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الطهارة والنم  -لغة    -الزكاة   املال عند  تعني  معّين من  إنفاق مقدار  هي   :
ً
اء، وشرعا

 بحسب املنصوص عليه في  
ً
 محّددا

ً
 وقدرا

ً
 الشرع. بلوغه نصابا

كما يطهر ماله ،  كي نفس اإلنسان ويطهرهاوإنما سّمي مثل هذا اإلنفاق زكاة؛ ألنه يز 

 
ّ
 في  مّما شابه من وسخ ودرن نتيجة تعل

ً
ق حق هللا أو حقوق الناس به، وكذلك يكون سببا

وبركته إلى   ، نمائه  من خالل حصوله    إضافة  األخروي  اإلنسان  نماء رصيد  في  أنه سبب 

 على األجر والثواب من هللا سبحانه عند إخراجه ودفعه ملستحقه. 

 تعالى: "  في قوله
 
ذ
ُ
َواِلِهم    ِمن    خ م 

َ
   أ

ً
ة
َ
ُرُهم    َصَدق ّهِ

َ
ط

ُ
يِهم    ت ِ

ّ
َزك

ُ
ِهم    َوَصّلِ   ِبَها  َوت ي 

َ
َك   ِإن    َعل

َ
ت
َ

  َصال

ن  
َ
ُهم    َسك

َ
ُ   ل   آية   أنزلت  ملا ":  السالم  عليه  اإلمام الصادق  قال،  103التوبة:  "  َعِليم    َسِميع    َوّللا 

  رسول   فأمر   رمضان   شهر   في   وأنزلت "  بها  وتزكيهم   تطهرهم  صدقة   أموالهم   من   خذ "   الزكاة

 فرض  كما  الزكاة  عليكم  فرض  هللا  إن  الناس  في   فنادى  مناديه  وآله  عليه  هللا  صلى   هللا

  اإلبل   من  الصدقة  وفرض  والفضة  الذهب  من  عليهم  وجل  عز   هللا  ففرض  الصالة  عليكم

  رمضان   شهر   في   بذلك  فيهم  فنادى  والزبيب،  والتمر   والشعير   الحنطة  ومن  والغنم  والبقر 

  الحول   عليهم   حال   حتى   أموالهم  من   يء لش   يفرض  لم   ثم :  قال   ذلك،   سوى   عما  لهم  وعفا 

أفطروا   فصاموا   قابل   من   أموالكم   زكوا   املسلمون   أيها:  املسلمين   في   فنادى  مناديه   فأمر   و

 .(1)" صالتكم تقبل 

   الزكاة  وضع   وجل  عز   هللا   إن":  السالم  عليه   الحسن   أبو   قال
ً
   للفقراء   قوتا

ً
  وتوفيرا

  .(2)  "ألموالكم

ه الناس من أنّ فالزكاة نماء وزيادة على 
ّ
 نقص أموالهم. سبب في  هاعكس ما يظن
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 :( قسمان)  كتاب الزكاة :( أيوفيه) 

 األول: زكاة املال.  -

 الثاني: زكاة الفطرة.  -

 :  ( ثالثة أمور ي ر فوالنظ 

   ( الزكاة.من تجب عليهاألول: )  •

   التي تجب فيها الزكاة. مور األ  : ( أيما تجب فيهالثاني: ) ( و)  •

 .املستحق الذي تصرف له الزكاة :( أيمن تصرف إليهالثالث: ) ( و)  •

 :  ( من اجتمعت فيه شروط أربعةفتجب الزكاة على 

من  ( البالغ )  -1 األول  الجزء  في  واألنثى  للذكر  البلوغ  عالمات  تقدمت  وقد   ،

   .الشرائع 

   (.العاقل)  -2

  (.الحر)  -3

4-  ( 
ّ
 من التصّرف فيه   ( في ملكهن من التصرفاملالك املتمك

ً
  بأن ال يكون ممنوعا

،    كاملال املرهون 
ً
  ، ال يتمكن من التصّرف فيه  املالك   ملكه لكن   فهو وإن كانمثال

 .  ال زكاة عليهومن ثم   

 وهذا تفصيل الشروط: 

 أو أنثىفالطفل ال تجب عليه الزكاة) 
ً
والبلوغ الذي  ،  غير بالغ   ألنه  ؛( سواء كان ذكرا

العبادات   معه  وغيرها    -تجب  قمرية    -الزكاة  سنوات  تسع  إتمامها  هو  لألنثى  بالنسبة 



بأحد   للذكر فيكون  العاشرة، وبالنسبة  في  أو    طرق ودخولها  ثالثة: االحتالم، أو اإلنبات، 

 . ةودخوله في الخامسة عشر  ة سنةإتمام أربع عشر 

 ثم  
ّ
في ماله  )   ( تجبولكنها) وإن لم تجب على الطفل؛ لعدم بلوغه وتكليفه  الزكاة    إن

 سيتضح    إذ،  ( ا يجب فيه الزكاةغير الذهب والفضة ممّ 
ّ
التي يجب فيها  املال    صنافأ   أن

ذا  فإ  ، الذهب والفضة، مال التجارة"،  األربعةالثالثة، الغالت    األنعام: " ، هي الزكاة أربعة

  وبلغت النصا  -باستثناء الذهب والفضة    -  األموالكان للطفل مثل هذه  
ً
ب املحدد شرعا

 لكن حيث  وجب فيها الزكاة،  
ّ
صغره    وإخراجها بسببالزكاة    أداء الطفل ال يصح منه    إن

لم يخرجها   إن أي: ( وإال)  ( عنهإخراجها)  ولي الطفلأي: ( فيجب على الولي وعدم تكليفه ) 

 (؛ أل إذا بلغ )  الطفل ( فيخرجها)  الولي 
ّ
   ق بها.ن الوجوب تعل

املجنون )   وكذا 
ً
أيضا بمعنى:  الزكاة  (  عليه  تجب  عاقلال  غير  ألنه  في  ؛  تجب  لكنها   ،

 .ال يخرجها هو إن أفاق من جنونهلذهب والفضة، ويخرجها عنه ولّيه وإ ماله باستثناء ا

كلها)  األجناس  في  شرط  أيوامللك  الزكاة  :(  فيها  تجب  التي  األربعة  ،  األصناف 

ملكه لها  (  والبد أن يكون ) ،  يشترط فيها أن تكون مملوكة ملن يريد إخراج الزكاة  فجميعها

 
ً
 )   ملكا

ً
أيتاما  ):   

ّ
التصرّ يتمك وُ )   .ف فيهن من  لهِه فلو  لم  )   ( مال بمقدار ب  في    يجرِ نصاب 

 الهبة قبل قبضهأل (؛  إال بعد القبض  الحول 
ّ
 ليتم احتسابها في   مملوكة ليست    ان

ً
 تاما

ً
ملكا

 "الحول" املشترط في الزكاة.

"   توضيح: يجِر  قوله   لم 
ّ
أن سيأتي  الحول":  الزكاة    أحد  في  وجوب  جميع  شروط  في 

الغالت    -األصناف   السنة  "الحول هو    -عدا  بمعنى  "=  فيهاأنّ ،  تجب  إ  ها  مض ى  الزكاة  ذا 

يحتسب لها  ال  ف  غير مقبوضة مسألتنا: لو كانت الهبة . وفي  عليها الحول وهي باقية في ملكه

  إن . نعم،  ته لها ملكية تامة كما هو املشترط كيوال تكون مل  بعُد   هاقبضيلم    ألنه  ؛الحول 

   التي يجب فيها الزكاة عند مض ي الحول عليها.  أموالهبقية ك  لها الحول  احتسبقبضها 

له)  أوص ى  إذا  بمالوكذا  أحد   بعد  )   (  الحول  املوص ي  الوفاة اعتبر  وفاة  أي:   )

له  ( والقبول )  املوص ى  إلى ملكهأي: قبول  به  املوص ى  انتقال    آخر تفريع    وهو   .؛ ألنه وقت 

،  له أحد بمال    أوص ى ذا  إ  املعنى:على اشتراط امللك التام في املال الذي تجب فيه الزكاة، و 

إ ي فحيث  لم  ملكه نه  إلى     نتقل 
ً
يحتسب  فعال حين    الحول   له   فال    وإنما ،  الوصيةمن 



ق هذان  ، املوص ى له  قبول ، و وفاة املوص ي  مرين:عند تحقق أ في الحول  يحتسبه  
ّ
فإذا تحق

و   املال    ملكاألمران 
ً
تاما  

ً
فيه    ملكا التصرف  من  و يتمكن  الحول  له  عليه  احتسب  وجب 

      .وهو باق  في ملكه إخراج زكاته عند مض ي الحول عليه

 ( 
ً
  30، أو  شاة 40كأن يكون اشترى من الحيوان ( ولو اشترى نصابا

ً
(  جرى ) ، بقرة مثال

 ( أيام. في الحول من حين العقد ال بعد الثالثة)  ما اشتراه احتساب

ثالثة   وهو  الحيوان"،  "خيار  يسّمى  خيار  على  الحيوان  بيع  عقد  يشتمل  توضيح: 

 خالل فترة الخيار  
ً
أيام، ويمكن أن يكون أكثر إذا اتفق البائع واملشتري على ذلك، وعموما

الثمن منه، وإذا اتضح   ن املشتري من فسخ العقد وإرجاع املبيع إلى صاحبه وأخذ 
ّ
يتمك

" الحول من حين إجراء    30حتسب مشتري النصاب "هذا فبالنسبة ملسألتنا: ي
ً
شاة مثال

ملك   ه 
ّ
أن هو  والسبب  الخيار،  أيام  من  الثالث  اليوم  انتهاء  بعد  ال  والشراء  البيع  عقد 

 بمجرد إجراء العقد.  
ً
 تاما

ً
  البائع واملشتري أي:  (  وكذا لو شرط البائع أو هما) الشياه ملكا

 على الثالثة) 
ً
 زائدا

ً
 يحتسب املشتري الحول من حين إجراء العقد ال  ( أيام،  خيارا

ً
فأيضا

   .بعد انتهاء فترة الخيار، لنفس السبب املتقدم

 وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه) 
ً
وليس قبل ذلك؛    ( ولو استقرض ماال

  ،
ً
 تاما

ً
:  فألنه بالقبض يكون ملكا

ً
 لو  مثال

ً
    -  استقرض ماال

ً
   أو كأن يكون ذهبا

ً
 أو ماال

ً
  شياها

الشهر، لكن  معين  بنك    أو من شخص    -  للتجارة "في مطلع    " البنك  أو الشخص  املقِرض 

 
ّ
الشهر،    املال مه  سل منتصف  الحالة  في  هذه  مثل  حين    للقرضيحتسب  ففي  من   

ً
حوال

 مل"أي من منتصف الشهر بحسب املثال " له  قبضه  
ّ
ال تكون ملكية تامة إال    له يته  ك؛ ألن

حلول الحول وجبت فيه    وقتبعينه إلى  "القرض"  بقى هذا املال  لو    ثم إنه،  بعد القبض

   الزكاة.

إال بعد  ) املشترط في الزكاة  ال يحتسب لها الحول    :( أيجري الغنيمة في الحول وال يُ ) 

 أ   وهو (؛ لنفس السبب املتقدم،  القسمة
ّ
 كون تاميملكه لحصته في الغنيمة ال    ن

ً
إال بعد    ا

اإلمام  تقسيمها   قبل  منهامن  لحصته   ) .  وقبضه 
ً
قسطا اإلمام  عزل  أيولو   جزء  : ( 

ً
من    ا

 )   الغنيمة
ً
في الحول إن كان صاحبه حاضرا  جرى 

ً
  ) ،  ( واستلم قسطه فعال

ً
وإن كان غائبا



أيفعند وصوله له(؛ ألنه  إليه)   وصول قسطه  : (  تامة،    باستالمه  ملكية  له   
ً
مالكا يكون 

 .  وجبت فيه الزكاة باق   والقسطوبالتالي فلو حل الحول  

ك ولو)  النصاب  حد  بالغ  معين  ملال  الحول  احتسب   أ( 
ً
مثال شاة  ثمربعين  في  )   ،  نذر 

النصاب بعين  الصدقة  الحول  أيأثناء  املثال  : (  في  شاة  باألربعين  التصدق  انقطع  )   نذر 

لتعيّ  تعيّ   ،( للصدقة) املنذور    النصابتعّين    :أي (  نهالحول  وعدم جواز  نه للصدقة  وبعد 

   .وال تجب فيه الزكاة ينقطع احتساب الحول التصرف فيه بما يخالف النذر  

 ( 
ّ
التصرّ والتمك من  معتبر ن  الزكاةف  وجوب  في  كلها)   (  األجناس  أيفي  جميع    : ( 

صرف الزكاة إلى    :( أيوإمكان أداء الواجب إلى مستحقه) .  ا الزكاةهاألصناف التي يجب في

 . وجوب الزكاة : ( أيمعتبر في الضمان ال في الوجوب)  مستحقها

املاملعنى:   في  الزكاة  النصاب  ال  تجب  حد  كان  البالغ  منسواء   
ً
  أداء   متمكنا

إلى  "الواجب"   ودفعه  إخراجه    أي 
ّ
فإن ال،  أو  الزكاة  من مستحق  ن 

ّ
الواجب    التمك أداء 

ش هو  وإنما  الزكاة  وجوب  في   
ً
شرطا املقدار  ليس  عزل  إذا  أنه  بمعنى  الضمان  في  رط 

لم يتمكن من    إنفال يجب عليه ضمانه  بدون تقصير  ثم تلف تحت يده    في الزكاة  الواجب

إذا،  األداء  كان    وأما 
ً
ر  و ء  دااأل من    متمكنا

ّ
إلى مستحقه    إخراجهأخ فحينئذ  يكون  ودفعه 

  
ً
 عنه إما باملثل أو القيمةضامنا

ً
 أي يخرج بدال

ّ
 التمك

ّ
داء معتبر في  األ ن من  ، بهذا يتضح أن

 . الضمان ال في أصل وجوب الزكاة عليه

 :  ( األموال التاليةوال تجب الزكاة في ) 

املغصوب)  -1 وال    ( املال  فيه،  التصرف  من  متمكن  غير  ألنه  املالك؛  على  ال 

   .على الغاصب؛ ألنه غير مملوك له

  -، وإال  ( هفي يد وكيله أو وليّ ( املال ) إذا لم يكن( عنه ) الغائب)   ( املال وال)  -2

   .وجبت فيه الزكاة -أي: إذا كان املال تحت يد أحدهما 

الرهن)  -3 الرهن:  ( وال  لحق  ،   
ً
مالي ضمانا ش يء  استدان  دفع  لو  كما  الغير، 

له املال  رد  حين  إلى  بعنوان ضمان  عنده  يبقى   
ً
شيئا له  ودفع   

ً
ماال ،  منه 

 .فمن بيده الرهن ال يجب عليه زكاته



  كأن يوقفها املالك لل   حبس العين على جهة معينة   الوقف:  ،( وال الوقف)  -4

ف  أو   ،
ً
مثال العلم  لطالب  أو  الوقف  لأليتام  من  بعد  املالك  يتمكن  ال 

فيها غير    .التصرف  ألنهم  زكاتها؛  عليهم  يجب  ال  لهم  العين  وقفت  ومن 

 مالكين لها وال يمكنهم التصرف فيها.

  أي: الحيوان املفقود. ( وال الضال)  -5

كما لو كان لديه مال ضائع فال تجب ،  ( من غير الحيوانوال املال املفقود)  -6

 ( الزكاة،  سنون فيه  عليه  مض ى  عدة  (  فإن  فال  (  وعاد )   أعوامأي:  إليه 

 ( وإنما  مضت،  التي  السنين  كل  عن  يه 
ّ
 يزك

ّ
 زك

ً
استحبابا لسنته    : أي  ( اه 

يزكيه   أن  له  واحدة  يستحب  سنة  عودته  عن  مرور  له  بمجرد  ينتظر  وال 

   . حول عليه

ض فليس  رِ تق ، فما دام أنه تحت يد امل ( وال القرض حتى يرجع إلى صاحبه)  -7

ف بها ولم يتصرّ عنده  ض إن بقت عينه  رِ قتعلى املزكاته  عليه زكاته، وإنما  

   .في الحول كما تقدم

من جهة صاحبه )   القبض  أي:(  وال الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره)  -8

 . (؛ ألنه السبب في تأخير قبضهتجب الزكاة على مالكه

ف في كل واحد  في هذه األموال هو عدم إمكان التصرّ عدم وجوب الزكاة  في  سبب  وال  

 منها.

( وهو في حال الكفر؛ ألن الزكاة  والكافر تجب عليه الزكاة، لكن ال يصح منه أداؤها) 

  الزكاة   افيه  وجبت( العين التي  فإذا تلفتنية القربة لل، ) أدائها اإليمان و   ي عبادة يشترط ف

ألن اإلسالم يجبُّ  ؛  أي: قّصر في حفظها  ( وإن أهمل( بعد إسالمه ) ال يجب عليه ضمانها) 

   .ما قبله

) واملسلم)  الزكاة  الذي وجبت عليه   ) 
ّ
يتمك لم  يده  ن من إخراجها وتلفتإذا  ( تحت 

يضمن)   لم 
ّ
بالتمك مشروط  الضمان  ألن  عرفنا(؛  كما  األداء  من   ) ،  ن 

ّ
تمك من  نولو   )

قّصر  (  طوفرّ )   هاإخراج إخراجهاسواء  أي:     بتأخير 
ّ
تعل التي  العين  حفظ  في  بها  أو  ق 

 .  كما تبّين ( ضمن)  الوجوب 



 ( إذا  و) 
ّ
( الزكاة التالفة  ال يضمنان)   ( فـاملجنون والطفلب الزكاة في مال ) و ق وجتعل

الولي )  أهمل  في حفظ (  إذا  ف   هاأي: قّصر   من إخراجها ولم يفعل، 
ً
نا

ّ
في مثل  أو كان متمك

ي تلفت تحت  ال يجب عليهما ضمان الزكاة الت هذه الحالة لو بلغ الطفل أو عقل املجنون  

 . يد الولي 

   :أمور  ( تجب الزكاة في 

 (. األنعام الثالث: اإلبل، والبقر، والغنم)  -1

   (.وفي: الذهب، والفضة)  -2

و)  -3 والزبيب  والتمر،  والشعير،  الحنطة،  األربع:  بها والغالت  يلحق   )

  ( الحبوب) 
ً
 .  أيضا

   ( أي: املال الذي يتاجر به. وتجب في مال التجارة)  -4

 .  ( من األموالفيما عدا ذلك)  ( الزكاةوال تجب) 

الزكاةوتستحب)  ممّ ) :  (  األرض  من  تنبت  ما  كل  يوزنفي  أو  يكال  بيعه  (  ا  يتم  أي: 

الزكاة  وتسقط) .  ( دون الذكور وفي الخيل اإلناث) ،  كالخضر والفواكهبالكيل أو الوزن    )

 
ً
 واستحبابا

ً
 ا عدا ذلك إال ما سنذكره.  عمّ )  وجوبا

 .  العبيد أي:  ( وال زكاة في البغال، والحمير، والرقيق

 ( 
ّ
تول زكوي ولو  أحدهما  حيوانين  بين  حيوان  الزكاةد  فيه  تجب  أي:  في ) ،  (  روعي 

،  وإال فال   ألحق بهطلق عليه اسم الحيوان الزكوي  فإذا أ  ،( إلحاقه بالزكوي إطالق اسمه

: لو تزاوج فرس ببقرة فاملولود منهما إن أطلق عليه فرس "ذكر" فال يلحق بالحيوان  
ً
فمثال

 . الزكوي، وإن أطلق عليه "بقر" ألحق بالحيوان الزكوي 



 القول: في زكاة األنعام) 

 واللواحق. ) ، ما يجب إخراجه في الزكاةأي: ( والكالم في: الشرائط، والفريضة

 : وهي (، فأربعة ، أما الشرائط

•  ( 
ُ
   (.بصُ األول: اعتبار الن

الزكاة. لوجوب  توفره  يجب  الذي  القدر  وهو  نصاب،  جمع  كان    النصب:  وملا 

 
ُ
 به الخاصة به. صُ الحيوان الذي تجب فيه الزكاة ثالثة إذن فلكل واحد منها ن

  اثنا في اإلبل )  النصب :( أيوهي ) 
ً
 ( بالنحو التالي: عشر نصابا

 ( بمعنى: وفيه شاةمن اإلبل ) ( خمس  منهاكل واحد )  ( نصبخمسة) 

 وفيها شاة.  ، خمس من االبل -1

 وفيها شاتان.  ، عشر من االبل -2

 وفيها ثالث شياه. ، من اإلبل ةخمس عشر  -3

 وفيها أربع شياه. ،عشرون من اإلبل -4

   وفيها خمس شياه.  ،خمس وعشرون من اإلبل -5

وعشرين)  -6  
ً
ستا بلغت  ) فإذا  اإلبل  من   ) 

ً
نصابا كلها   صارت 

ً
واحدا وفيه  )   ( 

   (.داخلة في السنة الثانية)  اإلبل  أنثى( من  بنت مخاض

لبون )  -7 بنت  وفيه  وثالثون  ست  من  ثم  السنة  )   اإلبل  أنثى(  في  داخلة 

   (.الثالثة

8-  ( 
ّ
   (.داخلة في السنة الرابعة)  ( من أنثى اإلبلةثم ست وأربعون وفيه حق

جذعة)  -9 وفيه  وستون  إحدى  اإلبلثم  أنثى  من  السنة  )   (  في  داخلة 

   (.الخامسة

   .داخلتان في السنة الثالثة ( ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون )  -10

11-  ( 
ّ
   .داخلتان في السنة الرابعة  ( تانثم إحدى وتسعون وفيه حق



وفي  )  -12 منهما،  أو  خمسون  أو  فأربعون  وعشرين  وإحدى  مائة  بلغت  فإذا 

 .( األربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة

االبل  إ  بمعنى:  عدد  بلغ      121ذا 
ً
  أو ،  أربعين  أربعين سبها  تح ي  أن يمكنه  فصاعدا

ة. خمسين،   أربعين أو خمسين خمسين، 
ّ
فإذا  وفي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق

" عليه  أربعين  أربعين احتسبها على  الثاني عشر    -" يجب  النصاب  بنات    إخراج   -في  ثالث 

إخراج  ين" يجب عليه  ين خمسذا احتسبها على "خمسوإلبون وتزيد واحدة ال ش يء عليها،  

 
ّ
حتى  . وأما ما زاد على ذلك فالزيادة ال زكاة فيها  ال ش يء عليهاحدى وعشرين  وتزيد إتان  حق

 . خمسين فيكون فيها حقة، وهكذاتبلغ  تبلغ أربعين فتكون فيها بنت لبون أو 

البقر)  ذلك(  وفي  في  وفي  )   الجاموس  بما   .
ً
دائما وأربعون  ثالثون،  الثالثين  نصابان: 

 )   ( من أنثى البقر تبيعة
ّ
داخلة  )   ( من أنثى البقر ةداخلة في السنة الثانية، وفي األربعين مسن

الثالثة السنة   في 
ّ
أن بمعنى:   )   

ً
دائما البقر  الثالثين ال  بقرة  40و    30هو    نصاب  فما دون   ،

بقرة    70ثم  ،تبيعتانبقرة ففيها    60حتى يبلغ    فيه وما زاد على األربعين ال ش يء    فيه ش يء  

 
ّ
  80ثم  ،ةفيها تبيعة ومسن

ّ
 تان وهكذا. فيها مسن

 :  ( خمسة نصبوفي الغنم) 

   (.أربعون وفيها شاة)  -1

   (.ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان)  -2

  (.ثم مائتان وواحدة وفيها ثالث شياه)  -3

  (.ثم ثالثمائة وواحدة فيها أربعة شياه)  -4

زادت شاة  )  -5 مائة  زادت  كلما  وواحد خمس شياهوهكذا  مائة  أربع  ،  ( ففي 

 .  مائة وواحد ست شياه وهكذاوفي خمس

يجبأي:  (  والفريضة)  الزكاة  ما  في  هذه  )   إخراجه  نصب  من  نصاب  كل  في  تجب 

 ما بين    ،( وما بين النصابين ال يجب فيه ش يء) ،  بل والبقر والغنماإل   :( أياألجناس
ً
  5فمثال

بين    10و ما  وكذا  عليه،  ش يء  ال  اإلبل  بين    40و  30من  ما  أو  البقر،  من    121و  40من 

   .الغنم



الفريضة)  به  يتعلق  ال  ما  بتسمية  العادة  جرت  ممّ وقد  النصب(  بين  يكون  من  )   ا 

، ومعناه في الكل واحد. فالتسع من 
ً
، ومن الغنم عفوا

ً
، ومن البقر وقصا

ً
اإلبل  اإلبل شنقا

والشنق أربع بمعنى أنه ال يسقط  )   ( وفيه شاة كما تقدمنصاب وشنق، فالنصاب خمس

 من الفريضة ش يء ولو تلفت األربع 
ً
 . (؛ ألن النصاب ال زال متحققا

الثالثين)  في  فالفريضة  ووقص،  نصاب  البقر  من  والثالثون  التسعة  وزكاتها  وكذا   )

(  حتى تبلغ أربعين)   ( ال ش يء فيه زائد وقصوال كما عرفنا ) داخلة في السنة الثانية    تبيعة

ة
ّ
 .  داخلة في السنة الثالثة فيكون فيها مسن

ما  في األربعين، ف  :أي(  والفريضة فيه  وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون ) 

 دام  
ّ
ويكون فيها    األول الزائد لم يبلغ النصاب الثاني فهي تبقى محسوبة على النصاب    أن

( فيكون فيها  حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين)   ( على األربعينوعفوها ما زاد) ،  شاة واحدة

 (.وكذا ما بين النصب التي عددناها) . كما تقدم شاتان

النصاب   يبلغ  حتى  الزكاة  وجوب  به  يتعلق  ال  النصاب  على  زاد  ما  كل  والخالصة: 

 .  الغنم  أو البقر    أو الذي يليه سواء كان في االبل  

( وكانا في مكان واحد  ط، إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخل  مال إنسان  ضّم وال يُ ) 

ولديهما   شريكين  كانا  لو     شاة  40كما 
ً
هذه    ،شاة  20منهما  واحد  لكل    ؛مثال مثل  ففي 

عليهما الزكاة  تجب   الحالة ال 
ً
نصابا تبلغ  لم  منهما  كل  )   ،؛ ألن حصة كل  مال  في  يعتبر  بل 

ق  وال يفرّ )   ،وإال فال، فإذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة  ( بمفردهواحد منهما بلوغ النصاب

مكانهما تباعد  ولو  الواحد  املالك  مالي  في  بين  شاة  عشرون  لديه  كان  لو  كما  بيته  ( 

 . إخراج واحدة للزكاة -والحال هذه  -ن في مزرعته فيجب عليه وعشرو 

   .أي: الرعي من العشب دون أن يعلفها املالك  ( الشرط الثاني: السوم)  •

املعلوفة)  في  الزكاة  تجب  قبل(  فال  ) و) ،  املالك  من  الزكاة  تجب  ال  كذلك  في  ( 

إال إذا استغنت عن  ) ولم تستقل بالرعي    ترضع لبن أمهاالتي  األنعام  صغار  أي:  (  السخال

 .  جب فيها الزكاة( فحينها تاألمهات بالرعي 



الزكاة ) والبد)  في الحول ( في وجوب  ويكفي إتمام  ،  من استمرار السوم ثمانية أشهر 

الثامن في  والدخول  أيالسابع  السوم وتجب    :(  ليتحقق شرط  أشهر  إتمام سبعة  يكفي 

أكثر من أربعة أشهر) ،  الزكاة فيها في الحول فلو علفها  استأنف الحول عند استئناف  )   ( 

أنه    ،( السوم الحول،    ملابمعنى:  ذلك  في  الزكاة  فيها  تجب  ال  أشهر  أربعة  من  أكثر  علفها 

من جديد ليرى أنها إن خرجت  احتساب الحول  معه  يبدأ السوم من جديد يبدأ  ولكن ملا  

ووجبت   لها  بالنسبة  السوم  شرط  تحقق  فقد  أشهر  سبعة  من  أكثر  .  الزكاةفيها  للرعي 

فعلفها املالك أو غيره بإذنه أو  ) ، ذلك( والفيضان ونحو وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج) 

   ،( بغير إذنه أكثر من أربعة أشهر خالل الحول 
ً
الزكاة في    فأيضا ذلك الحول،  ال يجب فيها 

 . ويحتسب لها الحول من جديد عن استئناف السوم

الحول )  • الثالث:  أي الشرط  في ) ،  السنة  : (  معتبر  زكاةوهو  ومال  )   (  الحيوان، 

فيها    يشترطفال    األربع زكاة الغالت    دون   الزكاة  ( والفضة مما تجب فيهالتجارة، والذهب  

( دون بقية األصناف التي  ا يستحب فيهالخيل ممّ ) زكاة  الحول في   يشترط( كذا  و) .  الحول 

 .  يستحب فيها الزكاة

أي هوحّد )  ومقداره  :(  الحول   )   حد 
ً
أحد عشر شهرا له  يمض ي   أن 

ً
قمريا يهل  ) ،  (  ثم 

) فعند هالله تجبالثاني عشر،   الزكاة  الحول (  أيام  يكمل  لم  املتبقيةولو  اختل  ) .  (  ولو 

شروطها الزكاةأي:  (  أحد  عن  )   شروط  نقصت  إن  مثل:  الحول،  بطل  الحول  أثناء  في 

بمثلها عاوضها  أو  فأتمها،  شاة  النصاب  عاوض  لو  كما  بشاة  سائمة  (  أنثى  سائمة  أنثى 

بجنسها)   مثلها أخرى  أو  بشاة  عاوضها  لو  كما  بشاة "ذكر"(  سائمة  شاة  عاوض  أو   ،

 
ً
مثال الزكاة  معلوفة   

ّ
أن هو  تعويضه  أو  النصاب  تتميم  عند  الزكاة  سقوط  في  والسبب   .

تجب في عين النصاب، فإذا حصل فيه نقص وتّممه أو حصلت معاوضة لبعض أفراده  

التتميم أو    : ( أيوإذا فعل ذلك) .  الزكاة فيهلم يبَق عين النصاب كما هو، ومن ثم  ال تجب 

 )  التعويض
ً
 .  ( عليهوجبت الزكاة)  ( من الزكاةفرارا

 "اإلبل والبقر والغنم"    األنعامصغار  وهي:  (  وال تعد السخال) 
ً
مع  )   التي ولدت حديثا

النصاباألمهات احتساب  عند  انفراده) ،  (  على  حول  منهما  لكل  منهما  بل  كل  بلغ  إن   )

 
ً
   نصابا

ً
 ولو حال الحول ) .  بنفسه  مستقال

ً
( وهو  فتلف من النصاب ش يء)   ( أحد عشر شهرا

ر إخراج الزكاة من  قّصر في حفظها أو  ( كما لو  املالك  طفإن فرّ ) ،  خرج الزكاةال زال لم يُ 
ّ
أخ



عذر     :أي (  ضمن)   دون 
ّ
ذمّ تعل في  الوجوب  املقرر  ق  بحسب  الزكاة  إخراج  عليه  ووجب  ته 

 
ً
: لو كان  (  سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب  طوإن لم يكن فرّ ) ،  شرعا

ً
فمثال

بدون تفريط منه،  شاة وزكاتها شاة كما هو معلوم، فلو حصل تلف لعشرة شياه    40لديه  

 
ّ
الربع، فيسقط عن الواجب بنفس    ي هإلى مجموع النصاب  نسبة التالف    فهذا يعني أن

النسبة    ،هذه 
ّ
أن يعني  الشاة  وهذا  أرباع  ثالثة  إ  ،الواجب عليه هو  فهو  يدفع  وبالتالي  ما 

 .  ربع الالقابض للزكاة يرجع عليه قيمة يدفع شاة كاملة و  و أ  ،قيمة ذلك

قبل)  املسلم  ارتد  تماموإذا  الزكاة)   (  تجب  لم  عن  الحول  أمواله  لخروج  عليه؛   )

وإن  ) ، ( الزكاةبعده وجبتوإن كان ) ، ( من جديدواستأنف ورثته الحول )  ملكيته باالرتداد

 ) عن فطرة)   ( ارتداده لم يكن
ً
لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند  ( أي: كان ارتداده ملّيا

 )  املرتد( تمام الحول ما دام
ً
  ( باقيا

ً
 .  أي: حّيا

    إن كاناملرتد    :املسألةتوضيح  
ً
    -ثم ارتد    صله مسلمأأي    -فطريا

ّ
تنتقل  أمواله  فإن

    .ارتدادهإلى ورثته بمجرد  
ً
يبقى    فإنه  -سلم ثم ارتد  أ  غير مسلم ثم أي أصله    -وإن كان ملّيا

 ألمواله
ً
   .مالكا

  
ّ
 إما يكون بعد الحول أو قبله:   -و عن ملة كان عن فطرة أسواء   -االرتداد ثم إن

 سواء    عليهالزكاة    تبعد الحول وجبارتداده  ن كان  فإ -
ً
 أو ملّيا

ً
، لكن  كان فطريا

 . إليهم  هالزكاة بعد انتقال أموالبإخراج ورثته  يقوم للفطري بالنسبة  

فإوان   - الحول،  قبل  ارتداده   كان 
ً
فطريا كان  الحول؛    ن  ملكية  انقطع  النتقال 

  بخالف   وبالتالي فهم يبتدؤون حساب حول جديد، كما قلنا،  إلى الورثة    أمواله

ي   رتدامل
ّ
بارتداده    املل الحول  ينقطع  ال  ولذا  بأمواله  صلته  تنقطع  ال  الذي 

  يإن بقعند الحول وبالتالي تجب الزكاة 
ً
 جديدا

ً
، وإال استأنف ورثته حوال

ً
 . حيا

تكون )  • ال  أن  الرابع:  الثالثة الشرط  األنعام  أيعوامل)   (  للعمل  : (  في   معّدة 

 .  ( في رعيهازكاة، ولو كانت سائمةفإنه ليس في العوامل ) ، السقي أو الطحن ونحو ذلك

 فيقف بيانها على مقاصد:   ،وأما الفريضة) 



في كل خمسة في اإلبل شاة   وعشرين)   منها(  األول: الفريضة 
ً
تبلغ خمسا ( كما  حتى 

اإلبل  تقدم  ُصب 
ُ
ن واحدة) ،  في  زادت  أيفإن  وعشرين   : (   

ً
ا
ّ
ست بنت  )   بلغت  فيها  كانت 

الثانيةمخاض السنة  في  داخلة   )  ، ( 
ً
عشرا زادت  أيفإذا   ):   

ّ
ست  بلغت 
ً
فيها )   وثالثين  ا كان 

لبون  الثالثةبنت  السنة  في  داخلة  أخرى ) ،  (   
ً
عشرا زادت  أيفإذا   ) :   

ّ
ست  بلغت 
ً
  أربعين و   ا

 ( 
ّ
حق فيها  الرابعةةكان  السنة  في  داخلة  عشرةفإذا  ) ،  (  أيزادت خمس  إحدى    : (  بلغت 

  : ( أي فإذا زادت خمس عشرة أخرى )   الخامسة،( داخلة في السنة كان فيها جذعة)   وستين 

 وسبعين
ً
ا
ّ
 )   بلغت ست

ً
بلغت إحدى    :( أيكان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا

 )   وتسعين 
ّ
حق فيها  ذلككان  طرح  وعشرين  وإحدى  مائة  بلغت  فإذا  أيتان،  من  طرح    : ( 

خمسين حقة وفي  وكان في كل  خمسين خمسين أو أربعين أربعين ) املائة وإحدى وعشرين  

لبون  بنت  أربعين  يوجد ففي    باألربعين عمل    إن فهو    ، ( كل  وعشرين  وإحدى  ثالث    املائة 

عليه    أربعينات يجب  بناتإخراج  وبالتالي  وإ   ثالث  ففيلبون،  بالخمسين  عمل  "أي  ن  ها 

حقتان،   إخراج  عليه  يجب  وبالتالي  اثنتان  وعشرون"  وإحدى  إبل    -  والباقي املائة  وهو 

 في حساب الخمسين  واحدة في حساب
ً
ال ش يء فيه ما لم    -  األربعين وإحدى وعشرين إبال

ة
ّ
 .  يبلغ األربعين ففيه بنت لبون أو الخمسين ففيه حق

األمرين)  من  واحد  كل  فرض  عدد  كل  في  أمكن  أيولو  أو    :(  األربعين  حساب 

شاء)   الخمسين  أيهما  إخراج  في  بالخيار  املالك  لديه    ،( كان  كان  لو  بل،  اإل من    200كما 

لكل   لبون  بنات  األربعين ويخرج خمس  يعمل بحساب  أن  كما  واحدة  "أربعين " فيمكنه   ،

  " خمسين"ربع حقق لكل عمل بحساب الخمسين ويخرج أيمكنه أن ي
ّ
 . واحدة  ةحق

فرضنا    أما  لو 
ّ
أ  أن إال  فيه  يمكن  ال  اإلبل  الحسابين  عدد  هو  فحد  يكون  حينئذ  

أو كان  ، واحدة "أربعين" لكل    ؛ربع بنات لبون ال غيرففيها أ  160كما لو كان عددها    ناملتعيّ 

 ، وأ واحدة  حقة  "خمسين" لكل    ؛ففيها ثالث حقق ال غير  150عددها  
ً
ال  يكون العدد    حيانا

 فيتعين أ  يقبل إال الجمع بين الحسابين 
ً
  معا

ً
ففيها ثالث بنات    170ما لو كان عددها  كيضا

 . وحقةلبون  

االخيار    يكون صة:  والخال  األربعين  بيد  لحساب   
ً
قابال العدد  كان  حال  في  ملالك 

خيار   وال  املتعّين  هو  فيكون  الحسابين  ألحد   
ً
قابال العدد  كان  لو  أما   ،

ً
معا والخمسين 



  للمالك، وكذا لو كان العدد ال يقبل إال التلفيق بينهما فيكون هو املتعين وال خيار للمالك 

 
ً
   .أيضا

تبيعة)  أو  تبيع  البقر  من  ثالثين  كل  الثانيةوفي  السنة  في  داخلة  أربعين  ) ،  (  كل  وفي 

 
ّ
 . داخلة في السنة الثالثة كما تقدم ( ةمسن

. ة وأما الغنم فالفريضة فيه واضحة بحسب النصب املذكور 
ً
   سابقا

 الثاني: في األبدال  ) 

أجزأه عنده  وليست  مخاض  بنت  عليه  وجبت  دفع من  ذكر)   (  لبون  للزكاة،  (  ابن 

الثالثةله سنتان  أي    : وابن لبون  في  أي: بنت مخاض وابن لبون    ( ولو لم يكونا) ،  ودخل 

 في ابتياععنده كان مخيّ ) 
ً
 .  ( ودفعه للزكاةأيهما شاء)  شراء أي:   ( را

وليست عنده وعنده  )   "الواجب األصلي "من اإلبل    نة ( معيّ ومن وجبت عليه سن) 

  من عامل الزكاة (  دفعها وأخذ)   بعد تعذر األصلي   "الواجب البدلي "  و ( وهأعلى منها بسن

الفرق   "الجبر   ) وهو:  "  = 
ً
درهما عشرين  أو  =  (  شاتين  درهم  الفضة   12,5كل  من  أو  )   غم 

بينهما بين    :( أيالفرق  وإن كان ما عنده أخفض  ) ،  الواجب األصلي والبدلي قيمة  الفرق 

 أو الفرق بينهما
ً
أمامه ثالث  ، وبالتالي يكون  ( منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما

 طرق: 

 أن  إما   -1
ّ
سن األعلى   يدفع 
ً
شاتين  ا األ   أو   ، ويأخذ   يدفع 

ّ
سن  خفض 
ً
ويدفع    ا

 شاتين معها. 

 أن    أو  -2
ّ
 يدفع األعلى سن
ً
   20ويأخذ    ا

ً
 يدفع األ   أو   ،درهما

ّ
 خفض سن
ً
  20ويدفع    ا

 درهما معها.

 ن  أ  أو  -3
ّ
 يدفع األعلى سن
ً
ويأخذ فرق القيمة بينها وبين السن الواجبة عليه،    ا

األ   أو   ف خيدفع 
ّ
سن  ض 
ً
   ا

ً
فمثال معها،  القيمة  فرق  الواجب  كان  لو    :ويدفع 

ة وهو دفع بنت لبون وكانت قيمتها تنقص عن الحقة بمائة دينار عليه  
ّ
حق

   دينار، وهكذا. 100فيدفع بنت لبون + 



إليه)  ذلك  في  أيوالخيار  العاملال  )   املالك  :(  الزكاةأي:  (  إلى  يقوم    عامل  الذي 

ملا اختاره    :أي   ( مساوية لذلك)   ( للواجب األصلي سواء كانت القيمة السوقية) ،  بجمعها

بدلي من   عليه)   واجب  زائدة  أو  ناقصة عنه  السن    -  املالك  يجزي   :بمعنى (  أو  عند فقده 

الزكاة   في  إخراجه  "دفع    دفع   -الواجب  خالل  من  البدلي  أخذ    األعلى الواجب  مع   
ً
ا
ّ
سن

 األ دفع  من خالل "  و أ  "الجبر
ً
ا
ّ
  الواجب   كانت قيمة  سواء   املذكور   "الجبر دفع    مع   خفض سن

 .  عنه  ناقصة عليه أم  زائدة أم   الواجب البدلي  لقيمة  مساوية السوقيةاألصلي 

األسنان)  تفاوتت  اإلبل أي:  (  ولو  واحدة  بأزيد)   أسنان  درجة  كان  من  لو  كما   )

ة 
ّ
بدرجتين  من بنت املخاض  والحقة أكبر    -  الواجب عليه بنت مخاض واملوجود عنده حق

الشرعي )   -كما هو واضح   التقدير  يتضاعف  املثال: ال يصح عند  لم  املتقدم، وبحسب   )

 
ً
درهما أربعين  أو  شياه  أربع  يأخذ  أن  الحقة  ) و) ،  دفع  إنما  التقاص (  في  القيمة    رجع  إلى 

   :( بمعنىالسوقية
ّ
   .ةأنه يأخذ فرق القيمة السوقية بين قيمة بنت املخاض والحق

الجذع)  ما فوق  و وهو:  (  وكذا  أربع سنوات  لها  التي  الخامسةخلت  داإلبل  من  )   في 

مخاض  األسنان بنت  عليه  وجبت  لو  كما  إ  أو (  عنده  واملوجود  لبون  في  بنت  دخلت  بل 

 الثامنة، فهنا    أو السابعة  
ً
املوجود    دفع ال يتضاعف التقدير الشرعي املتقدم وإنما ي  أيضا

   للزكاة.  استرداد فرق القيمة بين الواجب عليه وبين املدفوعالجبر وهو مع  عنده

اإلبل)  أسنان  عدا  ما  سنة    من(  وكذا  "أتمت  تبيعة  دفع  عليه  وجب  فلو  البقر، 

، يدفعها  ودخلت في الثانية"  
ً
واملوجود عنده بقرة داخلة في السنة الثالثة أو الرابعة مثال

   مع استرداد فرق القيمة.للزكاة 

 الثالث: في أسنان الفرائض  ) 

 بنت املخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.   -

 وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن.   -

 والِح  -
ّ
القاف  :( ةق وتشديد  الحاء  في  )   بكسر  ودخلت  سنين  ثالث  لها  التي  هي 

 الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها.  

 والَج  -
َ
هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى  بفتح الجيم والذال ) :  ( عةذ

 األسنان املأخوذة في الزكاة.  



وسمي بذلك ألنه يتبع  ) ،  الثانيةالسنة  ( ودخل في  والتبيع: هو الذي تم له حول  -

 أمه في الرعي.  

-  
ّ
 ة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.  واملسن

فبدل أن يخرج    ،( من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية)   ( للزكاةخرجويجوز أن يُ 

كبنت لبون وحقة وتبيع وشاة  من نفس األعيان الواجب عليه في زكاة االبل والبقر والغنم  

وكذا  )   .( من دفع قيمتها السوقيةومن العين أفضل) ،  قيمته السوقية  يجوز له أن ُيخرج

األجناس سائر  أيفي   ):   
ّ
للمالك    األربعةالزكاة    أصنافجميع    إن الزكاة  يخرج    أنيمكن 

التي وجبالواجبة   العين  الزكاة    تمن نفس  السوقية    أو فيها  القيمة  لها، واإلخراج  يخرج 

 .  من العين أفضل

  الغنم   :( أي الضأنمن    "أكمل ستة أشهر"والشاة التي تؤخذ في الزكاة أقله الجذع  ) 

( نوع من الغنم يستره الجلد ال  من املعز  "دخل في الثانية"أو الثني  ) ،  التي يسترها الصوف

   . الصوف

  املعيبة   : ( أيوال ذات العوار)   بلغت أقص ى الكبر ( التي  وال تؤخذ املريضة وال الهرمة) 

للساعي ) .  الناقصة  و أ العامل  (  وليس  للزكاةأي:  أيالتخيير)   الجامع  وانتخاب    :(  تخير 

للزكاة تدفع  التي  املالك  الشياه  رضا  دون  ) ،  من  للمالك،  الخيار  وقعت  وإنما  فإن 

واالختالفاملشاحة  )   ( الشياهيقرعبينهما  بين  يبقى  )   (  تجب عليهحتى  التي  كأن    ،( السن 

يقّسم الشياه بحسب أعمارها إلى أقسام ثم يقرع بين األقسام فمن خرجت عليه القرعة  

 .  وجبت فيه الزكاة

 فهي:   ، وأما اللواحق) 

 
ّ
 الواجب إخراجه البد أن يكون من  (  الزكاة تجب في العين ال في الذمة  إن

ّ
ال بمعنى أن

للواجب،   السوقية  القيمة  إخراج  يكفي  أنه  تقدم  إذ  أالعين؛  بمعنى  هي  وإنما  العين   
ّ
ن

ما   متى  ويدفعه  ذمته  في  ثابت   
ً
مثال كالدين  تكون  ال  وبالتالي  الذمة،  ال  الوجوب  متعلق 

ن  من  إما  مباشرة  الزكاة  في  الواجب  إخراج  يجب  وإنما  ن، 
ّ
بقيمته  تمك أو  العين  فس 

إيصالها) ،  السوقية من  تمكن  أيفإذا  فرّ )   الزكاة  : (  فقد  يفعل  فلم  مستحقها  (  طإلى 



 ) .  و القيمةأ ( باملثل  فإن تلفت لزمه الضمان) ،  في أداء الواجب  وقّصر 
ّ
ن من  وكذا إن تمك

اإلمام إلى  أو  الساعي  إلى  يفعلإيصالها  ولم    ط  فرّ قد  يكون    بذلكنه  فإ  ،( 
ً
أيضا وقّصر 

 .  تلفت إنويجب عليه الضمان  

 ( 
ً
نصابا امرأة  أمهر  أي  ولو   ): 

ً
نصابا لو جعله    من صنف زكوي   جعل مهرها    40كما 

 
ً
وحال عليه الحول  ) بمجرد العقد كما هو واضح في كتاب النكاح،    تملكهواملهر    ،شاة مثال

والطالق    ،( وبعد الحول )   ( بهافطلقها قبل الدخول )   وجبت فيه الزكاة،  ومن ثم  (  في يدها

لزوج كما هو موضح  في العقد إلى اى  قبل الدخول بالزوجة يوجب رجوع نصف املهر املسّم 

 )   الطالق، وبالتالي   أحكام في  
ً
،    :( أيكان له النصف موفرا

ً
يجب عليها أن ترجع    بمعنى:كامال

منقوصاملهر  نصف  له   غير   
ً
املثال  كامال بحسب  تجب  ""أي عشرين شاة  وال  ؛ ألنه حقه 

يجب عليها أن تعطي   :( أيعليها حق الفقراء( أما هي فـ ) و) ،  فيه الزكاة كونه نصف نصاب

ن الزكاة وجبت في النصاب "املهر" وهو تحت يدها،  لها؛ أل   املتبقيمن نصف مهرها    الزكاة

 .  بحسب املثالشاة   19ويتبقى لها للزكاة   شاة واحدة   وبالتالي يجب عليها أن تدفع 

النصف)  هلك  أيولو  بحسب  و هلكت عشر   أي  ،"املهرالنصاب "نصف    : (  ن شاة 

جاز    : ( أيكان للساعي ) ،  قبل أن تؤِد حق الزكاة بعُد   ( من الزوجة املطلقةبتفريط) املثال  

حقه)   له يأخذ  حق  أن  الزكاة(  في  العين)   الواجب  الزوجة  املتبقية(  من  من    ،لدى  أي 

"أي    وإذا أخذ واحدة منها كان املتبقي دون النصف ،  بحسب املثال  العشرين شاة املتبقية

   :( أيويرجع الزوج عليها به)   ،شاة"  19
ً
( بعد حصول  ألنه مضمون عليها)   ؛بالنصف كامال

شاة املتبقية    19، وبحسب املثال: ترجع له  التفريط والتقصير منها بحسب فرض املسألة

 .  الذي يجب عليها أن ترجعه لهنصف املهر  شاة واحدة أو قيمتها؛ ليكتمل بذلكعندها +  

أحوال)  عليه  فحال  نصاب  كان عنده  أعوامأي:  (  ولو  في ) ،  عدة  زكاته  أخرج  ( فإن 

السوقية  أخرجن  ( كأكل سنة من غيره)   رأس الواجب  الزكاة فيه)   قيمة  ( ما دام  تكررت 

 
ً
باقيا يخرج ) ،  النصاب  لم  زكاته  وإن  غيره  (  األعوام  من  تلك  نفس  في  من  أخرجه  وإنما 

املرة  وجبت عليه زكاة حول واحد)   النصاب في  النصاب  إذا أخرج زكاته من نفس  (؛ ألنه 

   .األولى نقص النصاب وبالتالي ال يجب فيه الزكاة



 والخالصة:  
ّ
النصاب    إن ببقاء  مرهون  الزكاة  الحول  تعدد  حلول  عدمهعند    ، من 

 فمتى ما كان النصاب باق
ً
 وإال فال.   الزكاة توجب   يا

( في العام  كانت الفريضة)   شاة  45( كما لو كان عنده  ولو كان عنده أكثر من نصاب) 

النصاب)   األول  أيفي  األربعين    :(  املثالشاة  في  في  ويجبر) ،  بحسب  التالي (  من  )   العام 

شياهالنصاب  على (  الزائد الخمس  وهي  عن  ) .  ،  املال  ينقص  حتى  سنة  كل  في  وكذا 

أي صار  النصاب األربعين  الغنم عن  نصاب  فلو نقص  املثال:  وبحسب  فيجبر    39(  شاة 

حتى   الزائد  من  سنة  كل  في  النصاب  يجبر  وهكذا  الزائدة،  شياه  الخمس  من  النصاب 

 . شاة لم تجب الزكاة فيها 39لو نقص وصار شاة، ف  40يصل عدد الشياه 

 ( االبل:  في  آخر  مثال  عليها  وهذا  ومض ى  اإلبل،  من  وعشرون  ست  عنده  كان  فلو 

عليه وجب  مخاض  حوالن  شياهو   بنت  مخاض  أما    ؛( خمس  و فبنت  األولى،  أما  للسنة 

للسنة الثانية؛ ألنه إذا أخرج "بنت مخاض" من إبله نقص عددها وصار  فخمس شياه  ال

 وعشرين
ً
فإن مض ى عليها ثالثة أحوال وجب عليه  ) وفيها خمس شياه كما تقدم،    خمسا

خمس شياه منها للسنة الثانية كما تبّين، وأربع    ؛( وتسع شياه)   ى األول  سنة( لل بنت مخاض

نقصت واحدة ورجعت إلى نصاب العشرين، وإال فلو  شياه للسنة الثالثة إن كانت االبل  

. 25بقت 
ً
   على حالها وجب فيها خمس شياه أيضا

(  من البقر والجاموس، وكذا)   ( املجتمع ، وكذاوالضأنوالنصاب املجتمع من املعز  ) 

العراب)   املجتمع  الهجينة    األصيلةأي:  (  من اإلبل  الخراسانية أي:  (  والبخاتي) غير    اإلبل 

فيه  )  شرعي الزكاةتجب  نصاب  ألنه  واحد  (؛  صنف  إخراج  ) ،  من  في  بالخيار  واملالك 

 من أي الصنفين شاء.  ( أي: الزكاة الواجبة ) الفريضة

ربُّ  قال  املالكاملال  ولو  أي:  ما وجب  )   (  أخرجت  قد  أو  الحول،  مالي  على  يحل  لم 

) عليّ  زكاة   ( من 
ُ
منهق قوله بل  بيّ )   (  يكن عليه  ولو شهد  ولم  يمين،  (  عليه شاهداننة وال 

 )  بحلول الحول أو بعدم إخراجه الزكاة
ُ
 .  ووجب عليه العمل على ضوء شهادتهما( بالق

وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء إخراج الزكاة. ولو كانت السن  ) 

أخذها يجز  لم  مريضة  النصاب  في  تقدمللزكاة  (  الواجبة  بالقيمة) ،  كما  غيرها  ( وأخذ 

 من الواجبة أو أدون منها، فيكون املالك بالخيار بين إخراجسواء كانت  
ً
ا
ّ
  األعلى   أعلى سن



 
ً
ا
ّ
  األدنى  إخراج  أو  الزكاة  من عامل  مع أخذ فرق القيمة    سن

ً
ا
ّ
إليه    دفع فرق القيمةمع  سن

تقدم  كان) .  كما  ) ولو  النصاب   ) 
ّ
يكل لم   

ً
مراضا صحيحةكله  شراء  ويكتفف  العامل (    ي 

 .  بأخذ املريضة منه

تؤخذ)  الزكاةوال  في  ا)   (  وال   ،
ً
يوما خمسين  إلى  الوالدة  وهي  وهي  الربى:  ألكولة: 

لألك  املعدة  أيلالسمينة  وعياله  :(  هو  ألكله  املالك  قبل  من  فحل  ) ،  مخصصة  وال 

 .  املعد للنكاح والتكثير :( أي الضراب

يدفع )  أن  البلد وإن  ) الغنم  زكاة  في  (  ويجوز  غير غنم  ( من غنم  قيمة  أدون كان  من 

   . ( في زكاة الغنمىالذكر واألنث( دفع ) ويجزي ) ، البلد

 القول: في زكاة الذهب والفضة ) 

  
ً
،  ( "18والدينار مثقال ذهب عيار  " وال تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا

فـ    =   20وبالتالي 
ً
ففيه عشرة ) وإذا بلغ النصاب املذكور  ،  18مثقال ذهب عيار    20  دينارا

   ( "%  2.5أي  " قراريط  
ً
مثقاال العشرين  =    باحتساب  من  الواحد     20املثقال 

ً
،  قيراطا

  
ً
مثقاال العشرين  فزكاة  مثقال=  وبالتالي  واحدنصف  مثقال   =  

ً
مثقاال األربعين  وزكاة   ،  ،

  وهكذا
ّ
 وهذا يعني    غرام،  4.25  =  واملثقال  .قراريط  5غرام =    1. وبحسب الغرام، فإن

ّ
  أن

 غرام    85  = كمية الذهب الواجب توفرها في النصاب  
ً
   ا

ً
 ×    20"  ناتج ضرب ؛  تقريبا

ً
مثقاال

 .  غرام" 4,25

   20( على  ثم ليس في الزائد) 
ً
أربعة    : ( أيأربعة دنانير)   ( الزائد ش يء حتى يبلغ )   مثقاال

عيار   ،    80=    18مثاقيل ذهب 
ً
قيراطان  ) قيراطا األربعة    ( "%  2.5أي  " ففيها    ، مثاقيلمن 

،  " مثقال0,2ُعشرا "  :%" أي 2,5ُعشر مثقال، ولو كان الزائد ثمانية مثاقيل فزكاتها "  :أي

القيمة    .وهكذا بالقيمةأراد    إذافيما    -وبحسب  الزكاة  كان  -  دفع  لو  املثقال   ت:    قيمة 

=  عراقي    دينار   100  =الواحد   مثاقيل  أربعة  فزكاة   ،
ً
ثمانية  ،  عراقي   دينار   10مثال وزكاة 

  20مثاقيل = 
ً
 . ، وهكذادينارا



دنانير)  أربعة  دون  فيما  وال   
ً
مثقاال عشرين  دون  فيما  زكاة  على  وال  الزائد  من   )

  2.5أي  "ففيها قيراطان  )   18عيار  ( دينار = مثقال ذهب  ثم كلما زاد املال أربعة) .  العشرين

 ما بلغ  "%
ً
 . (، هذا بالنسبة إلى زكاة الذهببالغا

   2,5"  : ( أيوال زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم) 
ً
.  %" أيضا

