وإال مل يَفي بدتنعم يشرتط يف امليت أن ال يكون له تركة . ًاتّيمكان أم 
ا لكونه غري مضمون ّمإجيز، إال إذا تلف املال عىل وجه ال يمكن استيفاؤه، 

ًا لكون متلفه معدما فقريا أو ظاملا ال يمكن إجباره عىل ذلك، وكذا إذا ّمإو ً ً
ًعصيانا ومل يمكن إجبارهم عىل الوفاء أو ً جهال أو امتنع الورثة من الوفاء،

 .إقناعهم به
ن ترصف الزكاة يف مصلحة الفقري، كام إذا وىف هبا أجيوز  :١٧٣١ املسألة

 .دينه، وان مل يعلم بذلك
ع إليه هو من الزكاة، بل وَّال جيب إعالم الفقري بأن املدف :١٧٣٢ املسألة

 .نه هديةأّيكفي اإلعطاء ولو عىل نحو يتخيل الفقري 
 
ّاجلباة الذين يعينهم اإلمام أو نائبه، للقيام بتحصيلها من أهلها،  وهم

ّيقسمها عىل املستحقمن َّوحفظها، ثم تأديتها إىل   .نيّ
ّليس ملا يعطى العامل حد مشخص، وإن :١٧٣٣ املسألة ّّ ام حتديده بيد ُ

 .حاكم الرشع حسب ما يرى من املصلحة
 ًما يأخذه العامل من الزكاة يعترب أجرا له عىل عمله ال :١٧٣٤ املسألة
 .ًن كان غنياإلذا تعطى له و صدقة،
  

 :املؤلفة قلوهبم، وهذا العنوان يشمل: ّمن أصناف املستحقني للزكاة
ّ الذي يرجى إسالمه أو كف رشهالكافر ّ ُ. 
ة إيامنه أو إسالم نظريه أو نصحه ّته قوّعطيبُ الذي يرجى واملسلم

 .ّ رشه ونحو ذلك ّفللجهاد أو يف الدفع عن املسلمني أو ك
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 .ن كانوا أغنياءإوهؤالء يعطون و
 هذا السهم هل سقط ومل ّ أن:اختلف فقهاء املذاهب اإلسالمية وقد

ّرش اإلسالم وأعز اهللا دينه بقوانتيبق له موضوع بعد أن  وكثرهتم،  ة املسلمنيّ
 .اف منه عىل اإلسالم واملسلمنيُ مادام عىل وجه األرض من خيٍ باقهّنأ مأ

 وئعد ومن يناادام عىل وجه األرض من مل يسلم بم ٍنه باقأصحيح وال
 ويرتفع ،ب مع بقاء سببهّ يسقط املسبال معنى ألن إذ اإلسالم واملسلمني،

 .تهّ مع بقاء عللاملعلو
ني ـالظاهر عدم والية مالك الزكاة عىل الرصف للصنف :١٧٣٥ املسألة

رشنا إىل أوقد  ـ ن شؤون احلاكم الرشعيـك مـع، وإنام ذلـالث والرابـالث
 . من الفتواى الفقهية من مباحث االجتهاد والتقليد ـ)٦(تعريفه يف املسألة 

 

هنا للداللة عىل أن الزكاة ال  <يف>، وجاءت  العبيداملراد من الرقاب
سائل وتعطى هلم، وإنام تبذل يف سبيل حتريرهم وفكاك رقاهبم، وهذا من ال

ً شيئا فشيئا، ومل يبق اليوم موضوع ّء ظاهرة الرقالتي فتحها اإلسالم إللغا ً
 .ً الزكاة إال نادراههلذا الصنف الذي ترصف في

 

 نيكإن كانوا مالتهم الديون وال يقدرون عىل أدائها، وبوهم الذين رك
ًا رّ كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مه:ينَّلقوت سنتهم، واملراد بالد

 .ملا أتلفه أو الضامنات ونحوهالزوجته أو غرامة 
ًما هي نكتة جعل هذا العنوان صنفا مستقال يف مقابل : وقد يقال ً

 الفقري؟
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ًن للفقري مصطلحا رشعياأًواضح بناء عىل ما اشتهر من : واجلواب  ـ ً
ً فقد يكون الشخص مالكا لقوت -مّوهو من ال يملك قوت سنته كام تقد

ّه لو فعل حتول به إىل حالة الفقر، لعدم  ديونه منه، لكنسنته وبإمكانه أداء
َّامتالكه عندئذ لقوت سنته، فيجوز أن يؤدى دينه من الزكاة، كام جيوز لو 

 .ّأدى هو دينه بقوت سنته، أن يعطى عندئذ من سهم الفقراء
كام  ـ ًأما بناء عىل من يرى أن عنوان الفقري، إنام يـراد بـه الفقري العريف

ًفأيضا  ـ ّكام تقدم ـ ّذي ليس له وضع معييش مستقر وهو ال ـهو ليس ببعيد
 لكن  ـ أي الغارمني والفقراء ـيمكن أن يظهر الفرق بني هذين العنوانني

مع االلتفات إىل أن إعطاء الزكاة للفقري يمكن أن يكون بأحد األنحاء 
 :التالية

 .ّإعطاء املال للفقري للرصف، وهذا حمدد بمؤونة السنة: ّاألول
 ،كتفاء الذايتأي بنحو يوصله إىل اال ـ إعطاء املال إياه لإلغناء: الثاين

فيسقط عنه  ـ ًن يعيش دوما عىل ذاك املال وعىل أرباحهأبحيث يستطيع 
 .ًعنوان الفقري عرفا

ه فيبقاؤه عىل ما يملكه الفقري من رأس املال الذي ال تكإ: الثالث
ل نقص الربح، وهذا ّ من الزكاة، بتكفهّأرباحه ملؤونة سنته، فيكمل مرصف

ّحيدد بمقدار مؤونة السن ة أخرى إىل إعطاء املال للرصف ّ يرجع مرهّة، ألنّ
 . الذايتءدون إعطائه لالكتفا

 ـ يلـرف الفعـملصاطى الغارم ـحينام يع: ولـك نقـح ذلـضّتا  إذا 
 ـ اه بسبب الفقرّ فهنا ال جيوز إعطاؤه إي ـالك لقوت سنتهمه ّنأواملفروض 
بل يعطى ليرصفه يف أداء دينه، وإال أرجعه إىل احلاكم  ـ ودهلعدم وج
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 .الرشعي
أن ال  ـ ى من خالل الزكاةَّالذي يؤد ـ يشرتط يف الدين :١٧٣٦ املسألة

 . أو رسف أو ترف ونحوهامعصيةيكون قد رصف يف 
أن  ‘معتربة احلسني بن علوان، عن جعفر بن حممد عن أبيه  ففي *
ًعليا ه ما بلغ إذا ّ ا صدقة وا ز ة دينهم  يعطى ا ستدينون من>:  كان يقول×ّ

 .)١(<...استدانوا من غ   ف
ّحيث فرس الغارمني  × ّ وكذلك ما ورد يف مرسل القمي عن العامل*
 اف، فيجب إنفقوها   طاعة اهللا من غ  أقوم قد وقعت عليهم ديون >أهنم 

 .)٢(<...هم من مال ا صدقاتّفكن يق  عنهم و أ  اإلمام 
اد من الطاعة هنا، الطاعة االصطالحية، وإنام املراد منها مطلق ما وال ير

 .ًكانت يف مقابل املعصية، فيشمل الرصف يف املباحات أيضا 
ن من خالله ّدين صاحب عمل وكسب، يتمكإذا كان امل :١٧٣٧ املسألة

عطاء من الزكاة،  ال جيوز اإل،ان بذلكّيوريض الد ـ ًولو تدرجيا ـ  الدينأداء
ن من القضاء، ّيطلبون منه التعجيل باألداء، ومل يتمكان ّينعم لو كان الد

 .جيوز اإلعطاء من سهم الغارمني
لو كان الغارم ممن جتب نفقته عىل صاحب الزكاة، جاز  :١٧٣٨ املسألة

 .عطاؤها لنفقتهإله إعطاؤه منها لوفاء دينه، وإن مل جيز 
 ؛ة أنحاءّوفاء دين الغارم من الزكاة يمكن أن يكون بعد :١٧٣٩ املسألة

ّ من قصد الفقري أو وليه أو وكيله التملّفقري، والبدمتليك الزكاة لل: منها ك ّ
                                                             

  .١٢٠٦٣:  ، احلديث٢٩٨ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
  .١١٨٦٢:  ، احلديث٢١٢ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
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ّ عن ذلك أو ختيل ًغافالن مل يعلم بأنه زكاة ومل يقصده، بل أخذه إملا يأخذه و
ّأما لو مل يقصد التملك فال يتم. كونه هدية  هذا النحو، كام لو دفع إليه عىل ّ

ّنه ملك الفقري سابقا وقد أرجع إليه، وكذا لو قصد متلكأ ُ ه برشط أن ال ً
 .ًيكون زكاة ملتفتا لذلك

ُأن يعطى دائن الغارم الزكاة بعنوان وفاء دينه، فيسقط بذلك  :ومنها
 .ن مل يعلم الغارم بذلكإدينه، و

ما لو كان عىل الغارم دين ملن عليه الزكاة، فيجوز للدائن أن : ومنها
 .حيسب ماله من الدين زكاة عىل الغارم، فيسقط بذلك الدين

 

ّيقصد به سبيل مصلحة اإلسالم وتشييد أركانه، وهو كل عمل عام  ّ
يعود عائدته إىل اإلسالم واملسلمني وحتفظ به مصلحة الدين، ومن أظهر 
ّمصاديقه اجلهاد يف سبيل،ويلحق به سائر األعامل التي يعم نفعها كإصالح 

 .الطرق وبناء اجلرس واملعابر
 .إدارة ووالية املراجع الدينية ال غريهموينبغي أن يكون ذلك حتت 

إن ما ذكر من التفسري لسبيل اهللا وإن كان يشمل املصالح : لكن قد يقال
ّالعامة من قبيل املساجد واحلسينيات واملراكز واملؤسسات الدينية ونحوها  ّ
ّمما يؤدي إىل تقوية وترويج املعارف الدينية، لكنه ال يشمل مثل بناء السدود 

 .ّنحومها مما يف املنفعة العامة للناسوالطرق و
ّإن حتقيق املصالح العامة بقيادة املؤمنني يعد من أفضل طرق : واجلواب ّ ّ

 .تقوية شوكة اإلسالم واملسلمني
ّوهبذا يتضح أن الصحيح اختصاص هذا العنوان باملشاريع واملصالح  ّ
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 .ّالعامة، وبه يمتاز عن سائر املصارف، وال يداخلها كام هو واضح
 

وهو الذي نفدت نفقته يف الغربة، بحيث ال يقدر عىل الذهاب إىل بلده، 
 .فيدفع له من الزكاة ما يكفيه لذلك

 :يشرتط يف جواز إعطاء الزكاة البن السبيل رشطان :١٧٤٠ املسألة
ًأن ال يكون قادرا عىل االستغناء عن ذلك باستدانة أو بيع ماله  :ّاألول

 :كام يف ’ لقوله؛دون حرجالذي يمتلكه يف بلده من 
ّال  ل   أن يأخذها وهو يقدر   أن ي ف نفسها >:  صحيحة زرارة* ّ

 .)١(<عنها
ّأن ال يكون سفره سفر معصية؛ لقوة احتامل إحلاقه يف فرض : الثاين

 .-ّكام تقدم ـ املعصية بالغارم الذي كان دينه يف املعصية
ه بسبب  ابن السبيل هو الذي انقطع يف سفرّ أنّتبني :١٧٤١ املسألة

عكس ذلك، أي أن السفر بفقدانه لنفقة الرجوع، لكن قد يكون األمر 
كون لفقدان املال عالقة ينقطاعه عن ماله، من دون أن اًيكون سببا يف 

ّبتحريه يف السبيل، كام هو احلال فيام يقع يف زماننا من اضطرار بعض 
 يف بالدهم، ًاملؤمنني إىل ترك أوطاهنم هربا من احلكومات الظاملة احلاكمة

مع فرض أهنم عجزوا عن نقل بعض أمواهلم إىل املهجر، فهل يصدق 
 عليهم ابن السبيل أم ال؟

 ، هم من الفقراء بلال يصدق عىل هؤالء عنوان ابن السبيل، :واجلواب
 .مةّ هلم األخذ من سهم الفقراء بالرشوط املتقدّويصح
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 يامن اإل •
 ً أن ال يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة عىل اإلثم •
 ّ أن ال يكون ممن جتب نفقته عىل املزكي •
 ً أن ال يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غري اهلاشمي •

 





 
 

من يعطى نه جيب أن تتوافر فيأ ّ ـ قدس اهللا أرسارهم ـذكر الفقهاء
 .الزكاة جمموعة من الرشوط

 .اإليامن: ّالرشط األول :١٧٤٢ املسألة
ّواألئمة االثني  ’  األكرمّواملقصود به اإليامن باهللا تعاىل وبالنبي

وعليه فال يعطى للكافر بجميع أقسامه، وال ملن يعتقد خالف ، ^ عرش
ّواألخبار الدالة عىل ذلك، كثرية قد تبلغ حد . ّما هو احلق من فرق املسلمني ّ

 :التواتر، من قبيل
سألته >: قال: ×رضا  صحيحة إسامعيل بن سعد االشعري عن ال*

 .)١(<ال، وال ز ة الفطرة: عن الزكاة هل توضع فيمن ال يعرف؟ قال
كتبت إليه أسأله هل جيوز أن أدفع زكاة >: ّ صحيحة عيل بن بالل قال*

ال تعط ا صدقة وا ز ة إال : املال والصدقة إىل حمتاج غري أصحايب؟ فكتب
 .)٢(<ألصحابك
هاب إىل التفصيل بني حالتني يف هذا ّإنه يمكن الذ: قد يقال: ٌتنبيه

 :الرشط
ضعفاء و  ^ فيام لو كان أتباع مدرسة أهل البيت:احلالة األوىل

حمرومني من مرافق بيت املال الذي كانت جتبى إليه الزكوات واخلراج 
ّواألموال، كام لعله كان األمر كذلك يف العرص األموي والعرص العبايس يف  ّ
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 هذه الظروف والرشوط السياسية واالجتامعية، كثري من األحيان، ففي مثل
باختصاص الزكاة بفقراء  ^ّال إشكال أن املصلحة تقتيض أن يأمر األئمة 

ّوهذا ما أكده وأرص عليه أئمة أهل البيت. الشيعة وعدم إعطائها لغريهم ّ ّ 
 .يف تلك األزمنة ^

حلكومة  اّقليف األّما لو فرض قيام احلكومة احلقة، أو  :احلالة الثانية
ّاوي بني الناس، وال تفرق بينهم عىل أساس املذهب تسالعادلة التي 

 للاملك ّوال حيق ـ َّوالدين، فهنا البد من اجتامع الزكوات عند إمام املسلمني
ّن يقسمها يف كلأ وله  ـّأن يترصف فيها إال بإذنه  من يكون حتت لوائه ّ

وذلك ألننا . ^ ن مل يكونوا من أتباع مدرسة أهل البيتإوطاعته، و
 ّنعتقد أن الزكاة هي من أهم الرضائب اإلسالمية التي كان يأخذها النبي

 . ويضعها يف مواضعها}خذ من من أ وال صدقة{ ’
 وكان اخللفاء  ـوهو األصل فيها ـ وبعده كانت تعطى إلمام املسمني

ا تقسيمه ^ ّوإنام أجاز أئمة أهل البيت. ّواحلكام يطالبون هبا وجتبى إليهم
من قبل من عليه الزكاة بنفسه يف تلك العصور التي كانت حيكم فيها خلفاء 
اجلور، وكان أتباعهم حمرومني من موارد بيت املال، ولذا أمروا شيعتهم 

 .برصف زكواهتم يف فقراء الشيعة دون غريهم
 : ّولعله يمكن استفادة هذا التفصيل من

، أرأيت × عبد اهللا  صحيحة زرارة وحممد بن مسلم أهنام قاال أليب*
َإ ما ا صدقات  ِلفقراء وا مساك  والعا ل  عليها {: قول اهللا تبارك وتعاىل َ َْ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َِ َ ُ ُ   

ْوا مؤلفة قلو هم و  ا رقاب والغارم  و  س يل ا  وابن ا س يل فر ضة من  ِ ِ ًِ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِِ ِ ْ ِ َ َ َ َ َِ  َ َ َ ْ ْ
ِ  ْ ُ ُ ُ ُ َ  ُ

ِا   ؤالء يعطى وإن كان ال يعرف؟ُّأكل ه } 
ّإن اإلمام يعطي هؤالء مجيعا ألهنم يقرون له بالطاعة: فقال ً ُ. 
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 فإن كانوا ال يعرفون؟: قلت: قال زرارة
ُيا زرارة،  و  ن يعطى من يعرف دون من ال يعرف  م يوجد  ا  وضع، : فقال

فال تعطها أنت ّفأما ا وم . ُو نما يعطى من ال يعرف ل غب   ا ين في بت عليه
 .ًفمن وجدت من هؤالء ا سلم   رفا فأعطه دون ا اس.  إال من يعرفوأصحابك
ّسهم ا ؤلفة قلو هم وسهم ا رقاب  م، وا ا  خاص: َّثم قال ّ ّ. 
 فإن مل يوجدوا؟: قلت: قال
  .ال ت ون فر ضة فرضها اهللا عزوجل وال يوجد  ا أهل: قال
 ت؟فإن مل تسعهم الصدقا: قلت: قال
ّإن اهللا فرض  لفقراء   مال األغنياء ما  سعهم، و و علم أن : فقال: قال

ّذ ك ال  سعهم  زادهم، إنهم  م يؤتوا من قبل فر ضة اهللا عز ، ول ن أوتوا ّوجل ُ
ّمن منع من منعهم حق ّاهللا  م، فلو أن ا اس أدوا حقوقهم   نوا ا فرض ّهم، ال  مْ

 .)١(<  ش    
ّ هذا النص التفصيل الذي أرشنا إليه بوضوح؛ ألن حيث يستفاد من

 من  إمام املسلمني بعد أن أشار إىل أن األصناف الثامنية يعطيهم× اإلمام
ًالزكاة وإن كانوا ال يعرفون، وهو يشمل سهم الفقراء أيضا كام هو واضح، 

   .<فأما ا وم فال تعطها أنت وأصحابك إال من يعرف>:  قال× نجد أنه
 ^ إن تقييد إعطاء الزكاة ألتباع مدرسة أهل البيت: الإذن قد يق

ّخاصة دون غريهم، مل يكن حكام صادرا لكل زمان، بل هو خمتص بتلك  ّّ ً ً
يف تلك األزمان من  ^الظروف التي كان يعيشها شيعة أهل البيت 

 .الضيق والفقر واحلرمان
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ّ يف نص آخر × والشاهد عىل ذلك أننا نجد أن اإلمام الصادق
ّ الداللة، يوجه أصحاب الزكاة من شيعته إىل أنه جيب عليهم تقوية واضح ّ

 .ًالبنية املالية هلم، خوفا من أن يفتتنوا بسبب ما هم فيه من الفقر واحلرمان
ُجعلت : ×قلت أليب عبد اهللا>: يف خرب عبد اهللا بن أيب يعفور قال

 فداك ما تقول يف الزكاة؟ ملن هي؟
 .  ألصحابك: فقال
 فإن فضل عنهم؟: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
  فإن فضل عنهم؟: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
 فإن فضل عنهم؟: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
 فإن فضل عنهم؟: قلت: قال
  .)١( <...أعد عليهمف: قال

ّهذا مضافا إىل ما ورد يف ذيل الصحيحة املتقدمة، حيث أشار  إىل ×ً
ومن . مني يف أموال األغنياء ما يسعهمأن اهللا فرض جلميع فقراء املسل

ًالواضح أن املسلمني يف كل عرص ليسوا مجيعا من أتباع مدرسة أهل البيت ّّ 
 .بل هم عىل مذاهب خمتلفة، ^

ّثم إن اإلمام أمري املؤمنني ّ، هل كان خيص الزكوات يف عرص × َّ
ّخالفته بخصوص شيعته وحمبيه، أم أنه كان يعطي اجلميع، ومل يثبت أن ّ ه ّ

                                                             
  .١١٨٨٥ ، احلديث ٢٢٢ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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بل يف بعض النصوص ما . كان يعطي اآلخرين بعنوان املؤلفة قلوهبم فقط
ّيدل عىل ذلك، حيث مر بشيخ مكفوف كبري يسأل، فقال   ما هذا؟ ×ّ

 .يا أمري املؤمنني، نرصاين: قالوا
ّاستعملتموه ح  إذا ك  وعجز منعتموه؟ انفقوا >: × فقال أمري املؤمنني

  .)١(<عليه من بيت ا ال
ّواضح أن الزكوات من أهم موارد بيت املال، وكوهنا منحازة عن ومن ال

 .سائر وجوه بيت املال ال يمكن االلتزام به
َّكان، فبمقتىض ظاهر الصحيحة ال بأس بااللتزام بأن إمام وكيف 

يكون  ـ ًبل لكل مواطن وإن مل يكن مسلام ـ ّاملسلمني يعطي لكل مسلم
 .فحتت لوائه وحكمه وإن مل يكن ممن يعر

ّواحتامل أن يكون إعطاء اإلمام ملن ال يعرف إنام هو من سهم املؤلفة  ّ
ّوإنام يعطى من ال يعرف لريغب يف > قلوهبم، وإن كان قد يومهه عبارة ُ

ًإال أنه بعيد جدا، لقوله <الدين فيثبت عليه ّ ُأ ل هؤالء يعطى و > :ّ ن  ن ال  
 .ية بمن فيهم الفقراءفإنه ظاهر يف الشمول جلميع األصناف الثامن <يعرف

