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  آتاب الزآاة
    :وفيه قسمان 

  -: القسم األول
من تجب عليه وما تجـب فيـه ومـن    :  والنظر في  في زكاة المال 

  . تصرف إليه 
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. البالغ ، العاقل ، احلر ، املالك ، املتمكن مـن التصـرف   : اة على فتجب الزك
فالطفل ال جتب عليه الزكاة ولكنها يف ماله غري الذهب والفضة مما جيب فيه الزكاة 

  .، فيجب على الويل إخراجها وإال فيخرجها إذا بلغ ، وكذا انون 
لو وهب له نصـاب مل  وامللك شرط يف األجناس كلها ، وال بد أن يكون تاما ، ف 

جيز يف احلول إال بعد القبض ، وكذا إذا أوصى له ، أعترب احلـول بعـد الوفـاة    
. ولو اشترى نصابا ، جرى يف احلول من حني العقد ، ال بعد الثالثـة  . والقبول 

وكذا لو شرط البائع ، أو مها ، خيارا زائدا على الثالثة ، لو اسـتقرض مـاال ،   
وال جيري الغنيمة يف احلول إال بعد . احلول ، من حني قبضه وعينه باقية ، جرى يف 

ولو عزل اإلمام قسطا ، جرى يف احلول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن . القسمة 
كان غائبا فعند وصوله إليه ، ولو نذر يف أثناء احلول الصدقة بعـني النصـاب ،   

. نـاس كلـها   والتمكن من التصرف معترب يف األج. انقطع احلول لتعينه للصدقة 
  . ، معترب يف الضمان ال يف الوجوب ) إىل مستحقه(وإمكان أداء الواجب 

املال املغصوب ، وال الغائب إذا مل يكن يف يد وكيله أو وليه : وال جتب الزكاة يف 
، وال الرهن ، وال الوقف ، وال الضال ، وال املال املفقود ، فإن  مضـى عليـه   

با وال القرض ، حىت يرجـع إىل صـاحبه ، وال   سنون وعاد ، زكاه لسنته استحبا
الدين حىت يقبضه ، فإن كان تأخريه من جهة صاحبه ، جتب الزكاة على مالكه ، 
والكافر جتب عليه الزكاة ، لكن ال يصح منه أداؤها ، فإذا تلفت ال جيب عليـه  

ولـو  . ضماا وإن أمهل ، واملسلم إذا مل يتمكن من إخراجها وتلفت مل يضـمن  
  .وانون والطفل ال يضمنان إذا أمهل الويل . ن وفرط ضمن متك
  

  . في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب:  النظر الثاني
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  اإلبل ، والبقر ، والغنم ، : جتب الزكاة يف األنعام الثالث 
احلنطة ، والشعري ، والتمر ، والزبيب : الذهب ، والفضة ، والغالت األربع : ويف 

  . وال جتب فيما عدا ذلك . ال التجارة واحلبوب وجتب يف م
  . يف كل ما تنبت من األرض مما يكال أو يوزن ، ويف اخليل اإلناث : وتستحب 

. وال زكاة يف البغال ، واحلمري ، والرقيق . وتسقط عما عدا ذلك إال ما سنذكره 
ولو تولد حيوان بني حيوانني أحدمها زكوي ، روعي يف إحلاقه   بالزكوي إطالق 

  .مسه ا
  

الشرائط ، والفريضة ، واللواحق   : القول في زآاة األنعام والكالم في 
.  

  :فأربعة : أما الشرائط 

اعتبار النصب وهي يف اإلبل إثنا عشر نصابا مخسة كل واحـد منـهما   :  א

وفيه بنت خمـاض  (مخس وفيه شاة ، فإذا بلغت ستاً وعشرين صارت كلها نصابا 
، ) وفيه بنت لبون داخلة يف السنة الثالثة(مث ست وثالثون  )داخلة يف السنة الثانية

وفيـه  (، مث إحدى وسـتون  ) وفيه حقة داخلة يف السنة الرابعة(مث ست وأربعون 
، مث إحـدى  ) وفيه بنتا لبون(، مث ست وسبعون ) جذعة داخلة يف السنة اخلامسة

أو مخسون  ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون) وفيه حقتان(وتسعون 
  ) .ويف األربعني بنت لبون ويف اخلمسني حقة(أو منهما 

ويف الثالثني تبيعة داخلة يف السـنة  (ثالثون ، وأربعون دائما : ويف البقر نصابان 
  ) .الثانية ويف األربعني مسنة داخلة يف السنة الثالثة
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مث مائتان أربعون وفيها شاة ، مث مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، : ويف الغنم 
وهكذا كلمـا  ) وفيها أربعة شياه(وواحدة وفيها ثالث شياه ، مث ثالمثائة وواحدة 

والفريضة جتب يف كل . زادت مائة زادت شاة ففي أربع مائة وواحد مخس شياه 
  . نصاب من نصب هذه األجناس ، وما بني النصابني ال جيب فيه شئ 

ة من اإلبل شنقا ، ومن البقر وقصا وقد جرت العادة بتسمية ما ال يتعلق به الفريض
فالتسع من اإلبل نصـاب وشـنق ،   . ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه يف الكل واحد 

مبعىن أنه ال يسقط من الفريضة شئ ولـو تلفـت   : فالنصاب مخس والشنق أربع 
وكذا التسعة والثالثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة يف الثالثني ، . األربع 

وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصاا أربعون . ، حىت تبلغ أربعني والزائد وقص 
وكذا ما بـني  . ، والفريضة فيه وعفوها ما زاد ، حىت تبلغ مائة وإحدى وعشرين 

وال يضم مال إنسان إىل غريه ، وإن اجتمعـت شـرائط   . النصب اليت عددناها 
. هما بلوغ النصاب بل يعترب يف مال كل واحد من. وكانا يف مكان واحد . اخللط 

  .وال يفرق بني مايل املالك الواحد ولو تباعد مكاما 
  
  
  

א   .السوم :א

. فال جتب الزكاة يف املعلوفة ، ويف السخال ، إال إذا استغنت عن األمهات بالرعي 
وال بد من استمرار السوم مثانية اشهر يف احلول ويكفي إمتام السابع والدخول يف 

. فلو علفها أكثر من أربعة اشهر ، أستأنف احلول عند استئناف السـوم   الثامن ،
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وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها املالك أو غريه ، بإذنه أو بغري إذنـه  
  .أكثر من أربعة اشهر خالل احلول 

א والـذهب  . احليوان ومال التجـارة  : احلول  وهو معترب يف :  א

  . واخليل ، مما يستحب فيه . فيه  والفضة  مما جتب
وحده أن ميضي له أحد عشر شهرا ، مث يهل الثاين عشر ، فعند هالله جتب ولو مل 

: مثل . يكمل أيام احلول ، ولو اختل أحد شروطها يف أثناء احلول ، بطل احلول 
إن نقصت عن النصاب فأمتها ، أو عاوضها مبثلها ، أو جبنسها و إذا فعل ذلـك  

وال تعد السخال مع األمهات ، بل لكل منهما حول علـى  . جبت الزكاة فرارا و
ولو حال احلول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط املالك ضمن ، وإن . انفراده 

مل يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ، وإذا ارتد املسلم قبل 
وإن مل . عده وجبـت  وإن كان ب. واستأنف ورثته احلول . احلول مل جتب الزكاة 

  . يكن عن فطرة مل ينقطع احلول ، ووجبت الزكاة عند متام احلول ما دام باقيا 

א א فإنه ليس يف العوامل زكاة ، ولو كانت . أن ال تكون عوامل : א

  . سائمة 
  
  

  . وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد 
فإن . حىت تبلغ مخسا وعشرين شاة يف كل مخسة ، : يف اإلبل : الفريضة : األول 

زادت واحدة كانت فيها بنت خماض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا 
زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت مخس عشرة كان فيها جذعة فإذا 
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زادت مخس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت مخس عشرة أيضا كان 
مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك ، وكان يف كل مخسني فيها حقتان ، فإذا بلغت 

  . حقة ويف كل أربعني بنت لبون 
ولو أمكن يف كل عدد ، فرض كل واحد من األمرين ، كان املالـك باخليـار يف   

تبيع أو تبيعة ، ويف كل أربعني مسنة : ويف كل ثالثني من البقر . إخراج أيهما شاء 
 .  

يه بنت خماض وليست عنده ، أجـزأه ابـن   من وجبت عل. يف االبدال : الثاني 
ومـن وجبـت   . ولو مل يكونا عنده ، كان خمريا يف ابتياع أيهما شاء . لبون ذكر 

عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ، دفعها وأخذ شاتني أو عشرين 
وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ، دفـع معهـا   ) . او الفرق بينهما ( درمها 

، واخليار يف ذلك إليه ال إىل العامل ، ) او الفرق بينهما ( رين درمها شاتني أو عش
ولـو  . سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليـه  

تفاوتت األسنان بأزيد من درجة واحدة ، مل يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع يف 
وكذا مـا عـدا   . من األسنان التقاص إىل القيمة السوقية ، وكذا ما فوق اجلذع 

  . أسنان اإلبل 
  
  

  . يف أسنان الفرائض : الثالث 
  . هي اليت هلا سنة ودخلت يف الثانية ، أي أمها ماخض أي حامل :  א

  . هي اليت هلا سنتان ودخلت يف الثالثة ، أي أمها ذات لنب :  א
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ابعة ، فاسـتحقت أن يطرقهـا   هي اليت هلا ثالث سنني ودخلت يف الر: א

  . الفحل ، أو حيمل عليها 
هي اليت هلا أربع ودخلت يف اخلامسة وهي أعلى األسنان املـأخوذة يف  :  א

  . الزكاة 
  . هو الذي مت له حول ، ومسي بذلك ألنه يتبع أمه يف الرعي :  א

وجيوز أن خيرج من . هي الثنية اليت كملت هلا سنتان ودخلت يف الثالثة :  א

  . وكذا يف سائر األجناس . غري جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العني أفضل 
من الضان أو الـثين  ) اكمل ستة اشهر(والشاة اليت تؤخذ يف الزكاة ، أقله اجلذع 

. من املعز ، وال تؤخذ املريضة ، وال اهلرمة ، وال ذات العـوار ) دخل يف الثانية(
التخيري ، فإن وقعت املشاحة ، يقرع حىت يبقى السن اليت جتـب  وليس للساعي 

  . عليه 
إن الزكاة جتب يف العني ال يف الذمة ، فإذا متكـن مـن   :  وأما اللواحق فهي

وكـذا إن  . إيصاهلا إىل مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان 
  . متكن من إيصاهلا إىل الساعي أو إىل اإلمام 

امرأة نصابا وحال عليه احلول يف يدها ، فطلقها قبل الـدخول وبعـد    ولو أمهر
  . احلول ، كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء 

ولو هلك النصف بتفريط ، كان للساعي أن يأخذ حقه من العني ويرجع الـزوج  
  . عليها به ، ألنه مضمون عليها 

كاته يف كل سنة من غريه ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج ز
  . وإن مل خيرج ، وجبت عليه زكاة حول واحد . ، تكررت الزكاة فيه 
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. ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة يف النصاب ، وجيرب من الزائد 
فلو كان عنده ست وعشـرون  . وكذا يف كل سنة حىت ينقص املال عن النصاب 
فـإن  . ليه بنت خماض ومخس شـياه  من اإلبل ، ومضى عليها حوالن ، وجب ع

  . مضى عليها ثالثة أحوال ، وجب عليه بنت خماض وتسع شياه 
والنصاب اتمع من املعز والضان ، وكذا من البقر واجلاموس ، وكذا من اإلبـل  

  . العراب والبخايت ، جتب فيه الزكاة 
  . واملالك باخليار يف إخراج الفريضة من أي الصنفني شاء 

مل حيل على مايل احلول ، أو قد أخرجت ما وجب علي ، قبل : ب املال ولو قال ر
وإذا كان للمالك . ولو شهد عليه شاهدان قبال . منه ومل يكن عليه بينة وال ميني 

ولو كانت السن الواجبة يف . أموال متفرقة ، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة 
ولو كان كلـه مراضـا مل   . يمة النصاب مريضة مل جيز أخذها ، وأخذ غريها بالق

  . يكلف شراء صحيحة 
  . وهي الوالدة إىل مخسني يوماً :  א

وجيوز أن يدفع من . وهي السمينة املعدة لألكل ، وال فحل الضراب :  א

  .وجيزي الذكر واألنثى . غري غنم البلد وإن كان دون قيمة 
  
  

  :القول في زكاة الذهب والفضة 
والدينار مثقال ذهب عيـار  (وال جتب الزكاة يف الذهب حىت يبلغ عشرين دينارا  

مث  ليس يف الزائد شئ حىت يبلغ أربعة %) . ٢.٥أي (، ففيه عشرة قراريط ) ١٨
وال زكاة فيما دون عشرين مثقاال ، وال فيما %) . ٢.٥أي (دنانري ففيها قرياطان 
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، بالغا %) ٢.٥أي (بعة ، ففيها قرياطان مث كلما زاد املال أر. دون أربعة دنانري 
مث كلما . ما بلغ ، وال زكاة يف الفضة حىت تبلغ مائيت درهم ، ففيها مخسة دراهم 

كما لـيس  . وليس فيما نقص عن األربعني زكاة . زادت أربعني كان فيها درهم 
  .فضة خالصة) غرام ٢.٥(والدرهم . فيما نقص عن املائتني شيء 

كوما مضروبني دنانري ودراهم ، منقوشـني  : لزكاة فيهما وال يشترط وجوب ا
بسكة املعاملة ، أو ما كان يتعامل ما بل يكفي االقتناء هلما لالدخار وان كانـا  
سبائك أو نقار أو ترب ويشرط حول احلول حىت يكون النصاب موجودا فيه أمجع ، 

و جبنسـه ، مل جتـب   فلو نقص يف أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغري جنسه أ
الزكاة ، وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان املنع شرعيا كالوقف والرهن 

  . ، أو قهريا كالغصب 
وحليـة السـيف   . وال جتب الزكاة يف حلي الزينة ان كان حملال كالسوار للمرأة 

للرجل وجتب ان كان حمرما كاخللخال للرجل ، وكاألواين املتخذة من الـذهب  
، وآالت اللهو لو عملت منهما وان ادخر الفضة أو الذهب ومل يزكهـا  والفضة 

وَالَّـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَال يُنْفِقُو�َهَـا      ( كان من مصاديق هذه اآليـة  
  ) .فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  
  :فمسائل : وأما أحكامها 

اختالف الرغبة مع تساوي اجلوهرين ، بل يضم بعضها إىل ال إعتبار ب :א 

ويف اإلخراج إن تطوع باألرغب ، وإال كان له اإلخراج من كل جـنس  . بعض 
  .بقسطه 
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الدراهم املغشوشة ال زكاة فيها ، حىت تبلغ خالصها نصبا ، مث ال خيرج :  א

  .املغشوشة عن اجلياد 

، فإن عرف قدر الفضة ، أخرج الزكـاة   إذا كان معه دراهم مغشوشة:  א

وإن جعل ذلك وأخرج عن مجلتـها مـن   . عنها فضة خالصة ، وعن اجلملة منها 
  .وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب . اجلياد احتياطا جاز أيضا 

א مال القرض إن تركه املقترض حباله حوال ، وجبت الزكاة عليـه دون  :  א

  .ملقترض الزكاة على املقرض ، اليلزم ولو شرط ا. املقرض 

من دفن ماال وجهل موضعه ، أو ورث ماال ومل يصل إليه ، ومضـى  :  א

  . زكاه لسنته استحبابا : عليه أحوال مث وصل إليه 

إذا ترك نفقة ألهله فهي معرضة لإلتالف ، تسقط الزكاة عنها مـع  :  א

  .غيبة املالك ، وجتب لو كان حاضرا 

ال جتب الزكاة حىت يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جـنس أو  :  א

بعضها ، مل جيرب باجلنس اآلخر ، كمن معه عشرة دنانري ومائة درهم ، أو أربعة من 
  .اإلبل وعشرون من البقر 

  
  

  .والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق : القول في زآاة الغالت 
: فيما خيرج من األرض ، إال يف األجناس األربعة فال جتب الزكاة :  א 

وباقي احلبوب ، مما يدخل املكيال وامليـزان ،  . احلنطة والشعري والتمر والزبيب 
  .كالذرة ، واألرز والعدس واملاش والدخن والفاصوليا
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. وما نقص فال زكاة فيه ) . كيلو غرام ٨٥٠(فالنصاب وهو :  א 

  .كاة ولو قل وما زاد ، فيه الز
  . واحلد الذي تتعلق به الزكاة من األجناس عند نضجها  

ووقت اإلخراج يف الغلة إذا صفت ، ويف التمر بعد اخترافه ، ويف الزبيب بعـد  
  . اقتطافه 

وال جتب الزكاة يف الغالت ، إال إذا ما ملكت بالزراعة ، ال بغريها من األسـباب  
حاصل الزرع ، مث ال جتب بعد ذلك فيه زكاة  كاالبتياع واهلبة واملساحية ، ويزكي

  . ، ولو بقي أحواال 
  . وال جتب الزكاة إال بعد إخراج املؤن كلها 

  

א   :  :א

ففيه العشر ، ومـا  ) باملطر(أو عذيا ) بعرقه(كل ما سقي سيحا أو بعال :  األولى
كان احلكم لألكثـر ،  وإن اجتمع فيه األمران ، . سقي باآللة ففيه نصف العشر 

  .فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر 
إذا كان خنيل أو زروع يف بالد متباعدة ، يدرك بعضها قبـل بعـض ،   :  الثانية

فما أدرك وبلـغ  . ضممنا اجلميع ، وكان حكمها حكم الثمرة يف املوضع الواحد 
وإن سبق ماال يبلـغ نصـابا ،   . نصابا أخذ منه ، مث يؤخذ من الباقني قل أو كثر 

أطلع اجلميع دفعـة ،  : تربصنا يف وجوب الزكاة ، إدراك ما يكمل نصابا ، سواء 
  .أو أدرك دفعة ، أو اختلف األمران 
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  . إذا كان له خنل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتني ، يضم الثاين إىل األول:  الثالثة
ولو أخـذه  . لعنب عن الزبيب ال جيزي أخذ الرطب عن التمر ، وال ا:  الرابعة

  . الساعي ، وجف مث نقص ، رجع بالنقصان 
إذا مات املالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة وبلغت نصابا ، مل جيـب  :  الخامسة

ولو قضي الدين ، وفضل منها النصاب ، مل جتب الزكاة ألا . على الوارث زكاا 
 مات ، وجبت الزكاة وإن ولو صارت مترا واملالك حي مث. على حكم مال امليت 

  .ولو ضاقت التركة عن الدين تقدم الزكاة . كان دينه يستغرق تركته 
إذا ملك خنال قبل أن تنضج مثرته ، فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى :  السادسة 

  .فإن ملك الثمرة بعد ذلك ، فالزكاة على اململك . مثرة قبل ان تنضج 
مما يستحب فيه الزكاة ، حكم األجنـاس   حكم ما خيرج من األرض:  السـابعة 

  .يف قدر النصاب ، وكيفية ما خيرج منه ، واعتبار السقي : األربعة واحلبوب 
  

  
  
  
  
  

  :وفي شروطه ، وأحكامه : والبحث فيه : القول في مال التجارة 
فهو املال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به االكتساب عند التملك :  א

وكذا لو اشـتراه  . وكذا لو ملكه للقنية . إليه مبرياث أو هبة مل يزكه فلو انتقل . 
  . للتجارة ، مث نوى القنية 

  : فثالثة : وأما الشروط 
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  النصاب :  א

ويعترب وجوده يف احلول كله ، فلو نقص يف أثناء احلول ولو يوما ، سقط الوجوب 
ان حول األصل من حني ، ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس املال مث زاد ، ك

  . االبتياع ، وحول الزيادة من حني ظهورها 

فلو كان رأس ماله مائـة ،  . أن يطلب االكتساب برأس املال أو زيادة :  א

وإذا مضى عليه ، وهو على النقيصة أحوال ، .فيطلب بنقيصة ولو حبة ، مل جيب 
  . لسنة واحدة استحبابا اه زك

  .احلول :  א

فلو نقـص رأس  . من وجود ما يعترب يف الزكاة من أول احلول إىل اآلخر  والبد 
ولو كان بيده نصاب بعـض احلـول ،   . ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع احلول 

ولو كان رأس املال دون النصـاب ،  . فاشترى به متاعا للتجارة ، استأنف احلول 
  استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا 

  
   

  : مسائل ف: وأما أحكامه 
. الدنانري أو الـدراهم  بزكاة التجارة تتعلق بقيمة املتاع ال بعينه ، ويقوم  :א

إذا كانت السلعة ، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون اآلخر ، تعلقت ـا  : تفريع 
  .الزكاة حلصول ما يسمى نصابا 
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ثالثني بقرة  إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعني شاة أو:  א

  .، سقطت زكاة املال ووجبت زكاة التجارة ، وال جتتمع الزكاتان 
لو عاوض أربعني سائمة بأربعني سائمة للتجارة ، سقط وجـوب املاليـة   :  א

  .والتجارة ، واستأنف احلول فيهما 
א إذا ظهر يف مال املضاربة الربح ، كانت زكاة األصل علـى رب املـال   :  א

يضم حصة املالك إىل ماله ، وخيرج منـه  . ه مبلكه ، وزكاة الربح بينهما النفراد
وال جيب يف حصة الساعي الزكاة إال أن يكـون  . الزكاة ، ألن رأس ماله نصاب 

اي تفرز حصة الساعي عـن حصـة املالـك    (وتخرج وإن مل ينض املال . نصابا 
  ) .إلخراج الزكاة

. تجارة ، ولو مل يكن للمالك وفاء إال منـه  الدين ال مينع من زكاة ال :א

  .وكذا القول يف زكاة املال ، ألا تتعلق بالعني 
  
  
  
  
  

א :א
ولو بلغ نصـابا  . العقار املتخذة للنماء ، ويستحب الزكاة يف حاصله :  األولى

لثيـاب وال  ب يف املساكن وال يف احوال تست. وحال عليه احلول وجبت الزكاة 
  . اآلالت وال األمتعة املتخذة للقنية 



  ١٨ ...٢ج ... شرائع اإلسالم ..  السيد احمد الحسن
  

اخليل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها احلول ، ففي العتاق عن كـل  :  الثانية
  . فرس ديناران ، ويف الرباذين ، عن كل فرس دينار استحبابا 

  
  . ، ووقت التسليم ، والنية  من تصرف إليه: في :  النظر الثالث

  : وحيصره أقسام : إليه  من تصرف: القول يف 

  :  أصناف المستحقين للزكاة ثمانية:  األول

א א والفقري هو الذي ميلك مؤنة التكفيه ، واملسكني الـذي  . א

ومن يقدر على إكتساب ما ميون به نفسه وعياله ال حيل له أخذها ، . الميلك مؤنة 
ته جاز أن يتناوهلا ، ويعطى ولو قصرت عن كفاي. وكذا ذو الصنعة . ألنه كالغين 

ومن هذا الباب حتل لصاحب الثالمثائـة ،  . ما يتم به كفايته ، وليس ذلك شرطا 
اعتبارا بعجز األول عن حتصيل الكفايـة ومتكـن   . وحترم على صاحب اخلمسني 

ويعطى الفقري ، ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم خيدمه ، إذا كـان ال  . الثاين 
א(غناء له عنهما  א א א א

א   ) . א

وإن جهـل  . ولو ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل مبا عرف منه 
وكذا لو كان له أصـل  . األمران أعطي من غري ميني ، سواء كان قويا أو ضعيفا 

  . مال وادعى تلفه 
وع إليه زكاة ، ولو كان ممن يترفع عنـها وهـو   وال جيب إعالم الفقري أن املدف 

ولو دفعها إليه على أنه فقري ، فبان . مستحق ، جاز صرفها إليه على وجه الصلة 
وال يلزم الدافع . وإن تعذر كانت ثابتة يف ذمة اآلخذ . غنيا ، ارجتعت مع التمكن 
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لـو بـإن أن   وكذا . ضماا ، سواء كان الدافع املالك ، أو اإلمام ، أو الساعي 
املدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن جتب عليه نفقته ، أو هامشي ، وكان الدافع 

  .من غري قبيلة 

: وهم عمال الصدقات ، وجيب أن تستكمل فيهم أربع صـفات  :  א 

  . التكليف ، واإلميان ، والعدالة ، والفقه 
   .جاز ) اي الفقه(ولو اقتصر على ما حيتاج إليه منه 

وال اعتبار باحلرية . وأن ال يكون هامشيا وإال اقتصر على اعطاءه من زكاة اهلامشي
  .واالمام باخليار بني أن يقرر له جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة . 