أربعين)   ثم كلما زادت 
ً
األربعين زكاة، كما )   ( درهما فيها درهم. وليس فيما نقص عن  كان 

 : وهذا يعني  ( فضة خالصة " غرام  2.5"ليس فيما نقص عن املائتين ش يء، والدرهم 

في النصابالخالصة  كمية الفضة   -1 غرام    500  =  األصلي   املطلوب توفرها 

   .غرام"   2,5 ×درهم  200"ناتج ضرب 

الزائد    توفرها  املطلوبالكمية  أما   -2 نصاب  تحقق  غرام    100  =   فهيفي 

 . غرام" 2,5 ×درهم  40"ناتج ضرب 

األصلي  -3 للنصاب  الزكاة  الفضة   12,5=    دراهم  5أي    مقدار  من    غرام 

   ."غرام  2.5 ×  5"ناتج ضرب  الخالصة

   -كما الحظنا    -وبشكل عام  
ّ
عند    %"   2.5=    هو "ربع العشر   زكاة الذهب والفضة   فإن

النصاب األصلي  و  20"أي:    بلوغهما  في الذهب   
ً
الفضة"   200مثقاال في  بلوغهما  أو    درهم 

 في الفضة" 40مثاقيل في الذهب و 4"أي:  نصاب ما زاد عليه
ً
 .درهما

فيهما)  الزكاة  وجوب  يشترط  أيوال  والفضة  : (  دنانير  )   الذهب  مضروبين  كونهما 

منقوشين حاكم  ودراهم  قبل  من  بهما،  املعاملةبسكة  )   ما  (  يتعامل  كان  ما     :أي(  أو 
ّ
  إن

 : له معنيان  معاملةلل مضروبين كونهما

 أي يتم التعامل بهما بين الناس.للأن يكونا سكة إما  -
ً
 معاملة فعال

 للأن ال يكونا سكة أو   -
ً
 لكنهما كانا سابقا

ً
 يتم التعامل بهما.  معاملة حاليا

بل يكفي االقتناء لهما  في الذهب والفضة، )  ال يشترط في وجوب الزكاةوكال النحوين  

الحاجةو (  لالدخار لوقت      الحفظ 
ً
كانا سبائك) مثال قطعة(  وإن  وهي  من    جمع سبيكة، 

قرة، وه(  أو نقار)   وغير مصوغة الذهب أو الفضة مصبوبة  
ُ
قطعة من الفضة غير    ي جمع ن

 .  قبل أن يصاغ فتات الذهب وهو:( برأو تِ )  مصوغة



  ( مثلما تقدم في زكاة األنعام حول الحول )   الذهب والفضة زكاة  ( في وجوب  ويشرط) 

 فيه أجمع ) 
ً
منه    ( بحيث ال ينقص من النصاب ش يء أو يتبدلحتى يكون النصاب موجودا

الحول  أثناء  أثنائه) ،  ش يء  في  نقص  تبّد ،  فلو  بغير جنسهأو  النصاب  أعيان  لو  لت  كما   )

لو (  أو بجنسه)   فضةقطعة  بمن النصاب  ذهب  قطعة  بدل  أ بدل قطعة ذهب من  أ  كما 

 .  ؛ ألن النصاب لم يبَق نفسه كما هو( فيهلم تجب الزكاة)  النصاب بقطعة ذهب أخرى 

زكاةوكذا)  تجب  ال  الفضة  (  أو  مُ )   الذهب  املنع  لو  كان  سواء  فيه  التصرف  من  نع 

 كالغصب
ً
 كالوقف والرهن، أو قهريا

ً
   ،( شرعيا

ً
  ال تجب الزكاة   ففي مثل هذه الحالة أيضا

   املالك   ؛ ألنفي الذهب والفضة
ّ
 أ، وقد تقدم  مان من التصرف فيهغير متمك

ّ
   ن

ّ
ن من  التمك

 .  حد شرائط وجوب الزكاة بشكل عام التصرف هو أ 

 كالسوار  )   ( التي تستعملها املرأة والرجللي الزينةوال تجب الزكاة في ُح ) 
ً
إن كان محلال

السيف )   :( أيللمرأة وحلية  ) للرجل، وتجبتزيينه  الزكاة  كان(  ُحلي إن   )   (  محرّ الزينة 
ً
ما

وكاألواني  )   الخلخال: شبيه بالسوار لكنه ُيلبس في الرجل، دون املرأة، و (  للرجل  كالخلخال

عملت لو  اللهو  وآالت  والفضة،  الذهب  من  كانت منهما)   صنعتأي:  (  املتخذة  فإذا   ،)

 .  في هذه األمور فتجب فيها الزكاةمن الذهب والفضة الحلية 

) و)  الزكاة  شروط  اجتماع  بعد  من  (  كان  يزكها  ولم  الذهب  أو  الفضة  ادخر  إن 

ُهم  " مصاديق هذه اآلية:   ر  ِ
ّ
َبش

َ
ِ ف

َها ِفي َسِبيِل ّللا 
َ
ون

ُ
ِفق

 
 َوال ُين

َ
ة ِفض 

 
َهَب َوال

 
 الذ

َ
ِنُزون

 
ِذيَن َيك

 
  َوال

ِليم  
َ
اب  أ

َ
 . ( 34التوبة:  " ِبَعذ

  شيعتنا  على   موسع :  يقول   السالم  عليه  هللا  عبد  أبا  سمعت   :قال  كثير   بن  معاذ  ن"ع

  به   يأتيه   حتى  كنزه  كنز   ذي  كل  على   حرم  قائمنا  قام  فإذا  باملعروف  أيديهم  في   مما  ينفقوا  أن

"وجل  عز   هللا  قول   وهو   عدوه  على   به   فيستعين   وال   والفضة  الذهب  يكنزون  والذين: 

 .(1)" أليم  بعذاب فبشرهم هللا سبيل في  ينفقونها

 شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة اثنان فقط: 
ّ
 بهذا يتضح أن
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 :( سبع وأما أحكامها، فمسائل) 

الجوهرين)  • تساوي  مع  الرغبة  باختالف  اعتبار  ال  كان(  األولى:  سواء  الجنس   ا في 

 أو فضة
ً
؛ أحدهما  "من الفضة"أو نوعان    "من الذهب"، بمعنى لو كان لديه نوعان  ذهبا

 جنس من اآلخر  رغبة أكثر جودة و 
ّ
أن ال  إذن    -وكذلك الفضة    -الذهب واحد    ي ، فما دام 

يضم بعضها )   ( يمكنه أنبل ) ،  فقط  رغبةاألكثر  الجنس  يجب عليه أن يدفع الزكاة من  

بعض الزكاة  إلى  ويخرج  من  (  املختلط  النصاب  وغيره"من  اإلخراج) .  "األكثر جودة  (  وفي 

النوع األكثر    :أي (  إن تطوع باألرغب)   إخراج الزكاة  :أي إن أراد املالك أن يخرج زكاته من 

كان  رغبة )   األكثر زكاته من  ج اخر إلم يتطوع ب  إن   : ( أيوإال) ، ويمكنه ذلك   جودة ورغبة فبها

، فلو كان  بحسب نسبته في النصابأي:  (  اإلخراج من كل جنس بقسطه)   جاز له   : ( أيله

    40عنده  
ً
الذهب  مثقاال ،  من 

ً
من    30منها  مثال  

ً
األمثقاال والنوع  ورغبة،  جودة    10كثر 

للزكاة ثالثة أرباع    فيخرج ،  واحد   مثقال   -كما هو معلوم    -، وزكاته  النوع اآلخرمن    مثاقيل

 .اآلخرالنوع يخرجه من  املثقال املتبقي من النوع الجيد وربع  املثقال

 يجوز له أن يدفع زكاته من الجنس األقل رغبة فقط.ال مالحظة: 

املغشوشة)  • الدراهم  أيالثانية:  خالصة  :(  ليست  فيها  الفضة   
ّ
فيها )   إن زكاة  ال 

 
ً
نصبا تبلغ خالصها  يبلغ  حتى  الخالص  الدرهم   

ّ
أن وبالتالي  فضةغرام    2,5( وقد تقدم   ،

في تحقق النصاب األصلي هي   غرام من    100غرام من الفضة، و  500فالكمية املطلوبة 

الدراهم   في  الفضة  من  الكمية  هذه  توفرت  ما  فمتى  الزائد،  لنصاب  بالنسبة  الفضة 

(؛ ألنها غير  يخرج املغشوشة عن الجياد)   ( يجوز له أنثم ال) ،  املغشوشة وجب فيها الزكاة

: لو كان لديه "،  ار املطلوب إخراجه من الفضةمستوفية للمقد
ً
درهم فضة =    200فمثال

غرام كما عرفنا، فلو كان لديه دراهم مغشوشة    12,5غرام" وزكاتها خمسة دراهم =    500

فال يجوز له أن يخرج خمسة  % من غيرها،  50% فضة و 50بنسبة النصف أي فيها نسبة 

والحال هذه إخرا  . دراهم مغشوشة  يمكنه  دراهم مغشوشةج  نعم  تساوي    ؛عشرة  ألنها 



إخراج  دراهم    خمسة يجوز  فعندها ال  القيمة  في  كبير  تفاوت  بينهما  إذا كان  إال  خالصة، 

 . املغشوشة بدل الخالصة

الفضة)  • قدر  عرف  فإن  مغشوشة،  دراهم  معه  كان  إذا  كانت  الثالثة:  لو  كما   )

)   %  50نسبة الغش فيها    
ً
: لو كان عنده  خالصة أخرج الزكاة عنها فضة  مثال

ً
  400( فمثال

بنسبة   مغشوش  =    50درهم  دراهم  "خمسة  يخرج  أن  يمكنه  فضة    %12,5،  غرام" 

للزكاة غيرها  من  ) و) ،  خالصة  زكاته  يخرج  أن  يمكنه  كذلك  منها(  الجملة  هذا  عن  وفي   )

وإن  ) .  % بحسب املثال  50إخراج عشرة دراهم بعد كون نسبة الغش  عليه  الحالة يجب  

أيذلك  جهل  ):   ( الغش  ونسبة  الفضة  قدر  معرفة  الجياد  جهل  من  جملتها  عن  وأخرج 

 
ً
 جاز أيضا

ً
  احتياطا

ً
 (؛ ألنه يحقق املطلوب منه شرعا

ً
  : ( أيوإن ماكس) ،  وتبرأ ذمته قطعا

الجياد الدراهم  إخراج  في  تصفيتها)   بخل  الخالصة  ألزم  الفضة  قدر  وتمييز  من  فيها  ( 

 .( عليهليعرف قدر الواجب)  غيرها

القرض)  • مال  ) الرابعة:  اقترضه  الذي  املقترِ (  تركه  وجبت  إن   
ً
حوال بحاله  ض 

له  صار (؛ ألنه بقبضه له  الزكاة عليه  
ً
)   ملكا ثم  تكون زكاته عليه  املقرضومن  أي:  (  دون 

(  ض ال يلزم ض الزكاة على املقرِ ولو شرط املقترِ ) ،  وخرج املال عن ملكه  الذي دفع القرض

؛ ألن الشرع أوجب الزكاة على صاحب املال ال غير، وبالتالي  العمل بهالشرط أي ال يجب  

 
ً
 . يكون مثل هذا االشتراط غير مشروع أصال

 ولم يصل إليه ومض ى عليه  )  •
ً
 وجهل موضعه، أو ورث ماال

ً
الخامسة: من دفن ماال

إليه  من التصّرف فيهأحوال ثم وصل 
ً
نا

ّ
 )   ( بحيث صار متمك

ّ
 اه لسنته  زك

ً
  : ( أياستحبابا

يه  
ّ
يه  يستحب له أن يزك

ّ
 يزك

ً
عن سنة واحدة وليس عن جميع السنين التي مضت، وأيضا

 . عليه الحول  مرور مباشرة دون انتظار 

فهي معرضة  )   ( وكانت بقدر نصاب زكوي فما زادالسادسة: إذا ترك نفقة ألهله )  •

 لإلتالف
ً
مثال ومعيشتهم  نفقتهم  على  بصرفها  قبلهم  من  غيبة  تسقط  )   (  مع  عنها  الزكاة 

 )   ( الزكاة فيهاوتجب) ،  ( حتى لو بقيت إلى الحول املالك
ً
( وحال الحول عليها  لو كان حاضرا

 
ً
 مكتمال

ً
 . وهي ال زالت نصابا



  ( من األصناف التي تجب فيها الزكاة السابعة: ال تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس)  •

، ولو قصر كل جنس) 
ً
بالجنس اآلخر، كمن معه  )   وُيتّمم(  جبرأو بعضها لم يُ )   ( منهانصابا

(،  أربعة من اإلبل وعشرون من البقر)   ( معهأو) ،  ( فضةومائة درهم)   ( ذهبعشرة دنانير

الزكاة، فالعبرة   الحالة ال يجب فيها      -ففي مثل هذه 
ً
بانفراده    -شرعا باكتمال كل جنس 

 من النصب التي تقدم ذكرها
ً
 شرعيا

ً
   .نصابا

  (القول: في زكاة الغالت)

ة: ما تنتجه األرض من ثمر، واملقصود به في الزكاة أربع  
ّ
وما يلحق بها كما  غالت  الغل

 سنعرف. 

 والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق. ) 

 :  ( فال تجب الزكاة فيما يخرج من األرض، إال في األجناس األربعة  األول:أما 

 (.الحنطة)  -1

 (. والشعير)  -2

 (.والتمر)  -3

   .والزبيب)  -4

تجب  و  
ً
أيضا  ) ( في  ممّ الزكاة  الحبوب  واألرز  باقي  كالذرة  وامليزان  املكيال  يدخل  ا 

 والعدس واملاش والدخن والفاصوليا.

فال زكاة فيه،  )   ( عن ذلك، وما نقص" كيلو غرام  850" فالنصاب وهو   وأما الشروط:

 .  فيه الزكاة ولو قّل )  ( عليهوما زاد

بمعنى:    ،( عند نضجها)   ( هو األجناسالذي تتعلق به الزكاة من  )   الوقت  :أي   ( والحد

املذكورة    بلغت إذا   نضج  الغالت  الزكاة  توجبالثمر  مرحلة  ذمفيها  أي صارت  املالك ،    ة 

الزكاة بوجوب  مزروعة وبالتالي  ،  مشغولة  غلة  من  فيها  بما  أرضه  باع     فلو 
ً
فتكون  مثال  ،

يؤِد ذلك لم  لو  ويؤثم  عليه  الناضجة  الغلة  اإلخراج) .  زكاة  الزكاة  : ( أيووقت  في  )   إخراج 



افه) ،  وما شابهقشور  ا علق بها من  ( ممّ الغلة إذا صفت التمر بعد اختر   جنيه   : ( أيوفي 

اقتطافه) ،  وجفافه بعد  الزبيب     ( وفي 
ً
أيضا اإلخراج  ،  وجفافه  وقت  أّنها    فائدتهوتحديد 

ر في في حفظها أو   بتفريط وتقصير منه   ي حال تلفهاف  مضمونة على املالكتصبح  
ّ
دفعها    تأخ

نه من الدفع 
ّ
   .مع تمك

مُ )  ما  إذا  إال  الغالت  في  الزكاة  تجب  األسباب  وال  من  بغيرها  ال  بالزراعة،  لكت 

أيكاالبتياع واملسايحة)   الشراء  :(  املاء    :هي و (  والهبة  توفير  املاء"عملية  ضخ  " مكينة 

 . رضنتاج األ إخذ نسبة من أرض معينة مقابل  ألسقي  

 ( 
ّ
ثم ال  ويزك  ي حاصل الزرع 

ً
بقي أحواال    ، ( عندهتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو 

ّ
إن   ه أي 

نفس   ي 
ّ
واحدةيزك مرة  كلها)   .الغلة  املؤن  إخراج  بعد  إال  الزكاة  تجب  حرث  وال  كأجرة   )

والعمال  واآلالت    األرض ذلكوالسقي    واألسمدة والبذور  لو  .  ونحو  أرضه   
ّ
أن يعني  وهذا 

تكاليف   يحسب   
ً
فأوال الزكاة،  إخراج  وأراد   

ً
فصاعدا نصاب  بمقدار  غلة  زراعة  الأنتجت 

ي الباقي. نفقاتهاويعزل ما يغطي 
ّ
 ثم يزك

 : ( سبع فمسائل وأما اللواحق،) 

ُس )  • ما  كل   األولى: 
ً
سيحا جار    :أي(  قي  األرض  بماء  وجه   )   ،على 

ً
بعال أي:  أو   )

  ويتسّرب لها  أو كانت مجاورة لنهر    -  األرض   املاء قريب من سطح   كان( كما لو  "بعرقه") 
ً
مثال

الزرع  - عروق   
ّ
إن و   بحيث  منه  ) به  تستغني  تشرب  السقي،    عن 

ً
عذيا ففيه    "باملطر"أو 

ُس ) ،  محصول الغالت  "شرعُ ": زكاته  ( أيالعشر العُ وما  شر. وإن  قي باآللة ففيه نصف 

(، فإن كان  كان الحكم لألكثر)   السقي بأحد األمور الثالثة واآللة  :( أياجتمع فيه األمران

 
ً
  أو باملطر    األكثر سقيه سيحا

ً
كانت زكاته العشر وإن كان سقيه باآللة هو األكثر كانت  مثال

العشر نصف  نصفه) ،  زكاته  ومن  العشر،  نصفه  من  أخذ  تساويا  اآلخر فإن  نصف  )   ( 

: لو كان حاصل زرعه بعد إخراج النفقات هو  ،  (؛ رعاية لكال األمرينالعشر
ً
 1000فمثال

ف غرام،  من نصفه  حينئذ  كيلو  العشر   500"أي    يؤخذ  كيلو غرام،    50وهو    كيلو غرام" 

أي  يؤخذ  و  الثاني  النصف  العشر من  "  25نصف  زكاته  تكون  وبالنتيجة    75كيلو غرام، 

   .بحسب املثال  كيلو غرام"



كان)  • إذا  لهالثانية:  زروعنخيل  )   (  الزكاةأو  فيها  يدرك)   ( تجب  متباعدة  بالد  (  في 

بعض )   ينضج  :أي قبل  والحجاز  ،( بعضها  العراق  في  نخيل  له  كان  لو  أردنا  ،  كما  فإذا 

وكان  )   ، البلدينجميع نخيله في  ضممنا    وبحسب املثال:(  ضممنا الجميع ) احتساب زكاتها  

الواحد املوضع  في  الثمرة  حكم  أيحكمها  واحد  : (  مكان  في  أنها  لو  كما  فما  ) ،  نعتبرها 

 أخذ منه)  ( ونضج منهاأدرك
ً
تؤخذ زكاة كل   :( أي ثم يؤخذ من الباقين) ، ( الزكاةوبلغ نصابا

النصاب  على  زاد  نضوجه    ما  البلدين  عند  كال  كثر ) في  أو  على    ؛( قل  زاد  ما   
ّ
أن تقدم  إذ 

الغلة   الزكاة وإنصاب   تجب فيه 
ً
قليال    ال   ما)   إلى النضج(  وإن سبق) .  ن كان 

ً
( يبلغ نصابا

   كما لو نضج تمره بالعراق قبل نضوج تمره في الحجاز 
ً
( صنا تربّ )   ولم يبلغ الناضج نصابا

إدراك)   انتظرناأي:   الزكاة  وجوب   ) وبلوغ  (  في 
ً
نصابا يكمل  املثال:  (  ما  ننتظر  وبحسب 

الذي تجب  نصاب  النحصل على  حتى  ه إلى ما نضج بالعراق  نضوج تمره بالحجاز لنضمّ 

دفعة، أو  )  جميع الزرع الذي نريد تتميم النصاب منه : ( أيأطلع الجميع   سواء)  فيه الزكاة

ونضج أدرك األمران) جميعه    (  اختلف  أو  أيدفعة،  قبل  ثمر  طلع  أ   : (  نضج  أو  بعضه 

سبق   فما  اآلخر،  ثمره  البعض  بهموتمّ   هجو ونضطلوع  املكتمل  النصاب    نا  وجبت  غير 

 . نضوجه مهما كان قدره عند البعض اآلخر فتجب زكاته  أماو  ،زكاته

وأخرى تطلع مرتين يضم  ) ،  ( في العاممرة )   ( ثمرتهاالثالثة: إذا كان له نخل تطلع )  •

( عند احتساب الزكاة، فإذا بلغ املجموع النصاب الشرعي فما زاد وجبت  الثاني إلى األول 

 .  وإال فال  ،فيه الزكاة

أخذ الرطب عن التمر، وال العنب عن الزبيب، ولو  )   الزكاة( في  الرابعة: ال يجزي )  •

 )   عامل الزكاةأي:  (  أخذه الساعي 
ّ
( رجع )   الزكاةالواجب في  عن قدر  وزنه  (  ثم نقص  وجف

املالك على  زكاته  ( بالنقصان)   الساعي  كانت  لو   :
ً
فمثال قبل    100،  ودفعها  غرام  كيلو 

 
ّ
جف ملا  ثم  الثمرة،  وأت  جفاف  وزنها  غرام  90صبح  نقض   كيلو 

ً
عليه  الساعي  يرجع    ا

 .  كيلو غرام لتتميم النقص 10دفع  ى املالك يجب عل، أي بالنقص

وقبل    بعد موتهونضجت  (  فظهرت الثمرةن،  يالخامسة: إذا مات املالك وعليه دَ )  •

 ) أن تدخل في ملك الوارث  
ً
لم  ن وجوب الزكاة  أل (؛  الم يجب على الوارث زكاته  وبلغت نصابا

، كما أنها ال تجب على املالك  ليقال بوجوب الزكاة عليه  ثار الو   في ملك   ي وه  بالثمرةيتعلق 



موته بعد  ونضجت  ظهرت  الثمرة  كون  بعد  باملوت  عنه  التكليف  بحسب    لسقوط 

 هذه صورة من املسألة. . الفرض

 ) الصورة الثانية:  
ُ
  : ( أيوفضل منها( الذي في ذمة امليت من تركته ) ض ي الدينولو ق

 على الوارث  (  النصاب لم تجب الزكاة)   ما يبلغ   الثمرة  زاد من 
ً
ألنها على حكم مال  )   ؛أيضا

 مال امليت ال ينتقل إلى ملك الوارث    ( امليت
ّ
مباشرة وإنما يتوقف  بمجرد موته  بمعنى: إن

  و   ،على قضاء الديون والحقوق الواجبة ثم ينتقل إلى ملك الوراث بعد القسمة
ّ
واضح أن

التكاليف الشرعية"    التكليفلسقوط    ؛ال زكاة فيهفي مسألتنا  مال امليت   "الزكاة وسائر 

   . عنه باملوت

الثالثة:   صارت) الصورة  مات)   الثمرة أي:  (  ولو  ثم  حي  واملالك   
ً
ذلك تمرا بعد   )  

 وجوب  كما أ  وهو حي،  بالثمرة "التمر"؛ ألن وجوب الزكاة تعلق  ( في التمروجبت الزكاة) 
ّ
ن

يثبتالزكاة   الحالة  هذه  تركته)   حتى  في  يستغرق  دينه  كان  كلها،  وإن   )  :
ً
كانت  فمثال لو 

، فمع هذا تجب زكاة التمر،   1000دينار والدين الذي عليه قدره    1000تركته  
ً
  دينار أيضا

الدين )  عن  التركة  ضاقت  أيولو  تركته    :(   
ّ
و إن وتسديد  قصرت  الزكاة  لدفع  تكفي  ال 

 . على الدين ( م الزكاةتقّد )  ل هذه الحالة، ففي مثالدين

عليه)  • فالزكاة  ثمرته  تنضج  أن  قبل   
ً
نخال ملك  إذا  مالكها السادسة:  على  ال   )

 السابق؛ أل 
ّ
وكذا إذا اشترى ثمرة قبل  )   .ق الوجوب هو نضوج الثمر كما تقدم ن وقت تعل

ثم نضج بعد ذلك فزكاته عليه ال    ، نضجي  لمفيها غرس  و ( كما لو اشترى مزرعة  أن تنضج

املزرعة بائع  ذلك) ،  على  بعد  الثمرة  ملك  أيفإن  ِ )   بعد نضوجها  :( 
ّ
اململ على  (  كفالزكاة 

 املدار على  ، والخالصة:  ال عليه  املالك السابق   :أي
ّ
نضوج  "ق وجوب الزكاة وهو  وقت تعل

ك اآلخرين، فمن يحصل النضوج في ملكه تجب الزكاة عليه دون  "الثمر
ّ

 . املال

ممّ )  • األرض  من  يخرج  ما  حكم  األجناس  السابعة:  حكم  الزكاة  فيه  يستحب  ا 

السقي واعتبار  منه،  يخرج  ما  وكيفية  النصاب،  قدر  في  والحبوب  :  و   ،( األربعة 
ً
أيضا

نفقة   الجنس    قبل اإلخراج ونحو ذلك،  املؤن والتكاليف استثناء  زكاة  في  ذكر  ما  فجميع 

 . يجري في املستحب دون أي فرق من الغالت الواجب 



    (القول: في مال التجارة)

  وإنما رأس املال النقدي الذي تتم املتاجرة به عادة فقط،  قصد به  ال يُ مال التجارة  

الذي   املال  مطلق  مثل املقصود  اإلنسان  به  وما  واملحالت  سيارات  الو دق  افنال   يتكّسب 

 . يقصد بها املتاجرة والتكّسبالتي  األموال شابه من 

 والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه.) 

 : أمرانجتمع فيه  ( ا املال الذي)  مال التجارة :( أيفهو  أما األول:

 .كعقد البيع والشراء ( لك بعقد معاوضةمُ )  -1

2-  ( 
ُ
 وق

ّ
ولم  قصد به املتاجرة والتكّسب    :أي(  كصد به االكتساب عند التمل

 شيبه يقصد 
ً
   آخر.  ئا

انتقل)  املال فلو   )   ( 
ّ
يزك لم  هبة  أو  بميراث  معاوضةهإليه  بعقد  يملكه  لم  ألنه  ، (؛ 

 ال تجب فيه الزكاة؛ ألنه لم يقصد    :( أيوكذا لو ملكه للقنية) 
ً
االقتناء والحفظ، فأيضا

ب  ه التكّس ب  كان قصد   : ( أيلو اشتراه للتجارة)   ( ال تجب فيه الزكاةوكذا)   . به االكتساب

 .  ن العبرة بقصده األخير(؛ أل ثم نوى القنية)  ابتداءً 

 فثالثة:   وأما الشروط،) 

إذا بلغت قيمة "املال الذي  ف،  والفضة( وهو نفس نصاب الذهب  األول: النصاب  -

الزكاة بحسب    درهم فضة خالصة وجب فيه   200مثقال ذهب أو    20قصد به التجارة"  

 
ً
"وهو    ، املقدر شرعا قراريط  مثقالعشرة  الفضة  " نصف  في  دراهم  الذهب وخمسة  ،  في 

" نسبة  تقدم%"    2,5أي:  وجوده) .  كما  أيويعتبر  كله)   النصاب   : (  الحول  ال  في  بحيث   )

 سقط الوجوب) ، طيلة الحول   ينقص منه ش يء
ً
ال   :( أي فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما

   .زكاة فيه



فيها  ولو مض ى عليه)  يطلب  التجارةمدة  ) والتكّس   (  املالب  أو  برأس  ( من دون ربح 

االبتياع)   زيادة حين  من  األصل  حول  كان  زاد  أيثم  حين  ) ،  الشراء   : (  من  الزيادة  وحول 

 . ( ظهورها

التكّس املعنى:    ألجل 
ً
ماال اشترى شخص  له  لو  لم يحصل  فترة  به، ومضت عليه  ب 

الزكاة فال   الحول ألجل  أراد احتساب  الزيادة، فلو  ثم بعد ذلك ظهرت فيه  زيادة،  أو  ربح 

 
ً
حوال    يحتسب 

ً
وإنما    واحدا لرأللجميع،  ألجل  يجعل  اشتراه  الذي  الش يء  "أي  املال  س 

 به  التكسب 
ً
 خاصا

ً
   اأ من حين الشراء، وأما الزيادة والربح فيحتسب لهبه يبد  " حوال

ً
  حوال

 
ً
 من حين ظهور الربح. ا يبدأبه خاصا

، ذكرنا أنها كزكاة الذهب  الذي يتكّسب به  مالحظة: بالنسبة لزكاة أصل رأس املال

والفضة، وأما زكاة الزيادة "الربح" فهي كزكاة الزائد على نصاب الذهب والفضة، فمتى  

 من الفضة الخالصة وجبت  ما بلغ  
ً
الربح قيمة أربعة مثاقيل من الذهب أو أربعين درهما

  %  2,5، ومقدار الزكاة هو فيه الزكاة وإال فال
ً
 . كما تقدمأيضا

 الزكاة تجب في  الثاني: أن يطلب االكتساب برأس املال أو زيادة)   -
ّ
( عليه، بمعنى أن

أو    
ً
محفوظا املال  رأس  كان  إن  التجارة  وربح معه  مال  مائة  ) ،  زيادة  ماله  رأس  كان  فلو 

التجارة والتكّس فيطلب في رأس املالبنقيصة)   ب(  لم  )   ( من قيراطحبة)   ( بمقدار ولو)   ( 

(  النقيصة أحوالعلى )  س املالرأ :( أيوإذا مض ى عليه وهو) ، س املال( عليه زكاة رأيجب

 )  أعوام عدة    :أي
ّ
 زك

ً
 اه لسنة واحدة استحبابا

ً
 .  ( ال وجوبا

من أول الحول  )   النصاب  :( أي، والبد من وجود ما يعتبر في الزكاةالثالث: الحول )   -

القنية به  نوى  أو  ماله  رأس  نقص  فلو  اآلخر،  أيإلى  التكسب   :(  ال  واالدخار    االقتناء 

الحول )  عليهانقطع  زكاة  وال   )  . (  
ً
متاعا به  فاشترى  الحول  بعض  نصاب  بيده  كان  ولو 

الحول  استأنف  الحول    : أي(  للتجارة  احتساب  املتاعأعاد  شراء  حين  من  جديد  ،  من 

و) ولو)  الحول  احتسب  النصاب(  دون  املال  رأس  ) كان  أقل  أي:  احتساب  استأنف(   )

 )  الحول من جديد
ً
 فصاعدا

ً
 (. عند بلوغه نصابا



احتساب    
ّ
إن حين  والخالصة:  من  يكون  التجارة  مال  زكاة  في   

ً
شرعا املعتبر  الحول 

املال رأس  على  والحفاظ  التكسب  قصد  إلى  إضافة  النصاب،  فإبلوغ  هذه  ،  توفرت  ن 

 .  الفالشروط وجبت فيه الزكاة وإال  

 :  ( خمس فمسائل وأما أحكامه،) 

(؛ ال بعينه)   ب بهالش يء الذي يتكّس أي:  (  األولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة املتاع)  •

معلوم هو  كما  للتكسب  مخصصة  العين  به  ،  ألن  للتكسب  فندق  لديه  كان  لو   
ً
فمثال

ن بلغت  ، فإ( بالدنانير أو الدراهم)  ( املتاعمويقوّ )  ،فالزكاة تكون في قيمته ال في نفس العين

غرام، وجبت فيه الزكاة،   500درهم فضة =    200و  أ  18عيار    قيمته عشرين مثقال ذهب

 الزكاة    تجبك  وكذل
ً
فضة،    في الزائد على ذلك إن بلغ أربعة مثاقيل ذهب أو أربعين درهما

 .  كما تقدم % أي ربع العشر  2,5 هو  ومقدار الزكاة

السلعة  تفريع:)  كانت  املعّد إذا  للتكّس (  دون  )   بة  النقدين  بأحد  النصاب  تبلغ 

وفي  ،  عشرين مثقال ذهبدرهم فضة لكنها لم تبلغ قيمة    200( كما لو بلغت قيمتها  اآلخر

الحالة  هذه   )   مثل 
ّ
الزكاةتعل بها  يسّم   ؛قت  ما   لحصول 

ً
نصابا  (  ى 

ّ
فإن املثال:    وبحسب 

  بحسب الفضة النصاب بحسب الذهب لكنها بلغت النصاب  قيمتها  وإن لم تبلغ  السلعة  

 . وبالتالي تجب فيها الزكاة

للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثالثين بقرة    الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية)  •

التجارة،  )   األنعامزكاة    هناالعين واملقصود بها  زكاة    :أي (  سقطت زكاة املال ووجبت زكاة 

 . في عام واحد  زكاة األنعام وزكاة التجارة في نفس العين : ( أيوال تجتمع الزكاتان

عاوض )  • لو  شاةأربعين  الثالثة:  ترعى  سائمة)   (   ) ( سائمة  بنفسها،  بأربعين 

، أي ال يجب فيها زكاة  ( عنهاوالتجارة  املالية)   ( الزكاةسقط وجوب)   ب بهاوالتكّس (  للتجارة

 املشترط في 
ّ
زكاة األنعام    األنعام وال زكاة التجارة؛ النقطاع الحول بالنسبة لها في حين أن

التجارة فيشترط بقاء قصد  بقاء النصاب نفسه طول مدة الحول، وكذا بالنسبة لزكاة  

العين  التكّس  بنفس  الحول،  في  ب  ) و) تمام  ثم   من  الطرفين(  استأنف (  املتعاوضين    كال 



 ملا صار تحت يده من شياه،    ( الحول فيهما) 
ً
 جديدا

ً
من جديد أي يحتسب كل منهما حوال

 . وتبدل القصد ولم يعتّدا بالحول السابق الذي احتسباه لها بعد أن تبّدلت العين

املضاربة)  • مال  في  ظهر  إذا  ) (1)  الرابعة:   
ً
نصابا يبلغ  الذي  زكاة  (  كانت  الربح 

أي األصل للتجارة  :(  املستعمل  املال  رأس  املال)   أصل  رب  املال؛ على  صاحب  أي   )  

بملكه)  باعتبار  النفراده   ) 
ّ
كما    عليه العمل فقط  "الساعي"  في املضاربة  اآلخر الطرف    أن

بين    :( أيبينهما)   ( الناتج من التجارة فهو زكاة الربح)   أما(  و ) ،  هو مقتض ى عقد املضاربة

 بحيث    مالك املال وصاحب العمل
ّ
إلى  )   ( في الربححصة املالك  يضّم )    صاحب العملإن

منه ويخرج  أيالزكاة  ماله  مجموع  :(  من  الربح  زكاة  ماله )   ؛الحصتين  تخرج  رأس  ألن 

  حصة كل منهما  بلغ   ذاإ  تجب فيه الزكاة  "الربحالزائد "وكذلك  ،  بحسب الفرض  ( نصاب

  مقدار الزكاة هو و   ، أو أربعين درهم فضة  18أربعة مثاقيل ذهب عيار    وهي ،  نصاب الزائد

تقدم  2,5 كما  الساعي )   .%  حصة  في  يجب  املضاربة العامل  أي:  (  وال  أن  )   في  إال  الزكاة 

 
ً
خرج( حينئذ  ) و) ،  توضح لناكما    تجب فيه الزكاةف(  يكون نصابا

ُ
وإن  )   عامل الربح  ( زكاة  ت

أي املال  ينض   يُ لم  الساعي و)   قّسم(  حصة  الربحتفرز  في  إلخراج  )   (  املالك  حصة  عن 

 من الربح  غت حصة العامل  ، فمتى ما بل( الزكاة
ً
ن لم تفرز عن  ت فيها الزكاة وإجبو   نصابا

ى  يمكنه أنومن ثم     ،حصة املالك
ّ
له من الربح،    يخرج زكاته مع زكاة املالك ويستلم ما تبق

 
ً
ذهب  فمثال مثاقيل  أربعة  قيمة  كان  لو  ربحهما   100تعادل  :  وكان  التجارة    دينار    300في 

منها  الحصة  كانت  و دينار   الزكاة    ،دينار  100عامل  عليه  تجب  دار  فهنا  حصته لو    على 

 %    2,5وزكاتها  الحول،  
ّ
يتمك عرفنا،  دكما  من  ويستلم  ن  املالك  زكاة  مع  من  الباقي  فعها 

   . بحسب املثال دينار  97,5 أي  حصته في الربح

  ولو لم يكن للمالك وفاء )   ( حتى التجارة)   ( مالين ال يمنع من زكاةالخامسة: الَد )  •

ي منه دينه خر  ال يوجد لديه سبيل آ  :( أيإال منه
ّ
وكذا القول في زكاة  ) ،  غير مال التجارةيوف

يمنع  ، فأ( املال  ال 
ً
أو  من تعلق وجوب  الدين  يضا أو غالت   

ً
أنعاما باملال سواء كان  الزكاة 

أيألنها)   ؛"ذهب وفضة"نقدين   بالعين)   الزكاة  :(  إنها  تتعلق  يقال  املالك حتى  بذمة  ال   )

إخراجها قبل  الدين  إيفاء  يجب  وبالتالي  الزكاة  من  أسبق  وهو  بالدين  فهذا  مشغولة   ،

 . الكالم ال معنى له بعد كون الزكاة متعلقة بنفس العين

 
منه  .  1 واآلخر  املال،  منه  أحدهما  بين طرفين؛  هي عقد شراكة  التي  املضاربة:  النسبة  بحسب  بينهما  يكون  والربح  العمل، 

 يتفقان عليها، وأما الخسارة فتكون على صاحب املال.



 ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:  ) 

 أو  األولى: العقار املتخذة للنماء •
ً
انا

ّ
 ( والربح كأن جعله دك

ً
أو مرآب سيارات    بستانا

 ونحو ذلك
ً
 إ(  يستحب الزكاة في حاصله) ،  مثال

ً
   ولو بلغ ) ،  ن لم يبلغ الحاصل نصابا

ً
( نصابا

وحال عليه الحول  )   درهم فضة  200أو قيمة    18بلغ قيمة عشرين مثقال ذهب عيار    :أي

الزكاة فيهوجبت  أي    (  العشر  ربع  تستحب ) .  %  2,5وهي  الزكاةوال  في  )   (  وال  املساكن  في 

 .  االقتناء والحفظ :( أي الثياب وال اآلالت وال األمتعة املتخذة للقنية

•  (  
ً
وقد    -(  وحال عليها الحول )   ( ترعى بنفسهاسائمةالثانية: الخيل إذا كانت إناثا

 
ّ
أن مستحبة  تقدم  العتاق)   -  زكاتها  أيففي  ) األ   عربيةالخيول  ال   : (  فرس  صيلة  كل  عن 

عيار  ديناران ذهب  مثقاالن  أي:  البراذين) ،  18(  ) أي:    ( وفي  العربية  غير  كل  الخيول  عن 

 
ً
 فرس دينار استحبابا

ً
 .( ال وجوبا

 القول: في من تصرف إليه

   ويحصره أقسام:

 :( ثمانية األول: أصناف المستحقين للزكاة، 

 الفقراء واملساكين:  )  -2,1

ما يحتاج إليه من مبلغ للصرف على    : ( واملؤنةوالفقير هو الذي يملك مؤنة ال تكفيه

  
ً
 ونحو ذلكنفسه وعياله أكال

ً
 وعالجا

ً
 واملسكين الذي ال يملك مؤنة) ،  ولبسا

ً
ومن  ) .  ( أصال

ألنه كالغني،  )   الزكاة؛  : ( أين به نفسه وعياله ال يحل له أخذها يقدر على اكتساب ما يموّ 

الصنعة الزكاة؛   والخياطة   ( كالنجارة والحدادة وكذا ذو  له أخذ   ال يحل 
ً
ونحوها، فأيضا

  : ( أيعن كفايته جاز أن يتناولها)   ( مؤنة الكاسب وذي الصنعةولو قصرت) .  ألنه كالغني

الزكاة من  منهاعطىويُ ) ،  يأخذ  كفايته)   (  به  يتم  أيما  النقص   :(  له  يتمم  ما  في    بمقدار 



 ( لكن ) و)   ،مؤنته
ً
ويفيض  النقص    مقدار أزيد من  عطى  يمكن أن يُ   :( أيليس ذلك شرطا

لصاحب  )   ( الزكاةومن هذا الباب تحل) .  الفقير واملسكين  عطى كما ُيعطىأي يُ عن مؤنته  

إذا كان  دينار  (  وتحرم على صاحب الخمسين) ،  إذا كانت ال تفي بمؤنتهدينار  (  الثالثمائة

وحاجته مؤنته  به  يسد  وعمل  لديه صنعة  أو   
ً
األول عن  ) ،  كاسبا بعجز   

ً
تحصيل  اعتبارا

املؤنة الكفاية في   )   ( 
ّ
الثانيوتمك وعيالهن  هو  مؤنته  في  الكفاية  تحصل  من  خالل    (  من 

 .  مهنته وعمله املستمر

  : ( أيأو خادم يخدمه إذا كان ال غناء له عنهما، عطى الفقير ولو كان له دار يسكنهاويُ ) 

والخادم  عدم  ،  الدار  وأما  فواضح،  سكناه  دار  عن  استغنائه  عدم  عن  أما  استغنائه 

 أي مضطر للخادم كاملعاقالخادم فمعناه أنه بحاجة ماسة له ) 
ً
ال بعنوان الشأنية  )   ( مثال

 . ( التي ابتدعها عبيد الشهوات

 الفقير ُيعطى من الزكاة حتى  
ّ
 : وإنبهذا يتضح أن

استأجرها   كانت -1 أو   ،
ً
فعال فيها  يسكن  سواء  عنها،  االستغناء  يمكنه  ال  دار  له 

 ؤنته ومعيشته. لسد م إجارتهالغرض االستفادة من مبلغ 

خادم -2 له  يكون  بسبب    أن  ال  عنه  استغنائه  وعدم  عنه،  االستغناء  يمكنه  ال 

إليه  ألجل اضطراره  كونه من ذوي الشأن والخدمة كما يقوله البعض، وإنما  

 ق الذي ال يتمكن من تدبيره شؤونه بدون خادم يعينه. كاملعا

عُ )  فإن  الفقر،  ادعى  عُ ولو  بما  عومل  كذبه  أو  صدقه  منهرِ رف  ُعرف  ف  فإن   ،)

  صدقه وكذبه   : ( أيوإن جهل األمران) ،  صدقه أعطي من الزكاة وإن عرف كذبه فال ُيعطى

الحلف    بأداءيطالب    أن عطى من الزكاة من دون  يُ   :( أيمن غير يمين)   ( من الزكاةأعطي) 

 سواء كان) ،  على ادعائه الفقر  واليمين
ً
 )   ( يمينا

ً
 أو ضعيفا

ً
(، والسبب في قبول قوله  قويا

وكذا لو كان له  )   ن كذبه، وبالتالي ُيحمل قوله على الصحة.بدون يمين أنه مسلم لم يتبيّ 

 يعامل كما ُعومل أصل مال وادعى تلفه
ً
 .  مدعي الفقر( فأيضا

 ( 
ّ
أن الفقير  إعالم  يجب  ممّ   وال  كان  ولو  زكاة،  إليه  عنهااملدفوع  يترفع  وما  ن  لحياء   )

مستحق)   شابه لهاوهو  الصلة )   (  وجه  على  إليه  صرفها  واملساعدة   : أي(  جاز    اإلحسان 

 املدفوع له زكاة
ّ
  .بدون إخباره بأن



 ارتجعت)   ( اآلخذ لهاولو دفعها إليه على أنه فقير فبان) 
ً
 )   ( منهغنيا

ّ
ن، وإن  مع التمك

منهتعذر ارتجاعها  اآلخذ)   (  ذمة  في  ثابتة  تلكانت  لو  ضمانها  يلزمه  بحيث  عنده،    تف( 

إلى اإلثم والحرمة   دفعها له    (؛ ألنهوال يلزم الدافع ضمانها) .  من بقائها تحت يدهإضافة 

أ لها بعنوان  ومستحق  فقير  الدافع )   نه  كان  هو سواء  الساعي )   (  أو  اإلمام،  أو  ( املالك، 

ن تجب عليه  وكذا لو بان أن املدفوع إليه كافر أو فاسق، أو ممّ ) .  العامل على جباية الزكاة

أو هاشمي وكان الدافع من غير  ) ،  كاألب واألم واألوالدأي: تجب نفقته على املالك  (  نفقته

ارتجاعقبيلة يتم  الصور     الزكاة  (، ففي جميع هذه 
ّ
التمك مع  وإ منهم  في  ن  ثابتة  فتكون  ال 

  .ذمة اآلخذ وليس على الدافع ضمانها

أما عدم صحة دفع الزكاة لهؤالء؛ فألنه سيأتي في صفات املستحق للزكاة: أن يكون  

يكون   ال  أن  وكذلك  الزكاة"،  "دافع  املالك  على  نفقته  تجب  مّمن  يكون  ال  وأن   ،
ً
مؤمنا

  إذا كان دافع الزكاة غير هاشمي.  
ً
 هاشميا

 والعاملون:  )  -3

عمّ  الصدقاتوهم  أي ال  الزكاة  :(  جباية  في  الزكاة  ،  الساعون  تحصيل  فعملية 

إلى املستحقين تتطلب وجود عمال ينظمون   إلى حين وصولها  ابتداء من الدفع  وجبايتها 

مخازن   وجود  تتطلب  قد  التي  اإلجراءات  هذه  شابه،    وآلياتسير  وما  محاسبة  ونظام 

 . ُيعّدون من املستحقين للزكاةفجميع العاملين في هذا السلك  

 :  ( ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات) 

   .أي: البلوغ والعقل واالختيار ( التكليف)  -1

   .التصديق بخليفة هللا في زمانهأي:    ( واإليمان)  -2

  . عرف بفسقال يُ  : أي ( والعدالة)  -3

   . ( أي: املعرفة باألحكام الشرعيةهوالفق)  -4

ليس بالضرورة أن يكون    :( أي جاز  -أي الفقه    -ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه  ) 

 ملمّ 
ً
ما يتعلق  الزكاة ومقدارها و  مسائلبجميع مسائل الفقه، وإنما يجوز أن يقتصر على    ا

   .في عملية الجباية ايحتاج إليهبها من أحكام 



 )   ( العامل على الزكاةوأن ال يكون ) 
ً
يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير  (؛ ألنه ال  هاشميا

 .  ( فقطوإال اقتصر على إعطائه من زكاة الهاشمي)  الهاشمي،

 يف ،( وال اعتبار بالحرية) 
ً
 .  مكن أن يكون عامل الزكاة عبدا

(  رةجعالة مقّد ( أي: عامل الزكاة ) ر لهبالخيار بين أن يقرّ )   ( املنّصب من هللاواإلمام) 

    -كنسبة على عمله  
ً
  ( عن مدة مقررة) معينة  (  أو أجرة) ،  يخصصها له من عين الزكاة  -مثال

فه ملدة سنتين  
ّ
  -كأن يوظ

ً
ب شهري معّين -مثال

ّ
   .بمرت

يُ )   -4 الذين  واملنافقون  الكفار  وهم  قلوبهم:  الجهادواملؤلفة  إلى    : أي(  ستمالون 

 . سهم من الزكاة منحهمالحق معونتهم وجهادهم بين يديه من خالل مام اإل  يكسب

 :  ( وهم ثالثة)  العبيد :( أي وفي الرقاب)  -5

سيده  املكاتبون )  - وبين  بينه  ومكاتبة  اتفاق  الذي حصل  هو  املكاتب:  العبد   )

  دفعهذا طه عليه فإعلى مال يقّس 
ً
   .له صار حّرا

  قيد "تحت الشدة" يرجع إلى املكاتبين والعبيد  ،( والعبيد الذين تحت الشدة)  -

 
ً
في شدة وضيق جاز دفع الزكاة  املكاتب أو غير املكاتب  ، فمتى ما كان العبد  معا

   .له للتحرر والعتق، وُيرجع في تحديد الشدة إلى العرف

يُ )  - )   ( شترى والعبد  الزكاة  مال  من  له  ُيدفع  شدة،  يُ و بما  في  يكن  لم  وإن  عتق 

عدم بشرط  للزكاةاملستحق)   وجود(  ولكن  املستحقين  أصناف  بقية  من   )  ،

شدة   في  يكن  لم  الذي  العبد  العتاق  الزكاة  من  الرقاب  سهم  فاستعمال 

 . مشروط بعدم وجود مستحق للزكاة كالفقير واملسكين وباقي املستحقين

ولم  ) أحد خصالها  عتق  وكان ال(  وجبت عليه كفارة  ن  مَ )   ( يجوز دفع الزكاة إلى وكذا) 

به  :أي(  يجد ليعتق  مال  يكن عنده  يُ )   لم  عنهفإنه  الزكاةعتق  بمال  بشرط عدم    (  لكن 

 وجود مستحق للزكاة من بقية األصناف األخرى.  