 إعطاء غري أتباع  ـّبالرشوط املتقدمة ـ جيوز للوايل :١٧٤٣ املسألة
ّمدرسة أهل البيت، من سهم املؤلفة قلوهبم، حتى لو مل نقل بجواز  ّ

 .إعطائهم من سهم الفقراء
ًأن ال يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة : الرشط الثاين :١٧٤٤ املسألة

  .ًعىل اإلثم وإغراء بالقبيح
ً، خصوصا إذا كان يف دفعها املعايصن يرصفها يف ها ملؤفال جيوز إعطا
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ًله تشجيع عىل املعصية، بل جيب منعها منه إذا كان منعه منها هنيا له عن 
 .املنكر

.  يف أخذ الزكاة ـباملعنى املصطلح ـ ال تشرتط العدالة :١٧٤٥ املسألة
ًاق، خصوصا إذا علم أن إعطاءهم منها قد ّها إىل الفسؤبل جيوز إعطا

 .عايصامل  عن ارتكابيردعهم
األرجح دفع الزكاة إىل األفضل فاألفضل واألحوج  :١٧٤٦ املسألة

، ّفاملهم ّج، ومع تزاحم اجلهات واالعتبارات، يالحظ األهموفاألح
  .والظروف بحسب اختالف الرشوط

ّأن ال يكون ممن جتب نفقته عىل املعطي : الرشط الثالث :١٧٤٧ املسألة
   . ال جيوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته أو أبويه:ً، فمثالللزكاة

جيوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة حلاجة ال جتب عىل  :١٧٤٨ املسألة
ها، كام إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليهام دين جيب ؤاملنفق أدا
  .قضاؤه

ًجيوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة للتوسعة عليهم زائدا  :١٧٤٩ املسألة
عىل األمور الالزمة هلم، لكن يف احلدود املسموح هبا بالنسبة إىل غري من 

 .نفقته عليهجتب 
ن كان إجيوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها الفقري، و :١٧٥٠ املسألة

 .الزوج سينفق عليها وعىل أوالدها منها
إذا مل ينفق الزوج عىل زوجته، لكن كان بإمكان الزوجة  :١٧٥١ املسألة

ها من خالل املحاكم الرشعية أو غريها من الطرق القانونية ّ حقأخذ
 .املتعارفة، ال جيوز هلا أخذ الزكاة

مني نفقات من وجبت عليه نفقتهم، أ من تّإذا مل يتمكن :١٧٥٢ املسألة
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مني نفقات زوجته وأطفاله، أو أمكنه ذلك ولكنه كان أًمثال مل يستطع ت
 .ًممتنعا عن ذلك، جيوز لآلخرين دفع الزكاة هلم

ًإذا احتاج بعض من جتب نفقته عليه كاالبن مثال، إىل  :١٧٥٣ املسألة
 ومل تكن من احلوزوية، غريها، إلكامل دراسته اجلامعية أو الكتب الدينية أو

األمور التي جتب النفقة فيها، جاز له أن يشرتهيا من الزكاة أو يدفع له من 
 .الزكاة ليشرتهيا

يل دفع ، جاز للمع كعوائل األيتام،ًعاّإذا عال بأحد ترب   :١٧٥٤ املسألة
ًالزكاة إليه، لإلنفاق أو التوسعة باملقدار الذي حيتاج إليه عرفا، من غري فرق 

 واخلال ّته عليه كاألخ وأوالده والعمبني القريب الذي ال جتب نفق
ًي، ومن غري فرق بني كونه وارثا له لعدم الولد مثال ّوأوالدهم، وبني األجنب ً

 .وعدم ذلك
ً أن ال يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من :الرشط الرابع :١٧٥٥ املسألة

، من دون فرق بني سهم الفقراء واملساكني وغريمها من سائر غري اهلاشمي
 .ل اهللا تعاىل ّالسهام حتى سهم سبي

سب إىل هاشم باألب، وال أثر تهو الذي ين: اهلاشمي :١٧٥٦ املسألة
 .ّنتساب إليه باألملال

جيوز للهاشمي أن يأخذ زكاة اهلاشمي، من دون فرق  :١٧٥٧ املسألة
 .ًبني السهام أيضا

جيوز دفع الصدقات املندوبة إىل اهلاشمي، وكذا  :١٧٥٨ املسألة
نذور ّارات ورد املظامل وجمهول املالك واللقطة ومّ الواجبة كالكفالصدقات

 .ّالصدقة واملوىص به للفقراء، وإنام املحرم زكاة املال وزكاة الفطرة
ة إذا كانت ّجيوز استفادة اهلاشميني من األوقاف العام :١٧٥٩ املسألة
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ًمن الزكاة، مثل املساجد واملدارس والكتب ونحو ذلك مما خرج فعال عن 
َّكونه زكاة، كام جيوز هلم تلبية دعوة فقري ملك ماال بالزكاة، ثم دعا ه ًاشميا ً

 .إىل مائدة طعام صنعت من ذاك املال
ّيثبت كون الشخص هاشميا، بالعلم وبالبينة، وكذا إذا  :١٧٦٠ املسألة ً

ّاشتهر كونه هاشميا يف أهل قريته أو حمل ته من زمان ليس بالقريب، كام يثبت ً
 .ّطمئنان، وال يكفي جمرد الدعوى من دون ذلكالبالشياع املفيد ل
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ال إشكال يف وجوب قصد القربة واإلخالص هللا تعاىل  :١٧٦١ املسألة
 .ًيف دفع الزكاة، بمعنى أن يعطي الزكاة امتثاال ألمر اهللا تعاىل وطاعة له

ته من ذلك ّ ذمألو دفع الزكاة بال قصد القربة، فهل ترب :١٧٦٢ املسألة
 أم ال؟

ّاملشهور بني األعالم أنه حكم تعب :اجلواب ة إال بقصد ّ الذمأدي ال تربّ
ّالقربة، إال أنه ليس من البعيد أنه حكم توص ّ يل ال يشرتط فيه ذلك، بل ّ

ً كان آثام وعاصيا برتكه قصد القربة يف ذلكّته من املال، وإنّيسقط ما يف ذم ً. 
 مال الزكاة ّلو فرض أننعم مقتىض االحتياط االستحبايب اإلعادة، فيام 

ًقد رصف يف مورده، أما لو كان باقيا وموجودا لدى احلاكم أو الفقيه،  ً
ّفيكفي قصد القربة من املكلف بقاء، وإن مل يكن قد حتق  .ًق منه حدوثاً

ّ ال تتميز ّة، ألهنا عنوان قصديّجيب تعيني الزكاة بالني :١٧٦٣ املسألة
مكن أن يكون زكاة، كذلك  يعطيه من املال كام ياممن مثيالهتا إال بالقصد، ف

ّة أو غري ذلك، فال يتعني للزكاة إال نية ّيمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحب ّ
هذا العنوان، كام هو احلال يف مجيع العناوين القصدية األخرى، رشعية 

 أو عرفية كعنوان  ـمما ال متييز بينها إال بالقصد ـ كانت كأقسام الصلوات
 .التعظيم
ّ 

 لو ّأنهمن احلقوق األساسية الثابتة للحاكم الرشعي،  :١٧٦٤ املسألة
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ّطالب بجمع الزكوات لرصفها عىل مصارفها املقررة، وجب عىل مقلديه  ّ
ّاالستجابة لذلك، فلو خالف املكلف فلم يدفعها إليه ورصفها هو يف 

  .مصارفها، ال جيزيه ذلك وال تربأ ذمته
 اليدرشعي املصلحة يف طلبها، لعدم كونه مبسوط نعم لو مل ير احلاكم ال

  .ف إيصاهلا بنفسه إىل مصارفهاّ سبب آخر، جاز للمكلّأو ألي
ّأن مقصودنا من احلاكم :  االجتهاد والتقليدم يف مباحثّتقد: ٌتنبيه

ًالرشعي، هو املجتهد املطلق، وأعني به من يكون قادرا عىل االستنباط يف 
 ال خصوص األحكام  ـالعقائدية منها والعملية  ـمجيع املعارف الدينية

 .العملية املصطلح عليها يف احلوزات العلمية بالفقه
التي أرشنا إليها  ـ ّفإذا توفرت يف املجتهد املطلق سائر الرشوط األخرى

ّ جاز للمكلف تقليده، وكانت له الوالية الرشعية، كوالية القضاء  ـ)١(هناك
وق، وكذا رعاية شؤون القارصين من أيتام وإقامة احلدود واستيفاء احلق

ّإذا مل يكن هلم ويل خاص ـ وغريهم ّ وكذلك رعاية شؤون األوقاف العامة  ـّ
ّالتي ليس هلا متول خاص بنص الواقف ّ  .ّ وغريها من الشؤون العامة ـٍ

 لرصف الزكاة هو احلاكم الرشعي، عمل ّلو كان املتويل :١٧٦٥ املسألة
 .س بلد الزكاة أو نقلها إىل بلد آخربام يراه من املصلحة، من رصفها يف نف

ن إة املالك وّلو قبض احلاكم الرشعي الزكاة، برئت ذم :١٧٦٦ املسألة
 .تلفت بعد ذلك، بتفريط أو بدونه

ف تأخري دفع الزكاة، إال إذا عزهلا عن ّال جيوز للمكل :١٧٦٧ املسألة
ّماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخ ًر الدفع، حفظا للقدرة عىل استجابة من قد ٍ

                                                             
  .٢٠ و ص ١٩ ص ٦ و ٥الفتاوى الفقهية، املسألة  )١(
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ّطالبه بالزكاة، أو حفظا للقدرة عىل معونة من حيب أن يأتيه يف املستقبل وي ً
ً، وهم غري متواجدين لديه حاال، أو نحو ذلك من األغراض يعينهم بالزكاة

 .العقالئية
ّمن استطاع أن يوصل الزكاة إىل مستحقها، إذا قرص  :١٧٦٨ املسألة

ّا إذا مل يقرص وتلف، مل ّوتلف املال ضمن، وجيب عليه دفع عوضها، وأم
 .جيب عليه يشء

جيوز للاملك نقل الزكاة من بلد إىل غريه مع عدم وجود  :١٧٦٩ املسألة
ً فيه، بل مع وجوده فيه أيضا طلبا لألفضل، ومؤونة النقل عىل ّاملستحق ً

 . بال تفريط فال ضامن عليهتالزكاة، ولو تلف
جيوز للاملك عزل الزكاة من العني أو من مال آخر، مع  :١٧٧٠ املسألة

ّ، بل مع وجوده أيضا، فيتعني املعزّعدم املستحق ول زكاة، ويكون أمانة يف ً
، ومل يكن ّيده، ال يضمنه إال مع التفريط أو مع التأخري مع وجود املستحق

  .)١٧٦٧(م يف املسألة ّ كام تقد،هناك غرض عقالئي
إذا حصل نامء يف ما عزله للزكاة، كام لو عزل شاة  :١٧٧١ املسألة

 .ًفولدت، حيسب النامء من مال الزكاة أيضا
ّه، جاز له الترصف يف ّإذا عزل الزكاة من مال تعلقت ب :١٧٧٢ املسألة

 .ّال آخر، جاز له الترصف يف مجيع املالة املال، وإن عزله من مّقيب
ّال تصح املتاجرة بنفس املال الذي عزله للزكاة، وتصح  :١٧٧٣ املسألة ّ

 .ملال الزكاةع إذن مرجع تقليده، ويكون نفعها م
ّإذا ترصف املالك يف املال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه،  :١٧٧٤ املسألة

 :فهنا صورتان. رشعيمن غري إذن احلاكم ال
ّفيام لو كان الترصف املذكور يف متام النصاب، هنا نفذ البيع  :األوىل
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الزكوية سلمت ّ أداها البائع من غري العني ّقيت الزكاة متعلقة بالعني، فإنوب
   ّكان للمشرتي خيار تبعض الصفقةّالعني للمشرتي، وإن أداها من العني 

ّ مل يؤدها البائع وسلم العني وإن  ـًالذي سيأيت احلديث عنه الحقاـ  ّ
ًللمشرتي، كان ضامنا هلا ووجب عىل املشرتي أداؤها أيضا، ّ فإن أداها رجع ً

ّعىل البائع، وإن أداها البائع سقطت عنه، وإن عىص املشرتي ومل يؤدها  ّ
 .وجب عىل البائع أداؤها

ّفيام لو كان الترصف ببعض النصاب، بحيث يقرص عن مقدار : الثاين
 .زكاة، فهنا ينفذ البيع، وجيب أداء الزكاة من الباقي أو من عني أخرىال

ال جيوز للاملك إبدال الزكاة بعد عزهلا، إال بإذن احلاكم  :١٧٧٥ املسألة
 .الرشعي
ّال جيوز تقديم دفع الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم جيوز  :١٧٧٦ املسألة

حتسبه ت الوجوب، فإذا جاء وقت الزكاة، اًأن يعطى الفقري قرضا قبل وق
 .بقائه عىل صفة االستحقاقزكاة برشط 
لزكاة خطأ فأعطاها، مل يملكها إذا اعتقد وجوب ا :١٧٧٧ املسألة

خذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها، وضامهنا مع تلفها، إال أن يكون اآل
ّقد غرر به من قبل الدافع، كام إذا أومهه أهنا هدية وليست زكاة ُ. 

ًجيوز دفع القيمة بدال عن الزكاة من النقود ونحوها مما  :١٧٧٨ املسألة
واملدار فيها عىل . ّيتمحض يف املالية كاألوراق النقدية املتعارفة يف عصورنا

القيمة وقت الدفع ومكانه، ال وقت وجوب الزكاة وال مكان وجود 
 .النصاب
َّ ثم -ولو من نفسه ـ جيوز للاملك عزل الزكاة ورشاء املتاع هبا وكذا

نافع  يكون من املبل وكذلك جيوز أن. نفع للفقريأدفعه، إذا كان يرى أهنا 
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ًأيضا كسكنى الدار مثال ً. 
ّيصالح من وجبت عليه الزكاة بأقل مما ليس  للفقري أن  :١٧٧٩ املسألة

هي عليه، أو بحسب ما هو أرخص من الزكاة بدهلا، أو أن يأخذها من 
 . َّاملالك ثم هيبها له

 والزيارة ّيأخذ الزكاة للذهاب إىل احلججيوز للفقري أن  :١٧٨٠ املسألة
د أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزكاة، فال وماشابه ذلك، لكن إذا كان ق

 .خيلو أخذه من الزكاة للزيارة وغريها من إشكال
 من األعيان الزكوية كالغنم والبقر ّإذا اخذ املستحق :١٧٨١ املسألة

واإلبل ونحوها التي أعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته، فاجتمع فيام 
اقي ّ بلغت مقدار النصاب، وتوفرت فيها بذه رشوط الزكاة بأنأخ

 .الرشوط، وجب عليه دفع زكاهتا
ّوالبد جيوز للاملك التوكيل يف عزل الزكاة ويف أدائها،  :١٧٨٢ املسألة

ّ يقصد العنوان املوكل فيه وامتثال أمر املوكل ّمن نية الوكيل حينئذ بأن ّ
كام جيوز التوكيل يف اإليصال إىل الفقري مع تعيينه من قبل . وتقريبه به

ّالك عند دفع العني للوكيل، وال جيب نية ّ حينئذ من نية املّاملالك، والبد
 .ًالوكيل أصال

ّوكذا جيوز للفقري أن يوكل شخصا يف أن يقبض عنه الزكاة، وتربأ ذم ً ة ّ
 .املالك بالدفع إىل الوكيل

 كان ظاهر عبارته ًل شخصا يف دفع زكاة ماله، فإنّلو وك :١٧٨٣ املسألة
ًا، لكن ّحقّخذ منها حتى لو كان مستا لآلخرين، فال جيوز للوكيل أن يأدفعه

ًإذا كان ظاهر عبارته عاما، جاز للوكيل األخذ منها، بالنحو الذي يعطى  ّ
 .ًلآلخرين عرفا
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الزكاة، ودفع لو اشرتك شخصان يف مال جتب فيه  :١٧٨٤ املسألة
ّحدمها مقدار زكاته، ثم قسم املال بينهام، جاز له الترصف يف نصيبه حتى أ ّ ّ َّ

 .ّلو مل يدفع اآلخر حصته من الزكاة
ارات املوت، أو  ألداء الزكاة عند ظهور أمجتب املبادرة :١٧٨٥ املسألة

 .شهاد ونحوهّالتوثق عليها باإل
جتب الوصية بأداء ما عليه من احلقوق الرشعية، كالزكاة  :١٧٨٦ املسألة

 . احلقوق الواجبةوسائرواخلمس، 
ّ الزكاة أكثر من مؤونة السنة، حتى منال يعطى الفقري  :١٧٨٧ املسألة

 .ّرف القلةّدها، وال حد له من طّن تعدعًولو كان دفعة واحدة، فضال 
 كان اة املعزولة أو النصاب شخص، فإنلو أتلف الزك :١٧٨٨ املسألة

مع عدم التأخري املوجب للضامن، فالضامن عىل شخص املتلف دون املالك، 
ن كان مع التأخري املوجب للضامن، فكالمها ضامن، وللحاكم الرشعي إو

 .ّالرجوع عىل أهيام شاء
ندوبة األفضل إعطاء الزكاة الواجبة عالنية، والصدقة امل :١٧٨٩ املسألة
ًخفية ورسا ّ.  
ّ إياه، لكن بيعهيكره ملن دفع الزكاة للفقري أن يطلب منه  :١٧٩٠ املسألة

 فالدافع  ـبعد حتديد القيمة ـ  أن يبيع ما أخذه من الزكاةّلو أراد املستحق
 .للزكاة أوىل من غريه برشائها



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  فيمن جتب زكاة الفطرة •
 ها يف جنس زكاة الفطرة وقدر •
  وقت إخراج زكاة الفطرة ومرصفها •





 

 
 

 جتب زكاة الفطرة كام جتب زكاة املال بإمجاع علامء مدرسة أهل البيت
 .ّبل بإمجاع علامء املسلمني إال من شذ منهم ،^

 : ّوالنصوص الدالة عىل وجوهبا مستفيضة، منها
فاذكروا اهللا يذكر م، >:  يوم الفطر، فقال× خطب أمري املؤمنني •

ّستجب ل م، وأدوا فطرت م فإنها سنة ن ي م، وفر ضة واجبة من وادعوه   ّ ّ

 .)١(<ّر  م
 ـ × ما ورد يف صحيحة هشام بن احلكم عن اإلمام الصادق •
نزلت ا ز ة ول س  لناس أ وال، و نما  نت >:  قال ـ حديثيف

 .)٢(<الفطرة
 :ّولعل من أهم فوائدها، ما أشارت إليه مجلة من النصوص

:  قـال× ّأن أمـري املـؤمنني ^ دق عن آبائهعن اإلمام الصا •
 .)٣(<اهللا   بها ما نقص من ز ة ما ّتمم ى ز ة الفطرة ّمن أد

إن مـن : × قال أبـو عبـد اهللا>: ًعن أيب بصري وزرارة مجيعا قاال •
’  كمـا أن ا ـصالة   ا ـ   ـالفطرة يع  ـ تمام ا صوم إعطاء ا ز ة

ًم يؤد ا ز ة، فال صوم   إذا تر ها عمـدا، من تمام ا صالة، ألنه من صام و  ّ

 قد بـدأ بهـا ّوجل ّإن اهللا عز،  ’ وال صالة   إذا ترك ا صالة   ا  

                                                             
  .١٢١١٥ ، احلديث ٣١٨ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
  .١٢١١٠ ، احلديث ٣١٧ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
  .١٢١١٣:  ، احلديث٣١٨ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)٣(
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َ قد أفلح من تز { :قبل ا صوم، فقال َ ْ َ َ َ َْ َ َ وذكر اسم ر ه فص  ْ َ َِ  َْ َ َ  .١٥ـ١٤: األ } ََ
بقول  من ختم صيامه>: قال Hوعن الصادق جعفر بن حممد •
يابن رسول اهللا، ما : ، فقيلّلح أو عمل صالح تقبل اهللا منه صيامهصا

 إخراج :شهادة أن ال   إال اهللا، والعمل ا صالح: القول الصالح؟ قال
 .)١(<الفطرة

هنا زكاة الفطرة أي زكاة البدن، حيث إوالفطرة إما بمعنى اخللقة، ف
ين، أي زكاة  بمعنى الدّوإماّحتفظه من املوت، أو تطهره من األوساخ، 

 .طار، لكون وجوهبا يوم الفطرفاإلسالم والدين، وأما بمعنى اإل
 

ّجتب زكاة الفطرة عىل كل مكلف، عاقل، بالغ، غني،  :١٧٩١ املسألة ّ
وعليه فال جتب عىل الصبي واملجنون والفقري الذي ال يملك قوت سنته، 

 .ّكام مر يف زكاة األموال
ًمة آنا ما قبل الغروب ّط املتقدق مجيع الرشوّ حتقيعترب :١٧٩٢ املسألة

ق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو ّليلة العيد إىل أن يتحق
 .ًمقارنا للغروب ال جتب عليه

ّجيب عىل املكلف أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه، ومن  :١٧٩٣ املسألة
ًيعد عياال له، قبل غروب ليلة العيد، سواء كان واجب النفقة أو ال، قريبا  ً ّ

ّعيدا، مسافرا كان أم حارضا، صغريا كان أم كبريا، حتى املولود كان أم ب ً ً ً ً ً
 .ّالذي يولد قبل هالل شوال

الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد برضا  :١٧٩٤ املسألة
                                                             

  .١٢١١٦: ، احلديث٣١٩ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)١(
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جتب  ـ ّأي ينوي البقاء عنده مدة ـ ّصاحبه، ويعد من عيال صاحب البيت
قط، مل جتب فطرته ًفطرته عىل صاحب البيت أيضا، أما إذا دعي لليلة العيد ف