  .وهم الكفار واملنافقون الذين يستمالون إىل اجلهاد :  א

والعبيد الذين حتت الشـدة ، والعبـد   املكاتبون ، : وهم ثالثة :  א

  .يشترى ويعتق ، وإن مل يكن يف شدة ، ولكن بشرط عدم املستحق 
واملكاتب ، إمنا يعطى مـن  . وكذا من وجبت عليه كفارة ومل جيد ، فإنه يعتق عنه 

ولو صرفه يف غريه ، واحلـال  . هذا السهم ، إذا مل يكن معه ما يصرفه يف كتابته 
ولو ادعى أنه كوتب . من سهم الفقراء مل يرجتع  إليهولو دفع  .هذه جاز ارجتاعه 

  . حلف  أو ةحيتاج بين ، وصدقه مواله قبل وال

يستطيعون قضاءها ،  وهم الذين عليهم الديون يف غري معصية وال:  א

نعم ، لو تاب ، صرف إليه من سهم الفقـراء ،  . فلو كان يف معصية مل يقض عنه 
  .مينع  ولو جهل يف ماذا أنفقه ، ال. و وجاز أن يقضي ه

ولو كان للمالك دين على الفقري جاز أن يقاصه ، وكذا لو كان الغارم ميتا ، جاز 
وكذا لو كان الدين على من جيب نفقتـه ، جـاز أن   . أن يقضي عنه وأن يقاص 
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ولو صرف الغارم ما دفع إليـه مـن سـهم    . يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص 
 ، يف غري القضاء أُرجتع منه ، ولو أدعى أن عليه دينا قُبِلَ منه إذا صـدقه  الغارمني

  .الغرمي ، وكذا لو جتردت دعواه عن التصديق واإلنكار 

و يدخل فيـه املصـاحل ،   . وهو اجلهاد اهلجومي والدفاعي :  א

ي يعطـى ،  والغاز. كبناء القناطر ، واحلج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء املساجد 
وإذا غزى مل يرجتع منه ، وإن مل يغز . وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله 

  .أستعيد 

א وال بد . وهو املنقطع به ولو كان غنيا يف بلده ، وكذا الضيف :  א

أن يكون سفرمها مباحا ، فلو كان معصية مل يعط ، ويدفع إليه قدر الكفايـة إىل  
  .شئ أعاده بلده ، ولو فضل منه 

  
  

  :القسم الثا�ي يف أوصاف املستحق 

اال مـاذكر  (  اإلميان فال يعطى كافرا ، وال معتقدا لغري احلق:  الوصف األول 
، ومع عدم املؤمنني ، جيوز صرف الفطرة خاصة  )حال كوم يستمالون للجهاد 

ـ . إىل املستضعف ، وتعطى الزكاة أطفال املؤمنني دون أطفال غريهم  ى ولو أعط
  . خمالف زكاته ألهل حنلته مث استبصر أعاد 
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مل  وإذا. جمانبة الكبائر ، كاخلمر ، والزنا ، وتـرك الصـالة    :الوصف الثاني 
توجد بينة على ذلك فيكفي معرفته حدود الصالة وان يغتسل غسل التوبة ، وان 

  .جيتنب الكبائر  أنيقسم على 
كاألبوين وإن علـوا ،  . ملالك أال يكون ممن جتب نفقته على ا:  الوصف الثالث

وجيوز دفعها ، إىل من عدا هؤالء من . واألوالد وإن سفلوا ، والزوجة ، واململوك 
  .ولو قربوا ، كاألخ والعم  األنساب

عامال ، جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكـذا الغـازي ،    : ولو كان من جتب نفقته  
ما زاد عن نفقته األصلية ، مما  والغارم ، واملكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا

  . حيتاج إليه يف سفره كاحلمولة 
فلو كان كذلك ، مل حتل له زكاة غريه ، . أن ال يكون هامشيا :  الوصف الرابع

ولو مل يتمكن اهلامشي من كفايته من اخلمس ، جاز . وحيل له زكاة مثله يف النسب 
  . اوز قدر الضرورة له أن يأخذ من الزكاة ولو من غري هامشي ، وال يتج
  .وجيوز للهامشي أن يتناول املندوبة من هامشي وغريه 

أوالد : والذين حيرم عليهم الصدقة الواجبة ، من ولد هاشم خاصة ، وهم اآلن  
  . أيب طالب ، والعباس ، واحلارث ، وأيب هلب 

مل املالك ، واإلمام ، والعا: وهم ثالثة :  في المتولي لإلخراج :القسـم الثالـث   

وللمالك أن يتوىل تفريق ما وجب عليه بنفسه ، ومبن يوكله ، واألوىل محل ذلك . 
  . ويتأكد ذلك االستحباب يف األموال الظاهرة كاملواشي والغالت . إىل اإلمام 

. ال جيـزي  . ولو فرقها املالك واحلال هذه . ولو طلبها اإلمام وجب صرفها إليه 
  . راج وويل الطفل كاملالك يف والية اإلخ
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ومطالبته . وجيب دفعها إليه عند املطالبة . واإلمام ينصب عامال لقبض الصدقات 
  . اإلماممطالبة  ةمبنـزل

  . أخرجت ما وجب علي ، قبل قوله ، وال يكلف بينة ، وال ميينا : ولو قال املالك 
 وال جيوز للساعي تفريقها إال بإذن اإلمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصـيبه ، مث 

  . يفرق الباقي 
ولو صرفها . واألفضل قسمتها على األصناف ، واختصاص مجاعة من كل صنف 

جـاز   األصنافولو خص ا ولو شخصا واحدا من بعض . يف صنف  واحد جاز 
  . أيضا 

إىل غري املوجود وال إىل غري أهل البلد مع وجود املستحق : وال جيوز أن يعدل ا 
  . عها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أمث وضمن يف البلد ، وال أن يؤخر دف

وكذا كل من كان يف يده مال لغريه فطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه شئ فلم يصرفه 
فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إىل غريه ، ولو مل جيد املستحق ، جاز نقلها إىل بلـد  

لو كان مالـه يف  و. آخر ، وال ضمان عليه مع التلف ، إال أن يكون هناك تفريط 
  .ولو دفع العوض يف بلده جاز . صرفها إىل بلد املال  فاألفضلغري بلده ، 

  .ولو نقل الواجب إىل بلده ضمن إن تلف 
أن يؤدي يف بلده ، وإن كان ماله يف غـريه ، ألـا    األفضلويف زكاة الفطرة ،  

عن ذلك  جتب يف الذمة ، ولو عني زكاة الفطرة من مال غائب عنه ، ضمن بنقله
  . البلد ، مع وجود املستحق فيه 

  : وفيه مسائل :  القسم الرابع يف اللواحق
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أو الساعي الزكاة ، برئت ذمة املالك ، ولو تلفت بعد  اإلمامإذا قبض :  األولى
  . ذلك 

ولو أدركته الوفاة ، . له عزهلا  فاألفضلإذا مل جيد املالك هلا مستحقا ، :  الثانيـة 
   .أوصى ا وجوبا 

اململوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات وال وارث له ، ورثه أرباب :  الثالثة
  .الزكاة 
  . إذا احتاجت الصدقة إىل كيل أو وزن ، كانت األجرة على املالك :  الرابعة
إذا اجتمع للفقري سببان أو ما زاد ، يستحق ما الزكاة ، كـالفقر  :  الخامسة

  . ى حبسب كل سبب نصيبا والكتابة والغزو ، جاز أن يعط
  . الزكاة ، دعا لصاحبها استحبابا  اإلمامإذا قبض :  السادسة
يكره أن ميلك ما أخرجه يف الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة :  السابعة

  . ، وال بأس إذا عادت إليه مبرياث وما شاه 
كشـفه ،  يستحب أن يوسم نعم الصدقة ، ويف أقوى موضع منـها وأ :  الثامنة

  . والبقر  اإلبلكأصول األذان يف الغنم ، وأفخاذ 
  . أو صدقة ، أو جزية : زكاة : ويكتب يف امليسم ما أخذت له 

وال جيـوز  . إذا أهل الثاين عشر وجب دفـع الزكـاة   : القول يف وقت التسليم 
وإذا عزهلا جاز تـأخريه إىل شـهر أو   . التأخري إال ملانع أو النتظار من له قبضها 

وإن كـان   . إن كان لسبب مبيح ، دام بدوامه وال يتحـدد  : والتأخري . هرين ش
  . اقتراحا مل جيز ، ويضمن إن تلفت 
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ثر ذلك ، دفع مثلـها قرضـا ، وال   آفإن . وال جيوز تقدميها قبل وقت الوجوب 
فإذا جاء وقت الوجـوب ،  . التعجيل  اسميكون ذلك زكاة ، وال يصدق عليها 

  . احتسبها من الزكاة
كالدين على الفقري ، بشرط بقاء القابض على صفة االستحقاق ، وبقاء الوجوب 

  .يف املال 
. ولو كان النصاب يتم بالقرض مل جتب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفـة  

ولو خرج املستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن مينع من إعادة العـني ببـذل   
  .القيمة عند القبض كالقرض 

ولو كان املستحق على الصفات .  عذر استعادا غرم املالك الزكاة من رأسولو ت
، وحصلت شرائط الوجوب ، جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها ألا مل تـتعني ،  

  . وجيوز أن يعدل ا عمن دفعت إليه أيضا 

:
عادة لو دفع إليه شاة ، فزادت زيادة متصلة كالسمن ، مل يكن لـه اسـت  :  األول

وكذا لو كانت الزيـادة منفصـلة   . العني مع ارتفاع الفقر ، وللفقري بذل القيمة 
  . لكن لو دفع الشاة مل جيب عليه دفع الولد . كالولد 
  . لو نقصت يردها وال شئ على الفقري :  الثاني
إذا استغىن بعني املال مث حال احلول ، جاز احتسابه عليه ، وال يكلـف  :  الثالث

  . وإن استغىن بغريه استعيد القرض . ذه وإعادته املالك أخ
أو  اإلماموإن كان ساعيا أو . واملراعى نية الدافع إن كان مالكا : القول يف النية 

والويل عـن الطفـل   . وكيال ، جاز أن يتوىل النية كل واحد من الدافع واملالك 
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وتتعني عند الدفع . والساعي  كاإلماموانون يتوىل النية أو من له أن يقبض منه ، 
 .  

. القصد إىل القربة ، والوجوب أو الندب ، وكوا زكاة مال أو فطرة : وحقيقتها 
  . وال يفتقر إىل نية اجلنس الذي خيرج منه 

  : فروع 
لو كان له ماالن ، متساويان ، حاضر وغائب ، فأخرج زكاة ونواها عن أحدمها ، 

  . ائب ساملا إن كان مايل الغ: وكذا لو قال . أجزأته 
  . ولو أخرج عن ماله الغائب ، إن كان ساملا ، مث بان تالفاً ، جاز نقلها إىل غريه 

ولو مل ينو رب املـال ،  . ولو نوى على مال يرجو وصوله إليه ، مل جيز ولو وصل 
جاز وإن كان الساعي أخذها كرهـاً أو  . ونوى الساعي أو اإلمام عند التسليم 

  .طوعاً 
  
  
  
  
  

  : ثاني القسم ال
  :وأرآانها أربعة في زآاة الفطرة 

  :تجب الفطرة بشروط ثالثة : في من تجب عليه : األول 
  .التكليف :  األول 
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فال جتب على الصيب ، وال على انون ، وال على من أهل شوال وهـو مغمـى    
  . عليه 

  .احلرية :  الثاني
الولد ، وال على املكاتب على اململوك ، وال على املدبر ، وال على أم : فال جيب  

ولو حترر منه شئ ، وجبت عليـه  . املشروط ، وال املطلق الذي مل يتحرر منه شئ 
  . ولو عاله املوىل ، وجبت عليه دون اململوك . بالنسبة 

  .الغىن :  الثالث
على توفري  روال يقدقوته وقوت عياله  كال ميلوهو الذي . فال جتب على الفقري  

  . كله قوته وقوت عياله 
. ويستحب للفقري إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله مث يتصدق به 

ومع الشروط خيرجها عن نفسه ، وعن مجيع من يعوله ، فرضا أو نفال ، من زوجة 
وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شاه ، صغريا كان أو كبريا ، حرا أو عبـدا ،  

  . مسلما أو كافرا 
ولـو  : ائها ، فال يصح إخراجها من الكافر ، وإن وجبت عليه والنية معتربة يف أد
  . أسلم سقطت عنه 

  
  
  

   :مسائل ثالث 
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من بلغ قبل اهلالل ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو ملك ما يصري به غنيا ،  א

وكذا التفصيل لو . ولو كان بعد ذلك ما مل يصل العيد ، استحبت . وجبت عليه 
  . له  ملك مملوكا ، أو ولد

الزوجة واململوك جتب الزكاة عنهما ، ولو مل يكونا يف عياله إذا مل يعلهما :  א

  . غريه 
كل من وجبت زكاته على غريه سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفـرد  :  א

  . وجبت عليه ، كالضيف الغين والزوجة 
  

  : فروع 

ان يعـول نفسـه ، أو يف   إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن ك:  א

  . وإن عاله غريه ، وجبت الزكاة على العائل . عيال مواله ، وجبت على املوىل 

فإن عاله أحدمها ، فالزكاة . إذا كان العبد بني شريكني فالزكاة عليهما :  א

  . على العائل 

ه لو مات املوىل وعليه دين ، فإن كان بعد اهلالل ، وجبت زكاة مملوك:  א

وإن مات . وإن ضاقت التركة ، قسمت على الدين والفطرة باحلصص . يف ماله 
  . قبل اهلالل مل جتب على أحد ، إال بتقدير أن يعوله 

א إذا أوصي له بعبد مث مات املوصي ، فإن قبل الوصية قبل اهلالل وجبت : א

  . عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، والجتب على الورثة 
ولو مـات الواهـب   . يقبض ، مل جتب الزكاة على املوهوب له  ولو وهب له ومل

  . كانت على الورثة 
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  :والضابط : في جنسها وقدرها : الثاني 

إخراج ما كان قوتا غالبا كاحلنطة والشعري ودقيقهما وخبزمها ، والتمر والزبيب  
  . واألرز واللنب واألقط 

اج التمر مث الزبيب ، ويليـه  ومن غري ذلك خيرج بالقيمة السوقية ، واألفضل إخر
  .أن خيرج كل إنسان ما يغلب على قوته 

والصاع أربعة أمداد ، واملد ثالثـة  . املذكورة صاع  األقواتمن مجيع : والفطرة 
  . الكيلو غرام والصاع ثالث كيلوغرامات  أرباع

  
  :في وقتها : الثالث 

ل القـرض ، وجيـوز   وجتب الل شوال ، وال جيوز تقدميها قبله ، إال على سبي 
فإن خرج وقت الصـالة  . إخراجها بعده ، وتأخريها إىل قبل صالة العيد أفضل 

وإن مل يكن عزهلـا  . ، وقد عزهلا ، أخرجها واجبا بنية األداء ) الزوال إىلووقتها (
عصى ، ويأيت ا أداءا ، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع االمكان ، كان ضـامنا ،  

  . ضمن وإن كان ال معه مل ي
وال جيوز محلها إىل بلد آخر ، مع وجود املستحق ويضمن ، وجيوز مع عدمـه وال  

  . يضمن 
  
  
  

   :في مصرفها : الرابع 
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وهو مصرف زكاة املال ، وجيوز أن يتوىل املالك إخراجها ، واألفضل دفعهـا إىل  
وال يعطى  غري املؤمن أو املستضعف مع عدمـه ، ويعطـى   . أو من نصبه  اإلمام
وال يعطى الفقري أقل من صـاع ، إال أن  . ل املؤمنني ولو كان آباؤهم فساقا أطفا

  .وجيوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة . جيتمع مجاعة ال يتسع هلم 
  . اختصاص ذوي القرابة ا ، مث اجلريان : ويستحب  
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  آتاب الخمس
  

  فصالن : وفيه 

  الفصل األول
  : وهو سبعة : في ما يجب فيه 
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مما حواه العسكر وما مل حيوه ، من أرض وغريها ، ما . غنائم دار احلرب :  א

  . مل يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليال كان أو كثريا 

بعة ، كالذهب والفضة والرصاص ، أو غـري  سواء كانت منط. املعادن :  א

وجيب . منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقري والنفط والكربيت 
  . فيه اخلمس بعد املؤونة 

وهو كل مال مذخور حتت األرض ، فإن بلغ عشرين دينارا . الكنوز :  א

ثره ، وجـب عليـه   ، وليس عليه أ اإلسالموكان يف أرض دار احلرب ،  أو دار 
وإن . فإن عرفه فهو أحق بـه  . ولو وجده يف ملك مبتاع ، عرفه البائع : اخلمس 

وكذا لو اشترى دابة ووجد يف جوفهـا  . جهله ، فهو للمشتري ، وعليه اخلمس 
ولو ابتاع مسكة فوجد يف جوفها شيئا أخرج مخسه ، وكان له الباقي . شيئا له قيمة 
  . ، وال يعرف 

فهو  اإلسالموعليه اثر  اإلسالموجد كنـزا يف أرض موات من دار  إذا:  تفريع
لإلمام وملن أخرجه مؤنة اإلخراج واجر اإلخراج ، ولو وجده يف ملك مبتـاع ،  

  . عرفه البائع ، فان عرفه فهو أحق به ، وان جهله فهو لإلمام 

א ـ . كل ما خيرج من البحر بالغوص :  א غ كاجلواهر والدرر ، بشرط أن يبل

قيمته دينارا ، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غري غوص جيب اخلمس فيه كما لـو  
  .  ةاخرج باآلل
العنرب إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وأن جين من وجه املاء :  تفريع

  . أو من الساحل كان له حكم املعادن 
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ت له ولعيالـه مـن أربـاح التجـارا    . ما يفضل عن مؤونة السنة :  א

  . والصناعات والزراعات 

، ) على الذمي(إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها اخلمس :  א

 كاألرضاملفتوحة عنوة ، أو ليس فيه  كاألرضسواء كانت مما وجب فيه اخلمس 
  . اليت أسلم عليها أهلها 

  . احلالل إذا اختلط باحلرام وال يتميز ، وجب فيه اخلمس :  א
  : فروع 

اخلمس جيب يف الكرت ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغريا :  األول
  . أو كبريا ، وكذا املعادن والغوص 

ال يعترب احلول يف شئ من اخلمس ، ولكن يؤخر ما جيب يف أرباح :  الثاني
  . التجارات احتياطا للمكتسب 

يف ملكـه ،   إذا اختلف املالك واملستأجر يف الكنـز ، فإن اختلفا:  الثالث
  . وإن اختلفا يف قدره ، فالقول قول املستأجر . فالقول قول املؤجر مع ميينه 

اخلمس جيب بعد املؤنة اليت يفتقر إليها إخراج الكرت واملعدن ، من :  الرابع
  . حفر وسبك وغريه 

  
  

  الفصل الثاني
   

  :في قسمته 
  :يقسم ستة أقسام  
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سهم اهللا ، وسهم رسـوله ، وسـهم ذي   : ثالثة للنيب صلى اهللا عليه وآله وهي  
وما كان قبضه النيب صلى . القائم مقامه  لإلماموبعده ) ع (  اإلمامالقرىب ، وهو 

لأليتام واملسـاكني وأبنـاء   : وثالثة . ، ينتقل إىل وارثه  اإلماماهللا عليه وآله أو 
فلـو  . ة ويعترب يف الطوائف الثالث ، انتسام إىل عبد املطلب بـاألبو : السبيل 

وال جيب استيعاب كل طائفة ، . انتسبوا باألم  خاصة ، مل يعطوا من اخلمس شيئا 
  . بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد ، جاز 