(  إذا لم يكن معه)   سهم الرقاب  :( أي عطى من هذا السهماملكاتب إنما يُ ( العبد ) و) 

  أقساط املكاتبة مع سيده ذا كان عنده ما يسدد به  إأما    ،( ما يصرفه في كتابته)   من املال



صرفه  و)  الزكاة في هذه الحالةمال ( دفع له ولو) . من سهم الرقاب فال يجوز دفع الزكاة له

؛ ألنه غير مستحق له كما  ( منه والحال هذه جاز ارتجاعه)   غير مورد املكاتبة  : ( أيفي غيره

سهم ذي  " ن كان ال يستحق  وإ  ( منه؛ ألنهولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ) .  عرفنا

  "سهم الفقراء" لكنه يستحق  "الرقاب
ً
 للغير بعد كونه عبدا

ً
 .  مملوكا

ادعى )  العبد ولو  كوتب)   (  موالهأنه  قبل  من  سيده    (  وبين  بينه  مكاتبة  أي حصلت 

دعواه )   مواله   ( قهوصّد )     في 
ُ
الزكاةبلق له  وصرفت  قوله  الرقاب  (  ذي  سهم    وال ) ،  من 

بيّ  املسلم يحمل على الصحة  أو حلف  ةنيحتاج  ( ليثبت صحة دعواه؛ ألنه مسلم وقول 

 
ً
 .  له بعد تصديق مواله  خصوصا

يستطيعون قضاءها،   والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية وال)   -6

 في معصية)   ( الدينفلو كان
ً
( دينه من  عنه  قَض لم يُ )   ( كما لو استدان لشراء الخمر مثال

( مال  صرف إليه) " شرب الخمر بحسب املثال"    ( من املعصية نعم، لو تاب) .  الزكاةمال  

الفقراء)   الزكاة سهم  الغارمينمن  سهم  من  ال  في    ؛(  دينه  الفرضألن  بحسب  ،  معصية 

لهوجاز)  هو)   (  يقض ي  بمعنى  أن  دينه،   ) 
ّ
وهو    أن الفقراء  سهم  من  له  يدفع  الزكاة  مال 

ال    : ( أيهل في ماذا أنفقهولو ُج ) ،  معصيةفي    يقوم بتسديد ما عليه من دين   أن يجوز له  

له  ذلك  (  يمنع   ال)   مر محلل أو محرمأ  نه استدان لقضاءأ يعلم حاله وهل   أن تدفع  من 

 .، أي يجوز الزكاة من سهم الغارمين 

ي"  : ( أيولو كان للمالك) 
ّ
( من مال  هدين على الفقير جاز أن يقاصّ )   دافع الزكاة "املزك

من مال الزكاة   الفقير  ذمة في له من دين  ما املالك يستوفي أن  :هنا ةباملقاصّ  املرادو ، الزكاة

 .  ش يء أخرجه منهثم إذا زاد ، الذي يريد إخراجه

الغارم)  لو كان   جاز)   من عليه دينأي:  (  وكذا 
ً
ي  (  ميتا

ّ
( دينه  أن يقض ي عنه) للمزك

 ) و)   من مال الزكاةويسدده لصاحب الدين "الدائن"  
ً
يستوفي    :( أيأن يقاص( جاز أيضا

 .  فيما لو كان هو الدائن  زكاةال  من ماله

أن يقض ي  )   للمزكي(  جاز)   االبن  أو ( كاألب  وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته) 

كان  دينه  (  عنه " سواء  عليه  الغارم  و )   "دينمن   
ً
ميتا أو   

ً
للمزكيحيا جاز  يقاص)   (  (  أن 

 
ً
 . زكاةال  يستوفي ماله من، أي أيضا



املقاصّ  هو  مالحظة:  الزكاة  مالك  كان  لو  فيما  تكون  املالة  وأما  الدائن وصاحب   ،

 شخص الدائن قضاء الدين فيكون فيما لو كان 
ً
 آخر غيره.   ا

ُدِفَع إليه من سهم الغارمين في  صرف الغارم ما  و)   فعت الزكاة ملن عليه دين( دُ ولو) 

رتجع منه)   قضاء الدين  :( أيغير القضاء
ُ
وال   قضاء دينه( مال الزكاة؛ ألنه استحقه ألجل  أ

رجع   غيرهذا صرفه في  فإ  يجوز له صرفه في غير قضائه،
ُ
 )   .منه  است

ّ
    ولو أدعى أن

ً
عليه دينا

منه ِبَل 
ُ
قولهق صّد )   (  الغريمإذا  أيقه  املال  :(  يُ وكذا)   .صاحب  قوله(  تجردّ )   قبل  ت  لو 

 فلدينا إذن صور ثالثة:  ،( دعواه عن التصديق واإلنكار

 عليه ديناألولى: أن يّد  -
ّ
 عي شخص أن

ً
 قه في دعواه.لزيد، وزيد صّد  ا

 عليه دينالثانية: أن يّد  -
ّ
 عي أن

ً
 ق دعواه ولم ينكرها.لم يصّد  ه لزيد، ولكن ا

 عليه دينالثالثة: أن يّد  -
ّ
 لزيد، عي أن

ً
 نكر ذلك. وزيد أا

يُ  أن  يجوز  والثانية  األولى  الصورتين  الغارمين،  ففي  سهم  من  الزكاة  مال  له  دفع 

 بخالف الصورة الثالثة فال يجوز 
ُ
 دفع له. أن ت

والدفاعي )   -7 الهجومي  الجهاد  وهو  سبيل هللا:  املعصوموفي  اإلمام  راية  تحت   )  ،

فيه)  أيويدخل  هللا"  : (  "سبيل  للمسلمين (  املصالح)   سهم  القناطر)   العامة  ( كبناء 

املساجد) ،  والجسور  وبناء  الزائرين،  ومساعدة  وغير  (  والحج،  واملدراس  واملستشفيات 

عامة مصالح  من  سبيل هللاوالغازي ) .  ذلك  في  الزكاة  ( عطىيُ )   (   )   من 
ً
غنيا كان  قدر    وإن 

أكثر من ذلككفايته لديه  على حسب حاله)   ( ال  كان  : من 
ً
فمثال ويتركه  ( وظروفه،  عمل 

وبين   بينه  يفصل  من   :
ً
وأيضا  ،

ً
أساسا عمل  لديه  ليس  عّمن  حاله  يختلف  الغزو  ألجل 

وهكذا عليه،  قريب  هو  عّمن  يختلف  كبيرة  مسافة  الغزو  مال  من  أعطي    لو (  و) ،  مكان 

الغزو  الزكاة   منه) فـ  قبل  يرتجع  لم  غزى  حصل إذا  وقد  الغزو  ألجل   له  صرف  ألنه    (؛ 

 لهاستعيد يغزِ وإن لم ) ، بالفعل
ً
 . ( منه مال الزكاة؛ ألنه ال يكون مستحقا

 في بلده، وكذا الضيف)   ( في السفر املنقطع به  وابن السبيل: وهو )   -8
ً
(  ولو كان غنيا

 في بلده
ً
 ُيعطى من الزكاة ولو كان غنيا

ً
، ) .  املسافر، فأيضا

ً
والبد أن يكون سفرهما مباحا

كان يُ )   ( سفر فلو  لم   معصية 
َ
الكفايةويُ ) ،  الزكاة( من  عط قدر  إليه  الذي  دفع  املال  ( من 



 ( بلده، ولو فضل منه ش يوصله  الزكاة من  أعاده  يءإلى  لهما  إذا كانا فقيرين ودفع  أما   ،)

 . فال يجب عليهما إعادة ما يزيد على نفقة رجوعهما إلى بلدهما "الفقراء"سهم 

   القسم الثاني: في أوصاف المستحق) 

األول:   • زمانه  ورسلهبالل سبحانه  (  اإليمانالوصف  إمام  فيهم  من    بما  املنصب 

هللا يُ )   .قبل   فال 
ً
كافرا الحق،  عطى  لغير   

ً
معتقدا الزكاة(  وال  من   

ً
حال  ) ،  شيئا ذكر  ما  إال 

  ( وجود ومع عدم)   ."املؤلفة قلوبهم"( فيعطون حينئذ  من سهم  ستمالون للجهادكونهم يُ 

يجوز صرف)  زكاةاملؤمنين  املال الفطرة خاصة)   (  زكاة  دون  املستضعف)   (  الذي  إلى  ال  ( 

 ) ،  من املخالفين للحق  ُيعرف بعناد
ُ
عطى الزكاة أطفال املؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو  وت

نحلته ألهل  زكاته  مخالف  للحق  مذهبه  أهل    : أي(  أعطى  استبصر) املخالفين  (  ثم 

 . الصحيح موضعها؛ ألنه وضعها في غير ( زكاتهأعاد)  واهتدى للحق

الصالة)  • وترك  والزنا  كالخمر  الكبائر،  مجانبة  الثاني:  يشترط    ،( الوصف  وال 

للصغائر بيّ )   .مجانبته  توجد  لم  ذلكوإذا  على  أينة  بيّ   : (  توجد  على  ال  ب  نمجت   أنه نة 

 ( توفر أمور ثالثة:فيكفي)  للكبائر 

 ، ( وأحكامهامعرفته حدود الصالة)  -1

  كأي غسل آخر فقط بنية التوبة.( وهو وأن يغتسل غسل التوبة)  -2

 قسم على أن يجتنب الكبائر.وأن يُ )  -3

  : ( أين تجب نفقته على املالك، كاألبوين وإن علواالوصف الثالث: أال يكون ممّ  •

األبوين "األجداد" وآبائهم وهكذا أوالد األوالد "األحفاد"    :( أيواألوالد وإن سفلوا) ،  أبوا 

نفقتهم  هم  (؛ ألن هؤالء  والزوجة، واململوك) ،  وأبنائهم وهكذا بهم" وتجب  "يعول  عياله 

إلى  )   الزكاة  : ( أيويجوز دفعها) .  عليه وبالتالي ال يجوز له دفع زكاته لهم من سهم "الفقراء"

 . ليست واجبة عليه(؛ ألن نفقتهم  من عدا هؤالء من األنساب ولو قربوا كاألخ والعم

يولو كان من تجب نفقته) 
ّ
 )   ( على املزك

ً
جاز أن يأخذ من  )   ( على جباية الزكاةعامال

عليها"الزكاة "العاملين  سهم  من  الغازي ) ،  (  يأخذ  (  وكذا  هللا"فإنه  "سبيل  سهم  ،  من 

املدي (  والغارم)  دين"    نأي:  عليه  "الغارمين"  يأخذ  "من  سهم  ) و) من  العبد  ( املكاتب( 



"الرقاب"يأخذ   سهم  السبيل) ،  من  السبيل"يأخذ  (  وابن  "ابن  سهم  يأخذ  ) ،  من  لكن 

   الذيابن السبيل    : ( أيهذا
ّ
  ( في الحضر ما زاد عن نفقته األصلية)   يتجب نفقته على املزك

 .( ا يحتاج إليه في سفره كالحمولةممّ ) 

الواجبة   النفقة   
ّ
إن لأل توضيح:  مّما  عليه  الحضر  في  النفقة  هي   

ً
مثال االبن  أو  ب 

عليه"  يحتاجه   كأجرة  "املنفق  نفقة سفره  عليه  ذلك، وال تجب  ونحو  ومبلس  مأكل  من 

سبيل   ابن  بأنه  يتصف  "ابنه"  أو  ي 
ّ
املزك "أبو"  كان  فإذا  ذلك،  ونحو  والحمولة  السفر 

بعنوان  ال  العنوان  بهذا  الزكاة  له  يدفع  أن  فيجوز  الطريق،  به  :    ومنقطع 
ً
وأيضا الفقر، 

ال أن يدفع له ما  ونحو ذلك  يجب أن يقتصر فقط على ما يسد به أجرة السفر والحمولة  

 .  يعم النفقة األصلية التي هي واجبة عليه باألساس

غيره،  )  • زكاة  له  تحل  لم  كذلك  كان  فلو   .
ً
هاشميا يكون  ال  أن  الرابع:  الوصف 

 زكاة الهاشمي تحل على الهاشمي وغير   :( أيويحل له زكاة مثله في النسب
ّ
، أما  الهاشمي  إن

فقط الهاشمي  غير  على  تحل  وإنما  الهاشمي  على  تحل  فال  الهاشمي  غير  لم  ) .  زكاة  ولو 

الخمس من  كفايته  من  الهاشمي  أييتمكن  ما    :(   
ّ
يسد حاجته   يصلهإن ال  الخمس    من 

در الضرورة. ويجوز للهاشمي  جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وال يتجاوز ق ) 

 من هاشمي وغيره.املستحبة )   :( أياملندوبة)  ( الصدقةأن يتناول 

أبي   أوالد  اآلن:  وهم  ولد هاشم خاصة،  من  الواجبة  الصدقة  عليهم  يحرم  والذين 

 .( طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب

وهو  ،  ومنه ينحدر النبي محمد صلى هللا عليه وآله  ،بنو هاشم: هم فخذ من قريش 

هاشم بن عبد مناف بن قص ي، له من األوالد أربعة: عبد املطلب، وأبو صيفي "عمرو"،  

األكرم صلى هللا   النبي  "جد  املطلب  عبد  من  إال  نسل هاشم  يستمر  ولم  ونضلة.  وأسد، 

وآله". وحمزة،  عليه  طالب،  أبو  هللا،  عبد  هم:  أوالد  عشرة  والعباس،    وله  والحارث، 

أربعة  و قثم،  و ضرار،  و املقوم،  و والزبير،   في  إال  املطلب  عبد  عقب  يستمر  ولم  لهب.  أبو 

 هم: أوالد أبي طالب، والعباس والحارث، وأبي لهب. و  ،اآلن



    (ي لإلخراجالقسم الثالث: في المتول  ) 

ى  :أي
ّ
 : ( وهم ثالثة)  ،إخراج الزكاة وإيصالها إلى مستحقهامن يتول

   (.املالك)  -1

   ( املعصوم.واإلمام)  -2

 .  ( على جباية الزكاة بأمر اإلماموالعامل)  -3

 ( 
ّ
 )   ( من زكاةما وجب عليه)   ( وإخراجى تفريقوللمالك أن يتول

ّ
( في لهبنفسه وبمن يوك

أيواألولى ) ،  ذلك ذلك)   األفضل  :(  أي حمل  اإلمام)   الزكاة دفع    :(  من هللاإلى  املنّصب  ؛  ( 

    -ألنه  
ً
ويتأكد ذلك االستحباب  ) .  األعرف بمواضع صرفها بما يرض ي هللا سبحانه  -قطعا

الظاهرة األموال  يتمكن(  في  الناس    التي  من  ورؤيتها  من  كثير  عليها  كاملواش ي  ) االطالع 

 .  أموالهمن تجب الزكاة في (؛ ليقتدي به غيره ممّ والغالت

أخرجها إلى    :( أياملالكقها  وجب صرفها إليه، ولو فرّ )   ( املعصوم ولو طلبها اإلمام) 

هذه) بنفسه    مستحقها أيوالحال  اإلمام :  (  طلب  يجزي ) لها    حال  و ال  تفريقه    إخراجه ( 

اإلماملها إلى  قيمتها  أو  بدلها  دفع  وإال  ذلك،  أمكنه  إذا  استرجاعها  عليه  ويجب  وولي  ) .  ، 

اإلخراج والية  في  كاملالك  وكيله  ،( الطفل  أو  بنفسه  يخرجها  أن  أن  واألفضل    ،فيمكنه 

 .  إلمام أو وكيله أي العامل على الزكاةإلى ادفعها ي

ينصّ )  املطالبةواإلمام  عند  إليه  دفعها  ويجب  الصدقات،  لقبض   
ً
عامال أي ب   ) :  

العامل   بمنزل) ،  بهااملنّصب  مطالبة  اإلمام  ةومطالبته  قبله  مطالبة  من  منّصب  ألنه  (؛ 

 .  وبمثابة وكيله في هذا األمر

عليّ )  وجب  ما  أخرجت  املالك:  قال  زكاةولو  من   )   ( 
ُ
 ق

ّ
يكل وال  قوله،  وال  بل  بينة  ف 

 
ً
 . (؛ ألنه مسلم ويحمل قوله على الصحةيمينا

للساعي )  يجوز  اإلمام)   العامل أي:  (  وال  بإذن  إال  في  تفريقها  قبله  من  موكل  ألنه  (؛ 

من   إذن  إلى  بحاجة  فيكون  لها  املستحقين  على  توزيعها  وأما  الزكاة فقط،  عملية قبض 



باملقدار الذي عّينه له اإلمام    ( من مال الزكاةفإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه) ،  اإلمام

 .  ( على املستحقين لهاق الباقي ثم يفرّ ) 

واختصاص جماعة  ) ،  الثمانية املستحقين للزكاة(  واألفضل قسمتها على األصناف) 

الفقراء ومجموعة من املساكين ومجموعة    :( أيمن كل صنف بها مجموعة من  يخص 

 جاز)   ( كالفقراء فقط ولو صرفها في صنف واحد) .  من أبناء السبيل وهكذا
ً
ولو  ) ،  ( أيضا

  .
ً
 من بعض األصناف جاز أيضا

ً
 واحدا

ً
 خص بها ولو شخصا

،  (  املوجود)   ( املستحقإلى غير)   يدفع الزكاة  :( أيوال يجوز أن يعدل بها
ً
بمعنى:  فعال

 
ّ
 آخر  ر إخراج الزكاة إلى حين توفر مستحق  أن يؤخ

ً
فمثل  ،  لها غير املستحق املوجود فعال

  يجوز  (  وال)   .هذا الفعل ال يجوز 
ً
إلى غير أهل البلد مع وجود  ) ويدفعها    أن يعدل بهاأيضا

وال البلد،  في  يجوز املستحق   )   كذلك   ( 
ّ
التمك مع  دفعها  يؤخر  واإلخراجنأن  الدفع  من   )  ،

أثم وضمن)   من ذلك 
ً
إلى  ( إن  فإن فعل شيئا في اإلخراج  تلف مال  أّدى العدول والتأخير 

 .  قيمته، فإذا تلف وجب عليه إخراج بدله أو  الزكاة

أو أوص ى  ) ،  له  إرجاعه( عن  فامتنع )   ( بهوكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه) 

 100كما لو أعطاه  ،  ليه بهأوص ى إفيما  لم يصرف الش يء   :( أي فلم يصرفه فيه  يءإليه ش  

(  أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره) دينار وأوصاه بصرفها على أيتام وهو صرفها في أمر آخر،  

إلى  لم يوصأبقاه عنده و وهو   الغيرله  يضمن ملالك  يؤثم و ، ففي جميع هذه الصور  ذلك 

 . في حال تلفه إما بدل الش يء أو قيمته   املال

 في  جاز نقلها إلى بلد آخر)   بلده( للزكاة في  ولو لم يجد املستحق) 
ً
( كما لو كان ساكنا

وال ضمان عليه مع  ) ،  فيهان لم يوجد مستحق  إ   مكان آخر إلى    الزكاة  نقلله  جاز  الكوفة  

 لهالو    : ( أيالتلف
ً
النقل فال يكون ضامنا بمعنى: ال يجب عليه إخراج بدل  ،  تلفت أثناء 

تفريط) ،  قيمتهاأو  الزكاة   يكون هناك  أن  النقل،  وتقصير  (  إال  أثناء  قبله  فلو حصل  من 

وهو مقيم خارج  في العراق  ماله  ( كما لو كان  ه في غير بلدهولو كان مال) .  يضمن الزكاة  ذلك

 فاألفضل)   العراق 
ً
استحبابا إلى )   (  ) صرفها  في  املستحق  املال(  بحسب  (  بلد  "العراق  أي 

في  املثال"   إقامتال  العوض) ،  ه هومكان  دفع  بلده جاز)   القيمة   :( أيولو  إشكال  (  في  وال 



ضمن إن  )  ( مع وجود املستحق في بلد املالإلى بلده)  ( من بلد املالولو نقل الواجب) ، فيه

 . جب عليه إخراج بدله أو قيمتهحينئذ  ي(، و تلف

األفضل)  الفطرة  زكاة   وفي 
ً
استحبابا يؤدي)   (  زكاأن  فطرته(  بلده)   ويخرجها  ة  (  في 

في غيرهوإن  )   الذي يقيم فيه بلد آخر   : ( أيكان ماله  زكاة    :( أيألنها)   ؛أو مدينة أخرى   في 

الذمة)   الفطرة في  املالتجب  كزكاة  العين  في  ال  ال    ، (  الوجوب   
ّ
أن ذمته  في  كونها  ومعنى 

يتعلق بعين ومال محدد، وإنما يثبت في ذمته وبالتالي يمكنه أن يخرج أي مال يسقط به  

.
ً
الفطرة من مال غائب عنهولو عيّ )   الواجب كالقيمة مثال بنقله عن ذلك    ن زكاة  ضمن 

وإ ( البلد مع وجود املستحق فيه الفطرة  فزكاة  الذمة  ،  في  واجبة  كانت  إن  ذا عزلها  لكن 

، وبالتالي  كحكم زكاة املال حينئذ   هايكون حكمفس هوتعيينمال الزكاة  من خالل تشخيص 

 لها فيدفع بدلها أو  املال    فاذا نقلها عن بلد
ً
مع وجود املستحق فيه وتلفت يكون ضامنا

   . قيمتها من جديد

 القسم الرابع: في اللواحق  ) 

 :  ( ثمان وفيه مسائل

قبض  )  • إذا  املالكاألولى:  ذمة  برئت  الزكاة  الساعي  أو  الزكاة اإلمام  وجوب  من   )  

 ولو تلفت بعد ذلك.  ) 

له عزلها •  فاألفضل 
ً
لها مستحقا املالك  لم يجد  إذا  في مال   :أي  ( الثانية:  تعيينها 

ذلك    من إما  خاص،   أمكن  إن  الزكوية  العين  تقدم"  نفس  كما  األفضل  عزل  بأو  "وهو 

وبهذا يكون بقاؤها عنده كأمانة ال يضمن إن تلفت إال مع التفريط والتقصير في  ،  قيمتها

الوفاة) حفظها،   أدركته  املعزولةولو  الزكاة  إخراج  قبل   )   ( 
ً
وجوبا بها  أيأوص ى  يجب    : ( 

 أ ن في وصيته  عليه أن يبيّ 
ّ
عنه    بإخراجهااملعزول هو زكاة واجبة ليقوم الوريث  املال  هذا   ن

 .  لها املستحق  متى ما وجد

  ( وكان لديه مال الزكاة إذا مات)   ( مالشترى منالذي يُ )   ( العبدالثالثة: اململوك)  •

عتقه   بعد  عليه  الزكاة) حصل  أرباب  ورثه  له  وارث  كفقراء    : أي(  وال  للزكاة  املستحقين 

 . املؤمنين ومساكينهم 



الصدقة)  • احتاجت  إذا  أيالرابعة:  األجرة)   الزكاة  : (  أو وزن كانت  كيل  أي:  إلى   )

 ( الوزن  أو  الكيل  املالكأجرة  الساعي على  على  ال  ال  (  والدفع  عليه  واجب  دفعها  ألن  ؛ 

 .  يتحقق إال بالوزن أو الكيل، ومن ثم  تكون أجرته عليه

كالفقر  )  • الزكاة،  بهما  يستحق  زاد  ما  أو  سببان  للفقير  اجتمع  إذا  الخامسة: 

أي والكتابة  ):   
ً
 مكاتبا

ً
يُ )     -وقد تقدم معناه    -  كان عبدا أن  بحسب كل    عطىوالغزو، جاز 

 
ً
الفقراء والعبيد املكاتبين والغزاة في سبيل    ، فُيعطى من نصيب( من الزكاةسبب نصيبا

 .  هللا

إذا  )  •  السادسة: 
ً
استحبابا لصاحبها  دعا  الزكاة  اإلمام  له  قبض  يدعو  كأن   )

 .  بالتوفيق والبركة في أمواله ونحو ذلك

 ( أي: الزكاة ) السابعة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة)  •
ً
كأن يشتري    ( اختيارا

 كراهة تملكه له ثابتة    . أما في صورة االضطرار فال يكره تملكه له  ،ما أخرجه للزكاة
ّ
ثم إن

 ( كانتسواء  الثالثة  زكاته  (  واجبة  األنعام  مندوبة) كزكاة  أناث    ( أو  كزكاة  مستحبة  أي: 

ثم  غلة  أو  شياه    أخرج في زكاته( كما لو  وال بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه، ) الخيل

 ألنها  ها؛هو، فال يكره له أن يرث  اومات وورثهبسبب الفقر أو الغزو  بيه أو ابنه  دفعت إلى أ

 . باإلرث ال بعقد معاوضة وتمليك إليه عادت 

 :  تانمالحظ 

الكراهة    -1 معها  ترتفع  التي  التملك  إلى  االضطرار  تصورها  صورة  املثال  يمكن  في 

   لو كان الواجب عليه في الزكاة  التالي:
ً
، فدفعهمن حيوان    جزءا

ً
ه  للزكاة ثم أراد شراء  مثال

معينة  هيلإلحاجته   غلة  زكاته  كانت  أو  لها  ،  احتاج  ثم  للزكاة  منها  وأراد  ملأكله  فدفع 

كها.ءشرا
ّ
 ها، ففي مثل هذه الحالة ال يكره له تمل

، فلو أخرجاملراد من شبه اإلرث بقوله "بميراث وما   -2
ً
  شابهه" الهبة مثال

ً
للزكاة    عينا

كها. 
ّ
 ووصلت ملستحقها ثم وهبها له فال بأس له بتمل



نِ )  • يوسم  أن  يستحب  الصدقةالثامنة:  ل(  عم  تؤخذ  أو    لزكاةالتي  الواجبة 

مها بعالمةاملستحبة
ّ
( يكون الوسم  و) ويتم ذلك بآلة مخّصصة لوسم األنعام،    ، أي يعل

أفخاذ اإلبل والبقر.  كأصول اآل ) ،  ( للناسوأكشفهأقوى موضع منها  في  )  ذان في الغنم، و

في امليسم في أذن الحيوان أو فخذه"محل الوسم"  العالمة    : ( أيويكتب  قها 
ّ
ما  )   التي يعل

أو  ) ،  ( أي: زكاة مستحبةزكاة، أو صدقة)   كأن يكون   له  السبب الذي أخذت  : ( أيله  أخذت

املسلمين  ( جزية من  تؤخذ  التي  الزكاة  مقابل  الكتاب  أهل  من  ُيؤخذ  ما  اقتداًء    ؛وهي: 

 . سم األنعام التي تؤخذ لهذه األسبابو الذي كان ي "صلى هللا عليه وآله"بسيرة النبي 

 القول: في وقت التسليم)

 من تاريخ  أي  ( من أشهر الحول  الثاني عشر)   ( الشهر إذا أهّل 
ً
مض ى أحد عشر شهرا

والفضة"  -للمال  ملكه   "الذهب  النقدان  التجارة،  مال  الشهر    -  (1)  األنعام،  في  ودخل 

 يمنعه من إخراج الزكاة شرعي  (  وجب دفع الزكاة، وال يجوز التأخير إال ملانع ) الثاني عشر  

 
ً
 .  ب من اإلمامالعامل املنصّ ك ( أو النتظار من له قبضها)  ،كاملرض مثال

إلى  )  تأخيره  جاز  عزلها  شهرينوإذا  أو  ذلكشهر  من  أكثر  ال  تلفت  .  (  إن  يضمن  وال 

منه،   تقصير  بدون  الفترة  هذه  إنما  خالل  شهرين  أو  شهر  التأخير  جواز   
ّ
أن مالحظة  مع 

  .
ً
مطلقا ال  للزكاة  عزله  حال  في  مبيح) يكون  لسبب  كان  إن  منه  والتأخير  طلب  لو  كما   )

أو   الزكاةاإلمام  على  يبقيها    عامله  ب)   عندهأن  بدوام    :أي   ( دوامهدام  التأخير  جواز  دام 

  ، وفي هذه الحالة ال يضمن لو تلتفت عنده بدون تقصير. معّين  ( بوقتوال يتحدد)   السبب

التأخير وإن كان)   )   ( 
ً
لعذر    ه عند( من  اقتراحا التأخير    شرعي ال  له  تأخير  لم يجز) يبيح  ( له 

تلفت)   دفعها إن  تقصير؛  ( ويضمن  بدون  أو  منه  بتقصير  التلف  كان  ر    سواء 
ّ
أخ ألنه 

 .  دفع بدلها أو قيمتهاي إخراجها بدون عذر شرعي ومن ثم  يجب عليه أن 

إتمام الشهر الحادي عشر والدخول في    وهو (  وال يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب) 

عرفنا كما  عشر  حال  الثاني  حالها  عبادة  فالزكاة  وجوبها،  في  شرط  الحول  إتمام  ألن  ؛ 

  -الصالة وكما ال يجوز له أن يصلي قبل حلول وقت الصالة فكذلك ال يجوز له دفع الزكاة  

 
 أما الغالت األربعة والحبوب فال يشترط في زكاتها الحول كما تقدم.  .1



زكاة   كونها  وجوبها  -بعنوان  وقت  ذلكآ فإن  ) ،  قبل  وقت    حبأ أي:  (  ثر  قبل  يدفعها  أن 

 )   الوجوب
ً
  دفع له ي أي  ،  املسكين بعنوان القرض ال الزكاةأو  إلى الفقير  (  دفع مثلها قرضا

(؛ ألنه لم يحن  وال يكون ذلك زكاةبعنوان القرض )   "املقدار الواجب عليه من الزكاة"مثل  

وجوب عرفنا   بعد  هاوقت  التعجيل) ،  كما  اسم  عليها  يصدق  الواجب  وال  أداء  في   )

وقت  والفريضة حلول  قبل  زكاة  بعنوان  دفعها  يصح  ال  أي  معّجلة  تكون  ال  فالزكاة   ،

القرض   بعنوان  للفقير  مثلها  أن دفع  بعد  ثم  الوجوب ) وجوبها.  احتسبها    فإذا جاء وقت 

   يكون حالها حينئذ  كحال الدين على الفقير   :( أيمن الزكاة كالدين على الفقير
ً
  إذ ،  تماما

أ له  تقدم  الفقير جاز  على  دين  له  كان  لو  وت   دينه يحتسب    أننه  زكاة  الفقير  ذمة    برأ على 

الفقير زكاة عند    إلى جواز احتساب القرض املدفوع    لكن  ، ، وهنا كذلكالفقير من الدين

   (:بشرطحلول الحول يتم ) 

  استحقاق الزكاة : أي ( بقاء القابض على صفة االستحقاق)  -1
ً
   . كالفقر مثال

 . ( في املال)  ( وجوب الزكاةالوجوبوبقاء )  -2

إ لو  ذا  أما  الحول، كما  قبل  األمرين  للقرض  تبّد اختل أحد هذين  القابض  ل حال 

أو  و  فقره،  الدافع  تبّد زال  حال  الزكاة    كأن للقرض  ل  تعد  ولم  النصاب  عن  ماله  نقص 

مالهواجبة   فحينئذ  في   ،   
ً
سابقا للفقير  دفعه  ما  يحتسب  أن  يصح  حلول    زكاة   ال  عند 

 . الحول 

بالقرض)  يتم  النصاب  كان  للفقير،   ( ولو  أقرضه     بافتراض  الذي 
ّ
املالك  مال    أن

للقرض" لكنالعن  نقص    "الدافع  من    هنصاب  القرض  استرجع  يتم    "املقترض"لو 

فيه  نصاب  ال القرض  وتجب  استرجاع  عليه  يجب  ال  الحالة  هذه  مثل  ففي    منه الزكاة، 

النصاب   الزكاةو) لتتميم  تجب  عليهلم  عينه) ،  (  كانت  أي سواء  القرض   :(  ( باقية)   عين 

تالفة)   املقترضعند   الزكاة  أو  في عدم وجوب   عليه  (، والسبب 
ّ
أن القرض يخرج عن    هو 

  . له  املقترضبمجرد قبض  هملك

 عن الوصف)   املقترض(  املستحق  ولو خرج ) 
ً
 عند قبضه للقرض  ( كما لو كان فقيرا

  ألنه   ؛من قبل املالك  منهالقرض  ( عين  استعيدت) عند حلول الحول   ارتفع عنه الفقر   ثم

ف للزكاة،  مستحق  لهات غير  ملستحق  وتدفع  منه  أراد  ستعاد  إن  هذا  نفس  املالك  ،  دفع 



( العين)   ( واسترجاعأن يمنع من إعادة  لهغيرها فيجوز ) ( أما إن أراد دفع  و)   .العين للزكاة

و املقترضمن   بأن  ،  كالقرض) يقوم  ذلك  القبض  عند  القيمة  أيببذل  زكاته    :(  يخرج 

، وتحديد القيمة يكون بحسب وقت دفع القرض  قيمة العين التي دفعها للقرضبحسب  

له  ضبوق  املقترض 
ً
تماما زيد أ   أنهفلو  كالقرض    ،    قرض 

ً
ماال  

ً
الزكاة ا في  الواجب    بقدر 

أنفيمكنه    أن    عند حلول الحول 
ً
أيضا زكاته   يخرجيبقيه عنده و يحتسبه زكاة، ويمكنه 

 ) مسألتنا.  في  األمر  ، فكذلك  لهالقرض وقت دفعه    بقيمة
ّ
ر    : أي(  ر استعادتهاولو تعذ

ّ
تعذ

يدفع    أنيجب عليه    :( أيغرم املالك الزكاة من رأس )   املقترضمن    لقرضاعين  استعادة  

أن  الزكاة من جديد وال   زكاةيصح  الحول  قبل حلول  الذي دفعه  القرض  ؛ ألن  يحتسب 

عن   ارتفعت  االستحقاق      املقترضصفة 
ّ
أن بحسب    منه  العين  استرجاع كما  ر 

ّ
متعذ

 .  الفرض

للقرضولو كان املستحق)  القابض  الصفات) باق     (  صفات االستحقاق    : ( أي على 

    للزكاة
ً
الوجوب) كالفقر مثال )   د( كوجو وحصلت شرائط  الحلول  (  جازالنصاب وحلول 

لل الدافع  "القرض للمالك  ) عين  ) نهم  ( أن يستعيدها"  أيألنها)   له؛(  ويعطي عوضها،   ): 

 تقدم    إذ في نفس العين،  عليه  (  لم تتعين)   الزكاة
ّ
من    إخراجه مكن  يالواجب في الزكاة    أن

الزكوية ويمكن   أو القيمةنفس العين  باملثل  أن يسترجع    ،إخراجه  للمالك  وبالتالي يجوز 

له عوضه ويدفع  منه  القرض  قيمتها.   اعين  أو  مثلها  عين   ويجوز )   أي 
ً
أيضا للمالك  أن  )   ( 

 عمّ )   بالزكاة  : ( أييعدل بها
ً
إليه أيضا يسترجع عين القرض    أن( بمعنى يجوز له  ن دفعت 

 .  خر غيرهإلى مستحق آ   اهيدفعثم  املقترضمن 

 :  ( مترتبة على املسألة أعالهفروع ثالثة) 

إليه شاة)  • لو دفع  الحول بعنوان قرضاألول:  حينها  القابض  وكان    ( قبل حلول 

كالفقر،   للزكاة  االستحقاق  بصفات   
ً
الشاةفزادت) متصفا لم  )   (  كالسمن  متصلة  زيادة 

مع ارتفاع  ) لها    ( من القابض استعادة العين)   "الشاة"  لقرضا دافع  ال يجوز ل : ( أييكن له

ال يجب عليه    :( أيبذل القيمة)   ( الذي ارتفع عنه الفقر وللفقير ) ،  ( عن القابضالفقر

التي  وكذا لو كانت الزيادة) .  قيمتهاله  يرجع    أن   له   يجوز ، بل  للمالك  إرجاع نفس الشاة   )

 ال يجب عليه أن يرجع له نفس الشاة بل يمكنه    ،( كالولدمنفصلة  )   حصلت للشاة
ً
فأيضا



قيمتها يرجع  لو) ،  أن  اختار لكن  الشاة) املقترض    (  للمالكدفع  دفع  )   (  عليه  يجب  لم 

 .  زيادة حصلت في ملكه   -أي الولد   - (؛ ألنه الولد

نقصت)  • لو  الشاةالثاني:  منه  "للقرض  الدافع "املالك    وأراد  (  عند    استرجاعها 

يجوز   الحول  "حلول  نفسها  يردها) أن    " املقترضللفقير  الفقير) (  على  ش يء  أيوال  ال    : ( 

 . النقص الذي حصل فيها مالك لليضمن 

ثم  )  من املقِرض "املالك" أخذهالذي ( بعين املال)   املقترض( الثالث: إذا استغنى)  •

  -؛ ألنه  ( بعنوان زكاةاحتسابه عليه)   للمالك (  جاز)   إخراج زكاته  الك( وأراد املحال الحول 

راد احتسابه  نه استغنى بنفس املال الذي يُ مستحق للزكاة واملفروض أفقير    -أي املقترض  

 ) ،  عليه  زكاة
ّ
يكل املالك وال  وإعادته  ف  منهأخذه  استغنى) ،  (  أي بغيره)   املقترض (  وإن   ) :  

الحول؛ ألنه غير مستحق للزكاة  ( منه عند حلول  استعيد القرض)   بمال آخر غير القرض

 . آخرمستحق  إلى ، وبالتالي يستعاد منه ويدفع بعد ارتفاع فقره وغناه بغير مال القرض

   (ةالقول: في الني  )

 
ّ
أن فش  طاملا  إلهية،  وعبادة  فريضة  شأالزكاة  العباداتن  أنها  فيها  سائر  نية    تجب 

 . حين األداءسبحانه  القربة لل  

في  واملراعى )  ه(  الزكاة  في  الواجبة  الدافع )   ي النية  للزكاةنية   )   ( 
ً
مالكا كان  وإن  ،  إن 

 ) إلى الفقير  للزكاة    ( الدافع كان
ً
أو اإلمام  )   عامل الزكاة املنّصب من قبل اإلمام   :( أي ساعيا

 
ً
 ( للمالك ) أو وكيال

ّ
ك  املالجواز نية  (، أما  ى النية كل واحد من الدافع واملالكجاز أن يتول

نهم يقومون  فأل  اإلمام أو الساعي أو الوكيل ز نية  اجو ن الواجب يتعلق به بالذات، وأما  فأل 

 .  إلى الفقير  مقام املالك في الدفع 

   الولي عن الطفل واملجنون ( لو وجبت الزكاة في مال الطفل أو املجنون فـ ) و) 
ّ
ى  يتول

(؛ ألنها ال تصح من  والساعي من له أن يقبض منه كاإلمام  ) عنه    ( يتوالهاأو) ،  ( عنهالنية

   .، وبالتالي يتولى أحد هذين الطرفين النية عنهما؛ لعدم تكليفهماالطفل أو املجنون 



( سواء دفع زكاته إلى اإلمام أو ساعيه  عند الدفع ) تصبح واجبة  أي:    ( النّيةنوتتعيّ ) 

 ،  أو دفعها إلى املستحق مباشرة
ّ
فنيته  إلى الساعي    زكاتهدفع  نوى عند    لو   همع مالحظة أن

 وال يجب على الساعي إعادتها مرة أخرى عندما يدفعها إلى الفقير. تكفي 

 :  ي هأي: النية، ( وحقيقتها) 

  .( لل سبحانهالقصد إلى القربة)  -1

الندب)  -2 أو  أي والوجوب  إ  ستحضر ي   :(  قلبه  كانفي  أو    تن  واجبة  زكاته 

   . مستحبة

   .وكونها زكاة مال أو فطرة)  -3

يفتقر أي وال   ):   ( يحتاج  منهال  يخرج  الذي  الجنس  نية  أن    : أي(  إلى  إلى  يحتاج  ال 

في قلبه أ التجارة، بل    يريد إخراج  ه نيستحضر  أو مال  زكاة األنعام أو الغالت أو النقدين 

 .  يكفي استحضار قصد الزكاة بنحو عام 

 فروع:  ) 

  عنده(  حاضر)   ( في مقدار الواجب في الزكاة، أحدهمالو كان له ماالن متساويان •

) و)  اآلخر  عنهغائب(  أجزأته)   (  أحدهما  عن  ونواها  زكاة  متساويان  أل(؛  فأخرج  في  نهما 

 ) ،  الواجب إخراجه للزكاة بحسب الفرضقدار امل
ً
( وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب ساملا

  ،
ً
فعال سالم  أنه  تبّين  يجزيه  ثم   

ً
عنفأيضا وينويها  زكاته  يخرج  الحاضر    هأن  املال  أو عن 

 . املساوي له

 جاز نقلها)   ( زكاةولو أخرج)  •
ً
، ثم بان تالفا

ً
نقل    : ( أيعن ماله الغائب إن كان ساملا

 له من أمواله التي تجب فيها الزكاة أي: مال آخر ( إلى غيره) زكاته التي أداها 
ً
  إن كان مساويا

الزكاة في  الواجب  مقدار   في 
ً
زائدا كان  إن  وأما  عنه  ،   

ً
ناقصا أو  أو    عليه  فيضيف  عليه 

 . بحسب املقدار الواجب عليه في الزكاة ينقص منه

نوى )  • يرجو)   الزكاة(  ولو  مال  ويتأملعلى  يجزِ )   (  لم  إليه  أيوصوله  تصح    :(  ال 

   ( ولو وصلالنية وال الزكاة ) 
ً
؛ ألنه حين النية لم يكن املال تحت  أي: حتى وإن وصل فعال



 
ً
فعال فات،    ،يده  قد  النية  وقت  يكون  وصوله  بعد  وبالتالي  وبعد  النية  تجديد  من  البد 

ونوى  ) لم ينِو الزكاة عند دفعها  لو    ، املالك  : أي(  رب املال  ولو لم ينوِ )   ،وصوله وعند الدفع 

التسليم عند  اإلمام  أو  املستحق الساعي  إلى  النية جاز)   (  وصحت  كان  ) والزكاة    (  وإن 

 أو )  املالك ( من  الساعي أخذها
ً
 كرها

ً
 .(1)أي: سواء أخذها منه برضاه أو بدون رضاه ( طوعا

  الصوم   تمام   من  إن:  السالم  عليه  هللا  عبد  أبو   قال:  قاال  وزرارة   بصير،   أبي  عن "

  تمام   من  وآله   عليه  هللا  صلى   النبي  على   الصالة  أن   كما    -  الفطرة  يعني  -  الزكاة  إعطاء

   تركها  إذا  له  صوم  فال   الزكاة  يؤد  ولم  صام  من  ألنه  الصالة
ً
  ترك   إذا  له  صالة  وال   ،متعمدا

  قد :  قال   الصالة  قبل  بها  بدأ   قد  وجل  عز   هللا  إن  وآله،  عليه  هللا  صلى   النبي   على   الصالة

 . (2)" فصلى  ربه  اسم وذكر  تزكى من أفلح

الزكاة   فهذه  وبالتالي  الخلقة،  تعني  وحفظه  والفطرة  اإلنسان  طهارة  على  تأثير  لها 

 وبركته. 

 وأركانها أربعة: ) 

 األول: في من تجب عليه 

 :(، هي الفطرة بشروط ثالثة)  ( زكاةتجب

التكليف)  • والعقل،  ( األول:  البلوغ  إتمام تسع سنين    أي:  لألنثى  بالنسبة  والبلوغ 

ودخولها في العاشرة، وأما الذكر فبلوغه يحصل بأحد طرق ثالثة: االحتالم أو اإلنبات أو  

   14إتمام  
ً
(  على الصبي، وال على املجنون، وال على من أهّل )   ( زكاة الفطرةفال تجب) ،  عاما

 غير شوال وهو مغمى عليه)  شهر 
ً
 .  مكلفين(؛ ألنهم جميعا

 
 ال كر . 1

ً
م املالك الزكاة إليه طوعا

ّ
 نية الساعي تصح فيما لو سل

ّ
. بخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن

ً
 ها
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ر، وال على أم الولد، وال على  الثاني: الحرية، فال يجب على اململوك، وال على املدبّ )  •

تحرّ  ش يء. ولو  منه  يتحرر  لم  الذي  املطلق  املشروط، وال  ش يء وجبت عليه  املكاتب  منه  ر 

  :( أي بالنسبة، ولو عاله املولى 
ّ
   .( وجبت عليه دون اململوك)  ل بمعيشته وقوتهتكف

 بالنسبة إلى اململوك فهو على أقسام: 

 لسيده. العادي : أي العبد القناململوك  -
ً
 الذي يكون مملوكا

 املدّبر: هو العبد الذي قال له سيده: "أنت حر بعد وفاتي".  -

  اململوكة أم الولد: هي  -
ً
  -التي أنجبت ولدا

ً
 من سيدها.  -كان أو أنثى  ذكرا

الذي كاتبه سيداملكاتب:   - افقا    ه وهو العبد   وتو
ً
على    على أن يسدد له ماال

، وهو على نحوين: 
ً
 شكل أقساط فإذا دفعها صار حّرا

 ال يتحرر منه ش يء حتى يسدد جميع األقساط.   أياملشروط:  املكاتب 

 لو  لسيده  التي دفعها  األقساط يتحرر منه بقدر    أياملطلق:  املكاتب  
ً
، فمثال

 عشرة وهو دفع خمسة منها فقد تحرر نصفه، وهكذا.  األقساط كانت 

 أو مدبّ 
ً
ا
ّ
 سواء كان قن

ً
 إذا اتضح هذا، فاململوك عموما

ً
 أم ولد أو    أو  را

ً
 مشروطا

ً
  مكاتبا

   أو 
ً
قسط   مطلقا ملالكه  يدفع   "ولم 

ً
الفطرة    ا زكاة  عليه  تجب  ال  ش يء"  منه  يتحرر  لم  أي 

ر  ذا كان قد تحرر منه ش يء، كما لو كان تحرّ مواله، باستثناء املكاتب املطلق إوزكاته على  

، وكانت زكاة فطرته دينار، ف
ً
نصف دينار  فطرته كون في مثل هذه الحالة تمنه نصفه مثال

 ذا كان محسوبإ  إال على مواله.    اآلخر عليه والنصف  
ً
أي يعول به كما يعول    -من عياله    ا

 بعضه ن كان تكون زكاته كلها على مواله حتى وإ فحينئذ    -وزوجته  بأبنائه
ً
 .   متحررا

الفقير وهو الذي ال يملك قوته وقوت  على  )   ( زكاة الفطرةالثالث: الغنى، فال تجب) 

أقل ذلك  عياله، وال يقدر على توفير قوته وقوت عياله كله. ويستحب للفقير   إخراجها، و

 
ً
 من الحنطة  أي( أن يدير صاعا

ً
   أو : ثالثة كيلو غرام تقريبا

ً
على عياله  )   الشعير أو التمر مثال

به يتصدق  وكيفية  ثم  كالتالي:    إدارة(  الصاع  يأخذ  أنالصاع  زكاة    إخراجوينوي    األب 

  لزوجته    الصاع  فطرته عن نفسه ويدفع 
ً
هي تنوي إخراج فطرتها عن نفسها وتدفع  و مثال

املكلفين إلى    الصاع األبناء  تتم    أحد  اآلخر حتى  إلى  نفسه ويدفعه  يخرجه عن  وهكذا هو 



األخير  الفرد  ينوي ويخرجها عنه، ثم بعد    فاألبغير مكلف    العائلة، وإذا كان بعض األبناء

 .  إلى الفقير املستحق لها زكاة الفطرة "الصاع" يدفع في العائلة 

يخرجها عن نفسه  )   شروط وجوب زكاة الفطرة املتقدمة  :( أيالشروط)   ( توفر ومع ) 

 من    : ( أيوعن جميع من يعوله
ّ
 ) ،  ل بمعيشتهميتكف

ً
( كانت إعالتهم أي واجبة عليه  فرضا

 ( 
ً
نفال )   : ( أيأو  ونفقتهم    إعالتهم ، وهؤالء  ( كاألبوينمن زوجة وولد وما شاكلهمامستحبة 

له  ونفقتهم مستحبة  إعالتهموهؤالء    األقاربوبقية    وكاألخوةواجبة عليه،   (  و)   .بالنسبة 

يخرج )   الفطرة  وكذلك  شوال ضيفعن  شهر  هالل  قبل  عليه  نزل  وهو    هّل أو   (  الهالل 

شابهه)   عنده يعوله  (  وما  بمعيشته  مّمن    ويتكفل 
ً
يتيما كإعالته   

ً
عنه  تبرعا  

ً
 أجنبيا

ً
،  مثال

 كان) 
ً
 )   ( من يعول به صغيرا

ً
أو كافرا  

ً
، مسلما

ً
 أو عبدا

ً
، حرا

ً
ميع هؤالء تجب  فج  ،( أو كبيرا

 . يعتمدون عليه في معيشتهم  واذا كانزكاة فطرتهم عليه إ

فال يصح إخراجها من الكافر وإن  ) ،  ن زكاة الفطرة عبادة؛ أل ( والنية معتبرة في أدائها) 

(  سقطت عنه)  شوالهالل ( بعد ولو أسلم) ، منه تتأتىن نية القربة لل ال (؛ أل وجبت عليه

 كما 
ً
 .  ال يجب عليه قضاء ما فات منها سابقا

 مسائل ثالث:  ) 

من •  األولى: 
ً
صبيا كان  الهاللو)   (  قبل  شوال   :أي(  بلغ   أو) ،  هالل 

ً
كافرا كان   )  

 و) أو) ،  ( قبل الهاللأسلمو) 
ً
 و) أو) ،  الهالل( قبل  زال جنونه( كان مجنونا

ً
ملك  ( كان فقيرا

 
ً
غنيا به  يصير  الهاللما  قبل  عليه)   (  الفطرةوجبت  زكاة  كان) .  (  حص ولو  أو  و (  البلوغ  ل 

وقت   :( أي العيد ما لم يصّلِ بعد الهالل )  : أي( بعد ذلك)  أو الغنى  زوال الجنون اإلسالم أو 

( استحبت)   زوال يوم العيدذا حصلت األمور املذكورة بعد الهالل وقبل  ، بمعنى إالزوال

وكذا  ) ،  ، وال تكون واجبة بعد أن كان حصولها بعد هالل شوالزكاة الفطرة بالنسبة له

 أو ولد له
ً
 ( ولد،  التفصيل لو ملك مملوكا

ً
قبل  ملوك أو والدة ولده  مملكه للكان    إن  فأيضا

العيد استحبت زكاة  ن كان بعد الهالل وقبل زوال يوم  وإ   ،الهالل وجبت زكاة فطرته عليه 

 إ، وأما فطرته عليه
ً
 .  ذا حصل ذلك بعد الزوال فيسقط االستحباب أيضا



( كما لو كانا  الثانية: الزوجة واململوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله)  •

طاعته عن  خارجين  أو  غيره)   مسجونين  يعلهما  لم  إذا  إذا  وأما  غيره    املعيلكان  (،  بهما 

 . بهما املعيل فتجب زكاتهما على 

انفرد  )  • لو  كان  وإن  نفسه  عن  سقطت  غيره  على  زكاته  وجبت  من  كل  الثالثة: 

والزوجة الغني  كالضيف  عليه  زكاة  وجبت  بإخراج  "الزوج"  البيت  قيام صاحب  فلوال   ،)

منهما كل  على  واجبة  لكانت  الضيف  وعن  زوجته  عن  يسقط  الفطرة  هذا  مع  لكن   ،

 .  الوجوب عنهما إذا أخرج زكاتهما

 :  أربعة ( فروع) 

أو في عيال  )   - األول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه، 

  هو املعيل   املولى   كون   حالة، أما في  في كال الحالتين  ( على املولى )   ( زكاة فطرتهمواله وجبت

في    زكاته تجب على مواله ال عليه؛    إعالة  حالةبه فواضح، وأما 
ً
ن  أل العبد بنفسه فأيضا

  
ّ
أن كما  ملواله،  يملك  وما  تقدمالعبد  كما  الحرية  هو  الزكاة  وجوب  من شروط  ،  واحدة 

 . ( الذي يتكفل معيشتهوجبت الزكاة على العائل)  غير املولى  :( أي وإن عاله غيره) 

   الغائب فال تجب زكاته عليه. مالحظة: إذا لم يعرف املولى حياة اململوك 

شريكين)   - بين  العبد  كان  إذا  له (  الثاني:  معيالن  وكانا  نصفه،  يملك  منهما    كل 

عليهما)  بالسويةفالزكاة  أحدهما) ،  (  عاله  بالخصوصفإن  العائل)   (  على  دون  فالزكاة   )

 .  الشريك اآلخر

مات  )   - لو  كانالثالث:  فإن  دين،  وعليه  موتهاملولى  زكاة  بعد  )   (  وجبت  الهالل 

 الدين كذلكمملوكه في ماله
ّ
وإن ضاقت  ) ،  (؛ ألن زكاة الفطرة تكون ثابتة في ذمته كما أن

أيالتركة تكِف   : (  العبد   لم  وفطرة  الدين   )   لتوفية 
ُ
والفطرة  ّس ق الدين  على  مت 

:،  بالنسبة  : ( أيبالحصص
ً
  8دينار وزكاة العبد دينار واحد وتركته    10لو كان دينه    فمثال

ففدينار إلى  ي  ،  التركة  تقسم  الحالة  إلى    عشرةمثل هذه  الزكاة  نسبة  كان  وملا  حصص، 

(  وإن مات)   . للزكاة والباقي ُيدفع للدين  "الثمان دنانير "" فيؤخذ عشر  10إلى    1الدين هي "

نه مات  ألن املفروض أ  ( ال على املولى؛على أحد)   العبد( زكاة  قبل الهالل لم تجب)   املولى 



 ن املفروض  ؛ أل ، وال على الورثةووجوب الزكاة  قبل الهالل 
ً
  ، أنهم لم يكونوا يعولون به أصال

 . املعيل لهزكاته فتجب  ،( أحدإال بتقدير أن يعوله) 

إلى  زيد  ( كما لو أوص ى  بعبد  الرابع: إذا أوص ي له)   - (  املوص يثم مات  )   خالدبعبد  

وإن  ) ،  ( زكاة العبدالوصية قبل الهالل وجبت عليه)   خالد(  فإن قبل) ،  زيد في املثال  :أي

بعده أيقبل  الهالل  :(  بعد  بالوصية  عنسقطت)   قبل  العبد(  زكاة  وقت  ه  لفوات  ؛ 

الوجوب وقت  بعد  للعبد حصل  ملكه   
ّ
إن له، حيث  بالنسبة  تجب)   ،الوجوب  زكاة وال   )

   ورثة زيد "املوص ي"  : ( أيعلى الورثة)   العبد
ً
 بعد أن  ؛  أيضا

ً
 لهم فعال

ً
ألن العبد ليس ملكا

 العبد سيبقى بال زكاة فطرة في مثل    وهذا يعني بحسب فرض املسألة،    كان موص ى به
ّ
أن

 .  هذه الحالة

له)  وهب     : أي(  ولو 
ّ
 زيد  أن

ً
املتقدم    -  ا املثال  قبل  هو  و   لخالد   العبدوهب    -بحسب 

) و) بالهبة   لكنه  يقبض(  الحالةالعبد(  لم  هذه  مثل  ففي  الزكاة)   ،  تجب  زكاة  أي:  (  لم 

له)   العبد  املوهوب  املثالعلى  بحسب  وهو خالد  يتوقف على  ؛ ألن  (  عليه  الزكاة  وجوب 

قبل قبض    زيد في املثال   :أي(  ولو مات الواهب) ،  وهو أمر لم يحصل  القبض قبل الهالل 

( زكاة كانت)   -ألن القبض لم يحصل في حياة الواهب    ومن ثم  تبطل الهبة؛  -للعبد  خالد  

الورثة)   العبد أيعلى  أل   يجب  : (  العبد؛  زكاة  دفع  زيد  ورثة  الهالل  على  في  و   ظهر ن  العبد 

 . دون شك زكاته عليهمفتجب ملكهم 

 الثاني: في جنسها ) 

 
ً
 غالبا

ً
  (  والضابط: إخراج ما كان قوتا

ً
ي  بالنسبة  أي: قوتا

ّ
ألغلب الناس بما فيهم املزك

ودقيقهما)   عيالهو  والشعير  والشعير   :أي(  كالحنطة  الحنطة  والتمر  )   طحين  وخبزهما، 

 .  داللبن املجمّ نوع من الجبن أو وهو: ( والزبيب واألرز واللبن واألقط

،  لألقوات(  يخرج بالقيمة السوقية)   األقوات األخرى غير ما ذكر   :( أي ومن غير ذلك) 

إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما  )   ( بالنسبة لزكاة الفطرةواألفضل) 

ن كان الحنطة  خرج زكاته بقيمة الرز، وإه الرز أن كان يغلب على قوت(، فإيغلب على قوته

 . وهكذاوإن كان الفاكهة أخرجها بحسبها،  ،الحنطة بقيمة أخرجها 



املذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، واملد ثالثة أرباع  والفطرة: من جميع األقوات  ) 

 (. الكيلو غرام، والصاع ثالث كيلوغرامات

األجناس لجميع  السوقية  بالقيمة  الفطرة  زكاة  يخرج  أن  يجوز  املذكورة،    مالحظة: 

: إ
ً
شخص  ذا أراد إخراجها بالتمر وكان قيمة الكيلو غرام الواحد دينار فتكون زكاة ال فمثال

 من ضمنهمذا كانت عائلته مكونة من خمسة أشخاص  ثة دنانير، فإالواحد ثال
ً
رب    مثال

، وهكذا 15 ة العائلةاألسرة تكون زكا
ً
   .دينارا

 الثالث: في وقتها )

الفطرةوتجب زكاة  تقديمها  )   (  يجوز  وال  شوال،  أداء    ألنه  ؛( قبلهبهالل  يجوز  ال 

قبل   القرض)   وجوبها،وقت  العبادة  على سبيل  زكاته  إال  كانت  لو  كما  وهو   100(،  دينار 

هالل أن يحتسبها عليه زكاة  ال، فيمكنه بعد  قبل هالل شواللفقير  لكقرض    أعطى املائة

بعده) .  فطرة إخراجها  أي ويجوز  شوال  :(  هالل  العيد  ) ،  بعد  صالة  قبل  إلى  وتأخيرها 

يعني  أفضل وهذا   ،) 
ّ
موّس   إخراجوقت    أن شوال  الزكاة  بين هالل  يتراوح  يوم    إلى ع  زوال 

الزوال    -فإن خرج وقت الصالة  ) .  العيد إلى  أفردها عن مالهوقد عزلها  -ووقتها  قبل    ( و

الزوالأخرجها) الزوال   بنية األداء)   ( بعد   
ً
القضاءواجبا أيام  ( ال  ،  حتى وإن إخرجها بعد 

 ويأتي بها أداءً ( وأثم ) عص ى) قبل الزوال  ( عن ماله وإن لم يكن عزلها) 
ً
 .  ( أيضا

 لكنه )  ( كان قد عزلها قبل الزوالوإذا) 
ّ
 ( فهنا حالتان: ر دفعها بعد العزل أخ

-  ( الدفع  تأخير  يكون  أن  اإلمكاناألولى:  أيمع  يمنعه    : (  مانع وعذر  يوجد  ال 

الدفع   )   من 
ً
أكان ضامنا بمعنى  بدلها  (  دفع  عليه  يجب  سواء    تلفت  إن نه 

   .كان بتفريط وتقصير منه أو لم يكن

يوجد مانع   : أي،  اإلمكانال مع  أي:  (  ال معه)   دفعها  تأخير (  وإن كان) الثانية:   -

،  غير متمكن من الدفع بحسب الفرض  ألنه(؛  لم يضمن) يمنعه من الدفع  

 .  إال إذا كان التلف بتفريط وتقصير منه فإنه يضمن



( في بلده  إلى بلد آخر مع وجود املستحق)   ونقلهازكاة الفطرة،    :أي(  وال يجوز حملها) 

لو  ويضمن)   ومدينته النقلتلفت  و   نقلها(  يكن  أثناء  لم  أو  بتقصير  التلف  كان  ،  سواء 

بلده  أن(  ويجوز )  غير  إلى  عدمه)   يخرجها  أيمع  بلده  : (  في  املستحق  وجود  وال  )   عدم 

 . إال إذا كان التلف بتقصير منه ( لو تلفت أثناء النقل يضمن

 الرابع: في مصرفها)

املال زكاة  مصرف  أي وهو  الثمانية  : (  وهي   األصناف  تقدمت،  الفقراء،  التي   :

  املساكين، العاملون عليها، املؤلفة قلوبهم، الغارمون، الرقاب، سبيل هللا، ابن السبيل. 