 .عىل صاحب البيت
 من وجبت فطرته عىل غريه لضيافة أو عيلولة، ّكل :١٧٩٥ املسألة

ّا جامعا للرشائط لو انفرد واستقلّسقطت عنه زكاة الفطرة ولو كان غني ً ً. 
ًلو مل خيرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا،  :١٧٩٦ املسألة ً

ّفاألحوط وجوبا أن يدفعها الشخص عن نفسه مع توف  .ر الرشوطً
 كانت يف عيلولة ينفق الزوج عىل زوجته، فإنا مل إذ :١٧٩٧ املسألة

ة وكانت تنفق عىل ّن كانت غنيإشخص آخر، فالفطرة واجبة عليه، و
 .نفسها، وجبت عليها فطرهتا

ًلو كان شخص عياال الثنني، وجبت فطرته عليهام عىل  :١٧٩٨ املسألة
ته دون ّحدمها، جيب عليه حصوزيع مع يسارمها، ومع يسار وغنى أنحو الت

 . تسقط عنهاماآلخر، ومع فقرمها
ّالذي يرتضع من أمه أو من  ـ جتب فطرة الطفل الرضيع :١٧٩٩ املسألة ُ
ّعىل من ينفق عىل أمه أو مرضعته، وإذا أنفقوا عىل الطفل من  ـ مرضعة ُ

 .ماله، مل جتب فطرته عىل أحد، ال عىل نفسه وال عىل غريه
ّحتمل نفقة الغري ال يستلزم بالرضورة صدق عنوان  :١٨٠٠ املسألة

قق نحو من التبعية له، بحيث يكون يف دائرة َّالعيال عليه، بل البد من حت
 .عياله

ّجيوز التربع بالفطرة ممن كلف هبا من دون حاجة  :١٨٠١ املسألة ّ ّ
ّنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم، سقط أتب عىل ذلك ّلتوكيله، ويرت

ّعن املعيل وإن متت يف حقه رشوط وجوهبا ّ. 
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ًإذا استأجر أحدا، ورشط األجري أن ينفق عليه أيضا :١٨٠٢ املسألة  ـ ً
ً وجب عىل املستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضا، لكن بالنسبة  ـًادم مثالكاخل

ّللعامل الذين تعهد صاحب العمل اإلنفاق عليهم، واعترب هذا اإلنفاق  ّ
 . من أجورهم، ال جتب فطرهتم عىل صاحب العملًءاجز

بالنسبة إىل من يعملون يف املطاعم وما أشبهها ممن  :١٨٠٣ املسألة
َّ من أجورهم، فإن ًجزءايعترب هذا ّيتحمل صاحب املطعم غذاءهم، و

 . العمل وصاحب املطعمّفطرهتم جتب عليهم أنفسهم، ال عىل رب
 العسكرية أو يف ميادين الثكناتال جتب فطرة اجلنود يف  :١٨٠٤ املسألة

ّاحلرب عىل الدولة، بالرغم من أهنا تتكفل نفقاهتم، فلو توفرت فيهم  ّ
 .رشوط زكاة الفطرة، وجب عليهم دفعها عن أنفسهم

ات بعد غروب ليلة عيد الفطر، وجب دفع فطرته إذا م :١٨٠٥ املسألة
ّوفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب مل جيب ذلك، وفيام لو توفرت 

 .ّيف عياله رشوط وجوب الفطرة، جيب عليهم دفعها إىل املستحق
ً للفقري إخراج زكاة الفطرة أيضا، وإذا مل يكن ّيستحب :١٨٠٦ املسألة

يروهنا بينهم،  هو عىل آخر، يدَّ بعض عياله، ثمّعنده االصاع تصدق به عىل
 .ّواألفضل عند انتهاء الدور التصدق به عىل أجنبي خارج العيال

 

ًالضابط يف جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا لغالب  :١٨٠٧ املسألة
وت املكلف هبا ق مل يوإنالناس كاحلنطة والشعري والتمر واألرز والذرة، 

 .عياله
 ثالثة كيلوات ه هو صاع، وهواملقدار الواجب إخراج :١٨٠٨ املسألة
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 عليها كان أفضل دًن دفع ثالثة كيلوات ونصفا أو زاًأو يزيد قليال، وإ
 .وأحسن
جيوز دفع القيمة من النقود ونحوها من األوراق املالية  :١٨٠٩ املسألة

 .املتداولة يف عصورنا، دون غريها من أنواع املتاع
الالزم دفع القيمة السوقية املتعارفة يف السوق، وال  :١٨١٠ املسألة

 بالسعر الرسمي املدعوم من قبل بعض احلكومات، أو السعر الذي اعتبار
 .تعطى به احلصة التموينية

إذا اختلفت القيمة السوقية باختالف األوقات  :١٨١١ املسألة
واألزمنة، وجبت قيمة وقت اإلخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب، 
وإذا اختلفت القيمة باختالف البلدان واألمكنة، وجبت قيمة بلد اإلخراج 

ّزل أيضا دون بلد املكلفوالع ً. 
 

 .وقت وجوب هذه الزكاة، ليلة الفطر عند الغروب :١٨١٢ املسألة
وقت إخراج هذه الزكاة يوم الفطر من طلوع الشمس  :١٨١٣ املسألة
ق ذلك ّودفعها قبل اخلروج إىل صالة العيد أفضل، نعم يتحق. إىل الزوال

 .بعزهلا قبل صالة العيد
ضان، وكذلك يف ليلة العيد، جيوز تقديمها يف شهر رم :١٨١٤ املسألة

َّن كان األوىل أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقري ثم احتسابه عليه إو
 . عند جميء وقتهاًفطرة

جيوز عزهلا يف مال خمصوص من األجناس وغريها من  :١٨١٥ املسألة
 دفعها ضمنها إذا ّأخرن ّزهلا تعينت فال جيوز تبديلها، وإالنقود، وإذا ع
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 ، ومل يكن هناك غرض عقالئي للتأخريّملستحقتلفت مع إمكان الدفع إىل ا
 .يف زكاة املال ـ مّكام تقدـ 

ال جيوز نقل زكاة الفطرة من بلد إىل آخر مع وجود  :١٨١٦ املسألة
ًاملستحقني فيه، فمثال ال جيوز له أن يرسلها إىل أقربائه املوجودين يف بلد أو 

 مع  يف بلده، وإذا نقلها إىل بلد آخرّمكان آخر، إال إذا مل يوجد مستحق
مع  ـ ً هلا وتلفت كان ضامنا هلا، نعم جيوز للحاكم الرشعيّوجود املستحق

 . أن يأذن بنقلها إىل بلد آخر ـمراعاة مصالح الفقراء
جيب ختصيص زكاة الفطرة بالفقراء واملساكني، دون  :١٨١٧ املسألة

 .ني لزكاة املالّباقي أقسام املستحق
ّحترم فطرة غري اهلاشمي عىل اهلاشمي، وحتل فطرة  :١٨١٨ املسألة
ي عىل اهلاشمي وغريه، واملدار عىل املعيل ال العيال، فلو كان العيال اهلاشم

 .ًهاشميا دون املعيل، ال جيزي دفع فطرته إىل اهلاشمي، وجيوز يف العكس
جيوز للاملك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم  :١٨١٩ املسألة

 .م يف زكاة املالّالرشعي ليرصفها يف مصارفها، نظري ما تقد
 الفطرة ومل يعزهلا عن ماله حني وجوب  زكاةّإذا مل يؤد :١٨٢٠ املسألة

ّ إعطاء ما يف الذمة، أي بدون  ـفيام بعد ـ إعطاء الفطرة، فاألوىل أن ينوي هبا
 .أن ينوي األداء أو القضاء

َّ تقديم األرحام ثم اجلريان، وينبغي الرتجيح ّيستحب :١٨٢١ املسألة
 .بالعلم والدين والتقوى
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ّ 

ّال جمال للتشكيك من أحد يف أن أصل فريضة اخلمس حكم قرآين،  كام  ٌ ّ
ِواعلموا   ما غنمتم من  ء فأن    سه و ِلرسول﴿: ورد يف قوله تعاىل ُ ُ َ ََ ُ ُ ِ  ِ ِ َْ ََ ٍَ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ  ُ ْ 

َوِ ي القر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ا    َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُْ ُْ ْ ِ ِِ ِ  َ
ِ ِ َ ْ َْ ََ ْ ُ ِ

ٌ بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       ء قدير َ َِ َِ ٍَ ْ َ  ُ َ َ َ َُ  ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْْ ْ ْْ ُ ْ ) ٤١: األنفال (﴾َ
 .ّ وبينت مصارفهحيث أفادت أصل احلكم

ّوقد جزم مجع كبري من املفرسين والفقهاء يف داللتها عىل وجوب  ٌ ٌ
ّولعله ال يوجد . اخلمس يف غنائم دار احلرب لورودها يف سياق ذلك
 .ّخالف يف هذا احلد من الداللة بني أحد من علامء املسلمني

ّلكن وقع اخلالف يف داللتها عىل األوسع من ذلك؛ بدعوى أن املورد 
 ^ ّال خيصص الوارد، حيث ذهب املشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت

ٍإىل عدم انحصار داللة اآلية بام تقدم، بل فيها مقتض للعموم والشمول  ّ
 .ملوارد اخلمس املعروفة األخرى بام فيها مخس أرباح املكاسب

ٌورس االختالف يف ذلك عائد إىل حتديد مدلول   الوارد فيها، <الغنيمة>ّ
ّخمتص بغنائم دار احلرب إما لغة أو اصطالحا، أم أهنا أعم من ذلك هل هو  ّ ًّ ً ّ

ّبنحو تشمل كل ربح وفائدة ونحومها، فتعم أرباح املكاسب أيضا، أو أهنا  ًّ ٍ ّ ٍ
ًوسط بينهام، فال ختتص بغنائم دار احلرب، ولكنها ال تشمل أيضا أرباح  ٌّ

ِّشقة، أي ما يعرب عنه ٌاملكاسب، وإنام هي شاملة لألموال التي تغتنم بال م ّ
 . <ّالفوز بال مشقة وال تعب>ّاللغويون 
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ّويف هذا السياق يكون اخلالف عىل أرباح املكاسب جليا، حيث قرر  ً ّ
ًاملشهور من فقهاء اإلمامية وجوب اخلمس فيها؛ استنادا إىل عموم اآلية 
 .الكريمة، يف حني أنكر آخرون ذلك، وقالوا بعدم شموهلا ألرباح املكاسب

ّإال أن القائلني بعدم الشمول بمقتىض اآلية الكريمة، أثبتوا وجوب  ّ
ًاخلمس يف أرباح املكاسب من خالل النصوص الروائية املعتربة سندا 

 :ًوداللة، منها
 -وهو ثقة ـ ّقال يل أبو عيل بن راشد>: ّصحيحة عيل بن مهزيار قال •
ُأمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مو: قلت له ّ ْ فقال . اليك بذلكَ

ِوأي يشء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه: يل بعضهم ّ ّ. 
 . ب عليهم ا مس: فقال

ٍففي أي يشء؟: فقلت ّ 
 .  أمتعتهم وصنائعهم: فقال
 والتاجر عليه والصانع بيده؟: قلت
 .)١(<ونتهمؤإذا أ كنهم بعد  : فقال

ما الذي : ×ّكتب إىل أيب حممد >: ّصحيحة الريان بن الصلت، قال •
ٍب عيل يا موالي من غلة رحى أرض يف قطيعة يل، ويف ثمن سمك جي ٍ ّ ّ

ٍوبردي وقصب أبيعه من أمجة هذه القطيعة؟ ّ 
 .)٢(< ب عليه فيه ا مس، إن شاء اهللا تعا : فكتب    

                                                             
ّر العاميل، مؤسوسائل الشيعة ، احل) ١( إلحياء الرتاث، كتاب ^سة آل البيت ّ

 )٣( باب وجوب اخلمس فيام يفضل عن مؤونة السنة ، احلديث ٨: اخلمس، الباب
 .٥٠٠ ص ٩ج

 .من نفس الباب) ٩(املصدر السابق ، احلديث )  ٢(
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ّ    :  عن اخلمس، فقـال×سألت أبا احلسن >: ّموثقة سامعة قال •

 .)١(<ما أفاد ا اس من قليل أو كث 
ٌّأقرأين عيل كتاب أبيك فيام أوجبه >: هيم بن حممد اهلمداينمعتربة إبرا •

َعىل أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد املؤونـة، وأنـه 
فـاختلف . ليس عىل من مل تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس وال غري ذلك

من قبلنا يف ذلك، فقالوا جيـب عـىل الـضياع اخلمـس بعـد املؤونـة، مؤونـة 
 .جها ال مؤونة الرجل وعيالهالضيعة وخرا
عليه ا مس بعد  ؤونته و ؤونة :  ـّوقرأه عيل بن مهزيار ـ × فكتب

 .)٢(<عيا  و عد خراج ا سلطان
ّنعم هناك اختالف آخر، وهو أن هذا احلكم الذي ثبت من خالل 
ٌّالنصوص الروائية، هل هو حكم إهلي ثابت، أم حكم والئي صدر من  ّ

ّاألئمة املتوسطني من ّ، واستمر عليه األئمة ×  زمن اإلمام الصادقّ ّ
ٌ كرضيبة مالية اقتضتها ظروف # ّاملتأخرون إىل غيبة اإلمام الثاين عرش ٍ ٍّ

ّورشوط معينة، والقول باستمراريتها يف عرص الغيبة الكربى منوط بتوفر  ٌّ ّ
ُتلك الظروف والرشوط التي أوكل تشخيصها إىل املراجع الدينية، العارفني 

 .^ّم، واملتصدين إلدارة شؤون أتباع مدرسة أهل البيت بزماهن
 .)٣(ّتفصيل احلديث يف هذا البحث موكول إىل األبحاث التخصصية

                                                             
 .من نفس الباب) ٦(املصدر السابق ، احلديث ) ١(
 .البابمن نفس ) ٤(املصدر السابق، احلديث ) ٢(
هل خلمس أرباح : (ملعرفة املزيد حول االجتاه املختار يف هذا البحث، ينظر) ٣(

 .بقلم الشيخ ميثاق العرس) ٌاملكاسب أصل قرآين
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وسنجمل احلديث يف هذا املخترص لذكر بعض الفتاوى املرتبطة 
ًبخمس أرباح املكاسب حرصا، ونتجاوز املوارد األخرى؛ لعدم وجود 

 .تالء يف موارد أخرىٍالفائدة يف كثري منها، وعدم االب



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

ّجيب عىل كل مكلف أن يدفع مخس فوائد الصناعات  :١٨٢٢ املسألة ّ
ّ وحيازة املباحات، بل يتعلق بكل فائدة توالتجارات والزراعات واإلجارا ّ

ّ، كالنذور واملال املوىص به ونامء الوقف اخلاص أو العام، ونحو مملوكة له ّ
 .ذلك

يستثنى من وجوب دفع مخس األرباح والفوائد التي  :١٨٢٣ املسألة
 :حتصل لإلنسان أثناء السنة من التجارة وغريها أمران

 .مؤونة حتصيل األرباح والفوائد طيلة السنة: أحدمها
 .مؤونة نفسه وعياله: ثانيهام

ُما يرصف يف سبيل : واملراد من مؤونة حتصيل األرباح والفوائد
اح، كمصاريف تصدير البضائع أو استريادها احلصول عىل الفوائد واألرب

ّوأجرة النقل واالنتقال والدالل والكاتب واحلارس . من بالد أخرى
ّوالصانع والدكان ورضائب الدولة، وغري ذلك؛ فإن مجيع هذه املصارف  ّ

 .َّخترج طول فرتة السنة من األرباح والفوائد، ثم خيرج اخلمس من الباقي
له يف سبيل احلصول عىل الربح، وكذلك خيرج ما ينقص من ما

ّكاملصانع واملعامل والسيارات وآالت الصناعة والطبابة واخلياطة والزراعة 
ّوغري ذلك، فإن كل ما يرد عىل تلك األموال من النقص بسبب استعامهلا  ّ

 < ماليني١٠>لو اشرتى سيارة بقيمة : ًأثناء السنة ينقص من الربح، فمثال
ّمن مال خممس، أجرها سن ّ ونقصت قيمة السيارة هناية السنة < ماليني٥>ة بـّ

 ٣>ّ مل جيب اخلمس إال يف < ماليني٨>من جهة االستعامل ووصلت إىل 
 . فقط<ماليني
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ّفهو كل ما يرصفه اإلنسان يف : وأما املراد من مؤونة السنة لنفسه وعياله
ٍمعاشه لغرض عقالئي، من سد حاجة له ولعياله، من مطعم أو ملبس أو  ّ ّ ٍ
ّعالج أو مركب من سيارة ونحوها، أو كتب وأثاث، أو تزويج أوالده 
ّوتأمني احتياجاهتم، أو حتقيق رغبة أو قيام بحق رشعي أو عريف، أو مواساة  ّ ّ

ً ابتداء أو ردا للجميل ـالغري واإلحسان إليه ّ ً إىل غري ذلك مما يعد نفقة  ـً ّ
ّومؤونة عقالئيا وعرفا، سواء كانت مما تقتضيه م ً ً  .كانته االجتامعية أم الً

ّمن حج أو زيارة أو  ـ ّاملصارف املستحبة: من مجلة املؤن :١٨٢٤ املسألة
ًمهام كثرت وعظمت، سواء تعارف  ـ ّصدقة أو هدية أو جائزة أو غري ذلك

 .قيام صاحب الربح هبا وكانت مناسبة لشأنه أم أكثر من ذلك
هل يشرتط يف املؤونة املستثناة من اخلمس : وقد يتساءل :١٨٢٥ املسألة
  الرشعي أم ال؟الرجحان

ال يشرتط ذلك، ولذا ما يرصفه يف املباحات واملكروهات، : اجلواب
ّيكون من املؤونة املستثناة، ألن مرجوحيتها ال تنايف استثناءها من اخلمس،  ّ
ّنعم يشرتط أن ال يكون املرصف سفها وتبذيرا، وإال فال يستثنى املقدار  ً ً

 .املرصوف من اخلمس
ًيعد راجحا رشعا أو عقالئيا، فال جيب فيه وعىل هذا، إذا أنفق ما  ً ً ّ

ٍاخلمس وإن كان غري متعارف وال تقتضيه مكانته االجتامعية واملالية، 
ّكتأسيس مسجد أو مدرسة، أو اإلنفاق عىل الضيوف بأكثر مما هو مقتىض  ٍ

 .شأنه
املعيار يف املؤونة، عىل فعلية املرصف، ال عىل احلاجة  :١٨٢٦ املسألة

ّاقتصادا أو تقتريا أو لتربع الغري عنه  ـ لم ينفقإليه، فمن احتاج لإلنفاق ف ً ً
ّ فإنه ال يستثنى له ذلك من أرباحه، بل حيسب ذلك من  ـباإلنفاق عليه
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 .الربح الذي مل يرصف يف املؤونة وجيب فيها اخلمس
من مل حيتج لإلنفاق يف مورد، فهل لو أنفق : قد يتساءل :١٨٢٧ املسألة

 رباح أم ال؟فيه، تكون نفقته من املؤونة املستثناة من األ
نعم تكون من املؤونة، وال جيب فيها اخلمس لكن برشط أن : اجلواب

ٍتكون لغرض عقالئي بحيث يكون اإلنفاق يف شؤونه، وعليه فال يستثنى 
ًاملال الذي يتلفه من دون أن يرصفه يف شؤونه، إال أن يكون اإلتالف تبعا  ّ

ًلإلنفاق يف املؤونة عرفا، كام لو صنع طعاما كثريا  ً لضيوفه، فتلف منه مقدار ً
 .ًلكثرته، من دون أن يرصف يف حاجة، فإنه يستثنى من اخلمس أيضا

ّمن مجلة املؤن ما يتزين به الشخص أو يتزين به عياله  :١٨٢٨ املسألة ّ
 .ُمن احليل كالقالدة والسوار واخلاتم وغريها

ال فرق يف املؤونة بني ما يرصف عينه، مثل املأكول  :١٨٢٩ املسألة
 مع بقاء عينه، مثل الدار واألثاث واملرشوب والدواء، وما ينتفع به

ّوالسيارة الشخصية ونحوها من األمور التي حيتاج إليها، فيجوز استثناؤها 
 .إذا اشرتاها من الربح وإال بقيت للسنني اآلتية

ّمن مجلة املؤن املستثناة مصارف احلج والعمرة الواجبني  :١٨٣٠ املسألة
 مل تستثن  ـًاناولو عصيـ ّيف سنة الربح أو من سنني سابقة، لكن لو مل حيج 

 .مقدار املصارف املذكورة
 ًمثال ـ ّإذا نذر املكلف أن يرصف نصف أرباحه السنوية :١٨٣١ املسألة

ّ يف وجوه الرب واخلري، كبناء مسجد أو مدرسة يف األماكن التي تقل فيها، ـ ّ
فيجب عليه الوفاء، ويف هذه احلالة إن رصف األموال املنذورة يف اجلهة 

ًفال جيب فيها اخلمس، وإن مل يرصفه عصيانا أو املنذور هلا قبل انتهاء سنته 
ٍمتاهال، فيجب عليه حينئذ أن يدفع مخس هذه األموال، وال يسقط بالنذر،  ً



 ٢ج/الفتاوى الفقهية................................................................٣٦٨

كام جيب عليه إخراج مخس النصف اآلخر من أرباحه احلاصلة بعد استثناء 
 .املؤونة

ال فرق يف استثناء مؤونة السنة من الربح احلاصل فيها،  :١٨٣٢ املسألة
ًة سابقة عىل حصول الربح أو أن تكون الحقة له، فمن بني أن تكون املؤون ً