  . وهنا مسائل 
مستحق اخلمس ، وهو املؤمن من ولد عبد املطلب ، وهم بنو أيب طالب :  األولى

طالب ويقدم منـهم   أيبم بنو والعباس واحلارث وأيب هلب ، الذكر واالنثى ، ويقد
  ) . ع(املهدي  اإلمامويقدم منهم بنو حممد ابن احلسن ) ع(بنو علي وفاطمة 

  . وجيوز أن خيص باخلمس طائفة :  الثانية
على الطوائف الثالث ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضـل   اإلماميقسم :  الثالثة

  . كان له ، وأن أعوز أمت من نصيبه 
لسبيل ال يعترب فيه الفقر ، بل احلاجة يف بلد التسليم ، ولو كـان  ابن ا:  الرابعة

  . ويراعى ذلك يف اليتيم . غنيا يف بلده 
ال حيل محل اخلمس إىل غري بلده مع وجود املسـتحق ، ولـو محـل    :  الخامسة

  . واحلال هذه وتلف ضمن ، وجيوز مع عدمه 
  . تعترب  ، معترب يف املستحق ، والعدالة ال اإلميان:  السادسة

  : ويلحق بذلك 
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من األموال على جهة اخلصوص ، كمـا كـان    اإلماموهي ما يستحقه :  األنفال
  . للنيب صلى اهللا عليه وآله 

األرض اليت متلك من غري قتال ، سواء اجنلى أهلـها أو  سـلموها   : وهي مخسة 
طوعا واألرضون املوات ، سواء ملكت مث باد أهلها ، أو مل جيـر عليهـا ملـك    
كاملفاوز ، وسيف البحار ورؤس اجلبال وما يكون ا ، وكذا بطـون األوديـة   

  ) .األهوار(واألجام 
وإذا فتحت دار احلرب ، فما كان لسلطام من قطائع وصفايا فهي لإلمام ، إذا  

مل تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من 
) ع(ري ذلك ، وما يغنمه املقاتلون بغري أذنه ، فهو له فرس أو ثوب أو جارية أو غ

 .  
وال جيوز التصرف يف األنفال بغري إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو 

  .حصل له فائدة كانت لإلمام 
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  آتاب الحج

  
  : وهو يعتمد على ثالثة أركان 
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  األول
  :المقدمات وهي أربع في 

ى    ة األول احلج وإن كان يف اللغة القصد ، فقد صار يف الشرع امسـا  :  المقدم
وهو فرض علـى كـل مـن    . موع املناسك املؤداة يف املشاعر ، املخصوصة 

  .اجتمعت فيه الشرائط اآلتية ، من الرجال والنساء واخلناثى
. وجتب على الفور . السالم وال جيب بأصل الشرع إال مرة واحدة ، وهي حجة ا 

  .والتأخري مع الشرائط كبرية موبقة 
بالنذر ، وما يف معناه ، وباالفساد ، وباالسـتيجار للنيابـة ،   : وقد جيب احلج  

  . وما خرج عن ذلك مستحب . ويتكرر بتكرر السبب 
حلة إذا تسكع ، سواء شق عليه اكمن عدم الزاد والر: ويستحب لفاقد الشروط 

  .سهل ، وكاململوك إذا أذن له مواله  السعي أو
   

، وما جيب بالنذر ، وما  اإلسالمحجة : يف الشرائط والنظر يف :  المقدمة الثانية
  .يف معناه ، ويف أحكام النيابة 

  .وشرائط وجوا مخسة  اإلسالمالقول يف حجة 

  .البلوغ وكمال العقل فال جيب على الصيب ، وال على انون :  א

ولو دخل . و حج الصيب أو حج عنه أو عن انون ، مل جيز عن حجة السالم ول 
الصيب املميز وانون يف احلج ندبا ، مث كمل كل واحد منهما وأدرك املشـعر ،  

ويصح . ويصح إحرام الصيب املميز ، وإن مل جيب عليه .  اإلسالمأجزأ عن حجة 
  . ون أن حيرم عن غري املميز وليه ندبا ، وكذا ان
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ولألم واليـة  . هو من له والية املال ، كاألب ، واجلد لألب ، والوصي : والويل 
  . اإلحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الويل دون الطفل 

ولو تكلفـه بإذنـه   . فال جيب على اململوك ولو أذن له مواله : احلرية :  א

الوقوف باملشعر معتقا ، فإن أدرك  اإلسالمصح حجه ، ولكن ال جيزيه عن حجة 
  . أجزأه 

ولو أفسد حجه مث أعتق ، مضى يف الفاسد ، وعليه بدنة وقضاه ، وأجزأ عن حجة 
وإن أعتق بعد فوات املوقفني ، وجب عليه القضاء ، وأجزاه عن حجة . اإلسالم 
  . اإلسالم 

تباع  وال. و مها يعتربان فيمن يفتقر إىل قطع املسافة  : الزاد والراحلة :  א

  .مهنته ، وال خادمه ، وال دار سكناه للحج وآالت ثياب 
وبالراحلـة  . واملراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و املشروب ، ذهابا وعـودا   

وجيب شراؤمها أو يكون معه مثن الزاد ويؤجر الراحلة ولـو كثـر   . راحلة مثله 
  . الثمن مع وجوده 

فإن منع منه وليس له سواه . جب عليه ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه و
، سقط  الفرض ، ولو كان له مال وعليه دين بقدره مل جيب ، إال أن يفضل عـن  

تراض للحج ، إال أن يكون له مال بقـدر مـا   قوال جيب اال. دينه ما يقوم باحلج
  . حيتاج إليه زيادة عما استثناه 

كاح ، مل جيز صرفه يف النكاح ، ولو كان معه قدر ما حيج به ، فنازعته نفسه إىل الن
ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعيالـه ،  . وإن شق تركه وكان عليه احلج 

  . ولو وهب له مال مل جيب عليه قبوله . وجب عليه 
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ولو استؤجر للمعونة على السفر ، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده 
  .جزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه الباقي مع نفقة أهله ، وجب عليه ، وأ

ولو كان عاجزا عن احلج ، فحج عن غريه ، مل جيزه عن فرضه ، وكان عليه احلج 
  . إن وجد االستطاعة 

א ولـو  . أن يكون له ما ميون عياله حىت يرجع ، فاضال عما حيتاج إليـه  :  א

  . قصر ماله عن ذلك مل جيب عليه 
قط عنه فرضه ، سواء كـان واجـد الـزاد    ولو حج عنه من يطيق احلج ، مل يس

وال جيب على . ولو تكلف احلج مع عدم االستطاعة جيزيه . والراحلة أو فاقدمها 
  . الولد بذل ماله لوالده يف احلج 

الصـحة ، وختليـة السـرب ،    : وهو يشتمل على : إمكان املسري :  א

  . واالستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع املسافة 
وال يسقط باعتبار املـرض مـع   . لو كان مريضا حبيث يتضرر بالركوب مل جيب ف

إمكان الركوب ، ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا ال يستمسك على الراحلة ، أو 
  . عدم املرافق  مع اضطراره إليه ، سقط الفرض 

ال فإن حج نائبا ، واستمر املانع ، ف. وجيب االستنابة مع املانع من مرض أو عدو  
ولو مات بعد االستقرار ومل يؤد قضي . وإن زال ومتكن استحب له ببدنه . قضاء 

  .عنه 
  .ولو كان ال يستمسك خلقة ، يسقط الفرض عن نفسه وماله  
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ولو احتاج يف سفره إىل حركة عنيفة لاللتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب  
كن واحلال هذه ، مل يقض ولو مات قبل التم. يف عامه ، وتوقع املكنة يف املستقبل 

  .عنه 
  .ويسقط فرض احلج ، لعدم ما يضطر إليه من اآلالت ،كأوعية املاء وأوعية الزاد  
ولو كان له طريقان ، فمنع من إحدامها سلك األخرى ، سواء كانت أبعـد أو   

ولو . ولو كان يف الطريق عدو ال يندفع إال مبال ، جيب التحمل مع املكنة . أقرب 
أقبل وادفع أنت : نعم ، لو قال له : اذل ، وجب عليه احلج لزوال املانع بذل له ب
  .، مل جيب 

وطريق البحر كطريق الرب ، فإن غلب ظن السالمة ، وإال سقط ، ولـو أمكـن    
الوصول بالرب والبحر ، فإن تساويا يف غلبة السالمة كان خمـريا ، وإن اخـتص   

  .سقط الفرض أحدمها تعني ، ولو تساويا يف رجحان العطب 
ومن مات بعد االحرام ودخول احلرم برأت ذمته ، وإن كان قبل ذلك ، قضيت  

ويستقر احلج يف الذمة ، إذا . عنه إن كانت مستقرة ، وسقطت إن مل تكن كذلك 
  . استكملت الشرائط وأمهل 

وإذا . فلو أحرم مث أسلم ، أعاد االحرام . والكافر جيب عليه احلج وال يصح منه 
ولو أحـرم بـاحلج وأدرك   . مكن من العود إىل امليقات ، أحرم من موضعه مل يت

وإن ضاق الوقت أحـرم  . الوقوف باملشعر مل جيزه ، إال أن يستأنف إحراما آخر 
  . ولو بعرفات 
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ولو مل يكن مستطيعا فصار كذلك يف حال ردته ، . ولو حج املسلم مث ارتد مل يعد 
لو أحرم مسلما مث ارتد مث تاب ، مل يبطل و. وجب عليه احلج وصح منه إذا تاب 

  . إحرامه 
  .وال يشترط يف وجوب احلج الرجوع إىل الكفاية ، من صناعة أو مال ، أو حرفة 

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا ، أو حج ماشيا ، أو حج يف نفقة غـريه ،  
  .أجزأه عن الفرض 

ذا مل يضعفه ، ومـع  له من الركوب ، إ. ومن وجب عليه احلج ، فاملشي أفضل 
  .الضعف الركوب أفضل 

   

:   

فإن كان . إذا استقر احلج يف ذمته مث مات ، قضي عنه من أصل تركته :  األولى
  . عليه دين وضاقت التركة ، قسمت على الدين وعلى أجرة املثل باحلصص 

  . يقضي احلج من أقرب األماكن :  الثانية
. اإلسالم ال حيج عن غريه ، ال فرضا وال تطوعـا  من وجب عليه حجة :  الثالثة

  . وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد 
ال يشترط وجود احملرم يف النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسالمة ، وال :  الرابعة

، وكذا  -وهلا ذلك يف الواجب كيف كان  -يصح حجها تطوعا إال بأذن زوجها 
  . ة ، هلا املبادرة من دون إذنه ويف البائن. لو كانت يف عدة رجعية 

א א ، א ، א .א:א
  . نذر الصيب ، وال انون : فال ينعقد . كمال العقل :  األول
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ولو أذن له يف النذر فنذر ، . احلرية فال يصح نذر العبد إال بإذن مواله :  الثاني
  . وكذا احلكم يف ذات البعل . رة ولو اه وجب وجاز له املباد

  
  : مسائل ثالث 

ولو متكن . إذا نذر احلج مطلقا ، فمنعه مانع ، أخره حىت يزول املانع :  א

فإن . وال يقضي عنه قبل التمكن . من أدائه مث مات ، قضي عنه من أصل تركته 
ض ملرض أو عـدو  وإن منعه عار. عني الوقت ، فأخل به مع القدرة ، قضي عنه 

حىت مات ، مل جيب قضاؤه عنه ولو نذر احلج أو أفسد حجه وهو معضـوب ، مل  
  .جيب أن يستنيب 

إذا نذر احلج ، فإن نوى حجة االسالم ، تداخال وجتزي احدمها عـن  :  א

وكذا إن أطلق ، وال جتزي إحدامها عـن  . االخرى ، وإن نوى غريها مل يتداخال 
  . األخرى 

فإن ركـب  . إذا نذر احلج ماشيا ، وجب أن يقوم ، يف مواضع العبور :  א

  .ولو عجز  يركب . وإن ركب بعضا كفى . طريقه قضى 
  
  
  
  

  :القول في النيابة وشرائط النائب ثالثة 
  .االسالم ، وكمال العقل ، وأن ال يكون عليه حج واجب  
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الكـافر ،   عن نيابة املسلم نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة ، وال: فال تصح  
وال نيابة انون ، النغمار عقله . وال عن املسلم املخالف أال أن يكون أبا للنائب 

  .باملرض املانع من القصد ، وكذا الصيب غري املميز 
  . ويصح نيابة املميز  

ه وتصح نيابة اململوك بإذن موال. والبد من نية النيابة ، وتعيني املنوب عنه بالقصد 
 .  

وال تصح نيابة من وجب عليه احلج واستقر ، إال مع العجز ، عن احلج ولو مشيا 
  . ولو حج عن غريه ، مل جيز عن أحدمها . وكذا ال يصح حجه تطوعا . 

وكذا ملن اعتمر ، . وجيوز ملن حج ، أن يعتمر عن غريه ، إذا مل جتب عليه العمرة 
  .أن حيج عن غريه ، إذا مل جيب عليه احلج 

  . وتصح نيابة من مل يستكمل الشرائط ، وإن كان حجه صرورة  
ومن استؤجر فمات يف الطريق ، . عن الرجل ، وعن املرأة : وجيوز أن حتج املرأة 

ولو مات قبل ذلك مل جيز ، . فإن أحرم ودخل احلرم ، فقد أجزأت عمن حج عنه 
  . ا وعائدا وعليه أن يعيد من األجرة ما قابل املتخلف من الطريق ، ذاهب

  من متتع ، أو قران ، أو إفراد : وجيب أن يأيت مبا شرط عليه 
وإذا . ولو شرط احلج على طريق معني ، مل جيز العدول إن تعلق بذلك غـرض   

  .  باألوىل، حىت يأيت  ألخرىاستؤجر حبجة ، مل جيز أن يؤجر نفسه 
ولو . ة املتخلف ولو صد قبل االحرام ، ودخول احلرم ، استعيد من األجرة بنسب

  .ضمن احلج يف املستقبل مل يلزم إجابته 
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وكذا لو فضلت عـن النفقـة ، مل   . وإذا استؤجر فقصرت األجرة مل يلزم االمتام 
  .يرجع املستأجر عليه بالفاضل 

وال جيوز النيابة يف الطواف الواجب للحاضر ، إال مع العذر ، كاالغماء والبطن  
ولو محله حامل فطاف به ، أمكن أن . ذلك بنفسه  وجيب أن يتوىل. وما شاهما 

  .حيتسب لكل منهما طوافه عن نفسه 
  . ولو تربع إنسان باحلج عن غريه بعد موته ، برأت ذمته  

واليعـاد  . ولو أفسده ، حج من قابل . وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله 
 يشترط األجـل ، وال  وإذا أطلق االجارة ، اقتضى التعجيل ما مل. باألجرة عليه 

ولو اقتـرن  . ولو استأجراه لعام صح االسبق . يصح أن ينوب عن اثنني يف عام 
طـواف  يطاف عنه و وإذا أحصر  حتلل باهلدي. العقدان ، وزمان االيقاع ، بطال 

  .   ، وال قضاء عليه النساء
ومن وجب عليه حجان خمتلفان كحجة االسالم والنذر ، فمنعه عارض ، جاز أن 

  . يستأجر أجريين هلما يف عام واحد 
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه بامسه ، يف املواطن كلها ، وعند كل فعل 
من أفعال احلج والعمرة ، وأن يعيد ما يفضل معه من األجرة بعد حجه ، وأن يعيد 

  . املخالف حجه إذا استبصر 
  . أن تنوب املرأة إذا كانت صرورة :  ويكره
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:
.  األجرة ، انصرف ذلك إىل أجرة املثل نيإذا أوصى أن حيج عنه ومل يع:  األولى

ويسـتحقها  . وخترج من األصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت نـدبا  
  . فإن خالف ما شرط له أجرة املثل . االجري بالعقد 

منه إرادة التكرار ،  من أوصى أن حيج عنه ومل يعني املرات ، فإن مل يعلم:  الثانية
وإن علم إرادة التكرار ، حج عنه حىت يستويف الثلث من تركته . اقتصر على املرة 

 .  
إذا أوصى امليت أن حيج عنه كل سنة بقدر معني فقصر ، مجع نصـيب  :  الثالثة

  . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة . سنتني  واستؤجر به لسنة 
ند إنسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه حجـة االسـالم ،   لو كان ع :الرابعة 

وعلم أن الورثة ال يؤدون ذلك ، جاز أن يقتطع قدر أجرة احلج فيستأجر به ، ألنه 
  . خارج عن ملك الورثة 

. إذا عقد االحرام عن املستأجر عنه ، مث نقل النية إىل نفسه مل يصح :  الخامسة
وال جتزي عـن  . عنه ، واليستحق األجرة فإذا أكمل احلجة مل تقع عن املستأجر 

  . أحدمها 
إذا أوصى أن حيج عنه وعني املبلغ ، فإذا كان بقدر ثلث التركـة أو  :  السادسة

أقل صح ، واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ومل جيز الورثـة ،  
نه مـن  وإن كان ندبا حج ع. كان أجرة املثل من أصل املال ، والزائد من الثلث 

وإن قصر عـن  . وإن قصر حج عنه من بعض الطريق . بلده ، أن احتمل الثلث 
  . احلج حىت ال يرغب فيه أجري ، صرف يف وجوه الرب 
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فإن كان الكل واجبا . إذا أوصى يف حج واجب وغريه ، قدم الواجب :  السابعة
  . وقصرت التركة ، قسمت على اجلميع باحلصص 

ونذر أخرى ، مث مات بعد االستقرار ، أخرجت  سالماإلمن عليه حجة :  الثامنة
ولو ضاق املال إال عن حجـة  . من األصل ، واملنذورة من الثلث  اإلسالمحجة 
  . ، اقتصر عليها ويستحب أن حيج عنه النذر اإلسالم

  
  :المقدمة الثالثة 

أن حيرم مـن  :  فصـورته :  وأفراد، وقران ،  متتع: يف أقسام احلج وهي ثالثة  
ع ا ، مث يدخل ا مكة ، فيطوف سبعا بالبيـت ، ويصـلي   تيقات بالعمرة املتمامل

  .ركعتيه باملقام ، مث يسعى بني الصفا واملروة سبعا ، ويقصر 
، وإال بقدر ما يعلم أنه  األفضلمث ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على  

يفيض إىل املشعر فيقف  مث يأيت عرفات فيقف ا إىل الغروب ، مث. يدرك الوقوف 
مث يفيض إىل مىن ، فيحلق ا يوم النحر ، ويذبح هديـه ،  .  الفجربه بعد طلوع 

  .ويرمي مجرة العقبة 
مث إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده ، فطاف طواف احلج وصلى ركعتيه ، وسـعى   

سعيه ، وطاف طواف النساء ، وصلى ركعتيه ، مث عاد إىل مىن لريمي ما ختلـف  
  .ه من اجلمار علي

وإن شاء أقام مبىن حىت يرمي مجاره الثالث يوم احلادي عشر ، ومثله يوم الثـاين   
وعاد إىل مكة . وإن أقام إىل النفر الثاين ، جاز أيضا . عشر ، مث ينفر بعد الزوال 

  .للطوافني والسعي 



  ٤٩ ...٢ج ... شرائع اإلسالم ..  السيد احمد الحسن
  

فما زاد مـن  ) كيلومتر ٢٢(كان بني منـزله وبني مكة  من وهذا القسم فرض 
جانب ، فإن عدل هؤالء إىل القران أو األفراد يف حجة اإلسالم اختيارا مل جيز كل 

  . ، وجيوز مع االضطرار 
هي شوال وذو القعـدة وذو  وووقوعه يف أشهر احلج ، . النية : وشروطه أربعة 

، ما يعلم أنه يدرك املناسك ، وأن يـأيت بـاحلج    اإلنشاءوضابط وقت . احلجة 
، وإن حيرم باحلج له من بطن مكة ، وأفضـله املسـجد   والعمرة يف سنة واحدة 

  .وأفضله املقام ، مث حتت امليزاب 
مل جيز التمتع ـا اىل احلـج ،   : ولو أحرم بالعمرة املتمتع ا يف غري أشهر احلج  

  .وكذا لو فعل بعضها يف أشهر احلج ، ومل يلزمه اهلدي 
  . التمتع من غري مكة مل جيزه  ولو أحرم حبج. واإلحرام من امليقات مع االختيار  

ولو تعذر ذلك ، يستأنفه حيـث  . ولو دخل مكة بإحرامه ، وجب استئنافه منها 
كفارة ترك اإلحرام من ( ويسقط الدم . إن مل يتعمد ذلك  -ولو بعرفة  -أمكن 
  .واحلال هذه ) مكة 

، إال  وال جيوز للمتمتع اخلروج من مكة حىت يأيت باحلج ، ألنه صار مرتبطا بـه  
خيرج غـري   أوأي خيرج حمرم ويعود كذلك ، (على وجه ال يفتقر إىل جتديد عمرة 

  . ولو جدد عمرة ، متتع باألخرية إىل احلج ). حمرم ويعود قبل شهر
 األفـراد ولو دخل بعمرته إىل مكة ، وخشي ضيق الوقت ، جاز له نقل النية إىل 

إن منعهما عذرمها عن التحلل  وكذا احلائض والنفساء ،. وكان عليه عمرة مفردة 
باحلج ، لضيق الوقت عن التربص ، ولو جتدد العذر وقد طافت  اإلحرام وإنشاء، 
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أربعا ، صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية املناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي 
  .وإذا صح التمتع سقطت العمرة املفردة . من طوافها 

باحلج  اإلحرام، أو من حيث يسوغ له أن حيرم من امليقات :  وصورة األفراد 
، مث ميضي إىل عرفات فيقف ا ، مث ميضي إىل املشعر فيقف به ، مث إىل مىن فيقضي 
مناسكه ا ، مث يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بني الصـفا واملـروة ،   

  . ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه 
وجيـوز  .  يأيت ا من أدىن احلـل  منه ، مث واإلحاللوعليه عمرة مفردة بعد احلج 

وقوعها يف غري أشهر احلج ولو أحرم ا من دون ذلك ، مث خرج إىل أدىن احلل ، 
  .األول ، وافتقر إىل استئنافه  اإلحراممل جيزه 