إخراجها)  املالك  يتولى  أن  بنفسهويجوز  نصّ واألفضل  ) ،  (  من  أو  اإلمام  إلى  (  بهدفعها 

 .  لجمعها

يُ )  أو املستضعفعطى  وال  املؤمن  يُ غير  الذي ال  الخالف    عرف بجدل(  أهل  مع  ) من 

أيعدمه املؤمن  : (  عدم   بمعنى:  ،  مع 
ّ
الفطرة    أن للمؤمنزكاة  فقط  عطى 

ُ
عدم    ت وعند 

عطى لغير هؤالء لمستضعفوجوده تعطى ل
ُ
املؤمنين ولو كان آباؤهم  عطى أطفال  ويُ ) .  وال ت

 فّس 
ً
( ثالثة  أقل من صاع)   ( من زكاة الفطرةعطى الفقيروال يُ ) .  كبون املعاص يتير أي:  (  اقا

غرام لهم) ،  كيلو  يتسع  ال  جماعة  يجتمع  أن  لديه  (  إال  كان  لو  كما  الزكاة،  من  املوجود 

إخراجها    ةخمس يريد  التي  الزكاة  ومقدار  في   10فقراء  الحنطة،  من  غرام  أن  كيلو  جوز 

غرامي كيلو  اثنين  منهم  واحد  كل  يعطي) .  عطي  أن  للشخص  ويجوز  الفطرة  زكاة  من   )

 . على عدة فقراء ة الفطرةال يجب أن يقسم زكاو ، ( واحدة الواحد ما يغنيه دفعة) 

( عند  ثم الجيران) ،  لها  كانوا مستحقينإذا  (  ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها) 

 
ً
 . استحقاقهم لها أيضا

 

 

 



 

  الصدقة   علينا  حرم  ملا  هو   إال   إله   ال   هللا   إن: "صلوت هللا عليه   الصادقاإلمام  قال  

 . (1) حالل"  لنا  والكرامة فريضة،  لنا والخمس  حرام، علينا فالصدقة الخمس،  أنزل لنا

  نفسه   يحاسب  فاملؤمن  هللا،  وفقك  بيوم  يوم  الخمس]  :يقول السيد أحمد الحسن 

   يوم،  كل
ّ
  حساباتهم   ويدققوا  يراجعوا   أن  اعتادوا   وألنهم  الناس،  على   يشّق   األمر   هذا   وألن

 
ً
   وشركات  ومؤسسات  أفرادا

ً
  مدة   في   نفسه  املؤمن  يحاسب  أن  فالبد  سنة،   كل  قلنا  سنويا

  من  أبعد املدة يجعل أن له ليس ولكن مرة، سنة كل نفسه يحاسب أنه  أي سنة، أقصاها

 . هذا

   وأعلم
ّ
  يجعل   أن  وله  آخر،  في   ويوجبه  زمن  في   يسقطه  أن  فله   لإلمام،  الخمس  أن

   نفسه   املؤمن  ملحاسبة  مدة
ً
  فصلية   أو  شهرية اليومية  املحاسبة   بدل   اإلمام  فيجعلها  ماليا

 .  الخ. ..  اآلن  هو  كما سنوية  أو 

م،  فيه  والخمس
َ
م   أن  له  هللا  شاء  إن  اإلمام  إن:  منها  ِحك

ُ
  شؤون   به  يقيم  فإنه  يحك

   واحتياجاتهم  العامة  الناس
ً
  يواس ي   أن  اإلمام  يتمكن  فبالخمس  منهم،  الفقراء  وخصوصا

ا ﴿  الناس  بين  العدل  ويحقق   والحاجة  العوز   الفقراء  عن   فيدفع   الناس،  بين اء  م 
َ
ف
َ
ُ   أ   ّللا 

ى 
َ
ِل   ِمن    َرُسوِلِه   َعل ه 

َ
َرى   أ

ُ
ق
 
ِه   ال

 
ِلل
َ
ُسوِل   ف َبى  َوِلِذي   َوِللر  ر 

ُ
ق
 
اَمى  ال

َ
َيت
 
َساِكيِن   َوال

َ  
ِن   َوامل اب  ِبيِل   َو   الس 

ي  
َ
   ك

َ
   ال

َ
ون

ُ
   َيك

ً
ة
َ
   ُدول

َ
ن ِنَياء   َبي 

 
غ
َ  
م    األ

ُ
ُم   َوَما  ِمنك

ُ
اك

َ
ُسولُ   آت وهُ   الر 

ُ
ذ
ُ
خ

َ
م    َوَما  ف

ُ
َهاك

َ
هُ   ن

 
انتَ   َعن

َ
  ُهواف

وا 
ُ
ق
 
ات َ  َو َ  ِإن   ّللا  ِديُد   ّللا 

َ
اِب  ش

َ
ِعق

 
 . 7: الحشر﴾ ال

   وهي   ضريبة  تفرض   تجدها  االقتصادية  الدول   أنظمة  تستقرئ   إذا  واآلن،
ً
  تقريبا

  فالذين   يدفعها،  ملن   ثواب  وال   فيها  أجر   ال   والضريبة  الدول،  من  كثير   في   الخمس   بقدر 

   أنوفهم؛  رغم  يدفعون   الناس  بحاكمية  يؤمنون   والذين   أرضه   في   هللا  بخليفة   يكفرون
ّ
  ألن
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  يدفعون   ولكنهم   الضريبة  عنوان   تحت  الخمس  دفع   على   تجبرهم  والحكومات  الدول 

  ِإن  ﴿  األرض   على   الناس  حاكمية  إلقامة  دفعوها  ألنهم  عليهم؛  حسرة  تكون   ثم  أموالهم 

ِذيَن 
 
   ال

 
ُروا

َ
ف
َ
   ك

َ
ون

ُ
ُهم    ُينِفق

َ
َوال م 

َ
   أ

 
وا ِ   َسِبيِل   َعن  ِلَيُصدُّ

ّ
َها  ّللا

َ
ون

ُ
َسُينِفق

َ
م    ف

ُ
   ث

ُ
ون

ُ
ك
َ
ِهم    ت ي 

َ
   َعل

ً
َرة  َحس 

م  
ُ
  ث

َ
ُبون

َ
ل
 
ِذيَن  ُيغ

 
  َوال

 
ُروا

َ
ف
َ
ى  ك

َ
َم  ِإل

 
  َجَهن

َ
ُرون

َ
ش  . 36: األنفال﴾ ُيح 

  أي   -  نفسها  األموال   هذه  يدفعوا  أن  املؤمنين   على   فرض   رحمته   ومن   هللا   بينما

 ﴿  بدفعها   ويطهرهم  دفعها  على   يثيبهم  الوقت  نفس  وفي   -  الخمس 
 
ذ
ُ
َواِلِهم    ِمن    خ م 

َ
   أ

ً
ة
َ
  َصَدق

ُرُهم   ّهِ
َ
ط

ُ
يِهم ت ِ

ّ
َزك

ُ
ِهم    َوَصّلِ  ِبَها َوت ي 

َ
َك  ِإن   َعل

َ
ت
َ
ن   َصال

َ
ُهم   َسك

 
ُ  ل

ّ
 .103: التوبة﴾ َعِليم   َسِميع   َوّللا

  أن   ويمكنه  طاعة،   عن  عبارة  األرض  هذه  على   حياته  كل   يجعل   أن   بإمكانه  اإلنسان

  أو   هللا  خليفة  يتبع   أن   فقط  الفرق   معصية،  عن  عبارة   األرض  هذه   على   حياته  كل   يجعل 

 . عليه  ويلتوي  عنه يعرض  أن

   هللا  سددك  وأعلم
ّ
   مهم  الخمس  أن

ً
  العادل،   اإلسالمي  االقتصاد  إقامة  في   جدا

  شخص   بيد   االقتصاد  خمس  يجعل   بل  االشتراكية  أو   بالرأسمالية   يؤمن   ال   فاإلسالم

 -:وبهذا التصرف،  في  حكيم عادل  زاهد بأنه مقطوع

  يكون   فال   املؤمنين  بالد  وبين   املؤمنين  بين   املواساة  اإلسالمي   االقتصاد  في   يضمن 

  أمور   تصلح  وبهذا  والحاجة،  الفقر   وطأة  من  أهله  يئن  وآخر   متخم  إسالمي  بلد  هناك

  وهذا   العراء،  في   يعيش   شخص  أو   عاري   أو   جائع   يبقى  وال   املالية،  واألرامل  واأليتام  الفقراء

   ينعكس
ً
  أثر   له  كالهما  والفقر   فالتخمة  املسلم،  للمجتمع   االجتماعية  الحالة  على   إيجابا

  واملواساة   كالكرم  الكريمة  األخالق  تدني  إلى   يؤدي  قد  أنه  فيه  ما  أقل  سلبي  اجتماعي 

 .  الخ ...  والحرص  الجنس ي  كالفساد لئيمة أخالق وبروز  واإليثار 

   يرى   وهو   وبتخمته  لتخمته   يرتاح  املتخم   يبقى  ولن 
ّ
   هناك   أن

ً
   أو   فقيرا

ً
  أن   بعد  محتاجا

   ككل   واملجتمع   هو   يرى 
ّ
   هناك  أن

ً
  خمس   وهي   أمواله  ينفق   أرضه  في   هللا  خليفة  هو   شخصا

  أموال   بإنفاقه   هللا  خليفة   يكون   وبهذا  املحتاجين،  وإعالة  الناس  عامة  ملصلحة  األموال 

  متخم  كل  يذكر   -  لها  امتالكه  رغم  الدنيا  زخرف  عن  وابتعاده  بزهده  -  قدوة  الخمس

  حياة   ويعيش  الدنيا  زخرف  في   ينغمس  وهو   والصغر   والقصور   بالنقص  يحس  ويجعله

   حين   في   الترف 
ّ
   هناك   أن

ً
   فقيرا

ً
   مهم   وهذا .  العيش   شظف   يعاني  ومحتاجا

ً
  إلصالح   جدا



   الناس
ً
  كان   وكما - اليوم  هو   كما  اإلنساني  املجتمع  في   السيئة   القدوة  عن  كبديل  اقتصاديا

 
ً
  وبال   صورة  بكل  -  األموال   جمع   على   يحرص  الذي   املترف  الثري   -  الطاغوت  دولة   في   دائما

  ولألسف   وأغنيائه  بفقرائه  املجتمع   يكون   وبالتالي   الشخصية،  رغباته  بها  ليحقق  -  حدود

  وهو   حولها  ذيله  الضعيف  ويجر   القوي   منها  يتخم  جيفة  على   تتهارش  كالب  كمثل  مثله

 . الجوع ألم  من  يعوي 

   واجتماعية  وأخالقية  دينية  كقدوة  مهم  نهأ  كما  أرضه  في   هللا  خليفة
ً
 مهم  هو   أيضا

 
ً
  حالهم   سيصلح   به  إيمانهم  فعند   الناس  أحوال   بها  هللا  يصلح   اقتصادية  كقدوة  جدا

 
ً
و  ﴿   اقتصاديا

َ
ن    َول

َ
لَ   أ ه 

َ
َرى   أ

ُ
ق
 
   ال

 
وا

ُ
   آَمن

 
وا

َ
ق
 
ات ا  َو

َ
ن ح 

َ
ت
َ
ف
َ
ِهم   ل ي 

َ
ات    َعل

َ
َن   َبَرك َماِء   ّمِ ِض   الس  ر 

َ
  َواأل

ـِكن
َ
   َول

 
ُبوا

 
ذ
َ
اُهم  ك

َ
ن
 
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
   ِبَما  ف

 
وا

ُ
ان
َ
   ك

َ
ِسُبون

 
  املدد   فقط   تعني  ال   اآلية   فهذه .  96:  األعراف﴾  َيك

   ما  تعني   بل   فحسب   الغيبي   اإللهي
ُ
  الناس   أحوال  لصالح   مادي  طبيعي   سبب   من  قدمت

  هو   الذي  املال   بخمس   والحكيم  العادل   وتصرفه   أرضه  في   هللا   خليفة  وهو   االقتصادية

   وإعطاؤه  له  شخص ي  ملك
ً
  حاجة   وتوفير   الترف  عن  واالبتعاد  الزهد  في   أعلى   مثال

 . املحتاجين

  عن   اختالفه  أسباب  أهم  وأحد  اإللهي  أو   اإلسالمي  االقتصاد   في   أساس ي  محور   هذا

 .  آخر وضعي  اقتصاد أي

  ش يء   هناك   يكون   أن  يمكن   ال   وبدونه  هللا  خليفة  على   مرتكز   اإلسالمي  االقتصاد

 . (1) [الناس بين العدالة  لتحقيق  يهدف إلهي أو  إسالمي اقتصاد اسمه

  تعالى   قوله  له  قلت:  قال  السالم   عليه  هللا  عبد   أبي  عن  عبس  بني  مؤذن   حكيم  ن"ع

   اإلفادة  وهللا  هي :  قال  "وللرسول   خمسه   لل  نفإ  يءش   من  غنمتم  أنما  واعلموا"
ً
  بيوم   يوما

 . (2) "ليزكوا  حل في  ذلك من شيعتنا  جعل أبي  أن  إال 

 وفيه فصالن: ) 
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 :  ( أمور وهو سبعة

الحرب)  • دار  غنائم  املسلمين  األول:  بين  على  (  الحرب  أعلنوا  الذين  وغيرهم 

حواهممّ )   املسلمين  عليها  وحصل  أيالعسكر)   (  املسلمين   : (  من  )   جيش  يحوه  لم  وما 

معاهد أو  مسلم  من   
ً
غصبا يكن  لم  ما  وغيرها،  غنمه  أرض  الذي  املال  كان  إذا  أما   ،)

 
ً
   العسكر في الحرب ماال

ً
 منهما ماله   ؛من مسلم أو معاهد فيرد إلى صاحبه  مغصوبا

ً
ألن كال

غنيمته  محترم  تصح  ثم  ،  وال     ومن 
ّ
إن ثم  فيه.  ف  ال خمس  يثبت  الخمس  الحرب  غنائم  ي 

 كان) 
ً
 )  ( ما غنمه العسكر قليال

ً
 . ( أو كثيرا

هو  :  1  مالحظة وبين    الكافر املعاهد  بينه  واتفاق  املسلمينالذي حصل  على    عهد 

ما لم يخل    السلم وعدم تعدي أحد الطرفين على اآلخر، فيكون بذلك دمه وماله حرام

 .بالعهد

: ال يعتبر مرور الحول على إخراج خمس الغنيمة، وإنما يجب تخميسها  2مالحظة  

الفائض    بمجرد الحصول عليها. باستثناء تخميس  املوارد  بقية  إلى  بالنسبة  الحال  وكذا 

 مرور الحول. الخمس عند عن مؤنة سنته فيجب فيه 

سواء كانت  ) مّما تكون لها قيمة    األرضباطن  ( املستخرجة من  الثاني: املعادن)  •

لقابلة   :أي(  منطبعة
ّ
والفضة  كالذهب  ) بأشكال مختلفة    ألن تذوب أو تلين لتنطبع وتتشك

(  أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل) ،  ونحو ذلك  ( والحديد والنحاسوالرصاص

ذلك  ونحو  والعقيق  الخمس  ) ،  والفيروزج  فيه  والكبريت. ويجب  كالقير والنفط  مائعة  أو 

املؤونة أيبعد    بعد    :( 
ً
معدنا استخرج  لو   :

ً
فمثال األرض،  من  استخراجه  كلفة  احتساب 

خمس  "دينار    160عليه دفع    وجب دينار،    200كلفة استخراجه  كانت  لف دينار و بقيمة أ

 ."دينار 800

 املعدن ال نصاب فيه ويجب تخميسه مهما كان قدره. 1مالحظة 
ّ
 : اتضح أن



كالذهب والفضة واللؤلؤ والعقيق    -: بالنسبة للُحلي التي تستعملها املرأة  2مالحظة  

   إن كانت تستخدمها للزينة ال يجب فيها الخمس وإال وجب فيه الخمس. -ونحو ذلك  

•  ( 
ً
  ( أي: الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت األرض، فإن بلغ عشرين دينارا

الحرب    أهلهاعلن  ( التي أوكان في أرض دار الحرب)   18مثقال ذهب عيار    20  بلغ ما قيمته 

 أو دار اإلسالم وليس عليه أثره وجب عليه الخمس) ،  على املسلمين
ّ
الكنز    (، وهذا يعني أن

 : هو -فيه الخمس  يجب الذي  -

 . األرضمال مدفون تحت   -1

، كل دينار  20بلوغه النصاب وهو  -2
ً
 حبة. 18= مثقال ذهب عيار  دينارا

الحرب    أن -3 دار  في  بشرط    اإلسالم دار    أو يوجد  أ  يكون ال    أن لكن  ثر  عليه 

اإلسالم   أثر  عليه  كان  إذا  أما  تخص    -اإلسالم،  عالمة  أو  آية  كنقش 

 
ً
 . فهو ملك لإلمام كما سيتضح  -املسلمين مثال

) اأثر  يوجد عليه  الكنز الذي ال    :أي(  ولو وجده)    مشترى أي:  (  في ملك مبتاعإلسالم 

بهعرّ )  أحق  فهو  عرفه  فإن  البائع،  أرضهفه  في  وجد  ألنه  للمشتري  ) ،  (؛  فهو  جهله  وإن 

 له قيمة  وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة
ً
 يعّرفه للبائع ووجد في جوفها شيئا

ً
(، فأيضا

في ملكه،  فإن عرفه فهو   ولو  )   . الخمس  فيهوإال فهو للمشتري ويجب  أحق به؛ ألنه وجد 

 )   اشترى أي:  (  ابتاع
ً
 ( فأخرج خمسه وكان له الباقي، وال يعرّ   سمكة فوجد في جوفها شيئا

من األنهار واألهوار   -أو اشتراها مّمن صادها  -البائع صادها هذا فيما لو كان  . الش يء ألحد

لو   أما   ،
ً
هذه  كان  مثال مثل  ففي  األسماك،  لتربية  حوض  صاحب  من  السمكة  اشترى 

بتعريف يقوم  به،  ه  الحالة  أحق  فهو  عرفه  فإن  الحوض  ويجب  لصاحب  له  فهو  وإال 

   . تخميسه

أرض موات  تفريع:)  في   
ً
كنزا    : ( أيإذا وجد 

ُ
ت لم  أحد  أو زرع  أرض  يملكها    تعّمر ولم 

فهو  )  بسكة اإلسالم ةمسكوكذهب  دنانير  ما لو وجد ( كمن دار اإلسالم وعليه أثر اإلسالم) 

اإلخراج. ولو وجده في  ملن أخرجه مؤنة اإلخراج وأجر  ( ُيعطى ) و) ،  ( املنّصب من هللالإلمام

فه البائع فإن عرفه فهو أحق به، وإن  عرّ )   وكان عليه أثر اإلسالمأي: مشترى  (  ملك مبتاع

 . ( جهله فهو لإلمام



  20يبلغ  والخالصة: في كل مورد يعثر فيه على كنز 
ً
 فصاعدا

ً
 : دينارا

 ا حالتان: نرض اإلسالم، فهوجده في أ إذا -1

   األرضأثر اإلسالم وكانت  أن يكون عليه   -أ 
ً
ن كانت  وإ   . فهو لإلمام  مواتا

 
ً
للبائع  عرّ   عامرة ومملوكة سابقا به وإ فه  ال فهو  فإن عرفه فهو أحق 

 لإلمام. 

 وإن لم يكن عليه أ -ب
ً
  ه  فهو له ويجب فيثر اإلسالم وكانت األرض مواتا

 الخمس، وإ 
ً
البائع فإن عرفه فهو أعرّ   ن كانت مملوكة سابقا حق  فه 

 فهو له ويجب تخميسه. ال إ به و 

 وجد الكنز في أ  وإذا  -2
ً
فهو له ويجب    أو عامرة  رض الحرب سواء كانت مواتا

   فيه الخمس.

البحر)  • يخرج من  ما  الكبيرةالرابع: كل  األنهار  أو  كالجواهر والدرر )   (  (  بالغوص 

 )   يجب فيه الخمس 
ً
 فصاعدا

ً
يعادل    -كما تقدم    -والدينار    ،( بشرط أن يبلغ قيمته دينارا

ش يء من غير غوص يجب  )   مّما يخرج من البحر   :( أي نهولو أخذ م)   .18مثقال ذهب عيار  

فيه  الخمس 
ً
أيضا أخرج) ،  (  لو  البحر كما  من  على    ،( ةباآلل)   (  ووجده  لوحده  خرج  أو 

. أو الشاطئ   الساحل
ً
 مثال

على شكل مادة صلبة تنبعث    ( نوع من الطيب يفرزه حيوان بحري العنبر  تفريع:) 

إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من  ) منها رائحة طيبة عند االحتراق  

 وقد تقدم    ،( وجه املاء أو من الساحل كان له حكم املعادن
ّ
  فيه الخمس املعدن يجب    أن

 .  ملؤنة وتكلفة جنيهاعزل قدره بعد  بلغ مهما 

مؤونة  )  • عن  يفضل  ما  التجارات  الخامس:  أرباح  من  ولعياله  له  السنة 

 ( والصناعات والزراعات
ً
وأكثرها محال الخمس  أهم موارد وجوب  ربما من  املورد  ، وهذا 

سأ لذا  املهمة  ذكر لالبتالء،  األمور  أجوبته    اأوضحه  التي  بعض  في  الحسن  أحمد  السيد 

 ، فأقول: بهذا املوضوععلى مسائل فقهية مرتبطة 



الخمس    -1 التجارات  فيما  يجب  أرباح  من  ولعياله  له  السنة  مؤونة  عن  يفضل 

أو أي وسيلة للتكسب   والصناعات والزراعات كما لو كان لديه دكان أو شركة أو مزرعة 

 .
ً
 واملعيشة بما فيه راتبه الشهري لو كان موظفا

 هذا املورد هو الوحيد الذي يعتبر فيه تحديد رأس سنة خمسية ليجب عليه    -2
ّ
إن

توسعة من خليفة هللا الذي يتعلق به    وهو .  حلولهائض عن مؤونته عند  دفع خمس الفا

  
ً
وأيضا املؤمنين،  على  الخمس  تأخير حق  الخمس    يعّد  ونحوها    ألرباحدفع  التجارات 

 احتياط
ً
الل السنة فال خمس عليه  خ وعياله  على مؤونته    األرباحن صرف  للمكتسب فإ  ا

س  رأن زاد الربح على مؤونته يخمس الربح وكذا يخمس  تجارته وكسبه، وإس مال  وال في رأ

 املال بنفس النسبة كما سيتضح.

من مال فائض عن حاجته ومؤنته خالل السنة يجب فيه    اإلنسان كه  لكل ما يم  -3

فلو الخمس بيت  ،  يملك   كان 
ً
 واحد  ا

ً
الخمس  ا في    ،للسكن ال يجب فيه  فر   أثاثهوال    ش من 

ون  وأجهزةمنزلية    وأدوات  ذلككهربائية  من    . حو  يستعمله  فيما  الخمس  يجب  ال  وكذا 

ذا كان  إ أماذا كان يسد حاجته فقط. ، وال في مصدر رزقه إمالبس وسيارة خاصة يحتاجها

 
ً
بيتا فيها    أو   أثاث  أو   أخرى سيارة    أو خر  آ  لديه  فيجب  يحتاجها  وال  ذلك  ونحو  مالبس 

 الخمس. 

 
ً
 :  أيضا

ً
  بناء   أو   الزواج   أو   الحج  فريضة  ألداء  مبالغ   بادخار   الناس  بعض   تقوم   أحيانا

ت رأس سنتهم الخمسية ولم يتصرفون  شابه  وما  الدور 
ّ
، وهذه يجب فيها الخمس إن حل

 بها.

مرة    -4 يخمس  وال  واحدة  مرة  يخمس  الحاجة  عن  الفائض  لو  أخرى املال  لكن   .

حلت    إنخر منه بعقد معاوضة وجب على من ملكه تخميسه  آملكه منه شخص    أو وهبه  

 وهو فائض عن حاجته.  رأس سنته الخمسية

الحقيقي    -5 االستعمال  فهو  الخمس،  معه  يسقط  الذي  االستعمال  إلى  بالنسبة 

من   التهرب  به  يقصد  الذي  االستعمال  ال  السنة،  خالل  واحدة  ملرة  كان  ولو  للش يء 

ا بهذا  الش يء  استعمل  فلو  مرات    -لقصد  الخمس،  لعدة  كان      -ولو 
ً
استعماال يكن  لم 

اقع، ومن ثم    جب فيه الخمس. وكذا األشياء التي ال  يحقيقة إذا كان غير محتاج له في الو



 
ً
 وجب    يستعملها حفاظا

ً
 فطاملا أنه لم يستعملها فعال

ً
على نظافتها كأغطية الضيوف مثال

الخمس. يع  فيها  البعض   استعمال 
ّ
أن إلى  االلتفات  لو كان  مع   :

ً
للكل فمثال  

ً
تبر استعماال

 منها، أو كان لديه عطور وكماليات استخدم  
ً
لديه "سيت" أدوات مطبخ واستعمل بعضا

بعضها، أو سلسلة كتاب استخدم بعض أجزائه، أو كيس رز أو طحين واستخدم بعضه  

 للكل.
ً
 خالل السنة فيعد استعماال

وغير ذلك"  يجب تخميس مصدر الرزق "محل تجارة، مصنع، مزرعة، سيارة ....    -6

ذا كان ناتج الربح يفيض عن حاجته ومؤونة سنته، ويخمس من أصل املال بنفس نسبة  إ

 الزيادة،  
ً
  فقط   سنته  ملؤونة  يكفيه  وارد  منه  ويحصل   محل   أو   معمل  لديه  كان  إذا  :فمثال

  األصل   من  فيخمس  سنته  مؤونة  على   يزيد  الوارد   كان  إذا  أما  ،خمس  عليه   ليس   فاملعمل

 ووارد(  2)   سنته  مؤونة  كانت  إذا  أي  السنة،  مؤونة  عن  الزيادة  نسبة  بقدر (  املال  رأس) 

  أو   املحل  يدرها  التي  واألرباح  اإلنتاج  أما(.  املعمل)   األصل  نصف  يخمس  فهو (  4)   املعمل

 . السنة نهاية في  الحاجة عن  منه  يفيض ما تخميس  فيتم  املعمل 

تعّد وإ الرزق  ذا     -د مصدر 
ً
لديه محل وراتب شهري مثال أن يختار    -  كأن يكون  فله 

مصدر رزق واحد ابتداًء وُيعفى من الخمس إن كان بمقدار حاجته، وإن كان يفيض منه  

  زاد   ماعن مؤونة سنته فيخمس من رأس املال "مصدر الرزق" بنسبة الزيادة إلى املؤونة و 

وأما باقي مصادر رزقه فيجب    . كما تقدم  سنته  حلول   عند   يخمسه  ربح ال  من   املؤونة  على 

    فيها الخمس. 
ً
 مصادر الرزق املتعددة عادة ما تكون مفروزة وواضحة، ولكن أحيانا

ّ
ثم إن

متداخلة     ماكنة   وفيها  النخيل  من  مجموعة  فيها  زراعية  أرض   لديه  كان  إذا  كماتكون 

  مصدر تعتبر    السقي   وماكنة  والنخيل   األرض ف  كاألبقار،   فيها  مواش ي  بتربية   ويقوم   ،للسقي

 . آخر رزق مصدر  واألبقار  رزق،

الخمس    -7 إن فاض عن مؤونة سنته وجب فيه  املوظف الذي لديه راتب شهري 

أو استلمه عنه شخص آخر وأوصله بعد رأس   ولو كان استلمه قبل يوم من رأس سنته 

ش يء عن مؤونة سنته   منه  لم يفض  وإن  الخمسية،  فيه.  فال سنته  ملا    خمس  وبالنسبة 

عند حلول   الخمس  فيها  يجب  شابه  وما  نقدية  وهدايا  مكافئات عمل  من  عليه  يحصل 

غير   الهدايا  في  الخمس  يجب  وكذا  االستالم،  حين  من  ال  ش يء  منها  زاد  وقد  سنته  رأس 

ت سنته ولم يستخدمها.
ّ
 النقدية إن حل



 أقرضه لغيره وليس    في القرض يؤثر    -8
ً
تحت يده عند  الخمس، فلو كان يملك ماال

  دين   ذمته   في   كان   إذاحلول رأس سنته فال يجب فيه الخمس حتى يستلمه هو أو وكيله. و 

  قرض   عليه  كان  لو :  وكمثال  ذمته  في   عما  الزائد   بقدر   إال   يملكه  الذي  املال  من   يخمس  فال 

 . فقط 50 فيخمس 150 يده تحت وكان 100 بقيمة

في الخمس  -9 بمعنى: إن فاض عن مؤونة سنته ش يء ولو  ،  الضائقة املالية ال تؤثر 

فالخمس الخمس،  فيه  وجب   
ً
قليال وهو    كان  والحج،  والصوم  الصالة  مثل  مثله  عبادة 

" تعالى:  قال  ونقائها،  النفس  لطهارة   سبب 
 
ذ
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ُ   ل

ّ
وبالتالي فاملؤمن ال يدري    ،103التوبة:  "  َعِليم    َسِميع    َوّللا

 في أن يوّسع هللا عليه رزقه. 
ً
 لعل إخراجه الخمس أو الصدقة تكون سببا

الطفل غير مكلف بالخمس، لكن قد يكون الخمس في ماله كما تقدم في الزكاة،   -10

   ، وإذا لم يخرجه أخرجه الطفل بعد بلوغه.عنه  الخمس  وبالتالي يجب على الولي إخراج

 من مسلم)   ( اليهودي أو املسيحي السادس: إذا اشترى الذمي)  •
ً
( سواء كانت أرضا

للتكّس  أو  للزرع  أو  ) للسكن  بها ونحو ذلك  كانت  ب  الذمي، سواء  الخمس على  فيها  وجب 

تكون من  حينئذ     ألنهابقوة السالح؛  أي:  (  ا وجب فيه الخمس كاألرض املفتوحة عنوةممّ 

كاألرض التي  )   الخمسوجوب  (  أو ليس فيه) ،  الغنيمة التي يجب الخمس على من يملكها

 أسلم عليها أهلها
ً
   . فإنها ال تكون غنيمة وبالتالي ال يجب الخمس على من يملكها ( طوعا

دفع   عليه  يجب  مسلم  من   
ً
أرضا اشترى  إذا  الذمي   

ّ
إن سواء  والخالصة:  خمسها 

  .كانت األرض في بلد فتح عنوة أو ال

الحالل)  • املال السابع:  من  يتميز)   (  وال  بالحرام  اختلط  الحرام  إذا  عن  الحالل   )

، والحرام يحصل بطرق كثيرة منها: السرقة، أو العمل بالربا،  بحيث ال يعلم قدر كل منهما

 كبيع الخمر واملخدرات و أخذ الرشاوى، أو  أو  
ً
ما  أن يكون مصدر كسبه غير مشروع أصال

أو أن   يأخذ من اآلخرين    شابه، 
ً
إلى غير  يلإأموالهم    بغير وجه حق وال يعرفهم ليردماال هم، 

الحرام،   الكسب  من سبل  يستطيع ذلك  ولم  بالحرام  الحالل  ماله  اختلط  لو  والنتيجة 

 . ( وجب فيه الخمس)  التمييز 



مالحظة: إذا اختلط ماله الحالل بالحرام واستطاع التمييز وجب عليه أن يعيد كل  

الخمس فيه  يجب  ال  وحينئذ   فقط،  الحالل  ماله  عنده  يبقى  أن  إلى  لصاحبه  إال    مال 

   .الفائض عن حاجته عند حلول رأس سنته الخمسية

 :  أربع ( فروع) 

-   (  
ً
 أو كبيرا

ً
، صغيرا

ً
 أو عبدا

ً
في الكنز سواء كان الواجد له حرا األول: الخمس يجب 

 فالخمس يخرجه ولّيه  ،( وكذا املعادن والغوص
ً
؛  غاية ما في األمر إذا كان الواجد صغيرا

ف
ّ
 فالخمس يخرجه مواله؛ ألنه املالك له حقيقة ، ألن الصغير غير مكل

ً
 . وإذا كان عبدا

الحول )   - يعتبر  ال  وجوبفي   الثاني:  الخمس)   (  من  املتقدمةش يء  املوارد  في  عدا    ( 

كما عرفنا، بل حتى املورد الخامس كان من  املورد الخامس "ما يفضل عن مؤونة السنة"  

قال:   ولهذا  أكثر،  ال  للمكتسب  واالحتياط  التوسعة  أرباح  ) باب  في  يجب  ما  يؤخر  ولكن 

 للمكتسب
ً
، وهذا يعني  ال فحقيقة الخمس هي يوم بيوم كما تقدم(، وإ التجارات احتياطا

 وجوب الخمس في  
ّ
األرباح موّسع من حين حصول الربح إلى حلول سنته، وبالتالي فلو  أن

 . علم بزيادتها عن مؤنته يمكنه تخميسها قبل رأس سنته

إذا)   -    أحد( استأجر  الثالث: 
ً
فيها، و) ثوع  من مالكها  أرضا املالك ر على كنز    اختلف 

في ملكه اختلفا  الكنز، فإن  في  أي واملستأجر   ):    
ّ
ولم تكن    عثر عليه أنه  يدعي  كل منهما  إن

له أحدهما  ملكية  توضح  بّينة  ) هناك  املقّدمفالقول ،  املؤجر )   (  يمينه  قول  ألنه   (؛مع 

 وإن اختلفا في قدره)   ، قولهمالك لألرض فيقدم  
ّ
قيمته ألف    ( كما لو كان املالك يدعي أن

 قيمته  
ّ
   700واملستأجر يدعي أن

ً
قدر متيقن    هألن  ؛( قول املستأجر)   ( املقّدمفالقول )   ،مثال

 .  الطرفان، أما ما زاد عليه فهو مشكوك فيه يقر به 

إليها إخراج الكنز واملعدن  )   ( ويحتاجالرابع: الخمس يجب بعد املؤنة التي يفتقر)   -

 بمعنى أ (  من حفر وسبك وغيره
ّ
تهيئة الكنز واملعدن للبيع من أجور الحفر  تكاليف  مؤنة و   ن

  يدفع ثم  كل منهما  من قيمة    يعزلها  وما شابهمن الشوائب والصخور  والسبك والتنقية  

 . خمس الباقي 



 ستة أقسام:   )  ( الخمس ميقّس 

وهي: سهم هللا، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى وهو    ثالثة للنبي صلى هللا عليه وآله

ع السالماإلمام  وبعدهليه  النبي،  بعد  أي:  وآله  (  عليه  األ  صلى هللا  الثالثة  تكون  قسام 

 لإلمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي صلى هللا عليه وآله أو اإلمام ينتقل إلى وارثه.  ) 

   (:السبيل. ويعتبر في الطوائف الثالثوثالثة: لأليتام، واملساكين، وأبناء 

انتسابهم إلى عبد املطلب باألبوة، فلو انتسبوا باألم خاصة لم يعطوا من  )  -1

 
ً
   .( الخمس شيئا

في األيتام واملساكين دون أبناء السبيل كما سيتضح،    الحاجة الفقر و يعتبر   -2

مؤونة   يملك  ال  من  هو  واملسكين  تكفيه،  ال  مؤونة  يملك  من  هو  والفقير 

 
ً
 . أصال

وابن السبيل: هو املسافر الذي انقطع به الطريق وليس معه مال يكفيه للرجوع إلى بلده  

   وأهله. 

طائفة)  كل  استيعاب  يجب  أيوال  السبيل   شمول   : (  وأبناء  واملساكين    األيتام 

 . ( بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز) ، بالخمس

يُ   فتلخص الخمس   
ّ
اآلخر  قس  أن والنصف  لإلمام،  منه  نصفين: نصف  إلى  لبقية  م 

ف الحق في التقسيم ودفع  لكن  و من األصناف الثالث،    املستحقين 
ّ
 للمكل

ّ
هذا ال يعني أن

أن يدفع خمسه كله لإلمام؛    الثالثة بنفسه مباشرة، وإنما يجب عليهالنصف لألصناف  

   .وهو يصرفه حيث يشاء كما أنه العائل واملتكفل باألصناف الثالثة



 :  ست (وهنا مسائل) 

الخمس)  • مستحق  وأبناء األولى:  واملساكين  األيتام  الثالثة:  األصناف  من   )

بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي  وهو املؤمن من ولد عبد املطلب، وهم:  ) ،  السبيل

) لهب، الذكر واألنثى، و ) م بنو أبي طالب، وقد  يُ ( يجب أن  م منهم بنو علي  قد  يُ ( يجب أن 

و السالم،  عليهما  ) وفاطمة  أن  يجب  املهدي  قد  يُ (  اإلمام  الحسن  بن  محمد  بنو  منهم  م 

 . ( عليه السالم

اإل  الخمس هو  في مستحق  املشترط  بالل ورسوله وأوصيائه  مالحظة: اإليمان  يمان 

   "األئمة واملهديين" صلوات هللا عليهم أجمعين.

يخص)  • أن  يجوز  قبلهالثانية:  من  املأذون  املكلف  أو  اإلمام  (  طائفة  بالخمس)   ( 

 .   كأن يخص به األيتام فقط أو املساكين فقط 

يُ )  • الثالثقّسِ الثالثة:  الطوائف  على  اإلمام  للخمسم  املستحقين  "األيتام    ( 

، فإن فضل )   واملساكين وأبناء السبيل" 
ً
( من النصف املتعلق بهم  قدر الكفاية مقتصدا

( وهو النصف اآلخر في  أتم من نصيبهعن استيعابهم )   ( ونقصكان له، وإن أعوز )   ش يء

 .  الخمس

بل)  • الفقر،  فيه  يعتبر  ال  السبيل  ابن  فيه الرابعة:  يعتبر  بلد  )   (  في  الحاجة 

أيالتسليم الخمس  : (  فيه  يستلم  الذي  ويُ )   البلد  بلده،  في   
ً
غنيا كان  ذلكولو  أيراعى   ) :  

 .  واضح فأمرهالصنف الثالث وهو املسكين   وأما  ،( في اليتيمالفقر والحاجة ) 

،  ( فيهإلى غير بلده مع وجود املستحق)   ( ونقله الخامسة: ال يحل حمل الخمس)  •

  : ( أيضمن)   ( أثناء النقل وتلف) في بلده    مع وجود املستحق  : ( أيولو حمل والحال هذه) 

التالف عليه  يجب   الخمس  بدل  يكن  إخراج  لم  أو  منه  بتفريط  التلف  كان  ،  سواء 

، وال يضمن لو  عدم وجود املستحق في بلده  : ( أيمع عدمه)   ( النقل إلى غير بلدهويجوز ) 

   . هإال إذا كان التلف بتفريط وتقصير من ثناء النقلحصل تلف أ



 من الخمس،، فال يُ ( السادسة: اإليمان معتبر في املستحق)  •
ً
  عطى غير املؤمن شيئا

معن بيان  قليل  قبل  اإليمانوتقدم  تعتبر) ،  ى  ال  املستحق،  (  والعدالة  الفقير  في  فيعطى 

 
ً
 . واليتيم وابن السبيل من الخمس وإن كان فاسقا

 إخراج الخمس وتسليمه: 

العين،   نفس  بالقيمة ال من  الخمس  إخراج  بيجوز  التخميس،  والعبرة  القيمة عند 

يجب مالحظة قيمتها السوقية عن دفع    هاأو سيارة وأراد إخراج خمس  دار فلو كان عنده  

 الخمس ال القيمة السابقة. 

قد   نعم،  يشاء.  حيث  يصرفه  وهو  املعصوم  اإلمام  إلى  كله  الخمس  تسليم  ويجب 

 للمكلف في أن يعطيه ملستحقه بنفسه مباشرة. وملا كان الخمس لإلمام  يعطي اإلمام إذن
ً
ا

يجوز ألحد   يتعهد  فال  اإلمام،    جمعه واستالمهبأن  إذن  بدون  لو فعل    ويأثممن اآلخرين 

 ، كما أذلك
ً
،  لم    أو في حفظه    نه يضمن لو تلف تحت يده سواء كان مقصرا

ً
يكن مقصرا

افع الخمس فال تبرأ ذمته إال بدفعه لإلمام أو ملن  ويجب عليه تسليمه لإلمام، وبالنسبة لد

 نّصبه اإلمام لجمعه واستالمه أو يبرئ اإلمام ذمته. 

لو استلمه املأذون من قبل اإلمام وجب عليه إيصاله إلى اإلمام أو صرفه وفق مراد  و 

 .
ً
 ومقصرا

ً
 اإلمام ومشيئته، وال يضمن لو تلف تحت يده إال إذا كان مفّرطا

ال ا  توّسطويجوز  أنه ال  خمس  لفي إيصال  املأذون من قبله، بمعنى  إلى  أو  إلى اإلمام 

يكون   وإنما  اآلخرين  من  االستالم  نقليقصد  في  واسطة  إلى    مجرد  املكلف  من  الخمس 

  أثناءتلف  أنصادف   ، ولو اإلمام أو املأذون من قبله
ً
ذا لم يكن  إله  النقل فال يكون ضامنا

.
ً
   مقصرا

األنفال، وهي: ما يستحقه اإلمام من األموال على جهة  الخمس ) ( أي:  ويلحق بذلك) 

 :  أمور   ( الخصوص كما كان للنبي صلى هللا عليه وآله، وهي خمسة

1-  ( 
ُ
ت التي  أهلهااألرض  انجلى  سواء  قتال  غير  من  ) ملك  تركوها  أي:  أو  ( 

 
ّ
 سل

ً
   .إلى املسلمين  ( موها طوعا



املوات)  -2 لها  واألرضون  وليس  العمران  من  الخالية  فعلي (  سواء )   مالك 

   الصحاري. : ( أيلكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كاملفاوز مُ 

  .، ويلحق بها شواطئ األنهار الكبيرةسواحلها : ( أييف البحاروِس )  -3

الجبالو ورؤ )  -4 بها)   قممهاأي:  (  س  يكون  ونحو  وما  ومعادن  أشجار  من   )

   ذلك.

(، اآلجام: جمع "أجمة" وهي األرض  "األهوار" وكذا بطون األودية واآلجام  )  -5

 .التي يكون فيها قصب كثيف ونحوه

فما كان  ) ،  ( التي أعلن أهلها عدواتهم وحربهم على املسلمينوإذا فتحت دار الحرب) 

وصفايا  قطائع  من  نفسهلسلطانهم  بها  اختص  وبـ  (  األراض ي،  "القطائع"  بـ  ويقصد   ،

لنفسه، اصطفاها  التي  األمور  بقية  من  )   "الصفايا"  مغصوبة  تكن  لم  إذا  لإلمام  فهي 

أما إذا كانت ملسلم أو معاهد محترم املال "وهو غير املسلم الذي يكون  و (، مسلم أو معاهد

 "
ً
 . تدفع لهمافبينه وبين أهل اإلسالم عهد وميثاق سالم مثال

يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو  أن  )  اإلمام املعصوم :( أيوكذا له) 

فهو  )   ( كما لو غزوا غزوة لم يأذن لهم بهاجارية أو غير ذلك، وما يغنمه املقاتلون بغير أذنه

 .  ( ال لهم له عليه السالم

( بغير إذنه، ولو تصرف)   األمور الخمسة املتقدمة أي:  (  ف في األنفالوال يجوز التصرّ ) 

 ( كان  بها  لإلماممتصرف  كانت  فائدة  له  ولو حصل   ،
ً
أ( غاصبا بزراعة  قام  لو  كما  رض  ، 

 فما يحصل فيه
ً
 . من ثمر وفائدة هي لإلمام وليست للزارع اموات مثال

من  مل  وبالنسبة واألودية  والجبال  والشواطئ  والسواحل  األهوار  في  الناس  يفعله  ا 

اقتصادية كالصيد أو عمل منتجعات وما شابه يكون    . و ملكه لإلماممصالح 
ً
كل    ،فعليا

 ه. ذن منخذ اإل أفيحتاج  لإلمامرض عامة هي عائدة أ
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 .97 - 96آل عمران:  " ال

  ومن "  :وجل  عز   هللا  قول   عن  السالم  عليه  هللا  عبد  أبا  سألت:  قال  بصير   أبي  عن"

  وأضل أعمى اآلخرة في   فهو  أعمى هذه  في   كان
ً
  الحج   نفسه  يسوف  الذي  ذلك:  فقال"  سبيال

 .(1)" املوت يأتيه حتى   اإلسالم حجة  يعني

" السالم:  عليه  الباقر  اإلمام  قال  اإلسالم،  عليها  بني  التي  األركان  أحد    بني والحج 

  كما   يءبش    ينادَ   ولم  والوالية  والحج   والصوم  والزكاة  الصالة  على :  خمس  على   اإلسالم 

 . (2) " بالوالية نودي

 وهو يعتمد على ثالثة أركان: ) 

 : ( مقدماتوهي أربع 

 ملجموع املناسك  )   معناه(  الحج وإن كان
ً
في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما

املشاعر  في  أياملخصوصة  املؤداة   ):   
ّ
اللغوي    إن املعنى  من  معناه  نقل  "الحج"  لفظ 
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الشرعي   املعنى  إلى  واألماكن    وهو:"القصد"  املشاعر  في  املناسك  من  مجموعة  "تأدية 

حقيقة شرعية ينصرف لها  الثاني  املخصوصة في الوقت املخصوص"، وصار هذا املعنى  

 الذهن عند سماع لفظ "الحج".

املناسك: جمع منسك، وهو العبادة املطلوب تأديتها في الحج، فالوقوف بعرفة   -

ميع عبادات الحج تسمى  وجمنسك، والطواف منسك والسعي منسك وهكذا،  

 . "مناسك الحج "

الحج،   - تؤّدى فيه مناسك  الذي  املكان املخصوص  املشاعر: جمع مشعر، وهو 

   فعرفة مشعر، ومزدلفة مشعر، ومنى مشعر، وهكذا.

أيوهو)  واجبفرض)   الحج   :(  من  )   (  اآلتية  الشرائط  فيه  اجتمعت  من  كل  على 

 الرجال والنساء والخناثى. 

يجب الحج وال  اإلسالم)   (  حجة  وهي  واحدة  مرة  إال  الشرع  أحد  بأصل  تعد  التي   )

اإلسالم عرفنا  أركان  الفور ) ،  كما  على  أيوتجب  وجوب    : (   
ّ
في  فوري    الحجإن له  ويبادر 

وال يجوز تأخيره  نفس عام االستطاعة إذا أمكنه ذلك، وإال ففي العام الذي يليه وهكذا،  

شرعي  عذر  مع )   ،بدون   والتأخير 
ّ
توف يعتبر الشرائط)   ر (  أيموبقة  كبيرة)   (  كبائر    : (  من 

 . املهلكة  الذنوب

معناه)  في  وما  بالنذر  الحج  يجب  نذر  وقد  فلو  ويمين،  عهد  من  أو  (  بالحج  اإلتيان 

   . عاهد هللا أو حلف على اإلتيان به وجب عليه الحج

) و)   
ً
أيضا يجب  حج  باإلفساد(  لو  أنه  بمعنى   )-    

ً
مستحبا أو   

ً
حجه    -واجبا أفسد  و

 األسباب وستتضح  -إلفساد ا وجب بسبب ي 
ً
 . وجب عليه الحج في العام الذي يليه  -الحقا

) و)  كذلك  يجب  للنيابة(  زيد   ( باالستيجار  استأجره      أبيه عن  نيابة  للحج    فلو 
ً
مثال

 وجب الحج عليه.  

 
ّ
 أسباب وجوب الحج أربعة:    بهذا يتضح أن



 تحقق االستطاعة التي توجب حجة اإلسالم.  -1

 النذر والعهد واليمين.  -2

 اإلفساد.  -3

   االستيجار للنيابة. -4

الحجويتكرر )  وجوب  السبب)   (  ف (  بتكرر  له،  وجب  املوجب  السبب  حصل  كلما 

ذلك) ،  الحج أيمستحب  وما خرج عن  ما عدا    :(  األربعة  ب  -  الواجبالحج  كل  األسباب 

 يكون حج -املتقدمة 
ً
.  ا

ً
 مستحبا

 ِد لفاقد الشروط كمن عُ )   ( الحجويستحب) 
ّ
ف    :( أيع م الزاد والراحلة إذا تسك

ّ
تكل

له    الحج بالنسبة  متوفر  غير  االستطاعة   شرط 
ّ
أن رغم  إليه  ( وصعب  سواء شق) وبادر 

وكاململوك إذا أذن  ) ،  ( عليه األمرأو سهل) ومستلزماته    لحجألداء مناسك ا (  عليه السعي ) 

 يستحب له الحج( له مواله
ً
 .، فأيضا

التردّ و  لغة:  ع 
ّ
اللفظ  واستخدم  ،  والحيرة  دالتسك للحج  هذا  املستطيع"  "غير  بحق 

ف وأراد الحج فكأنه يحصل له حيرة وتردد  
ّ
إذا تكل أنه    باعتبار 

ّ
يتطلب  الحج  من جهة أن

 
ً
وإيابا  

ً
ذهابا الرحلة  السفر ومصاريف  لتهيئة مقدمات  مالية  كلفة  يبقى وجود   

ً
، وعموما

 بالنسبة للمتسكع حتى ولو سهل عليه األمر طاملا أنه فاقد لشرط  
ً
الوجوب  الحج مستحبا

 وهو "االستطاعة". 

إ  مالحظة: املندوب  الحج   
ّ
املكلف صار  إن به  ابتدأ     إكمالذا 

ً
واجبا عليه، وال    الحج 

له على    يجوز  تترتب  شرعية  أحكام  وهناك  شاء،  ما  متى  الحج  إتمام  عن  ينصرف  أن 

.
ً
، وستتضح الحقا

ً
افه بغير الوجه الذي يتم به الحج شرعا  انصر

 :  ( أمور ثالثةفي ر والنظ 

   (.حجة اإلسالم)  -1

   . ( وهو العهد واليمينوما يجب بالنذر وما في معناه)  -2



 وفي أحكام النيابة.)  -3

 القول: في حجة اإلسالم

 : ( شروطوشرائط وجوبها خمسة

  "الشرائع "الجزء األول من  الذكر واألنثى  ( وقد تقدمت عالماته في  األول: البلوغ)  •

الصبيوكمال  )  على  يجب  فال  مكلفالعقل،  غير  ألنه  املجنون ) ،  (؛  على  غير  وال  ألنه  (؛ 

 . عاقل

عن حجة    لم يجزِ ) ،  ( نيابةج عنه أو عن املجنون أو ُح )   ( أو املجنون ولو حج الصبي) 

عنهما  :بمعنى  ( اإلسالم الحج  وجوب  يسقط  بلوغه    ،ال  عند  الحج  الصبي  على  ويجب 

 . واملجنون عند إفاقته من جنونه

املميز)  الصبي  دخل  أتم  ( ولو  عمره    ةبعاالس  الذي  ذلك   وربما  عادةمن  من    أكثر 

 )   ،إدراكه  وسعة   الصبي   حال  بحسب
ً
ندبا الحج  في      : أي(  واملجنون 

ً
  استحبابا

ّ
أن باعتبار 

منه يصح  ال  واحد  ) ،  الواجب  كل  كمل  أيمنهماثم  املجنون   : (  جنون  وزال  الصبي    بلغ 

   فيه   وقف   : ( الحرام "مزدلفة" أيوأدرك املشعر) 
ً
أجزأ عن حجة  )   في الوقت املقرر شرعا

    ،( اإلسالم
ّ
مزدلفة  بدرك الوقوف  وأالوقوف بعرفة  إذا فاته  املجنون    أو الصبي  بمعنى أن

   نحو بال
ً
شرعا أ "أي    املجزي  العقل"  كامل  ذلك  بالغ  الحج  جزأه  مناسك  بقية  وأكمل 

 .  ويجزيه عن حجة اإلسالم

املميز)  الصبي  إحرام  أنه  (  ويصح  اإلحرامبمعنى  نية    إحرامه صح  وي بنفسه    يباشر 

 الحج من األساس غير واجب عليه لعدم بلوغه  ( وإن لم يجب عليه) 
ّ
  . اإلحرام؛ باعتبار أن

 م عن غير املميز وليّ حرِ ويصح أن يُ ) 
ً
   أداء الحج أو العمرةأراد الصبي    فيما إذا (  ه ندبا

ً
  . ندبا

   ( وكذا املجنون ) 
ً
 أو العمرة  ه لو أراد اإلحرام للحج  وليّ   عنهحرم  يُ   فأيضا

ً
االلتفات    مع   ،ندبا

   إلى 
ّ
حرم عنهما ويؤدي أفعال  أنه يُ   يعني املجنون ال    و أعن الصبي غير املميز  الولي    إحرام  أن

ويشرف  ويلبسهما ثوبي اإلحرام    حرم بهما وينوي عنهما، وإنما يعني أنه يُ نيابة عنهماالحج  



: إن أمكنهما التلبية  
ً
ى عنهما ثم  ال لبّ قاما بها وإعلى إحرامهما وجميع أفعال حجهما، فمثال

 . في سائر شعائر الحج  وهكذا  ،طاف بهما

  يدّبر أمور الطفل أو املجنون من ناحية مالية من    :( أيوالولي: هو من له والية املال) 

والية  )  ولألم  والوص ي.  لألب،  والجد  بالطفلكاألب،  به    : أي(  اإلحرام  حرم 
ُ
ت أن  يمكنها 

أفعال حجه،  على  والي  وتشرف  فالوالية  بخالف  الزواج  لأل ثابتة  ة  والجد  فقطلألب  ،  ب 

 . ( تلزم الولي دون الطفل الزائدة)  الطفل  :( أي ونفقته) 

يُ  وباقي    مأكل الطفل وملبسه وعالجهنفق منه الولي على  املعنى: لو كان للطفل مال 

، والحج كما هو معلوم  املندوبللحج    لهالولي    اصطحاب  صورةففي  شؤونه الضرورية،  

كأجور تذاكر السفر والسكن في الفندق ونحو  على نفقة الحضر  يتطلب نفقات إضافية  

صرف من مال الطفل  
ُ
ذلك، فمثل هذه األجور والنفقة الزائدة على النفقة الضرورية ال ت

 وإنما من مال الولي. 

يجبا)  • فال  الحرية،  الحجلثاني:  مواله)   (  له  أذن  ولو  اململوك     : بمعنى(؛  على 
ّ
  أن

 عند إذن مواله له، ليكون ح   شرط وجوب الحج هو الحرية ال إذن املولى 
ً
  ج العبد مجزيا

إمع مالحظة   العبد   
ّ
بالحج  أن ابتدأ  يجوز  ذا  بل وال   عليه، 

ً
واجبا إتمامه  به" صار  "تلّبس 

   وبين إتمام الحج.للمولى أن يحول بينه 

 ( 
ّ
ف العبد الحج بإذن مواله   : ( أيفه بإذنهولو تكل

ّ
ه ولكن ال يجزيه عن  صح حّج )   تكل

   فإن أدرك الوقوف باملشعر ) ،  كما عرفنا  " فيهاالحرية"  (؛ الشتراطحجة اإلسالم
ً
  ( معتقا

 العبد حج بإذن مواله ووقف بعرفة وهو عبد ثم قبل انتهاء وقت الوقوف باملشعر    :أي
ّ
إن

ن من إدراك الوقوف باملشعر الحرام وهو حر، ففالحرام أعتقه مواله  
ّ
  ذلك ك  كان  إذاتمك

 .  ه عن حجة اإلسالم( حّج أجزأه) 

كما يكمله    أكمله  :( أيالفاسد)   ه( حّج مض ى في   حجه ثم أعتق( العبد ) أفسدو  ول) 

عليه  (  وعليه) الحر   يجب   َد بَ ) أي: 
َ
إفساده حجه (  ةن عن  كفارة  ناقة؛  بعد  وقضاه)   أي:   )

اإلسالم) ،  ذلك  ( وأجزأ عن حجة 
ً
ألنه حج صحيح شرعا وأما؛  عليه    ،  تجب  التي  الحجة 

   .يأتي بها بنية القضاء ال بنية حجة اإلسالمفبسبب إفساده حجه 



وهو عبد    املشعر الحرامو بعرفة    وقفأي:  (  املوقفينبعد فوات  ( العبد ) وإن أعتق) 

وجب عليه القضاء وأجزاه عن  ) ه وأكمل حّج ففي مثل هذه الحالة  ،  ثم أعتق بعد ذلك

   ( حجة اإلسالم
ً
وبالتالي فالحجة التي تجب عليه يأتي بها بنية القضاء ال بنية حجة    ، أيضا

 .  اإلسالم كما عرفنا

(  وهما يعتبران فيمن يفتقر) ،  القوت ووسيلة النقل  : ( أيالثالث: الزاد والراحلة)  •

املسافة)   يحتاجأي:   وبين مكة  :أي  ( إلى قطع  منزله  بين  كان  كانت هناك مسافة  لو  أما   ،

 منها  مكة    في منزله  
ً
 من دون مشقة فال بحيث  أو قريبا

ً
   يكون توفر يمكنه السعي لها مشيا

   -والحال هذه  -الزاد والراحلة 
ً
  .في وجوب الحج بالنسبة له شرطا

تباع ثياب وآالت  ال  فـ )   ألجل تحقق االستطاعة في الحج وتوفر الزاد والراحلة له (  و) 

 ج. وال خادمه، وال دار سكناه للح) ، وال ثياب بدنه وما يحتاج إليه ،( همهنت

الكفاية قدر  بالزاد:  الحجواملراد  في  يحتاجها  التي   )   ( 
ً
ذهابا واملشروب  القوت  من 

 
ً
 أجور السكن    ،إلى موطنه  ( وعودا

ً
وبالراحلة: راحلة  ) ،  في زمننا الحالي وما شابه  ومنه أيضا

من حيث القوة والضعف وما    التي يستعملها من هم مثل حالهوسيلة النقل    :أي(  مثله

يتحمل    ،شابه قد ال   :
ً
مثال زمننا  ففي   ،

ً
ا
ّ
منه سن تختلف عن األقل  الكبير  الشيخ  فراحلة 

الشيخ الكبير السفر للحج بالسيارة في حين يتحمل الشاب ذلك، وبالتالي فاستطاعة كل  

وظروفه.   وحالته  منهما  كل  وضع  تناسب  التي  الراحلة  اختالف  بحسب  تختلف  منهما 

شراؤهما)  والراحلأي:  (  ويجب  متوفرين   ةالزاد  يكونا  لم  امتثال    ؛لو  يتحقق  بهما  ألن 

الثمن مع وجوده) "الحج"،  أي  الواجب   الزاد ويؤجر الراحلة ولو كثر   ( أو يكون معه ثمن 

 .  قدرته على دفع ثمن إجارة الراحلة :أي

  
ً
قديما للحج  السفر  كان  ك من خالل    يتممالحظة:  بدائية  نقل   الناقة  وسائل 

ً
،  مثال

 الحجيج  
ّ
لذا اعتبرا في  ،  من الزاد ما يكفيهم في سفرهم للحج  كانوا يأخذون معهمكما أن

االستطاعة،   الحديثة  تحقق  النقل  وسائل  على  تنطبق  فالراحلة  الحاضر  زمننا  في  أما 

، وبالتالي فتوفر الراحلة بالنسبة ألهل هذا الزمان يكون  والسفن   كالسيارات والطائرات 

 من خالل امتالك أجور تذكرة السفر ذها
ً
 وعودا

ً
 ما توفره حمالت  با

ً
الزاد غالبا  

ّ
أن ، كما 

 ال غنى للحاج في زمننا  
ً
ن  عالحج أو يوفره الحاج نفسه من خالل شرائه للطعام، وأيضا



ا يحتاج إليه وال يتمكن من أداء  ما شابه ممّ دفع الرسوم و أجور السكن والفيزا و امتالك  

وبالتالي   بدونه،  الزاد  فالحج  وتوفر  أنه االستطاعة  يعني  زماننا  ألهل  بالنسبة    والراحلة 

جب عليه الحج  فإن كان كذلك و   ها، لديه مال يغطي تكاليفو يملك أجور ما ذكر من أمور  

 وإال فال. 