 .ّال يظهر ربحه إال يف آخر السنة يستثنى مؤونة متام السنة منه
األشياء التي اشرتاها اإلنسان ملؤونة سنته، واستخدمها  :١٨٣٣ املسألة

فرتة وبعد ذلك استغنى عنها، ال جيب اخلمس فيها، سواء كان االستغناء 
ُ النساء الذي يستغنى عنه يف عرص الشيب ُ كام يف حيل ـبعد السنة ـ عنها
ًأم كان االستغناء عنها يف أثناء السنة كالثياب التي لبسها شهرا أو  ،ًعادة

 .َّشهرين ثم استغنى عنها
َّنعم إذا اشرتى دارا من أرباح السنة، وسكن فيها مخسة أشهر مثال، ثم  ً ً

ًع أو كان موظفا ّجاءت إليه من مترب ـ ّاستغنى عنها لتوفره عىل دار أخرى ّ
ًيف الدولة وأعطي دارا للسكن مثال ّفالبد أن يدفع مخسها يف آخر السنة،  ـ ً

 .لكوهنا زادت عن مؤونة سنته
ال يشرتط يف استثناء مؤونة السنة من األرباح أن يكون  :١٨٣٤ املسألة

اإلنفاق عىل املؤونة املذكورة من نفس تلك األرباح، بل إذا أنفق عليها من 
ٍالدين أو من مال آ خر، كان له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح احلاصل َّ

 .يف تلك السنة
ًإذا ادخر من أرباح سنني متعددة ماال للمؤونة، ومل  :١٨٣٥ املسألة ّ ّ

ّينفقها عليها إال يف سنني الحقة، كان عليه مخس ذلك املال املدخر، كام لو  َّ
ّادخر من ربح سنني متعددة ماال لرشاء دار أو أثاث أو غريها، فإن ٍّ ً ه جيب ّ
ٍعليه مخس املال الذي يدخره من ربح كل سنة ال ينفقه يف مؤونتها ّ ّ. 
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إذا حصل لديه أرباح تدرجيية، فاشرتى يف : قد تسأل :١٨٣٦ املسألة
ّالسنة األوىل قطعة أرض، ويف الثانية مواد إنشائية لبناء هذه القطعة، ويف 
ق ّالثالثة بنى الطابق األول، من غري أن يستعمله، ويف الرابعة بنى الطاب

الثاين، من غري أن يسكن فيه وهكذا، فهل جيب عليه دفع مخس هذه األمور 
 أم ال؟

مع  ـ ًإذا مل يكن قادرا عىل أن يكون صاحب دار للسكنى: اجلواب
ومثل ذلك . ّ إال هبذه الطريقة، فال جيب عليه اخلمس ـحاجته إىل ذلك

ّأيضا ما يتعارف إعداده لتزويج األوالد خالل عدة سنوات، إذا  كان تركه ً
ًمؤديا إىل عجزه عن حتصيل هذه اإلمكانات يف الوقت املناسب له، فإنه  ّ

 .ًأيضا ال جيب اخلمس فيه
لو أنفق ربح سنته يف بناء دار ناقصة، وسكنها يف نفس  :١٨٣٧ املسألة

ًالسنة، ثم استمر يف بنائها تدرجييا يف السنني الالحقة، ال جيب عليه مخس  ّ َّ
 .ٍيشء من هذه األرباح

ّط اخلمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد ّما يملك بتوس :١٨٣٨ املسألة ّ
 .املظامل ونحوها، إذا زاد عن املؤونة، جيب إخراج مخسه

ّإذا اشرتى من أرباح سنته شيئا، فتبني بعد ذلك عدم  :١٨٣٩ املسألة ً
ًاحلاجة إليه، وجب إخراج مخسه، وكذا فيام لو اشرتى شيئا وهو يعلم بعدم 

ّائد أو اجلواهر واحليل االحتياج إليه، كمن يشرتي بعض األثاث املنزيل الز
ّالتي تتجاوز احلد الطبيعي والعريف، ففي مثل هذه احلالة جيب عليه  ّ ّ

َّولو اشرتى تلك األعيان املذكورة بنحو الدين، ثم وىف ذلك من . ختميسها ّ َّ
 ّالربح، فال يلزمه إال مخس قيمة تلك األعيان يف آخر السنة؟

ّفل زوجها املرأة التي تعمل جيب عليها اخلمس، إذا تك :١٨٤٠ املسألة
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ّحتى إذا مل يتكفل الزوج إعالتها، لكن راتبها أو فوائدها زادت بل ، إعالتها ّ
 .ًعن حاجتها املتعارفة عقالئيا

ًوإذا كانت تأخذ من أبيها أو زوجها أو أرسهتا مبلغا، وزاد عن 
 .ًاحتياجاهتا يف آخر السنة، فيجب عليها دفع مخسه أيضا

ّأمواله مما هو من إذا اهندمت دار سكناه أو تلف بعض  :١٨٤١ املسألة
ّمؤونته، كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي حيتاج إليها ونحو ذلك، جيوز 
ّله أن يعمر منها داره ويشرتي مثل ما تلف من املؤن إذا احتاج إليها فيام بقي 

 .من السنة، ويكون ذلك من املؤونة املستثناة من اخلمس
يف سنة التلف، إذا مل  ال جيوز له جربان ذلك من الربح احلاصل ،نعم

 .يرصف يف األمور التي تلفت
ّهل تعد األرايض التي تعطى للموظفني وعوائل  :١٨٤٢ املسألة ّ

ًالشهداء والسجناء وأمثاهلم، من قبل الدولة بعوض أو جمانا، من الفوائد  ّ ٍ
 واألرباح التي جيب فيها اخلمس أم ال؟

ّنعم، هي من الفوائد التي جيب فيها اخلمس وتعد من أرب: اجلواب اح ُ
ّالسنة التي متلكها فيها، فإذا باعها وربح فيها جيب إعطاء مخسها، إال إذا كان 
ًمن أعطيت له األرض حمتاجا إليها لبنائها، ولكنه ال تسعه قدرته املالية ألن  ُ

ّيبنيها يف نفس السنة، لذا يكون داخال فيام تقدم يف املسألة  حيث )١٨٣٦( ً
ّال يتمكن من بنائها إال بالطريقة ّقلنا إن من احتاج إىل دار للسكن، و

ّالتدرجيية، فتعد هذه األرض من مؤونته وال جيب فيها اخلمس حتى لو  ّ
 .زادت قيمتها السوقية

ّإذا باع ثمرة بستانه سنني متعددة كان الثمن من أرباح  :١٨٤٣ املسألة
 يستثنى من ،نعم. سنة البيع، ووجب اخلمس فيام يفضل منه عن املؤونة
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الوارد عىل القيمة السوقية للبستان من جهة كونه الربح ما جيرب به النقص 
 .ّمسلوب املنفعة يف املدة الباقية بعد انتهاء السنة املالية

 فباع ثمرته لعرش سنني <عرشة ماليني>إذا كان له بستان قيمته : ًمثال
فكان الباقي له عند  <مليونني> ورصف منها يف املؤونة <مخسة ماليني>بـ

ّ بل البد من <الثالثة> مل جيب اخلمس يف متام <الينيثالثة م> السنة انتهاء
استثناء مقدار ما جيرب به النقص الوارد عىل قيمة البستان، من جهة كونه 
ّمسلوب املنفعة تسع سنني، فإذا فرضنا أن البستان يف مثل هذه احلالة ال 

 .<مليون فقط>ّ مل جيب اخلمس إال يف <ثامنية ماليني>يساوي بأزيد من 
اء رأس السنة املالية، وكان ناتج بعض الزرع إذا ج :١٨٤٤ املسألة

ّحاصال دون بعض، فام حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، وخيمس بعد  ً
 .إخراج املؤن، وما مل حتصل نتيجته يكون من أرباح السنني الالحقة





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

ّ يتعلق هبا إذا كان عنده من األعيان التي مل: قد تسأل :١٨٤٥ املسألة
ّاخلمس أو تعلق هبا وقد أداه فنمت وزادت، فام هو حكم هذه الزيادة؟ ّ 

إذا زادت تلك األعيان زيادة منفصلة أو ما هو بحكمها، : اجلواب
 .كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها، وجب اخلمس يف الزيادة

ًوكذلك جتب يف الزيادة املتصلة إذا كانت هلا مالية عرفا، كسمن  ّ احليوان ّ
 .<دجاج اللحم>ّاملعد لالستفادة من حلمه، مثل 

ّإذا كان عنده من األعيان التي مل يتعلق هبا : وقد تسأل :١٨٤٦ املسألة
ٍاخلمس أو تعلق هبا وقد أداه، فنمت وزادت قيمتها السوقية بال زيادة عينية  ٍّ ّ ّ

 فيها، فام هو حكم هذه الزيادة؟
ّق بني ما اختذ ال جيب اخلمس يف زيادة السعر، من دون فر: اجلواب ٍ

ًللتجارة، وما اختذ لالدخار، وما اختذ لالنتفاع واملؤونة، وإن بقي معطال ومل  ّ ّ ِّّ
 .يرصف يف املؤونة

 إذا بيعت وكانت قد ملكت بالرشاء ونحوه، كان الربح احلاصل ،نعم
 .بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع وجيب فيها اخلمس

فيه كاإلرث ًلو ملك شخص ماال ال مخس : وقد تسأل :١٨٤٧ املسألة
وزادت قيمته السوقية وارتفعت،  ـ وسيأيت بيان املراد منه ـ الذي حيتسب

 فهل يف تلك الزيادة مخس أم ال؟
 ـ كام هو احلال يف األصل ـ ّإنه ال جيب اخلمس يف تلك الزيادة: اجلواب

 فزادت قيمته السوقية إىل <عرشة ماليني>ًكمن ورث من أبيه بستانا قيمته 
ّ مل جيب اخلمس يف هذه الزيادة، سواء كان قد أعده للتجارة <ًعرشين مليونا>
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 .والبيع وباعه، أم احتفظ به لنفسه حلاجة له إليها أم لغري ذلك
ّوقد تسأل عن حكم مال اشرتي ال بقصد االجتار  :١٨٤٨ املسألة ُ

واالكتساب به، بل بقصد االقتناء واالحتفاظ عىل عني املال لالنتفاع هبا 
ًإذا اشرتى دارا لالستفادة من منافعها أو اشرتى ًفعال أو يف املستقبل، كام 

ًأرضا لالنتفاع هبا يف املستقبل بجعلها دارا أو دكانا أو ما شاكل ذلك، فهل  ً ًّ
 جيب فيها اخلمس أم ال؟

 :ّهنا عدة صور: اجلواب
ً إنه اشرتى ذلك املال بثمن مل متر عليه سنة ومل يكن خممسا، ففي :األوىل ّ ّ

املال والثمن الذي دفعه ألجل رشاء تلك األرض أو هذه احلالة يكون أصل 
ّالدار من فوائد سنته، فيجب عليه مخسه يف هناية السنة، وأما الزيادة يف 

فال جيب فيها اخلمس إال إذا باعه  ـ إن كانت موجودة ـ القيمة السوقية
 .وحصل عىل الزيادة

ّ مر عىل ّ إنه اشرتاه بثمن قد تعلق به اخلمس، كام لو كان قد:الثانية
ّالثمن سنة وتعلق به اخلمس، ففي هذه احلالة جيب عليه أن يؤدي مخس  ّ

 .الثمن وقت الرشاء، دون املال املشرتى
ّنعم إذا باع هذا املال بزيادة، فإنه جيب دفع مخس الزيادة أيضا، وإال فال  ً

 .جيب ذلك
ّ إنه اشرتى ذلك املال بثمن خممس، ففي هذه احلالة، ال جيب :الثالثة

ّليه يشء، ال مخس الثمن ألنه خممس، وال مخس املثمن، ألنه ليس من ع ّّ
ّفوائد السنة، نعم إذا زادت قيمته السوقية وارتفعت وباع ذلك، فإنه جيب 

 .دفع مخس الزيادة
ّعن حكم األموال التي أعدت للتجارة : وقد يتساءل :١٨٤٩ املسألة
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م بإنشاء واالكتساب، سواء كان بالبيع والرشاء، أم بالتصدير واالسترياد، أ
 معمل صناعي إنتاجي ونحو ذلك، هل جيب اخلمس فيها أم ال؟

ّهنا أيضا عدة صور: اجلواب ً: 
ّأن تكون جتارته باألموال التي مل متر عليها سنة عنده، يف مثل : األوىل

هذه احلالة جيب عليه ختميس ما عنده من األموال بالقيمة التي اشرتاها يف 
باإلضافة إىل دفع  ـ ها، وربح فيها، فإنه جيبآخر السنة، إال إذا كان قد باع

ً دفع مخس الزيادة أيضا ألهنا أرباح وفوائد هذه السنة  ـمخس أصل املال
 .املالية

ّ أن تكون جتارته باألموال التي مرت عليها سنة كاملة عنده، :الثانية
ًإما عصيانا أو متاهال أو لعدم  ـ ، ولكنه مل خيرج مخسهاّفتعلق هبا اخلمس ً

يف مثل هذه احلالة جيب عليه دفع مخس مجيع ما عنده من رأس   ـمكان ذلكإ
ًاملال فورا، وأما األرباح والفوائد احلاصلة يف رأس املال، بسبب زيادة 
ًالقيمة السوقية، فيجب دفع مخسها أيضا، إذا بيعت وكانت من أرباح تلك 

 .السنة
َّيف مثل ذلك البد من ّ أن تكون جتارته باألموال املخمسة عنده، و:الثالثة

ّختميس األرباح فقط، إذا حصلت بالفعل، ال ما إذا كانت بالقوة من خالل 
 .ارتفاع القيمة السوقية بال بيع هلا

ما حكم من كانت أموال جتارته خمتلطة من : وقد تسأل :١٨٥٠ املسألة
ّأموال خممسة وغري خممسة؟ ّ 

 :يمكن اإلجابة عن ذلك من خالل التفصيل اآليت
ّيتمكن املكلف ت ّارة من متييز املال املخمس عن غري املخمس، فيجري ّ ّ ً

ّحكم كل منهام عليه، وإن مل يعلم تفصيال ذلك، فيجب عليه أن خيمس  ً ٍّ
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 .ّالقدر املتيقن منها
وأخرى ال يستطيع التمييز بينهام، فللوقوف عىل النسبة املوجودة للامل 

 :ّاملخمس يمكن فرض حالتني
ّ مرددا بني مال مل يتعلق به اخلمس من  أن يكون املال املشكوك:األوىل ً ّ

ّوبني مال تعلق به اخلمس، فال يشء  ـ ّكاإلرث املتوقع واملحتسب ـ البداية
لكن األوىل واألجدر باملؤمن يف مثل هذه احلالة أن يتصالح مع مرجع . عليه

 .تقليده بنحو من اإلنحاء
ّ أن يكون املال املشكوك مرددا بني مال تعلق ب:الثانية ً ه اخلمس، ولكنه ّ

ّأخرج مخسه قبل أن جيعله رأس املال يف التجارة، وبني ما تعلق به اخلمس، 
َّولكنه مل خيرجه، ففي مثل هذه احلالة البد من دفع اخلمس، وال تصل النوبة 

 .إىل املصاحلة
ــاعز  :١٨٥١ املسألة ــار وامل ــام واألبق ــذين يملكــون املــوايش واألغن ال

التـي يـستفيدوهنا منهـا، جيب عليهم إخـراج مخـس الفوائـد ... واجلاموس
كاحلليـب واألجبـان واأللبـان والـصوف  ـ ّسواء كانت متصلة أو منفصلة

يف آخر السنة، بعد استثناء ما يرصف منها طيلـة الـسنة يف  ـ واجللود وأمثاهلا
مؤونتهم، وإذا بيع يشء من ذلك أثناء السنة وبقي مقدار من ثمنـه، وجـب 

ّخراج مخـسه أيـضا، امـا إذا كـان أصـل إ األمـوال التـي اشـرتوا هبـا هـذه ً
ًاحليوانات خممسا أو كانت إرثا حمتسبا، فال جيب حينئذ ختميسها أو ختمـيس  ً ً ّ

 .  ًأثامهنا التي اشرتيت هبا أيضا
ّإذا اشرتى عينا للتكسب واالجتار هبا، فزادت قيمتها يف  :١٨٥٢ املسألة ّ ً

َّأثناء السنة، ومل يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو ألي سبب آخر، ثم ٍ ّ ً  رجعت ً
ُقيمتها السوقية يف رأس السنة إىل رأس ماهلا الذي اشرتيت به، فليس عليه 
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 .مخس تلك الزيادة الفائتة
إذا بقيت الزيادة يف القيمة إىل آخر السنة، : وقد تسأل :١٨٥٣ املسألة

ٍوكان بإمكان املكلف البيع وقبض قيمتها، فلم يفعل لسبب من األسباب  ّ -
ًكام لو كان يتوقع ارتفاع القيمة الحقا ً، أو كان قاصدا اقتنائها وحفظها ّ

َّثم نقصت  ـ ّلنفسه وبعد ذلك تبدل نظره وجعلها للتجارة واالكتساب
 قيمتها بعد رأس السنة، فهل يضمن مخس هذا النقص أم ال؟

ًإن املكلف ال يكون ضامنا خلمس هذا النقص الوارد عىل : اجلواب َّّ
قاء ضمن الرشوط القيمة السوقية للامل، لكن برشط أن يكون ذلك اإلب

ًاملتعارفة عقالئيا وسوقيا، فمثال ً إذا كان له أرض لو باعها عند رأس السنة : ً
َّفلم يبعها ثم نقصت ) عرشة ماليني(اخلمسية لكانت أرباحها وفوائدها 

 ال يضمن مخس هذا النقص، وإنام <مخسة ماليني>األرباح بعد ذلك وبلغت 
 .فقط) مخسة ماليني(الذي جيب عليه هو دفع مخس 

ّبل يمكن إن يقال أن املالك ال يضمن مخس النقص احلاصل حتى لو 
ّفرط يف عدم بيع العني حني ارتفاع سعرها وقيمتها يف رأس السنة، وإن كان 

 .ضامن هذا النقص يف هذه احلالة: ًاألحوط لزوما
ّكالسكر  ـ إذا كانت األعيان املرصوفة يف مؤونة السنة :١٨٥٤ املسألة

ّد اشرتاها من أموال خممسة، فزادت قيمتها ق ـ والطحني واألرز وغريها
حني االستهالك يف أثناء السنة، ال جيب عليه ختميس الزائد، وكذا إذا 
ّاشرتى تلك األعيان ألجل مؤونة سنته بأموال قد تعلق هبا اخلمس، فزادت 
قيمة هذه األعيان بعد رشائها وقبل استعامهلا ورصفها أو استخدامها، 

مخس تلك املوال التي اشرتى هبا تلك األعيان، فالواجب حينئذ إخراج 
 .دون الزيادة
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كاحلنطة والدهن ونحو  ـ ّما يدخره اإلنسان من املؤن :١٨٥٥ املسألة
ً إذا بقى منه يشء إىل السنة الثانية، وزادت قيمته، وكان أصله خممسا،  ـذلك ّ

 .مل جيب مخس الزيادة، ولو نقصت قيمته مل جيرب النقص من الربح



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

ّبعد أن وقفنا عىل أحكام الفوائد واألرباح بشكل عام، وما يستثنى منها 
ّيف اخلمس وما ال يستثنى، نحاول هنا التعرض حلكم اخلسارة من جهة أنه 
ًهل جترب بالربح احلاصل، فيجوز اعتبار جزء من األرباح مقابال للخسارة، 

ٍذ ختميس مجيع األرباح احلاصلة التي حال أم ال جيوز ذلك، فيجب حينئ
 عليها احلول، ألهنا فائدة، وال جمال النجبار اخلسارة من الربح؟

ًلو فرضنا أن شخصا عنده : ًمثال ّ خممسة، واجتر<عرشة ماليني>ّ َّ هبا، ثم ّ
 يف أخرى، <ثالثة ماليني> يف معاملة، وربح <ثالثة ماليني> خرس منها

ّقدار الربح واخلسارة، فهل جيوز للمكلف اعتبار ّوكانت املحصلة تساوي م
ًالربح بدل اخلسارة، فال جيب عليه اخلمس، ألنه مل يربح عىل رأس ماله شيئا 
ّيف آخر السنة، أم ال جيوز له ذلك، وعليه أن خيمس الربح احلاصل، ألنه 

 يعترب ذلك فائدة؟
 :نحاول اإلجابة عىل ذلك من خالل املسائل التالية

ّ برأس املال الذي عنده عدة مرات يف السنة ّإذا اجتر :١٨٥٦ املسألة
الواحدة، فخرس يف بعض هذه املعامالت، وربح يف بعضها اآلخر، فإذا 
تساوت اخلسارة مع الربح، بحيث مل يبق له يف آخر السنة سوى رأس ماله 

ّالذي ابتدأ به االجتار  يف أول السنة، فال مخس عليه ّ. 
 بعض التجارات الرابحة نعم، إذا كان الربح الذي حصل عليه يف

َّيغطي اخلسارة الواقعة يف التجارات اخلارسة ويزيد عليها، البد أن يدفع  ّ
 . مخس هذه الزيادة

ال فرق يف جرب ربح السنة للخرسان احلاصل فيها، بني  :١٨٥٧ املسألة
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أن يكون ذلك يف معاملة واحدة، كام لو اشرتى بضاعة فباع بعضها بربح 
ّنوع واحد من املعامالت، كام لو اجتر وبعضها اآلخر بخسارة، أو يف أفراد 

 .هبا جتارتني فربح يف إحدامها وخرس يف األخرى
ّإذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة،  :١٨٥٨ املسألة