من ) كيلومتر ٢٢(وهذا القسم والقران ، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون  
اضطرارا او اختياراً جـاز وال يلـزمهم   وإن عدل هؤالء إىل التمتع . كل جانب 

  . هدي 
النية ، وأن يقع يف أشهر احلج ، وأن يعقد إحرامه من ميقاته ، :  وشروطه ثالثة

  .أو من دويرة أهله إن كان مرتله دون امليقات 
  . وأفعال القارن وشروطه كاملفرد ، غري أنه يتميز عنه بسياق اهلدي عند إحرامه  

إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشق سنامه من اجلانب : وإذا لىب استحب له 
وإن كان معه بدن دخل بينها ، وأشـهرها ميينـا   . األمين ، ويلطخ صفحته بدمه 

  .ومشاال 
  . أن يعلق يف رقبة املسوق نعال ، قد صلى فيه :  والتقليد

  . وخيتص البقر والغنم بالتقليد . واالشعار والتقليد للبدن 
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رن أو املفرد مكة ، وأراد الطواف جاز ، لكن جيددان التلبية عقيب ولو دخل القا
وجيوز للمفرد إذا دخل مكة ، أن يعدل إىل التمتع ، وال جيـوز  . صالة الطواف 

  . ذلك للقارن 
  .على ميقات ، أحرم منه وجوبا اإلسالموحج حجة . واملكي إذا بعد عن أهله 

ني مل ينقل فرضه ، وكان عليه اخلروج ولو أقام من فرضه التمتع مبكة سنة أو سنت 
ولو مل يتمكن من ذلك خرج إىل خارج احلرم .  اإلسالمإىل امليقات إذا أراد حجة 

فإن دخل يف الثالثة مقيما ، مث حج ، انتقل فرضه . فإن تعذر ، أحرم من موضعه . 
اكثـر  ولو كان له مرتالن مبكة وغريها من البالد ، سكنها . إىل القران أو األفراد 

  .من ستة اشهر كان له احلج بأي األنواع شاء 
  .ويسقط اهلدي عن القارن واملفرد وجوبا ، وال يسقط التضحية استحبابا  
القران بني احلج والعمرة بنية واحدة ، وال ادخال أحدمها على اآلخر : وال جيوز  

  ). على سنة واحدة ( ، والبنية حجتني والعمرتني 
  

  . أقسامها وأحكامها :  املواقيت والكالم يف يف:  المقدمة الرابعة
  :املواقيت ستة 

  .العقيق ، وأفضله املسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق : ألهل العراق  
  .اختيارا مسجد الشجرة ، وعند الضرورة اجلحفة : وألهل املدينة 

  . اجلحفة : وألهل الشام  
  . يلملم : وألهل املدينة 

  . املنازل  قرن: وألهل الطائف 
  .  زله ـمن: زله أقرب من امليقات ـوميقات من من
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ولو حج على طريق ال يفضـي إىل  . وكل من حج على ميقات لزمه االحرام منه 
وكذا من . أحد املواقيت ، حيرم إذا غلب على ظنه حماذاة أقرب املواقيت إىل مكة 

  .يان من فخ وجترد الصب. واحلج والعمرة يتساويان يف ذلك . حج يف البحر 

  :  א:

من أحرم قبل هذه املواقيت مل ينعقد إحرامه ، إال لناذر بشرط أن يقـع  :  األولى
  . إحرام احلج يف أشهره أو ملن أراد العمرة املفردة يف رجب وخشي تقضيه 

فيه ما مل جيدد إذا أحرم قبل امليقات مل ينعقد إحرامه ، وال يكفي مروره :  الثانية
فإن . ولو أخره عن امليقات ملانع مث زال املانع عاد إىل امليقات . االحرام من رأس 

فإن تعـذر ،  . ولو دخل مكة خرج إىل امليقات . تعذر ، جدد اإلحرام حيث زال 
وكذا لو ترك اإلحرام ناسيا ، . ولو تعذر أحرم من مكة . خرج إىل خارج احلرم 

أما لو أخره عامدا مل . ذا املقيم مبكة إذا كان فرضه التمتع وك. أو مل يرد النسك 
  . يصح إحرامه حىت يعود إىل امليقات ، ولو تعذر مل يصح إحرامه 

  . لو نسي االحرام ومل يذكر حىت أكمل مناسكه ، جيزيه :  الثالثة
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  : الرآن الثاني 

  :يف أفعال احلج 
.. والوقوف باملشـعر  .. بعرفات والوقوف ..اإلحرام :  والواجب إثنا عشر 

.. والطـواف  .. واحللق ـا أو التقصـري   .. والذبح .. والرمي .. ونزول مىن 
  . و ركعتاه .. وطواف النساء .. والسعي .. وركعتاه 

وإن يقف علـى بـاب   .. وصالة ركعتني .. الصدقة :  ويستحب أمام التوجه
.. يساره وآية الكرسي كذلك  ويقرأ فاحتة الكتاب أمامه وعن ميينه وعن.. داره 

وأن يقول إذا جعـل رجلـه يف   .. وأن يدعو بكلمات الفرج وباألدعية املأثورة 
فإذا استوى على . بسم اهللا الرمحن الرحيم ، بسم اهللا وباهللا واهللا أكرب : الركاب 

  .راحلته ، دعا بالدعاء باملأثور 
  

  . حكامه والنظر في مقدماته ، وآيفيته ، وأ اإلحرامالقول في 
  : والمقدمات كلها مستحبة وهي

توفري شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عنـد هـالل ذي    
  .احلجة 

وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده  
  . ولو كان قد أطلى أجزاه ، ما مل ميض مخسة عشر يوما . وإبطيه مطليا 

ولو اغتسل وأكل أو لـبس ، مـاال   . ، وإن مل جيد ماء يتيمم له  لإلحراموالغسل 
وجيوز له تقدميه على امليقات . جيوز للمحرم أكله وال لبسه ، أعاد الغسل استحبابا 

وجيزي الغسـل يف  .  اإلعادةولو وجده ، استحب له . ، إذا  خاف عوز املاء فيه 
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ولو أحرم بغري غسل أو صالة . ا مل ينم أول النهار ليومه ، ويف أول الليل لليلته م
  . مث ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد االحرام 

وإن مل يتفق صلى لالحرام ست . وأن حيرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غريها 
، ) قل يا أيها الكافرون ( و ) احلمد : ( يقرأ يف األوىل . ركعات ، وأقله ركعتان 

  ) .هو اهللا أحد قل ( و ) احلمد : ( ويف الثانية 
مقدما للنافلة ما مل تتضيق  -ولو كان وقت فريضة  -ويوقع نافلة االحرام تبعا له  

  . احلاضرة 
  

  : فيشتمل على واجب ، ومندوب فالواجبات ثالثة :  وأما كيفيته

  .النية :  א

ما حيرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه : وهو أن يقصد بقلبه إىل أمور أربعة  
فراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما حيرم له من حجـة  إن متتع أو قران أو م

  . أو غريها  اإلسالم
ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا مل يصح . ولو نوى نوعا ونطق بغريه عمل على نيته 

  . إحرامه 
ولو أحرم باحلج والعمرة وكان يف أشهر احلج أو غريها بطل ولزمه جتديد النيـة  

وإذا كـان  . كإحرام فالن ، وكان عاملا مباذا أحرم صـح  : لو قال و.  واإلحرام
  . جاهال ، بطل إحرامه 
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فال ينعقد اإلحرام ملتمع وال ملفرد إال ا ، أو اإلشارة . التلبيات األربع : א

والقارن باخليار ، إن شاء عقد إحرامه ا ، وإن شـاء  . لألخرس مع عقد قلبه ا 
  .هما بدأ كان اآلخر مستحبا قلد أو اشعر ، وبأي

إن . لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لـك لبيـك   : وصورا أن يقول  

ولو عقد نيـة اإلحـرام ،   .  الحمد والنعمة لك والملك لك ، ال شريك لك
ولبس ثوبيه مث مل يلب ، وفعل ما ال حيل للمحرم فعله ، مل يلزمه بذلك كفـارة إذا  

  . لو كان قارنا ومل يشعر ومل يقلد  وكذا. كان متمتعا أو مفردا 

لبس ثويب اإلحرام ومها واجبان ، وال جيوز اإلحرام فيما ال جيوز لبسه :  א

وجيوز أن يلبس احملرم أكثـر مـن   . وجيوز اإلحرام يف احلرير للنساء . يف الصالة 
. ثوبني ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فاألفضل أن يطوف فيهمـا  

وإذا مل يكن مع اإلنسان ثوبا اإلحرام ، وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، بـأن  
  .جيعل ذيله على كتفيه 

  
  : وأما أحكامه فمسائل  
. حراماً آخر  حىت يكمل أفعال ما أحرم له إينشأ  أنملن احرم  زال جيو:  األولى

مل يكن عليه شئ فلو أحرم متمتعا ودخل مكة ، وأحرم باحلج قبل التقصري ناسيا ، 
  .، وإن فعل ذلك عامدا ، بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة 

لو نوى األفراد ، مث دخل مكة ، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر وجيعلها :  الثانية
  . عمرة يتمتع ا 
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إذا أحرم الويل بالصيب ، جرده من فخ ، وفعل به ما جيب على احملـرم  : لثالثة ا
. الصيب ما جيب به الكفارة ، لزم ذلك الويل يف مالـه  ولو فعل . وجنبه ما جيتنبه 

وجيب . وكلما يعجز عنه الصيب يتواله الويل من تلبية وطواف وسعي وغري ذلك 
وإذا كان الصيب مميزا جاز أمره بالصـيام عـن   . على الويل اهلدي من ماله أيضا 

   .اهلدي ، ولو مل يقدر على الصيام صام الويل عنه مع العجز عن اهلدي 
واليسقط . إذا اشترط يف إحرامه أن حيله حيث حبسه مث أحصر ، حتلل : الرابعة 

  .وفائدة االشتراط جواز التحلل عند االحصار . اهلدي 
إذا حتلل احملصور ال يسقط احلج عنه يف القابـل إن كـان واجبـا ،    :  الخامسة

  . ويسقط إن كان ندبا 
وتكرارهـا عنـد نومـه    : رفع الصوت بالتلبية للرجـال  :  والمندوبات  

واستيقاظه ، وعند علو  اآلكام ونزول االهضام فإن كان حاجا فإىل يوم عرفة عند 
الزوال وإن كان معتمرا مبتعة فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة ، كان 

  . خمريا يف قطع التلبية عند دخول احلرم ، أو مشاهد الكعبة 
ريق املدينة ، إذا علت راحلته البيداء ، فإن ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على ط

عزم عليه واالشتراط أن حيله حيث يكان راجال فحيث حيرم ويستحب التلفظ مبا 
حبسه ، وإن مل يكن حجة فعمرة ، وإن حيرم يف الثياب القطن ، وأفضله البيض ، 
فع وإذا أحرم باحلج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا أشرف على األبطح وان ير

 واألئمـة ، هللا بالوحدانية ، وللرسول بالرسالة ، ولعلي  األربعصوته بالشهادات 
  . بالوالية ، وللمهدي واملهديني باهلداية 
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א א
:.

اصطيادا أو أكال ولو صاده حمل ، وإشارة وداللة ، وإغالقا : صيد الرب  -: األول
. وكذا حيرم فرخه وبيضه . ولو ذحبه كان ميتة حراما ، على احملل واحملرم . وذحبا 

وال حيرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفـرخ يف  . واجلراد يف معىن الصيد الربي 
  . املياه 
وطيا وملسا بشهوة ، وعقدا لنفسه ولغريه ، وشهادة علـى  : والنساء  -:  الثاني

، وتقبيال ونظـرا   اإلحالل، وال بأس به بعد  -ها حمالً ولو حتمل -العقد وإقامة ، 
  .بشهوة ، و كذا االستمناء 

  :تفريع  

وأنكر  اإلحرامإذا اختلف الزوجان يف العقد ، فادعى أحدمها وقوعه يف  -: 

لكن إن كان املنكر املرأة ، كـان هلـا   .  اإلحاللاآلخر ، فالقول قول من يدعي 
  . ا مينع من الوطئ نصف املهر  ، العترافه مب

إذا وكل يف حال إحرامه فأوقع ، فإن كان قبل إحالل املوكل بطـل ،   -: 

يف حـال   اإلمـاء وجيوز مراجعة املطلقة الرجعية ، وشراء . وإن كان بعده صح 
  . اإلحرام

وهو ما عطر به البيت ( على العموم ما خال خلوق الكعبة : والطيب  -: الثالث 
ولو اضطر إىل أكل . ، ولو يف الطعام ) له هو ليعطر به البيت ما مح أوأو كسوته 

  . ما فيه طيب ، أو ملس الطيب ، قبض على أنفه 
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للرجال ، وجيوز للنساء لـبس املخـيط اضـطرارا    : ولبس املخيط  -: الرابع
وكذا لبس طيلسان له . وجيوز لبس السروايل للرجل ، إذا مل جيد إزارا . واختيارا 

  .ال يزره على نفسه إزرار ، لكن 
ويستوي يف ذلك الرجـل  . ومبا فيه طيب . بالسواد : واالكتحال  -: الخامس

  . واملرأة 
  .مل يكن للزينة  إذاوكذا النظر يف املرآة ، وجيوز  -: السادس
  . وهو الكذب : والفسوق  -: السابع
  .ال واهللا ، وبلى واهللا : وهو قول : واجلدال  -: الثامن

وجيوز نقله من مكان إىل آخر من . حىت القمل : تل هوام اجلسد وق -: التاسع 
  .جسده ، وجيوز القاء القراد واحللم 

ولبس املرأة احللي للزينة . وجيوز للسنة  -لبس اخلامت للزينة : وحيرم  -: العاشر 
  .، وال بأس مبا كان معتادا هلا ، لكن حيرم عليها إظهاره حىت لزوجها 

وقبلـه إذا  . عمال دهن فيه طيب ، حمرم بعد االحـرام  واست -: الحادي عشر 
بعـد االحـرام ،    -اختيارا  -وكذا ما ليس بطيب . كان رحيه يبقى إىل االحرام 

  . وجيوز اضطرارا 
  .ومع الضرورة ، ال أمث .  ةقليله وكثري: الشعر  وإزالة -: الثاني عشر

قى الغطاء  واجبا ، ولو غطى رأسه ناسيا ، أل: وتغطية الرأس  -: الثالث عشر 
  وجيوز ذلك للمرأة . وجدد التلبية استحبابا 
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ولـو  . ولو اضطر مل حيرم . سائرا اراً : والتظليل حمرم عليه  -: الرابع عشر
( وجيوز التظليل طائرا . زامل عليال أو امرأة ، اختص العليل واملرأة جبواز التظليل 

  التظليل  هوال يضرت بامليقات مر إذاحرم يف الطائرة وي) من يركب الطائرة 
إال عند الضرورة ،وكذا حك اجللد املفضي : الدم  وإخراج -: الخامس عشر 

  . إدمائه إىلوكذا يف السواك املفضي .  إدمائهإىل 
  . األظفاروقص  -: السادس عشر 

  . إال أن ينبت يف ملكه : وقطع الشجر واحلشيش  -: السابع عشر
  .لو مات بالكافور : رم وتغسيل احمل -: الثامن عشر
  .لغري الضرورة : ولبس السالح  -: التاسع عشر

  ) .أي رمس متام الرأس يف املاء(واالرمتاس  -:العشرون 
  وستر ظاهر القدم فان أضطر جاز -: الحادي والعشرون

اإلحرام يف الثياب املصبوغة بالسواد والعصفر وشـبهه ،   :  א

.. ويف الثياب الوسخة وإن كانت طـاهرة  .. لنوم عليها وا.. ويتأكد يف السواد 
إذا  اإلحرامواستعمال احلنا للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل .. ولبس الثياب املعلمة 

وتلبيته مـن  .. وتدليك اجلسد فيه .. ودخول احلمام .. والنقاب للمرأة .. قارنته 
  . واستعمال الرياحني .. يناديه 
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:
ل مكة وجب أن يكون حمرما ، إال من يكون دخوله بعد إحرامـه ،  كل من دخ 

ومن دخلها لقتال ، جـاز أن  . قبل مضى شهر ، أو يتكرر كاحلطاب واحلشاش 
  .يدخل حمال ، كما دخل النيب عليه السالم عام الفتح وعليه املغفر 

ز هلـا  ولو حضرت امليقات ، جا. الرجل إال فيما استثنيناه  كإحراموإحرام املرأة  
 اإلحـرام ولو تركت .  اإلحرامأن حترم ولو كانت حائضا ، لكن ال تصلي صالة 

ولو منعهـا مـانع ،   . منه  اإلحرامنشأت أظنا أنه ال جيوز ، رجعت إىل امليقات و
ولو منعها مانع . ولو دخلت مكة ، خرجت إىل أدىن احلل . أحرمت من موضعها 

  .، أحرمت من مكة 
  
  

ول  وف بع : الق ي الوق ي   ف ر ف ات والنظ ه ،  : رف ه ، وآيفيت مقدمت
  .ولواحقه 

ذي  ٨(أن خيرج إىل عرفات يوم الترويـة  : فيستحب للمتمتع :  أما المقدمة 
، بعد أن يصلي الظهرين ، إال املضطر كالشيخ اهلم ومن خيشى الزحـام ،  ) احلجة

 جيوز وأن ميضي إىل مىن ،  ويبيت ا ليلته إىل طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن ال
  . وادي حمسر إال بعد طلوع الشمس 

  .قبل الفجر إال للضرورة كاملريض واخلائف :  ويكره الخروج
ويستحب الدعاء باملرسـوم  . فيها إىل طلوع الشمس  اإلقامةيستحب له  واإلمام

  .عند اخلروج ، وأن يغتسل للوقوف 
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  .فيشتمل على واجب وندب :  وأما الكيفية
  . الكون ا إىل الغروب و. النية : فالواجب 
  .، مل جيزه  األراكبنمرة ، أو عرنه ، أو ثوية ، أو ذي ااز ، أو حتت : فلو وقف 

وإن كان عامـدا جـربه   . ولو أفاض قبل الغروب جاهال أو ناسيا فال شئ عليه  
  . ولو عاد قبل الغروب مل يلزمه شئ . ببدنة ، فإن مل يقدر صام مثانية عشر يوما 

  
  .فمسائل خمسة : أحكامه وأما 

ومن تركه ناسيا . من تركه عامدا فال حج له . الوقوف بعرفات ركن :  א

  . ولو فاته الوقوف ا ، اجتزأ بالوقوف باملشعر . ، تداركه ما دام وقته باقيا 

من تركه عامـدا  . وقت االختيار لعرفة من زوال الشمس إىل الغروب :  א

  . الضطرار إىل طلوع الفجر من يوم النحر ووقت ا. فسد حجه 

من نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف ا ، ولو إىل طلوع الفجر ، إذا :  א

فلو غلب على ظنه الفوات ، اقتصر . عرف أنه يدرك املشعر قبل طلوع الشمس 
وكذا لو نسـي الوقـوف   . على إدراك املشعر قبل طلوع الشمس وقد مت حجه 

  . يذكر إال بعد الوقوف باملشعر قبل طلوع الشمس بعرفات ، ومل 

א إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ومل يتفق له إدراك املشـعر إىل قبـل   :  א

  . الزوال ، صح حجه 

إذا مل يتفق له الوقوف بعرفات ارا فوقف ليال ، مث مل يدرك املشـعر  :  א

  . ه حىت تطلع الشمس ، فان أدركه قبل الزوال ، صح حج
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والدعاء املتلقى عن أهـل  .. الوقوف يف ميسرة اجلبل يف السفح :  والمندوبات
وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنني .. البيت عليهم السالم أو غريه من االدعية 

وأن جيمع رحله ويسـد  .. وأن يقف على السهل .. وأن يضرب خباءه بنمرة .. 
  . وأن يدعو قائما .. اخللل ، به وبنفسه 

  . وقاعدا . وراكبا . الوقوف يف أعلى اجلبل : ويكره 
  
  

  مقدمته ، وآيفيته : في الوقوف بالمشعر والنظر في : القول 
  

  : أما المقدمة
وأن يقول إذا بلغ  الكثيب االمحر عن .. االقتصاد يف سريه إىل املشعر : فيستحب 

يـين ، وتقبـل   اللهم ارحم موقفي ، وزد يف عملي ، وسلم يل د: ( ميني الطريق 
وأن يؤخر املغرب والعشاء إىل املزدلفة ، ولو صار إىل ربع الليـل ،  ) .. مناسكي 

وأن جيمع بني املغرب والعشاء ، بأذان واحـد  .. ولو منعه مانع صلى يف الطريق 
  . ويؤخر نوافل املغرب إىل بعد العشاء .. واقامتني ، من غري نوافل بينهما 

  
  :  وأما الكيفية
وحده ما بني املأزمني إىل احلياض ، إىل وادي . والوقوف باملشعر .. لنية فالواجب ا

ولو نـوى  . وال يقف بغري املشعر ، وجيوز مع الزحام االرتفاع إىل اجلبل . حمسر 
  . الوقوف مث نام أو جن أو أغمي عليه ، صح وقوفه 
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به ليال فلو أفاض قبله عامدا ، بعد أن كان . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر 
وجيـوز  . مل يبطل حجه ، إذا كان وقف بعرفات ، وجربه بشـاة   -ولو قليال  -

ولو أفاض ناسيا . االفاضة قبل الفجر للمرأة ، ومن خياف على نفسه من غري جرب 
  . مل يكن عليه شئ 

  .ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر 
ء عليه والصالة علـى  هللا والثنا وأن يدعو بالدعاء املرسوم ، أو ما يتضمن احلمد

  . النيب وآله عليهم السالم 
، ويستحب الصعود على قزح ، وذكـر  ) حافياً(وأن يطأ الصرورة املشعر برجله 

  .اهللا عليه 
   

  : مسائل خمس 

وقت الوقوف باملشعر ما بني طلوع الفجـر إىل طلـوع الشـمس ،    :  א

  . وللمضطر إىل زوال الشمس 

ولو ترك . عر ، ليال وال بعد الفجر ، عامدا بطل حجه من مل يقف باملش:  א

ولو تركهما مجيعا بطل حجه ، عمدا . ذلك ناسيا مل يبطل ، إن كان وقف بعرفات 
  . أو نسيانا 