ِذه  (  وهو قادر على اقتضائهعلى شخص ) حاّل  (  ينولو كان له دَ ) 
 
ت  وكان  منهأي: أخ

الحج  في  املشترطة  أن  (  عليهوجب  ) منه    استرجاعه بتحصل    االستطاعة  وعليه  الحج، 

يتمكن من  لم    : ( أيمنه  نع فإن مُ ) ،  لغرض أداء الحج  ماله من الشخص "املدين"   يسترجع 

   استرجاع ماله
ً
املدين مثال رّده    بسبب إعسار  امتناعه عن  له) ونحو ذلك  أو    ( مالوليس 

به االستطاعة للحج(  سواه)  الفرض)   تتحقق  الحجأي:  (  سقط  ؛ لفقدان  ال يجب عليه 

 .  االستطاعة

(  بقدره لم يجب)   ( حاّل ينوعليه دَ )   تتحقق به االستطاعة للحج (  ولو كان له مال) 

الحج الحج،  ؛  عليه  على  الَدين  لو و لسبق  ش يء  ألنه  له  يبَق  لم  دينه  إيفاء  أن  ) ،  أراد  إال 

 1500كان ماله  دينار، و   500( كما لو كانت تكلفة الحج  ينه ما يقوم بالحجيفضل عن دَ 

عليهدينار   الذي  ما    1000  والدين  الحج؛ ألن  عليه  يجب  الصورة  مثل هذه  ففي  دينار، 

   يفي بالحج ويقوم به.على الدين يزيد من ماله  

زيادة  )   ( في الحجتراض للحج إال أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليهقوال يجب اال) 

استثناه والنفقة  ( عما  والخادم  واللباس  كالدار  أمور  :،  من 
ً
أمواله    فمثال كانت  عبارة  لو 

ونفقة عياله التي يحتاجون  دينار،    500تكلفة الحج    تدينار وكان  2000شياه قيمتها  عن  

للحج هي   أثناء سفره  أداء    دينار، وال يوجد  200لها  به من  يتمكن  نقدي  يده مال  تحت 

يقترض   أن  عليه  يجب  الحالة  هذه  مثل  منها    -الحج، ففي  قسم  بيع  يرد  لم  لتوفير    -إذا 

به   الذيبلغ  امل أالحج، والسبب    يؤدي  أثناء    لو استثنى  ه نفي وجوب ذلك هو  نفقة عياله 

واستثنى   للحج  القرض  سفره   مال 
ً
امل   700ومجموعهما    -  أيضا بحسب  من    -ثال  دينار 

  ألداء ما يكفي    منهيفيض  فس  -دينار بحسب املثال    2000  أي:  -لديه من مال    مجموع ما

    فريضة الحج. 



  قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح)   ( من املالولو كان معه) 
ً
( أي: كان محتاجا

أي:    ( تركه وكان عليه الحج)   صعب عليه أي:  (  لم يجز صرفه في النكاح وإن شق)   للزواج 

 .  االستطاعة املطلوبة في الحج لتحقق ؛ وجب عليه

؛ ألن  ( الحجوجب عليه)   البذل   لَ ( وهو قبِ ذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعيالهولو بُ ) 

بذلك تتحقق  وُ ) ،  االستطاعة  مالِه ولو  له  بب  أو  بالخصوص  للحج  كان  سواء    شكل ( 

قبوله)   مطلق عليه  يجب  للحجلم   
ً
مستطيعا ليصبح  أل (  لوجوب  ؛  شرط  االستطاعة  ن 

إنما يجب عليه امتثال الواجب    ،هكذا شرطواملكلف ال يجب عليه تحصيل  عليه  الحج  

 بالنسبة له هوجوبيكون   ماعند"الحج"  
ً
 وفعليا

ً
 .  متحققا

 (  ولو استؤجر للمعونة على السفر) 
ً
  كما لو استؤجر للطبخ للحجيج أو خدمتهم مثال

الباقي مع نفقة أهله  الزاد والراحلة أو بعضه)   كأجرة على عمله(  وشرط له)  (  وكان بيده 

دينار وكان يمتلك الباقي إضافة إلى    250دينار وأجرة عمله    500كما لو كانت تكلفة الحج  

(  وجب عليه امتالكه النفقة التي يتركها لعياله أثناء سفره للحج، ففي مثل هذه الصورة ) 

إذا  )   الحج الواجب عليه  :( أي وأجزأه عن الفرض) ،  ؛ لتحقق االستطاعة املطلوبةالحج

 .( ال نيابة عن غيرهحج عن نفسه

فحج)  الحج  عن   
ً
عاجزا كان  نيابةولو  فرضه)   (  عن  يجزه  لم  غيره  أيعن  الحج    : ( 

 وكان عليه الحج إن وجد االستطاعة.  ) ، الواجب عليه

يموّ  • ما  له  يكون  أن  عيالهالرابع:  عليهن  نفقتهم  تجب  مّمن  أييرجع حتى  )   (   ) :  

 
ً
ماال ل  يمتلك  عيالهيخصصه  عنهم   نفقة  غيابه  فترة  في  ملعيشتهم   

ً
كافيا يكون    بنحو 

 ( 
ً
 )   :( أيفاضال

ً
  ،  في سفره للحجهو  (  ا يحتاج إليهعمّ زائدا

ّ
وبحسب املثال: لو افترضنا أن

يتطلب   للحج  تتطلب    500سفره  لهم  رجوعه  عياله حتى  ونفقة  فمعنى    200دينار  دينار 

  
ّ
ولو  ) ،  دينار فقط  500وليس    دينار   700االستطاعة بالنسبة له تتحقق بامتالكه  هذا أن

لم  )   لم يكِف لتغطية مؤنة عياله وما يحتاج إليه في سفره للحج  :( أيقصر ماله عن ذلك

 يجب عليه
ّ
 جزءتعتبر  حين عودته لهم  عياله إلى  عيشة  ملترك نفقة    ( الحج، وهذا يعني أن

ً
  ا

 .  من االستطاعة املطلوبة في الحج



حج  )  مَ   ولو  فرضهعنه  عنه  يسقط  لم  الحج  يطيق  أين  عليه الحج    : (    الواجب 

كان)  الذي (  سواء  فاقدهما)   عنه  ج  ُح   الشخص  أو  والراحلة  الزاد  كال  واجد  ففي   )

 الحج  فحالة وجدانه للزاد والراحلة    أما،  الحالتين ال يسقط عنه وجوب الحج
ّ
واضح أن

 وبالتالي يجب عليه أداء الحج
ً
وال يصح االستنابة  بنفسه    واجب عليه؛ ألنه مستطيع فعال

تحقق  فيه على  متوقف  له  بالنسبة  الحج  فوجوب  والراحلة  للزاد  فقدانه  حالة  وأما   ،

 .  االستطاعة

 ( 
ّ
،  فرضه أي الحج الواجب عليه( عن  ف الحج مع عدم االستطاعة يجزيهولو تكل

 وال يجب عليه إعادته عند تحقق االستطاعة.  

 من النفقة الواجبة  وال يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج) 
ً
(؛ ألنه ليس جزءا

 .  على الولد تجاه والده

 : ( ما يلي وهو يشتمل على ) ، السفر للحج  : ( أيالخامس: إمكان املسير)  •

   (.الصحة)  -1

  الحج عنأي: ال يمنعه مانع  ( السربوتخلية )  -2
ً
   . كالعدو مثال

الراحلة)  -3 على  وقدرة  :أي  ( واالستمساك  ويصدق    الثبات  عليها،  الجلوس 

   .على قدرته على السفر في وسائل النقل الحديثة   -في زمننا   -هذا 

بحيث يكون لديه وقت كاف  للوصول إلى    ( وسعة الوقت لقطع املسافة)  -4

 
ً
   .املشاعر املقدسة وأداء مناسك الحج في الوقت املحدد شرعا

ف االستطاعة املطلوبة في  
ّ
 بدونها ال تحصل للمكل

ّ
والوجه في اشتراط هذه األمور: أن

 وجوب الحج عليه. 

 وهذا تفصيل األمور األربعة: 

 بحيث يتضرر بالركوب) 
ً
لم  )   الراحلة أو وسائل النقل الحديثة ( على  فلو كان مريضا

الحجيجب عليه  يسقط ) ،  (  الحج وال  عنه وجوب  الركوب)   (  إمكان  مع  املرض    ، ( باعتبار 



يؤدي  ف املرض  الحج عنه،    إلى ليس مطلق  الذي    وإنماسقوط وجوب  يمنعه من  املرض 

 ومشقة شديدة 
ً
 .  ركوب وسائل النقل بحيث إنها تسبب له ضررا

عدو)  منعه  الحج( عن  ولو   ) ،  أداء 
ً
كان معضوبا أي أو  بحيث  :(  القوى  ال  )   ضعيف 

افق مع اضطراره إليه)   ( توفر أو عدم) ،  لضعف قوته  ؛( يستمسك على الراحلة   : أي(  املر

 
ً
افقه في السفر ألداء الحج أل كان مضطرا افق ير ، ففي مثل هذه الصور  ن يكون معه مر

 .  لفقدان القدرة واالستطاعة ؛وجوب الحج عنه : ( أيسقط الفرض)  الثالث 

    يستنيب   :( أيويجب االستنابة) 
ً
من مرض أو  )   ( عن الحجمع املانع )   عنه ليحجأحدا

   أحج  عدو، فإن 
ً
 ليحج عنه بالنيابة  :( أينائبا

ً
ف أحدا

ّ
( الذي يمنعه عن  واستمر املانع )   كل

الحج قضاء)   أداء  عليهفال  زال) ،  (  املانع وإن   )   ( 
ّ
الحجنوتمك من  له)   (  الحج استحب   )  

 .  بنفسههو يحج  :( أيببدنه) 

الحج عليه  :( أيولو مات بعد االستقرار)  يؤِد )   استقرار وجوب  الحجولم  قض ي  )   ( 

 .  ( كغيره من العبادات التي يجب قضاؤها عنه فيما لو وجبت عليه ولم يؤدهاعنه

كأن يكون لديه تشّوه  (  خلقة) أو وسيلة النقل    ( على الراحلةولو كان ال يستمسك) 

، ولم يكن نتيجة عارض وحادث حصل معه،  ذلك خلقي معّين من حين الوالدة يمنعه من  

الحالة  الفرض)   ففي مثل هذه  الحج  : ( أييسقط  وماله)   وجوب  نفسه  يجب    ،( عن  فال 

  
ً
عليه أن يحج بنفسه كما ال يجب عليه الحج في ماله أي ال يجب عليه أن يستأجر أحدا

 .  ةليحج عنه نياب

    ( بالركب والقافلة إلى حركة عنيفة لاللتحاق)   ( للحج ولو احتاج في سفره) 
ً
أو  ) مثال

خطر  الفرار من  عن فضعف) داهمه    عدو   أو (  الفرار"  ذلك  (  أو  سقط  )   " االلتحاق 

في عامه الحجالوجوب  الذي سافر فيه ألداء  املكنة) ،  بسبب عجزه  (  أيوتوقع  انتظر    :( 

ب  
ّ
والتمكن وترق أياملستقبلفي  )   القدرة  فإ  األعوام   : (  االستطاعة  القادمة،  وجد  ن 

 ) .  وجوب عليه الحج واال فالوالتمكن  
ّ
  ( عنه  ن والحال هذه لم يقَض ولو مات قبل التمك

   ه؛ ألنالحج
ّ
 .نه من أدائهلم يستقر في ذمته بسبب عجزه وعدم تمك



لعدم)  الحج  توفر ويسقط فرض  املاء  )   (  كأوعية  اآلالت  من  إليه  وأوعية  ما يضطر 

 .  ؛ ألن فقدانها يعني عدم استطاعته( التي يحتاج إليها في سفره للحجالزاد

طريقان)  له  كان  خاللهماولو  من  للحج  السفر  يمكنه  سلك  )   (  إحداهما  من  فمنع 

أقرب أو  أبعد  كانت  سواء  تكاليف  األخرى،  لتغطية  تكفي  ال  نفقة سفره  كانت  إذا  إال   ،)

 .  ال يجب عليه سلوكها فحينئذ  أو كان وقته ال يكفي لسلوكها، الطريق األبعد، 

الطريق)  في  كان  الحجأي:  (  ولو  بمال  )   طريق  إال  يندفع  ال  التحمّ   عدو  مع  يجب  ل 

 من ذلك  إن كان    -للعدو  يجب عليه أن يدفع املال    :( أياملكنة
ً
ليخلي له الطريق    -متمكنا

 و 
ّ
للحجيتمك مسيره  تكملة  من  له) .  ن  بذل  أي ولو  الطريق، (  باذل)   العدو   :(  عن    ليدفعه 

 اندفع بذلك  
ً
،  ( وليس له أن يمنع الباذل من الدفع وجب عليه الحج لزوال املانع ) وفعال

  باملال الذي بذلته ( العدو عن الطريق  وادفع أنت)   ( بذلي له: أقبل )   ( الباذلنعم لو قال) 

يجب)   لك البذل  لم  قبول  عليه  سيكون  ل (  ألنه  العدو؛  والهبة  دفع  عليه  هبة  يجب  ال 

 . قبولها

عند سلوك  (  فإن غلب ظن السالمة) ،  ( من حيث الحكموطريق البحر كطريق البر) 

البحر   أو طريق  البر  الحجطريق  الحجوإال سقط) ،  وجب  أمكن  ) .  ( وجوب  (  الوصول ولو 

الحج  وأداء  والبحر)   للمشاعر   بالبر 
ً
معا  )  ، ( 

ً
مخيرا كان  السالمة  غلبة  في  تساويا  في  فإن   )

يشاء طريق  أي  أحدهما) ،  سلوك  اختص  بوإن  و (  اآلخر    السالمةاألمن  أي نتعيّ ) دون   ) :  

سلو  اآلمنوجب  الطريق  ا  ك  الطريق  العطب) ،  خرآل دون  رجحان  في  تساويا  أي:  (  ولو 

   :( أيالفرضسقط )  الهالك
ّ
 . ن واالستطاعةال يجب عليه الحج؛ لعدم التمك

مكة، والحرم في قبال    : أي(  ودخول الحرمللعمرة ) أو    لحج( لبعد اإلحرام  ومن مات) 

 مكة تحرم فيها بعض األمور التي تحل في غيرها
ّ
( عن الحج أو  برأت ذمته)   الحل باعتبار أن

عنه القضاء  وليه  على  يجب  وال  ذلك ) ،  العمرة  قبل  كان  أيوإن  ودخول    :(  اإلحرام  قبل 

 )   الحرم 
ُ
عنهق ) ضيت  العمرة  أو  الحجة  مستقرة(  كانت  ذمته  إن  في  كان  بأ(   ن 

ً
  مستكمال

الوجوب تكن كذلك)   ( عنهوسقطت) ،  لشرائط  لم  أيإن  في ذمته  :(  تكن مستقرة  . لم 

 ( 
ُ
 .  ( أداء الحجكملت الشرائط وأهملويستقر الحج في الذمة إذا است



ال  سائر العبادات التي ك  ( أداء الحج وهو كافر والكافر يجب عليه الحج وال يصح منه) 

الكافر  (  فلو أحرم) ،  فيها كما هو معلوم  نية القربة إلى هللا  تصح منه حال كفره؛ الشتراط

" امليقات  اإلحرام) "  لإلحراماملخصص  املكان  من  أعاد  أسلم  امليقات من جديدثم  في   )  ،

امليقات)  إلى  العود  يتمكن من  لم  الذيأحرم من موضعه  وإذا  فيهأ   (  أحرم) .  سلم  (  ولو 

حجه املنعقد بذلك اإلحرام  (  باملشعر لم يجزهوأدرك الوقوف  )   ( ثم أسلمبالحج)   الكافر 

الكفر"   عليه، "اإلحرام حال  الواجب  الحج  يستأنف)   عن  أن  ويعقدإال  آخر)   (   
ً
  ( إحراما

إسالمه الواجببعد  الحج  عن  وأجزاه   
ً
كان حجه صحيحا آخر   

ً
إحراما استأنف  فإذا   ،  ،

الوقت)  ) وإن ضاق  يتمكن من اإلحرام من امليقات أو من مكة  (  ولو بعرفات  أحرم( ولم 

 .  وأتم حجه وأجزأه حينئذ  

يعد)  لم  ارتد  ثم  املسلم  الحج  ولو حج   )  
ً
به سابقا أتى  و لو  الذي  .  رجع لإلسالمتاب 

 ( 
ً
يكن مستطيعا لم  حال إسالمهولو  كذلك)   (  أيفصار   ):   

ً
ردته  )   صار مستطيعا حال  في 

الحج عليه  الكافر  وجب  الحج(؛ ألن  عليه  حال  يال    لكن   يجب  منه  تقدم    كفرهصح  كما 

 ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه) .  ( ورجع لإلسالموصح منه إذا تاب) 
ً
(  ولو أحرم مسلما

 .  ويتمكن من إتمام الحج به

 . ( وال يشترط في وجوب الحج الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة) 

بـ "الرجوع إلى كفاية": أن يكون له بعد رجوعه من الحج ما يسد به حاجته   املراد 

له صنعة أو حرفة معينة   أو يكون  الحج  تكاليف  وكفايته كأن يكون له مال فائض على 

ونحو ذلك،   والحدادة  والنجارة  فاملعنى:  كالخياطة  اتضح هذا  عليه  وإذا  الحج يجب   
ّ
أن

 يكن لديه ما يكفيه بعد رجوعه.  عند تحقق االستطاعة حتى لو لم

الشرائط)  اجتمعت  ) وإذا  االستطاعة  فيها  بما   ) 
ً
متسكعا بمشقة    : أي(  فحج 

كونه   من  بالرغم  وهكذا   
ً
شيئا آخر  من  واستعطى   

ً
شيئا هذا  من  اقترض  كأن  وصعوبة 

 
ً
 ) ،  مستطيعا

ً
ماشيا حج  الراحلةأو  على  قدرته  من  بالرغم  غيره) ،  (  نفقة  في  حج  أيأو   ) :  

آتكفل   حجهشخص  نفقة  الفرض)   خر  عن  أيأجزأه  عليه  :(  الواجب  ألنه  الحج  ؛ 

 . بالنتيجة امتثل وأدى ما يجب عليه



( عن العبادة  ومن وجب عليه الحج فاملش ي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه) 

 ومع الضعف الركوب أفضل. ) ، والدعاء

 مسائل أربع:  

 )   أدائه( قبل  ته ثم ماتاألولى: إذا استقر الحج في ذمّ  •
ُ
( ض ي عنه من أصل تركتهق

تركته  :أي تقسيم  الورثة  قبل  عنه  ،على  الحج  لقضاء  يكفي  ما  التركة  من  ،  فُيخّصص 

دَ )  التركةفإن كان عليه  تكِف   :( أيين وضاقت     لم 
ً
الدين والحج معا  )   ألداء 

ُ
مت على  ّس ق

بالحصص املثل  أجرة  الحج،    :أي(  الدين وعلى  املثل ألداء  أجرة  إلى  بمقدار نسبة الدين 

 
ً
دينار فتكون نسبة    250دينار وأجرة أداء الحج كانت    500لو كان عليه دين مقداره  :  فمثال

 التركة تقسم ثالث حصص ثلثان منها للدين    1إلى    2الدين إلى أجرة املثل  
ّ
وهذا يعني أن

 يخصص    دينار    600فلو كانت التركة    . وثلث ألجرة الحج
ً
  200دينار منها للدين و  400مثال

 دينار ألجرة الحج. 

اقيت إلى أ  :( أيالثانية: يقض ي الحج من أقرب األماكن)  • مكة، فهو كاف     قرب املو

ميقات  أو من  امليت بلدالقضاء من أن يكون وال يشترط  في امتثال قضاء الحج عن امليت، 

، هذا  .  عن مكة  امليقات األبعد معين أو  
ً
 للحج من املكان    أن مكنه  إن أطبعا

ً
يستأجر أحدا

 استأجر للقضاء ولو كان من املكان األبعد. ال  األقرب وإ

 )   ( يجوز له أنالثالثة: من وجب عليه حجة اإلسالم ال)  •
ً
وال    يحج عن غيره ال فرضا

 
ً
 وال    :أي(  تطوعا

ً
 ال واجبا

ً
 ال  بنذر أو إفساد( الحج ) عليهوكذا من وجب  ) ،  مستحبا

ً
( فأيضا

 ال  يجوز له أن يحج عن غيره  
ً
  ال و  واجبا

ً
 .مستحبا

أفسد   و للشرائط   
ً
مستكمال حج  لو  فيما  يحصل  باإلفساد  الحج  حجه  توضيح: 

اإلفساد   موجبات      -بأحد 
ً
قابل    -وستتضح الحقا من  يحج  وأن  إتمامه  عليه  يجب  فإنه 

 وال  ، وهو وجوب فوري  "العام القادم"
ً
 ال واجبا

ً
وبالتالي ال يمكنه أن يحج عن غيره مطلقا

 
ً
وأما بالنسبة إلى وجوب الحج بالنذر فهو يتنافى مع الحج عن الغير فيما لو كان    .مستحبا

، كما لو نذر الحج في عام النذر مقيّ 
ً
ه ففي هذا العام ال يجوز له أن يحج عن غيره   1443دا



؛ لوجوب الحج  
ً
 وال مستحبا

ً
 ولم يقيده بعام  ال واجبا

ً
عليه بالنذر، أما لو كان نذره مطلقا

  محدد فيمكنه أن يحج عن غيره.

•  ( 
َ
النساء،  )   ( صحة حجفي )   ( كاألب أو األخ أو االبنمحرَ الرابعة: ال يشترط وجود امل

بالس ظنها  غلبة  يكفي  خرجت  المةبل  لو  كما  ثقاتللحج  (  قوم  حجها  ) ،  مع  يصح  وال 

 
ً
 أي:  (  تطوعا

ً
ب)   مستحبا ( في )   يصح حجها بدون إذن الزوج   :( أي ذن زوجها، ولها ذلكإإال 

كان)   الحج كيف  كان  الواجب  سواء  ك(   
ً
فوريا أو  وجوبه  اإلسالم  الواجب  حجة  الحج 

 وجوبه موسعكان  باإلفساد أو النذر املقيد، أو  
ً
وكذا لو كانت في عدة  )   .كالنذر غير املقيد  ا

أ(  رجعية  بمعنى: 
ّ
أثناء عدتها يكون حكمها حكم    ن الحج  أرادت  لو   

ً
 رجعيا

ً
املطلقة طالقا

  البائنة )   ( عدةوفي الواجب، ) الحج  الزوجة في توقف حجها املندوب على إذن الزوج دون  

 (  املبادرة  لها
ً
مندوبا أو   

ً
واجبا كان  سواء  إذنه)   للحج  دون    ( من 

ً
بائنا  

ً
طالقا املطلقة  ألن  ؛ 

 . ال تكون بحكم الزوجةتعتبر أجنبية بالنسبة له و 

 : تانفائد

الطالق الرجعي: هو الطالق الذي يصح للزوج الرجوع فيه إلى زوجته ما دامت في    -1

تنقطع فيه عصمة  ، بخالف الطالق البائن الذي  وتكون املطلقة فيه بحكم الزوجة  العدة

و  يصح  الزواج  زوجتهال  إلى  فيه  الرجوع  في   للزوج  موضح  هو  كما  العدة،  في  كانت  وإن 

 . "كتاب الطالق"

بالنسبة للمرأة التي تعتد لوفاة زوجها يمكنها املبادرة للحج أثناء عدتها سواء كان    -2

.
ً
 أو مستحبا

ً
   حجها واجبا

 القول: في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ) 

 اثنان:  )  واليمين والعهد النذر  : ( أيوشرائطها

نذر  ينعقد  العقل، فال  بالصبي  األول: كمال  ينعقد  (  الحج فال  الصبي  نذر  لو  معنى: 

 .  عهداليمين و القول بالنسبة إلى ال. وكذا ؛ لعدم كمال عقلهما( وال املجنون ) ، نذره



أذن له  إال بإذن مواله، ولو  )   ( وال يمينه وال عهده فال يصح نذر العبد  ، الثاني: الحرية) 

وجاز له املبادرة ولو  )   ( عليهوجب)   ( الحجفنذر)   ( أو ما في معناه من يمين وعهدفي النذر

موالهنهاه بإذنه.   (  تم  النذر  ألن  للحج؛  الذهاب  البعل)   عن  ذات  في  الحكم  أيوكذا   ) :  

 ال يصح أن تنذر الحج إال بإذن زوجها، لكن  الزوج، ف
ً
جاز لها املبادرة    هلو نذرت بإذنأيضا

 .  عنهن نهاها والذهاب للحج حتى وإ 

 مسائل ثالث:  ) 

   األولى: إذا نذر الحج •
ً
( عن الحج  فمنعه مانع )   ( أي: لم يحدده بوقت معين مطلقا

 ( 
ّ
 أخ

ّ
حتى وإن    ( عنه من أصل تركتهن من أدائه ثم مات قض ي  ره حتى يزول املانع، ولو تمك

التركة كل  عنه  القضاء  مبلغ  ذمته  استوعب  في  ومستقر  بالنذر  عليه  واجب  حج  ألنه  ؛ 

األداء   يؤِدّ ومات وهو متمكن من  لو ماتوال يقض ي عنه)   ،ولم  التمكن)   (  أداء    ( قبل  من 

 كان نذره    :( أين الوقتفإن عيّ )   .الحج
ً
   مقيدا

ً
، فحينئذ  وجب عليه  بوقت ولم يكن مطلقا

نذره في  الوقت  عّين  إذا  أما  املعين،  الوقت  في  بالحج  القدرة)   اإلتيان  مع  به  ( على  فأخل 

مات  ،األداء األداء    ثم  عنه) قبل  تركتهقض ي  أصل  من  بالنذر  (  ذمته  في  الستقراره  ؛ 

(؛ ألنه مات وهو وإن منعه عارض ملرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه) ،  والتمكن

 . غير متمكن من األداء

ومستحبة واجبة  وحقوق  وصايا  ولديه  الشخص  مات  إذا     توضيح: 
ً
فهناك  مثال  ،

ثم  أي تنفذ بمقدار الثلث وال يجب تنفيذ ما زاد على الثلث،    التركةوصايا تصرف من ثلث  

الثلثان" على الورثة.   وهناك وصايا وحقوق واجبة تصرف من أصل  ُيقّسم ما تبقى "أي 

ثلثها    -التركة   من  فقط  التركة  -وليس  استوعبت  وإن  منها    حتى  ش يء  فاض  إن  ثم  كلها، 

 
ً
وتمكن من أدائه ثم    ُيقّسم على الورثة. إذا اتضح هذا، ففي مسألتنا: من نذر الحج مطلقا

حتى وإن استوعب مبلغ أداء  صل تركته  أمن  الحج  قض ى عنه  يُ   أن  مات قبل أدائه يجب 

 الحج عنه كل التركة. 

أن  )   ( عليهلم يجب)   قواه ضعيفة   :( أيولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب)  

 يستنيب
ً
يمكنه   وإنما،  الواجب عليه بسبب اإلفسادليؤدي عنه الحج املنذور أو    ( أحدا

   إنيحج هو بنفسه    أن
ّ
فال ش يء عليه وال يجب القضاء عنه لو مات  ن من ذلك وإال  تمك



نعم، لو حصل العجز بعد النذر واإلفساد وإخالله    .؛ بسبب عجزه عن األداءوالحال هذه

 باألداء مع تمكنه منه وجب عليه أن يستنيب. 

تداخال )  • اإلسالم  حجة  نوى  فإن  الحج،  نذر  إذا  عن    الثانية:  أحدهما  وتجزي 

 . ( وال تجزي إحداهما عن األخرى   ،وكذا إن أطلق، نوى غيرها لم يتداخالاألخرى، وإن 

 ذا نذر الحج فها هنا ثالث صور: توضيح املسألة: إ

اإلسالم،    -1 حجة  ينذر  بدون  أن  عليه  اإلسالم  حجة  وجوب  رغم  صحيح  ونذره 

ت  النذر؛ ألن فائدته زيادة دفعه ألداء الواجب من جهة، ووجوب الكفارة عليه إن عّين وق

بين حجة   تداخل  يحصل  الصورة  هذه  في   ،
ً
وعموما أخرى.  جهة  من  باألداء  وأخل  النذر 

 اإلسالم وبين الحجة املنذورة؛ ألنها هي املنذورة وبالتالي تجزي إحداهما عن األخرى. 

ينذر    -2   أن 
ً
اإلسالم،حجا حجة  حجة    غير  حجتان؛  عليه  تجب  الصورة  هذه  وفي 

الحجتين   اإلسالم  بين  تداخل  يحصل  وال  املنذورة،  عن    والحجة  إحداهما  تجزي  وال 

 . األخرى 

ال    -3 أي  نذره  يطلق  وال  بنذره    يقصدأن  اإلسالم  هذه   غيرها،  يقصدحجة  وفي 

إحد تجزي  ال  وبالتالي  بينهما،  تداخل  يحصل  وال   
ً
أيضا عليه حجتان  تجب  اهما  الصورة 

.
ً
 عن األخرى كالصورة الثانية تماما

 وجب)  •
ً
( كما لو اضطر في أن يقوم في مواضع العبور   الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا

 وجب عليه أن يقوم أثناء العبور وال يجلس  
ً
طريقه للحج إلى عبور بحر أو نهر في سفينة مثال

،  املنذور؛ ألنه خالف فيه النذر( حجه  قض ىفي وسيلة نقل )   ( كلهفإن ركب طريقه) ،  فيها

 ( 
ً
بعضا ركب  للحجوإن  طريقه  من   )   ( اآلخر  البعض  وبالتالي  كفىومش ى  نذره  تحقق  في   )

 
ً
    ( عن املش يولو عجز) ،  يكون حجه صحيحا

ً
حتى وإن ركب    ( وال إشكال عليهيركب) أصال

 . طريق الحج كله



 ( القول: في النيابة) 

 
ّ
تول هي  عن  النيابة:   

ً
بدال األمر   ي 

ّ
يتول أن  الحج:  في  ومعناها  ما  الغير،  شخص  ى 

  "النائب" الحج عن الغير "املنوب عنه" 
ً
 .في حالة عجزه أو موته مثال

 :  (، وهي وشرائط النائب ثالثة) 

   (.اإلسالم)  -1

   (. وكمال العقل)  -2

  فور متمكن منه ووجوبه فوري، أي يجب أداؤه ( وأن ال يكون عليه حج واجب)  -3
ً
ا

املعّين بوقت وقد حان وقته،   النذر  أو  باإلفساد  أو كان وجوبه  كحجة اإلسالم 

عن   نيابته  تصح  وبالتالي   
ً
فوريا الحج  يكون وجوب  فال  املعين  غير  النذر  في  أما 

 غيره. 

 نيابة املسلم  لعجزه عن نية القربة، وال )   ؛( عن غيره في الحجفال تصح نيابة الكافر) 

  ال تصح منه العبادة    ه(؛ ألنعن الكافر
ً
وال  ) ،  سواء أّداها بنفسه أو عبر بدل "نائب"مطلقا

املخالف املسلم  للحقعن  للنائب)   (   
ً
أبا يكون  أن  كان  إال  ولو  أبيه  عن  نيابته  فتصح   )

 للحق
ً
   .مخالفا

) و)  املجنون )   ( تصحال( كذللك  غيرهنيابة  املانع من  النغمار عقله  )   ؛( عن  باملرض 

إلى  القصد  النيابة تحتاج 
ّ
أثناء تأدية مناسك  نية القربة و ( باعتبار أن قصد املنوب عنه 

؛  ( الصبي غير املميز)   ( ال تصح نيابةوكذا)   ال يتأتى من املجنون كما هو واضح.  ذا، وهالحج

إدراكه ه وقلة 
ّ
نتيجة صغر سن بفعله  املميز) ،  لعدم الوثوق  أتّم    هو و (  ويصح نيابة  الذي 

  بحسب   بعدها  أو   العاشرة  أو   التاسعة  أو   الثامنة  في   كان  وربما   عادة،  السابعة من عمره

 .  إدراكه وسعة الصبي حال

بالقصد)  عنه  املنوب  وتعيين  النيابة  نية  من  باللفظ،  والبد  ال  في  (  املعتبر   
ّ
إن أي 

املنوب عنه، وال يشترط  أداء العمل نيابة عن    -بقلبه ونّيته    -النيابة هو أن يقصد النائب  

 من حقيقة النّية. 
ً
   أن يتلفظ بلسانه؛ ألنه ليس جزءا



اململوك)  نيابة  الحجوتصح  في  ال تصح    إذن املولى (، وبدون  بإذن مواله)   ( عن غيره 

 في النائبنياب
ً
 "الحرية" ليست شرطا

ّ
 .  ته، وهذا يعني أن

 منه كما تقدم،  وكان م  ته( في ذمّ وال تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر) 
ً
تمكنا

 ( 
ً
ه  وكذا ال يصح حّج )   .نيابته عن غيره   فحينئذ  تصح  ،( إال مع العجز عن الحج ولو مشيا

 
ً
 إن كان عليه حج واجب  :( أيتطوعا

ً
لم يجز  )   ( والحال هذهولو حج عن غيره) ،  مستحبا

 .  ( ال عن نفسه وال عن املنوب عنهعن أحدهما

( وسيتضح  إذا لم تجب عليه العمرة  يعتمر عن غيرهأن )   ( عن نفسهويجوز ملن حج) 

 
ً
أن يحج عن غيره  ( عن نفسه ) ملن اعتمر)   ( يجوز وكذا)   .الفرق بين الحج والعمرة الحقا

   فمثل هذا األمر ال يؤثر (،  إذا لم يجب عليه الحج
ً
وتصح نيابة من  ) .  في صحة النيابة قطعا

الشرائط يستكمل  اأي:  (  لم  النيابة    حجلشرائط وجوب  استكمال شرائط صحة  مع 

 
ً
 و  :أي( وإن كان حجه صرورة) حتما

ً
 .  كان حجه ألول مرةلم يحج عن نفسه سابقا

املرأة)  تحج  أن  نيابةويجوز  املرأة)   (  وعن  الرجل  كان حجعن  سواء  أو    ها(  صرورة 

.عن نفسها  كانت حجت 
ً
   سابقا

استؤجر)  الحجومن  في  للنيابة  الطريق)   (  في  قبل  فمات  الحج (  أحرم)   إتمام  (  فإن 

؛ ( واستحق أجرة النيابة كاملةن حج عنهفقد أجزأت عمّ )   مكة  :أي(  ودخل الحرم)   للحج

 
ً
كامال بالحج  أتى  فكأنه  عنه  املنوب  أبرأ ذمة  ما  أيولو مات قبل ذلك)   . ألنه فعل  قبل    : ( 

الحرم ودخول  يجز)   اإلحرام  عمّ لم  عنه(  حّج  ما    وعليه) ،  ن  األجرة  من  يعيد  قابل  أن 

 
ّ
 املتخل

ً
وعائدا  

ً
ذاهبا الطريق  من  لو    ،( ف   :

ً
بمبلغ  فمثال للحج  و   500استأجره  كان  دينار 

،    نصف املبلغ طريق الحج يتطلب صرف  
ً
 ونصفه اآلخر عودا

ً
في منتصف  ذهابا فلو مات 

، يجب عليه
ً
  -دينار بحسب املثال    375  أي   -إعادة املتخلف من املبلغ    طريقه للحج مثال

 للمنوب عنه. 

النائبويجب)  على   )   ( 
ُ
ش بما  يأتي  عليهأن  عنهرط  املنوب  قبل  من  حج من)   (   )  

 ( 
ّ
قِ تمت أو  إفرادع،  أو  الشرط،    ،( ران،  مخالفة  له  يجوز  أقسام  فال  بين  الفرق  وسيتضح 

 
ً
 . الحج الثالثة الحقا



( إلى طريق  العدول )  للنائب( ن لم يجزالحج على طريق معيّ )  ( املنوب عنهولو شرط) 

 )   غيره
ّ
تعل للمنوب عنهق بذلك غرضإن  لزيادة    ( معين  األبعد  الطريق  تعيين  كأن يكون 

 
ً
مثال بحجة) ،  األجر  استؤجر   وإذا 

ً
مثال السنة  لهذه  ألخرى )   (  نفسه  يؤجر  أن  يجز  في  لم   )

شخصين في وقت  (؛ لعدم إمكان اإلتيان بحجتين نيابة عن  حتى يأتي باألولى )   نفس السنة

نعم، يجوز أن يؤجر نفسه لحجتين لو كان وقت اإلجارة مختلف كما لو استأجره  .  واحد

 أحد للحج في هذا العام واستأجره آخر للحج في العام القادم. 

صُ )  الحجمُ أي:  (  د  ولو  إتمام  عن  قبل    نع  الحرم  ) العدو  من  ودخول  اإلحرام  قبل 

 
ّ
املتخل بنسبة  األجرة  من  كان  فاستعيد  فلو  اإلجارة،  مورد  من  به  نسبة  (  أتى  "سفر  ما 

  % من مجموع العمل الذي يستحق عليه األجرة كاملة استحق   25عادل  الذهاب للحج" ت

الباقي  األجرة  ربع   منها    75أي    -وأعاد  عنه  -%  الصد ولو)   .وهكذا  ،للمنوب  حصل   )  

 و) 
َ
وبذلك يتم الحج   - املنوب عنه( نيابة عن الحج في املستقبل)  ( النائب "املصدود"نمِ ض

كاملة األجرة  ويستحق  يلزم)   -  عنه  عنهلم  املنوب  طلبهإجابته)   (  إلى  يكون  (  وإنما   ،

 .  بالخيار بين قبول طلبه أو رفضه واسترداد باقي األجرة منه

استؤجر)  للحجوإذا  األجرة)   (  أيفقصرت  كافية   :(  تكن  الحج   لم  نفقة    لتغطية 

 النائب "األجير" أتم النقص من ماله  
ّ
ال يجب على املنوب    :( أي اإلتمام  لم يلزم ) بحيث إن

يتمم   أن  فضلت)   .النقص له  عنه  لو  زادتوكذا  أي  األجرة  النفقة)   (  التي صرفها عن   )

الحج "األجير"  النائب   املستأجر)   في  يرجع  أي لم  عنه  :(  بالفاضل)   املنوب  أي عليه   ) :  

 . "األجير" الزائد، وإنما هي ملك للنائب

للحاضر)  الواجب  الطواف  في  النيابة  يجوز  الحجوال  في  كاإلغماء  )   (  العذر  مع  إال 

 والبَ 
َ
وما شابههماط له    ( ن  يستنيب  فيجوز  والبَ حينئذ  أن   ، 

َ
اإلنسان ال  ن: مرض يصيب  ط

( إذ اتضح عدم جواز النيابة في الطواف الواجب  و) ،  يستطيع معه الحفاظ على الطهارة

املعذور   ) لغير   فـ 
ّ
يتول أن  ذلكيجب  أيى   ):   ( الواجب  حامل  الطواف  حمله  ولو  بنفسه. 

أمكن به  أيفطاف  منهما)   جاز   : (  لكل  يحتسب  واملحمول أن  الحامل  عن  )   (  افه  طو

هما،  ؛ إذ امتثال الطواف يحصل بالطواف حول البيت وقد حصل ذلك من كل من( نفسه

 في صحة الطواف كما سيتضح
ً
 . أما املش ي فليس شرطا



إ:  مالحظة للطواف عنه   
ً
أن يستنيب شخصا له   يجوز 

ً
الطواف مستحبا أو    ،ذا كان 

 
ً
   لكنه غير حاضر في الحج أي لم يكن في مكة. كان واجبا

تبرّ )  بالحج عن غيره بعد موته برأت ذمتهولو  إنسان  الحج عنه  ع  ( وال يجب قضاء 

 .  بعدئذ  

كفارة)  النائب من  يلزم  ما  إذ سيتضح  وكل   ،)  
ً
 الحقا

ّ
   أن

ً
أمورا لو  "محرمات"    هناك 

 ( الكفارة  النائب ما يوجب  الكفارة، فلو فعل  الحج وجبت عليه  أثناء  الحاج  ففي  فعلها 

في مال املنوب عنهماله النائب ما يوجب    :( أيولو أفسده) ،  ؛ ألنها صدرت منه( ال  فعل 

الحج قابل)   فساد  أيحج من  القادم  :(  العام  في  أن يحج  باألجرة ) ،  وجب عليه  يعاد  وال 

؛ ألنه يجب  الحج  هال يجوز للمنوب عنه أن يطالب النائب باألجرة بسبب إفساد  : ( أيعليه

 .  كما عرفنابماله عليه الحج في العام القادم 

 . ( اإلجارة اقتض ى التعجيل ما لم يشترط األجل( املنوب عنه ) وإذا أطلق) 

 ليحج عنه، فها هنا صورتانأ  املنوب عنه املعنى: لو استأجر  
ً
 ؛ حدا

الحج   - األجير  فيه  يؤدي   
ً
معينا  

ً
وقتا يحدد  ال  أي  اإلجارة،  يطلق  أن  األولى: 

 نيابة عنه.  

-  
ً
 ووقتا

ً
. الثانية: أن يشترط أجال

ً
 معينا

 أي في نفس عام  ففي صورة إ
ً
طالق اإلجارة يجب على األجير "النائب" أداء الحج فورا

تقييد اإلجارة بأجل معين  اإلجارة؛ ألن مقتض ى اإلطالق التعجيل في األداء. أما في صورة  

 فيجب على األجير اإلتيان بالحج في األجل الذي عّينه املنوب عنه.

؛ فالحجة الواجبة الواحدة ال  ( واحدفي عام  عن اثنين)   ( األجير وال يصح أن ينوب)  

واحد عنه"  "منوب  مؤجر  عن  إال  هذا .  تقع   ،
ً
إلى   طبعا الواجب  بالنسبة  أما  الحج   ،

  . افي استئجار شخص واحد ليحج نيابة عنهم  -أو أكثر    -يشترك اثنان  املستحب فيجوز أن  

 ليحج    :( أيولو استأجراه) 
ً
 واحدا

ً
  استأجر شخصان أجيرا

ً
 واجبا

ً
(  لعام)   نيابة عنهماحجا

ولو  ) ،  ( منهما وبطل عقد إجارة املتأخراألسبق) إجارة    ( عقد صح)   أي نفس العام   معين



(  بطال) ين وحصولهما في وقت واحد  إيقاع العقدكان  ( أي:  اقترن العقدان وزمان اإليقاع

 
ً
   اإلجارة  إذا كان موردو ؛ لعدم صحة النيابة عن اثنين في عام واحد،  معا

ً
  غير صحيح شرعا

 
ً
   . تبطل اإلجارة حتما

إتمام الحج بسبب املرض، ففي مثل هذه    لم يتمكن من:  أي،  ( النائبوإذا أحصر) 

وإنما   كان،  الحج كيفما  "النائب"  يترك  بالهدي) الحالة ال  أيتحلل  إحرام    :(  يتحلل من 

الهديبالحج   النساء،    ، ذبح  له جميع محرمات اإلحرام عدا  تحل  ويطاف عنه  ) وبذبحه 

 بأ(  طواف النساء
ً
شواط"  "سبعة أليطوف عنه طواف النساء، وهو طواف    ن يكلف أحدا

الحج     كطواف 
ً
 تماما

ً
الحقا سيتضح  كما  النية  في  عنه  يختلف  ت ،  فقط  له  حوبفعله  ل 

  .
ً
صح حجه    -أي تحلل بالهدي وطيف عنه طواف النساء    -لو فعل ذلك  (  و) النساء أيضا

؛ ألن  ذا كانت اإلجارة مقيدة بوقت معينإ  ( فيماهال قضاء عليو) وبرأت ذمة املنوب عنه  

قد فات الحج  إ  وأما ،  وقتها  عليه قضاء  فيجب  كانت مطلقة  عنه"  ذا  "املنوب  نيابة عن 

 .بعد زوال الحصر

استحق من األجرة بمقدار    اإلحصار مالحظة: متى ما تحلل "األجير" من الحج بسبب  

"نسبة ما أتى به إلى الحج الكامل"، فيستقطع من األجرة بقدر تلك النسبة ويعيد الباقي  

   إلى املنوب عنه، كما تقدم في حالة الصد.

عارض)  فمنعه  والنذر  اإلسالم  كحجة  مختلفان  حجان  عليه  وجب  عن  ومن   )

بهما في عام وا)   اإلتيان  لهما  أجيرين  يستأجر  أن  االستئجار    ،( حدجاز  يكون  أن  وال يجب 

 .  لهما في عامين مختلفين

مشاعر الحج    :( أيويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في املواطن كلها) 

شعيرة آخر  وحتى  امليقات  من  و) ،  ابتداء  والعمرة،  الحج  أفعال  من  فعل  كل  ( وعند 

 ( 
ً
( كذلك  و)   . إلى املنوب عنه(  أن يعيد ما يفضل معه من األجرة بعد حجهيستحب أيضا

 .  اتبع الحقأي: ( حجه إذا استبصر)  ( للحقأن يعيد املخالفيستحب ) 

ستأجر لتحج نيابة عن غيرها )  :( أيويكره أن تنوب املرأة) 
ُ
لم  :( أيإذا كانت صرورةت

 وكان حجها ألول مرة
ً
 . تحج سابقا



  مسائل ثمان:) 

األجرة انصرف ذلك  )   ( مقدار نولم يعيّ حج عنه أن يُ )   ( قبل موته األولى: إذا أوص ى •

أجرة مثل ذلك الحج وما جرت به العادة، فُينظر إلى أجرة حج النيابة    :( أي إلى أجرة املثل

( إذا  و) ،  التي تشبه في شروطها الحجة املوص ى بها ويتم تحديد قدر األجرة بناء على ذلك

 ( الحجة التي أوص ى بهانتإذا كا )   أصل تركة امليت  :( أيتخرج من األصلتعّينت األجرة ) 

(  و) ،  الورثةألن الحج الواجب حق واجب في ذمة امليت وهو مقدم على حقوق    (؛واجبة) 

 ( الثلثتخرج  أيمن  تركته  :(   )   ثلث 
ً
ندبا كانت  أيإذا  األجير  ) .  مستحبة  :(  ويستحقها 

أيبالعقد األجير    : (   
ّ
يُ   يملكإن وال  العقد معه  بمجرد  اإلتيان  األجرة  إلى حين    بالحج نتظر 

املقررة بعد ذلك  بالشروط  ما شرط) ،  ليملكها  )   ( عليه من شروطفإن خالف    له يكون 

 ال األجرة املسّماة في العقد. ستحق أجرة املثل ا : ( أيأجرة املثل

 تنبيهان: 

بالعقد    -1 لألجرة  األجير  اإلتيان  استحقاق  قبل  له  األجرة  تسليم  وجوب  يعني  ال 

ويجوز للمستأجر تأجيل دفعها إلى ما بعد إتمام األجير للحج، وإنما تظهر    بالعمل "الحج"، 

كانت لو  فيما  له   فائدته  دفعها  قبل  ونماء  زيادة  لها  وحصل  األعيان  من   
ً
عينا األجرة 

 لأل 
ً
 جير؛ ألنه حصل في ملكه. فسيكون النماء ملكا

 الفرق بين خروج األجرة من األصل أو الثلث:  -2

وجوب خروج األجرة من أصل تركة امليت، وبالتالي    تقتض يالوصية بالحج الواجب  

ال يحق للورثة مخالفة الوصية حتى وإن استوعبت األجرة كل التركة، بخالف ما لو كانت  

املستحب   بالحج  التركة    -الوصية  ثلث  من  األجرة  خروج  وجوب  يعني  يجوز    -والذي  إذ 

تن  امليت  ألن  الثلث؛  على  زاد  فيما  الوصية  إنفاذ  عدم  حتى  للورثة  املستحبة  وصيته  فذ 

 على إجازة الورثة. 
ً
 تبلغ ثلث التركة، وما زاد عليه ال يجب إنفاذ وصيته فيه ويكون متوقفا

علم منه إرادة  املرات، فإن لم يُ )   ( عددنحج عنه ولم يعيّ الثانية: من أوص ى أن يُ )  •

وإن علم إرادة  ) ،  ( الواحدة؛ فهي كافية في تحقق امتثال وصيتهالتكرار اقتصر على املرة



 وصية امليت  التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته
ّ
باألمور املستحبة  (، باعتبار أن

 للضرر عنهم إنما 
ً
 .  تنفذ في الثلث وما زاد عليه متوقف على إجازة الورثة؛ دفعا

( كمائة دينار أو نسبة  حج عنه كل سنة بقدر معينالثالثة: إذا أوص ى امليت أن يُ )  •

 
ً
 لتغطية تكاليف الحج ذلك القدر  لم يكن    :( أيفقصر)   معينة من غلة بساتينه مثال

ً
  كافيا

( واحدة، وهذا يعني أنه يحج عنه كل سنتين مرة.  جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة) 

لو قصر ذلك)  السنتين  :( أيوكذا  الثالثة)   نصيب  إليه من نصيب  كانت  أضيف  وإذا   ،)

تتطلب   الواحدة  السنة  أنه  أجرة  يعني  فهذا  امليت  قدره  مما  ثالث سنوات  نصيب  جمع 

 ُيحج عنه كل ثالث سنوات مرة، وهكذا. 

وديعة)  • إنسان  عند  كان  لو   الرابعة: 
ً
مثال دينار  كألف  وعليه  )   (  صاحبها  ومات 

 
ّ
( جاز أن يقتطع وال يبرؤون ذمته منه، )   ( عنهالورثة ال يؤدون ذلك  حجة اإلسالم، وعلم أن

دينار، فيجوز أن يقتطعها من األلف   250(، كما لو كانت أجرة الحج الحجقدر أجرة )  منها

به)  الوديعة؛فيستأجر  عن صاحب  نيابة  للحج   
ً
أيألنه)   ( شخصا الحج   :(  أجرة    مقدار 

( وبالتالي ال يحتاج إلى تحصيل إذنهم في التصرف فيه. أما ما يتبقى  خارج عن ملك الورثة) 

فيجب تسليمه إلى الورثة، وبحسب مثالنا: يجب    -بعد إخراج أجرة الحج    -من الوديعة  

 دينار  750تسليم 
ً
 .  لهم ا

  املنوب عنه  :( أيعن املستأجر عنه( ونواه ) اإلحرام)   ( األجير الخامسة: إذا عقد)  •

يصح)  لم  نفسه  إلى  النية  نقل  ذلكثم  له  يجوز  ال  أي  منه،  الفعل  ذلك  أكمل  ) ،  (  فإذا 

وال   عنه  املستأجر  تقع عن  لم  أحدهماالحجة  عن  تجزي  وال  األجرة  عدم  يستحق  أما   ،)

األجير   فألن  عنه؛  للمستأجر  الفرض    -احتسابها  بعد    -بحسب  نفسه  إلى  النية  نقل 

. وأما عدم  
ً
 بها أصال

ً
اإلحرام، وبالتالي لم تقع أفعال الحج نيابة عنه؛ ألنه لم يكن مقصودا

جائز   غير  فعل  نفسه  إلى  النية  نقل  فألن  لألجير؛  عبادة احتسابها  والحج  له،  بالنسبة 

 
ً
 . يشترط فيها القربة إلى هللا وال يصح التقرب باألمر غير الجائز شرعا

ن املبلغ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو أقل  حج عنه وعيّ السادسة: إذا أوص ى أن يُ )  •

، وإن كان( اإليصاء بالحج باملبلغ املعّين ) صح
ً
 كان أو مندوبا

ً
ثلث  ( من  أزيد)   ( املبلغ واجبا

الحجوكان)   التركة به    (  املال،  ) املوص ى  أصل  من  املثل  أجرة  كان  الورثة  يجز  ولم   
ً
واجبا



 حج عنه من بلده إن احتمل الثلثاملوص ى به )   ( الحجوالزائد من الثلث. وإن كان
ً
(  ندبا

امليتجرة  األ  بلد  قصر) ،  من  ذلكالثلث  (  وإن  وإن  )   عن  الطريق،  بعض  من  عنه  حج 

) قصر الثلث   الحجعن  ( 
ً
أصال أجير)   (  فيه  يرغب  ال  املبلغ بسبب  (  حتى  في  )   قلة  صرف 

 .ونحو ذلك من وجوه البر والخير ( كالتصدق على يتيم  وجوه البر

 ألة:  املس توضيح

األولى    -تقدم   املسألة  فهو    -في  وبالتالي  امليت  في ذمة  الواجب حق واجب  الحج   
ّ
أن

لذا   الورثة،  حقوق  على  أصل  أجرته  خرج  تمقّدم  بخالف  المن  به،  االيصاء  عند  تركة 

 
ّ
لو  ف  ، ومن ثم  خرج من الثلث وما زاد عليه يتوقف على إجازة الورثةت  أجرته   املستحب فإن

 ا عدة صور:حج عنه بمبلغ معّين فها هنقبل موته بأن يُ  أحدأوص ى 

ن للحج بقدر ثلث تركة امليت أو أقل، كما لو كانت تركته ألف  أن يكون املبلغ املعيّ   -1

املعيّ  واملبلغ  للحج  دينار  تكون  دينار،    250ن  الحالة  هذه  بب"وصيته  وفي  املبلغ  الحج 

.  صحيحة  " املحدد
ً
 أو مستحبا

ً
 ويجب تنفيذها سواء كان الحج املوص ى به واجبا

تركته  املأن يكون    -2 لو كانت  امليت، كما  ثلث تركة  أزيد من  للحج  املعّين   500بلغ 

، فهنا: 250دينار واملبلغ املعين 
ً
 دينار، وكان الحج املوص ى به واجبا

-  " في الوصية  دينار بحسب املثال" بقدر أجرة املثل "أي    250إن كان املبلغ املحدد 

أ من  كله  أخرج  النيابة"  حج  في  عادة  عليه  متعارف    مبلغ 
ّ
أن تقدم  إذ  امليت؛  تركة  صل 

 املبلغ بقدر أجرة املثل. 
ّ
 الحج الواجب مقّدم على حقوق الورثة واملفروض أن

دينار"،    200وإن كان املبلغ املحدد أزيد من أجرة املثل، كما لو كانت أجرة املثل "  -

الزيادة، فهنا تكون وصيته    250واملبلغ املحدد " بالحج باملبلغ  دينار"، وأجاز الورثة هذه 

 .
ً
 املحدد صحيحة ونافذة أيضا

أما إذا لم يجيز الورثة الزيادة على أجرة املثل، ففي هذه الحالة تخرج أجرة الحج    -

حقوق   على  مقّدم  حق  ألنه  التركة؛  أصل  من  املثل  أجرة  بمقدار  به"  "املوص ى  الواجب 

مثالنا: ملا كانت أجرة  الورثة كما عرفنا، ويخرج املقدار الزائد عليها من الثلث. وبحسب  



" "أي:    200املثل  التركة  أصل  من  فتخرج  "أي:    500دينار"  منها  واملتبقي   300دينار"، 

دينار"،    100دينار" ُيقّسم ثالث أثالث وتكون وصية امليت نافذة فيها بمقدار الثلث "أي:  

 " من هذا الثلث.  50وعلى ذلك تخرج الزيادة على أجرة املثل "أي
ً
 دينارا

وصية  أن    -3  
ّ
أن وواضح  واجب،  ال  مستحب  لحج  الوصية  في  املعّين  املبلغ  يكون 

امليت في األمور املستحبة تنفذ في ثلث التركة، وما زاد عليه يتوقف على إجازة الورثة فإن  

 أجازوا نفذت وإال فال، ففي مثل هذا الفرض توجد عدة حاالت: 

كثر منه، وكان يكفي لالستئجار  أن يكون الثلث بمقدار املبلغ املعين في الوصية أو أ  -

للحج عنه   ويتعين استئجار شخص  تكون وصيته صحيحة  امليت، وحينئذ   بلد  عنه من 

 من بلد امليت. 

أن يكون الثلث أقل من املبلغ املعّين في الوصية، ولم يجيز الورثة إنفاذها فيما زاد   -

الطريق   لالستئجار عنه من بعض  يكفي  الثلث  مبلغ  الثلث، وكان  امليت،  على  بلد  ال من 

 ففي مثل هذه الحالة يجب االستئجار عنه من بعض الطريق. 

أي    - به  يقبل  وال   
ً
جدا  

ً
قليال مبلغه  كان  بحيث   ،

ً
أصال عنه  بالحج  الثلث  يفي  أن ال 

 أجير، فهنا ال يجب الحج عنه ويصرف مبلغ الثلث في سائر وجوه البر والخير. 

في حج واجب وغيره)  • أوص ى  إذا  أوص ى  ( من  السابعة:  لو  املالية كما  بحج  األمور 

 )   بناء مسجد أو مبّرة لأليتام ونحو ذلكمستحب أو  
ُ
قدم الحج الواجب    :( أيم الواجبِد ق

 )  كل ما أوص ى به :( أي فإن كان الكل) ، املستحبةعلى سائر وصاياه 
ً
(  وقصرت التركة واجبا

تغطية   وصاياهتكاليف  عن   )   كل 
ُ
بالحصصّس ق الجميع  على  ألن  ( مت  واجب  ؛  الجميع 

 . وليس أحدها أولى من اآلخر

 :تتوضح من خالل املثال التالي وطريقة التقسيم بالحصص 

لو أوص ى بوصايا مالية واجبة كالحج والزكاة والدين، وكانت تركته ال تكفي لتغطيتها  

ف  ترك ألف دينار، و كلها، كما لو  
ّ
 ودينه    250كان الحج يكل

ً
دينار وزكاته ألف    500دينارا

    125كـ  تناسب الجميع  حصص صغيرة    إلى منا هذه املبالغ  فلو قّس دينار،  
ً
فسيكون  دينارا



  14املجموع هو "و حصص"،    8حصص" والزكاة "  4حصة" والدين "  2حصة الحج منها "

إلى واآل حصة"،   نأتي  التركة    ن  إلى  ألف  اقع   حصة   14فنقسمه     71,5  بو
ً
تقريبا   دينار 

 وحيث  ،  للحصة الواحدة
ّ
، ونصيب ا  143الحج له حصتان فيكون نصيبه    إن

ً
لدين  دينارا

286   
ً
أدينارا له  الزكاة  ؛ ألن     572ربع حصص، ونصيب 

ً
كما  دينارا ثمان حصص  له  ؛ ألن 

   عرفنا، وهكذا. 