فربح يف أحدمها وخرس يف اآلخر، يمكنه جرب اخلسارة بالربح بالصورة 
 .)١٨٥٦(ّاملتقدمة يف املسألة 

يف أصل رأس الظاهر جرب الربح للتلف احلاصل فيه أو  :١٨٥٩ املسألة
 .املال، كام لو ربح يف جتارته ورسق بعض بضاعته أو نقوده

إذا تلف بعض أمواله، مما ليس من مال : قد تسأل :١٨٦٠ املسألة
ّالتكسب والتجارة، وال من مؤونته، فهل ينجرب بالربح احلاصل يف نفس 

 السنة أم ال؟
نعم، الظاهر جرب الربح للخسارة اخلارجة عن املكسب، كام : اجلواب
ان وإن ك جتارته، واحرتق بعض أثاث بيته أو هدمت داره، لو ربح يف

 .األجدر واألوىل باملؤمن أن ال يستثني ما تلف من أرباح تلك السنة
هل هناك فرق بني أن يكون الربح قبل : قد تسأل :١٨٦١ املسألة

 اخلسارة أو بعد اخلسارة أو معها، أم ال؟
 .ًال فرق يف ذلك مطلقا: اجلواب
ّاخلسارة يف سنة مالية ّما تقدم كان الربح و: قد تسأل :١٨٦٢ املسألة

واحدة، فهل إذا كانا يف سنتني خمتلفتني، بمعنى أن يكون الربح يف سنة 
 ّمالية، واخلسارة يف سنة أخرى، جيري نفس احلكم املتقدم باالنجبار أم ال؟

ًلو أن شخصا كان يملك : ًوتوضيحا للسؤال نقول ّ اجتر <عرشة ماليني>ّ
بح يف َّ يف هذه السنة، ثم ر<الينيثالثة م>هـ، وخرس ١٤٢٥هبا يف السنة 
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 يف السنة بقدر ما خرسه <ثالثة ماليني>هـ  ١٤٢٦السنة الالحقة هلا أي 
املالية أي رجع رأس ماله يف آخر السنة الثانية إىل ما بدأ به التجارة يف السنة 
األوىل، فهل جترب اخلسارة بالربح يف هذه الصورة، فال جيب عليه دفع مخس 

نة الثانية، كام لو كان األمر يف سنة واحدة، أم ال، فيجب عليه ما ربح يف الس
 ؟دفع مخس الربح احلاصل يف السنة الثانية

م فيام لو كان الربح واخلسارة يف ّ تقدّ احلكم هنا خيتلف عامّإن: اجلواب
ّسنة واحدة، فال جترب اخلسارة مطلقا، سواء كان الربح أو َّال ثم اخلسارة أم ً ً

ب ّويرتت. ف نوع واحد من التجارة أو أكثرّكان للمكلبالعكس، وسواء 
 .ف جيب عليه أن يدفع مخس ما ربحهّ املكلّأنعىل ذلك 
ذكرتم يف املسألة السابقة، عدم جرب اخلسارة : قد يقال :١٨٦٣ املسألة

ّبالربح إذا مل يكونا يف سنة مالية واحدة، فهل خيتلف مال اخلسارة احلاصلة 
  الربح، أو بسبب آخر أم ال؟بني كوهنا بسبب رصفها يف مؤونة حتصيل

َّ هناك فرق بني أن تكون اخلسارة بالسبب األول أم ال؛ ،نعم: اجلواب ٌ
ّفإن ما تقدم يف املسألة السابقة إنام يتم فيام لو مل تكن اخلسارة بسبب رصفها  ّ َّ ّ
يف مؤونة حتصيل الربح، كام لو كان األمر يف معاملتني ختتلف إحدامها عن 

َّانت اخلسارة بسبب رصفها يف مؤونة حتصيل الربح، فإن وأما لو ك. األخرى
 .اخلسارة جترب بالربح

لو أراد شخص تأسيس مصنع، أو أراد إنشاء مزرعة صناعية، : ًمثال
ّوبذل من أمواله املخمسة يف سبيل إخراج اإلجازة واإلذن لتأسيس ذلك، 

ّاخلسارة حتى وأنفق األموال لتهيئة اإلمكانات الالزمة، ففي هذه احلالة جترب 
ّلو ظهر الربح بعد عدة سنوات، لكن هذا برشط أن يكون املرشوع التجاري 
ّأو الصناعي أو الزراعي الذي بدأه املكلف، كان يقتيض بطبعه التأخري مدة  ّ
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أكثر من سنة أو سنتني لينتج املرشوع ويصل إىل حالة الربح والفائدة كام هو 
 .ًهذا، خصوصا الكبرية منهااحلال يف كثري من املشاريع يف زماننا 

 ـ ّوأما إذا مل يكن املرشوع الذي بدأه يقيض بطبعه تأخر الربح فيه، وإنام
ّتظهر آثاره يف مدة دون السنة، فال جترب اخلسارة بالربح مع تعدد السنة  ـ ًمثال ّ

 .ّاملالية، ويكون حكمها حكم ما تقدم يف املسألة السابقة
ّمس أو الذي ال مخس فيه إذا بقي املال املخ: قد يتساءل :١٨٦٤ املسألة

ّبعينه أو بقي بعضه للسنة املالية الثانية، فهل الرتفاع قيمته السوقية وهبوطها 
 أثر يف الربح واخلسارة املرتبطة بالسنة الثانية أم ال؟

ال أثر الرتفاع وهبوط قيمة ما بقي من السنة األوىل يف السنة : اجلواب
ّلسنة الثانية من املال املخمس أو الذي ال ّإذا كان عنده يف أول ا: ًمثال. الثانية

 نصفها عني أو بضاعة ونصفها نقد، فبقي <عرشة ماليني>مخس فيه ما يعادل 
ّالنصف األول بحاله يف السنة الثانية، واجتر بالنصف الثاين، فإن ربح  ّ

ً التي كانت نقدا، وجب اخلمس يف <مخسة ماليني>النصف الثاين وهي 
ّيمة النصف األول، وال جترب خسارته بالربح، وإن ّربحه، حتى لو هبطت ق

ّالنصف الثاين فال مخس حتى لو زادت قيمة النصف األولمل يربح  ّ. 
إذا علم بوجود خسارة يف جتارته يف بعض تلك السنوات  :١٨٦٥ املسألة

ًالتي مل خيمس فيها، فإن علم مقدار اخلسارة تفصيال ضمن مخسه، وإن علم  ّ
ّالذي يتيقن منه دون الزائد عليه، وإن مل يعلم ًمقدارها إمجاال دفع مخس املقدار 

 .بمقدار اخلسارة أو التلف فال يشء عليه



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 





 

 
 

 

ّمن أهم الرشوط العامة التي البد من توفرها حتى جيب إخراج مخس ما  َّّ ّ ّ
 : املؤونة، ما ييليفضل ويزيد عن
ً أن يكون اليشء مملوكا للمكلف ملكا رشعيا، أما لو كان :ّالرشط األول ً ًّ

ًمباحا له من دون أن يكون مملوكا له فال مخس فيه، مثال ً لو أباح شخص : ً
ّلصديقه االنتفاع بسيارته طوال السنة حتى حال عليه احلول، مل جيب اخلمس  ّ

 .ُعىل من أبيح له
عىل املبيح إذا كان قد اشرتى السيارة من أرباح سنته، نعم جيب اخلمس 

ّبرشط أن ال يصدق عليها أهنا مؤونة للمبيح، وإال فلو كانت تعد من ضمن  ّ
 .ًفال مخس عىل املبيح أيضا ـ ّكام لو كانت سيارته الشخصية ـ مؤونة املبيح

ّ أن ال يكون اململوك مما ال يتعلق به وجوب :الرشط الثاين س، إخراج اخلمّ
ّسواء دل عىل ذلك دليل خاص ٌ  كام سيأيت،  ـاإلرث املحتسب  كام هو احلال يف ـّ

 لعدم صدق عنوان الفائدة عليه، كام ّأو كان خروجه عام جيب فيه اخلمس؛
 .ًسيأيت توضيحه الحقا

ّما هو حكم ما يملك باهلبة واهلدية واجلائزة : قد يتساءل :١٨٦٦ املسألة ُ
 وأمثاهلا؟

 .اجلوائز التي حيصل عليها اإلنسان عىل قسمنيإن اهلدايا واهلبات و: اجلواب
 اهلدايا واجلوائز واهلبات االعتيادية املتعارفة التداول بني الناس يف :ّاألول

ُحياهتم االجتامعية، فهذه جيب فيها اخلمس يف آخر السنة املالية إن مل ترصف  ّ
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كام ّيف مؤونة الشخص أو مل تكن من املوارد التي تعد من مؤونته الشخصية، 
ّلو حصل عىل سيارة من خالل اهلبة أو اجلائزة، وكان حال متلكه هلا حيتاج إىل  ّ

 .ّسيارة
ّإن هذا القسم من اهلبات واجلوائز واهلدايا ملحق بأرباح : وبكلمة واحدة

ّاملكاسب، وختمس يف آخر السنة املالية لو زادت عن املؤونة؛ وذلك ملا تقدم  ّ
ّ    >: × عن اخلمس، فقال ×حلسن سألت أبا>: ّمن موثقة سامعة قال

 .<ما أفاد ا اس من قليل أو كث 
ً اهلدايا واجلوائز واهلبات غري االعتيادية وغري املتعارفة اجتامعيا، :الثاين  

ّ التي تصدرها بعض البنوك <اليانصيب>كام هو احلال يف األوراق املعروفة بـ 
ّأو الرشكات أو املؤسسات بأسعار حمددة، وتعرض  يف األسواق وتباع ّ

 ـ  وهكذاّيف السحب األول والثاين والثالث ـ ّوتشرتى، وتعني للفائزين
ًجوائز كبرية ماديا كام سيأيت بحثه  ـ فلو قلنا بجواز رشاء مثل هذه األوراق. ّ

ّفهذه جيب فيها اخلمس مبارشة وفورا بمجرد أن حيصل  ـ يف املعامالت ً
 املؤونة وما يفضل عنها، وإنام هي عليها الفائز، وال جتري عليها أحكام

 يف صحيحة عيل بن ×داخلة يف الغنيمة، كام أشار إليه اإلمام اجلواد 
ُواعلموا   ما غنمتم من  ء فأن    سه {: مهزيار يف ذيل قوله تعاىل َ ُ ُ ِ  ِ ِ َْ ََ ٍَ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ  ُ ْ َ

ِو ِلرسول وِ ي القر  وا تا  وا مساك   ِ َ َ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ َوابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما   ََ َِ  ِ ْ ُْ ُْ ُْ ْ ِ ِ ِ  ِ
ٌأنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       ء قدير َ َ َِ َِ ٍَ ْ َ  ُ َ ََ َ َ َُ  ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْْ ْْ ْْ ُ ْ َ َ َ{ 

ف  الغنيمة  ـ ير ك اهللا ـ والغنائم والفوائد>: ×؛ حيث قال )٤١: األنفال(
  ).١(<...ال   ا خطر والفائدة يفيدها، وا ائزة من اإل سان  إل سان يغنمها ا رء

                                                             
 .١٢٥٨٣:  ، احلديث٥٠٢ ص ٩ج : الوسائل)  ١(
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ّ فاملقصود باجلائزة هنا، ليست هي اهلبة واجلائزة واهلدية وعليه
ًاجلائزة التي هلا خطر، والتي تعترب فوزا بال : االعتيادية واملتعارفة، وإنام املراد

 .ّمشقة وتعب
 زاد عن مؤونتها، ّال جيب اخلمس يف مهر املرأة، حتى لو :١٨٦٧ املسألة

ًلكن برشط أن يكون مقداره متعارفا متناسبا مع الظروف االجتامعية التي  ً
ًتعيشها، وأما إذا كان مهرا غري متعارف ويعد استثناء بني مهور النساء، فال  ّ ً

 .يبعد وجوب اخلمس يف الزائد عن املهر املتعارف
ّما هو حكم عوض اخللع الذي تبذله الزوجة لكي يطلقها  :١٨٦٨ املسألة

 جها، هل جيب فيه اخلمس أم ال؟زو
 .وجوب اخلمس فيه إن زاد عن املؤونة: ًاألحوط لزوما: اجلواب
سواء كان  ـ َّما يصل املكلف من خالل الزكاة أو اخلمس :١٨٦٩ املسألة

جيب فيه اخلمس إذا زاد عن مؤونته، لكن  ـ من سهم اإلمام أو سهم السادة
ّبرشط أن يكون قد ملك ذلك ً بمعاوضة أو جمانا ـُ ّ ال فإن كان بنحو  وإ ـٍ

 .اإلباحة فال جيب فيه اخلمس وإن زاد عن املؤونة
ّما يملكه املكلف من خالل الصدقات والكفارات ورد  :١٨٧٠ املسألة ّ َّ

ّاملظامل ونامء الوقف العام أو اخلاص، واملال املوىص به ونحوه، جيب فيه  ّ
 .اخلمس إذا زاد عن مؤونته
 

ّس املتعلقة باملال املوروث، والفروض نحاول هنا أن نعرض مسائل اخلم
 :َّاملتصورة يف ذلك هي كالتايل

ُتارة يكون إرثا حمتسبا، وأخرى غري حمتسب • ً ً ً. 
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ّوعىل كال الفرضني السابقني، تارة نعلم أن املورث قـد مخـس مالـه،  • ّ ً
ّوأخرى نعلم أنه مل خيمسه، وثالثة ال نعلم هل مخسه أم ال؟ ّ 

ّة نعلم أنه كان ممن خيمـس مالـه وكـان وعىل تقدير عدم ختميسه، تار • ً
ًبانيا عىل إخراج مخس هذا املال، إال أنه مل خيرجه لسبب من األسـباب، 
ّكأن مل يكن قادرا عىل الدفع، وأخرى نعلم أنه مل يكن ممن خيمـس، إمـا  ً
ًلعــدم اعتقــاده بــاخلمس، أو عــصيانا وعنــادا، وثالثــة ال يعلــم حــال  ً

 .ّاملورث
ًج املورث للخمس، تارة يكـون احلـق متعلقـا وعىل تقدير عدم إخرا • ّ ّ ّ

ّبالعني اخلارجية، وأخرى انتقل احلق إىل ذمـة املـورث، كـام لـو تعلـق  ّ ّ ّ
ّاحلق بعني أو أموال معينة، وقد أتلفها املورث قبل أداء اخلمس ّ ّ . 

ًوجلميع هذه الفروض والصور أحكام خاصة، تأيت تباعا إن شاء اهللا  ّ ٌ
 .تعاىل

 ال بأس باإلشارة إىل املراد من اإلرث الذي حيتسب، لكن قبل بياهنا
 .واإلرث الذي ال حيتسب
ًهو  ما يتوقعه اإلنسان عقالئيا، ولو من جهة : اإلرث الذي حيتسب ّ

ّالنسب وطبقة اإلرث، ومن أمثلته ما يرثه اإلنسان من أبيه وأمه، أو من ابن 
 .عمه مع التفاته إىل عدم وجود وارث غريه

ً هو الذي مل يكن باحلسبان والتوقع أصال، وال : حيتسباإلرث الذي ال ّ
ّيتوقف عىل أن يكون الوارث جاهال بوجود املورث، وكذا ال يشرتط أن ال  ً ّ
ّيكون يف بلده، بل يشمل حتى من كان عاملا بوجود املورث، أو كان يف  ً ّ
ّبلده، ألن املعيار يف هذا النحو من اإلرث، إنام هو بعدم كون وصول 

ًث من املورث يف حسبان الوارث وتوقعه يوما من األيام، إذ مل يكن املريا ّ ّ



 ٣٩٣.......................................................................كتاب اخلمس 

 

ّحيتمل عادة أن هذا املورث يموت قبله ويموت معه مجيع من كان يف مرتبة  ً
ًوطبقة متقدمة عليه، وهو يبقى حيا ويصل مرياثه إليه، ففي مثل ذلك إذا  ّ ّ

 ونحوها ّمات هو مع كل من معه من ورثته بسبب حادثة أرضية كالزلزلة
ًأو ساموية وقعت مصادفة، من دون أن يكون وقوعها مرجوا، ووصل  ّ

 .مرياثه إليه، فهو من اإلرث الذي ال حيتسب
َلو فرض أخوان أحدمها أصغر وله أوالد كثريون بحيث ال : ًمثال

ُحيتمل عادة موته مع مجيع أوالده لريثه األكرب، والسيام إذا كان شيخا عمره  ُ ًُ ّ ً
ًاألصغر كهال عمره مخسون، فصادف أن وقعت زلزلة أو ثامنون سنة، و

صاعقة أو حرب، فأهلكت األصغر مع مجيع أوالده بعده، وبقي األكرب، 
 .فمن الواضح أنه سيكون هو الوارث

ّإن العربة والضابط يف اإلرث الذي ال حيتسب، هو : ويف كلمة واحدة
ًعدم كون اإلرث حمتمال ومتوقعا عادة بحسب الظروف امل ً ّ  .تعارفةً

ّاملال الذي مخسه املورث بعد أن حال عليه احلول عنده،  :١٨٧١ املسألة ّ
ّأو كان من األموال التي كانت تعد مؤونة للمورث، كبيت سكناه وسيارته  ّ ّ
التي كان يستعملها، ال جيب اخلمس فيها عىل الوارث الذي كان حيتسب، 

ّحتى لو حال عليها احلول عنده، وكانت زائدة عن مؤونته، بل حتى ل و زادت ّ
 .)١٨٤٧(تقدم يف املسألة كام ّقيمتها السوقية عام كانت عليه حني ورثها، 

ّنعم إذا حصل عند الوارث نامء أو منفعة معتد هبا، تقابل بعوض، 
 .)١٨٤٥(ّ، كام تقدم يف املسألة نامء والعوضوجب اخلمس يف ال

تسب، وعلم الوارث حماألموال التي حصلت من إرث  :١٨٧٢ املسألة
ّأن املورث مل خيمس ّها بعد اشتغال ذمته به، كام لو حال عليها احلول عنده، ّ

ًوكان املورث بانيا عىل إخراج مخسها، وكانت العني باقية، وجب إخراج  ّ
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 .مخسها قبل تقسيم الرتكة
ٍوهذا الوجوب متوجه إىل الورثة أنفسهم، فيجب عىل كل واحد منهم  ّ ّ

 .ّإخراج اخلمس من حصته بعد تقسيم الرتكة
ًن يشرتى اإلنسان بستانا أو بيتا ونحومها، ومل يكن من أ: ومثال ذلك ً

َّمؤونته، ثم حيول عليها احلول، ثم تنتقل إىل الورثة َّ. 
ّإذا كان املورث قد انتقل اخلمس إىل ذمته، : قد يتساءل :١٨٧٣ املسألة ّ

َّلتلف العني عنده، كام لو اشرتى سيارة ومل تكن من مؤونته، ثم حال عليها  ّ
ّعترب ذلك دينا يف ذمة امليت، جيب إخراجه قبل َّاحلول، ثم أهداها، فهل ي ً

 ؟تقسيم الرتكة أم ال
ّهنا يمكن تصور فروض متعددة: اجلواب ّ: 
ّ ما إذا انتقل اخلمس إىل ذمته من خالل مراجعته ملرجع تقليده، :لّاألو

ٍوأخذ اإلذن يف ذلك، فصار احلق دينا يف ذمته بنحو مرشوع، فهنا ال إشكال  ّ ً َ ّ
َّلك الدين قبل تقسيم الرتكة، ألن ما ينتقل من األموال إىل يف وجوب أداء ذ َّ

ّالورثة، إنام هو بمقدار ما يزيد عىل قدر الدين، لتأخر مرتبة اإلرث عن  َّ
 .َّالدين

ً ما إذا كان املورث بانيا عىل أداء ما يف ذمته من اخلمس، إال أنه مل :الثاين ّ
ًيوفق لذلك، ال إمهاال وعصيانا، بل لسبب آ ًخر، كأن مل يكن قادرا من ًَّ

 .ًالناحية املالية عىل الدفع فورا
 .ًهنا أيضا جيب إخراج اخلمس من أصل الرتكة قبل التقسيم

ً ما إذا علم الوارث أن مورثه كان بانيا عىل عدم إخراج :الثالث ّ
ّاخلمس، كام لو فرض أن املورث مل يكن ممن يعتقد وجوب اخلمس يف أرباح  ّ

ً، كاملخالف مثال، أو يعتقد به، لكنه ال خيرجه عصيانااملكاسب والتجارات ً. 
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يف مثل هذه احلالة، ال جيب إخراج اخلمس من هذه الرتكة، سواء كانت 
ّالعني باقية أو تلفت وانتقل اخلمس إىل ذمة املورث، وال يعد من الديون  ّ ّ

 .َّالتي البد من إخراجها قبل تقسيم الرتكة
ّليص ذمة امليت من هذا احلق، إذا كان نعم األجدر واألوىل بالورثة خت ّ

ٍاملورث ممن يعتقد ذلك، لكن كان مهمال وغري معتن بأدائه ً ّ. 
ّما حكم من علم أن املورث مل خيمس املال بعد اشتغال    :١٨٧٤ املسألة ّ ّ

ًذمته، إال أنه ال يعلم حال املورث، هل كان ممن خيمس أمواله وكان مواظبا  ّ ّ ّ
  يعتقد بذلك؟عىل ذلك، أو كان ممن ال يعتني أو ال

إخراج اخلمس من الرتكة قبل تقسيمها عىل : ًاألحوط لزوما: اجلواب
 .الورثة

ما هو حكم األموال التي اكتسبت من اإلرث الذي  :١٨٧٥ املسألة
 ّحيتسب لكن ال يعلم الوارث أنه هل وجب اخلمس فيها عىل املورث أم ال؟

 :هنا فرضان: اجلواب
ّما لو شك الوارث أن هذه األموال هل تعل: األول  ق هبا اخلمس أم ال؟ّ

ّكام لو ورث اإلنسان ماال من أبيه، وشك أن امليت هل ورثه من أبيه  ّ ً
 فال جيب فيه اخلمس، أو حصل عليه من خالل التجارة والكسب؟، ًأيضا

 .هنا ال إشكال يف عدم وجوب إخراج اخلمس عىل الوارث
ألرباح ّما لو تبني للوارث أن هذه األموال كانت من الفوائد وا: الثاين

ّالتي حصل عليها مورثه، لكن شك هل استخدمها يف املؤونة، فال جيب  ُ ّ
 اخلمس فيها، أم كانت زائدة عليها؟

يف هذا الفرض جيب إخراج مخس هذه األموال، لكن برشط أن يكون 
ًاملورث ممن كان يدفع مخس أمواله ومواظبا عىل ذلك ّ. 
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ع ّما ذكرناه يف املسائل السابقة من صور متعددة م :١٨٧٦ املسألة
ّأحكامها خيتص بفرض موت املورث بعد حلول احلول عىل أمواله، وأما  ّ
إذا مات يف أثناء السنة، فاملستثنى من إخراج اخلمس هي األموال املرصوفة 
يف املؤونة إىل حني املوت فقط، وأما األعيان واألموال غري املرصوفة يف 

ّاملؤونة، فيجب ختميسها فورا، ما دامت غري خممسة  ّكام تقدم ـ ًأيضاولكن ، ً
ًفيام لو كان املورث بانيا عىل إخراج اخلمسـ  ّ. 