. من مل يقف بعرفات وأدرك املشعر قبل طلوع الشمس ، صح حجـه  :  א

  . قبل الزوال  ولو وقف بعرفات ، جاز له تدارك املشعر إىل. ولو فاته بطل 

א من فاته احلج ، حتلل بعمرة مفردة ، مث يقضيه إن كان واجبا ، علـى  :  א

  . الصفة اليت وجبت ، متتعا أو قرانا أو إفرادا 
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مبـىن إىل   اإلقامـة ويستحب له . من فاته احلج ، سقطت عنه أفعاله :  א

  .ل ا انقضاء أيام التشريق ، مث يأيت بأفعال العمرة اليت يتحل
  
  :خاتمة  

ولو أخذه . إذا ورد املشعر ، استحب له التقاط احلصى منه ، وهو سبعون حصاة  
  . من غريه جاز ، لكن من احلرم عدا املساجد 

  . وأبكارا .. ومن احلرم .. أن يكون مما يسمى حجرا : وجيب فيه شروط ثالثة 
  . ملتقطة . ة منطقة كحيل.. بقدر األمنلة .. رخوة .. أن يكون برشا :  ويستحب
  . أن تكون صلبة ، أو مكسرة :  ويكره

ملن عدا اإلمام ، االفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن ال جيوز :  ويستحب
والسعي بوادي حمسر .. واإلمام يتأخر حىت تطلع .. وادي حمسر إال بعد طلوعها 

واخلفين فيمن  اللهم سلم عهدي ، واقبل توبيت ، واجب دعويت ،: ( ، وهو يقول 
  .ولو ترك السعي فيه ، رجع فسعى استحبابا ) . تركت بعدي 

  
  . في نزول منى وما بها من المناسك : القول  

  . فإذا هبط مبىن ، استحب له الدعاء باملرسوم 
  . رمي مجرة العقبة ، مث الذبح ، مث احللق : ومناسكه ا يوم النحر ثالثة وهي 

والقاؤها مبا يسمى رميا .. والعدد وهو سبع .. النية  :فالواجب فيه :  أما األول
  .وإصابة اجلمرة ا مبا يفعله .. 
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ولو قصرت فتممهـا حركـة   . فلو وقعت على شئ واحندرت على اجلمرة جاز  
. وكذا لو شك ، فلم يعلم وصلت اجلمرة أم ال . غريه من حيوان أو إنسان مل جيز 

  .جيز ولو طرحها على اجلمرة من غري رمي مل 
وأن يكون بينـه وبـني   . واملستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي  

ع كـل  والدعاء م. وأن يرميها خذفا . اجلمرة عشره أذرع إىل مخسة عشر ذراعا 
ويف مجـرة العقبـة يسـتقبلها    . وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز . حصاة 

  . ويستدبر القبلة ، ويف غريها يستقبلها ويستقبل القبلة 
  .وهو الذبح فيشتمل على أطراف :  وأما الثاني

اهلدي وهو واجب على املتمتع ، وال جيب على غريه ، سواء كان :  א

ولو كان املتمتع مملوكـا  . ولو متتع املكي وجب عليه اهلدي . مفترضا أو متنفال 
ولـو أدرك  . بإذن مواله ، كان مواله باخليار بني أن يهدي وأن يأمره بالصـوم  

  . اململوك أحد املوقفني معتقا لزمه اهلدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم 
) . ن يكون مؤمناً بشرط ا( والنية شرط يف الذبح ، وجيوز أن يتوالها عنه الذابح 

وجيزي البقر عـن  . وال جيزي واحد يف الواجب إال عن واحد . وجيب ذحبه مبىن 
. وال جيب بيع ثياب التجمل يف اهلدي ، بل يقتصر على الصوم . سبعة يف الندب 

وال جيوز إخراج شئ مما يذحبه عن . ولو ضل اهلدي فذحبه غري صاحبه ، مل جيز عنه 
  .فه ا مىن ، بل خيرج إىل مصر

وكذا لو ذحبه يف . وجيب ذحبه يوم النحر مقدما على احللق ، فلو أخره أمث وأجزأ 
  . بقية ذي احلجة جاز 
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  . ثالثة : صفاته والواجب :  א

  . اجلنس :  األول
  . ، والبقر ، والغنم  اإلبل: وجيب أن يكون من النعم 

  . السن :  الثاني
ومن البقر . ، وهو الذي له مخس ودخل يف السادسة إال الثين  اإلبلفال جيزي من 

  . وجيزي من الضأن اجلذع لسنته . ماله سنة ودخل يف الثانية . واملعز 
  . أن يكون تاماً  لثالثا

. وال اليت انكسر قرا الداخل . وال العرجاء البني عرجها . العوراء : فال جيزي 
وال املهزولة ، وهي اليت ليس على . وال اخلصي من الفحول . وال املقطوعة االذن 

  . كليتها شحم 
ولو خرجت مسينة أجزأته . ولو اشتراها على أا مهزولة فخرجت كذلك مل جتزه 

ولو اشتراها على أـا تامـة   . وكذا لو اشتراها على أا مسينة فخرجت مهزولة 
  . فبانت ناقصة مل جيزه 

. ك يف سواد ومتشي يف مثلـه  ، تنظر يف سواد وترب ةأن تكون مسين:  والمستحب
ومن الضـأن  . وأفضل اهلدي من البدن والبقر االناث . وأن تكون مما عرف به 

وأن ينحر االبل قائمة ، قد ربطت بني اخلف والركبة ، ويطعنها . واملعز الذكران 
  .من اجلانب األمين 

نـه أن  وأفضـل م . وأن يدعو اهللا تعاىل عند الذبح ، ويترك يده على يد الذابح  
  . يتوىل الذبح بنفسه إذا أحسن 
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. أن يقسمه ثالثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثـه  :  ويستحب
  . وجيب األكل منه ، ولو قليالً 

  . التضحية باجلاموس ، وبالثور ، وباملوجوء : ويكره 
وإذا . من فقد اهلدي ووجد مثنه ، ينتقل فرضه إىل الصـوم  :  الثالث في البدل

قدمها صام عشرة أيام ، ثالثة يف احلج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم التروية ف
. ولو مل يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، مث صام الثالث بعد النفر . ويوم عرفة 

ولو فاته يوم التروية أخره إىل بعد النفر وجيوز تقدميها من أول ذي احلجة بعد أن 
ولو صام يومني وأفطر الثالث ، مل . ها طول ذي احلجة وجيوز صوم. تلبس باملتعة 

  . جيزه واستأنف ، إال أن يكون ذلك هو العيد ، فيأيت بالثالث بعد النفر 
ولو خـرج  . وال يصح صوم هذه الثالثة ، إال يف ذي احلجة ، بعد التلبس باملتعة 

دي ولو قبل ولو صامها مث وجد اهل. ذو احلجة ومل يصمها ، تعني اهلدي يف القابل 
ولو رجع . التلبس ، بالسبعة ، مل جيب عليه اهلدي ، وكان له املضي على الصوم 

  . إىل اهلدي ، كان أفضل 
وصوم السبعة بعد وصوله إىل أهله ، وال يشترط فيها املواالة ، فإن  أقام مبكـة ،  

ولو مات من وجـب عليـه   . انتظر قدر وصوله إىل أهله ، ما مل يزد على شهر 
  . ومل يصم ، وجب أن يصوم عنه وليه ، الثالثة والسبعة  الصوم

ولو تعـني  . ومن وجب عليه بدنة يف نذر أو كفارة ومل جيد ، كان عليه سبع شياة 
  . اهلدي ، فمات من وجب عليه ، أخرج من أصل التركة 

هدي القران ال خيرج هدي القران عن ملك سائقه ، ولـه ابدالـه   :  الرابع في
  .وإن أشعره أو قلده  والتصرف فيه ،
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ولكن مىت ساقه ، فال بد من حنره مبىن ، إن كان الحرام احلج ، وإن كان للعمرة  
ولـو  . ولو هلك مل جيب إقامة بدله ، ألنه ليس مبضمون . فبفناء الكعبة باحلزورة 

ولو عجز هـدي السـياق عـن    . كان مضمونا كالكفارات ، وجب إقامة بدله 
ولـو أصـابه   . م مبا يدل على أنه هدي يعلَّيذبح ، و الوصول ، جاز أن ينحر أو

وال يـتعني هـدي   . كسر ، جاز بيعه ، واألفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله 
  . السياق للصدقة إال بالنذر 

ولو ضل فذحبه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه . ولو سرق من غري تفريط مل يضمن 
ولو ذبـح  . ه ومل جيب ذبح األخري ولو ضاع فأقام بدله ، مث وجد األول ، ذحب. 

  . األخري ، ذبح األول ندبا ، إال أن يكون منذورا 
  . ما مل يضر به ، وشرب لبنه ما مل يضر بولده . ركوب اهلدي : وجيوز 

وكل هدي واجب كالكفارات ، ال جيوز أن يعطي اجلزار منها شيئا ، وال أخـذ  
  . ق بثمن ما أكل فإن أكل تصد. شئ من جلودها ، وال أكل شئ منها 

  . حنرها مبكة  وإن أطلق. فإن عني موضعها وجب : ومن نذر أن ينحر بدنة 
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، وأن يهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، كهدي 

  . التمتع ، وكذا األضحية 
ويف . أربعة أيام ، أوهلا يـوم النحـر    :األضحية ووقتها بمنى : الخامس 
  . ثالثة  األمصار

ويكره أن خيرج به من مىن . ويستحب األكل من األضحية وال بأس بادخار حلمها 
  . وال بأس بإخراج ما يضحيه غريه . 
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ومن مل جيد األضحية . وجيزي اهلدي الواجب عن األضحية ، واجلمع بينهما أفضل 
فإن اختلفت أمثاا ، مجع األعلى واألوسـط واألدىن ، وتصـدق   . تصدق بثمنها 

  . جلميع بثلث ا

  . ويكره مبا يربيه . أن تكون األضحية مبا يشتريه : 

أن يأخذ شيئا من جلود االضاحي ، وأن يعطيها اجلزار ، واألفضـل أن  :  

  . يتصدق ا 
  

إن شاء حلق ، وإن : يف احللق والتقصري فإذا فرغ من الذبح ، فهو خمري : الثالث 
  .رورة ، ومن لبد شعره ص حق الر واحللق أفضل ، ويتأكد يفشاء  قص

ن منه ولو مثل األمنلة يهوجيز. ويتعني يف حقهن التقصري . وليس على النساء حلق  
 .  

ولو قدم ذلك على . وجيب تقدمي التقصري على زيارة البيت لطواف احلج والسعي 
ولو كان ناسيا مل يكن عليه شئ ، وعليـه إعـادة   . التقصري عامدا ، جربه بشاة 

  .ف الطوا
فإن مل يتمكن حلـق أو قصـر   . فلو رحل ، رجع فحلق ا : وجيب أن حيلق مبىن 

ومن ليس على . ولو مل ميكنه مل يكن عليه شئ . مكانه ، وبعث بشعره ليدفن ا 
  . رأسه شعر ، أجزأه إمرار املوسى عليه 

م فلو قد. الرمي ، مث الذبح ، مث احللق . وترتيب هذه املناسك واجب يوم النحر 
  . بعضها على بعض ، أمث وال إعادة 
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:
  : مواطن التحليل  :  األولى
عقيب احللق أو التقصري ، حيل من كل شئ ، إال الطيب والنسـاء  :  א

  . والصيد 
  . إذا طاف طواف الزيارة ، حل له الطيب :  א

  إذا طاف طواف النساء ، حل له النساء ، :  א

د الذبح احللق او التقصري له ولغريه ، ويكره لبس املخيط ، حىت وحيل له بع
وكذا يكره الطيب ، حىت يفرغ مـن طـواف   . يفرغ من طواف الزيارة 

  . النساء 
إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فاالفضل املشي إىل مكة للطواف والسعي  :  الثانية
ويتأكد يف . فمن غده  ، )مكة إىلالطواف بعد ان غادر مىن  أي( فإن أخره. ليومه 

وجيوز للقارن واملفرد تـأخري  . حق املتمتع ، فإن أخره أمث ، وجيزيه طوافه وسعيه 
  . ذلك ، طول ذي احلجة على كراهية 

الغسل ، وتقليم االظفار ، : االفضل ملن مضى إىل مكة للطواف والسعي :  الثالثة
  . وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب املسجد 
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  في الطواف وفيه ثالثة مقاصد : القول 
א א   . א

وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون خمتونـا ،  . الطهارة :  فالواجبات
  . وال يعترب يف املرأة 

الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله  :والمندوبات ثمانية 
ومضـغ  . وإال ففي مرتلـه  . من بئر ميمون ، أو من فخ واألفضل أن يغتسل . 

. وأن يكون حافيا ، على سكينة ، ووقار . وأن يدخل مكة من أعالها . االذخر 
وهو غري ( ويدخل من باب بين شيبة ليطأ هبل . ويغتسل لدخول املسجد احلرام 

. ، وبعـد أن يقـف عنـدها    ) الوهابيون النواصب أثره  ىحمموجود اآلن حيث 
  . ويدعو باملأثور . يسلم على النيب عليه السالم و

א   .واجب وندب : يف كيفية الطواف وهو يشتمل على :  א

. وأن يطوف على يساره . واخلتم به . والبدء باحلجر . النية :  فالواجب سبعة 
وأن يكون بني البيت واملقام ، . وأن يكمله سبعا . وأن يدخل احلجر يف الطواف 

  . مشى على أساس البيت أو حائط احلجر مل جيزه  ولو
ومها واجبتان بعده يف الطـواف الواجـب ، ولـو    . ومن لوازمه ركعتا الطواف 

ولو مات قضامها . ولو شق ، قضامها حيث ذكره . نسيهما وجب عليه الرجوع 
  . الويل 
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  :  

ويف النافلة مكروهة . الزيادة على السبع يف الطواف الواجب ، حمظورة :  األولى
 .  

الطهارة شرط يف الواجب دون الندب ، حىت أنه جيوز ابتداء املنـدوب  :  الثانية
  . مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل 

جيب أن يصلي ركعيت الطواف يف املقام ، حيث هو اآلن ، وال جيوز يف :  الثالثة
  . جانبيه  فإن منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إىل أحد. غريه 

وإن مل يعلم مث علم . من طاف يف ثوب جنس مع العلم ، مل يصح طوافه :  الرابعة
  . ولو مل يعلم حىت فرغ ، كان طوافه ماضيا . يف أثناء الطواف ، أزاله ومتم 

  . جيوز أن يصلي ركعيت طواف الفريضة ، يف أي وقت شاء :  الخامسة
ولو عـاد إىل  . نصف ، رجع فأمت من نقص من طوافه ، فإن جاوز ال:  السادسة

وكذا مـن قطـع   . وإن كان دون ذلك ، استأنف . أهله ، أمر من يطوف عنه 
وكذا لو مرض يف أثنـاء  . طواف الفريضة ، لدخول البيت أو بالسعي يف حاجته 

وكـذا لـو   . ولو استمر مرضه حيث ال ميكن أن يطاف به ، طيف عنه . طوافه 
خل يف السعي ، فذكر أنه مل يتم طوافه ، رجع ولو د. أحدث يف طواف الفريضة 

  . فأمت طوافه إن كان جتاوز النصف ، مث متم السعي  
الوقوف عند احلجر ، ومحد اهللا والثناء عليه والصـالة  :  والندب خمسة عشر

وتقبيله ، . واستالم احلجر . ورفع اليدين بالدعاء . على النيب وآله عليهم السالم 
ولو مل يكن له يد ، . ولو كانت مقطوعة استلم مبوضع القطع  .فإن مل يقدر فبيده 

هذه أمانيت أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد : ( وأن يقول .  اإلشارةاقتصر على 
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وأن يكـون يف طوافـه   ) . اللهم تصديقا بكتابك ، إىل آخر الدعاء . يل باملوافاة 
  . مشيه مقتصدا يف. داعيا ذاكرا هللا سبحانه على سكينة ووقار 

اللهم إين أسألك بامسك الذي ميشي به على طلل املاء ، إىل آخـر  : ( وأن يقول 
. ويبسط يديه على احلـائط  . وأن يلتزم املستجار يف الشوط السابع ) . الدعاء 

ولو جاوز املسـتجار إىل ركـن   . ويلصق به بطنه وخده ، ويدعو بالدعاء املأثور 
. كان كلها ، وآكدها الذي فيه احلجر واليمـاين  اليماين مل يرجع ، وأن يلتزم األر

فإن مل يتمكن فثالمثئة وستني شـوطا ،  . ويستحب أن يطوف ثالمثئة وستني طوافا 
وأن يقرأ يف . ويلحق الزيادة بالطواف األخري ، ويسقط الكراهية هنا ذا االعتبار 

" الثانية معـه   ، ويف" قل هو اهللا أحد " " احلمد " يف األوىل مع : ركعيت الطواف 
ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعني ، وصـلى  " . قل يا أيها الكافرون 

. وأن يتداىن من البيـت  . السعي  الفريضة أوال ، وركعيت النافلة بعد الفراغ من 
  .الكالم يف الطواف بغري الدعاء والقراءة :  ويكره

א:א א   .  א

الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ومن تركه ناسيا ، قضـاه  :  األولى
ولو تعذر العود استناب فيه ومن شك يف عدده بعد انصرافه مل . ولو بعد املناسك 

وإن كان . وإن كان يف أثنائه وكان شاكا يف الزيادة ، قطع وال شئ عليه . يلتفت 
  . على األقل يف النافلة  يف النقصان استأنف يف الفريضة ، وبىن

من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن ، قطع وال شئ عليه :  الثانية
 .  
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من طاف وذكر أنه مل يتطهر ، أعاد يف الفريضة دون النافلـة ، ويعيـد   :  الثالثة
  . صالة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا 

جع إىل أهله وواقع ، ال كفارة عليه ، حىت ر. من نسي طواف الزيارة :  الرابعة
ولو نسـي طـواف   . وإن واقع بعد الذكر عليه بدنة والرجوع إىل مكة للطواف 

  . النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا 
من طاف ، كان باخليار يف تأخري السعي إىل الغد ، مث ال جيوز تاخريه :  الخامسة

  . مع  القدرة 
على املتمتع تأخري الطواف والسعي ، حىت يقف باملوقفني ، ويأيت جيب :  السادسة

مناسكه يوم النحر ، وال جيوز التعجيل إال للمريض واملرأة اليت ختاف احلـيض ،  
  . والشيخ العاجز ، وجيوز التقدمي للقارن واملفرد على كراهية 

اختيـارا ،  ال جيوز تقدمي طواف النساء على السعي للمتمتع وال لغريه :  السابعة
  . وجيوز مع الضرورة واخلوف من احليض 

من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا مل جيز :  الثامنة
 .  

غطاء رأس ، سواء يف طواف ) الرجل(ال جيوز الطواف وعلى الطائف  :التاسعة 
  احلج أمالعمرة 
 أربعيطوف على  أن كان رجل جيب إذامن نذر أن يطوف على أربع :  العاشرة

  .  أربعكانت امرأة ، جيب عليها طوافان على قدميها ال على  وإذا
ال بأس أن يعول الرجل على غريه يف تعداد الطواف ،  ولـو  :  الحادية عشرة

  . شكا مجيعا ، عوال على األحكام املتقدمة 
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ا ، طواف النساء واجب يف احلج والعمرة املفردة دون املتمتع :  الثانية عشرة
  . وهو الزم للرجال والنساء والصبيان واخلناثى 

  
  :  في السعي ومقدماته عشرة آلها مندوبة: القول 

والصب على اجلسد من مائهـا  . الطهارة ، واستالم احلجر ، والشرب من زمزم 
وأن يصعد على . الباب احملاذي للحجر وأن خيرج من . من الدلو املقابل للحجر 

وحيمـد اهللا  ) . األسـود وهو الذي فيه احلجر ( ركن العراقي ويستقبل ال. الصفا 
وأن يطيل الوقوف على الصفا ، ويكرب اهللا سبعا ، ويهللـه سـبعا ،   . ويثين عليه 

ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، حييي ومييت : ( ويقول 
ويـدعو  .  -ثالثـا  ) وهو حي ال ميوت ، بيده اخلري ، وهو على كل شئ قدير 

  . بالدعاء املأثور 
  

وأن يسعى سبعا . واخلتم باملروة . النية ، والبدء بالصفا :  والواجب فيه أربعة
  .، حيتسب ذهابه شوطا ، وعوده آخر 

  
واملشـي علـى   . أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز :  والمستحب أربعة 

وتوجـد  ( ارة وزقاق العطـارين  واهلرولة ما بني املن) . اي طريق السعي ( طرفيه 
ولو نسـي اهلرولـة رجـع     -ماشيا كان أو راكبا  -) عالمة متيز املكانني اآلن 

والدعاء يف سعيه ماشيا ومهـروال ، وال بـأس أن   . القهقرى ، وهرول موضعها 
  . جيلس يف خالل السعي للراحة 
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  : ويلحق بهذا الباب مسائل 

ولو كان ناسيا ، وجب . ، بطل حجه من تركه عامدا : السعي ركن :  א

  . عذر عليه ، استناب فيه تفإن . به فإن خرج ، عاد ليأيت به  اإلتيانعليه 

وال تبطـل بالزيـادة   . ولو زاد عامدا بطل . ال جيوز الزيادة على سبع :  א

، وشك فيما به بدأ ، فإن كان يف املزدوج على  األشواطومن تيقن عدد . سهوا 
وإن كان على املروة أعاد وينعكس احلكـم  . فقد صح سعيه ألنه بدأ به الصفا ، 

  . مع انعكاس الفرض 

ولو كـان  . ومن تيقن النقيصة أتى ا . من مل حيصل عدد سعيه أعاده : א

متمتعا بالعمرة وظن أنه أمت ، فأحل وواقع النساء ، مث ذكر ما نقص ، كان عليـه  
 كفارة لو قلم أظفاره ، أو قص شعره ، فقط يـتم  وال. دم بقرة ، ويتم النقصان 