( في  عليه حجة اإلسالم ونذر أخرى، ثم مات بعد االستقرار)   ( وجبالثامنة: من)  •

األصل)   ذمته من  اإلسالم  حجة  أيأخرجت  التركةأ  :(  ولو    واملنذورة) ،  صل  الثلث.  من 

املال إال عن حجة اإلسالم اقتصر عليها لوارثه  (  ويستحب) ،  ( دون الحجة املنذورةضاق 

 . ؛ ألنه بمثابة الدين عليه، وهو من البر بالوالدين ( أن يحج عنه النذر) وولّيه 

الثلث،   التركة وخروجها من  الحج من أصل  بين خروج أجرة  مالحظة: تقدم الفرق 

 فراجع. 

 .( فرادإران، و وهي ثالثة: تمتع، وقِ 

 وسيتضح معنى كل قسم منها وشروطه والفرق بينه وبين القسمين اآلخرين. 

 :(حج التمتع) 

التمتع سّم  ف  ه ن؛ أل ي بحج  + حج"،  التمتع ب املكلف  يتألف "من عمرة      ُيحرم   حج 
ً
أوال

تتألف من:  بالعمرة   التمتع" وهي  الطواف + صالة ركعتي  ]"عمرة   + امليقات  اإلحرام من 

ل من العمرة، [الطواف في املقام + السعي بين الصفا واملروة + التقصير
ّ
  ، فإذا قّصر تحل

اقعة بين تحلله  ثم يُ وحّل له ما حرم عليه باإلحرام،   حرم مرة أخرى للحج، وفي الفترة الو

للح وإحرامه  العمرة  أن  من  يمكنه  وضع  ب  يتمتع ج  أو  زوجته  إتيان  أو  كالزواج  شاء  ما 

 . الطيب وما شابه



يُ فصورته:  )  املتمأن  بالعمرة  امليقات  من  بهاتحرم  أيع  لعمرة    :(  اإلحرام  ينوي 

بها) ،  التمتع  يدخل  أيثم  العمرة  :(  ركعتيه)   بتلك  ويصلي  بالبيت،   
ً
فيطوف سبعا ( مكة 

أيباملقام)   الطواف  يركعت   :أي السالم  :(  عليه  إبراهيم  الصفا  ) ،  مقام  بين  يسعى  ثم 

 
ً
 ر، ويقصّ واملروة سبعا

ّ
، وإذا قّصر تحل

ً
ل من إحرام عمرة  ( كأن يأخذ ش يء من شعره مثال

   .التمتع 

 ثم يُ ) 
ً
يوم  )   من داخل مكة وليس من امليقات  : ( أيمكة  للحج من)   ( آخر نش ئ إحراما

،  الثامن من ذي الحجة  هو يوميوم التروية:  أي: يستحب له ذلك، و (  على األفضل  التروية

إذ لم يكن فيها    سمي بذلك؛ ألن الحجيج كانوا يتروون فيه املاء ويحملونه معهم إلى عرفة 

إن   ثم  يومذاك.  التروية  ماء  يوم  للحج  واجباإلحرام  ال  أ،  مستحب  الواجب  باعتبار   
ّ
ن

لو كان  وعليه ف  التاسع حتى الغروب،بعد اإلحرام هو الوقوف بعرفات من زوال يوم  عليه  

    -يحتاج إلى ساعتين  
ً
للوصول من مكة إلى عرفة وإدراك الوقوف بها عند الزوال،    -مثال

في صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة وال أقل قبل  للحج حرم يُ  أن -والحال هذه   -فيمكنه 

بساعتين إ   الزوال  من  عرفات  ليتمكن  في  الوقوف  بدايةدراك  قال:  الزوال  عند  ولهذا   ،

الوقوف)  يدرك  أنه  يعلم  ما  بقدر  بعرفاتوإال   ).    
ً
اإلحرام  وعموما مكةيعتبر  العمل    من 

أعمال الحج بها) ،  األول من  يأتي عرفات فيقف  بها  بمعنى(  ثم  الكون  فيها  :  أي أن يكون 

أو    
ً
أو  ولو جالسا  

ً
  نائما

ً
) الغروب، ثم يفيضإلى  ) مستلقيا ( الحرام  إلى املشعر( أي: يخرج 

الفجر)   "مزدلفة" طلوع  بعد  به  الشمسفيقف  طلوع  إلى  يفيض) ،  (  فيحلق    ثم  منى  إلى 

رأسهبها النحر)   (  أييوم  الحجةيوم    :(  ذي  من  جمرة ) ،  العاشر  ويرمي  هديه،  ويذبح 

   .( بسبع حصيات العقبة

  : ( أيأو لغده)   في نفس يوم العاشر من ذي الحجة  :( أي ثم إن شاء أتى مكة ليومه) 

فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف  ) ،  الحادي عشر من ذي الحجة

 
ّ
؛  الثالث (  ف عليه من الجمارطواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخل

والثاني عشر من ذي  في يومي الحادي عشر  "جمرة العقبة"  الصغرى والوسطى والكبرى  

كما  سيأ  الحجة 
ً
ذلك الحقا تفصيل  و .  تي  الثاني  اليوم  في  الجمار  رمي  من    إفاضتهوبعد 

 . الحجأنهى أعمال يكون قد   زوال منى بعد ال



، وإنما يفّضل  ال يذهب إلى مكة ليؤدي ما فيها من أعمالأي:  (  وإن شاء أقام بمنى) 

في منى   الثاني عشر، ثم  حتى يرمي جماره الثالث يوم  ) اإلقامة  الحادي عشر، ومثله يوم 

وإن  ) .  زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة  :( أي بعد الزوال)   من منىأي: يخرج  (  ينفر

الثاني النفر  إلى     أقام 
ً
أيضا في  والنفر  (  جاز  منى  في  املبيت  اختار  إذا  فيما  يحصل  الثاني 

ولو    منهاينفر    ثم  رمي الجمار الثالثاليوم الثالث عشر    في اليوم الثاني عشر فيجب عليه  

) و)   . قبل الزوال افين والسعي ( بعد نفوره من منى  إلى مكة للطو يؤدي طواف    : ( أيعاد 

الصفو الحج   بين  يسعى  ثم  وركعتيه،    اركعتيه  النساء  طواف  يطوف  ثم  ذلك  وبواملروة 

 . وأنهى أعماله الحج   إحراميكون قد تحلل من 

من كان بين منزله  )   واجب على   :( أيفرض) أي: حج التمتع    ( من الحجوهذا القسم) 

( فإن عدل هؤالء) ،  ( من الجوانب األربعةفما زاد من كل جانب  "كيلومتر  22"وبين مكة  

التمتع   :أي عليهم حج  اإل القِ   إلى )   من وجب  أو   ران 
ً
اختيارا اإلسالم  في حجة  وبدون  فراد   )

يجز)   عذر  اإلسالم  ( لم  حجة  العدول ويجوز )   ، منها  ذمتهم  تبرأ وال    عن  إلى    (  التمتع  من 

 مع االضطرار) ران أو اإلفراد  القِ 
ً
  ( كضيق الوقت مثال

ً
، فلو ضاق الوقت على الحاج تمتعا

 فاته الوقوف بعرفات ففي مثل هذه الحالة يجوز له  
ً
بحيث إنه إذا أتى بأعمال العمرة أوال

متأخرة   فيه  العمرة  ألن  اإلفراد؛  حج  إلى  عنهالعدول  ومنفصلة  بل  الحج،  كما   عن 

 .  سيتضح

 :  ( أربعة)  شروط حج التمتع   :( أيوشروطه) 

   .التي تجب في كل عبادة ( النية)  -1

الحجة)  -2 وذو  القعدة  وذو  الحج، وهي شوال  في أشهر  لو سافر  ووقوعه   :
ً
فمثال  )

أن   يصح  فال  الحج،  وقت  إلى  فيها  البقاء  وأراد  رمضان  شهر  في  مكة  ُيحرم  إلى 

التمتع في شهر رمضانب ، وإنما يحرم بها في شهر شوال أو ذي القعدة أو  عمرة 

ثم   الحجة  ذي  عرفنابداية  كما  للحج  آخر   
ً
إحراما أن  .  ينش ئ  يصح  ال  كذلك 

بعد   ما  إلى  النساء"  والسعي وطواف  الحج  "طواف  الحج  أعمال  أواخر  يؤجل 

 انقضاء ذي الحجة.  

ما يعلم  ) في أشهر الحج    إنشاء حج التمتع وبدايته  : ( أيوضابط وقت اإلنشاء) 

   ( أنه يدرك املناسك
ً
: لو كانفي وقتها املحدد شرعا

ً
يحتاج إلى أسبوعين    ، فمثال



ا أمور  ل لسفر  لتهيئة  واإلحرام  امليقات  إلى  اإلحرام  والوصول  ثم  التمتع  عمرة 

للحج من مكة والتواجد في عرفات عند زوال يوم التاسع من ذي الحجة، فهذا  

وقت وجوب   
ّ
أن يبدأ    يعني  له  بالنسبة  التمتع  عرفة  قبل حج  بأسبوعين،    يوم 

 . وهكذا

بالحج  )  -3 يأتي  في سنة واحدةوأن  ُيحرم  ( والعمرة  ثم   
ً
أوال التمتع  ، فُيحرم بعمرة 

للحج بعدها بالنحو الذي تقدم ذكره، وال يصح إفراد الحج عن العمرة في حج  

   .التمتع 

يُ )  -4 مكةوأن  بطن  من  له  بالحج  لحج    :أي(  حرم  اإلحرام  ميقات  فهي  داخلها، 

أفضله) ،  التمتع  الحرام املسجد)   ( اإلحرام من و املقام)   (  أفضله  أي و مقام    :( 

السالم عليه  منثم) ،  إبراهيم  اإلحرام  الفضل  في  يليه  امليزاب)   (  أي تحت   ) :  

   .الكعبةميزاب  

 ولو أحرم بالعمرة املتمتع بها في غير أشهر الحج) 
ً
  ( كما لو أتى بها في شهر رمضان مثال

يقع حج التمتع كله  ؛ إذ يجب أن  ( كما تقدم في الشرط الثانيلم يجز التمتع بها إلى الحج) 

ن يكون ابتدأ  أ( ك وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ) في أشهر الحج  -بما ذلك عمرته    -

رمضان   شهر  آخر  في  شوال  بها  شهر  هالل  رمضان  بحيث  وقبل  شهر  في  منها  جزء  وقع 

التمتع   عمرة  عن  تجزي  ال   
ً
أيضا الحالة  هذه  مثل  ففي  شوال،  شهر  في  اآلخر  والجزء 

ال يجب    :أي   ( لم يلزمه الهدي( وبالتالي فلو أتى بالحج بعدها ) و) ،  التمتع   الواجبة في حج

  عليه ذبح شاة في يوم النحر بمنى؛
ً
 . ألنه من لوازم اإلتيان بحج التمتع الصحيح شرعا

( وهو موضع اإلحرام والتلبية  من امليقات)   وعمرته  لحج التمتع   ( اإلحرام( يجب ) و) 

(، أما في  مع االختيار)   الحج أو العمرةالذي حّدده رسول هللا صلى هللا عليه وآله ملن يريد  

ولو  تتضح. ) سحال االضطرار فيجوز اإلحرام من غير امليقات كما في بعض الحاالت التي  

لم يجزه التمتع من غير مكة  باإلحرا؛ ألن مكة هي ميقات  ذلك  ( أحرم بحج  التمتع  م  حج 

بإحرامهولو دخ) .  كما عرفنا منها) الذي عقده من خارج مكة  (  ل مكة  (  وجب استئنافه 

  إعادة لم يتمكن من    : ( أيولو تعذر ذلك ) ،  إحرامه من داخل مكة  عليه أن يعيد يجب    : أي

د ذلك، ويسقط  إن لم يتعمّ   -ولو بعرفة    -يستأنفه حيث أمكن  )   إحرامه من داخل مكة

   باعتبار أنه(  والحال هذه  "كفارة ترك اإلحرام من مكة"الدم  
ّ
اإلحرام من  إعادة  ر عليه  تعذ



هنا يعيد  ف  ن مكةثم تعذر عليه اإلحرام م  هتركتعّمد    إذا، أما  قد تعّمد تركهيكن  مكة ولم  

 اإلعادة من حيث أمكنه  إحرامه 
ّ
   .ذبح شاةوهي ، ارةوتجب عليه الكف

مُ للمتمتع وال يجوز  )  الذي دخل مكة  التمتع (   بعمرة 
ً
الخروج من  ) وتحلل منها    حرما

 به)   الحج :( أيمكة حتى يأتي بالحج، ألنه
ً
، فهو ملا  أي: بمن أتى بعمرة التمتع   ( صار مرتبطا

مكة    وأتم  دخل 
ً
واجبا الحج  صار  التمتع  أمران  أل   ؛عليه  عمرة  وعمرته  التمتع  حج  ن 

التمتع الخروج من مكة  مترابطان وعمل واحد حقيقة ، ال يجوز ملن أتى بعمرة 
ً
. وعموما

أي يخرج محرم ويعود كذلك، أو  "إلى تجديد عمرة  )   ال يحتاج  :( أي إال على وجه ال يفتقر) 

  صورتان ال يحتاج فيهما إلى تجديد العمرة   توجد   :أي(  "يخرج غير محرم ويعود قبل شهر

 :وبالتالي يجوز فيهما الخروج من مكة، وهما

1-   
ً
محرما مكة  من  يخرج  محرم،    أن  وهو  بعمرة  ويعود   

ً
محرما مكة  دخل  لو  كما 

 بإحرامه. إليها ثم خرج من مكة وعاد يوم التروية حرم للحج بعد تحلله منها أ التمتع ثم 

على    -2 شهر  مض ي  قبل  إليها  يعود  لكنه  محرم  غير  وهو  مكة  من  يخرج  إحرام  أن 

 ال يحتاج إلى تجديد  
ً
      العمرة.عمرة التمتع، فهنا أيضا

( كما لو أتى بعمرة التمتع في شوال، ثم خرج من مكة وأراد دخولها  د عمرةولو جّد ) 

يحرم من امليقات ويدخل مكة    ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن في بداية ذي الحجة

 بعمرة تمتع جديدة، و
ً
يجعل العمرة الثانية هي عمرة    : أي(  تمتع باألخيرة إلى الحج) محرما

بمثابة   فتصبح  األولى  العمرة  وأما  الحج،  وبين  بينها  االرتباط  يتحقق  حتى  التمتع  حج 

 .  العمرة املفردة

بعمرته)  أي ولو دخل  التمتع   :(  وخش ي  )   عمرة  مكة  الوقتإلى  لو دخل    ( ضيق  كما 

، فحينئذ  يخش ى لو أنه ُيتم 
ً
أعمال العمرة    مكة في صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة مثال

والوقوف بها، ففي  زوال  الالوصول إلى عرفات قبل  من مكة ال يتمكن من  بالحج    ُيحرم ثم  

الحالة  هذه  النية)   مثل  نقل  له  ) جاز  التمتع  حج  من  اإل (  اإلفرادإلى  نيته  فيجعل  تيان  ( 

 ( التمتع  حج  بدل  اإلفراد  مفردةبحج  عمرة  عليه  أيوكان  بعمرة    :(  يأتي  أن  عليه  يجب 

   .ن عمرة حج اإلفراد متأخرة عنه وليست متقدمة عليه كحج التمتع مفردة بعد الحج؛ أل 



والنفساء)  الحائض  اإلفرادوكذا  إلى  التمتع  حج  من  النية  نقل  لهما  يجوز  إن  )   ( 

عن   عذرهما  عمرةالتحللمنعهما  إحرام  من  بالحج) التمتع    (  اإلحرام  لضيق    ؛ وإنشاء 

 . واالنتظار حتى انقضاء العذر( الوقت عن التربص

ذلك:     توضيح 
ّ
والطواف  إن الحرام  املسجد  دخول  هو  التمتع  عمرة  أعمال  أحد 

السالم،   عليه  إبراهيم  مقام  عند  الطواف  ركعتي  ثم صالة  أشواط  سبعة  الكعبة  حول 

 املر 
ّ
أة التي لديها عذر شرعي "الحيض أو النفاس" ال تتمكن من فعل ذلك؛ ألنه  وواضح أن

يوم   في  مكة  ودخلت  التمتع  بعمرة  أحرمت  أنها  فلو  وبالتالي  بالطهارة،  مشروط  عمل 

    -الخامس من ذي الحجة  
ً
، فإذا  عنها إال بعد أسبوعينقض ي    ال وكانت في عذر شرعي    -مثال

 انتظرت حتى ينقض ي لتتم عمرتها  
ُ
ل منها ثم ت

ّ
يفوت عليها وقت    م للحج من مكةحرِ وتتحل

اإلفراد،   إلى حج  التمتع  من حج  نيتها  تنقل  الحالة  مثل هذه  ففي  كما هو واضح،  الحج 

 ويجب عليها أن تأتي بعمرة مفردة بعد االنتهاء من الحج. 

  : ( أيتجدد العذر)   بالطواف ثم  باشرتعمرة التمتع ودخلت مكة و ب( أحرمت  ولو) 

 ) أثناء الطواف  الحيض أو النفاسجاءها 
ً
 (  وقد طافت أربعا

ً
 أو ستا

ً
من األشواط  أو خمسا

الطواف    السبعة  في  متعتها) الواجبة  أيصحت  التمتع   : (  عمرة  وأتت  ) ،  منها  صحت 

املناسك وبقية  السعي    -  فتأتي(،  بالسعي  و   -بعد  تنش ئ  بالتقصير  ثم  العمرة،  من  تتحلل 

ثم تقف في املشعر ثم تأتي  رفات عند زوال يوم التاسع  في ع  وتقفإحرام الحج من مكة  

حتى   بهما  تأتي  أن  يمكنها  ال  النساء"  و"طواف  الحج  "طواف  فقط  يبقى  منى،  بأعمال 

ما )   بعد أن تطهر   :( أيوقضت بعد طهرها) وبذلك يصح حج التمتع منها،  ،  ينقض ي عذرها

عليهابقي افها)   (  التمتع من طو لعمرة  تقض ي  (  أشواط  أربعة  كانت طافت  فلو    ثالثة ال، 

 . املتبقية

ن  أل سقط وجوبها عن املكلف؛    : ( أيسقطت العمرة املفردة التمتع )   ( حجوإذا صح) 

ذا أتى بحج التمتع بشكل صحيح  إالعمرة املفردة واجبة على املكلف كوجوب الحج، لكنه  

 ف
ً
 إشرعا

ّ
   أن يأتي بها. -بعد هذا   -عمرة التمتع تجزي عن العمرة املفردة، وال يجب عليه   ن



  :(رانحج اإلفراد والق  ) 

 الفرق بين حج التمتع واإلفراد يتلخص في جهتين:  

1-   
ّ
التمتع    إن    -ينا  رأكما    -حج 

ّ
إن بحيث  حج"   + "عمرة  من  مركبة  عمرة    عبادة 

شهر الحج، وتكون متقدمة عليه ومتصلة به، وليس  في أالتمتع تقع في نفس سنة الحج و

األمر كذلك في حج اإلفراد، فكل من الحج والعمرة املفردة عبادة مستقلة ومنفردة عن  

وفي    يأتي  أن ، ويجوز  األخرى  بل  الحج  في غير سنة  أ بالعمرة  الحج، كما سيتضح  غير  شهر 

 . اآلن

 الهدي   -2
ّ
في يوم النحر كما عرفنا،    " منى"حد أعمال  وهو أ  واجب في حج التمتع،  إن

 لكنه غير واجب في حج اإلفراد. 

، لكنه يختلف عنه في أمر واحد فقط، وهو  
ً
مالحظة: حج الِقران كحج اإلفراد تماما

 
ُ
 امل

ّ
 م بحج الِقران يسوق معه "هدي" عند أدائه الحج. حرِ أن

(  من امليقات أو من حيث يسوغ له اإلحرام بالحج)   للحج(  حرمأن يُ وصورة اإلفراد:  ) 

  ثم ،  ثم يمض ي إلى عرفات فيقف بها) ،  قرب إلى عرفات من امليقاتكدويرة بيته إن كانت أ

ت  ثم يطوف بالبيا،  ثم إلى منى فيقض ي مناسكه بهه،  فيقف ب)   ( الحراميمض ي إلى املشعر

، بهذا  ( ويصلي ركعتيهء  طواف النساويطوف  ة،  بين الصفا واملرو ويسعى  ه،  ويصلي ركعتي

ل من إحرام حج اإلفراد
ّ
 .  يكون قد تحل

) و)  يجب  منه(  الحج واإلحالل  بعد  مفردة  عمرة  يشترط    ،( عليه  تكون  فيها  وال  أن 

 . كعمرة التمتع  متصلة بالحج

وإنما    بالعمرة املفردة بعده،  يأتي  أن يجب عليه    اإلفراد تنبيه: ليس كل من يحج حج  

  -أو املنذور    الحج املندوب  ، وأما "حجة اإلسالمفيما لو كان حجه الذي أتى به هو "تجب  

   . بالحج فقط يأتي أنفيكفيه  -ولم يشمل العمرة إذا اقتصر نذره على الحج 



التي تجب بعد    لعمرة املفردة ُيحرم ل  : ( أييأتي بها( ما دام هو في الحرم "مكة" ) ثم) 

الحل) الحج   أدنى  أيمن  ف  :(  والحرم،  الحل  بين  الفاصل  فيها  ت  ضع مو   قربأالحد  نتهي 

 حرم منه للعمرة املفردة.الحرم ويبدأ الحل يمكنه أن يُ حدود 

ذي الحجة "بعد  شهر  ال يشترط أن تكون في    :( أيويجوز وقوعها في غير أشهر الحج) 

ولو  )   .بل تجوز في جميع أشهر السنة ،  القعدة القادمينالحج مباشرة" وال في شوال أو ذي  

داخل حدود الحرم  من موضع  أحرم  أي    من دون أدنى الحل  :( أيأحرم بها من دون ذلك

افتقر)   "مكة" و األول،  اإلحرام  يجزه  لم  الحل  أدنى  إلى  خرج  أيثم  إلى  )   احتاج  :( 

 . من "أدنى الحل" إعادة اإلحرام من جديد  :( أياستئنافه

القسم)  أيوهذا  دون  والقِ )   اإلفراد  : (  وبينها  بينه  ومن  مكة  أهل  فرض    22"ران 

جانب  "كيلومتر كل  األربعةمن  الجوانب  من  هؤالء) .  (  عدل  أو  وإن  اإلفراد  حج  من   )

 ران ) القِ 
ً
 جاز  إلى التمتع اضطرارا

ً
ال يجب    :( أيوال يلزمهم هدي)   ( وصح حجهمأو اختيارا

 . عليهم ذبح الهدي في يوم النحر

ره فيما  واالضطرار املوجب للعدول عن حج اإلفراد أو الِقران إلى التمتع يمكن تصوّ 

ر اإلتيان بالعمرة بعد الحج، أو    -املفرد أو القارن    -إذا كان الحاج  
ّ
 فيما لو أخ

ً
يخش ى عدوا

إذا   فيما  الشهرية  عادتها  مجيء  وتخش ى  امرأة  وال  كانت  الحج  بعد  ما  إلى  العمرة  رت 
ّ
أخ

من   بالنية  العدول  يمكن  الصورتين  هاتين  مثل  ففي  تتطهر،  أن  إلى  االنتظار  من  تتمكن 

 ثم الحج بعده. 
ً
 حج اإلفراد والِقران إلى حج التمتع ومن ثم اإلتيان بعمرة التمتع أوال

 :  ( وشروطه ثالثة) 

  (.النية)  -1

 ، كحج  ( وأن يقع في أشهر الحج)  -2
ً
  .التمتع تماما

امليقات)  -3 إن كان منزله دون  أهله  أو من دويرة  (  وأن يعقد إحرامه من ميقاته، 

 .  قرب إلى مكة من امليقاتأ  :أي

أفعال القارن )   )  ( الذي يأتي بحج الِقرانو
ُ
ز عنه بسياق  د غير أنه يتميّ فرِ وشروطه كامل

إحرامه عند   .  ( الهدي 
ّ
إن اإلشعار،  أ  د بأحيحصل  القارن  إحرام    ثم  التلبية،  ثالثة:  مور 



، لهذا قال:    ،التقليد
ً
ى استحب له  وإذا لبّ ) فإذا أحرم ولّبى كان اإلشعار أو التقليد مستحبا

 ،  اإلبل :( أي إشعار ما يسوقه من البدن

) و)  اإلشعار:  سنامه(  يشق  أن  بحديدةهو  صفحته  )   (  ويلطخ  األيمن  الجانب  من 

( بأن يجعلها صفين  دخل بينهاإبل ) أي:  (  كان معه بدنوإن  )   عرف أنه هدي، ( حتى يُ بدمه

   أشعرهاو ) ،  ويكون هو بينها أي وسطها  عن يمينه وشماله
ً
 وشماال

ً
  شعر اإلبل يُ   :( أييمينا

تكون  جانبه   التي  في  يمينه  ويُ   اعن  تكون شعر  األيمن،  التي  جانبه  اإلبل  في  شماله    اعن 

 . األيسر

 ( 
ّ
 في رقبة  قوالتقليد: أن يعل

ّ
 قد صل

ً
   .( ولو صالة نافلةى فيهاملسوق نعال

للبدن)  والتقليد  أي واإلشعار  يُ   :(  أن  اإلبلشيمكن     عر 
ّ
يقل البقر  ) ،  دهاأو  ويختص 

 .  ؛ لضعفها وعدم تحّملها ذلك( وال يصح إشعارهاوالغنم بالتقليد

املفرد مكة)  أو  القارن  مُ ولو دخل  بالحجحرِ (   
ً
الطواف)   ما كان  (  وأراد    سواء 

ً
افا طو

ا طواف  أو   
ً
الطواف   لحجمستحبا يقّدم  )   على   أي  بعرفات  يجددان  الوقوف  لكن  جاز، 

 التلبية عقيب صالة الطواف.  

 بحج اإلفراد( مُ ويجوز للمفرد إذا دخل مكة
ً
  ( بنيته من حج اإلفراد أن يعدل)   حرما

 للقارن.  )  العدول إلى التمتع   :( أيإلى التمتع، وال يجوز ذلك) 

 
ّ
بَ واملك إذا  التي  ( معيّ د عن أهله وحج حجة اإلسالم على ميقاتعُ ي  اقيت  املو ن من 

 )   ستتضح
ً
يُ   :( أي أحرم منه وجوبا  يجب عليه أن 

ّ
: لو أن

ً
 مكيّ   حرم منه، فمثال

ً
ابتعد عن    ا

أن يحج حجة اإلسالم وجاء للحج من العراق وجب أن   أراد  ثم  إلى العراق،  أهله وسافر 

 . حرم منه أهل العراقحرم من امليقات الذي يُ يُ 

هما والدخول في الثالثة  ( قبل تمامفرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين  ن  ولو أقام مَ ) 

وكان عليه الخروج إلى امليقات إذا أراد  ) ، الِقران( من التمتع إلى اإلفراد أو نقل فرضهلم يُ ) 

   ،حجة اإلسالم
ّ
يتمك لم  امليقات  :( أين من ذلكولو  إلى  إلى خارج الحرم)   الخروج  (  خرج 

إلى أدنى الحل  ) ،  ولو 
ّ
 ( عليه ذلك أيضر فإن تعذ

ً
أتم السنتين  فإن  .أحرم من موضعه)   ا  )



 )   ( السنةدخل في و) 
ً
ران  إلى القِ )   ( من التمتع حج انتقل فرضه  ثم)   ( في مكةالثالثة مقيما

 فراد.  أو اإل 

  22( التي تبعد عن مكة  غيرها من البالد( منزل في ) بمكة و)   ( منزل ولو كان له منزالن

 
ً
فصاعدا  

ً
مترا أشهر )   كيلو  ستة  من  أكثر  شاء  سكنها  األنواع  بأي  الحج  له  أو    ( كان  تمتع 

 الوطن الشرعي  في الحال املذكور كثر من وطن  له أ ؛ ألنه سيكون  إفراد أو ِقران
ّ
، باعتبار أن

، فمن جهة كون مكة وطنه يجوز له الحج  شهرتة أكثر من سه أسكن  يتحقق بملك منزل 

 
ً
 في غير مكة يمكنه أن يحج تمتعا

ً
 لديه وطنا

ّ
، ومن جهة أن

ً
 وقارنا

ً
 . مفردا

   ويسقط الهدي ) 
ً
،  ال يجب عليهما ذبح الهدي في منى  :أي   ( عن القارن واملفرد وجوبا

فقط  
ً
تمتعا يحج  من  على  واجب   ) ،  فهو 

ً
استحبابا التضحية  يسقط  أيوال  يستحب    : ( 

 في يوم النحر
ً
 .  للمفرد أو القارن أن يذبحا هديا

يجعلهما كعمل    :أي(  بين الحج والعمرة بنية واحدة( أي: الجمع ) رانوال يجوز القِ ) 

واحد بنية واحدة، فمثل هذا األمر ال يجوز سواء في حج اإلفراد أو الِقران وحتى التمتع؛  

 
ً ّ
كال بها.  ألن  الخاصة  نيتها  ولها  برأسها  مستقلة  عبادة  والعمرة  الحج  إدخال    وال )   من 

اآلخر على  يُ بأ(  أحدهما   ن 
ّ
التحل وقبل  للحج  يُ حرم  منه  يُ ل  أو  للعمرة،  للعمرة  حرم  حرم 

 
ّ
.  ،  حرم للحجل منها يُ وقبل التحل

ً
أن يحج    ( يجوز كذلك وال) فمثل هذا الفعل ال يجوز أيضا

، فالسنة الواحدة لها حجها وعمرتها  ( على سنة واحدة  وال عمرتين  بنية حجتين أو يعتمر ) 

   .الخاصة بها

اقيت: جمع "ميقات"، وهي املواضع   دها رسول هللا صلى هللا عليه وآله  التي حّد املو

 العمرة.     أو منها للحج   لإلحرام

 والكالم في: أقسامها، وأحكامها.  ) 



 : خمسةالمواقيت 

أفضله املسلخ ) وادي  :  ( ومن يحج على طريقهمألهل العراق)  -1 (  العقيق، و

العقيق  وادي  ( وتقع في وسط  ويليه غمرة) ،  أول الوادييقع في    وهو موضع 

 
ً
عرق ) ،  تقريبا ذات  و ( وآخره  الوادي  ،  آخر  في  من  يقع  الشرقي  الشمال  إلى 

  كيلو متر  110 عنها  يبعدمكة املكرمة و 
ً
 . تقريبا

 مسجد الشجرة( ومن يحج على طريقهم: ) ل املدينةوأله)  -2
ً
اقع  اختيارا ( الو

الغربي كيلو متر إلى الجنوب    8على بعد  "منطقة آبار علي"  في ذي الحليفة  

املنورة املدينة  عنها مسافة  من  تفصله  إذ  مكة  اقيت عن  املو أبعد  وهو   ،

450  
ً
 . ( الجحفة)  ل ( كاملرض وعدم التحمّ وعند الضرورة) ، كيلو متر تقريبا

الشام)  -3 طريقهموألهل  على  يحج  ومن  واملغرب  (  وهي    ( الجحفة) :  كمصر 

كيلو متر    183إلى شمال غرب مكة على بعد  منطقة بين مكة واملدينة، تقع  

 
ً
 .تقريبا

الطائف)  -4 ومن  وألهل  على طريقهمي(  املنازل ) :  حج  تقع    ( قرن  وهي منطقة 

مكة   عن  وتبعد  الطائف  بـ    75شمال   
ً
حاليا وتسمى   ،

ً
تقريبا  

ً
مترا كيلو 

 . "السيل الكبير" 

( فيكون هو ميقاته  من امليقات: منزله)   ( إلى مكةمنزله أقرب  ن  وميقات مَ )  -5

 .   الذي ُيحرم منه

منه)  اإلحرام  لزمه  ميقات  على  حج  من  تجاوزه  ف  ،( وكل  له  يجوز  بدون  وعبوره  ال 

اقيت يُ ولو حج على طريق ال يُ ) .  إحرام حرم إذا غلب على ظنه محاذاة  فض ي إلى أحد املو

إلى مكة اقيت  املو    :بمعنى  ( أقرب 
ً
بلغ موضعا ما  متى  ُيحرم  بينه  أنه  املسافة    وبين   تكون 

أقرب   مكة  بين  ما  بقدر   مكة اقيت  و اقيت إلى مكة بحسب ما تبّين    ،إليها  املو أقرب املو و

   لنا هو ميقات "قرن املنازل". 

البحر)  في  حج  من  يُ   ،( وكذا   
ً
 فأيضا

ّ
ظن على  غلب  ما  متى  أحرم  محاذاة  قرب  ه 

اقيت البحر األحمر أحرم من  املو للحج عبر أحد موانئ مدينة جدة على  أتى  إن   :
ً
، فمثال

تفصلها   التي  املسافة  ألن  "جدة"؛      79وهي    -مكة    عن مدينة 
ً
مترا أقرب    -كيلو  بقدر 

 
ً
اقيت إلى مكة تقريبا  .املو



بنوعيهاوالعمرة) الثالثة    أنواعه ب(  والحج)  ذلك)   (  في  أي يتساويان  وجوب    :(  في 

اقيامل أحد  من    اإلحرام طريقه  كل    ؛تو الصبيانوتجرّ ) .  بحسب  مالبسهم  (  د  يبدأ  و من 

فخ)   إحرامهم بعد  (  من  على  مكة  شمال  في  تقع  منطقة  املسجد    4وهي  عن  متر  كيلو 

 . الحرام، تعرف اليوم باسم "حي الشهداء"

 :  ( ثالثففيه مسائل وأما أحكامها،) 

اقيت لم ينعقد إحرامه، إالاألولى: من أحرم قبل هذه )  •  ( في موضعين: املو

يكون (  لناذر)  -1 امليقات،    كأن  قبل  بيته  وكان   
ً
مثال بيته  من  الحج  ففي  نذر 

الحالة بنذره  حرم من يُ   مثل هذه  إيفاًء  يقع إحرام  )   ، لكن بيته  بشرط أن 

في أشهره إذ ال    :أي   ( الحج  الحجة،  القعدة وذي  الحج: شوال وذي  أشهر 

   .كما عرفنا  يجوز اإلحرام بالحج في غير هذه األشهر 

تقضّ )  -2 وخش ي  رجب  في  املفردة  العمرة  أراد  ملن  فضل  (،  يهأو   
ّ
أن باعتبار 

صبر  أنه  في آخر شهر رجب لكن لو    يعتمر   أن  أرادو  فل،  كبيرة  يالعمرة الرجب

يكون شهر رجب قد انقض ى، ففي مثل    منه  حرم يُ إلى أن يصل امليقات ثم  

 للعمرة قبل امليقات.  اإلحرامهذه الحالة يجوز له 

إحرامه)  • ينعقد  لم  امليقات  قبل  أحرم  إذا  االثانية:  أو  للحج  يكفي  ) ،  لعمرة(  وال 

يجّد  لم  ما  فيه  رأسمروره  من  اإلحرام  أيد  جديد  :(   ) .  من 
ّ
أخ أيرهولو  عن  )   اإلحرام  :( 

 امليقات ملانع 
ً
 ) ،  ( وأحرم منهثم زال املانع عاد إلى امليقات)   ( كالعدو مثال

ّ
عليه  (  رفإن تعذ

امليقات إلى  زالجّد )   العود  اإلحرام حيث  أيد  املانع أحرم    :(  زال فيه  الذي  املوضع  . من 

 ) ،  حرم منه( ليُ خرج إلى امليقات  دخل مكة( لم يكن أحرم من امليقات و) ولو) 
ّ
( رفإن تعذ

 ) ،  حرم من أدنى الحل( ويُ الحرم)   ( حدودخرج إلى خارج)   عليه ذلك 
ّ
  ( عليه ذلك رولو تعذ

 
ً
 أحرم من مكة.  ) أيضا

 ( من امليقات ) لو ترك اإلحرام)   ( الحكموكذا
ً
رد  أو لم يُ )   امليقات،   اجتاز ( حتى  ناسيا

وعدم   ؛ألنه باألساس لم يرد اإلتيان بالحج أو العمرة حرمامليقات ولم يُ  اجتاز  :( أيالنسك



أو ألنه  ،  (1) ن ال يجب عليهم اإلحرام عند إرادة دخول مكة  ممّ   ألنه وجوب اإلحرام عليه إما  

  ،
ً
عرضا امليقات  على  طريقه  كان  وإنما   

ً
أصال مكة  لدخول  قاصد  عبور    -ثم  غير  بعد 

العمرة  -امليقات   أو  الحج  له  امليقات  الشخص    هذا فمثل  ،  بدا  إلى  الرجوع  عليه  يجب 

   واإلحرام منه 
ّ
 وإ،  نعند التمك

ّ
أ  ر عليه ذا تعذ   حرم من موضعه الذي يمكنه اإلحرام ذلك 

وإذا   الحرم  منه.  يُ "مكة"  كان دخل  امليقات  إلى  الرجوع  يمكنه  الحلأحرم من  ولم  ،  دنى 

 ن تعذر عليه ذلك أوإ
ً
 حرم من داخل مكة.  أ يضا

التمتع )  كان فرضه  إذا  بمكة  املقيم     ،( وكذا 
ً
عليه    فأيضا امليقات    إلى   الخروج يجب 

 واإلحرام منه، وإذا  
ّ
أ  ر عليهتعذ  ن  فإ  ،دنى الحلمن أ  حرمذلك 

ّ
أ   ر عليهتعذ من    رمحذلك 

 .  داخل مكة 

 ( 
ّ
أخ ر   :( أيرهأما لو 

ّ
 لم يصح إحرامه حتى يعود إلى  )   عن امليقات  إحرامه  أخ

ً
عامدا

 
ّ
، وبالتالي ال  العمرة  أو ( للحج  لم يصح إحرامه)   امليقات  إلى ( عليه العود  رامليقات، ولو تعذ

 يصح 
ً
 .  له دخول مكة أصال

ما  (  ولم يذكر حتى أكمل مناسكه يجزيه)   امليقات ( من  الثالثة: لو نس ي اإلحرام)  •

 أتى به من حج أو عمرة  
ً
  أي يكون صحيحا

ً
   .قضاؤهوال يجب عليه   ،ومجزيا

  ( إثنا عشر)  منها( والواجب
ً
 :  فعال

   (.اإلحرام)  -1

   (. والوقوف بعرفات)  -2

   (.والوقوف باملشعر)  -3

   (.ونزول منى)  -4

  (.والرمي)  -5

 
1.  :

ً
عمرة عدا بعض الحاالت، منها: من يتكرر  أو لحج  إحرامحد اجتياز امليقات ودخول مكة بدون نه ال يجوز أل أ سيتضح الحقا

 مكة باستمرار.  إلىدخوله 



   (.والذبح)  -6

   (.والحلق بها أو التقصير)  -7

   .وهو املعروف بـ "طواف الحج" أو "طواف الزيارة" ( والطواف)  -8

   .أي: ركعتا الطواف ( وركعتاه)  -9

   .بين الصفا واملروة ( والسعي )  -10

   (.وطواف النساء)  -11

 .  أي: ركعتا طواف النساء ( وركعتاه)  -12

الصدقة، وصالة ركعتين،  ) : للحجوالسفر ه قبل التوّج  :( أي هويستحب أمام التوّج ) 

وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرس ي  

وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب: بسم هللا الرحمن  ،  كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج

 . ( باملأثور الرحيم بسم هللا وبالل وهللا أكبر، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء 

  تريد   بيتك  من   خرجت  إذا " :  قال   السالم  عليه هللا   عبد  أبي عن  عمار، بن  معاوية  عن 

  إال   إله   ال   الكريم  الحليم  هللا  إال   إله  ال "  : وهو  الفرج  دعاء  فادع  هللا  شاء  إن  والعمرة  الحج

  العرش   ورب  السبع   األرضين  ورب  السبع   السماوات  رب  هللا   سبحان  العظيم  العلي   هللا

   ."العاملين   رب  لل والحمد العظيم

   كن  اللهم"   :قل  ثم
ً
  هللا   بسم: "قل  ثم  ،"مريد  شيطان  كل  ومن  عنيد  جبار  كل  من  جارا

  بسم   وعجلتي  نسياني  يدي  بين   أقدم  إني  اللهم  هللا،  سبيل  وفي   خرجت  هللا  وبسم  دخلت

  كلها   األمور   على   املستعان  أنت  اللهم  نسيته،  أو   ذكرته  هذا  سفري   في   هللا  شاء  وما  هللا

  األرض   لنا  واطوِ   سفرنا  علينا  لنا   ن هوّ   اللهم   األهل،   في   والخليفة  السفر   في   الصاحب  وأنت

  وقنا  رزقتنا  فيما  لنا  وبارك  ظهرنا  لنا  أصلح  اللهم  رسولك،  وطاعة  بطاعتك   فيها  رناوسيّ 

  األهل   في   املنظر   وسوء  املنقلب  وكآبة  السفر   وعثاء  من  بك  أعوذ  إني  اللهم  النار،  عذاب

  سفري   في   أسألك   إني  اللهم  أسير   وبك  أحل   بك   وناصري   عضدي  أنت  اللهم   والولد،   واملال

  فيه   وأصحبني   ومشقته  بعده  عني   اقطع   اللهم  عني،  يرضيك  بما  والعمل   السرور   هذا

  والوجه  حمالنك  وهذا  عبدك  إني  اللهم  بالل،   إال   قوة  وال   حول   وال   بخير   أهلي   في   واخلفني 

  ملا   كفارة  هذا   سفري   فاجعل  أحد  عليه  يطلع   لم   ما   على   اطلعت  وقد   إليك   والسفر   وجهك 

   وكن  ذنوبي  من  قبله
ً
  والعمل   القول   من  ولقني  ومشقته  وعثه  واكفني   عليه  لي   عونا



  الرحمن  هللا بسم: "فقل الركاب في  رجلك جعلت فإذا ،"ولك وبك عبدك أنا فإنما رضاك،

:  فقل  محملك  بك   واستوى   راحلتك  على   استويت  فإذا  ، "أكبر  وهللا   هللا  بسم   الرحيم،

  وآله،   عليه  هللا  صلى   بمحمد  علينا  ومن  القرآن  وعلمنا  لإلسالم  هدانا  الذي  لل  الحمد"

  والحمد   ملنقلبون   ربنا  إلى   وإنا  مقرنين   له   كنا  وما  هذا   لنا   سخر   الذي  سبحان   هللا  سبحان

   بلغنا  اللهم  ،األمر  على   واملستعان   الظهر   على   الحامل  أنت  اللهم  العاملين،  رب  لل
ً
  بالغا

  خير،  إلى  يبلغ 
ً
  وال   خيرك إال  خير   وال   طيرك إال   طير  ال   اللهم  ،ورضوانك مغفرتك إلى  يبلغ  بالغا

 ،(1) " غيرك حافظ

 

ال  يقابله  بذلك  ِحّل اإلحرام  سّمي  يُ أل ،  به   
ّ
ف  حرَ ن

ّ
املكل على  املعتمر    الحاّج   -م    -أو 

التي كانت تحّل له قبل اإلحرام أو العمرة بالنحو    . بعض األمور  ويتحقق اإلحرام في الحج 

يلّبي   ثم  عمرة،  أو  حج  من  به  يأتي  أن  يريد  ما  ينوي  ثم  اإلحرام،  ثوبي  يلبس  أن  التالي: 

 . بالتلبيات األربع، فإذا لّبى انعقد إحرامه كما سيتضح

 ه، وأحكامه.  والنظر في: مقدماته، وكيفيت) 

   :سبعة أمور  ( كلها مستحبة، وهي والمقدمات 

من أول ذي القعدة إذا أراد  ) وال يحلقه  يطول  تركه  ي  :أي(  توفير شعر رأسه)  -1

 
ّ
  (.عند هالل ذي الحجة )  ( استحباب توفير الشعر ع، ويتأكدالتمت

2-  ( 
ّ
   .( ف جسدهوأن ينظ

   (.ويقص أظفاره)  -3

   (.ويأخذ من شاربه)  -4

الشعر عن  )  -5  ويزيل 
ً
مطليا وإبطيه   جسده 

ً
مثال بالنورة  مادة    (  أي  أخرى  أو 

للشعر يمِض ) ،  مزيلة  لم  ما  أجزاه  أطلى  قد  كان     ولو 
ً
يوما ، ( خمسة عشر 

 .  ذا مضت املدة املذكورة على طليه السابق يطلي من جديدفإ
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لإلحرام)  -6 بنيّ والغسل  اإلحرام(  غسل  يتيمّ ) ،  ة  ماء  يجد  لم  لهوإن  أي م   ):  

   لإلحرام 
ً
اغتسل) .  الغسلمن    بدال لإلحرامولو  يُ   (  ) ولم  بعد  أو  حرم  وأكل 

له   . ويجوز 
ً
استحبابا الغسل  أعاد  لبسه  أكله وال  للمحرم  يجوز  ما ال  لبس 

( في على امليقات إذا خاف عوز املاء فيه، ولو وجده)   الغسل  :( أيتقديمه

ليومه)   امليقات النهار  أول  في  الغسل  ويجزي  اإلعادة.  له  الذي  (  استحب 

ُيحرم فيه أن  فإ،  يريد   
ً
لو اغتسل فجرا الشمس،  كما  إلى غروب  نه يكفيه 

يجزيه  و)  لليلته) الغسل  (  الليل  أول  فيها(  في  ُيحرم  أن  يريد  لو  ،  التي  كما 

فإ الغروب  بعد  يكفيه  اغتسل  الفجر   إلى نه   )   طلوع 
َ
ين لم  فإم ما  نام (،  ذا 

ولو أحرم بغير غسل  ) .  الغسل  إعادةاستحب له  ثم أراد اإلحرام  أثناء الليل  

تركه ما  تدارك  ذكر  ثم  صالة  أي أو  و   :(  وأعاد  )   لإلحرام   ى صلاغتسل 

 اإلحرام
ً
 .  ( استحبابا

يُ )  -7 الظهر وأن  فريضة  عقيب  غيرها  حرم  فريضة  بعد    يعني :  " عقيبو" (  أو 

يتفق) ،  الفريضة مباشرة لم  كان    :( ذلك، أيوإن  إحرامه   
ّ
أن لم يصادف 

 )   عقيب فريضة
ّ
( كصالة الصبح ثالث مرات بنية  ى لإلحرام ست ركعاتصل

 )   ، أو أربع ركعات منهااإلحرام  نافلة
ّ
أقل   " الحمد"ه ركعتان، يقرأ في األولى:  و

. ويوقع  " أحدقل هو هللا "و    " الحمد"، وفي الثانية:  "قل يا أيها الكافرون"و  

 لهنافلة اإلحرام  
ً
 للنافلة ما لم تتضيّ مقّد   -ولو كان وقت فريضة   -  تبعا

ً
ق  ما

 .( الحاضرة

اإلحرام   نافلة  ى 
ّ
أراد اإلحرام صل ما  فمتى  لإلحرام،   

ً
تبعا اإلحرام  نافلة  بمعنى: يوقع 

  
ً
 للنافلة على فريضة الوقت، فمثال

ً
 ومقّدما

ً
حتى وإن كان في وقت فريضة حاضرة مبتدئا

لو أراد اإلحرام عند الزوال يبدأ فيصلي نافلة اإلحرام ثم يصلي صالة الظهر "الحاضرة"  

ثم يصلي نافلة    -والحال هذه    -، إال إذا ضاق وقت الفريضة فيبتدئ بها  ثم ُيحرم بعدها

أو   الظهرين  ى 
ّ
بقليل ولم يكن قد صل أراد اإلحرام قبل الغروب  ُيحرم، كما لو  ثم  اإلحرام 

رها عن نافلة  
ّ
؛ ألنه لو أخ

ً
صالة العصر خاصة ففي مثل هذه الحالة يصلي الفريضة أوال

 اإلحرام تكون الشمس قد غربت. 



   :كيفية اإلحرام  :أي( وأما كيفيته) 

 :  (، هي فيشتمل على واجب ومندوب، فالواجبات ثالثة) 

النيّ )  عبادةةاألول:  أنه  باعتبار  نية  (  إلى  تحتاج  العبادات  يقصد  ) ،  وجميع  أن  وهو 

ظ بها بلسانه( بقلبه إلى أمور أربعة
ّ
 :  هي واألمور األربعة  ،  ، وال يشترط أن يتلف

 أو عمرة متقربّ حرم به من حج  ما يُ )  -1
ً
ن بقلبه هل  يعيّ   :، أي إلى هللا سبحانه  ( ا

   .أنه يريد اإلحرام للحج أو للعمرة 

2-  ( 
ّ
إن كان إحرامه للحج، وإن كان للعمرة    ( فرادإران أو  ع أو قِ ونوعه من تمت

   .مفردة أو عمرة تمتع لحج التمتع  إن كانتد نوعها  فيحّد 

   (.وصفته من وجوب أو ندب)  -3

واجبة بالنذر أو  ن تكون حجة  ( كأحجة اإلسالم أو غيرهاحرم له من  وما يُ )  -4

 شخص النيابة عن 
ً
 . مثال

 ونطق بغيره) 
ً
( كأن يكون نوى حج التمتع لكن تلفظ بحج اإلفراد عند  ولو نوى نوعا

نيته)   النطق على  فيها عمل  إشكال  وال  الحجوصح    (  من  نواه  أن  أل ؛  ما  قلبي  النية  مر 

 "قصد" وليس اللفظ أو النطق  
ً
 أو  )   لم ينوِ   :( أيبالنية  ولو أخّل )   من حقيقتها.  جزءا

ً
عمدا

 لم يصح إحرامه
ً
 .  (؛ ألن العبادة ال تصح بدون نيةسهوا

   :( أيولو أحرم بالحج والعمرة) 
ً
 بالحج والعمرة معا

ً
  قصد بإحرامه أن يكون إحراما

في أشهر الحج أو غيرها بطل)  النية  )   ( إحرامهوكان   من  ن  ؛ أل ( واإلحرامولزمه تجديد 
ً
كال

الحج والعمرة عبادة مستقلة لها إحرامها ونيتها الخاصة بها، ومن ثم  ال يصح اإلتيان بهما  

واحدة ونية  واحد  قال) .  بإحرام  )   :( ولو  أحرم صحأحرم  بماذا   
ً
عاملا وكان  (  كإحرام فالن 

أل إحرامه بماذا  ؛  علمه  بعد  منه  تحقق  قد  القصد  النية   ،فالن  م أحر ن  في  كاف     وهذا 

 
ً
شرعا إحرامه) ،  املعتبرة  بطل   

ً
جاهال كان  تحقق (؛  وإذا    األربعة لألمور    -القصد    لعدم 

 .  منه -املتقدمة 

 وال ملفرد إال بها  ملتمتع م  األربع، فال ينعقد اإلحراالثاني: التلبيات  ) 
ُ
 امل

ّ
م  حرِ ( بمعنى أن

األربع  بالتلبيات  ينعقد  وإنما  النية  بمجرد  إحرامه  ينعقد  اإلفراد ال  أو  التمتع  أو  ) ،  بحج 



بها قلبه  عقد  مع  لألخرس  بهااإلشارة  النطق  على  قادر  غير  ألنه  يكفيه؛  فهذا  هو   (،  كما 

 .  معلوم

أيوالقارن )  القِ   :(  حج  يحج  فهو   بأحد  إحرامهيعقد    أنيمكنه  ف  رانمن    طريقين، 

 ) ،  األربع التلبيات    :( أيبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها) 
ّ
  وقد مرّ   ،( شعرأد أو  وإن شاء قل

وباختصار:   واإلشعار،  التقليد  يعني  معنى     أنالتقليد 
ّ
رقبة  يعل في  فيه  صلى  قد   

ً
نعال ق 

يسوقها  أو الشاة   التي  االبل  أنفهو    اإلشعار   وأما،  البقرة  من    يجرح سنام  يسوقه  الذي 

 ) ،  ويلطخ صفحته بالدم  األيمنجانبه  
ً
ن بدأ بالتلبيات  (، فإوبأيهما بدأ كان اآلخر مستحبا

 
ً
   األربع كان اإلشعار أو التقليد مستحبا

ً
 . والعكس صحيح أيضا

أيوصورتها )  األربع   : (  يقول:  )   التلبيات  لك  "أن  ال شريك  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك 

   ".والنعمة لك وامللك لك، ال شريك لكلبيك، إن الحمد 

ثوبيه ولبس  اإلحرام  نية  عقد  يلّبِ   ولو  لم  لم  ثم  فعله  للمحرم  يحل  ال  ما  وفعل   ،

 
ّ
 يلزمه بذلك كف

ً
 أو مفردا

ً
نه ال  تقدم أ  ن اإلحرام لم ينعقد بعد، إذ(؛ أل ارة إذا كان متمتعا

بالتلبية  إال  ) (  وكذا)   .ينعقد  ولم  الحكم   
ً
قارنا كان   لو 

ّ
يقل ولم  لم  ديشعر  أنه  دام  فما   ،)

   يشعر أو يقلد وكذلك لم يلّبِ 
ً
ن لبس ثوبي اإلحرام وعقد نية   حتى وإفهو غير محرم فعال

  .حراماإل 
ّ
   كما توضح.  ن لم يلّبِ وإشعر انعقد إحرامه  أد أو  نعم، لو كان قل

لبس  )  اإلحرامالثالث:  ليستر  ثوبي  بإحداهما  يتزر  بأن  السرّ به  (  بين  والركبة،  ما  ة 

اآلخر على كتفيه  تبقى من جسد  ويرتدي  ما  به  السّرةليستر  يعلو  مما  واجبان) ،  ه  (  وهما 

واحد بثوب  اإلحرام  يجوز  ال  الصالة) ،  وبالتالي  في  لبسه  يجوز  ال  فيما  اإلحرام  يجوز  ( وال 

 .  اللحمكالثوب املنسوج من شعر حيوان غير مأكول 

للنساء)  الحرير  في  اإلحرام  الرجالويجوز  دون  من  ) ،  (  أكثر  املحرم  يلبس  أن  ويجوز 

البرد  ألي سبب كان ك (  ثوبين أو   اتقاء الحر 
ً
) و) ،  مثال  

ً
يبّد ( يجوز أيضا (  ل ثياب إحرامهأن 

يطوف بالثوبين    :( أيفإذا أراد الطواف فاألفضل أن يطوف فيهما) ،  غيرها  إحرامبثياب  

 .  حرم بهمااللذين أ 



يلبس فوق    رداء واسع ( وهو  وإذا لم يكن مع اإلنسان ثوبا اإلحرام، وكان معه قباء) 

والصدر    الثياب  الظهر  منطقة  يغطي  املقّدم  يجعل  ) عادة  مفتوح  بأن   
ً
مقلوبا لبسه  جاز 

 ذيله على كتفيه. 