 ؟ما هو حكم اإلرث الذي ال حيتسب :١٨٧٧ املسألة
ّجيب فيه اخلمس فورا عىل الوارث، أي أنه ملحق يف احلكم : اجلواب ً

ًبغنائم دار احلرب يف ختمسيه مجيعا، من دون استثناء املؤونة منه بعد أن 
 يف اجلوائز واهلدايا الكبرية غري االعتيادية حيول احلول عليه، كام ذكرنا ذلك

 .)١٨٦٦(يف املسألة 
َّنعم يستثنى منه، ما إذا كان قد وصل إليه من أب أو ابن، فإن حكمه  ٍ

 .ًحكم اإلرث الذي حيتسب، وجيري عليه أحكامه، وإن مل يكن حمتسبا



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

 

ا ملكه اإلنسان وأراد بيعه لتحصيل ّ كل م:املراد من مال التجارة
ّ ويمكن أن نمثل لذلك بعدة .الربح، ألجل توسعة رزقه ال ألجل املؤونة

 .منها، أمثلة
ّلو اشرتى شخص أي سلعة من أجل أن يبيعها بأكثر من املبلغ الذي  •

ّاشرتاه هبا، فهذا يعد من أموال التجارة، فتنطبق عليهـا األحكـام التـي 
 .لسنذكرها يف هذا الفص

ًلو اشرتى شخص أسهام من رشكة، قاصدا بيعها بعد ارتفاعها • ً ٌ. 
ّهل كل مال أعد للتجارة والتكسب، يكون : قد يتساءل  :١٨٧٨ املسألة ّ ُ ّ

 من املؤونة املستثناة من اخلمس؟
 :هنا حالتان: اجلواب
ّ أن يكون عند الشخص مع مال التجارة، مال آخر غري الذي أعده :األوىل ٌ

 .للتجارة
 .ّد عنده إال مال التجارة فقط أن ال يوج:الثانية

 :ّفهنا يمكن فرض صور متعددة: أما احلالة األوىل •
ّ أن يكون عند الشخص مال يستطيع من خالله أن يغطي :الصورة األوىل

عرشة >ّمجيع ما حيتاج إليه يف مؤونته السنوية، كام لو فرضنا أنه حيتاج لذلك 
 .وظيفة التي يعمل فيهاً مثال، وكان بإمكانه حتصيلها من خالل ال<ماليني

ّفهنا ال يستثنى املال املعد للتجارة عن اخلمس، ألنه ال يعد من املؤونة،  ّ
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ّ عليه ختمسيه إذا كان مما تعلق به اخلمس ومل خيمسهبل جيب كام سيأيت  ـ ّ
 .ـتوضيحه 

ّ أن يكون عند الشخص مال آخر إذا ضمه إىل ما :الصورة الثانية ٌ
ّة من املال الذي أعده للتجارة، يكون املجموع يستفيده من األرباح احلاصل

اثني >ًكافيا لتغطية مؤونة السنة، كام لو فرض أن الشخص كان حيتاج إىل 
ّ أعدها للتجارة، يربح منها <عرشة ماليني> وكانت عنده <عرش مليون

ً شهريا، وله وظيفة يتقاىض منها راتبا شهريا قدره < ألف٥٠٠> ً ً<٥٠٠ 
 .<ألف

ّ الربح احلاصل من املال املعد للتجارة واملال اآلخر الذي ّوهذا معناه أن
يتقاضاه من خالل وظيفته، ال يتجاوز مقدار املؤونة السنوية، هنا ال جيب 

 .ًعليه ختميس مال التجارة أصال
ّ وهي ما لو كان املال اآلخر بضمه مع مال التجارة :الصورة الثالثة

 وزيادة عليها، كام لو فرض أن ًيكون املجموع كافيا لتغطية مؤونة السنة
عرشة > وعنده مال مقداره <عرشة ماليني>الشخص حيتاج ملؤونته السنوية 

ّ فأعد اجلميع للتجارة، <عرشة ماليني>دي إليه مال وقدره ُ أهّ ثم<ماليني
ّفهنا ال جيب عليه أن خيمس   فقط، أي <عرشة ماليني>مال التجارة إال من ّ
 .و ما يزيد عن مؤونته يف مال التجارة ال أكثرأن ما جيب عليه دفع مخسه ه

 وهي ما لو فـرض أن الـشخص ال يوجـد عنـده إال :وأما احلالة الثانية •
 .ّمال أعده للتجارة
 :هنا توجد صورتان

ً هي ما لو كان املال املعد للتجارة مساويا ملؤونة السنة، :الصورة األوىل ّ
ّة السنوية له ال تتطلب أكثر  وكانت املؤون<عرشة ماليني>كام لو كان املبلغ 
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من ذلك، واحلكم هنا عدم وجوب دفع مخس هذا املال، كام ذكرنا يف 
 .الصورة الثانية من احلالة األوىل

ّهي ما لو كان املال املعد للتجارة أكثر من مؤونة السنة، : الصورة الثانية
ب ختميس هنا ينطبق ما ذكرناه يف الصورة الثالثة من احلالة األوىل، أي ال جي

 .ما يساوي املؤونة من مال التجارة، وجيب ختميس الباقي
لو كان هناك شخص حيتاج للرصف عىل مؤونته السنوية : ًفمثال

ً ففتح به مرشوعا <ثالثون مليون> وأهدي إليه مال قدره <ًعرشين مليونا>
ًجتاريا، ورصف يف مؤونته من أرباح هذا املرشوع، وبعد حلول رأس السنة 

 نفس املقدار من املال الذي ابتدأ به مرشوعه التجاري، بإضافة وجد عنده
 ففي <ًأربعني مليونا> أي بلغ جمموع ما عنده <عرشة ماليني>أرباح بقدر 

 وهي <عرشين مليون>هذه الصورة، بإمكانه أن يستثني من وجوب اخلمس 
 .مال التجارة، املساوي ملؤونة سنته، والباقي جيب ختمسيه

ّضابط العام يف ختميس املال املعد للتجارة أو عدم أن ال: واحلاصل ّ
ختميسه، هو النظر إىل مقدار حاجته ملؤونته السنوية، فبقدرها يستثنى من 
مال التجارة، ومازاد عن ذلك جيب ختميسه، وذلك ألن الذي احتاج إليه 
من مال التجارة ليرصفه يف مؤونته، ال يفرق فيه أن يرصف عينها مبارشة، 

منفعتها احلاصلة منها، كام لو اشرتى باملال الذي حيتاجه ملؤونته أو يرصف 
ّالسنوية سيارة، وعاش من األجرة احلاصلة منها، إذ الرصف يف املؤونة ال 

 .يشرتط فيه  أن يكون من خالل عني املال مبارشة
ًإذن البد من التفصيل بني ما إذا كان حمتاجا إىل رأس املال، ومل يكن له  َّ

ًر بحيث توقفت إعاشته اليومية عىل رصف هذا املال عينا؛ بأن رأس مال آخ ّ
ًيضعه يف البنك مثال ويسحب منه كل يوم بقدر حاجته ومؤونته، أو منفعة؛  ّ ً
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ًبأن يشرتي سيارة أو شيئا آخر ويعيش من أجرة ذلك، فإنه ال جيب عليه فيه 
ته ّاخلمس، وهذا بخالف ما لو زاد رأس املال املعد للتجارة عن مؤون

 .َّالسنوية، فإنه البد من ختميس ما زاد عن حاجته
ّ 

 :ّمن الواضح أن مصادر األموال التي يعدها اإلنسان للتجارة خمتلفة
ّإما من خالل جتارة أو وظيفة أو هدية، أو تكون : فقد تكون حاصلة ّ

 :وعىل هذا. حاصلة من قروض، أو حاصلة من إرث، ونحو ذلك
ّذا كانت حاصلة من التجارة أو الوظيفة أو اهلدية ونحوهـا، إمـا فإ • ّ

ّأن تكون قد حال عليها احلول، ثم مخسها، ثم أعدها للتجارة، وأخرى مل  َّ َّّ
ّخيمسها وجعلها ضمن مال التجارة، وإما أن تكون من أرباح سـنته، ومل  ّ

 .ُحيل احلول عليها بعد
ّيكون قد سدد تلك وهنا تارة . وأخرى تكون حاصلة من القروض •

ّوثالثـة سـدد بعـضها ومل يـسدد الـبعض . ّالقروض، وأخرى مل يسددها ّ
 .اآلخر

وثالثة تكـون حاصـلة مـن اإلرث، وهـي تـارة مـن إرث حمتـسب  •
 .وأخرى من إرث غري حمتسب

ّهذه جممل الفروض والصور يف املقام، وسنحاول التوفر عليها يف 
 .املسائل الالحقة

ذي حصل عليه الشخص من ما هو حكم رأس املال ال :١٨٧٩ املسألة
 ة وجائزة ونحوها، هل جيب ختميسها أم ال؟ّخالل جتارة أو وظيفة أو هدي

 :هنا صور ثالث:اجلواب
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ما لو كانت تلك األموال من أرباح سنته التي مل حيل : الصورة األوىل
َّعليها احلول، واشرتى هبا أسهام يف سوق البورصة، ثم حال عليها احلول،  ً

ميس األسهم بالقيمة التي اشرتاها هبا، سواء كانت قد هنا جيب عليه خت
 .ارتفعت قيمتها السوقية أو انخفضت

ما لو كانت تلك األموال من أرباح السنة التي حال : الصورة الثانية
ًعليها احلول، ودفع املكلف مخسها، ثم اشرتى هبا أسهام يف البورصة، فهنا  َّ ّ

 :يوجد فرضان
 .ّعني املعدة للتجارة ،فال جيب اخلمسأن ال ترتفع قيمة ال: األول
عرشة >كام لو اشرتى األسهم بقيمة ، أن ترتفع القيمة السوقية: الثاين
َّ خممسة، ثم ارتفعت قيمتها، بحيث صارت عند رأس السنة  <ماليني ّ

ً مثال، هنا ال جيب اخلمس يف هذه الزيادة يف القيمة <عرشين مليون>
الرتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع، السوقية، إال إذا باعها، ويكون ا

 .فيجب ختميسه بعد ميض سنة مخسية عليها
 ما لو كانت تلك األموال من أرباح السنة التي حال :الصورة الثالثة

َّعليها احلول، ومل يدفع مخسها، ثم أدخلها يف عمل جتاري، فهنا جيب عليه 
ًختميس أصل رأس املال الذي مل يكن خممسا، وإذا ارت فعت القيمة السوقية ّ

ّلتلك األسهم، ثم بيعت، عد الربح من فوائد سنة البيع، فيجب ختمسيه إذا  َّ
 .مّكام تقد ـ زاد عن املؤونة

ّ ما يتعلق باإلرث، سواء كان من املحتسب أو غري املحتسب، فقد :تنبيه
ًتقدم أحكامه سابقا ّ. 

ًوما يتعلق بالدين والقرض، سيأيت بيان أحكامه الحقا َّ. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

ّما حكم من حل رأس سنته املالية، وكان بعض أرباحه  :١٨٨٠ املسألة
ّالزائدة عن مؤونته أو كلها دينا يف ذمة الغري، فهل جيب عليه إخراج مخس  ً َ ّ

 هذه األرباح أم ال؟
 :هنا حالتان: اجلواب
ّفيام لو فرض أن الدائن طالب املدين، إال أن: األوىل ّ يمكن  املدين ملَ

ًالدائن من استيفاء دينه، لسبب من األسباب، كام لو فرض أنه كان معرسا  َ
ّهنا يتخري املكلف بني أن ينتظر  .أو مل يأت وقت أداء الدين، ونحو ذلك ّ

ًليستويف الدين، ثم يقوم بتخميس األموال فورا، بال أن ينتظر إىل حلول رأس  َّ
 .ة السابقةّالسنة الالحقة، ألهنا تعد من أرباح السن

ًوبني أن يقدر مالية الديون فعال، فيدفع مخسها، فإذا استوفاها الحقا،  ً ّ ّ
ّووجد أن الديون ارتفعت قيمتها عىل ما قدر، كان الزائد من أرباح سنة 
ًاالستيفاء، فال جيب يف الزائد اخلمس فورا، إال إذا حال عليه احلول، وكان 

 .ًزائدا عىل مؤونته
َّدائن قادرا عىل استيفاء الدين عند املطالبة من أن يكون ال: الثانية ً

َّاملدين، فهنا يكون املكلف خمريا بني استيفاء الدين وإخراج اخلمس منه،  ً ّ ّ
 .وبني إخراج اخلمس من أمواله األخرى وتأخري االستيفاء

ّجيري احلكم السابق يف كل دين للمكلف يف ذمة غريه،  :١٨٨١ املسألة ّ َّ
ملبيع نسيئة، وعوض الثمن يف السلم فينطبق عىل املال املغصوب، وعوض ا

 .ونحو ذلك
ًإذا اشرتى املكلف منزال أو أرضا أو بستانا مثال، لغري  :١٨٨٢ املسألة ً ً ً ّ
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ة أو مكافأة، وكان ّمؤونته بأرباح حصلت له أثناء السنة، أو عن طريق هدي
َعليه دين قد استدانه ملؤونته ومصاريف عائلته، يساوي قيمة ذلك املنزل أو 

لتي اشرتاها، جيوز له حينئذ أن حيتسب قيمة تلك األرض أو البستان ا
األمور عىل أهنا مؤونة، وال حاجة الحتساهبا من ضمن األرباح السنوية، 

  .حينام يريد استخراج اخلمس
ّجيب عىل كل مكلف يف آخر السنة أن خيرج مخس كل ما  :١٨٨٣ املسألة ّ ّ

ت كاملأكوالت واملرشوباّزاد عن مؤونته، وإن كان مما ادخره ألجل املؤونة، 
 . املنزلية األخرىوامللبوسات ونحوها من االحتياجات

ً إذا كان عليه دين استدانه ملؤونة السنة، وكان مساويا للزائد عن ،نعم َ
املؤونة، مل جيب اخلمس يف الزائد، وكذا إذا كان الدين أكثر مما هو زائد عن 

َّاملؤونة، وأما إذا كان الدين أقل مما زاد عن مؤونته، جيب إخراج  مخس َّ
 .التفاوت ال غري

إذا بقيت األعيان املذكورة يف املسألة السابقة، إىل السنة  :١٨٨٤ املسألة
َّالالحقة، وكان مدينا عليها، ثم وىف الدين يف أثنائها من أرباح السنة الالحقة،  َّ ً
صارت تلك األعيان من أرباح السنة الالحقة، فال جيب فيها اخلمس إال عىل 

 .ما يزيد منها عىل مؤونة تلك السنة
َّوكذا ما لو فرض أنه اشرتى سيارة ملؤونته بثمن يف الذمة، ثم  ّ ً ّّ
َاستعملها، ثم وىف دينه يف السنة الالحقة، مل جيب عليه مخس السيارة،  ّ َّ
ّوهكذا إذا وىف بعض أجزاء ثمنها مل جيب اخلمس يف احلصة التي دفع ثمنها َّ. 

َّوجيري هذا احلكم يف كل ما اشرتى من املؤن بالدين،  ّثم وفاه من أرباح ّ َّ
 .السنة الالحقة
ّيعد أداء الدين من املؤونة املستثناة، سواء كانت االستدانة  :١٨٨٥ املسألة
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َ إذا مل يؤد دينه إىل ،نعم. ّيف سنة الربح أم قبلها، متكن من أدائه قبل ذلك أم ال ِّ
ّأن انقضت السنة املالية، وجب اخلمس يف أرباحها من دون استثناء مقدار 

ً أن يكون دينا ملؤونة حتصيل الربح من دون وجود مقابل له، وفاء الدين، إال
َّأو يكون دينا ملؤونة السنة، كام لو استدان لرشاء طعام لعياله، فإن مقداره  ً

 .ّيكون مستثنى من الربح وإن مل يؤده بعد
ال فرق فيام ذكرناه يف املسألة السابقة، من كون أداء الدين  :١٨٨٦ املسألة

ًسبب الدين أمرا اختياريا، كاالقرتاض والرشاء من املؤونة املستثناة، بني كون  ً
ًبثمن يف الذمة، أو قهريا كأرش اجلنايات وقيم املتلفات ونفقة من جيب عليه  ّ

 أو  ـّكاألمثلة املتقدمة ـ ذلك، كام ال فرق فيه بني كونه من قبيل حقوق الناس
ة، ّمن احلقوق الرشعية، كام لو أتلف املال الذي تعلق به اخلمس أو الزكا

ّوانتقل احلق إىل الذمة ّ. 
ّويلحق بالدين فيام تقدم  .ّالواجبات املالية كالنذور والكفارات، ونحومها: َّ

ًوكذا إذا كان الدين نفسه معدودا من املؤونة، كام لو ضمن يف تلك السنة  َّ
ًدين مؤمن معرس مثال بال إذنه ٍ ُ ٍ َ. 

 اخلمس فيه، وإن ّففي مجيع ذلك إن أداه من الربح يف سنة الربح، مل جيب
كام  ـ ّوأما يف غري ذلك فال يستثنى مع عدم أدائه. كان حدوثه يف السنة السابقة

َّ كام لو كان مدينا من سنني سابقة ملؤونة تلك السنني أو لغريها، فإن  ـّتقدم ً
 .ّالديون املذكورة ال تستثنى من الربح إذا مل يؤدها

أن يكون للدين بدل موجود : َّ املراد من وجود مقابل للدين هو:توضيح
ًفعال وقت أداء الدين، كام لو اقرتض مبلغا من املال لرشاء بيت له، فالبيت  َّ ً

ًمادام هو أو بدله موجودا وقت أداء الدين، فإن للدين مقابال حينئذ؟ َّ ََّّ ً 
َّوهبذا يتضح املراد من عدم وجود مقابل للدين َّ. 
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ًإذا اشرتى عقارا بثمن يف الذمة مؤجال :١٨٨٧ املسألة ّ ّ ، ومل يكن من ً
َّمؤونته، ثم حال عليه احلول، مل جيب إخراج مخس ذلك العقار، فإذا وىف متام  َّ
ّالثمن يف السنة الالحقة، كان العقار من أرباح السنة التي وىف فيها، ووجب 
ّإخراج مخسه، وإذا وىف نصف الثمن يف السنة الالحقة، كان نصف العقار من 

ًس النصف، وهكذا كلام وىف جزءا من أرباح تلك السنة، ووجب إخراج مخ ّ ّ
 .ّالثمن، كان ما يقابله من العقار من أرباح السنة التي يويف فيها

ّهذا إذا كان للدين مقابل موجود، أما إذا تلف فال مخس فيام يؤديه لوفاء  ّ َّ
 .)١٨٨٥(ّالدين كام تقدم يف املسألة 

ّإذا اشرتى دارا للسكنى بثمن مؤجل يف الذمة، فسكنها :١٨٨٨ املسألة ّ ً ،
ّثم وىف يف السنة الالحقة ثمنها، مل جيب عليه مخس الدار، وكذا إذا وىف يف  ّ َّ
ّالسنة الالحقة بعض أجزاء الثمن مل جيب اخلمس يف احلصة من الدار، وجيري 

َّهذا احلكم يف كل ما اشرتى من املؤن بالدين ّ . 
ًإذا استدان مقدارا من املال ليعمل به، استثني الدين مما  :١٨٨٩ املسألة
تعاقبت السنوات، إال أن يصاب بخسارة يف بعض السنني، فال عنده مهام 

 . السنني الالحقةيفيستثنى مقدار اخلسارة 
ّ وبقيت يف ذمته سنني عديدة يعمل هبا، <عرشة ماليني>إذا استدان : ًمثال

ّ استثنى هذا املقدار يف كل سنة، <عرشة ماليني>فإن مل ينقص ما عنده عن 
ال غري، وإن نقص ما عنده يف بعض السنني فبلغ وكان الربح هو الزائد عليه 

ً مثال، <عرشة ماليني>َّ ثم ارتفع يف السنني الالحقة إىل <مخسة ماليني>
 <اخلمسة األخرى> وكانت <مخسة ماليني فقط>استثنى من الدين السابق 

ًدينا غري مستثنى مما يصري عنده ّنعم لو وفاها، كان وفاؤها من مؤونة سنة . َ
ً تقدم سابقاالوفاء كام َّ . 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

مبدأ السنة اخلمسية من حني ظهور الربح والفائدة، بال  :١٨٩٠ املسألة
فرق يف ذلك بني أنواع احلرف والتجارات واملهن والوظائف ونحوها، 
ّويستثنى من ذلك مؤونة السنة، بمعنى أن للمكلف أن يرصف من أرباحه يف 

ّإىل أن يمر عليه عام، وبحلوله جيب  ـ انه يف أحكام املؤونةّبام تقدم بي ـ املؤونة
 .عليه إخراج مخس ما زاد عن مؤونته

ّهناك طريقان يمكن للمكلف أن يسلكهام حلساب الربح  :١٨٩١ املسألة
 : واملؤونة

ً أن يضع لكل ربح حيصل عنده رأس سنة مستقال عن األرباح :ّاألول ّ
إىل آخر السنة اخلمسية كان ُاألخرى احلاصلة عنده، فإذا مل يرصف يف املؤونة 

 . عليه اخلمس
ٍهنا ال جيوز له استثناء مؤونة متقدمة عىل حصول ربح من ذاك الربح  ّ

ّ يمكنه أن يستفيد من هذا الربح للمؤونة املقارنة أو املتأخرة عن ،نعم. ّاملتأخر
 .الربح

 أن يضع ملجموع أرباحه احلاصلة عنده رأس سنة واحدة، فيحسب :الثاين
ّوارداته من خمتلف أنواع التكسب من التجارة والزراعة والصناعة جمموع 

 . واملهنة وغريها
ّهنا جيوز له أن يستثني مؤونة متقدمة عىل ربح ما من ذاك الربح املتأخر ٍ ّ. 