  .النقصان 

א لو دخل وقت فريضة وهو يف السعي ، قطعه وصلى مث أمته ، وكذا لو : א

  . قطعه يف حاجة له أو لغريه 

ال جيوز تقدمي السعي على الطواف ، كما ال جيوز تقـدمي طـواف   :  א

ولو ذكر يف أثناء السعي . أعاد السعي فإن قدمه ، طاف مث . النساء على السعي 
  . نقصانا من طوافه ، قطع السعي وأمت الطواف مث أمت السعي 
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  .في األحكام المتعلقة بمنى بعد العود : القول 
وإذا قضى احلاج مناسكه مبكة ، من طواف الزيارة والسعي وطواف النسـاء ،   

يبيت ا ليليت احلادي عشر  فيجب عليه أن. فالواجب العود إىل مىن للمبيت ا 
فلو بات بغريها ، كان عليه عن كل ليلة شاة ، إال أن يبيت مبكـة  . والثاين عشر 

بشرط أن ال يدخل مكة إال . مشتغال بالعبادة ، أو خيرج من مىن بعد نصف الليل 
ولو بات الليايل الثالث بغري مىن ، لزمه ثالث شياة إن كـان  . بعد طلوع الفجر 

عليه الشمس يف الليلة الثالثة وهو مبىن ، أو من مل يتق الصيد والنسـاء  ممن غربت 
  . ألن هؤالء جيب عليهم املبيت يف مىن ليلة احلادي والثاين والثالث عشر 

كـل مجـرة سـبع     -اجلمار الثالث : وجيب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق 
يبدأ : الترتيب  -زيادة على ما تضمنته شروط الرمي  -وجيب هنا .  -حصيات 

ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسـطى  . باالوىل ، مث الوسطى ، مث مجرة العقبة 
  .ومجرة العقبة 

ووقت الرمي ما بني طلوع الشمس إىل غروا وال جيوز أن يرمي ليال إال لعـذر   
  . كاخلائف واملريض والرعاة والعبيد 

األخـرى ، حصـل    ومن حصل له رمي أربع حصيات ، مث رمى على اجلمـرة 
  .بالترتيب فيعود إىل املتقدمة ويتم رمي ثالثاً ويصح رميه 

  . ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب باحلاضر  
ولـو  . مسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ألويستحب أن يكون ما يرميه 

مكة ، مل يكن عليه فإن خرج من . نسي رمي اجلمار حىت دخل مكة ، رجع ورمى 
وإن استناب فيه جـاز  . شئ ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد يف القابل رمى 
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وجيوز أن يرمي عن املعـذور  . ومن ترك رمي اجلمار متعمدا وجب عليه قضاؤه 
  . كاملريض 
وأن يرمي اجلمرة األوىل عـن  . مبىن أيام التشريق  اإلنسانأن يقيم :  ويستحب

ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابال هلـا ،  . وكذا الثانية . و ميينه ، ويقف ويدع
  . وال يقف عندها 

اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا واهللا أكرب ، : والتكبري مبىن مستحب ، وصورته 
  .اهللا أكرب على ما هدانا ، واحلمد هللا على ما أوالنا ورزقنا من يمة االنعام 

ول ، وهو اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ، ملن اجتنـب  النفر يف األ: ويجوز 
النساء والصيد يف إحرامه ، والنفر الثاين ، وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفـر يف  

  .األول مل جيز إال بعد الزوال ، ويف الثاين جيوز قبله 
ومن كان قضى مناسكه مبكـة ،  . ويستحب لإلمام أن خيطب ويعلم الناس ذلك 

  . ومن بقي عليه شئ من املناسك عاد وجوبا . رف حيث شاء جاز أن ينص
  

  : مسائل 

من أحدث ما يوجب ، حدا أو تعزيرا أو قصاصا وجلأ إىل احلرم ، ضيق :  א

ولو أحدث يف احلرم ، قوبل مبـا تقتضـيه   . عليه يف املطعم واملشرب حىت خيرج 
  . جنايته فيه 

  . مكة  يكره أن مينع أحد من سكىن دور:  א

  . فوق الكعبة  اًيكره أن يرفع أحد بناء:  א
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א مث إن شـاء  . ال حتل لقطة احلرم ، قليلة كانت أو كثرية ، وتعرف سنة :  א

  . وإن شاء جعلها يف يده أمانة . تصدق ا ، وال ضمان عليه 

يتضـمن  إذا ترك الناس زيارة النيب عليه السالم ، أجربوا عليها ، ملا : א

  . من اجلفاء احملرم 
  . العود إىل مكة ، ملن قضى مناسكه ، لوداع البيت : ويستحب 
أمام ذلك ، صالة ست ركعات مبسجد اخليف ، وأكده اسـتحبابا  :  ويستحب

عند املنارة اليت يف وسطه ، وفوقها إىل جهة القبلة بنحو من ثالثني ذراعا ، وعـن  
  . ميينها ويسارها ، كذلك 

  . النـزول مبسجد احلصباء ملن نفر يف األخري ، وأن يستلقي فيه : ويستحب 
أن يدخل الكعبة ، ويتأكد يف حق الصرورة ، وأن : وإذا عاد إىل مكة فمن السنة 

كانتا مقابل بـاب  ( بني االسطوانتني  -وأن يصلي . يغتسل ويدعو عند دخوهلا 
" احلمد وحم السجدة "  على الرخامة احلمراء ركعتني ، يقرأ يف األوىل -) الكعبة 

. ، ويصلي يف زوايا البيت ، مث يدعو بالدعاء املرسـوم  " عدد آيها " ويف الثانية 
مث يسـتلم  . مث يطوف بالبيـت إسـبوعا   . ويستلم األركان ، ويتأكد يف اليماين 

مث . مث يأيت زمزم فيشرب منها . األركان واملستجار ، ويتخري من الدعاء ما أحبه 
  . عو خيرج وهو يد
وال اثر له اآلن فيخرج من باب ميكنه أن ( خروجه من باب احلناطني :  ويستحب

. ويـدعو  . ويستقبل القبلـة  . وخير ساجدا ) . يرى منه الركن الذي فيه احلجر 
  . مترا ويتصدق به احتياطا إلحرامه ) غرام فضة ٢.٥(ويشتري بدرهم 
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. حج أن يعزم علـى العـود    ملن: ويستحب . احلج على اإلبل اجلاللة :  ويكره
ااورة مبكة : ويكره . والطواف أفضل للمجاور من الصالة ، وللمقيم بالعكس 

 .  
  . وصالة ركعتني به . النـزول باملعرس على طريق املدينة : ويستحب 

  : مسائل ثالث 
وال بـأس  . وال يعضد شجرة . وحده من عاير إىل وعري  . للمدينة حرم :  א

  . إال ما صيد بني احلرتني ، وهذا على الكراهية املؤكدة بصيده ، 
  . يستحب زيارة النيب عليه السالم للحاج استحبابا مؤكدا :  א

  . يستحب أن تزار فاطمة عليها السالم ، واالئمة عليهم السالم بالبقيع :  א

:
  . والغسل عند دخوهلا . ااورة ا :  تستحب
باملدينـة   اإلنسانوأن يصوم . الصالة بني القرب واملنرب وهو الروضة :  وتستحب

عند اسطوانة أيب لبابـة ، ويف ليلـة    األربعاءوأن يصلي ليلة . ثالثة أيام للحاجة 
وأن يـأيت  . اخلميس عند االسطوانة اليت تلي مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وقبـور  . فتح ومسجد الفضـيخ  ومسجد ال األحزاباملساجد باملدينة كمسجد 
  . ، خصوصا قرب محزة عليه السالم ) أحد ( الشهداء بـ 

  . ويكره ، النوم يف املساجد ويتأكد الكراهة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وآله 
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  :الرآن الثالث 
א ::א

. ال غـري  الصد بالعدو ، واالحصـار بـاملرض   : يف االحصار والصد :  األول
فاملصدود إذا تلبس مث صد ، حتلل من كل ما أحرم منه ، إذا مل يكن له طريق غري 

ويستمر إذا كان له مسلك غريه . موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته 
ولو خشي الفوات ، مل يتحلل وصـرب حـىت   . ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة 

لقابل ، واجبا إن كان احلج واجبا ، وإال يتحقق ، مث يتحلل بعمرة ، مث يقضي يف ا
  .وال حيل إال بعد اهلدي ونية التحلل . ندبا 

ولو كان ساق يكفيه ما . وكذا البحث يف املعتمر ، إذا منع عن الوصول إىل مكة 
  . ساقه 

ولو حتلل مل . وال بدل هلدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن مثنه ، بقي على إحرامه 
  . حيل 

وال . وكذا باملنع من الوصـول إىل مكـة   . باملنع من املوقفني :  ويتحقق الصد
يتحقق باملنع من العود إىل مىن ، لرمي اجلمار الثالث ، واملبيت ا ، بـل حيكـم   

  . بصحة احلج ويستنيب يف الرمي 
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  : فروع 
وإن عجز حتلل ، وكذا . فإن كان قادرا عليه مل يتحلل : إذا حبس بدين :  א

  . ظلما  لو حبس
إذا صابر ففات احلج ، مل جيز له التحلل باهلدي ، وحتلل بالعمرة ، وال دم :  א

  . ، وعليه القضاء إن كان واجبا 
إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، جاز أن يتحلل ، لكن :  א

  . رة فإذا انكشف أمت ، ولو اتفق الفوات أحل بعم. البقاء على إحرامه  األفضل
א . لو أفسد حجه فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، واحلج من قابل :  א

ولو انكشف العدو يف وقت يتسع الستئناف القضاء وجب ، وهو حـج يقضـى   
ولو مل يكن حتلل ، مضى يف فاسده . وعلى ما قلناه ، فحجة العقوبة باقية . لسنته 

  . وقضاه يف القابل 
ولو . العدو إال بالقتال وجب اذا غلب على الظن السالمة لو مل يندفع :  א

  . إال إذا كان غري جمحف . طلب ماال مل جيب بذله 
هو الذي مينعه املرض عن الوصول إىل مكة أو عن املوقفني ، فهـذا  :  والمحصر

وال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله ، . ولو مل يسق ، بعث هديا أو مثنه . يبعث ما ساقة 
فإذا بلغ قصر وأحل ، إال من . ن كان حاجا ، أو مكة إن كان معتمرا وهو مىن إ

النساء خاصة ، حىت حيج يف القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النسـاء  
  . إن كان تطوعا 

ولو . ن أن هديه مل يذبح ، مل يبطل حتلله ، وكان عليه ذبح هدي يف القابل اولو ب
فإن أدرك أحد املوقفني يف وقته ، فقد . أصحابه بعث هديه مث زال العارض ، حلق ب
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ويستحب قضـاء  . أدرك احلج ، وإال حتلل بعمرة وعليه يف القابل قضاء الواجب 
  . الندب 

  . إذا حتلل يقضي عمرته عند زوال العذر :  والمعتمر
وإن . إذا احصر فتحلل مل حيج يف القابل إال قارنا ،   إن كان واجبـا  :  والقارن
  . مبثل ما خرج منه أفضل  اإلتيانحج مبا شاء من أنواعه ، وإن كان  كان ندبا

وباعث اهلدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذحبه أو حنره ، مث جيتنب مجيع ما جيتنبه 
ولو أتى مبا حيرم علـى  . فإذا كان وقت املواعدة أحل ، لكن هذا ال يليب . احملرم 

  . احملرم كفر استحبابا 
  

א :א:א
يستدعي : والنظر فيه . هو احليوان املمتنع ، واليشترط أن يكون حالال :  الصيد
  . فصوال 

  

  :الفصل األول 
::א

  : منها ما ال يتعلق به كفارة :  فاألول
وكـذا  . ومثله الدجاج احلبشـي  . كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ يف املاء 

  . ت النعم ولو توحش
يف قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إال األسد فإن على قاتلـه  : وال كفارة 

  . كبشا إذا مل يرده 
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  . وفيما تولد بني وحشي وإنسي ، أو بني ما حيل للمحرم وما حيرم ، يراعى االسم 
بقتل األفعى ، والعقرب ، والفأرة ، والوزغ ، وبرمي احلدأة ، والغراب : وال بأس 

  . بقتل الربغوث ، والزنبور : وال بأس  .رميا 
ويف قتله عمدا صدقة ، ولو بكف . وال كفارة يف قتله خطأ . قتل النحل  زوال جيو

  . من طعام 
قتلها ، وال : وال جيوز . وجيوز شراء القماري ،  والدباسي ، واخراجها من مكة 

  . أكلها 
  : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :  الثاني

  . لكفارته بدل على الخصوص وهو آل ماله مثل من النعم  األول ما
:

  :النعامة :  א

ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض مثنها على الرب ، ويتصدق به  . ويف قتلها بدنة  
  . وال يلزم ما زاد عن ستني . لكل مسكني مدان 

ويف فـراخ  . عشر يوما ولو عجز صام مثانية . ولو عجز صام عن كل مدين يوما 
  .  اإلبلالنعام من صغار 

  . بقرة الوحش ومحار الوحش :  א

، ويفـض   األهليةومع العجز يقوم البقرة . ويف قتل كل واحد منهما بقرة أهلية 
. وال يلزم ما زاد على الثالثني . مثنها على الرب ، ويتصدق به لكل مسكني مدان 

  . وإن عجز صام تسعة أيام .  ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما
  .يف قتل الظيب شاة :  א
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مثنها على الرب ، ويتصدق به لكل مسـكني  ) يفض ( ومع العجز تقوم الشاة ، و  
فـإن  . فإن عجز صام عن كل مدين يومـا  . وال يلزم ما زاد عن عشرة . مدان 

  . عجز صام ثالثة أيام 
مثنها على الرب ، ) يفض ( الشاة ، و ويف الثعلب واألرنب شاة ، ومع العجز تقوم 

فإن عجز صام عن . وال يلزم ما زاد عن عشرة . ويتصدق به لكل مسكني مدان 
واألبدال يف األقسام الثالثـة علـى   .  فإن عجز صام ثالثة أيام . كل مدين يوما 

  . الترتيب 
א   . يف كسر بيض النعام :  א

ل واحدة واحد وقبل التحرك ، إرسال إذا حترك فيها الفرخ ، بكارة من االبل لك
ومع العجز عـن  . فحولة االبل يف إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي 

  . فإن عجز صام ثالثة أيام . ومع العجز إطعام عشرة مساكني . كل بيضة  شاة 
  . يف كسر بيض القطا والقبج :  א

سال فحولة الغنم يف إناث منها وقبل التحرك إر. إذا حترك الفرخ من صغار الغنم 
  . بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام 

  : ماال بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام : الثاني 
  :احلمام  األول

وعلى احملل . شاة على احملرم : ويف قتلها . وهو إسم لكل طائر يهدر ويعب املاء  
وللمحل يف . ويف فرخها للمحرم محل ) . رام فضة خالصةغ ٢.٥(يف احلرم درهم 

  ) .غرام فضة  ١.٢٥(احلرم نصف درهم 
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. ويف بيضها إذا حترك الفرخ محل . ولو كان حمرما يف احلرم اجتمع عليه األمران 
ولو كان حمرما يف احلرم . وقبل التحرك على احملرم درهم ، وعلى احملل ربع درهم 

توي االهلي ومحام احلرم يف القيمة إذا قتل يف احلـرم ،  ويس. ، لزمه درهم وربع 
  .لكن يشتري بقيمة احلرمي علف حلمامه 

  . يف كل واحد من القطا واحلجل والدراج محل ، قد فطم ورعى :  الثاني
  . يف قتل كل واحد من القنفذ والضب والريبوع جدي :  الثالث
  . مد من طعام يف كل واحد من العصفور والقربة والصعوة :  الرابع

. وكذا يف القملة يلقيها عن جسـده  . يف قتل اجلرادة كف من طعام :  الخامس
وإن مل ميكنه التحرز من قتله ، بأن كان على . ويف قتل الكثري من اجلراد دم شاة 

وكذا القول . وكل ما ال تقدير لفديته ففي قتله قيمته . طريقه ، فال إمث وال كفارة 
  .يف البيوض 

  
  :  خمسةفروع 

ولو فداه مبثله . إذا قتل صيدا معيبا كاملكسور واألعور ، فداه بصحيح :  א

  . وكذا األنثى وباملماثل أفضل . ويفدي للذكر مبثله وباألنثى . جاز 

وفيما ال تقدير لفديته ، وقت .  اإلخراجاالعتبار بتقومي اجلزاء ، وقت :  א

  . االتالف 

، مما له مثل ، خيرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم اجلـزاء   إذا قتل ماخضا:  א

  . ماخضا 
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א إذا أصاب صيدا حامال ، فألقت جنينا حيا مث ماتا ، فدى األم مبثلـها  :  א

ولو عاب . ولو عاشا مل يكن عليه فدية ، إذا مل يعب املضروب . والصغري بصغرية 
قت جنينا ميتـا ، لزمـه   ولو أل. ولو مات أحدمها فداه دون اآلخر . ضمن أرشه 

  . األرش ، وهو ما بني قيمتها حامال  وجمهضا 

  . إذا قتل احملرم حيوانا ، وشك يف كونه صيدا ، مل يضمن :  א

  
  

  :الفصل الثا�ي 
  :א

  مباشرة اإلتالف ، واليد ، والسبب  
. أكله لزمه فداء آخر  فإن. قتل الصيد موجب لفديته :  أما المباشرة فنقول

ولو رمى صيدا فأصابه ومل يؤثر فيه ، فال . فيفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل 
. وإذا مل يعلم حاله ، لزمه الفـداء  . ولو جرحه مث رآه سويا ضمن أرشه . فدية 

  . وكذا لو مل يعلم أثر فيه أم ال 
ومـن  . كـامال  ولو اشترك مجاعة يف قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا 

دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى الستصـغاره  : ضرب بطري على األرض كان عليه 
ولو رمى الصيد وهو حمل ، . ومن شرب لنب ظبية يف احلرم ، لزمه دم وقيمة اللنب 
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وكذا لو جعل يف رأسه ما يقتل القمل وهو حمل ، . فأصابه وهو حمرم ، مل يضمنه 
  . مث أحرم فقتله 

  
  .  اليد: الموجب الثاني 

فلو مـات قبـل   . ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، و وجب إرساله 
ولو أمسك احملـرم  . ولو كان الصيد نائيا عنه مل يزل ملكه . إرساله لزمه ضمانة 

ولو كانا يف احلرم ، تضاعف الفداء . صيدا ، فذحبه حمرم ، ضمن كل منهما فداء 
ولو كان أحدمها حمرمـا  . يف احلرم مل يتضاعف  ولو كانا حملني. ما مل يكن بدنة . 

ولو أمسكه احملرم يف احلل ، فذحبه احملل ، ضمنه احملـرم  . تضاعف الفداء يف حقه 
فلو أحضنه ، فخـرج  . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه . خاصة 

 .ولو ذبح احملرم صيدا ، كان ميتة ، وحيرم على احملـل  . الفرخ سليما ، مل يضمنه 
  . وال كذا لو صاده وذحبه حمل 

  
  :  السبب وهو يشتمل على مسائل: الموجب الثالث 

من أغلق على محام من محام احلرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن باالغالق :  א

ولو هلكت ، ضمن احلمامـة  . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . 
وإن كان حمال ، ففـي  . حمرما  بشاة ، والفرخ حبمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان

  . احلمامة درهم ، ويف الفرخ نصف ، ويف البيضة ربع 

  .إذا نفر محام احلرم فليس عليه شيء واالفضل ان يتصدق :  א
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إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدمها وأخطأ اآلخر ، فعلى املصـيب فـداء   :  א

  . جلنايته ، وكذا على املخطئ العانته 

א إذا أوقد مجاعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فـداء إذا  :  א

  . قصدوا االصطياد ، وإال ففداء واحد 

إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كـان عليـه   :  א

  . فداء اجلميع ، ألنه سبب لإلتالف 

، وكذا ) النقل  السيارة  ووسائط أو( السائق يضمن ما جتنيه دابته :  א

  . وإذا سار ضمن ما جتنيه بيديها . الراكب إذا وقف ا 

وكذا لو أمسـك  . إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ضمن :  א

  . احملل صيدا له طفل يف احلرم 

إذا أغرى احملرم كلبه بصيد فقتله ، ضمن ، سواء كان يف احلل أو احلرم :  א

  . ا كان حمرما يف احلرم ، ولكن يتضاعف إذ

  . لو نفر صيدا ، فهلك مبصادمة شئ ، أو أخذه جارح ، ضمنه :  א

  . لو وقع الصيد يف شبكة ، فأراد ختليصه فهلك أو عاب ، ضمن :  א

  . من دل على صيد فقتل ، ضمنه :  א
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   الفصل الثالث

  :א

فمن قتل صيدا . يف احلرم ما حيرم على احملرم يف احلل  حيرم من الصيد على احملل 
  . ولو اشترك مجاعة يف قتله ، فعلى كل واحد فداء . يف احلرم كان عليه فداؤه 

  . وحيرم وهو يؤم احلرم ولو أصابه ودخل احلرم فمات ، ضمنه 
فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ . واحلرم ) كيلومتر ٢٢(ويكره االصطياد بني الربيد 

ولو ربط صـيدا يف احلـل ،   . نه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا عي
  .فدخل احلرم ، مل جيز إخراجه 

وكذا لو كان يف احلرم ، . ولو كان يف احلل ، ورمى صيدا يف احلرم فقتله ، فداه 
  .ورمى صيدا يف احلل فقتله ، ضمنه 

يف احلرم منه فقتلـه ،  ولو كان بعض الصيد يف احلرم ، فأصاب ما هو يف احلل أو 
ولو كان الصيد على فرع شجرة يف احلل فقتله ، ضمن إذا كان أصـلها  . ضمنه 

  . يف احلرم 
ولو أخرجه فتلف ، كان عليـه  . ومن دخل بصيد إىل احلرم وجب عليه إرساله 

ولو كان طائرا مقصوصا ، وجـب  . ضمانه ،  سواء كان التلف بسببه أو بغريه 
  . ريشه ، مث يرسله  عليه حفظه ، حىت يكمل

ومن نتف ريشة من محام احلرم ، كـان  . وال جيوز صيد محام احلرم وهو يف احلل 
ومن أخرج صيدا من احلرم ، وجب . عليه صدقة ، وجيب أن يسلمها بتلك اليد 

ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم يف احلل ، فدخل احلرم مث . عليه إعادته 
  .مل جيب الفداء خرج إىل احلل فقتل صيدا ، 
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ولو ذحبه يف احلل وأدخله احلرم ، مل حيرم . ولو ذبح احملل يف احلرم صيدا كان ميتة 
  . وال يدخل يف ملكه شئ من الصيد . على احملل ، وحيرم على احملرم 

  
  

  :الفصل الرابع 

א :א
عان علـى  كل ما يلزم احملرم يف احلل من كفارة الصيد ، أو احملل يف احلرم ، جيتم 

وكلما يتكرر الصـيد مـن   . احملرم يف احلرم ، حىت ينتهي إىل البدنة فال يتضاعف 
ولو تعمد وجبت الكفارة أوال ، مث ال تتكرر ، . احملرم نسيانا ، وجب عليه ضمانه 

  .وهو ممن ينتقم اهللا منه 
فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان . ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا 

وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى حمل بيض . داءان عليه ف
نعام حملرم فأكله ، كان على احملرم عن كل بيضة شاة ، وعلى احملل عن كل بيضة 

  . درهم 
وال يدخل الصيد يف ملك احملرم باصطياد ، وال ابتياع ، وال هبة ، وال مـرياث ،  

ه ميلك ، ولو اضطر احملـرم إىل أكـل   ولو كان يف بلده ، فإن. هذا إذا كان عنده 
ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفـداء ، وإال  . الصيد ، أكله وفداه 

وإن مل يكن مملوكا تصدق به . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . أكل امليتة 
إن  وكل ما يلزم احملرم من فداء ، يذحبه أو ينحره مبكة إن كان معتمرا ، ومبـىن . 