 :  ( خمسفمسائل وأما أحكامه،

 آخر حتى يكمل أفعال  إ   ُينش ئأن  )   عمرة( بحج أو  حرمأال يجوز ملن  األولى:  )  •
ً
حراما

 لآلخرما أحرم له
ً
ينش ئ إحراما ثم  ل منه 

ّ
 ) ،  ( ويتحل

ً
التمتع   :( أيفلو أحرم متمتعا  بعمرة 

( الذي هو آخر أفعال عمرة التمتع وبه يحصل  ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير) 

 لم يكن عليه ش يء)   ، فلو فعل ذلكالتحلل منها
ً
وإن فعل  ) ،  وتصح عمرته وحجه(  ناسيا

 بطلت عمرته
ً
 حجه الذي   ،مفردة  : ( أيفصارت حجة مبتولة  ذلك عامدا

ّ
به    أتى  بمعنى أن

التمتع   ي فرادإحج  هو   حج  يأتي ،  ال  أن  فيجب  اإلسالم"  "حجة  هو  به  يأتي  ما  كان    وإذا 

:.  كما تقدم  هبالعمرة املفردة بعد
ً
أتى به    وأيضا ال يجزيه  إذا كان فرضه حج التمتع فما 

 عندما عدل من التمتع إلى اإلفراد. 
ً
 عن فرضه؛ ألنه لم يكن مضطرا

لو  )  • أن يطوف ويسعى  )   ( وأحرم بهفراداإل )   ( حجنوى الثانية:  ثم دخل مكة جاز 

بهاويقصّ  يتمتع  العدول من حج  ر ويجعلها عمرة  إذ يجوز  التمتع بعدها؛  يأتي بحج  ثم   ،)

 .  اإلفراد إلى حج التمتع كما تقدم 

جرّ )  • بالصبي  الولي  أحرم  إذا  ُيحرم  :أي(  دهالثالثة:  فخ)   جعله  تقع  من  منطقة   )

وهذا األمر على سبيل التسهيل  ،  شمال مكة على بعد أربعة كيلو متر من املسجد الحرام

( من  وفعل به ما يجب على املحرم) والتخفيف وإال يمكن للولي أن ُيحرم به من امليقات،  

وال والنية  اإلحرام  ثوبي   )   تلبيةلبس 
ّ
يجتنبهوجن ما   به 

ُ
امل اإلحرامحرِ (  تروك  من  التي    م 

  ،
ً
الصبي؛ ألنه غير مكلف أصال للولي ال  في الحقيقة متوجهة  ستأتي، فاألوامر والتكاليف 

به ما يتجنبه املحرم
ّ
ولو فعل  ) .  فالولي هو الذي ُيحرم به ويفعل به ما يفعله املحرم ويجن

،  (  الصبي ما يجب به الكفارة
ً
 كان أو سهوا

ً
  كشم الطيب أو لبس املخيط أو نحوهاعمدا

 )   وتترتب عليهمّما ال يجوز للمحرم فعله  
ً
  : ( أي لزم ذلك الولي في مالهكفارة كذبح شاة مثال

في مال الصبي  في تكون الكفارة   الولي ال  ( وال يتمكن من  وكل ما يعجز عنه الصبي) ،  مال 

 )   أدائه
ّ

الولي يتوال و   ه  وطواف  تلبية  ذلكمن  وغير  الصبيسعي  عن   
ً
بدال هو  به  فيأتي   ،)  .



الهدي)  الولي  على  منى ويجب  في  ُيذبح  الذي   )   ( الحجة"  ذي  من  "العاشر  النحر  من  يوم 

 
ً
 ) .  ( ال مال الصبيماله أيضا

ً
أكثر    من عمره وربما  السابعة  أتم  :أي(  وإذا كان الصبي مميزا

بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر  جاز أمره  ) إدراكه    وسعة  الصبي  حال   بحسب  من ذلك 

 مَ عن الهدي( أي: عجز الولي ) على الصيام صام الولي عنه مع العجز
ّ
يعجز    ن  ( باعتبار أن

يصوم   الهدي  عنه  عن   
ً
بدال أيام  الرجوععشرة  بعد  سبعة   + الحج  في  "،  ألهله  "ثالثة 

املميّ  الصوم  والصبي  منه  يصح  كان  ملا    ز 
ً
 شرعا

ّ
أمره  ان  يتمك من  عن    بالصياملولي   

ً
بدال

 .  فبها وإال صام عنه الولي   على الصيام، فإن قدر في حال العجز عنه الهدي

•  ( 
ّ
عندما    يحّل إحرامه   : ( أيه حيث حبسهالرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحل

إتمام عن  يمنعه  عارض  له  "أك   املناسك،  يعرض  يقول:  ب  أريد   إني  اللهمن    عمرةاإلحرام 

ش   عرض  فإن  الحج  إلى التمتع   إحرامي"،  يحبسني  يءلي  أحل  أحصر)   فإني  أيثم  لم    :( 

املرض بسبب  املناسك  إكمال  من   )   يتمكن 
ّ
إحرامهلتحل من  الشرط(  لتحقق  وال  ) ،  ؛ 

ل  : أي(  يسقط الهدي
ّ
  ليس سقوط الهدي وإنما املذكور  (  وفائدة االشتراط) ،  هدي التحل

   جواز ) 
ّ
عند  التحل انتظار  ( اإلحصارل  دون  فقط  بالتقصير  يكون  له 

ّ
وتحل الهدي  ،  بلوغ 

   .محله

إحرامه    :توضيح ويفك  ل 
ّ
يتحل املحصور   

ّ
أن والصد"  "اإلحصار  مبحث  في  سيأتي 

 وبلوغه  الهدي    بعث"بشرطين:  
ّ
ل من  "،  التقصير+    همحل

ّ
 املحصور ال يتحل

ّ
وهذا يعني أن

 يبعث الهدي و إحرامه بمجرد اإلحصار، وإنما عليه أن  
ّ
أي  ه  ينتظر حتى يبلغ الهدي محل

يتم ذبحه في منى يوم النحر إن كان إحرامه للحج أو حتى يبلغ مكة إن كان إحرامه للعمرة،  

إحرامه من  ل 
ّ
وتحل املحصور  قّصر  محله  الهدي  بلغ  تأتيو   .فإذا  االشتراط    هنا  فائدة 

املس في  فهو  لةأاملذكور  و ،  اشترط  ه    حصر أإن 
ّ
محل الهدي  يبلغ  حتى  الصبر  عليه  يجب  ال 

ن من حّل وإنما  
ّ
ل من إحرامه، ثم  إحرامه بمجرد    يتمك

ّ
اإلحصار إذ يمكنه أن يقّصر ويتحل

ل من إحرامه
ّ
 . يبعث الهدي وهو متحل

•  ( 
ّ
تحل إذا  املحصور الخامسة:  إحرامه  ل  من  اإلحرام  ابتداًء  اشترط    سواء(  حّل 

القابل) أو لم يشترط  عند الحصر   في  )   :( أيال يسقط الحج عنه  القادمة    إن كانالسنة 

 
ً
 في ذمته  (  واجبا

ً
 مستقرا

ً
 بنذر أو نيابة مثال

ً
،  كما لو كان حجة اإلسالم أو كان الحج واجبا

 )  ( الحج من قابلويسقط) 
ً
  : ( أيإن كان ندبا

ً
 .  مستحبا



 :  ، فهي مستحبات اإلحرام : ( أيواملندوبات) 

للرجال )  بالتلبية  الصوت  النساءرفع  دون  ) و) ،  (  يستحب  نومه  (  عند  تكرارها 

 ) ،  األودية  :( أياألهضامونزول )   التالل  :( أياآلكام واستيقاظه، وعند علوّ 
ً
  فإن كان حاجا

ثم يقطعها عند    ،يستمر بتكرار التلبية إلى زوال يوم عرفة  : ( أيفإلى يوم عرفة عند الزوال

 بمتعة)   لزوال،حلول ا
ً
( حينها  فإذا شاهد بيوت مكة)   عمرة التمتع   :( أيوإن كان معتمرا

التلبية كان) ،  يقطع   وإن 
ً
معتمرا مخيّ )   (  كان  مفردة  دخول  بعمرة  عند  التلبية  قطع  في   

ً
را

 .  فكال األمرين جائز بالنسبة له ،( الكعبة  مشاهدةأو ) ، مكة :( أيالحرم

 ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق املدينة) 
ً
( إذا علت راحلته البيداء)   ( راكبا

ميقات   من  الغرب  إلى  تقع  الشجرة""التي  من ،  مسجد  يمر  مكة  إلى  الطريق  كان    فقد 

) خاللها    ،
ً
فسابقا  

ً
راجال كان  ) ـفإن  بالتلبية  صوته  يرفع  يُ (  من  أ ن  إف  ،( حرمحيث  حرم 

 .  رفع صوته بالتلبية فيهالسجرة  سجد م

عليه)  يعزم  بما  التلفظ  وقصده،    :أي(  ويستحب  بنيته  و ن  كأينطق  يقول:  يتلفظ 

إ" أ اللهم  التمتع  ني  بعمرة  التمتع    إلى حرم    حج 
ً
إليكوجوبا يحله  )   ،"قربة  أن  واالشتراط 

أن يشترط حل    :أي   ( حيث حبسه العمرة  إحرامه    يستحب  أو  حيث حبسه ومنعه  للحج 

يضيف على االشتراط    أنمه للحج فيستحب  احر إكان    إن(  و) مانع عن إتمام املناسك،  

 ( التالي:  بالنحو  آخر  اشتراط  فعمرة السابق  حجة  يكن  لم  ربه    :أي  ( إن  مع    إن يشترط 

والجمع بين االشتراطين كأن يقول: "اللهم  مر العمرة،  ه أالحج فلييسر ل  إتمامحبسه عن  

   يحبسني   يءش   لي   عرض  فإنأريد اإلحرام للحج  
ّ
  تكن   لم  إن  اللهم،  حبستني  حيث  نيفحل

 االشتراط. فائدة  الكالم في  موقد تقّد "، فعمرة حجة

: ) و) 
ً
أفضله البيض. وإذا أحرم بالحج  أن يُ ( يستحب أيضا حرم في الثياب القطن و

إذا أشرف على األبطحمن مكة رفع صوته   بين مكة ومنى  ( بالتلبية  يقع  ويعرف    ،موضع 

  ،
ً
أيضا "املحّصب"  مكة.  باسم  من   

ً
جزءا  

ً
حاليا ) و) وأصبح  كذلك:  يستحب  يرفع  (  أن 

األربع  بالشهادات  بالوالية،    :صوته  واألئمة  ولعلي  بالرسالة،  وللرسول  بالوحدانية،  لل 

   وللمهدي واملهديين بالهداية.



 : (ويلحق بذلك تروك اإلحرام

 
ّ
 به املحرم. تروك اإلحرام: أي ما يتركه ويتجن

 مات هي وهي محرمات ومكروهات، فاملحرّ ) 
ً
 :( واحد وعشرون محّرما

  (البر صيد  حرام  األول:  فهو  حِرم (، 
ُ
امل امرأة    -على  أو  كان   

ً
كان    -رجال سواء 

 ( 
ً
   اصطيادا

ً
م أن يصطاد "صيد البر" بنفسه كذلك يحرم  حرِ كما ال يجوز للمُ   :( أيأو أكال

 ( الصيد حتى  أكل  مُ محل)   ( شخص ولو صادهعليه  غير  ) و) ،  م حرِ (  كذا  وداللة(  (  إشارة 

للمُ   :أي   حرِ ال يجوز 
ً
 ِح سواء كان مُ   -م أن يعين شخصا

ً ّ
  حرِ أو مُ   ال

ً
على اصطياد حيوان    -ما

، أو الداللة "كأن يذكر له مكانه"
ً
( كذا  و) ،  بري بنحو اإلشارة "كأن يشير له بأصبعه" مثال

 ( 
ً
يُ ك (  إغالقا الدار  غلق  أن      -باب 

ً
اإلحرام  -مثال بعد  يأخذه  حتى  صيد  ) على  كذلك  و،   )

 ( 
ً
للمُ   ،( ذبحا يجوز  ال   

ً
) حرِ فأيضا البر،  ذبح صيد  ذبحه  م  ميتةولو     كان 

ُ
امل على   

ً
ل  ِح حراما

 
ُ
    .أكله ألحد، فال يجوز ( على حد سواءمحرِ وامل

 ( كما يحرم صيد البر  و) 
ُ
 حكم    : أي(  فرخه وبيضه)   ( عليهمكذا يحرُ ) م  حرِ على امل

ّ
إن

البري   الصيد  وبيض"  للمُ   -"فرخ  ال    -م  حرِ بالنسبة   
ً
فأيضا نفسه،  البري  الصيد  كحكم 

والجراد في  ) .  أكله أو اإلشارة له والداللة عليه وذبحه أو إتالفهيجوز اصطياده وأخذه أو  

 .  يلحق به من حيث الحكم :أي(  معنى الصيد البري 

يحرُ )   موال 
ُ
امل على  املياه)   م حرِ (  في  ويفرخ  يبيض  ما  البحر وهو  فلو    ( صيد  كالسمك، 

فإنه    ،
ً
له ذلك، بخالف "طير املاء" مثال السمك جاز  البحر وأراد اصطياد  في طريق  أحرم 

  -إذن    -من صيد البر؛ ألنه يبيض ويفرخ في البر، فالعبرة    وإن كان يعيش في املاء لكنه يعدُّ 

 رُ "البر" كان من صيد البر وَح في  بموضع اإلباضة والتفريخ فإن كان  
ُ
، وإن كان  محرِ م على امل

 م.  حرِ "املاء" كان من صيد البحر وجاز للمُ في 

  (تحرُ الثاني: و ) 
ُ
 م ) حرِ م على امل

ً
 النساء وطيا

ً
 أو دبرا

ً
  )   ( قبال

ً
 بشهوة، وعقدا

ً
وملسا

ولغيره أي لنفسه  لغيرهيحرُ   :(  أو  لنفسه  الزواج  عقد  يجري  أن  عليه  على  ) ،  م  وشهادة 

 على  يحرُ   :( أيالعقد
ً
سواء كان الزوجان محرمين أو    عقد الزواجم عليه أن يكون شاهدا

 محلين أو أحدهما محرم
ً
   ا

ً
 ، ) واآلخر محال

ّ
إقامة ولو تحمل  و

ً
، بمعنى أنه لو كان قد  ( ها محال



اثنين بين  الزواج  عقد  عليه  يحرُ ف   شهد  الحاكم  شهادة  اليقيم    أنم  أمام  لها  ُدعي  إذا 

   وقت كونهعلى عقدهما    شهادته  تن كانحتى وإ  الشرعي 
ً
م ال يجوز  حرِ فما دام هو مُ ،  محال

وإن كان    ( من إحرامهبعد اإلحاللبإقامة الشهادة )   :( أيوال بأس به) له إقامة الشهادة،  

 
ً
محرما أو كالهما  الزوجين  تحرُ و)   .أحد  كذا   ) ( النساء  عليه  بشهوةم   

ً
ونظرا  

ً
أما  تقبيال  ،)

بأي نحو  (  االستمناء)   يحرم عليه (  وكذا)   . وال إشكال فيه  جائز فالنظر لزوجته بدون شهوة  

   . كان، واالستمناء استدعاء املني وإخراجه من املوضع املعلوم

  تفريع:) 

العقد في  الزوجان  اختلف  إذا   :
ً
ل أوال يكن  ولم  أ (  بّينة  دى  على  حدهما  العمل  يتم 

في )   طبقها، وقوعه  أحدهما   اإلحرام)   ( حالفادعى 
ً
باطال العقد  يكون  وبالتالي  وأنكر  )   ، ( 

قول  ( املقّدم ) فالقول )   يدعي وقوعه في الحل وبالتالي فهو عقد صحيح،  :( ذلك، أي اآلخر

يثبت عقد الزواج بينهما  وبالتالي ألن األصل في أفعال املسلم الصحة،  ؛( من يدعي اإلحالل

 
ً
  -أي من يدعي صحة العقد    -  ( لوقوع العقد في حال اإلحراملكن إن كان املنكر) ،  ظاهرا

؛ن لها نصف املهراملرأة كا) هو  
ً
افه)   ( ال املهر املسمى في العقد كامال بما  )   الزوج  : ( أيالعتر

الوط من  العقد  ءيمنع  بطالن  ادعائه  بعد  فهو  اإلحرام   بسبب (،  حال  في  فهذا  ،  وقوعه 

دخول بها  املغير  املطلقة  زوجة  حالها حال الكون  ينه ال يجوز له وطئها، وبالتالي سني أيع

بخالف ما لو كان املنكر لوقوعه حال اإلحرام هو الزوج،    . املسّمى  املهر فيثبت لها نصف  

 بالرغم من أنها تّدعي    -بسبب إقراره بصحة العقد    -فيجب عليه  
ً
أن يدفع لها املهر كامال

 العقد    -بينها وبين هللا    -، أما هي فإن كانت  وقوعه حال اإلحرام
ّ
أن في قولها من  صادقة 

 ف في املهر ويجب عليها أن ترجعه إلى مالكه. ليها التصرّ وقع حال اإلحرام فيحرم ع

العقد حال اإلحرام، فال   على وقوع  الزوجان  اتفق  لو  أما  االختالف،  في صورة  هذا 

ال  بها  الدخول  عدم  فعند  املهر:  وأما   ، حينئذ  العقد  بطالن  في  كانا  شك  سواء  لها  مهر   

دخل بها  ذا  إال مهر لها  وكذا   جاهلين به.  أو   -أي حرمة العقد حال اإلحرام   -عاملين بالحكم 

بالحكم،  و  عاملة  املثل"  كانت  "مهر  لها  فيثبت  بالحكم  جاهلة  وكانت  بها  دخل  إذا  ال  أما 

 . باطل بحسب الفرض عقد  ألنهى في العقد؛ املسّم 



 ( 
ّ
وك إذا   :

ً
إحرامه ثانيا حال  في  عقد  ل  عنه  ليوقع   

ً
العقدفأوقع )   الزواج( شخصا  )  ،

 )   ( إيقاع العقدفإن كان) 
ّ
وإن كان بعده  ) ،  ( العقدبطل)   ( من إحرامهلقبل إحالل املوك

مراجعة املطلقة الرجعية  م ) حرِ للمُ   ( ويجوز ) .  ( العقد وثبتت الزوجية وما يترتب عليهاصح

اإلحرام حال  في  اإلماء  التي  وشراء  هي  الرجعية:  واملطلقة  زوجها  ي(،  له  طلقها  ويصح 

إلى عقد جديد  رجوعه لها  ، وهي بحكم الزوجة لذا ال يحتاج  الرجوع لها ما دامت في العدة

  في مسألتنا: لها وما شابه، ون يقبّ كأ  "فعلـ "ب كقوله "راجعتك" أو    "قول ـ "يحصل بوإنما  

 . ها لو ملسها بشهوة فرجوعه لها يكون بالقول لم وال يجوز له وطئها أو تقبيحرِ نه مُ إحيث 

  (و يحرُ الثالث:   ) 
ُ
امل امرأة    -م  حرِ م على  أو  كان   

ً
العموم)   -رجال   : ( أيالطيب على 

أنواعه كأنواع    بجميع   
ً
اصطناعيا أو  والعود،  والعنبر  كاملسك   

ً
طبيعيا  

ً
عطرا كان  سواء 

 
ّ
، وسواء كان بنحو الوضع على الجسد واملالبس أو الشم  العطور املصن

ً
عة وهي كثيرة جدا

 وهو ما عُ "ما خال خلوق الكعبة  أو األكل، ) 
ّ
( أو كسوتهاملشرفة )   الكعبة  :( أير به البيتط

الكعبة   :أي  )   ستار 
ّ
ليعط هو  حمله  ما  البيتأو  به   "ر 

ُ
امل فشم  "خلوق  حرِ (،  العطر  لهذا  م 

يتألف من   لها   
ً
الطيب يصنع خصيصا نوع من  الكعبة:  فيه، وخلوق  إشكال  الكعبة" ال 

 يل لونه للصفرة عادة.  الزعفران ومركبات أخرى، لذا يم

 الطيب يحرُ 
ّ
 ثم إن

ُ
كالزعفران إذا وضع في طعام ولم  (  ولو في الطعام)   م حرِ م على امل

للمُ  يجوز  ال  طعام  هكذا  فمثل   ،
ً
تماما رائحته  تذهب  بنحو  لوجود  حرِ يستهلك  أكله؛  م 

حين األكل  (  ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو ملس الطيب قبض على أنفه)   الطيب فيه، 

 .ة الطيبلئال يشم رائحأو القبض  

املحرّ  بالطيب  املراد  يُ مالحظة:  ما  هو   م 
ّ
الغرضت لهذا  ينبت  أو  للطيب  ، عادة  خذ 

 ال إشكال فيها.  -ال الطيب  -وبالتالي فمثل رائحة الفواكه أو الخضار التي تتخذ لألكل  

  (و يحرُ الرابع:   ) 
ُ
امل على  ) حرِ م  للرجالم  املخيط  أيلبس  خاطته    : (  أو  لباس  يد 

 من  "،  ثوب"كالالبدن  معظم    يغطيسواء كان  ،  ماكنة خياطة
ً
 يغطي موضعا

ً
أو كان صغيرا

الداخلية".  البدن  "املالبس  أو    )   "كالقميص" 
ً
اضطرارا املخيط  لبس  للنساء  ويجوز 

 
ً
و واختيارا لها  بالنسبة  الستر  ألهمية  املخيط  صعوبة (؛  لبس  بدون  ذلك  ويجوز  ) .  تحقق 

 
ً
إزارا يجد  لم  إذا  للرجل  السراويل  إلبس  بمعنى  به  (  يتزر  إحرام  ثوب  الرجل  يجد  لم  ذا 



اإلزار بدل   
ً
سرواال يلبس  أن  له  فيجوز  والركبة  السر  بين  ما  يجوز وكذا)   .ويستر  لبس  )   ( 

،  (  ه على نفسهطيلسان له أزرار، لكن ال يزرّ 
ً
كساء أو وشاح  لسان:  والطيبل يتركه مفتوحا

 ويحيط بمعظم البدن. 
ً
 يكون كبيرا

ً
 ُينسج ويلبسه الخواص بوضعه على الكتف، وأحيانا

  (و يحرُ الخامس:   ) 
ُ
امل على  ) حرِ م  بالسوادم  األسود    :أي (  االكتحال  الكحل 

صد به الزينة أو السواء كان فيه طيب أو البوضعه في العينين 
ُ
 يحرُ و)  ،، وسواء ق

ً
م  ( أيضا

 بما فيه طيباالكتحال ) 
ً
 أسود  ( وإن لم يكن كحال

ً
، كالكحل الذي يحتوي زعفران مثال

ً
،  ا

  ( الرجل واملرأة)  "ما فيه طيب+ السواد ـ "حرمة االكتحال ب : ( أيويستوي في ذلك) 
ً
 .  معا

  (وكذا يحرُ السادس:   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
املرآة،  )   -رجال في  النظر 

أصابه ش يء في وجهه وأراد رؤيته وتطبيبه،  كما لو   ،( إذا لم يكن للزينةفيها ) ( النظر  ويجوز 

 . أو وقع ش يء في عينه وأراد إخراجه، أو أراد النظر في املرآة ألجل عالج وجهه ونحو ذلك

  (يحرُ السابع: و ) 
ُ
 كان أو امرأة    -م  حرِ م على امل

ً
بنحو    ( الفسوق وهو الكذب)   -رجال

عليهم   هللا  صلوات  الطاهرين  أوصيائه  أو  ورسوله  هللا  على  بالكذب  مقيد  وغير  مطلق 

 .  أجمعين

  (يحرُ الثامن: و ) 
ُ
 كان أو امرأة    -م  حرِ م على امل

ً
الجدال: وهو قول: ال وهللا،  )   -رجال

   .أثناء النقاش مع اآلخرين ( وبلى وهللا

من الجدال وال هو من الفسوق املنهي عنهما حال اإلحرام،  ليس "السباب" مالحظة: 

 . نفسه وليس من أخالق املؤمنينفي وإن كان هو أمر غير جائز 

  (و يحرُ التاسع:   ) 
ُ
امل على  ) حرِ م  هوامّ م  أي الجسد  قتل  والديدان    :(  الدواب 

ذلك    الصغيرة  ونحو  والبرغوث  والبعوض  كالنمل  الجسد  على  تكون  القمل) التي  (  حتى 

( كأن ينقله من  ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده) ،  الذي يكثر في شعر الرأس عادة

أو يده، ال أن يلقيه عن جسده إلى األرض إلى رجله  إلقاء القراد  ) ،  ظهره أو صدره  ويجوز 

 ألنهما ليسا من هوام الجسد؛  ( من جسده إلى األرضوالحلم
ُ
وهو دويبة  راد معروف  ، والق

 وأما الَح صغيرة تعيش على الدواب والطيور وتمتص دمها،  
َ
جمع    -بفتح الحاء والالم    -  م ل

   .فهو القراد الضخمحلمة 



  (على  العاشر: ويحرم )  الرجل 
ُ
 م ) حرِ امل

ّ
( باعتبار  ةلبس الخاتم للزينة ويجوز للسن

 
ّ
 بخلفاء هللا أمر مستحب لبس الخاتمأن

ً
ة هو قصد  عن وما يمّيز لبسه للزينة ، تأسّيا

ّ
السن

لبسه.   عليه  الزينة حرم  به  وإن قصد  لبسه  له  ة جاز 
ّ
السن به  فإن قصد  نفسه،  املحرم 

 ولبس املرأة الحلي للزينة) 
ً
لبسه  لها  من املعتاد  سواء كان  ،  ما دامت محرمة  ( حرام أيضا

بيتها   من  في  يكن  لم  الزينة  املعتادأو  به  والُحلّي:  طاملا قصدت  املرأة من  هو  .  به  تتزين  ما 

املصوغة واملعادن  األحجار  أو  الفضة  أو  ذلك  الذهب  وقصدت  ونحو  لبستها  إذا  فإنها   ،

لبسها،   عليها  بها حرم  لها) التزين   
ً
معتادا كان  بما  بأس  بيتها  (  وال  في  به  لبسه  تقصد  ولم 

وكذلك    و أچي"  "الترا طين  قر كالالزينة    القالدة 
ً
مثال الزواج  عليها  ) ،  حلقة  يحرم  لكن 

 كان أو امرأة ) أل  ( إظهاره
ً
   .( حتى لزوجهاحد رجال

 لي ما يلي:لُح ا فتلخص في مسألة لبس املرأة 

لها   -1 املعتاد  من  كان  سواء  الزينة  به  قصدت  إذا  الُحلي  لبس  لها  يجوز  ال 

 لبسه أو لم يكن. 

لبسه إذا لم تقصد به الزينة، لكن ال يجوز  يجوز لها لبس الُحلي املعتاد لها   -2

 أن تظهره ألحد. 

 ال يجوز لها لبس الُحلي غير املعتاد لها لبسه وإن لم تقصد به الزينة. -3

  (يحرُ الحادي عشر: و ) 
ُ
 كان أو امرأة    -م  حرِ م على امل

ً
استعمال دهن فيه  )   -رجال

محرّ  البشرة  مطيب  دهون  أو  الورد  دهن  أو  العود  كدهن   والشعر  ( 
ّ
كانت  املصن إذا  عة 

فيها الغالب  هو  كما  رة 
ّ
استعمالهامعط يحرم  الدهون  هذه  فمثل  و)   ،  اإلحرام،  (  بعد 

( كما لو  إذا كان ريحه يبقى إلى اإلحرامقبل اإلحرام )   :( أيقبلهم استعمالها ) كذلك يحرُ 

 الدهن  
ّ
 على اإلحرام عند الزوال ويعلم أن

ً
  يدوم أراد وضع الدهن في الصباح وكان عازما

يجوز   ال  حالة  هكذا  ففي  اإلحرام"،  "وقت  الزوال  وقت  تتجاوز  طويلة  لفترة  عطره 

 عطر الدهن  استعماله قبل اإلحرام، وأما إذا كان  
ّ
ال يبقى إلى وقت اإلحرام فيجوز  يعلم أن

 م  ( يحرُ وكذا) .  هله استعمال
ُ
   -ما ليس بطيب  ) م االّدهان بـ  حرِ على امل

ً
،  بعد اإلحرام  -اختيارا

 
ً
    "بعد اإلحرام"(، وهذا يعني أن استعمال الدهن  ويجوز اضطرارا

ً
ال يجوز للمختار مطلقا

 . أو لم يكنمحّرم  سواء كان فيه طيب 



 فتلخص في مسألة اإلدهان ما يلي:

 استعمال دهن فيه طيب محّرم. ال يجوز "بعد اإلحرام"  -1

ال يجوز "قبل اإلحرام" استعمال دهن فيه طيب محّرم إذا كان ريحه يبقى   -2

 إلى وقت اإلحرام. 

يجوز "قبل اإلحرام" استعمال دهن فيه طيب محّرم إذا كان ريحه ال يبقى   -3

 إلى وقت اإلحرام. 

محّرم   -4 طيب  فيه  ليس  دهن  استعمال  اإلحرام"  "بعد  يجوز  كالدهن    -ال 

 امل 
ً
 له.  -ستخلص من قشور الفواكه مثال

ً
 إال إذا كان مضطرا

   يجوز "قبل اإلحرام" استعمال دهن ليس فيه طيب محّرم. -5

  (يحرُ الثاني عشر: و ) 
ُ
 كان أو امرأة    -م  حرِ م على امل

ً
عن بدنه  (  إزالة الشعر)   -رجال

 سواء  
ً
بالقص أو الحلق أو النتف وغير    البدنسائر مواضع    و أو اللحية أمن الرأس  مطلقا

أو األذى  ( عليه، كاملرض  ثمإ ال    ومع الضرورة) ،  ولو كان شعرة واحدة  ( كثيرهو قليله  ) ذلك  

 ن من بدنه. إزالة الشعر في موضع معيّ عالجه  الذي يستوجب 

  إزالة الشعر   -أو يتعمد    -جسده ما لم يقصد بذلك    م أن يحك  حرِ مالحظة: يجوز للمُ 

 
ُ
 كما سيأتيحرِ أو اإلدماء؛ ألن إخراج الدم حرام على امل

ً
 . م أيضا

  (يحرُ الثالث عشر: و ) 
ُ
امل أو  تغطية الرأس) الرجل  م  حرِ م على  أو قّبعة  ( بعمامة 

رأسه   في  الرجل  إحرام  ألن  ذلك؛  ونحو   ) ،  (1) شماغ 
ّ
غط الغطاء ولو  ألقى   

ً
ناسيا رأسه  ى 

 
ً
أيواجبا  ):   

ً
فورا رأسه  عن  الغطاء  يلقي  أن  عليه   وجّد ) ،  يجب 

ً
استحبابا التلبية  أي د   ) :  

 
ً
التلبيات األربع لو فعل ذلك ناسيا تغطية الرأس    :( أيويجوز ذلك) ،  يستحب له تجديد 

(، فإنها إذا أرادت أن تغطي رأسها بغطاء معين وتضعه فوق الحجاب الذي يستر  للمرأة) 

 . رأسها فيجوز لها ذلك

 
/    4الكافي، الكليني:  "  في رأسه  ي وجهها وإحرام الرجلن إحرام املرأة فاملحرمة ال تتنقب أل قال اإلمام الباقر عليه السالم: ".   1
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الرجل   على  املحّرم  حِرم  مالحظة: 
ُ
له  امل يجوز  ثم   ومن  الوجه،  ال  الرأس  تغطية  هو 

وأما املرأة فال يجوز لها   تغطية وجهه وستره عن الشمس أو عن أذى الحشرات وما شابه.

 تغطية وجهها بالكامل. 

  ( ّأيم عليهالرابع عشر: والتظليل محر ):  على الرجل   
ُ
  أن :  هو  ، والتظليلمحرِ امل

تحت   نفسه  أو  يجعل  واملحرّ سقف  معين،  ش يء  هو  ظل  جسم  تحت  يكون    أنم  ظل 

أو يحمل بيده مظلة فوق رأسه يسير  ة  والقبّ أو الهودج  كالسيارة  معه أثناء سيره  متحرك  

أو أشجار وما شابه  تحت ظلها ونحو ذلك. أما إذا كان الظل لجسم ثابت كبناية مرتفعة  

 وال إشكال عليه. 
ً
 فيجوز للمحرم أن يسير في ظلها نهارا

 حرمة التظليل على الرجل تكون فيما 
ّ
 إذا كان ) ثم إن

ً
 نهارا

ً
    وأما ،( سائرا

ً
التظليل ليال

إ  وكذا يجوز ،  فجائز    
ً
نهارا أو  التظليل   

ً
أو  ذا كان جالسا  

ً
 مستلقيا

ً
    نائما

ً
لم يكن سائرا "أي 

"
ً
اضطر)   . ومتنقال  ولو 

ً
نهارا التظليل  إلى  الرجل  يحرم)   (     ( لم 

ً
إأيضا كما   ذا  ، 

ً
مريضا   كان 

.   حرارة الشمس وتضّره  فيجوز له التظليل حينئذ 

زامل)  أيولو  العمرة  :(  أو  للحج  إحرامه  في   )   رافق 
ً
  عليال

ً
مريضا حرارة  (  تضّره 

  ) .  هو  ( دونه أو امرأة اختص العليل واملرأة بجواز التظليل) الشمس  
ً
ويجوز التظليل طائرا

ال يؤثر    :( أي ه التظليلت بامليقات وال يضرّ ، وُيحرم في الطائرة إذا مرّ "من يركب الطائرة"

 . في صحة إحرامه

حِرم بعض جسده ببعض كما لو وضع  م مالحظة: ليس من التظليل املحرّ 
ُ
أن يستر امل

. سه  يده على رأ
ً
قي بها حرارة الشمس مثال

ّ
 أو وجهه ليت

  (و يحرُ الخامس عشر:   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
الدم)   -رجال ( من  إخراج 

،    جسده 
ً
مثال بالدم  التبرع  أو  الحجامة  أراد  لو  الضرورة) كما  عند  عملية    ( إال  كإجراء 

  . ونحو ذلكأو إخراج ش يء دخل في جسده  أو قلع ضرس يؤذيه بقاؤه،    ،جراحية ضرورية

  :( أيحك الجلد املفض ي إلى إدمائه)  م ( يحرُ وكذا) 
ّ
  شديد يؤدي إلى خروج الدم   ه بنحو  يحك

الحكموكذا) ،  منه إدمائهفي  )   (  إلى  املفض ي  أسنانه  :أي  ،( السواك  ف 
ّ
أو  السواك  ب  ينظ

 ال يجوز 
ً
 .فرشاة األسنان بطريقة تؤدي إلى إخراج الدم منها، فهو أيضا



  يقوم هو بإخراجه أنأي  -م هو إخراج الدم مالحظة: املحر  
ً
ال خروجه بصورة   -عمدا

 ال دخل له بها.طبيعية  

  (يحرُ السادس عشر: و ) 
ُ
 كان أو امرأة   -م  حرِ م على امل

ً
( سواء  قص األظفار)   -رجال

 . كانت أظفار اليدين أو القدمين

  (و عشر:  يحرُ السابع   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
الشجر  )   -رجال قطع 

عام  (  والحشيش مكةبنحو  أي  الحرم  القص  ،  من  أو  القطع  أو  القلع  بنحو  كان  سواء 

ملكه) والتقليم،   في  ينبت  أن  ذلكإال  له  فيجوز  غير  .  (  من  الحشيش  أو  الشجر  قطع  أما 

 .
ً
 الحرم فيجوز وإن كان ُمحِرما

 مالحظة: ال فرق في األشجار بين شجر الفواكه والنخيل وغيرها.

  (و عشر:  يحرُ الثامن   ) 
ُ
امل على  ) حرِ م  لو  م  املحرم  بالكافور تغسيل  وكذا  مات   ،)

أو تحنيطها به؛ ألنه   ُمحِرمة ميتة بالكافور   تغسيللُمحِرمة  تحنيطه به. وكذلك ال يجوز ل

املحّرم الطيب  القراح    . من  بماء  "األولى  مرات  ثالث  تغسيله  يجب  امليت   
ّ
إن أي    -وحيث 

له   فل  -الخالي من إضافة أي ش يء  الكافور"،  السدر والثالثة بماء  بماء  و اضطر  والثانية 

التحنيط فال   القراح، وأما  باملاء  السدر ومّرتين  بماء  امليت غّسله مرة  إلى تغسيل  حِرم 
ُ
امل

ن من القيام به وهو ُمحِرم.
ّ
 يتمك

  (و عشر:  يحرُ التاسع   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
السالح)   -رجال أيلبس   ) :  

د سالحه كأن يضع حمالته على كتفه أو يضعه في جنبه ) 
ّ
( كالخوف من  لغير الضرورةيتقل

    -العدو  
ً
    -أما حمل السالح ضمن أغراضه وحاجياته    . فحينئذ  يجوز له لبسه  -مثال

ً
  -مثال

 بدون لبس وال إظهار فجائز. 

  (و يحرُ العشرون:   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
رمس)   -رجال أي  (  االرتماس، 

املاء)   وتغطية في  الرأس  فال  ( تمام  ارتماس  بدون  الرأس  غسل  أو  السباحة  نفس  أما   ،

 . ؤدي إلى إسقاط وإزالة الشعريإشكال فيه، لكن ينبغي التحّرز من أن 



  (و والعشرون:  يحرُ الحادي   ) 
ُ
امل على  امرأة    -م  حرِ م  أو  كان   

ً
ظاهر  )   -رجال ستر 

ذا كان الجورب أو الحذاء  إ  أما ،  وما شابهأو نعل    ءبجورب أو حذا  الستر ( سواء كان  القدم

 بحيث ال يستر ظاهر القدم فيجوز لبسه، هذا في صورة االختيار، ) أو النعل  
ً
فإن مفتوحا

 ويتضّرر بكشف ظ( له أضطر جاز
ً
 . اهر قدمهستر ظاهر القدم، كما لو كان مريضا

 
ّ
   مات اإلحرام.ق بمحرّ هذا ما يتعل

 : ( هي فـ ) للرجل واملرأة،  مكروهات اإلحرام   : ( أياملكروهات( أما ) و) 

العصفر: نبات    ،( اإلحرام في الثياب املصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه)  -1

 يُ 
ُ
يتأكد    :أي  ( ويتأكد في السواد) ،  صبغ به الثيابستخرج منه صبغ أصفر ت

   .الحكم بالكراهة في اإلحرام بالثوب األسود

عليها)  -2 أو    :أي  ( والنوم  أسود  فراش  أو  ثياب  على  ينام  أن  للُمحِرم  ُيكره 

   .مصبوغ بالسواد أو العصفر وشبهه

 (.في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة( اإلحرام ) و)  -3

4-  ( 
ّ
املعل الثياب  لون    ( مةولبس  على  تشتمل  التي  الثياب  أ  -وهي:    -كثر  أو 

الثوب نفسه وك ي في مثل هكذا    أنهختلف عن لون  تميزه، فاإلحرام  عالمة 

 
ً
 . ثوب مكروه أيضا

 واستعمال)  -5
ُ
امل الرجل  وليس  للزينة  الحناء)   محرِ (  ا(  أو  ة 

ّ
 للسن

ً
مثال ،  لعالج 

يُ وكذا)  استع(  الحناءكره   للمرأة)   مال 
ُ
امل قبل  )   مةحرِ (  إذا  ولو  اإلحرام 

ثم    : أي  ( قارنته نفسها  ت 
ّ
حن لو  كما  اإلحرام،  مع  الحناء  استعمال  قرنت 

   .أحرمت مباشرة، فمثل هذا الفعل مكروه

للمرأة)  -6 مكروه    :أي   ( والنقاب  فهو  العينين  محجر  باستثناء  الوجه  ستر 

، وأما تغطية وجهها بالكامل فال يجوز كما تقدم
ً
   . أيضا

   .للغسل ( امودخول الحمّ )  -7

   .في الحّمام : أي ( وتدليك الجسد فيه)  -8

   .قول "لبيك" ملن يناديه  :أي ( وتلبيته من يناديه)  -9

الرياحين)  -10 الريح  ( واستعمال  طيبة  نباتات  والرياحين:  شّمها،  كالورود   أو 

 
ً
   .مثال



 خاتمة:) 

، إالحرِ أن يكون مُ )  ( عليهكل من دخل مكة وجب
ً
 ( في صورتين: ما

نه لو دخل  أ( بمعنى:  يكون دخوله بعد إحرامه قبل مض ي شهر  ن  مَ ) األولى:   -

  
ً
    -مكة محرما

ً
   -في األول من رجب مثال

ّ
تحل فإحرامه هذا  ،  ل من إحرامهثم 

تاريخ   من  شهر  فترة  إلى  إحرام  بدون  ودخولها  مكة  من  بالخروج  له  يسمح 

اإلحرام "أي طيلة شهر رجب بحسب املثال"، فإذا انقض ى الشهر وخرج من  

 مكة فال يجوز له دخولها إال بإحرام جديد. 

 )   إلى مكة باستمرار   وله ( دخأو يتكرر ) الثانية:   -
ّ
 كالحط

ّ
( فيمكنه اشاب والحش

 .  ل مكة بدون إحرامأن يدخ 

، كما دخل  ) 
ً
عام    "لهآصلى هللا عليه و "النبي  ومن دخلها لقتال جاز أن يدخل محال

الثامنة(  الفتح : وهو درع  -  بكسر امليم وسكون العين   -(  وعليه املغفر)   للهجرة  في السنة 

 . للرأس ُيصنع من املعدن على هيئة الرأس ليحميه في الحروب 

األحكام "الواجبات واملستحبات واملحرمات  جميع  ( في  كإحرام الرجلوإحرام املرأة  ) 

 )   واملكروهات"
ُ
ت أن  لها  جاز  امليقات  حضرت  ولو  استثنيناه.  فيما  كانت  إال  ولو  حرم 

 
ً
 (؛ إذ ال  حائضا

ُ
ولو  ) .  ( املستحبةلكن ال تصلي صالة اإلحرام) ،  في اإلحرامالطهارة  شترط  ت

 أنه ال يجوز 
ً
رجعت  ) ثم علمت بالجواز    ، اجتازت امليقات باتجاه مكةف(  تركت اإلحرام ظنا

و  امليقات  مانع أإلى  منعها  ولو  منه،  اإلحرام  للميقاتنشأت  الرجوع  من  من  )   (  أحرمت 

فيهموضعها هي  الذي  علمت  ولو)   ،(  )   بالجواز (  أن  مكةبعد  أدنى    دخلت  إلى  خرجت 

ولو منعها  ) وأحرمت منه،    -  وقد تقدم بيانه  -الحد الفاصل بين الحل والحرم    :( أيالحل

   ة.أحرمت من مك)  دنى الحل أ  ( من الخروج إلى مانع 

الشرق من مكة ويبعد عنها   إلى  يقع  ، كما تفصله    22عرفات: جبل 
ً
تقريبا كيلو متر 

. و   10عن منى  
ً
في  والتواجد  هو الكون    -كما سيتضح    -املقصود بالوقوف  كيلو متر تقريبا



  عرفات  
ً
شرعا املحّدد  الوقت  يكون  في  بنحو   الحاج  ولو 

ً
نائما أو   

ً
أ جالسا   

ً
مستلقيا أو    و 

 ،
ً
 القيام على قدميه. ليس املقصود بالوقوف و راكبا

 والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه. ) 

 أما المقدمة: 

دون من يحج بحج الِقران أو اإلفراد  الذي يحج حج التمتع    : ( أيفيستحب للمتمتع 

يخرج)  ) أن  مكة  من  التروية  (  يوم  عرفات  الحجة  8"إلى  الظهرين  " ذي  يصلي  أن  (،  بعد 

(  إال املضطر كالشيخ الهم) ،  لى عرفاتويخرج إحرامه بعد صالة الظهرين في مكة  فيعقد إ

ال يستحب  مثل هؤالء  ف( فيما لو خرج يوم التروية،  ومن يخش ى الزحام) بالعمر    الكبير   :أي

لى صباح يوم التاسع من  الخروج يوم التروية ويمكنهم أن يؤجلوا خروجهم إاإلحرام و لهما  

   .عرفة

) و)  الأن يمض ي إلى منى( يستحب  ) اقعة في طريقه إو (  (  ويبيت بها ليلتهلى عرفات 

  يعبر ال    :( أي إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن ال يجوز ليلة التاسع من ذي الحجة )   :أي

ر)  محس  منى  (  وادي  حد  يفصل وهو  الحرام" بين  و بينها    الذي  "املشعر  بعد  )   مزدلفة  إال 

   من يوم عرفة. ( طلوع الشمس

الخروجويُ )  منىكره  من  عرفات    (  إلى   
ً
للضرورة  ) متوجها إال  الفجر  كاملريض  قبل 

إلى  )   منى  :( أيواإلمام يستحب له اإلقامة فيها) .  ( فيمكنهما الخروج قبل الفجروالخائف

الشمس طلعت  فإ  ،( طلوع  عرفات الشمس  ذا  باتجاه  فيمكنه    . خرج  االمام  غير  وأما 

الشمس.   طلوع  وقبل  الفجر  بعد  الخروج) الخروج  عند  باملرسوم  الدعاء    ( ويستحب 

أنت  و ت إلى عرفة فقل  : "إذا غدو ، قالعليه السالمكالدعاء املروي عن اإلمام الصادق  

أسألك أن تبارك لي  ف،  ، ووجهك أردتإليك صمدت، وإياك اعتمدت  : اللهممتوجه إليها

 . (1)  أفضل مني" ي، وأن تقض ي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو ترحل في 

 ، ووقته عند زوال الشمس. ( بعرفاتيغتسل للوقوفأن يستحب ) كذلك ( و) 
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 وأما الكيفية: ) 

 . ( أي: مستحبفيشتمل على واجب وندب

 :  ( في الوقوف بعرفات أمرانفالواجب) 

فيحتاج  النية)  -1 عبادي  أمر  بعرفات  الوقوف   
ّ
أن باعتبار   )  

ً
نيةحتما ،  القربة  إلى 

   والنية تكون عند الزوال.

 .  ( بأي نحو كانإلى الغروبمن الزوال )  عرفاتالتواجد في   :( أيوالكون بها)  -2

ة، أو ثوية) 
َ
عن األمر    ( أو ذي املجاز، أو تحت األراك لم يجزه  ،فلو وقف بنمرة، أو ُعرن

  
ّ
، وبالتالي  املناطق املذكورة تعتبر حدود عرفةالواجب عليه أي الوقوف بعرفة؛ باعتبار أن

 من "عرفة" التي يجب الوقوف بهاال يصح الوقوف بها؛ ألنها ليست 
ً
  جزءا

ً
 . شرعا

أفاض)  عرفةولو  من  منها    (  انصرف   ) أي 
ً
جاهال الغروب  بالحكمقبل    أي    ،( 

ً
جاهال

 )   ، فاضة من عرفات قبل الغروببعدم جواز اإل 
ً
م للحج ويجب  حرِ نه مُ نس ى أ  : ( أيأو ناسيا

   .لى الغروبفة من الزوال إعليه الوقوف بعر 
ً
  ،  وعموما

ً
 أو نسيانا

ً
فال ش يء ) لو أفاض جهال

 ه صحيح حّج يكون    :أي   ( عليه
ً
   ا

ّ
كف عليه وال  كان)   .ارة  أفاضوإن   )   ( 

ً
ارتكب    ( عامدا فقد 

 
ً
 َد ، والبَ ( ببدنةجبر فعله )   :( أي جبره)   لكن ال يفسد حجه من األساس، وإنما  حراما

َ
هي  ة:  ن

لفعله ارة 
ّ
كف يذبحها  أن  يجب  التي  يقدر) ،  الناقة  لم  ) ( على  فإن  بدنة  ثمانية صدفع  ام 

 
ً
 ثم ) لو. و عشر يوما

ً
قبل الغروب لم  )   ( إلى عرفة عاد( أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا

 حّج صح  :( أي يلزمه ش يء
ّ
 . ارة عليهه وال كف

   :، هي (، فمسائل خمسةوأما أحكامه) 

 فال حج  )   ، وبالتالي ( من أركان الحجاألولى: الوقوف بعرفات ركن)  •
ً
من تركه عامدا

   : أي(  له
ً
 ) ،  يكون حجه باطال

ً
 تداركه ما دام وقته باقيا

ً
فوقت الوقوف  (،  ومن تركه ناسيا

ب ما  إالواجب هو  الحجة  التاسع من ذي  يوم  زوال  الغروبين  و   حل  فلو    ،لى  نس ى  الزوال 

  الوقوف بعرفة فما دام وقت الغروب لم يحصل بعد يجب عليه أن يتدارك حاله ويذهب

.سيكون  حتى وإن كان وقت وقوفه  لى عرفة ويقف بها إلى الغروب  إ
ً
 جدا

ً
  ولو فاته )   قصيرا



بها أيالوقوف   إ   : ( 
ً
أصال التدارك  يمكنه  ولم  بعرفة  الوقوف  نس ى  الوقت  ؛  نه  في  ال 

االضطراري   وال  الثانية    -االختياري  املسألة  في  بيانهما  الحالة    ،-وسيأتي  هذه  مثل  ففي 

 ( الحرام أي مزدلفة، ويكون حّج باملشعراجتزأ بالوقوف  ) 
ً
ن الوقوف بعرفة  ؛ أل ه صحيحا

 
ً
نسيانا يتعمّ فاته  ولم  ذلك،   ال بخالف    د  فإنه   

ً
عمدا بعرفة  الوقوف  يفوته  يجزيه    من 

 بالوقوف 
ً
 .  املشعر ويعتبر حجه باطال

االختيار )  • وقت      الثانية: 
ً
عامدا تركه  من  الغروب،  إلى  الشمس  زوال  من  لعرفة 

االضطرارفسد   ووقت  أيحجه،   ):   
ً
مضطرا كان     من 

ّ
يتمك الوقوف  ولم  من  في  بعرفة  ن 

يوم العاشر    :( أي إلى طلوع الفجر من يوم النحرالوقت االختياري، فمثل هذا وقته يمتد ) 

 الوقوف بعرفة له وقتان: من ذي الحجة
ّ
 ، بهذا يتضح أن

 وقت االختيار:  -
ً
 غروب الشمس. لى  م التاسع من ذي الحجة إمن زوال يو نهارا

 منوقت االضطرار:  -
ً
 لى طلوع فجر يوم العاشر.بعد الغروب إ ليال

ذلك   :  معنى 
ّ
 أن

ّ
يتمك لم  الوقوف  من  من  أ ن  يجزيه  االختياري  الوقت  في  ن  بعرفة 

   في الوقت االضطراري. بهايقف 

الفجر)  • طلوع  إلى  ولو  بها  فوقف  رجع  بعرفة  الوقوف  نس ي  من  وهو    -(  الثالثة: 

عرفنا   كما  االضطراري  الوقت  املشعر)   -نهاية  يدرك  أنه  عرف  "(  إذا    " مزدلفةالحرام 

 ( 
ّ
فوات الوقوف بمزدلفة قبل طلوع    : ( أيه الفواتقبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظن

اقتصر على إدراك  )   لى طلوع الفجر، ففي مثل هذه الحالةالشمس إن هو وقف بعرفة إ

لو نس ي الوقوف بعرفات ولم  )   ( يتم حّجه ه. وكذاحّج   وقد تم  املشعر قبل طلوع الشمس  

أدرك الوقت االختياري للوقوف    :أي   ( يذكر إال بعد الوقوف باملشعر قبل طلوع الشمس

 .  باملشعر الحرام

 أ اتضح    :كثر للمسألةتوضيح أ
ّ
ي  ختيار الوقوف بعرفة له وقتان؛ األول: الوقت اال   ن

إ وحّد  الحجة  ذي  من  التاسع  يوم  زوال  بين  ما  الوقت  ه  والثاني:  الشمس،  غروب  لى 

، هذا  لى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجةضطراري ويمتد ما بعد غروب الشمس إ اال 

 من جهة. 



 
ً
ثانية: سيتضح الحقا  أ  ومن جهة 

ّ
باملشعر    ن بين  للمختار    الحرامالوقوف  ما  يكون 

الشمس إلى طلوع  العاشر من ذي الحجة  إلى  طلوع فجر يوم  ، وأما املضطر فيمتد وقته 

 . زوال يوم العاشر

 نس ي الوقوف بعرفة ف
ً
 أحدا

ّ
ر   جب عليه  يإذا اتضح هذا: فلو صادف أن

ّ
عند التذك

إن    الرجوع  االختياري  الوقت  في  بها  والوقوف  عرفة   إلى 
ً
باقيا الوقت  كان  فات  وإن   ،

   -االختياري  
ّ
فيمكنه الوقوف بها في الوقت االضطراري أي    -ر بعد غروب الشمس  كأن تذك

   ما بين غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم العاشر  
ً
وكذا يتم    .ويتم حجه ويكون صحيحا

 إن نس ي الوقوف
ً
؛ ال في الوقت االختياري    حجه ويكون صحيحا

ً
بعرفة ولم يدركه مطلقا

الوقوف   فريضة  يؤدي  وهو  العاشر  يوم  فجر  طلوع  بعد  ر  
ّ
تذك لو  كما  االضطراري  وال 

الوقت   في  باملشعر  الوقوف  أدرك  أنه  دام  ما  حجه  يصح   
ً
أيضا فهنا  الحرام،  باملشعر 

 .االختياري أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم "النحر"

 وقوفه بعرفة 
ّ
   -ثم إن

ً
 : صورتانإلى الفجر له  -اضطرارا

الشمس -1 قبل طلوع  الحرام  باملشعر  الوقوف  إدراك  نه من 
ّ
بتمك يعلم  وفي  أن   ،

الفجر  إلى  بعرفة  الوقوف  يجب  الصورة  باملشعر    هذه  للوقوف  يذهب  ثم 

والوقوف  الحرام بعرفة  االضطراري  الوقوف  حقق  قد  يكون  بهذا  ألنه  ؛ 

 ملشعر الحرام. االختياري با

ه    -أن يعلم   -2
ّ
نه من إدراك املشعر الحرام قبل طلوع    -أو يغلب على ظن

ّ
بعدم تمك

الشمس إن هو وقف بعرفة إلى الفجر، وفي هذه الصورة يقتصر على الوقوف  

 باملشعر الحرام ويصح حّجه. 

ثالثة   تصور صورة  يمكننا  االضطراري مالحظة:  افترضنا  وهي ،  بعرفة  للوقوف  لو   :

الفجر  أنه   طلوع  من  قبل ساعتين  عرفة  من  أفاض      -إن 
ً
إلى   -مثال الوصول  من  ن 

ّ
يتمك

"مزدلفة" والوقوف بها قبل طلوع الشمس، ففي مثل هذه الصورة يجب عليه الوقوف  

 بعرفة من غروب الشمس إلى ما قبل الفجر بساعتين. 

الغروب)  • قبل  بعرفات  وقف  إذا  أيالرابعة:  الوقوف  أ  :(  وقت  ،  االختياري درك 

بمعنى  ،  من ذي الحجة  يوم العاشر   زوال  :أي(  ولم يتفق له إدراك املشعر إلى قبل الزوال) 



  لم يدرك الوقوف باملشعر الحرام    أنه
ً
؛ ألنه  ( هصح حّج )   االضطراري   ولو في الوقت مطلقا

 .  أدرك "اختياري" عرفة

•  ( 
ً
نهارا بعرفات  الوقوف  له  يتفق  لم  إذا  االختياري في    :أي(  الخامسة:    الوقت 

 ( 
ً
لم    :أي   ( ثم لم يدرك املشعر حتى تطلع الشمس) ،  في الوقت االضطراري   :أي (  فوقف ليال

االختياري  الوقت  في  باملشعر  الوقوف  الزوال) ،  يدرك  قبل  أدركه  أيفإن  يوم    :(  زوال 

في املشعر قبل انقضاءالعاشر من ذي الحجة   الوقت االضطراري    بمعنى أدرك الوقوف 

 .هيصح حّج  إال لمو ، ( صح حجه) 

أ  :مالحظة  عرفنا 
ّ
من    ن و لكل  بعرفة  بالوقوف  "اختياري    وقتاناملشعر  الوقوف 

 حكام املترتبة على ذلك هي: واأل واضطراري"، 

 الحكم  الصورة ت

 الحج صحيح  دراك اختياري عرفة واختياري املشعر  إ 1

 الحج صحيح  دراك اختياري عرفة واضطراري املشعر  إ 2

 الحج صحيح  دراك اضطراري عرفة واختياري املشعر  إ 3

 الحج صحيح  دراك اختياري عرفة فقط  إ 4

 الحج صحيح  دراك اختياري املشعر فقط  إ 5

 الحج صحيح  دراك اضطراري عرفة واضطراري املشعر  إ 6

 باطل الحج  دراك اضطراري عرفة فقط  إ 7

 باطل الحج  دراك اضطراري املشعر فقط  إ 8

دراك الوقت االختياري ألي من الوقوفين كاف  للحكم بصحة الحج،  هذا يعني: أن إ

 نسيان وليس الترك عن عمد. ال هذا إن كان عدم إدراك اآلخر سببه أمر طارئ أو 

 :  مستحبات الوقوف بعرفات، هي  : ( أيواملندوبات) 

نسبة    ، وامليسرة:أسفل الجبل  :أي  ( الوقوف في ميسرة الجبل في السفح)  -1

إ القادم  مكةإلى  جهة  من  عرفة  جبل  فيه  لى  وقف  الذي  املوضع  فهو   ،

   .رسول هللا صلى هللا عليه وآله



2-  ( 
ّ
املتلق السالموالدعاء  عليهم  البيت  أهل  عن  اإل ى  كدعاء  الحسين  (  مام 

عرفة يوم  في  السالم  عليه    ، عليه  الحسين  بن  علي  االمام  دعاء  وكذلك 

السالم  السالم عليهم  البيت  أهل  عن  الواردة  األدعية  من  غيرهما  أو  )   أو 

   (.غيره من األدعية

   (.وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين)  -3

نمرة: حد من حدود عرفة، فيتسحب ملن يريد    ( وأن يضرب خباءه بنمرة)  -4

هذ في  خباءه  ينصب  أن  بعرفات  الزوال  الوقوف  يحل  ملا  ثم  املوضع،  ا 

كما ورد في صفة حج رسول هللا صلى    يذهب إلى موقف عرفة فيقف به،

 .(1)هللا عليه وآله 

   األرض املنبسطة واملستوية. :أي  ( وأن يقف على السهل)  -5

يضم أمتعته بعضها الى بعض لئال ينشغل بها عن    :( أيوأن يجمع رحله)  -6

والعبادة للدعاء  الخلل)   ،التوجه  أيويسد  التي  و الفر   :(  والفواصل  ج 

إنهم ملا يقفوا في عرفة يستحب    : أي ( به وبنفسه)   تكون بينه وبين أصحابه

فر  بينهم  تبقى  وملا  وااللتئام،  التضام  فيتسحب  و لهم  وخالل  أن  له  ج 

 
ّ
هللا سبحانه يحب أن    يسدها بنفسه وبما لديه من أغراض في رحله، فإن

   . يراهم مجتمعين ال فرج بينهم وال خالل

7-  ( 
ً
 فإنه مكروه كما سيأتي : أي ( وأن يدعو قائما

ً
 وال راكبا

ً
، ال قاعدا

ً
اقفا  . و

 كره الوقوف بعرفة ) ( كذا يُ كره: الوقوف في أعلى الجبل، وويُ ) 
ً
، وقاعدا

ً
( كما  راكبا

   .عرفنا

 
فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما   -األراك    وهي بطن عرفة بحيال  -إنه صلى هللا عليه وآله انتهى إلى نمرة  "  .1

باملسجد فوعظ الناس   فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقفرسول هللا صلى هللا عليه وآله ومعه    زالت الشمس خرج

واحد بأذان  والعصر  الظهر  صلى  ثم  ونهاهم،  يبتدرون   وأمرهم  الناس  فجعل  به،  فوقف  املوقف  إلى  مض ى  ثم  إقامتين،  و

قف، ولكن  ليس موضع أخفاف ناقتي املو   ناقته يقفون إلى جنبها، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس إنه  أخفاف
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"مزدلفة" أو  الحرام  "ُج   املشعر  ،  :  ع"مَ أو 
ً
غربا ومنى   

ً
شرقا عرفات  بين  يقع  موضع 

بـ "املشعر الحرام"؛    التي يرمون   ىالحص    يج جالح ومنه يجمع   في منى، سّمي  الجمرات  بها 

تألنه   التي  الرئيسية  الحج  معالم  املشعر  أحد  قبال  في  "مكة"  الحرم  حدود  داخل  قع 

 الحالل "عرفة" التي تقع خارج حدود الحرم. 