َّهل جيوز للمكلف التلفيق بني الطريقني : قد يتساءل :١٨٩٢ املسألة
ً، ويستثني ربحا ّاملتقدمني يف املسألة السابقة، فيضع ملجموع أرباحه سنة مالية

 َّ، بجعل سنة خاصة له من حني حصوله، أم ال؟ًكبريا حصل عليه يف أواخر السنة
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 جيوز له ذلك، ولكن كام قلنا يف املسألة السابقة، برشط أن ،نعم: اجلواب
ّال يستثني من هذا الربح املتأخر مؤونة متقدمة عليه ّ. 

 املؤونة إن ّوهذا تسهيل للمكلف لكي يكون له وقت طويل لرصفه يف
 .ًكان حمتاجا إليها

ًلو مر عليه أحد عرش شهرا، ومل يكن قد حصل عىل ربح كبري، : ًفمثال ّ
ًيستطيع أن يشرتي به سيارة ملؤونته أو دارا لسكناه، لكن حصل عىل ربح كبري  ّ
ّوهدية أو جائزة ونحوها مما يتعلق به اخلمس يف الشهر األخري أو األيام  ّّ

ّمسية، ومل يكن الوقت كافيا لتهيئة مقدمات رشاء األخرية من السنة اخل ً
ّالسيارة أو الدار، فلو جعل هذا املال ضمن الطريق الثاين املتقدم يف املسألة 

ّالسابقة، فإنه البد أن خيمسه يف آخر السنة َّ. 
ًهنا يستطيع املكلف أن جيعل هلذا املال الذي حصل عليه أخريا رأس سنة  ّ

صة لكي يشرتي ما هو حمتاج إليه يف مؤونته، فيستثنى ّمستقلة، فتتاح له الفر
 .ّمن اخلمس، وإال وجب ختميسه بعد مرور احلول عليه من حني حصوله

ًجيوز للمكلف أن خيتار لرأس السنة اخلمسية، يوما من  :١٨٩٣ املسألة ّ
 .ّأيام السنة القمرية أو امليالدية أو غريمها

ّجيوز للمكلف أن يغري رأس السنة اخلمسية، لكن برشط  :١٨٩٤ املسألة ّ
ن يدفع مخس ما ربحه فيام سبق، واستئناف رأس سنة جديدة، كام جيوز تبديل أ

رأس السنة من شهر إىل آخر لألرباح اآلتية، سواء أجعل حساب سنته عىل 
األساس اهلجري أو القمري، بال حاجة إىل املصاحلة أو االستئذان من مرجع 

 .تقليده
ًهال من مل حياسب نفسه سنني متامدية، إما غفلة، أو متا :١٨٩٥ املسألة

َّوتسويفا، أو عامدا ملتفتا إىل احلكم الرشعي، ثم انتبه إىل حاله، وبنى عىل أن  ً ً ً
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 ّحياسب نفسه يف كل ما مىض من السنني السابقة، فامذا يصنع؟
 :ّعليه أن يقسم أمواله إىل قسمني: اجلواب

ً األموال التي تكون مؤونة له فعال أو كانت مؤونة سابقا، :ّالقسم األول ً
ّ وامللبس واملركب وغريها، أي كل ما تتطلبه حاجياته، وحكم هذه كاملسكن ّ

 :األموال حسب الصور التالية
ّإذا علم بأنه قد اشرتى هذه األمور من أرباح مل متر عليها سنة : األوىل

 .ًكاملة، فال مخس عليه أصال
ّإذا علم بأنه قد اشرتى هذه األمور من خالل األرباح التي مرت : الثانية

 .َّ سنة، فالبد أن يدفع مخس ثمنها وقت الرشاءعليها
ًإذا علم بأن اشرتى منزله مثال يف سنة مل يكن عنده ربح فيها، أو : الثالثة

كان لديه ربح، لكن مل يكن يزيد عىل مصارفه يف مؤونته، يف مثل هذه احلالة 
ّجيب عليه دفع مخس األموال التي اشرتى هبا الدار، حتى لو فرض حصول 

 <عرشة ماليني>يف قيمة املنزل الذي اشرتاه، كأن يكون اشرتاه بـ ارتفاع 
 .<عرشين مليون>فصارت قيمته احلالية 

َّوكذا لو كان يعلم بأن جمموع أرباحه يف تلك السنة التي اشرتى هبا 
 فيجب عليه حينئذ أن <مخسة ماليني>املنزل، تفيض عن مؤونته بمقدار 

 .<مخسة ماليني>يدفع مخس 
ّإذا علم بأنه مل يربح يف بعض السنني أصال حتى بمقدار : الرابعة ً

مصاريف املؤونة، وكان كان يرصف من أرباح السنوات املاضية، وجب 
 .عليه إخراج مخس مقدار مصارف املؤونة

ّإذا شك يف أن ما اشرتاه هل كان من أرباح تلك السنة أو أهنا : اخلامسة
َ عليه، لكن األوىل باملؤمن أن اشرتيت من أرباح السنوات املاضية، فال يشء
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 .يتصالح مع مرجع تقليده يف مثل هذه احلالة
ّوهبذا يتضح حال ما إذا علم ببعضها وشك يف البعض اآلخر، فإنه جيب  ّّ
عليه إجراء حكم ما علمه عليه، أما ما مل يعلم فال جيب عليه فيه يشء كام 

 .ّتقدم
النقود والعقارات ً األموال املوجودة بيده فعال، ك:القسم الثاين

 :واألسهم وغريها، ومل تكن داخلة يف املؤونة، فحكمها كام ييل
ّأما النقود، فيجب عليه دفع مخـسها فـورا، إذا كـان قـد مـر عليهـا  • ً

ّحول، وإال إذا كانت من أرباح مل يمر عليها حـول، فـال جيـب عليـه دفـع 
ان الدفع أوىل ًمخسها فورا، بل جيوز له أن يدفع مخسها يف آخر السنة، وإن ك

 .وأفضل
ّوأمـا العقـارات واألسـهم ونحومهـا، فإنـه إن علـم أنـه اشــرتاها  •

ّباألموال التي مرت عليها سنة، فيجب عليه أن يدفع مخـس قيمـة الـرشاء، 
 .  وإن ارتفعت قيمتها احلالية

ّنعم جيب عليه أن يدفع مخس الزيادة بمجرد حصوهلا وال تعد من  ّ
 .أرباح السنة الالحقة

َّلم بأن عموم األموال التي حصل عليها يف طول إذا ع :١٨٩٦ املسألة
ُالفرتة التي مل يكن يدفع فيها اخلمس، كانت ترصف يف مؤونته ومؤونة عياله، 
من مأكل ومرشب وملبس ومسكن ويف صدقاته وزياراته وهداياه وضيوفه، 
ّوقضاء احتياجات العائلة، ومل يتبق منها يشء يذكر، كام هو حال متوسطي  َّ َ َ

ّشهري كاملوظفني والعامل وطالب العلوم الدينية وأمثاهلم، الذين ال الدخل ال ّ
 .من أموال عىل مؤونتهم، فال مخس عليهم ـ ًعادة ـ يزيد ما يدخل إليهم

الربح إنام يدخل حتت دائرة السنة اخلمسية، من حني  :١٨٩٧ املسألة
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دخوله حتت السلطة، بمثل االستالم أو الدخول يف احلساب املرصيف، أو 
 .ّىل استالمه ممن هو يف ذمته، ونحو ذلكسيطرة الشخص ع

ال جيب عىل املكلف أن يكون له رأس سنة مخسية، بل  :١٨٩٨ املسألة
ّالواجب عليه أن خيمس كل ما حال عليه احلول من األرباح والفوائد ومل  ّ
ّيرصفها يف مؤونته، وجعل رأس السنة املعينة الواحدة إنام هو من جهة 

ّالكاسب وأمثاهلام أن جيعل لكل التسهيل باعتبار أنه يصعب عىل التاجر أو 
 .ّربح سنة خاصة

جيوز للاملك تأخري دفع مخس األرباح التي حصل عليها  :١٨٩٩ املسألة
 .ّإىل آخر السنة، حتى لو علم بزيادهتا عن املؤونة





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 
 

ّاخلمس وإن كان يتعلق بالعني، إال أن املالك يتخري بني  :١٩٠٠ املسألة ّ ّ
 النقود، وال جيوز دفعه من األعيان األخرى إال دفع العني ودفع القيمة من

 .بإذن مرجع تقليده
ّال جيوز الترصف يف العني التي تعلق هبا اخلمس بعد  :١٩٠١ املسألة ّ

ّحلول رأس السنة اخلمسية، من دون فرق بني الترصف اخلارجي باألكل 
ّوالرشب واللبس وسائر الترصفات األخرى، والترصف االعتباري بالبيع  ّ

ّونحوها، إال إذا كان الغرض من ذلك الترصف والرشاء واإلجارة 
 .االعتباري، من أجل تصفية املال ودفع اخلمس، فإنه جيوز له ذلك

إذا انتهت سنة الربح، فلم يدفع اخلمس، وأراد أن يدفعه  :١٩٠٢ املسألة
 :من أرباح السنة الالحقة، فهنا صورتان

ً أن يكون ربح السنة السابقة باقيا، عينا أو بدال، فهنا ال :األوىل ً يكون وفاء ً
ّاخلمس من مؤونة السنة الالحقة، بل جيب عليه مخس املقدار الذي وىف به 
مخس السنة السابقة، كبقية أرباح سنة الوفاء، وكذا لو صاحله مرجع تقليده 
ّعىل مبلغ يف الذمة، مل يكن وفاء مال املصاحلة من أرباح السنة الالحقة، من 

 .املؤون املستثناة
ً السنة السابقة قد تلف عينا وبدال، هنا يكون وفاء  أن يكون ربح:الثانية ً

 .اخلمس من مؤونة سنة الوفاء، فال جيب اخلمس يف مقداره
ّإذا حسب ربحه فدفع مخسه، ثم انكشف أن ما دفعه كان  :١٩٠٣ املسألة َّ

أكثر مما وجب عليه، مل جيز له احتساب الزائد مما جيب عليه يف السنة التالية، إال 
 .باالستئذان من مرجع تقليده
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ّجيوز للاملك تعجيل دفع اخلمس بعد حتقق الربح قبل  :١٩٠٤ املسألة
 . ـّكام تقدم ـ انتهاء السنة اخلمسية

 ال يمكنه أن يدفع يف <ًمليونا>ّلكن إذا كان يربح يف عمله يف كل شهر 
 فإن <اثنا عرش مليون>ّأول السنة مخس جمموع أرباح األشهر الالحقة، وهي 

ّكام لو كان هناك مستحق  ـ احتاج إىل تعجيل الدفع قبل حصول الربح
َّيتعني عليه الدفع بعنوان القرض، ثم وفاء القرض من اخلمس بعد  ـ لذلك ّ

 .ظهور الربح
ّإذا حل رأس السنة، وحاسب الشخص نفسه وعني  :١٩٠٥ املسألة ّ

 :مقدار اخلمس، ومل يدفعه، فهنا صورتان
ّأن يعني مقدار اخلمس من النقد باملصاحلة مع مرجع تقليده، هنا : األوىل

ّقل احلق إىل ذمة املكلف، وختلص األعيان اخلارجية التي عنده من اخلمس، ينت ّ
ّوحينئذ يثبت يف ذمته املقدار الذي عني باملصاحلة، سواء بقيت األعيان عنده  ّ ٍ
ًأم مل تبق، بل تلفت أو أخرجها عن ملكه بعوض أو جمانا باهلبة مثال، وسواء  ً ّ

ًصعودا أو نزوالّبقيت قيمتها السوقية عىل حاهلا أم تغريت  ً . 
ّ أن يعني مقدار اخلمس من النقد بنظره من دون املصاحلة :الثانية

 :واالستئذان من مرجع تقليده، فهنا
تارة تكون األعيان باقية عنده، حينئذ إن ارتفعت قيمة هذه األعيـان  •

َّالتي فيها اخلمس قبل دفعه، ثم باع تلك األعيان، فإنه البـد أن يـدفع مخـس  َّ
وإن نقـصت قيمتهــا، نقـص مقـدار اخلمـس، وال يــضمن . لفعليـةالقيمـة ا
 .النقص
ًوأخرى خيرج هذه األعيان التي تعلق هبا اخلمس عن ملكه جمانا • ّ كام  ـ ّ

َّ فهنا البد أن يدفع مخس هـذه األعيـان بقيمتهـا الفعليـة، ال  ـلو وهبها لغريه
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 .قيمة يوم الرشاء
 فإن كان غـري  ـنحومهاكرسقة أو ضياع و ـ وثالثة، يطرأ عليها التلف •

ّمفرط وغري مقرص ال يف تأخري اخلمس، وال يف التلـف، نقـص مـن اخلمـس  ّ
ًبنسبة التالف للباقي، فإن تلف النصف مـثال نقـص النـصف مـن اخلمـس، 
ًوهكذا، وإن كان مقـرصا ومفرطـا يف تـأخري اخلمـس أو يف التلـف، ضـمن  ًّ ّ

 .اخلمس بتاممه
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. البلوغ والعقل: ّ يف تعلق اخلمس بأرباح املكاسبيشرتط :١٩٠٦ املسألة
ّفلو كان صغريا أو جمنونا من أول السنة، مل يتعلق بامله اخلمس، ومتى ما أفاق  ّ ً ً
ّأو بلغ، كان ذلك أول سنته بالنسبة إىل ما يملكه من املال، فلو زاد عن مؤونة 

 .سنته بعد اإلفاقة والبلوغ، وجب عليه ختميس الزيادة
ًمع من ال خيمس ال حرمة فيها، سواء كان الرشاكة  :١٩٠٧ املسألة ّ

ًالرشيك ال يعتقد بوجوب مخس أرباح املكاسب أصال، أو يعتقد لكنه ال 
ّيؤدي ذلك عصيانا أو متاهال؛ ألن التكليف يرتبط به وال يشمل غريه، نعم  ًً ّ

ّعليه إخراج مخس حصته إذا كان قد تعلق هبا اخلمس ّ. 
َّعلم املكلف بأن  إذا انتقل مال من شخص إىل آخر، و  :١٩٠٨ املسألة ّ

 ّصاحب املال مل خيمس، فهل جيب عليه إخراج اخلمس؟
 :يف املسألة صورتان: اجلواب
أن يكون الشخص الذي انتقل املال منه غري مسلم أو غري معتقد : األوىل

يف مثل هذه احلالة ال جيب عىل . ًبوجوب اخلمس يف أرباح املكاسب أصال
رج مخسه، لكن ال ألجل أخبار التحليل ّاملكلف الذي انتقل املال إليه أن خي

ّالذي ذكرها الفقهاء، بل لوجه آخر أرشنا إليه يف حمله ٍ. 
ً أن يكون الشخص الذي انتقل املال منه معتقدا بوجوب اخلمس :الثانية

، لكن لعصيانه أو لتامهله ^ يف أرباح املكاسب؛ كأتباع مدرسة أهل البيت
ًذي انتقل إليه املال أن خيرج مخسه أيضا؛ ّمل يدفع ذلك، فال جيب عىل املكلف ال

ًألن التكليف إنام كان متوجها إىل من انتقل عنه املال، وال يكون من انتقل إليه  ّّ
ّمسؤوال عن ذلك إال إذا دل دليل عىل ثبوت ذلك، وال دليل عليه، فيكون  ً
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ًاملهنأ ملن انتقل إليه، والوزر عىل مانع اخلمس إذا كان مقرصا ّ. 
ّ ربح سنته احلالية عىل مؤونة سنة قادمة من لو رصف من :١٩٠٩ املسألة

ّدون أن يملك حاليا أمرا ماديا يكون بإزاء ما رصفه فيه، مل يتعلق به اخلمس،  ً ً ً ّ
 :ّكام لو فرضنا أنه

َّاشرتى سيارة وأعطى كل ثمنها من ربـح هـذه الـسنة أو بعـض  •
ّثمنها، لكن ال تسلم له إال بعد سنة أو سنتني، وهي من مؤونتـه حيـن َّ ام ُ

 .ّتسلم له
ًأو سجل اسمه يف احلج، وقدم لذلك ماال من أرباح هذه الـسنة،  • ّ ّ ّ

كام هـو املتعـارف يف بعـض  ـ ّولكن ال يصل وقت حجة إال بعد سنني
 .ـالبلدان 

ّأو اشرتى خط الكهرباء أو املاء أو الغاز ونحوها من اخلـدمات،  •
ّلكن ال يسلم إال بعد مرور رأس السنة املالية عليه، وه و من مؤونتـه يف َّ

 .وقت التسليم
ّففي مثل هذه املوارد وغريها، ال يتعلق هبذا املال اخلمس وإن حال 
ّاحلول، وذلك ألن املقصود باملؤونة املستثناة من اخلمس، هو كل ما يؤمن  ّ ّ
ّويغطي احتياجات املكلف يف خمتلف جوانب احلياة العرصية، سواء كانت  ّ

َّ، وال دليل عىل أن املؤونة املستثناة البد أن يف هذه السنة أو السنني الالحقة
 .تكون مؤونة نفس سنة الربح

ال يشرتط أن يكون تقييم األعيان عند حساب رأس  :١٩١٠ املسألة
ّالسنة اخلمسية بالعملة املتعارفة للبلد الذي يعيش فيه املكلف، بل جيوز له أن 

ّيقيمها بعملة أخرى، ويؤدي اخلمس عىل أساسها ّ. 
ً النقدية صعودا أو تهار يعيش يف بلد تتأرجح عمللو كان التاج: ًفمثال
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ّنزوال بنحو كبري، فإنه جيوز له أن يقوم البضائع  واألعيان املوجودة عنده ً
ّبعملة ال تتغري كثريا، ويؤدي اخلمس عىل أساس هذه العملة، ال العملة  ً ّ

 .املتعارفة يف بلده
ّإذا أراد من له رأس سنة مخسية أن يغري ذلك، فإما يري :١٩١١ املسألة د ّ

 .تقديمها أو تأخريها
فإن أراد تقديمها، أمكنه حماسبة حاله املـايل ودفـع مـا عليـه مـن  •

ًمخس يف املوعد الذي يراه مناسـبا حلالـه، ويكـون هـو املوعـد اجلديـد 
 -ّكام تقدم  ـ لرأس سنته اخلمسية، بال حاجة إىل مراجعة مرجع تقليده

ــ • ــع تقلي ــة مرج ــاج إىل مراجع ــا، احت ــا إن أراد تأخريه ده وأم
 .لالستئذان منه يف تأجيل الدفع إىل املوعد اجلديد

 أن األموال التي )١٨٢٣(ذكرتم يف املسألة : قد يتساءل :١٩١٢ املسألة
ّترصف لتحصيل األرباح والفوائد، تعد من املؤونة املستثناة من اخلمس، 

 ً أيضا هي من هذا القبيل أم ال؟<الرسقفلية>فهل ما يدفعه البعض بعنوان 
لذي يدفعه الكاسب للاملك أو غريه بعنوان نعم، املال ا: اجلواب

ّ يعد من املؤن املستثناة من اخلمس، وحاهلا كحال أجرة املحل <الرسقفلية> ّ
ًالذي يستأجره للعمل، إال إذا أوجبت للدافع حقا يف أخذها من غريه  ّ

ّإذا أوجب ما دفعه حقا له يف الدكان يستطيع أن يأخذ : ًأيضا، وبتعبري آخر ً ّ
ّ غريه ماال، وكان مأذونا من قبل املالك، فإنه جيب عليه مخس ما يف قباله من ً ً

 وإن زادت القيمة يف رأس السنة اخلمسية، نعم إذا <الرسقفلية>دفعه بعنوان 
ّباع ذلك بأكثر مما دفع بإزائها، جيب عليه دفع مخس الزيادة فورا، وال تعد  ً

 .من أرباح السنة الالحقة
ُفهل تعد األجرة التي ّإذا آجر نفسه سنني متعددة،  :١٩١٣ املسألة ّ
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 ّاستحقها من أرباح السنة التي استؤجر فيها أم ال؟
 :هنا صورتان: اجلواب
ّ أن يقبض يف كل سنة مقدار األجرة التي ختتص بتلك السنة، فهنا :األوىل ُ ّ