  .كان حاجا 
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وكل من وجب عليه شاة يف كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة 
  . فإن عجز صام ثالثة أيام يف احلج . مساكني 

  
  
  

  :المقصد الثالث 
א :א

  : االستمتاع بالنساء :  األول
بالتحرمي ، فسـد حجـه ،   فمن جامع زوجته يف الفرج قبال أو دبرا ، عامدا عاملا 

وعليه إمتامه وبدنة واحلج من قابل ، سواء كانت حجته اليت أفسدها فرضا أو نفال 
  . وكذا لو جامع أمته وهو حمرم . 

ولو كانت امرأته حمرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغـا  
ومعىن االفتراق أال . ذلك املكان ، حىت يقضيا املناسك إذا حجا على تلك الطريق 

  .خيلو إال ومعهما ثالث 
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، وال يتحمل عنـها شـيئا    

  .سوى  الكفارة 
وإن جامع بعد الوقوف باملشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طـاف   

كـان حجـه    منه ثالثة أشواط فما دونه ، أو جامع يف غري الفرج قبل الوقوف ،
  . صحيحا ، وعليه بدنة ال غري 
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  : تفريع 
. ويف االستمناء بدنة . فأفسد ، لزمه ما لزم أوال  اإلفسادإذا حج يف القابل بسبب 

  . القضاء  بوال جيبه احلج  دوال يفس
ولو جامع أمته حمال ، وهي حمرمة بإذنه ، حتمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة 

  .، فشاة أو صيام ثالثة أيام  وإن كان معسرا. 
وإذا . ولو جامع احملرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة  

طاف احملرم من طواف النساء مخسة أشواط ، مث واقع ، مل يلزمه الكفارة ، وبـىن  
  . على طوافه 

. كفـارة   وإذا عقد احملرم حملرم على امرأة ، ودخل ا احملرم ، فعلى كل منـهما 
  . وكذا لو كان العاقد حمال 

ومن جامع يف إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، 
  .واألفضل أن يكون يف الشهر الداخل 

ولو نظر إىل غري أهله فأمىن ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا  
  . فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة 

امرأته ، مل يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو مل  ولو نظر إىل
وكذا . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . ولو قبل امرأته كان عليه شاة . مين 

ولو استمع على من جيامع فأمىن ، من غري نظر ، مل يلزمه شئ . لو أمىن عن مالعبة 
 .  
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:
، ودم لالحصار وكفاه  لإلفسادن عليه بدنة لو حج تطوعا فأفسده مث أحصر ، كا

  .قضاء واحد يف القابل 
فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سـواء اسـتعمله   : الطيب :  المحظور الثاني

  .أو خبورا أو يف الطعام  -ابتداء أو استدامة  -صبغا أو طالء 
ح ، وكذا الفواكه كاالترج والتفا. وال بأس خبلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران  

  . والرياحني كالورود 
ويف أظفار يديه ورجليه ، يف جملس . ويف كل ظفر مد من طعام : القلم :  الثالث

ولو أفيت بتقليم ظفره . ولو كان كل واحد منهما يف جملس لزمه دمان . واحد دم 
  . فأدماه ، لزم املفيت شاة 

ولـو  . عليه دم فلو لبس كان ) . الرجل ( حرام على احملرم : املخيط :  الرابع
  . اضطر إىل لبس ثوب يتقي به احلر أو الربد جاز ، وعليه شاة 

أو . وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكني ، لكل منهم مد : حلق الشعر :  الخامس
  . صيام ثالثة أيام 

  . ولو مس حليته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام 
ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثالثة .  ولو فعل ذلك يف وضوء الصالة مل يلزمه شئ

  . ولو نتفهما لزمه شاة . مساكني 
وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطني يسـتره ، أو  . ويف التظليل سائرا شاة 

  . ارمتس يف املاء ، أو محل ما يستره 
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ويف . اجلدال يف الكذب منه مرة شاة ، ومرتني بقرة ، وثالثا بدنـة  :  السادس
  . وال كفارة فيما دونه . شاة  الصدق ثالثا

ويف الكبرية بقرة ولو كان حمال ، ويف الصغرية شاة ، : قلع شجرة احلرم :  السابع
  . ويف أبعاضها قيمة 

ولو جفت يلزمه ضماا وال كفارة يف قلع احلشيش . ولو قلع شجرة منه أعادها 
  .وإن كان فاعله مأثوما 

ليه شاة ، ويف حال الضرورة ، ال شـيء  ومن استعمل دهنا طيبا يف إحرامه كان ع
عليه ، وفيمن قلع ضرسه ال كفارة ، وجيوز أكل ما ليس بطيب مـن  االدهـان   

  . وال جيوز االدهان به . كالسمن و دهن السمسم  

::
إذا اجتمعت أسباب خمتلفة ، كاللبس وتقليم األظافر والطيب ، لزمـه  :  األولى

د كفارة ، سواء فعل ذلك يف وقت واحد أو وقتني ، كفر عن األول عن كل واح
  . أو مل يكفر 
ولو كرر احللق ، فإن كـان يف  . إذا كرر الوطأ ، لزمه بكل مرة كفارة :  الثانية

ولو تكـرر منـه   . وإن كان يف وقتني تكررت . وقت واحد ، مل تتكرر الكفارة 
  . ، وإن اختلف تكرر  اللبس أو الطيب ، فإن احتد الس مل يتكرر

  . كل حمرم أكل أو لبس ما ال حيل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة :  الثالثة
تسقط الكفارة عن اجلاهل والناسي وانون ، إال يف الصـيد ، فـإن   :  الرابعة

  . الكفارة تلزم ولو كان سهوا 
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  آتاب العمرة
  

مث يدخل مكة فيطوف . منه  اإلحرامأن حيرم يف امليقات الذي يسوغ له : وصورا 
  : وشرائط وجوا . ويقصر . مث يسعى بني الصفا واملروة . ويصلي ركعتيه 

. بالنـذر  : وقد جتب . ومع الشرائط جتب يف العمر مرة . شرائط وجوب احلج 
والدخول إىل مكة مع انتفاء . والفوات .  واإلفساد. واالستئجار . وما يف معناه 

  . العذر ، وعدم تكرار الدخول 
  . وجوا حبسب السبب : ويتكرر 

. والتقصـري  . والسعي . وركعتاه . والطواف .  واإلحرام. النية : وأفعاهلا مثانية 
  . وطواف النساء وركعتاه 

  . وتنقسم إىل متمتع ا ، ومفردة 
وال تصـح إال يف  . جتب على من ليس من حاضري املسجد احلـرام  :  ولىفاأل

. وال جيوز حلق الرأس . ويلزم فيها التقصري . وتسقط املفردة معها . أشهر احلج 
  . وال جيب فيها طواف النساء . ولو حلقه ، لزمه دم 

ا وافضله. وتصح يف مجيع أيام السنة . تلزم حاضري املسجد احلرام :  والمفردة
  . ما وقع يف رجب 

ولو كـان  . ومن أحرم باملفردة ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم 
  . يف غري أشهر احلج مل جيز 

نعم ، . ولو دخل مكة متمتعا ، مل جيز له اخلروج ، حىت يأيت باحلج ، ألنه مرتبط به 
أنف عمـرة ،  لو خرج حبيث ال حيتاج إىل استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاست

  . متتع باالخرية 
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  . املفردة يف كل شهر ، وأقله عشرة أيام : وتستحب 
  . أن يأيت بعمرتني ، بينهما أقل من عشرة أيام : ويكره 

  . ويتحلل من املفردة بالتقصري ، واحللق أفضل 
فإذا أتى بطواف النساء ، حلت . وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إال النساء 

وهو واجب يف املفردة بعد السعي ، على كل معتمـر ، مـن امـرأة    . له النساء 
  .وخصي وصيب 

 . ووجوب العمرة على الفور 
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  آتاب الجهاد

  
  . والنظر في أرآان أربعة 

  
  :من جيب عليه  األول

  .غري همٍّ . ذكر . حر . كل مكلف : وهو فرض على  
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وال على الشيخ اهلم . وال على املرأة . وال على انون . على الصيب : فال جيب  
  . وال على اململوك . 

  . ، أو من نصبه للجهاد  اإلماموجود : وفرضه على الكفاية بشرط 
، ألقتضاء املصلحة ، أو لقصور القائمني عن الدفع  اإلماموال يتعني ، إال أن يعينه 

  .أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه إال باالجتماع ، 
واملرض املانع من . والزمن كاملقعد . العمى : ويسقط فرض اجلهاد بأعذار أربعة 

. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله ومثن سـالحه  . الركوب والعدو 
  .   األحوالوخيتلف ذلك حبسب 

  

:
ولو كان حاال ، . لصاحبه منعه إذا كان عليه دين مؤجل ، فليس :  األول

  ) . فليس لصاحبه منعه(وهو معسر ، كذلك 
  .منعه عن الغزو ، ما مل يتعني عليه ) املؤمنني(لألبوين :  الثاني
لو جتدد العذر بعد التحام احلرب ، مل يسقط فرضه ، إال مع العجز :  الثالث

  .عن القيام به 
. و كان على سبيل األجرة مل جيب ول. وجب . وإذا بذل للمعسر ما حيتاج إليه  

ولو كان قادرا فجهز . ومن عجز عنه بنفسه ، وكان موسرا ، وجب إقامة غريه 
  .غريه ، سقط عنه ، ما مل يتعني 

يف األشهر احلرم ، إال أن يبدأ اخلصم ، أو يكونوا ممـن ال يـرى   : وحيرم الغزو 
  . لألشهر حرمة 
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  .، فنسخ  وجيوز القتال يف احلرم ، وقد كان حمرما
وجيب املهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن إظهار شعائر اإلسالم ، مع 

ثُـم  (وأهل الكفر مأواهم جهـنم مجيعـا  (_.املكنة واهلجرة باقية ما دام الكفر باقيا 
بَعْضـاً وَجَعَلْنَـاهُمْ أَحَادِيـثَ     أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَـاءَ أُمـةً رَسُـولُهَا كَـذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَـا بَعْضَـهُمْ      

وسواء منهم من كفر باألنبيـاء مجيعـا أم   ) ٤٤:املؤمنون) (فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ

أو يؤمن ما ويكفر مبحمـد  ) ع(ويكفر بعيسى) ع(ببعضهم كمن يؤمن مبوسى 
 الذين أوصى رسـول اهللا ) ع(أم من يكفر باملهديني) ع(أم من كفر باألئمة) ص(

  _   )  بإتباعهم
وهي مستحبة ولو . وهي األرصاد حلفظ الثغر : املرابطة : ومن لواحق هذا الركن 

  .مفقودا ، ألا ال تتضمن قتاال ، بل حفظا وإعالما  اإلمامكان 
  .هناك ) مركبته ( ومن مل يتمكن منها بنفسه ، يستحب أن يربط فرسه 

فقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا و اإلمامولو نذر املرابطة وجبت ، مع وجود 
  . يف املرابطني ، وجب 

  .ولو أجر نفسه ، وجب عليه القيام ا 
   

  الركن الثاني
  :يف بيان من جيب جهاده ، وكيفية اجلهاد وفيه أطراف  
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مـن  ) ع(البغاة علـى اإلمـام  : يف من جيب جهاده وهم ثالثة :  א

نصـارى واـوس ، إذا أخلـوا    وهم اليهود وال: وأهل الذمة . املسلمني 
  .ومن عدا هؤالء من أصناف الكفار . بشرائط الذمة 

وكل من جيب جهاده ، فالواجب على املسلمني النفور إليهم ، إما لكفهم ، وإما  
فإن بدأوا فالواجب حماربتهم ، وإن كفـوا وجـب   .  واإلميانلنقلهم إىل اإلسالم 

ذا اقتضت املصلحة مهادنتـهم جـاز ،   وإ. حبسب املكنة ، وأقله يف كل عام مرة 
  . لكن ال يتوىل ذلك إال اإلمام ، أو من يأذن له اإلمام 

  

א يف كيفية قتال أهل احلرب واألوىل أن يبدأ بقتال مـن  : א

  . يليه إال أن يكون األبعد أشد خطرا 
ب وجيب التربص إذ كثر العدو وقل املسلمون ، حىت حتصل الكثرة للمقاومة مث جي

  . املبادرة 
أو مـن   اإلمام، ويكون الداعي  اإلسالمبعد الدعاء إىل حماسن : وال يبدأون إال 

  . نصبه 
ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها ، وال جيوز الفرار ، إذا كـان العـدو علـى    

كطالب السعة ، أو موارد امليـاه ،  : إال ملتحرف . الضعف من املسلمني ، أو أقل 
إىل فئة ، قليلة كانت أو كثرية : أو ملتحيز . ، أو تسوية المته  أو استدبار الشمس

 .  
وال : ( ولو غلب عنده اهلالك مل جيز الفرار ، والفرار هو اهللكة يف قولـه تعـاىل   

إذا لقيتم فئة فاثبتوا : ( ، بل جيب الثبات لقوله تعاىل ) تلقوا بأيديكم إىل التهلكة 
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ولو غلـب علـى الظـن    .  جيب الثبات وإن كان املسلمون أقل من ذلك مل) . 
. وإن غلب العطب ، فيجب االنصراف ، لتهيئة العدة والعدد . السالمة استحب 

  . ولو انفرد اثنان ، بواحد من املسلمني ، جيب الثبات 
وهدم احلصـون  . ومنع السابلة ، دخوال وخروجا . وجيوز حماربة العدو باحلصار 

  . وكل ما يرجى به الفتح . والبيوت 
  . وتسليط املياه إال مع الضرورة . ورمي النار . قطع األشجار :  ويكره
  .بالقاء السم ، فإن مل ميكن الفتح إال به ، جاز :  ويحرم

. ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم ، كف عنهم ، إال يف حال التحام احلـرب  
إذا مل ميكن جهـادهم  وكذا لو تترسوا باالسارى من املسلمني ، وإن قُتلَ االسري ، 

  . ال يلزم القاتل دية ، ويلزمه كفارة و. إال كذلك 
  . ولو تعمد الغازي ، مع امكان التحرز ، لزمه القود والكفارة 

وال النساء منهم ، ولو عـاونوهم ، إال  . وال الصبيان . قتل اانني :  وال يجوز
  . مع االضطرار 

  
  . التمثيل م ، وال الغدر :  وال يجوز
  .بعد صالة الظهر . أن يكون القتال بعد الزوال :  ويستحب

  

א   .يف الذمام والكالم يف العاقد ، والعبارة ، والوقت :  א

  .بالغا ، عاقال ، خمتارا : أما العاقد فال بد أن يكون  
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ولو أذم املراهق أو . احلر ، واململوك ، والذكر ، واالنثى :  ويستوي في ذلك 
 اإلسـالم وكذا كل حريب دخـل يف دار  . مل ينعقد ، لكن يعاد إىل مأمنه انون 

  . بشبهة االمان ، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتومهها أمانا 
وجيوز أن يذم الواحد من املسلمني ، آلحاد من أهل احلرب ، فال يذم عامـا وال  

،  اإلمامخصوصاً وكذا من نصبه يذم ألهل احلرب عموماً و واإلمامألهل إقليم ، 
وجيب الوفاء بالذمام ، ما مل يكن متضمنا ملـا خيـالف   . للنظر يف جهة يذم ألهلها 

  . ولو أكره العاقد مل ينعقد . الشرع 
. أمنتك ، أو أجرتك ، أو أنت يف ذمة اإلسـالم  : فهو أن يقول :  وإما العبارة

ا كل كناية ، علم ا ذلـك ،  وكذ. وكذا كل لفظ ، دال على هذا املعىن صرحيا 
ال بأس عليك ، أو ال ختف ، مل يكن ذمامـا ، مـا مل   : ولو قال . من قصد العاقد 

  . ينضم إليه ما يدل على األمان 
ولو أشرف جيش اإلسالم على الظهـور ، فاسـتذم   :  وأما وقته فقبل األسر

، فـأذم ، مل  ولو استذموا بعد حصوهلم يف األسر . اخلصم ، جاز مع نظر املصلحة 
ولو أقر املسلم إنه أذم ملشرك ، فإن كان يف وقت يصح منه إنشاء األمان ، . يصح 
  . قبل 

ولو حيل بينه . ولو ادعى احلريب على املسلم األمان ، فأنكر املسلم ، فالقول قوله 
ويف احلالني يرد إىل مأمنه . وبني اجلواب ، مبوت أو إغماء ، مل تسمع دعوى احلريب 

  . و حرب ، مث ه
ولـو  . وإذا عقد احلريب لنفسه األمان ، ليسكن يف دار اإلسالم ، دخل ماله تبعا 

ولـو مـات ،   . التحق بدار احلرب لالستيطان ، انتقض أمانه لنفسه ، دون ماله 
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وخيتص به . انتقض األمان يف املال أيضا ، إن مل يكن له وارث مسلم ، وصار فيئا 
  .وكذا احلكم لو مات يف دار اإلسالم  .اإلمام ، ألنه مل يوجف عليه 

  . ولو أسره املسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته 
مستأمنا فسرق ، وجب إعادته ، سواء كان صاحبه . ولو دخل املسلم دار احلرب 

ولو أسر املسلم ، وأطلقوه ، وشرطوا االقامة . يف دار االسالم ، أو يف دار احلرب 
من منه ، مل جيب االقامة ، وحرمت عليه أمواهلم بالشرط عليه يف دار احلرب ، واأل

  . ولو أطلقوه على مال ، مل جيب الوفاء به . 
ولـو  . ولو أسلم احلريب ، ويف ذمته مهر ، مل يكن لزوجته مطالبته ، وال لوارثها 

  . ماتت مث أسلم ، أو أسلمت قبله مث ماتت ، طالبه وارثها املسلم دون احلريب 
  

:
. جيوز أن يعقد العهد على حكم اإلمام ، أو غريه ممن نصـبه للحكـم    : األول

وال يراعـى الـذكورة   . كمال العقل ، واإلسالم ، والعدالة : ويراعى يف احلاكم 
ولـو  . وجيوز املهادنة ، على حكم من خيتاره اإلمام ، دون أهل احلرب . واحلرية 

وجيـوز أن يسـند   . ، ويردون إىل مأمنهم  مات احلاكم قبل احلكم ، بطل األمان
ولو مات أحدهم ، بطل حكم الباقني ، ويتبع ما حيكم به . احلكم إىل اثنني وأكثر 

ولو حكم بالسيب والقتل وأخذ املال . احلاكم ، إال أن يكون منافيا لوضع الشرع 
فأسلموا ، سقط احلكم يف القتل خاصة ، ولو جعل للمشرك فدية عـن أُسـراء   

  . لمني ، مل جيب الوفاء ألنه ال عوض للحر املس
جيوز لوايل اجليش ، جعل اجلعائل ، ملن يدله على مصلحة ، كالتنبيه على :  الثاني

فإن كانت اجلعالة من ماله دينا ، اشترط كوا . عورة القلعة ، وطريق البلد اخلفي 
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و موصوفة وإن كانت عينا ، فال بد أن تكون مشاهدة أ. معلومة الوصف والقدر 
  . وإن كانت من مال الغنيمة ، جاز أن تكون جمهولة ، كجارية وثوب . 