ّال جيب إال أن خيمس الزائد عىل مؤونته ّ. 
ّ أن يقبض أجرة مخس سنوات مثال يف السنة األوىل، إال:الثانية ّ أنه يؤدي ً

العمل يف السنوات القادمة، هنا ال جيب عليه أداء مخس ما يقع بإزاء السنني 
 .ّاآلتية، ألهنا ال تعد من أرباح هذه السنة، بل من أرباح السنني القادمة

ضح حكم من آجر نفسه لصالة عرش سنني، وقبض األجرة،  ّوهبذا يت
َّفصىل سنة واحدة ثم حال عليه احلول، كانت قيم ة التسع سنني الباقية كسائر ّ

 .الديون، مستثناة من جمموع ربحه، وال جيب فيها اخلمس



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

ّما هي أهم مصارف مخس أرباح املكاسب يف : قد يتساءل :١٩١٤ املسألة
 عرص الغيبة الكربى؟

ّيمكن اإلشارة إىل موردين يعدان من أهم مصارف هذا احل: اجلواب  :ّقّ
 خدمة الدين احلنيف، برفع دعائمه وإقامة شعائره واحلفاظ عىل :األول

  .ّحرماته، ورد كيد الظاملني عنه، وترويج الرشع الرشيف ونرش أحكامه
ّخدمة أهل العلم املخلصني، واملهتمني بأداء : ّومن أهم مصاديق ذلك

بام  ـ ًوظيفتهم، الذين يرصفون أوقاهتم يف حتصيل املعارف الدينية عموما
 والباذلني  ـيشتمل عىل التفسري والعقائد، ال خصوص مسائل احلالل واحلرام

ّأنفسهم يف تعليم اجلاهلني وإرشاد الضالني والدفاع عن حياض العقيدة 
 .واملذهب والدين املبني

ّفإن ذلك يعد من أهم وأحسن مصارف هذا احلق، وهلم أن يأخذوا منه ما  ّ ّ َّ
ّامتهم، ويستغنون به عن غريهم، ليتفرغوا ألداء ّيكفيهم وحيفظ عزهتم وكر

ًواجبهم، والقيام بوظيفتهم ومسؤوليتهم التي ألقيت عىل عاتقهم، بعيدا عن  ُ
 .ّالتوسع واجلمع والرسف والرتف، وأوصيهم بمراعاة االحتياط قدر وسعهم

ّوأما من تزيى بزهيم وانتسب هلم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم  َّّ َّ َ
ً يستحق من هذا احلق شيئا، فال جيوز له االستفادة منهبواجب، فال ّ ّ. 
ّدفع رضورات وحاجات املؤمنني املتدينني، ومد يد العون إليهم، : الثاين ّ

ّوإغاثة هلفتهم وتنفيس كربتهم، فإهنم عيال صاحب هذا احلق صلوات اهللا  ّ
 .ّعليه، فينبغي تأمني نفقتهم وكشف رضهم

الرصف يف هذين املوردين ونحومها، األخذ يف  ـ  بقدر اإلمكان ـوالالزم
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 وبذل الوسع يف  ـّعجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف ـ بعني االعتبار إحراز رضاه
ًذلك، بمالحظة املرجحات واألولويات بعيدا عن األغراض الشخصية  ّ

 .واملغانم الفردية
 ـ ّهل جيوز للاملك أن يترصف يف مخسه: وقد يتساءل :١٩١٥ املسألة

من دون االستئذان من مرجع  ـ  أو سهم السادةسواء كان من سهم اإلمام
 تقليده أم ال؟
ّال جيوز للاملك االستقالل يف الترصف يف هذا اخلمس، سواء : اجلواب

 ورصفه يف  ـكام هو املشهور بني الفقهاء ـ كان من سهم اإلمام أو سهم السادة
َّمصارفه املتقدمة، بل البد من الرجوع إىل مرجع تقليده املستوعب لل جهات ّ

ّالعامة واخلاصة، والعارف بجهات الرصف، الذي يتيرس له القيام هبا، ولو  ّّ
ّباالستعانة بأهل اخلربة واألمانة، فيكون رصف احلق املذكور، إما بإيكال  ُ

 .ًأحدمها األمر لآلخر، أو إعامل نظرمها معا يف كيفية الرصف
ّق، فالالزم  عىل هذا، فإذا أجاز مرجع التقليد للاملك أن يرصف هذا احل

ّعليه الرجوع ملن هو األوثق يف نفسه يف األمانة واملعرفة وحسن الترصف 
ّوبعد النظر، بعد التثبت وبذل اجلهد ُ. 

ّواحلذر احلذر من املؤثرات اخلارجة عن مقتىض املسؤولية واملوازين 
ّالرشعية، فإن هذا احلق يعد أمانة بيد املالك واحلاكم الرشعي، وبيد كل من  ّ َّ

ّع يده عليه، فالالزم عىل اجلميع حتري األقرب فاألقرب من رضاه صلوات تق
َّ، لتؤدى ً حارضا لقام بمثل هذه األعامل× اهللا وسالمه عليه، بنحو لو كان

ّاألمانة عىل أفضل الوجوه وأحوطها، مع صدق النية واإلخالص يف أداء 
ّالواجب، والبعد عن الرغبات الشخصية والعناوين اخلاصة، وحم  .اباة اآلخرينُ
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ّفلعل اهللا سبحانه وتعاىل إذا علم ذلك اإلخالص من القائمني عىل هذا 
ّاحلق، أن يسددهم ويوفقهم يف مسعاهم، ويبارك هلم يف أعامهلم ّ وإن أخطؤوا . ّ

ّيف ذلك قبل منهم وعفا عنهم، ألن نية املرء خري من عمله، وال يكلف اهللا  ّ ّ
 .ًنفسا إال وسعها

ُلك، صار سببا خلذالهنم يف أمورهم، فيوكلهم اهللا إىل ّوإن مل يتحروا ذ ً
ّأنفسهم، يتورطون يف الشبهات ويرتطمون باملحرمات، فإن صادف أن ترتب  ّ ّ
ّالنفع عىل عملهم، مل يكونوا مشكورين وال مأجورين، وإن ضاع احلق 
ُبترصفهم ورصف يف غري مورده، كانوا حماسبني عىل ذلك ومؤاخذين يف يوم  ّ

 .ًموىل عن موىل شيئا وهم ال ينرصونال يغني 
ّوهذا هو الضابط العام يف مجيع موارد أداء الوظائف الرشعية والقيام هبا، 
ّألن املحاسب عليها عامل بالرسائر ومطلع عىل الضامئر، وكام ورد يف اخلرب 

 .ّ أعاذنا اهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا<والناقد بصري>
 يف أخذ اخلمس لشخص يعلم  إذا أذن احلاكم الرشعي  :١٩١٦ املسألة

ًمستحقا لهمن نفسه أنه ليس  ّإما لدفع رشه أو رضره، أو خلطئه يف  ـ ّ
ّ مل حيل املال لذلك  ـتشخيص حاله بعد استكامل الفحص حسب طاقته

ّالشخص، ألن احلاكم الرشعي، وإن كان معذورا قد أدى وظيفته حسب  ً
ًطاقته واجتهاده، إال أنه ال حيلل حراما وال حي ًرم حالال، وال يغري حقا وال ّ ّ ّ ًّ

 .ًباطال
ّهل ما يأخذه البعض من الذين يتولون أخذ : قد يتساءل :١٩١٧ املسألة

 ّاخلمس من صاحب املال وإيصاله إىل احلاكم الرشعي، يعد من مصارفه أم ال؟
ّال يعد ذلك من مصارف اخلمس، وإنام ذلك خمتص بالزكاة، : اجلواب ّ

ومل  ـ ّكام تقدم يف كتاب الزكاة ـ ًام فيهافقد جعل اهللا تعاىل للعاملني عليها سه
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 .جيعله يف بقية الواجبات املالية من اخلمس وغريه
يف نفعه الديني أو  ـ ّنعم إذا كان املوصل للخمس من مصارف هـذا احلق

ّ جاز دفع يشء له مما أوصل أو من غريه، بل قد يستحق أكثر  ـّحاجته وتدينه
ً كام انه إذا كان عارفا )١٩١٤(املسألة ّعىل نحو ما تقدم يف  ـ مما أوصله

ًبجهات رصف هذا احلق، مطلعا عليها مأمونا عليه، فمن األفضل واألوىل  ً ّ ّ
 .ّالتعاون معه يف إيصال هذا احلق ألهله ورصفه يف مصارفه

ّ جيوز نقل اخلمس بإذن مرجع تقليد املكلف من بلده إىل   :١٩١٨ املسألة
َن كان األفضل واألوىل رصفه يف  وإ ـّسواء وجد املستحق يف بلده أم ال ـ غريه

 .ّبلده مع وجود املستحق فيه ومعرفته
إذا أوصل املالك اخلمس إىل مرجع تقليده أو وكيله،  :١٩١٩ املسألة

ّبرئت ذمته، وكذا لو رصفه يف مصارفه الصحيحة بإذن مرجع تقليده أو 
 .وكيله

 جيوز عزل اخلمس يف مال خمصوص بإذن مرجع تقليده   :١٩٢٠ املسألة
ً املال املعزول، ويكون باقي املال خاليا من هذا ّأو وكيله، فيتعني اخلمس يف

 .ّاحلق
ّفحينئذ ال جيوز تبديل املال املعزول بغريه، أو الترصف فيه، كام أنه يكون 
ّأمانة يف يد صاحبه، ال يضمنه إال مع التعدي والتفريط، ولو بتأخري الدفع إىل 

 .ّاملستحق
ّال يرتتب أي أثر عىل وأما لو عزله بغري إذن احلاكم الرشعي أو وكيله، ف ّ

 .ذلك



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

من املوارد التي عرض هلا األعالم إلخراج اخلمس منها، إذا اختلط 
املال احلالل باملال احلرام، وقد استندوا يف ذلك إىل بعض النصوص الروائية 

 :الواردة يف املقام
فيام :  يقول× سمعت أبا عبد اهللا :صحيحة عامر بن مروان قال: منها

خيرج من املعادن، والبحر، والغنيمة، واحلالل املختلط باحلرام إذا مل يعرف 
 .)١(<صاحبه والكنوز، اخلمس

أتى رجل :  قال×عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا : ومنها
ًاين كسبت ماال أغمضت يف مطالبه حالال وحرام: فقال ×أمري املؤمنني ً ًا، ُ

 .ّوقد أردت التوبة وال أدري احلالل منه واحلرام، وقد اختلط عيل
َّ، تصدق بخمس مالك، فإن اهللا ريض من ×فقال أمري املؤمنني  ّ

 .)٢(<األشياء باخلمس، وسائر املال لك حالل
ّولعل املستفاد من هذه النصوص ونظائرها، أن التخميس الوارد فيها 

م الذي حتتمل فيه الزيادة والنقيصة، أو هو نوع مصاحلة عىل املقدار احلرا
 .نوع تطهري للامل الذي ال جزم لنا بكون حرامه أكثر من اخلمس

ّإن >:  حيث قال ـّكام ذكر العالمة احليل ـ ًوهذا ما تقتضيه القاعدة أيضا
 <ّمنع املالك من الترصف يف ماله، ينايف قاعدة الناس مسلطون يف أمواهلم

                                                             
 ، كتاب اخلمس، أبو اب ما جيب فيه اخلمس، ٤٩٤ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ١(

 .٦: احلديث: الباب الثالث
 من أبواب ما جيب فيه ١٠: ، كتاب اخلمس، الباب٥٠٦ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ٢(

 .٤: اخلمس، احلديث
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ًويستدعي رضرا عظيام ب ّرتك االنتفاع باملال وقت احلاجة، وتسويغ الترصف ً
ّوكالمها منفيان،  ـ ّإذ املفروض أن بعضه ملك للغري ـ باجلميع إباحة للحرام

 . وهذا ما أمر به الشارع لتطهري املال).١(<وال خملص إال إخراج اخلمس
ّاملال احلالل املختلط باحلرام، إذا مل يميز، ومل يعرف  :١٩٢١ املسألة

 .ّفإنه حيل بإخراج مخسه ـ ولو يف عدد حمصورـ  مقداره، وال صاحبه
املراد باملال احلالل املختلط باحلرام، هي البضائع وأعيان  :١٩٢٢ املسألة

من  ـ األموال التي يكتسب اإلنسان بعضها بوجه حالل وبعضها بوجه حرام
ّثم خيتلط وال يتميز أحدمها عن اآلخر ـ ًخالل املعامالت الباطلة مثال َّ. 

  يشرتهيا اإلنسان بمعاملة صحيحة،البضائع واألعيان التي :١٩٢٣ املسألة
ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد كسب بعضه من حالل وبعضه من حرام، ال 
ّيعد من مصاديق املال احلالل املختلط باحلرام، بل هي كلها حالل، ويكون  ّ

ًاملكلف مشغول الذمة باألثامن التي دفع بدهلا ماال حراما ً ّ ّ. 
ّملالك، تصدق به عنه إذا عرف مقدار املال احلرام وجهل ا :١٩٢٤ املسألة

 تراضيا  ـأي عرف املالك وجهل املقدار ـ بإذن مرجع تقليده، ولو انعكس
ّبالصلح، وإن مل يرض املالك بذلك، جيوز االقتصار عىل دفع األقل إن ريض 

 .ّبه، واال يتعني الرجوع إىل احلاكم الرشعي حلسم االختالف
 إذا إذا عرف املالك ومقدار املال وجب دفعه إليه، لكن :١٩٢٥ املسألة

ّعلم قدر املال احلرام، ومل يعلم صاحبه بعينه وكان حمصورا يف عدد معني، هنا  ً
ّينبغي التخلص من اجلميع باسرتضائهم إن أمكن ذلك، وإن مل يمكن، إما 
ّللزوم الرضر املعتد به من إرضاء اجلميع، أو لوقوعه يف احلرج الشديد لو 

                                                             
 . إلحياء الرتاث^ّ، مؤسسة آل البيت ٤٢٢ ص٥ج: تذكرة الفقهاء، العالمة احليل) ١(
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ًعلموا بذلك، أو لغيبتهم بعضا أو كال، ففي ه ذه الصورة ينبغي مراجعة ً
 .ّاحلاكم الرشعي حلل املسألة

ّإذا علم من أول األمر أو بعد دفع اخلمس، أن احلرام يف  :١٩٢٦ املسألة
ّماله أكثر من مقدار اخلمس، ال يصح له االكتفاء بدفع اخلمس لتطهرياملال، 

ًبل البد من دفع الزائد املتيقن أيضا ّ َّ. 
قص من اخلمس، جاز له ّوكذا ما إذا علم من أول األمر أن احلرام أن

َّاالقتصار عىل دفع ما تيقن حرمته، نعم لو علم أنه أنقص بعد دفع اخلمس، 
 .فله اسرتداد الزائد الذي دفعه

إذا كان احلرام املختلط من اخلمس أو الزكاة أو الوقف  :١٩٢٧ املسألة
ّالعام أو اخلاص، أو ألي جهة معينة معلومة، ال حيل املال املختلط بإخراج  ّ ّ ّ ّ

ّوهو املتويل ألموال تلك اجلهة  ـ ري عليه حكم معلوم املالكاخلمس، بل جي
ّالعامة أو اخلاصة ّفالبد من مراجعة ويل املال املذكور والتصالح معه  ـ ّ َّ

لتخليصه من احلرام، هذا إذا أمكن وإال ينبغي الرجوع إىل احلاكم الرشعي 
 .ّحلل االختالف

سه، ال ّلو ترصف يف املال املختلط باحلرام قبل إخراج مخ :١٩٢٨ املسألة
ُيسقط اخلمس، بل يكون يف ذمته، وحينئذ أن عرف مقدار احلرام بعد ذلك،  ّ
ّدفعه إىل مستحقه، وإن تردد بني األقل واألكثر، جاز له االقتصار عىل األقل،  ّ ّ

 .وإن كان األفضل دفع األكثر
ّلو كان احلالل الذي يف املختلط مما تعلق به اخلمس،  :١٩٢٩ املسألة

ملال، مخس للتحليل، ومخس آخر للامل وجب عليه إخراج مخسني من هذا ا
ّالذي صار حالال بعد إخراج اخلمس األول ً. 

ّإذا تبني املالك بعد دفع اخلمس إىل مرجع تقليده، ال  :١٩٣٠ املسألة
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ّضامن عىل املكلف، نعم من حق املالك مراجعة احلاكم الرشعي واسرتداد 
 .ماله منه

ّإذا كان يف ذمته مال للغري، وقد يئس من معرفة صاحبه أو  :١٩٣١ املسألة
ّوصول إليه، وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه، وكذا لو دنا أجله وجب ال

 .عليه توثيق ذلك واإليصاء به
ّ يصح منه التصدق باملال املذكور بإذن مرجع تقليده لكن ال جيب ،نعم ّ

 .ّعليه ذلك، لكن ال تفرغ ذمته من املال املذكور لو قدر عىل املالك أو ورثته
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 ٣٦٣.................................املؤونة املستثناة من اخلمس: أحكام
 ٣٧٣..............................الزيادة والنقيصة يف رأس املال: أحكام
 ٣٨١...............................الربح واخلسارة يف رأس املال: أحكام
 ٣٨٧...............والزكاة اهلبة واملهر، وعوض اخللع، واخلمس: أحكام

 ٣٨٩...........................................................متهيد
 ٣٩١...........................................املوروث املال أحكام
 ٣٩٧...............................................مال التجارة :أحكام



 ٢ج/الفتاوى الفقهية................................................................٤٥٢

 ٣٩٩...........................................................متهيد
 ٤٠٢.......................................للتجارة ّاملعد املال مصادر

 ٤٠٥............................................َّالدين والقرض: أحكام
 ٤١١.......................................رأس السنة اخلمسية: أحكام
 ٤١٩.........................................كيفية دفع اخلمس: أحكام

 ٤٢٥.....................................................ّأحكام متفرقة
 ٤٣١...........................ّاملستحق للخمس واملتويل لرصفه: أحكام
 ٤٣٧.................................أحكام املال املختلط باحلرام: خامتة

 ٤٤٣..........................................................الفهرس
 



 ١

 
 

 

 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّاملفرسين
 . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طالل احلسن:  بقلم.معرفة اهللا .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم املعصوم الراسخون يف العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إهلامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.املعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعيل كس
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم، حوار.بحث حول اإلمامة. ١١
 .عة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتاالشفا. ١٢
ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤

 .القايض



 ٢

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ عيل العبادي:   بقلم.الرشائع
 ).٤-١ ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ حممود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود :  بقلم.ّ
 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛سفة صدر املتأهلنيفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ه يف الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. احلكمةرشح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .حممود نعمة اجليايش:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالميالفقه 
 . طالل احلسن. د: بقلم.فسريي عند العالمة احليدرياملنهج الت. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّ
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢-١ (روس يف احلكمة املتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم األئم ــب عل ــة ومرات ــوث يف حقيق ــام؛ بح ــم اإلم ّعل

 .الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.املعصومني
 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّمحيد جميد هدو
 .ود العبادي عيل مح: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،عقلية األربعةرشح كتاب األسفار الكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.لّاألو
القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقويب : بقلم.ّاألول
 . األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ عيل العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛ املنطقرشح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد ؛رشح احللقة األوىل. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّحممد باقر الصدر

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 . عيل املدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .١ ج)الرسالة العملية لسامحته( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (ديدهاموارد وجوب الزكاة واخلالف يف حت. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس:  بقلم).١/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية (  حقيقته رشوطه حكمه؛يمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس:  بقلم.)٢/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠

 .ميثاق العرس: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (تاب الزكاةك. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣
 .)٤/فتاوى فقهية( ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة. ٨٤



 ٦

ّ وآفاق املستقبل لدى السيد كامل ة الدينيةمرشوع املرجعي. ٨٥
 ).ة من الباحثنيخبن(احليدري 

 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛لتوبة ا. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّحممد جواد الزبيدي
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩
 ).جمموعة الكتب األربعة أعاله (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .خل إىل اإلمامةمد. ٩١
 .الدكتور طالل احلسن:  بقلم.الدعاء إرشاقاته ومعطياته. ٩٢
 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ٩٣
 .)٢/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(ّالغلو . ٩٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ٩٥

 .)٣/عقائدية، أخالقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين . ٩٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخالقية
إبداعات العالمة احليدري، يف املنهج والتوحيد واإلمامة . ٩٧

 )٥/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ٩٨

 .)٦/أخالقية



 ٧

مفاهيم قرآنية، (ية يف فهم املعارف الدينية أولويات منهج. ٩٩
 .)٧/عقائدية، أخالقية

الشيخ :  إعداد وتنظيم.)٥/فتاوى فقهية( ّمناسك احلج. ١٠٠
 .أمحد الشيباين

 .٢ ج)الرسالة العملية لسامحته (الفتاوى الفقهية. ١٠١
 

  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة
الشيخ : بقلم. )٥-١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .١٠٦ـ١٠٢

 .نجاح النويني
، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛املعادكتاب . ١٠٧

 .الشيخ عبد اهللا األسعد:  بقلم.الثاين
الشيخ :  بقلم.ّرشح احللقة الثالثة؛ القسم األول. ١١١ـ١٠٨

 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: حيدر اليعقويب
 .اجلزء الثالث ّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم،. ١١٢

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .)٢ـ١( ، العلة واملعلولرشح هناية احلكمة. ١١٤ـ١١٣
. يف حقيقته وأقسامه ومراتبهالعلم اإلهلي، دراسة . ١١٦ـ١١٥

 .شيخ عبد اهللا األسعدال :بقلم
 