:
لو كانت اجلعالة عينا ، وفتح البلد على أمان ، فكانت يف اجلملة ، فـإن اتفـق    

وإن تعاسرا ، فسخت . اعول له وأرباا ، على بذهلا أو إمساكها بالعوض ، جاز 
ولو كانت اجلعالة جارية ، فأسلمت قبل الفـتح مل  . م اهلدنة ، ويردون إىل مأمنه

  . يكن له عوض 
  
  
  
  
  
  
  

א א .א:א
  . ذكور وإناث : وهم 

ولو . ، ولو كانت احلرب قائمة ، وكذا الذراري  فاإلناث يملكن بالسبي
اشتبه الطفل بالبالغ اعترب باالنبات ، فمن مل ينبت وجهل سنه احلق بالذراري 

.   
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، إن كانت احلـرب قائمـة ، مـا مل     والذكور البالغون يتعين عليهم القتل
واإلمام خمري ، إن شاء ضرب أعناقهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم . يسلموا 

وإن أسروا بعد تقضـي احلـرب ، مل   . من خالف ، وتركهم يرتفون حىت ميوتوا 
ولو أسلموا بعد األسر . سترقاق وكان اإلمام خمريا ، بني املن والفداء واال. يقتلوا 

ولو عجز األسري عن املشي ، مل جيب قتله ، ولو بدر . ، مل يسقط عنهم هذا احلكم 
  . مسلم فقتله ، كان هدرا 

قتله صربا ، ومحل :  ويكره. أن يطعم األسري ، ويسقى ، وإن أريد قتله :  ويجب
اشتبها يوارى كالمها  وإن. وجيب مواراة الشهيد دون احلريب . رأسه من املعركة 

. فإن أسلما ، أو أسلم أحدمها ، تبعه الولـد  . وحكم الطفل املسيب حكم أبويه . 
  . ولو سيب منفردا ، يتبع السايب يف اإلسالم 

. ولو استرق انفسخ ، لتجدد امللك . إذا أسر الزوج ، مل ينفسخ النكاح :  تفريع
وكذا لـو  . لتحقق الرق بالسيب ولو كان االسري طفال أو امرأة ، انفسخ النكاح 

  . ولو كان الزوجان مملوكني مل ينفسخ ، ألنه مل حيدث رق . أسر الزوجان 
، مل  قولو سبيت امرأة ، فصوحل أهلها على اطالق أسري يف يد أهل الشرك فـاطل 

  .ولو أعتقت بعوض جاز ، ما مل يكن قد استولدها مسلم . جيب إعادة املرأة 

א :א
إذا أسلم احلريب يف دار احلرب ، حقن دمه ، وعصم ماله ممـا ينقـل ،   :  األولى

كالذهب والفضة واألمتعة ، دون ما ال ينقل كاألرضني والعقار ، فإا للمسلمني ، 
ولو سبيت أم احلمل ، كانت رقـا  . وحلق به ولده االصاغر ، ولو كان فيهم محل 

ولو أعتق . احلربية حامال من مسلم بوطء مباح وكذا لو كانت . دون ولدها منه 
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. مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار احلرب ، فأسره املسلمون ، جاز استرقاته 
  . ولو كان املعتق ذميا ، استرق 

إذا أسلم عبد احلرىب يف دار احلرب قبل مواله ، ملك نفسه ، بشرط أن :  الثانية
  . قه ولو خرج بعده كان على ر. خيرج قبله 

  

א א:א
  وأحكام األرضين المفتوحة ،، األقسام : א

  .وكيفية القسمة 
ا األول  هي الفائدة املكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح : فالغنيمة :  أم

  . التجارات ، أو بغريه كما يستفاد من دار احلرب 
  : وهي أقسام ثالثة . والنظر ههنا يتعلق بالقسم األخري 

  . كالذهب ، والفضة ، واألمتعة :  ما ينقل: األول 
  .، والعقار  كاألرض: وما ال ينقل 

  .وما هو سيب ، كالنساء ، واألطفال 
وهـذا  . وذلك يدخل يف الغنيمـة  :  إىل ما يصح متلكه للمسلم: واألول ينقسم 

وز هلم التصرف يف شـئ  وال جي. القسم خيتص به الغامنون ، بعد اخلمس واجلعائل 
وجيوز هلم تناول ما البد منه ، كـالوقود ،  . منه ، إال بعد القسمة واألختصاص 

  .وأكل الطعام 
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كاخلمر واخلرتير ، وال يدخل يف الغنيمة ، بل ينبغي إتالفه :  وإىل ما ال يصح متلكه
  . إن أمكن كاخلرتير وجيوز إتالفه وإبقاؤه للتخليل كاخلمر 

  .إذا باع أحد الغامنني غامنا شيئا ، أو وهبه ، مل يصح قبل القسمة  : א

. األشياء املباحة يف األصل ، كالصيد واألشجار ، ال خيتص ا أحد :  א

ولو كان عليه أثر ملك ، وهو يف دار احلرب ، . وجيوز متلكها لكل مسلم 
  . قطوعة كان غنيمة بناء على الظاهر كالطري املقصوص واألشجار امل

لو وجد شئ يف دار احلرب ، حيتمل أن يكون للمسلمني وألهـل  :  א

  .احلرب ، كاخليمة والسالح ، فحكمه حكم اللقطة 
א إذا كان يف الغنيمة من ينعتق على بعض الغامنني ، ال ينعتق إال جيعله :  א

ء اإلمام يف حصته ، أو حصة مجاعة هو أحدهم ، مث يرضى هو ، فيلزمه شرا
  . حصص الباقني إن كان موسرا 

واإلمام خمري بني إفراز . فهو للمسلمني قاطبة ، وفيه اخلمس :  وأما ما ال ينقل
  . اخلمس من ارتفاعه  وإخراجمخسه ألربابه ، وبني إبقائه 

وفيهم اخلمـس  . فمن مجلة الغنائم ، وخيتص م الغامنون : وأما النساء والذراري 
  .ملستحقه 

كل أرض فتحت عنوة وكانـت حميـاة ، فهـي    : أحكام األرضني  يف : الثاني 
والنظر فيهـا إىل اإلمـام ، وال ميلكهـا    . للمسلمني قاطبة ، والغامنون يف اجلملة 

ويصـرف  . وال يصح بيعها ، وال هبتها ، وال وقفها . املتصرف على اخلصوص 
وما . اء القناطر اإلمام حاصلها يف املصاحل ، مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبن
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كانت مواتا وقت الفتح فهو لإلمام خاصة ، وال جيوز إحياؤه إال بإذنه إن كـان  
) اي اجرا(ولو تصرف فيها من غري إذنه ، كان على املتصرف طسقها . موجودا 

 .  
وهذه متلك . وكل أرض فتحت صلحا ، فهي ألرباا وعليهم ما صاحلهم اإلمام 

ولو باعها . ، والتصرف فيها جبميع أنواع التصرف على اخلصوص ، ويصح بيعها 
هذا إذا صوحلوا على إن . املالك من مسلم صح ، وانتقل ما عليها إىل ذمة البائع 

األرض هلم ، أما لو صوحلوا ، على إن األرض للمسلمني ، وهلم السكىن ، وعلى 
ـ  لمني أعناقهم اجلزية ، كان حكمها حكم األرض املفتوحة عنوة ، عامرها للمس

  . ومواا لإلمام 
وكـل  . ولو أسلم الذمي ، سقط ما ضرب على أرضه ، وملكها على اخلصوص 

أرض أسلم أهلها عليها فهي هلم على اخلصوص ، وليس عليهم شئ فيها ، سوى 
  . الزكاة إذا حصلت شرائطها 

  
  
  
  

  :  

ليه طسـقها  كل أرض ترك أهلها عمارا ، كان لإلمام تقبيلها ممن يقوم ا ، وع
  . ألرباا 
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وإن كان هلا مالك . وكل أرض موات ، سبق إليها سابق فأحياها ، كان أحق ا 
  . معروف ، فعليه طسقها 

وإذا استأجر مسلم دارا من حريب ، مث فتحت تلك األرض ، مل تبطل اإلجارة وإن 
  .ملكها املسلمون 

مام ، كاجلعائل والسلب ، مبا شرطه اإل: يف قسمة الغنيمة جيب أن يبدأ  :الثالث  
مث مبا حيتاج إليه من النفقة ، مـدة  . إذا شرط للقاتل ، ولو مل يشرط مل خيتص به 

ومبا يرضخه للنساء أو العبيد . بقائها حىت تقسم ، كأجرة احلافظ والراعي والناقل 
 والكفار إن قاتلوا بإذن اإلمام فإنه ال سهم للثالثة مث خيرج اخلمس ، مث تقسم أربعة

أمخاس بني املقاتلة ومن حضر القتال ولو مل يقاتل حىت الطفل ولو ولد بعد احليازة 
  . وقبل القسمة وكذا من اتصل باملقاتلة من املدد ولو بعد احليازة وقبل القسمة 

وكذا لو خرج منه سـريتان  . واجليش يشارك السرية يف غنيمتها إذا صدرت عنه 
وكـذا لـو   .  ، مل يشرك أحدمها اآلخر أما لو خرج جيشان من البلد إىل جهتني

. خرجت السرية من مجلة عسكر البلد ، مل يشركها العسكر ألنه ليس مبجاهـد  
إقامـة  : وكذا يكـره  . تأخري قسمة الغنيمة يف دار احلرب ، إال لعذر :  ويكره

  .احلدود فيها 
  
 

:
املال ، إال بقبضه  للجهاد ، ال ميلك رزقه من بيت) نفسه(املرصد : األولى 

  . فإن حل وقت العطاء مث مات ، كان لوارثه املطالبة به . 
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ال يستحق أحد سلبا وال نفـال ، يف بدايـة وال رجعـة ، إال أن    :  الثانية
  . يشترط له اإلمام 

ولو غنم املشركون أموال . احلريب ال ميلك مال املسلم باالستغنام :  الثالثة
أما األمـوال  . عوها ، فاألحرار ال سبيل عليهم املسلمني وذراريهم مث ارجت

ولو عرفت بعد القسمة ، جيب إعادا على . والعبيد فألرباا قبل القسمة 
  . ويرجع الغامن بقيمتها على اإلمام ، مع تفرق الغامنني . املالك 

  
   

  الركن الثالث 
  . يف أحكام أهل الذمة والنظر يف أمور 

؟ تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم أهل الكتـاب  : من تؤخذ منه اجلزية:  א

وأهل الكتاب  إذا التزموا شـرائط  . وال يقبل من غريهم إال اإلسالم . السماوي 
ولو ادعى أهل حرب ، إـم منـهم ،   . الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا أو عجما
وال .  ولو ثبت خالفها ، انتقض العهـد . وبذلوا اجلزية ، مل يكلفوا البينة وأقروا 

  .الصبيان ، واانني ، والنساء ، واهلم ، والرهبان : تؤخذ اجلزية من 
ولو ضرب عليهم جزية ، فاشترطوها . وجتب على الفقري ، وينظر ا حىت يوسر  

ولو قتل الرجال قبل عقد اجلزية ، فسأل النسـاء  . على النساء ، مل يصح الصلح 
ولو أعتق العبد . كان بعد عقد اجلزية إقرارهن ببذل اجلزية ،ال يصح ، وكذا لو 

وانون املطبـق ، ال  . الذمي ، منع من اإلقامة يف دار اإلسالم ، إال بقبول اجلزية 
  . وكذا من كان يفيق وقتا . جزية عليه 
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فإن امتنع ، صار حربيا . وكل من بلغ من صبيام يؤمر باإلسالم ، أو بذل اجلزية 
 .  

  . وال حد هلا ، بل تقديرها إىل االمام حبسب االصلح  : يف كمية اجلزية:  א

  . وجيوز وضعها على الرؤوس ، أو على األرض ، او على الصناعات والتجارات 
وجيوز أن يشترط عليهم ، مضافا إىل اجلزية ، ضيافة مارة العسـاكر وحيتـاج أن   

أقل  تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط ، وجب أن يكون زائدا عن
وإذا أسلم قبل احلول ، أو بعده قبل األداء ، سقطت اجلزية ، ولو . مراتب اجلزية 

  . مات بعد احلول ، مل تسقط ، وأخذ من تركته كالدين 

  : يف شرائط الذمة وهي ستة :  א

  . قبول اجلزية :  األول
، أو مثل العزم على حرب املسلمني . أن ال يفعلوا ما ينايف األمان :  الثاني

  . وخيرجون عن الذمة مبخالفة هذين الشرطني . إمداد املشركني 
بنسائهم ، واللواط بصـبيام ،  : كالزنا . أن ال يؤذوا املسلمني :  الثالث

فإن فعلوا شيئا . والسرقة ألمواهلم ، وإيواء عني املشركني ، والتجسس هلم 
مل يكن مشترطا وإن . من ذلك ، وكان تركه مشترطا يف اهلدنة ، كان نقضا 

ولو . ، كانوا على عهدهم ، وفعل م ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير 
ولو نالوه مبا دونه عـزروا ،  . سبوا النيب صلى اهللا عليه وآله ، قتل الساب 

  . إذا مل يكن شرط عليهم الكف 
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كشرب اخلمر ، والزنا ، وأكـل حلـم   . أن ال يتظاهروا باملناكري :  الرابع
ولو تظاهروا يفعل م ما يوجبه شرع االسالم ، . ، ونكاح احملرمات  اخلرتير

  . من حد أو تعزير 
وال يضربوا ناقوسا ، وال يطيلوا بنـاء ،  . أن ال حيدثوا كنيسة :  الخامس

  . ولو كان تركه ، مشترطا يف العهد ، انتقض . ويعزرون لو خالفوا 
  .أن جيري عليهم أحكام املسلمني :  السادس

  

:
إذا خرقوا الذمة يف دار اإلسالم ، كان لإلمام ردهم إىل مأمنـهم ، ولـه   :  א

  . قتلهم واسترقاقهم ومفادام 
إذا أسلم بعد خرق الذمة ، قبل احلكم فيه ، سقط اجلميع  ، عدا القود :  א

مل يرتفع ذلـك  ولو أسلم بعد االسترقاق أو املفاداة ، . واحلد ، واستعادة ما أخذ 
  . عنه 
إذا مات اإلمام ، وقد ضرب ملا قرره من اجلزية أمدا معينا ، أو اشـترط  :  א

وإن أطلق األول ، كـان  . الدوام ، وجب على القائم مقامه بعده ، إمضاء ذلك 
. للثاين تغيريه حبسب ما يراه صالحا ويكره أن يبدأ املسـلم الـذمي بالسـالم    

  . ضيق الطرق ويستحب أن يضطر إىل أ
  

א   : يف حكم األبنية والنظر يف :  א
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ال جيوز استئناف البيـع والكنـائس يف   . البيع والكنائس ، واملساكن ، واملساجد 
ولو استجدت وجب إزالتها ، سواء كان البلـد ممـا اسـتجده    . بالد اإلسالم 

بأس وال . ني ماملسلمون ، أو فتح عنوة ، أو صلحا على أن تكون األرض للمسل
مبا كان قبل الفتح ، ورمبا استجدوه يف أرض فتحت صلحا ، علـى أن تكـون   

  . وإذا ادمت كنيسة ، مما هلم استدامتها ، جاز إعادا . األرض هلم 
فكل ما يستجده الذمي ، ال جيوز أن يعلو به على املسلمني مـن  : وأما املساكن 

ولـو  . عل علوه كيف كان  ويقر ما ابتاعه من مسلم. وجيوز مساواته . جماوريه 
  . ادم مل جيز أن يعلو به على املسلم ، ويقتصر على املساواة فما دون 

ولو . فال جيوز أن يدخلوا املسجد احلرام ، وال غريه من املساجد : وأما املساجد 
وال جيـوز هلـم   . ا رأذن هلم مل يصح االذن ، ال استيطانا ، وال اجتيازا ، وال امتيا

  واملدينة ،  استيطان مكة

  .املعاقدة على ترك احلرب مدة معينة : يف املهادنة وهي : א

وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمني ، إما لقلتهم عن املقاومـة ، أو ملـا    
  .حيصل به االستظهار ، أو لرجاء الدخول يف اإلسالم مع التربص 

  .  جيز ومىت ارتفع ذلك ، وكان يف املسلمني قوة على اخلصم ، مل
  . وجيوز اهلدنة أكثر من أربعة أشهر حبسب املصلحة اليت يراها اإلمام 

وال تصح إىل مدة جمهولة ، وال مطلقا ، إال أن يشترط اإلمام لنفسـه اخليـار يف   
ولو وقعت اهلدنة ، على ما ال جيوز فعله ، مل جيب الوفاء ، مثل . النقض مىت شاء 

اجر من النساء ، فلو هاجرت ، وحتقق إسالمها ، التظاهر باملناكري ، وإعادة من يه
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. لكن يعاد على زوجها ، ما سلم إليها من مهر خاصة ، إذا كان مباحـا  . مل تعد 
  . ولو كان حمرما مل يعد ، وال قيمته 

  
  : تفريعان 
  . ألا حبكم املسلمة : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، مل ترد : א

ب املهر ، فماتت بعد املطالبة ، دفـع إليـه   لو قدم زوجها ، وطال:  א

ولو قدمت فطلقها بائنا لـن  . ولو ماتت قبل املطالبة مل يدفع إليه . مهرها 
  . ولو أسلم يف العدة الرجعية ، كان أحق ا . يكن له املطالبة 

أما إعادة الرجال ، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشرية ، وما ماثل ذلـك مـن   
  . جاز إعادته ، وإال منعوا منه أسباب القوة ، 

  .ولو شرط يف اهلدنة إعادة الرجال مطلقا يبطل الصلح 
  . وكل من وجب رده ، ، ال جيب محله ، وإمنا خيلي بينه وبينهم 

وال يتوىل اهلدنة على العموم ، وال ألهل البلد والصقع ، إال اإلمام أو من يقـوم  
  . مقامه 

  
  
  
  
  

א א :א
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كل ذمي انتقل عن دينه إىل دين ال يقر أهله عليه ، ال يقبل منـه ، إال  :  ألولىا
  . اإلسالم أو القتل 

أما لو انتقل إىل دين يقر أهله كاليهودي ينقل إىل النصرانية يقبل ، وإن عـاد إىل  
دينه ، يقبل ، ولو أصر على االنتقال إىل دين ال يقر أهله عليه فقتـل ، يملـك   

  .أطفاله 
إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ يف شرعهم ، وليس بسائغ يف اإلسالم ، :  الثانية

وإن جتاهروا به ، عمل م ما تقتضيه اجلنابة ، مبوجب شرع اإلسالم . مل يتعرضوا 
وإن فعلوا ما ليس بسائغ يف شرعهم ، كالزنا واللواط ، فاحلكم فيـه كمـا يف   . 

  . املسلم 
ومثل ذلك كتب أحاديـث  . الكافر مصحفا مل يصح البيع  إذا اشترى:  الثالثة

  ) .ع( واألئمةالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة ، مل جيز ، ألا معصية ولو أوصى :  الرابعة

ولـو أوصـى   . بصرف شيء يف كتابة التوراة واإلجنيل جاز وان كانت حمرفـة  
  . ما جتوز الصدقة عليهم للراهب والقسيس جاز ، ك

  . يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع ، من بناء وجنارة وغري ذلك :  الخامسة
  
  
  

  الرآن الرابع
  . قتال أهل البغي : يف 
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. إمام عادل ، إذا ندب إليه اإلمام عموما أو خصوصا :  لىعجيب قتال من خرج 
به من فيه غناء ، سـقط عـن    وإذا قام. أو من نصبه اإلمام ، والتأخر عنه كبرية 

والفرار يف حرم ، كالفرار يف حرب . الباقني ، ما مل يستنهضه اإلمام على التعيني 
ومن كان من أهل البغي ، هلم . وجتب مصابرم حىت يفيؤوا أو يقتلوا . املشركني 

ومن . فئة يرجع إليها ، جاز اإلجهاز على جرحيهم واتباع مدبرهم ، وقتل أسريهم 
يكن له فئة ، فالقصد مبحاربتهم تفريق كلمتهم ، فال يتبع هلم مدبر ، وال جيهـز  مل 

  . على جرحيهم ، وال يقتل هلم مأسور 
  

:
  . ال جيوز سيب ذراري البغاة ، وال متلك نسائهم :  א

من أمواهلم اليت مل حيوها العسكر ، سواء كانت  يءال جيوز متلك ش:  א

لثياب واآلالت ، أو ال ينقل كالعقارات ، ويؤخـذ مـا حـواه    مما ينقل كا
  . العسكر مما ينقل وحيول ، عمالً بسرية علي عليه السالم 

  .ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة ، يقسم بينهم :  א

:   
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وجيوز قتاله حىت يدفعها ، ومن سب . من منع الزكاة ، ال مستحال ، فليس مبرتد 
. وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خـرق الذمـة   . عادل ، وجب قتله اإلمام ال

ولو أتلف الباغي على العادل . ولإلمام أن يستعني بأهل الذمة يف قتال أهل البغي 
، ماال أو نفسا ، يف حال احلرب ، ضمنه ، ومن أتى منهم مبا يوجـب  ) املؤمن ( 

  . حلد حدا ، واعتصم بدار احلرب ، فمع الظفر يقام عليه ا
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آتاب األمر 
بالمعروف والنهي 

  عن المنكر
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  آتاب األمر بالمعروف

  والنهي عن المنكر 
  . به الشارع أو حث عليه  أمرهو كل ما :  لمعروفا

  . هو كل ما ى عنه الشارع :  والمنكر
  .على كل فرد يف اتمع املؤمن  باملعروف ، والنهي عن املنكر ، واجبان واألمر

بالواجـب واجـب ،    فـاألمر . الواجب والندب :  والمعروف ينقسم إلى
  . وباملندوب مندوب 

  . فالنهي عنه كله واجب . ال ينقسم :  والمنكر
  :وال جيب النهي عن املنكر ، ما مل تكمل شروط أربعة 

ب على كل مؤمن ان يتعلم وجي اإلنكارأن يعلمه منكرا ، ليأمن الغلط يف :  א 

 .  
فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه ال يؤثر ، مل جيب . أن جيوز تأثري إنكاره :  א

 .  
فلو الح منه إمارة االمتناع . وأن يكون الفاعل له مصرا على االستمرار :  א

  .  اإلنكارأو أقلع عنه ، سقط 
א توجه الضرر إليه أو إىل ماله ، أو فلو ظن . مفسدة  اإلنكارأال يكون يف :  א

  . إىل أحد من املؤمنني ، سقط الوجوب 
) عنه واإلعراضومنه النظر بغضب لفاعل املنكر (بالقلب : ثالث  اإلنكارومراتب 

. وجيب دفع املنكر بالقلب أوال . وباليد . وباللسان . ، وهو جيب وجوبا مطلقا 
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وكذا إن عـرف أن ذلـك ال   . هة  كما إذا عرف أن فاعله يرتجر بإظهار  الكرا
  . يكفي ، وعرف االكتفاء بضرب من اإلعراض واهلجر ، وجب واقتصر عليه 

ولو عرف إن ذلك ال يرفعه ، انتقل إىل اإلنكار باللسان ، مرتبا لأليسر من القول 
  .فاأليسر 

ولو افتقر إىل اجلـراح أو  . ولو مل يرتفع إال باليد ، مثل الضرب وما شاه ، جاز 
  . القتل ، ال جيوز ، إال بإذن اإلمام 

.  إلقامتهاأو من نصبه . إقامة احلدود ، إال لإلمام ، مع وجوده  ألحد: وال جيوز 
للرجل إقامة احلـد   زوال جيو. ومع عدمه ، جيوز للموىل ، إقامة احلد على مملوكه 

 . على ولده وزوجته 
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