املحّدد   الوقت  الحرام  أما  املشعر  في  للوقوف   
ً
سيتضح    -شرعا بين    -كما  ما  فهو 

 طلوع الفجر وشروق شمس يوم العاشر من ذي الحجة. 

 والنظر في: مقدمته، وكيفيته. ) 

   أما المقدمة:

سيره في  االقتصاد  ) فيستحب  عرفات  من  املشعر(  في  الحرام  ( إلى  واالقتصاد   ،

  يسير بهدوء وسكينة ووقار  يعني أنالسير: 
ً
يفيض من  ذا كان وإ، سيره أثناءلئال يؤذي أحدا

أ  تهسيار عرفة باتجاه املشعر ب   ويترك العجلة  ن يسير بها  فيستحب له 
ً
بهدوء وروّية أيضا

 رين.  التي قد تتسّبب بإيذاء اآلخ

) و)   :
ً
أيضا يستحب  األحمر(  الكثيب  بلغ  إذا  يقول  أيأن  الحمراء   : (  الرمل    تالل 

اقعة   اللهم ارحم موقفي، وزد في  " لى املشعر الحرام: ) من عرفات إ(  عن يمين الطريق) الو

مناسكي وتقبل  ديني،  لي  وسلم  عليه  الدعاء  وهو    ،( "عملي،  الصادق  اإلمام  عن  املروي 

  .(1)  السالم

: ) و) 
ً
املزدلفة ولو صار إلى ربع املغرب والعشاء إلى  )   ( صالتيأن يؤخر( يستحب أيضا

 فلو افترض أربع الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر،    :( أيالليل
ّ
غروب الشمس    ن

 يحصل  يحصل في الساعة السادسة مساء وطلوع الفجر  
ً
فربع    ،في الساعة الرابعة فجرا

 فمن يفي،  عند الساعة الثامنة والنصف مساء  -والحال هذه    -الليل يتحقق  
ً
ض  وعموما

 
 .467/  4الكافي، الكليني: . 1



ن يؤخر صالتي املغرب والعشاء حتى يصل املشعر  عرفات بعد الغروب يستحب له أمن  

لى املشعر  من الوصول إ(  ولو منعه مانع لى ربع الليل، ) إ تأخر  وصوله يالحرام حتى ولو كان  

 ) في وقتها وتأدية صالتي املغرب والعشاء فيه  الحرام 
ّ
 .ى في الطريقصل

) و كذلك:  يستحب  بين  (  يجمع  غير  أن  من  إقامتين  و واحد  بأذان  والعشاء  املغرب 

ان بينهماو أيفل  بأداء  صالة  بيأتي    :(  بينهما  يفصل  وال   
ً
تباعا والعشاء  من  املغرب  ش يء 

افل املغرب إلى بعد)  ،الصالة  العشاء. ( االتيان بصالة ) ويؤخر نو

 : (وأما الكيفية

 كيفية الوقوف باملشعر الحرام من أمور واجبة ومستحبة:   :أي

 :  ( ثالثة أمور فالواجب) 

   لى نية القربة لل تعالى.باعتبار أنه أمر عبادي ويحتاج إ ( النية)  -1

   الكون والتواجد فيه.   :( أيوالوقوف باملشعر)  -2

( هذه  محسرما بين املأزمين إلى الحياض إلى وادي  ) :  حد املشعر الحرام  : ( أيهوحّد ) 

املأزم:  و ،  وهي ليست منه فال يصح الوقوف بها في حال االختيار  هي حدود املشعر الحرام 

الذي يفصل بين عرفة واملشعر الحرام   بين جبلين، وملا كان الطريق  الضيق  الطريق  هو 

من جهة عرفة، ويحده وادي    الشرقية، وهما حدود املشعر  باملأزمين  اييمر بين جبلين سمّ 

منى جهة  من   
ً
غربا يقف) .  محسر  أيوال   ):   ( الوقوف  له  يجوز  مع ال  ويجوز  املشعر،  بغير 

 . ويقف عليهما يصعد على املأزمين  :( أي الزحام االرتفاع إلى الجبل

أو جن  )   ( حتى طلعت الشمس ثم نامبعد الفجر )   املشعر الحرام ب(  نوى الوقوف  ولو ) 

 .  ( وقوفهأو أغمي عليه صح 

الفجر)  -3 طلوع  بعد  الوقوف  يكون  أيوأن  ذي    :(  من  العاشر  يوم  فجر 

   الحجة.



 بعد أن كان به)  قبل طلوع الفجر  :( أيقبله( وانصرف ) فلو أفاض) 
ً
كان   :( أيعامدا

 متواجد 
ً
  )   املشعر الحرامب  ا

ً
    -ليال

ً
ه إذا كان وقف بعرفات، وجبره  لم يبطل حّج   -ولو قليال

ارة لفعله.   :أي ( بشاة
ّ
 يجب عليه ذبح شاة كف

 فتلخص: أ
ّ
    -من ينصرف    ن

ً
ال  عن الوقوف باملشعر الحرام قبل طلوع الفجر    -عمدا

 حجه بشرطين:   يبطل

 أن يكون وقف بعرفة.  -

 الحرام أن يكون قد تواجد باملشعر  -
ً
 ولو لفترة قصيرة.  ليال

ولم يكن قد وقف بعرفات،  قبل الفجر  الحرام  ف عن املشعر  انصر تعّمد اال   أما إذا 

لكنه بها  وقف     أو 
ً
ليال الحرام  باملشعر  يتواجد   ،  لم 

ّ
هذه    -  حجه  فإن يكون     -والحال 

 
ً
   . فاسدا

اإلفاضة)  الحرامويجوز  املشعر  من  واالنصراف  للمرأة)   (  الفجر  رعاية  قبل   )

) و) ،  لوضعها كذا  نفسه(  على  يخاف  هؤالء  من  فمثل   ،)  
ً
ليال "مزدلفة"  باملشعر  يقفون 

ثم   الوقت ولو ساعة  لهم االنصراف  لبعض  إلى منى  يجوز  الفجر والذهاب  من غير  )   قبل 

أيجبر لفعلهم  :(   
ً
تكفيرا شاة  ذبح  عليهم  يجب  أفاض) .  ال  قبل  ولو  الحرام  املشعر  من   )

 لم يكن عليه ش يء)  الفجر 
ً
 .  هيتم حّج و ( ناسيا

الوقوف)  للدعاء والذكر    :أي (  ويستحب  الوقوف كما    -القيام    تقّدم في مستحبات 

( الوارد عن أهل البيت عليهم  بعد أن يصلي الفجر، وأن يدعو بالدعاء املرسوم)   -  عرفةب

الحمد )   السالم يتضمن  ما  والثن  أو  وآله  لل  النبي  على  والصالة  عليه  السالماء  ،  ( عليهم 

اللهم رب املشعر الحرام فك رقبتي من  السالم: "كالدعاء املروي عن اإلمام الصادق عليه  

أنت خير    من رزقك الحالل، وادرأ عني شر فسقة الجن واإلنس، اللهم   وأوسع عليّ   النار،

فاجعل افد جائزة،  ولكل و إليه وخير مرغوب وخير مسؤول،  في موطني    مطلوب  جائزتي 



عثرتي تقيلني  أن  معذرتيهذا  وتقبل  عن ،  تجاوز  وأن  من    ،  التقوى  اجعل  ثم  خطيئتي، 

 .(1)" الدنيا زادي

 املراد بالوقوف املستحب هنا هو "القيام" وليس الوقوف باملشعر  
ّ
تنبيه: تبّين لنا أن

أمر واجب من أول ابتداء طلوع    -أي الكون    -الحرام بمعنى "الكون" والتواجد فيه؛ ألنه  

 الفجر وال يصح تأخيره إلى ما بعد صالة الفجر. 

) (  و)   
ً
أيضا الصرورةيستحب  يطأ  أيأن  مرة  : (  أول  يحج  الحرام املشعر)   من   )  

على قزح وذكر هللا عليه)  الصعود  ، ويستحب 
ً
و (، وقزح:  برجله حافيا االرتفاع  هو  بمعنى 

في "مزدلفة" اسم   الوداع، وهو    وقف عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله  جبل  في حجة 

، والذي يتوسط املسافة بين  
ً
املكان الذي ُبني فيه مسجد "املشعر الحرام" املوجود حاليا

 مسجد "نمرة" في عرفات ومسجد "الخيف" في منى. 

 مسائل خمس:  ) 

ما بين طلوع الفجر إلى طلوع  هو: )  للمختار الحرام ( األولى: وقت الوقوف باملشعر •

وللمضطر إ  ( الشمس،  من  يتمكن  لم  وقته الذي  يمتد  املذكور  الوقت  في  الوقوف    دراك 

 وهذا يعني أ(،  إلى زوال الشمس) 
ّ
له وقتان؛    -الوقوف بعرفة  ك   -الوقوف باملشعر الحرام    ن

لى طلوع الشمس، واضطراري:  إاليوم العاشر من ذي الحجة  فجر  ما بين طلوع  اختياري:  

 .  العاشر من ذي الحجةلى زوال يوم ما بعد طلوع الشمس إ

باملشعر)  • يقف  لم  من  الحرام الثانية:  بطل حجه،  )   (   
ً
عامدا الفجر  بعد   وال 

ً
ليال

أي ولو ترك ذلك  ):   ( الحرام  باملشعر  إن كان وقف بعرفات. ولو  الوقوف  يبطل  لم   
ً
ناسيا

 
ً
أيتركهما جميعا  ):   ( الحرام  واملشعر  بعرفات  يقف   لم 

ً
كان  بطل حجه عمدا أو  )   الترك( 

  .
ً
 نسيانا

بعرفات  • يقف  لم  من   (  الثالثة: 
ً
   اختيارا

ً
طلوع  )   واضطرارا قبل  املشعر  وأدرك 

أدرك وقت االختيار للمشعرهالشمس صح حّج  درك  أ( حتى وإن  ولو فاته بطل) ،  (؛ ألنه 
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و االضطرار  في وقت االختيار أ(  ولو وقف بعرفات) .  وقت االضطرار ووقف به قبل الزوال

 (. املشعر إلى قبل الزوالجاز له تدارك ) 

تقّد   املسألة    -م  تنبيه:  بعرفات    الخامسةفي  الوقوف  إ  -من مسائل   
ّ
دراك وقت  أن

 عن أن  املشعر الحرام" يكفي للحكم بصحة الحج  -  املوقفين "عرفة االختيار ألحد  
ً
، فضال

للموقف  االضطرار   وقت  إدراك  له  لكال    يضاف  االضطرار  وقت  إدراك  وكذا  اآلخر، 

ألحد   االضطرار  وقت  إدراك  بخالف   ،
ً
أيضا الحج  بصحة  للحكم  يكفي  فإنه  املوقفين 

 املوقفين فقط فهو يؤدي إلى بطالن الحج. 

الحج)  • فاته  من  منهوال  (  الرابعة:  ترك    كمنإتمامه،    يصح  لكن  للحج  أحرم 

الحرام واملشعر  بعرفة  الحالة  الوقوف  هذه  مثل  ففي   ،
ً
 )   معا

ّ
مفردةتحل بعمرة  أي ل   ) :  

 يبدل نّيته من الحج إ
ّ
آخر  بالتقصير " من إحرامه  ل  لى العمرة املفردة ويأتي بأعمالها ويتحل

املفردة"أ العمرة  عليه  ثم) ،  عمال  أييقضيه)   ن أ( يجب   ) :   ( فاته  الذي  الحج  إن  يقض ي 

 
ً
إفرادا أو   

ً
أو قرانا  

ً
تمتعا التي وجبت  الصفة   على 

ً
إن كان فرضه حج  كان واجبا  :

ً
(، فمثال

 .  التمتع وقد فاته فيجب عليه قضاء حج التمتع، وهكذا

كرمي الجمرات    أفعال الحج  :( أي الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله)  •

ذلك  ونحو  والسعي  والطواف  بمنى     واملبيت 
ً
محرما زال  ال  لكنه  فعلها،  عليه  يجب  ،  فال 

التشريق)  أيام  انقضاء  إلى  بمنى  اإلقامة  له  أيويستحب  عشر    : (  والثاني  عشر  الحادي 

 ) ،  والثالث عشر من ذي الحجة
ّ
( من إحرامه الذي  ل بهاثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحل

 . للحجعقده 

عمّ  الحج  أفعال  سقوط  أمالحظة:  يعني  ال  الحج  يفوته   ن 
ّ
تحل إنه  من  حرامه  ل 

 
ّ
مقاربة النساء ونحو ذلك،  كاستعمال الطيب و   لمباشرة ويمكنه فعل كل ما يفعله املتحل

مُ وإ يبقى  أحرِ نما  إلى  اإلحرام  اجتناب محّرمات   وعليه 
ً
 ما

ّ
ويتحل املفردة  بالعمرة  يأتي  ل  ن 

 له ما حُرم عليه باإلحرام. ، وحينئذ  يحل منها



 خاتمة:) 

املشعر ورد  الحرامإذا  مزدلفة    ،(  إلى  منه  ) أي: وصل  الحص ى  التقاط  له  استحب 

من    يوم العاشر العقبة  جمرة  حصيات لرمي    7ار أنه يحتاج إلى  ( باعتبوهو سبعون حصاة

ومثله في  لرمي الجمار الثالث،  ة  احص  21لى  عشر يحتاج إ ، ثم في اليوم الحادي  ذي الحجة

في  لى اليوم الثالث عشر وإن اختار البقاء إحصاة،  49فيكون املجموع اليوم الثاني عشر، 

ما  جموع  فيكون م،  لرمي الجمار الثالث قبل النفرأخرى    ةحصا   21"منى" فإنه يحتاج إلى  

أخذ الحص ى من    :( أي ولو أخذه من غيره)   حصاة.  70هو    -في أقص ى األحوال    -يحتاجه  

الحرام املشعر  األخرى    غير  "الحرم"  مناطق مكة  أخذها  لكن  ،جاز) أي من سائر  ( يجب 

 .  املوجود فيهاخذ الحص ى فال يجوز أ ،( عدا املساجد)  ( ال من خارجهمن الحرم) 

 :  ( شروط ثالثة)  التقاط الحص ى  :( أيويجب فيه) 

ممّ )  -1 يكون  يسّم أن   ا 
ً
حجرا الرمي  ( ى  يجزي  فال  والخرز  ،  والخاتم  باآلجر 

 
ً
 عرفا

ً
   .والعقيق ونحوه مما ال يسمى حجرا

   ن يكون الحص ى من خارج الحرم.فال يصح أ  ،( ومن الحرم)  -2

3-  ( 
ً
أيوأبكارا للرمي  :(  غيره  يستعملها  استعمال  لم  يصح  فال  وبالتالي   ،

 .  الحص ى املتجمع قرب الجمار نتيجة رمي الحجيج

 ( 
ً
برشا يكون  أن  أي ويستحب  الحصاةيكون    :(  لون  عن  لونها  يختلف  نقط  ،  فيها 

صلبةرخوة)  غير  األنملة) ،  (  اإلصبع بقدر  رأس   ة  كحليّ ) ،  ( 
ّ
أي طةمنق كحلي   :(  ،  لونها 

 من  سرة أتكون كل حصاة مأخوذة من األرض على حدة وال تكون ك   :( أيملتقطة) 
ً
و جزءا

 .  حصاة

لى عدة أجزاء  إ  كبيرةقام بتكسير حصاة  ( كما لو  رةويكره أن تكون صلبة، أو مكّس ) 

 .  فمثل هذا الفعل مكروه ، كل جزء حصاة أراد احتساب و 

قبل طلوع الشمس  )   ( من املشعر الحرام إلى منى ويستحب ملن عدا اإلمام اإلفاضة) 

بين املشعر الحرام ومنىوادي محّسر)   يعبر   :( أيبقليل، ولكن ال يجوز  إال  )   ( الذي يربط 



( الشمس ثم  ع حتى تطل( في املشعر الحرام ) يتأخر)   أن( يستحب له  بعد طلوعها. واإلمام

   يفيض منه إلى منى. 

: ) و) 
ً
للماش ي وتحريك    -  دون الجري   -اإلسراع في املش ي    :( أيالسعي ( يستحب أيضا

للراكب   السيارة  أو  ( ويدعو بدعاء رسول هللا صلى هللا بوادي محسر وهو يقول ) الدابة 

وآله   ") :  عليه 
ّ
سل عهدي،  اللهم  و و م  توبتي،  تركت  جأ اقبل  فيمن  واخلفني  دعوتي،  ب 

في    :( أيولو ترك السعي فيه) .  (1)  ولده اإلمام الصادق عليه السالم عنه  ( كما رواه  "بعدي

. حتى اجتازه )  وادي محّسر 
ً
 رجع فسعى استحبابا

إلى عرفات، تبعد  منى:   في الطريق      6منطقة "وادي" تقع شرق مكة 
ً
كيلو متر تقريبا

الشرقي   الجنوب  ومن  العقبة،  جمرة  الغربي  الشمال  من  يحدها  الحرام،  املسجد  عن 

 وادي محّسر، ومن الجهة الشمالية جبل القويس، ومن الجهة الجنوبية جبل ثبير. 

 إميتها بذلك، فقال: "وقد سئل اإلمام الرضا عليه السالم عن سبب تس
ّ
جبرئيل    ن

   تمن    ،إبراهيم: يا  عليه السالم قال هناك
ّ
أن  إبراهيم في نفسه  ى  على ربك ما شئت، فتمن

   ابنهيجعل هللا مكان 
ً
 .(2) "مناه طيفأع  ،بذبحه فداء له يأمره إسماعيل كبشا

  ،
ً
استحب له  ( صباح يوم العاشر من ذي الحجة ) بمنى)   ( الحاجفإذا هبط) وعموما

   املروي عن خلفاء هللا صلوات هللا عليهم. ( الدعاء باملرسوم

 :  بحسب الترتيب ( ثالثة وهي العاشر من ذي الحجة )  :( أي ومناسكه بها يوم النحر) 

   . الجمرة الكبرى أي:   ( رمي جمرة العقبة)  -1

   .ذبح الهدي :أي  ( ثم الذبح)  -2

 . أو التقصير ( ثم الحلق)  -3
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يوم   في  منى  أعمال  هي  اإلهذه  ويجب  ثم  العاشر،  بالرمي  يبتدئ  أي  مرتبة  بها  تيان 

 الذبح ثم الحلق أو التقصير. 

   :الرمي  :أي(  أما األول) 

 :  ( أربعة أمور فالواجب فيه) 

 النية)  -1
ّ
   ة القربة لل.  الرمي أمر عبادي فتجب فيه نيّ  ( باعتبار أن

   .اتييجب عليه رمي الجمرة بسبع حص :أي  ( والعدد وهو سبع )  -2

الجمرةوإلقاؤها)  -3 على   )   ( 
ً
رميا يسمى  على   ( بما  بوضعها  قام  أنه  فلو   ،

ً
عرفا

 
ً
 فمثل ذلك ال يكفي؛ ألنه ال يسّمى رميا

ً
   .الجمرة مثال

بها)  -4 الجمرة  )   : أي  ( وإصابة  يفعلهبالحصاة  الرمي  ( بما  هي  .  وهو  والجمرة: 

  = الصغار   "الحجر  بالجمار  ُيرمى  بذلك؛ ألنه  منى، سّمي  في  بناء مخصوص 

 الحص ى". 

، ( على ش يء وانحدرت على الجمرة)   ( الحصاة بعد رميها فلو وقعت) وعلى كل حال،  

وقفز   
ً
 صلبا

ً
شيئا الجمرة  تأو ضربت  إلى  و جاز)   منه  و (  الرمي  العدد  صح  من  احتسبت 

يصدق  املطلوب ألنه  بفعله؛  الجمرة  أصاب  أنه  الرمي   ،عليه  تحقق  في  يكفي  وهذا 

 .
ً
فتممها حركة غيره من حيوان أو  لى الجمرة ) عن الوصول إ(  ولو قصرت)   املطلوب شرعا

؛ ألنه ال يصدق عليه  وال تحتسب من العدد املطلوب  الرمي  صحال ي  :( أيإنسان لم يجز

االصابة  أ تحققت  وإنما  بفعله،  الجمرة  أصاب  غيرهنه  ) وكذا) .  بفعل  الحكم  لو شك  ( 

يعلم وصلت إلى فلم  الحصاة  ال)   (  أم      ،( الجمرة 
ً
ت فأيضا تحال  وال  العدد ت جزي  من    سب 

 على الجمرة من غير رمي لم يجز)   الحصاة  : ( أيولو طرحها) .  املطلوب
ً
ألن املعتبر  ؛  ( أيضا

 كما هو واضح 
ً
 هو الرمي، والطرح ال يسّمى رميا

ً
 . شرعا

أن   يجب  تلو  مالحظة:  الواحدة  أي  متفّرق  بشكل  السبع  الحصيات  رمي  يكون 

 األخرى، وال يصح رميها كلها برمية واحدة. 

 :  ( أمور ستة)  الرمي : ( أيواملستحب فيه) 



الطهارة   ( الطهارة)  -1 ترابية عند تعذر  أو طهارة  أو وضوء،  كانت غسل  سواء 

   .املائية

الرمي)  -2 إرادة  عند  هللا،  (  والدعاء  خلفاء  عن  عن  باملأثور  املروي  كالدعاء 

  ..." السالم:  عليه  الصادق  اللهماإلمام  يدك:  في  والحص ى  هؤالء    تقول 

  .(1) "حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي 

  عشرةوأن يكون بينه وبين الجمرة  )  -3
ً
  (.أذرع إلى خمسة عشر ذراعا

4-  ( 
ً
  -كاإلبهام والسبابة  ،  الحصاة بإصبعينرمي  هو  ( الخذف:  وأن يرميها خذفا

 
ً
بأن يجعل الحصاة على باطن اإلبهام ثم يدفعها بظفر السبابة باتجاه    -  مثال

   .الجمرة

...  ":  ، قالعن اإلمام الصادق عليه السالم  بما ورد(  والدعاء مع كل حصاة)  -5

ت اللهم  ثم  الشيطان،  عني  ادرأ  اللهم  أكبر،  كل حصاة: هللا  مع  فتقول  رمي 

 
ً
نبيك  تصديقا سنة  وعلى   ،  بكتابك 

ً
حجا اجعله     اللهم 

ً
   مبرورا

ً
   وعمال

ً
  مقبوال

 
ً
  وسعيا

ً
  مشكورا

ً
  وذنبا

ً
   .(2) " مغفورا

 جاز)  -6
ً
، ولو رمى راكبا

ً
 وأن يكون ماشيا

ً
 .  ( أيضا

العقبة)  جمرة  أيوفي  أن   :(  الرمي  حال  يستحب  الكبرى،  يستقبلها  )   الجمرة 

الجمرتين الصغرى    :( أيوفي غيرها) ،  يكون وجهه لها وظهره للقبلة  :( أيويستدبر القبلة

 .( يستقبلها ويستقبل القبلةوالوسطى يستحب أن ) 

وباقي الجمار في منى    العقبة     في الفترة األخيرة حصلت توسعة لبناء جمرة  مالحظة:

بحيث أصبح بناء كل جمرة أكبر من السابق بكثير، وفي هذا الحال يجزيه الرمي على البناء  

 وال يجب االقتصار في الرمي على حدود مساحة البناء القديم. 
ً
 املوجود حاليا

 : ( فيشتمل على أطراف وأما الثاني: وهو الذبح،
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  ( في الهدي  األول:الطرف )  . 

 . يوم النحرالهدي: ما ُيهدى إلى الحرم من النعم التي يذبحها الحاج في منى  

ن يحج  ( ممّ وال يجب على غيره) ،  الذي يحج حج التمتع   :( أي وهو واجب على املتمتع ) 

القِ  اإلفرادأ ران  حج   )   و 
ً
متنفال أو   

ً
مفترضا كان  أي سواء  أو  حجه  كان  سواء    :(   

ً
واجبا

 
ً
    : ( أيولو تمتع املكي) .  مستحبا

ّ
فراد  ران أو اإل ما القِ فرضه إمن يسكن مكة، وقد تقدم أن

 . ( وجب عليه الهدي)  التمتع، ولهذا فلو حج بحج التمتع بحج حج ي أنيجوز له لكن 

إن حج   أما  تبّين،  كما  الهدي  عليه  ابتداًء وجب  التمتع  بحج  إن حج  ي 
ّ
املك   -تنبيه: 

الِقران  بحج اإلفراد    -ابتداًء   منهأو  التمتع    ماثم عدل  العدول  وقد    -إلى حج  تقدم جواز 

 إ منهما
ً
   لى التمتع اختيارا

ً
   فال يجب عليه الهدي.   - واضطرارا

 ( 
ً
مملوكا املتمتع  كان  حّج ولو  وكان  بالخ) ه  (  مواله  كان  مواله  أن  بإذن  بين  يهدي  يار 

صيام عشرة أيام    :أي  ( وأن يأمره بالصوم)   ،بذبح هدي عنه بمنىولى  يتكفل امل  :( أيعنه

 
ً
املوقفين) .  الهدي   عن بدال أحد  اململوك  أدرك  ) أي(  ولو  الحرام  املشعر  أو    : عرفة 

ً
معتقا

 
ّ
التعذ أ (  ر الصوملزمه الهدي مع القدرة، ومع   بمعنى: 

ّ
إ  ن أ ذا  اململوك  و  حج وأدرك عرفة 

الحرام   إاملشعر  الهدي  ذبح  عليه  أعتقه سيده وجب  منن  وقد  ن 
ّ
وإال وجب  ذلك  تمك  ،

 .  ن يصوم عشرة أيام لعجزه عن الهديعليه أ

في الذبح)  نيّ والنية شرط  أنه عمل عبادي يجب فيه  جوز وي) ،  ة القربة لل( باعتبار 

بشرط   الذابح  عنه  يتوالها   أأن 
ً
مؤمنا يكون  ذبحه  .ن  أيويجب  الهدي  :(  ال  بمنى)   ذبح   )

 .  بمكان آخر

يجزي )  ) وال  هدي  في (  عن)   الهدي(  واحد  إال  ) الواجب  كان  واحد( شخص  سواء   )

البقر) ،  ياهشال أو    البقر و  أ   من اإلبل الهدي   ) تجزي    : ( أيويجزي  (  عن سبعة بقرة واحدة 

 .  كاألضحية  املستحب الهدي : ( أيالندبفي  أشخاص ) 

التجمّ )  ثياب  بيع  يجب  الصوموال  على  يقتصر  بل  الهدي،  في  الحاج  (  ل   
ّ
أن بمعنى: 

وجب     -كما لو لم يكن عنده مبلغ شرائه    -يجب عليه ذبح الهدي في منى وإن عجز عنه  



تجمّ  ثياب  لديه  كان  حال  وفي  عنه،   
ً
بدال أيام  بيعها  عليه صيام عشرة  عليه  يجب  فال  ل 

 وذبحه في منى جاز وال  لتوفير مبلغ الهدي الواجب
ً
يجب  ، لكن لو باعها واشترى بثمنها هديا

 .  حينئذ    عليه الصوم

  لم يجِز   : ( أيعنه  فذبحه غير صاحبه لم يجِز )   تاه عن صاحبه  :( أيولو ضل الهدي) 

؛ ألن الذبح املجزي مشروط بالنية وهي ال تقع إال  عن صاحب الهدي وإن كان ذبحه في منى

إخراج ش يء  وال يجوز  ) .  يجب عليه ذبح هدي غيره في منىبالتالي  و   من املالك أو من وكيله، 

 . بمنى :( أيبها( أي: مستحقه ) ا يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفهممّ 

النحر)  يوم  ذبحه  و)   وهو (  ويجب  الرمي  بعد  الحجة  ذي  من  على مقّد العاشر   
ً
ما

 
ّ
يكتفي بما فعل    :( أيأثم وأجزأحلق ثم ذبح الهدي ) إنه  أي  عن الحلق  (  رهالحلق، فلو أخ

 عليه أوال يجب  
ً
(  لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز  وكذا) .  ثم يحلق بعده غيره  ن يذبح هديا

  :أي
ً
 .  لكنه يؤثم لعدم ذبحه في يوم النحرله، يكون مجزيا

  ( والواجب ثالثة:   الثاني: في صفاته.الطرف 

 عم: اإلبل، والبقر، والغنم.  األول: الجنس، ويجب أن يكون من النِ 

ودخل في  ( سنين ) الثني، وهو الذي له خمسالثاني: السن، فال يجزي من اإلبل إال  

، ويجزي  ما له سنة ودخل في الثانية( الغنم الذي له شعر ) املعزالسادسة، ومن البقر و 

، والجذع من  في سنته األولى   :( أيالجذع لسنته) صوف  الذي له  الغنم  أي:  (  من الضأن

 .  شهر ودخل في الشهر الثامنما أكمل سبعة أهو الضأن: 

يكون  )  أن   تامّ الثالث: 
ً
أيا الخلقة  :(  العوراء) ،  تام  يجزي  العور  فال  كان  سواء   )

أو ال  
ً
بّينا  

ً
البيّ ) ،  واضحا العرجاء   أما    ،( ن عرجهاوال 

ً
بسيطا الهدي  كان عرج  ال    بحيث  إذا 

ما  أ(،  وال التي انكسر قرنها الداخل) ،  جزي وال إشكال فيهفي  ،من السير مع القطيع   هيمنع

  حتى ولو  كان املقطوع  (  ذنوال املقطوعة األ ) ،  قرنها الخارج فال إشكال فيهانكسار  
ً
بعضا

اإلذن الفحول ) ،  من  من  الخص ي  والخص ي:  وال  الفحل(  بقطع  بيضتاه    ذهبتالذي    هو 

 وال املهزولة وهي التي ليس على كليتها شحم.  ) ، ونحو ذلك



كذلك فخرجت  مهزولة  أنها  على  اشتراها  أيولو   ):   ( تجزهمهزولة  الهدي  لم  عن   )

أجزأته) ،  الواجب سمينة  خرجت  انكشف  ولو  سواء  بعدهله  (  أو  الذبح  قبل    . حالها 

الحال  له  فيما لو انكشف    ( لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة( أجزأته ) وكذا) 

   بعد الذبح، أما إذا انكشف حالها قبل الذبح فال تجزيه ويجب إبدالها.

يجزهولو  )  لم  ناقصة  فبانت  تامة  أنها  على  الواجباشتراها  الهدي  عن  بالتالي  و   ، ( 

 .  سواء انكشف له الحال قبل الذبح أو بعده خر تام الخلقةيجب عليه إبدالها بهدي آ 

 ةواملستحب: أن تكون سمين) 
ً
تنظر في سواد وتبرك  )   ،( أكثر من الحد املطلوب شرعا

  ا  موما حوله  العينين لون  كون  ين  أ   :معنى بفي سواد،    :( أيفي سواد وتمش ي في مثله
ً
أسودا

ف  رِّ وأن تكون مما عُ )   .عليهاقوائمها التي تمش ي  ولون  بطنها التي تبرك عليها  كذلك لون  و 

 .  لى عرفةمعه إ يكون قد أحضر "الهدي" ن  يستحب أ :( أيبه

أفضل الهدي من البُ )  واملعز الذكران.  والبقر اإلناث، ومن الضأن  اإلبل ) أي:  (  نُد و

بمثابة الحافر   :والخف للبعير  ،( بطت بين الخف والركبةقائمة قد رُ ( وهي ) وأن ينحر اإلبل

 . ( لإلبل ويطعنها من الجانب األيمن) ، للفرس

: ) و) 
ً
( باملروي عن خلفاء هللا كالدعاء لذبحأن يدعو هللا تعالى عند ا ( يستحب أيضا

عليه   الصادق  اإلمام  عن  "املروي  واألرض  السالم:  السماوات  فطر  للذي  وجهي  وجهت 

 
ً
  املشركين، إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لل رب العاملين، ال شريك   وما أنا من  حنيفا

اللهم منك ولك، بسم هللا وهللا املسلمين،  وأنا من  أمرت،  وبذلك  تقبل    له،  اللهم  أكبر، 

 ليذبح عنه  و)   .(1)   "مني
ً
يده    ضع ي  : ( أييترك يده على يد الذابحفـ ) ( إذا كان استناب أحدا

 و ) ، عند ذبح الهدي  مع يد الذابح
ّ
 .  ( الذبح ى الذبح بنفسه إذا أحسنأفضل منه أن يتول

يقّس )  أن     مهويستحب 
ً
أيثالثا الهدي    :(  الذبح  يقّسم  )   إلى بعد  أقسام  يأكل  ثالثة 

وإن    وإخوانه املؤمنين( ألصحابه  ويهدي ثلثه) ،  ( على فقراء املؤمنينق بثلثهثلثه، ويتصّد 

 ) .  لم يكونوا فقراء
ً
ى منه  ( و ويجب األكل منه ولو قليال

ّ
لى الفقراء، أو  ع  به ق  يتصّد ما تبق

 .  ق واإلهداءيوزعه بين التصّد 
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  ت بيضتاه ضّ الذي رُ الفحل    :أي(  ويكره: التضحية بالجاموس، وبالثور، وباملوجوء) 

 والخص ي ال يجزي كما تقدم   حتى فسدتا
ً
 .  ولكن لم تقطعا؛ ألن القطع يصّيره خصّيا

  ( الثالث: في البدلالطرف )  عن الهدي.   :أي 
ً
 الش يء الذي يكون بدال

الصوم)  إلى  فرضه  ينتقل  ثمنه  ووجد  الهدي  فقد  و من  يجزيه  (،  بدل  ال  املال  دفع 

الشرعي   البدل  ألن  الهديالهدي؛  ر 
ّ
تعذ وليس    عند  الصوم  وإذا  ) ،  املالإخراج  هو 

   :( أي فقدهما
ً
  فقد الهدي وثمنه، فلم يكن لديه هدي ولم يكن لديه مال يشتري به هديا

فتتم عشرة  ،  وسبعة أيام بعد رجوعه ألهله  (،صام عشرة أيام، ثالثة في الحج متتابعات) 

 قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفةأما الثالثة في الحج فيمكنه أن يصوم ) أيام.  
ً
(  يوما

(  ولو لم يتفق) .  السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة إن اتفق له ذلك  يوميصوم    : أي

، كما لو علم بعجزه عن الهدي مساء يوم السابع من ذي الحجة، ففي مثل هذه  له ذلك

  ألنه ؛  ( من منىالتروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر( صوم يوم ) اقتصر على ) الحالة  

، وكذلك ال يجوز صيام  كما هو معلوم  م العيد يالحرمة صال يجوز له صيام يوم العاشر؛  

  لى ما بعد نفوره من منى. وم الثالث إ، ومن ثم يؤجل صيام اليأيام التشريق ملن كان بمنى

، كما لو علم بعجزه عن الهدي مساء يوم التروية، ففي مثل  ولو فاته يوم التروية) 
ً
( أيضا

الحالة    ) هذه 
ّ
 أ  :( أيرهأخ

ّ
) خ الثالثة  النفرر صيام  بعد  أ  ال و   ،( إلى  يبتدئ صياميصح    ه ن 

  يعلم بحرمة صيام اليوم الذي يليه وبالتالي ال يتحقق له التتابع املشترط   ؛ ألنهبيوم عرفة

 
ً
   لى ما بعد نفوره من منى.يجب عليه أن يؤجل صيام الثالثة إلذلك  ، و شرعا

تقديمها)  أيويجوز   ):   ( الثالثة  األيام  تلبّ صيام  أن  بعد  الحجة  ذي  أول  س  من 

: لو عمرة التمتع بعد مباشرته وشروعه ب  :( أيباملتعـة
ً
فجر    قبل بعمرة التمتع    أحرم، فمثال

أاألول  اليوم   يعلم  وكان  الحجة  ذي  الهدي  من  عن  عاجز  أفنه  األيام  يمكنه  يصوم  ن 

(  ويجوز صومها طول ذي الحجة) .  من ذي الحجة  "األول والثاني والثالثيوم "الثالثة في  

أفطر الثالث لم يجزه واستأنف ) ،  أيام متوالياتثالثة بشرط أن تكون   (  ولو صام يومين و

هو العيد فيأتي اليوم الثالث )   : ( أيإال أن يكون ذلك) ،  أيام متوالية جديدةثالثة  صيام  

   . ( كما تقدمبالثالث بعد النفر



التلبّ )  بعد  الحجة  ذي  في  إال  الثالثة  هذه  صوم  يصح  أيباملتعةس  وال  عمرة    :( 

 صيام "األيام الثالثة" يشترط فيها  ، التمتع 
ّ
 : أربعة أمور وهذا يعني أن

 أن يكون صيامها أثناء سفره للحج. -1

 التوالي والتتابع. -2

 أن تكون في ذي الحجة، فال يصح صيامها قبل أو بعد ذي الحجة. -3

 بعد التلّبس بعمرة التمتع، فال يصح صيامها قبل التلّبس بها.  -4

يصمها)  ولم  الحجة  ذو  خرج  أيولو   ):   ( الثالثة  القابلتعيّ األيام  في  الهدي  أين   ) :  

في العام القادم  ب وجب عليه ذبح الهدي 
ً
ف شخصا

ّ
في    عنه شراء الهدي وذبحه  ، كأن يكل

س  ثم وجد الهدي ولو قبل التلبّ صام الثالثة في الحج )   :( أيولو صامها) .  منى يوم النحر

لم يجب عليه الهدي وكان له املض ي على  )   أي لم يباشر بصيامها بعُد ( املتبقية  بالسبعة

ولو  ) ،  يتم صوم السبعة أيام املتبقية بعد رجوعه ألهله وال يرجع إلى الهدي  :أي   ( الصوم

 . ( رجع إلى الهدي كان أفضل

   في الحج.أيام هذا بالنسبة إلى صيام الثالثة  

بعد وصوله إلى أهله، وال يشترط فيها  املتبقية فتكون ) ( أيام  صوم السبعة( أما ) و) 

أياملواالة متفرق،  ،  التتابع   :(  بنحو  ولو  بمكة) فيصح صومها  أقام  الحج  فإن  بعد  فال  ( 

  ( على شهر  ما لم يزد  انتظر قدر وصوله إلى أهله) يصح الشروع بصومها مباشرة، وإنما  

 
ّ
ال يباشر بصومها بعد  نه  صوم السبعة فإن أراد   املقيم بمكة بعد انتهاء الحج إبمعنى: أن

وإنما   مباشرة،  عادة،  ينتظر مض ي مدة  اإلقامة  أهله  إلى  فيها  قد وصل  لو  يكون   :
ً
فمثال

للوصول إلى أهله، فإنه ينتظر مض ي أسبوع على  إلى أسبوع    -الحج  تمام  بعد    -كان يحتاج  

شهر   تزيد على ل فيها إلى أهله  ، لكن لو كانت املدة التي يص قامته ثم يباشر بصوم السبعة إ

"شهر"   مض ي  يكفيه  إقامته  فإنه  تاريخ  أيام  من  السبعة  صوم  مباشرة  من  ليتمكن 

 املتبقية. 

وليّ )  عنه  يصوم  أن  وجب  يصم  ولم  الصوم  عليه  وجب  من  مات  ولده  أي:  (  هولو 

 كان    إناألكبر  
ً
والسبعة)   موجودا في صوم  الثالثة  التتابع  اشتراط  مع  سواء،  حد  على   )



؛  بدل صوم العشرة  . وال يجوز للولي ذبح الهدي عنه في منىكما عرفنادون السبعة الثالثة  

 .  ألن الواجب املتعلق بذمة امليت هو الصوم ال ذبح الهدي

بدنة)  عليه  ناقة(  ومن وجب   )   أي: 
ّ
كف أو  نذر  عليه سبع  في  كان  يجد  ولم  ( شياهارة 

 
ً
تعيّ )   عنها.  بدال الهديولو  أين   ):   ( عليه  أصل  وجب  من  أخرج  عليه  وجب  من  فمات 

الورثةالتركة امليت  ( قبل تقسيمها على  الواجبة بذمة  الحقوق املالية    -؛ ألنه من ضمن 

 .  فيجب إخراجها من أصل تركة امليت -كالدين 

  ( رانالقِ الرابع: في هدي الطرف ).  

أو    معه ملا يحج بحج الِقران أو املعتمر  هدي الِقران: أي الهدي الذي يسوقه الحاج  

 . يعتمر بالعمرة املفردة

الهدي  مالحظة األصل    -: هذا  التمتع،    -من حيث  املكلف كهدي  بواجب على  ليس 

 وهذا يعني أران،  القِ فراد ال أن يحج بحج اإل بإمكانه من األساس    -أي املكلف   -ألنه  
ّ
هدي    ن

يسوقهالقِ  أن  بعد  ذبحه  يجب  كان  وإن  به  متبرع  ألجل  ران  كان  إنما  ذبحه  فوجوب   ،

 . السياق ال غير

  ،
ً
القِ ) وعموما هدي  يخرج  ملك سائقهال  عن  الهدي  ( ران   

ّ
أن عن    بمعنى:  يخرج  ال 

إبداله  يحق له )   : ( أيله( لذلك ) و) ،  أو العمرة  للحجعّينه ليسوقه معه    نه ملكه بمجرد أ

فيهوالتصرّ  واألف  بالبيع  ملكه  (  عن  يخرج  ال  بل  ذلك،  ونحو   ) كل 
ّ
قل أو  أشعره   ( دهوإن 

 
ً
 معنى اإلشعار والتقليد  ، وقدطاملا أنه لم يقم بسوقه فعال

ً
  شعار اإل   : وباختصار،  مر سابقا

يشق  أ  هو  والتقليد:    ن  بدمه،  صفحته  ويلطخ  اليمنى  الجهة  من  البعير   أ سنام 
ّ
يعل ق  ن 

البقرة برقبة   أو     الشاة 
ّ
 صل

ً
فيه،  نعال للحجأ  والخالصة: طاملاى   

ً
لم يسقه معه فعال أو    نه 

دهالعمرة  
ّ
  (  ولكن متى ساقه) ،  فال يخرج عن ملكه حتى وإن أشعره أو قل

ً
أو  معه للحج  فعال

كان) العمرة   إن  بمنى  نحره  ) فالبد من  قد ساقه  فبفناء  (  للعمرة  كان  وإن  الحج،  إلحرام 

، وهي  كقسورة: وهي تل خارج املسجد الحرام يقع قرب الصفا واملروة(  ةرَ َو الكعبة بالحز  

 .  أفضل مواضع النحر بمكة



لم يجب  فيه ) ذبح  أو يُ نحر  لى محله الذي يُ قبل وصوله إ( الهدي املسوق  ولو هلك) 

بدله أيإقامة  يج  : (  إال  عليه  آخر؛ب  بهدي  بمضمون )   بداله  ليس  السائق  ألنه  على   )

 ( الهدي ) ولو كان)   و املعتمر"،الحاج أ "
ً
 ( عليه ) مضمونا

ّ
  ( كما لو ارتكب محرّ اراتكالكف

ً
ما

 
ً
وبحسب املثال:  ،  ( وجب إقامة بدله) ، فحينئذ   حال إحرامه يستوجب التكفير بشاة مثال

الهدي  لو    
ّ
املعّينأن    "الشاة" 

ّ
ذبحهارة  للكف قبل  أخرى  هلك  شاة  ذبح  عليه  يجب  فهنا   ،

 عنها؛ ألن 
ً
 هدي بدال

ّ
ارة بخالف هدي الِقران  ارة مضمون على من وجبت عليه الكف

ّ
 .  الكف

القِ   : ( أيولو عجز هدي السياق)  إلى محله  عن الوصول ران ) هدي  الذي  الشرعي  ( 

يُ يُ  أو  في املوضع الذي  جاز أن ينحر أو يذبح) كأن يكون أشرف على املوت،  ذبح فيه  نحر   )

 
ّ
م بما يدل على أنه هدي) ،  ر فيه مواصلة سيرهتعذ

 
 ُويعل

ً
أ  ( كأن يكتب كتابا نه  يوضح فيه 

ن  بهاملار  ويضعه عليه ليعرفهدي وصدقة 
ّ
 .  منهواألكل من االستفادة ذلك ويتمك

أصابه)  أيولو  "هدي    :(  بحيث  كسر)   "الِقرانالسياق   ) 
ّ
وصوله  يتعذ املحل  ر  إلى 

 ( بيعهالشرعي  بحسب  ( جاز  متعذر  أمر  وهو  الشرعي  محله  في  ذبحه  هو  الواجب  ألن  ؛ 

(  واألفضل) ،  ؛ ألنه غير مضمون عليه كما عرفنابداله بهدي آخروال يجب عليه إ،  الفرض

 ( 
ً
 . يبدله بهدي آخر :( أي أو يقيم بدله)  ،( على الفقراءق بثمنهأن يتصّد استحبابا

 أبمعنى:  للصدقة،    ( ن هدي السياق للصدقة إال بالنذروال يتعيّ ) 
ّ
  -هدي السياق    ن

  
ً
التمتع أيضا في املحل املخصوص   و أ يجب فيه الذبح    -كما هو حال هدي    النحر خاصة 

  ه ثلثأهدى  و   أكل ثلثهشاء    إن، ثم  "أي: منى عند سوقه للحج أو مكة عند سوقه للعمرة"

بثلثه وتصدق  التمتع،  ،  الباقي   اآلخر  هدي  في   
ً
سابقا تقدم  إكما  الهدي  هذا  يكن  لم  ن 

أما   للصدقة.   
ً
  ذا  إمنذورا

ً
منذورا الشرعي  ذبحه    -حينئذ     -فيجب    لهاكان  محله  في 

كل  هدائه أو األإوال يجوز    ،فقط، أي يتعّين للصدقة ال غير  اءعلى الفقر   بلحمهق  التصّد و 

يجوز   ال  كما  محل  حتى    بيعهمنه،  إلى  وصوله  قبل  ذبحه  إلى  اضطر  أو  كسر  أصابه  وإن 

   الذبح الشرعي.

،  ال يجب إبداله بهدي آخر  :أي  ( لم يضمن( من السائق ) رق من غير تفريطولو ُس ) 

إأ ضمنما  منه  وتقصير  بتفريط  كان  ضل) .  بدله  ذا  صاحبه  ولو  عن  تاه  أي  الهدي،   )

  : ( أيعن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله( له نيابة ) فذبحه الواجد)   "السائق"



 آخر  
ً
 عن األول "الضائع"  ساق هديا

ً
ولم يجب ذبح  األول )   : ( أيثم وجد األول ذبحه ) بدال

   ، األخير
ً
   : ( أيولو ذبح األخير ذبح األول ندبا

ً
   استحبابا

ً
؛ ألن املفروض أنه قام بذبح  ال وجوبا

 
ً
) إال أن يكون ) ،  الهدي األخير وهو كاف  شرعا  ( الهدي األول 

ً
يجب ذبحه    ( فحينئذ  منذورا

 .  كما عرفنا -ال غير  -ن للصدقة ن املنذور يتعيّ أل األخير؛ الهدي  ذبح  كان قد ن حتى وإ

  -كما عرفنا    -؛ ألن الواجب  الركوب  ( ما لم يضر به( املساق ) ويجوز ركوب الهدي) 

ذلك   ينافي  ال  والركوب  املخصوص،  املحل  في  الذبح  بالهديهو  يضّر  ال  أنه  بحسب    كما 

(  شرب لبنه ما لم يضر بولده( كذا يجوز ) و)   . فال يجوز له ركوبه  به   ضرّ أذا  أما إ  ، الفرض

له ولدإ أمه سواء    ؛ن كان  ابتداءً   سيق الولد مع  كال  السياق، ففي    تجّدد بعد و  أ   ،للذبح 

 .  والحال هذهال يجوز له الشرب فبولده  يضر  الهدي  شرب لبنكان   الحالتين إن

   وكل هدي واجب) 
ّ
الجزّ كالكف يعطي  أن  يجوز   ارات ال 

ً
منها شيئا األ ار  نحو  جرة  ( على 

  الجّزار  لو كان    -إعطائه على نحو الصدقة  ما  أ،  له  هداء و اإل أ على عمله  
ً
كما    جائز ف  -فقيرا

ق  أخذ ش يء من جلودها، وال أكل ش يء منها، فإن أكل تصّد ( يجوز ) ال( كذا ) و)   .ال يخفى

 .  ( على الفقراءبثمن ما أكل

فإنه   التمتع،  هدي   "... يجوز  ال  واجب  هدي  "كل  القاعدة  هذه  من  ُيستثنى  تنبيه: 

، أما هدي  كما يجوز اإلهداء منه  -بل يجب كما تقدم    -يجوز األكل منه  هدي واجب لكن  

وإنما وجب ذبحه بسبب   -كما عرفنا  -الِقران "السياق" فهو بحسب األصل ليس بواجب 

 . السياق ال غير، لهذا يجوز األكل واإلهداء منه دون أن يعتبر استثناء للقاعدة املتقدمة

بدنة)  ينحر  أن  نذر  من  ومن   ) ( عيّ اإلبل  وجب فإن  موضعها  املوضع ن  في  نحرها   )

 ( نذره  وإن أطلق) ، املعّين
ً
 معّينا

ً
 نحرها بمكة.) ولم يحدد موضعا

السياق هدي  من  يأكل  أن  الثلثويستحب  بمقدار  ويتصّد ) ،  (  ثلثه،  يهدي  ق  وأن 

التمتع  كهدي   وقد    ،( بثلثه، 
ً
أيضا  

ً
ثالثا تقسيمه  استحباب  ) وكذا)   .تقدم  في  (  األضحية( 

 .  ق بثلثهايأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصّد يستحب أن أي: 



  ( الخامس: األضحيةالطرف ) . 

 ،  األضحى   ذبح يوم عيديُ األضحية: هي الهدي الذي  
ً
   وهي مستحبة استحبابا

ً
  مؤكدا

   .سواء بالنسبة للحاج بمنى أو غيره

أولها يوم النحر  ووقتها بمنى)  أيام،  أيام التشريق أي يوم    :( ورابعهاأربعة    13ثالث 

الحجة ثالثة) ،  ذي  األمصار  وثالثها  : أولهاأيام،  (  وفي  العيد  الحجة  12يوم    :يوم  .  ذي 

كأن يحتفظ    ملا بعد الثالثة أيام،  ( وال بأس بادخار لحمها  ،ويستحب األكل من األضحية ) 

 
ً
 . هذا الفعل ال إشكال فيه مهما طالت الفترة، فمثل به في الثالجة مثال

(  يه غيرهمن منى، وال بأس بإخراج ما يضّح لحم أضحيته )   :( أيويكره أن يخرج به) 

 من أضحية غيرهلحم  كما لو كان في منى وأهدي له  
ً
ال    فمثل هذا ،  ، أو كان قد اشتراه مثال

 .  كره له إخراجه من منىيُ 

عن  )  الواجب  الهدي  يجد  ويجزي  لم  ومن  أفضل.  بينهما  والجمع  األضحية، 

تصّد  وتصّد األضحية  واألدنى،  واألوسط  األعلى  جمع  أثمانها  اختلفت  فإن  بثمنها،  ق  ق 

الجميع  : (،  بثلث 
ً
أسعار   فمثال كانت  بين   لو  تتراوح   دينار   "260  -  220  -  150"  :األضاحي 

ً
،  ا

 . "ثلث املجموع" دينار  210ق بمبلغ ففي مثل هذه الحالة يتصّد 

يشتريه)  بما  األضحية  تكون  أن  األويستحب  من  يربّ ) ،  الثالثة  مانع(  بما  (  يهويكره 

بتربيتها يقوم  التي  األنعام  من  أضحيته  تكون  من  يكره  من  ) .  أي:   
ً
شيئا يأخذ  أن  ويكره 

عمله،  جرة  بعنوان أ(  ارأن يعطيها الجزّ كره ) ( كذا يُ و) ،  يتصدق بها  وإنما(  جلود األضاحي 

إأ العنوانما  بهذا  منها  إعطائه  يكره  فال   
ً
فقيرا كان  يتصّد ) ،  ذا  أن  بهاواألفضل  على  ق   )

 .  املؤمنين فقراء

  (الثالث: في الحلق والتقصير) 

أوهو   الحجة" ثالث  ذي  من  "العاشر  النحر  يوم  منى  العقبة    عمال  جمرة  رمي  بعد 

 .  والذبح



( بأن يأخذ  روإن شاء قصّ ) ،  شعر رأسه(  ر إن شاء حلقفإذا فرغ من الذبح فهو مخيّ ) 

 
ً
 من شعر رأسه مثال

ً
الحلق أفضل  ويتأكد) ،  ( من التقصيروالحلق أفضل) ،  شيئا ( كون 

الصرورة)  مرةفي حق  أول  يحج  الذي  ) و) ،  (  في حق  يتأكد  وكذلك  لبّ (  د:  (  د شعرهمن  لب 

بأن ألصق  رأسه    يعني  على  القمل  جعل  من  للوقاية  تلّصق  حتى  لزجة  والوسخ،  مادة 

 .
ً
 تتأكد أفضلية الحلق بالنسبة إلى من لّبد شعره أيضا

ً
 وعموما

(  ولو مثل األنملة  ن في حقهن التقصير، ويجزيهن منهوليس على النساء حلق، ويتعيّ ) 

 . "رأس إصبع" نملةؤوسهن ولو بمقدار أيأخذن من شعر ر يجزيهن من التقصير بأن  :أي

التقصير)  تقديم  ) ويجب  الحلق  أو  البيتعلى  (  ) زيارة  الحرام  الحج  (  لطواف 

قّد  )   :( أيم ذلكوالسعي، ولو   جبرهالطواف والسعي 
ً
التقصير عامدا ر عن    :( أيعلى 

ّ
كف

 لم يكن عليه ش يء، وعليه إعادة الطواففعله ) 
ً
بعد التقصير إن  (  بشاة، ولو كان ناسيا

  والسعي  بالطواف    قبله  تىوإن كان أ،  بالطواف فقطقبله  تى  كان أ
ً
 بعد    هماأعادمعا

ً
معا

 . التقصير

أن يحلق)  ) ويجب  يقّصر  أو  ) بمنى فلو رحل(  لهارجع ( عنها  ) فحلق)   (  أو قّصر  بها، ( 

 
ّ
يتمك لم  لهانفإن  الرجوع  من  قصّ )   (  أو  لم  حلق  ولو  بها.  ليدفن  بشعره  وبعث  مكانه  ر 

لم يكن  ) يكتفي فقط بالحلق أو التقصير في مكانه وشعره ليدفن بمنى  ب بعث  أن ي (  يمكنه

 ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار املوس ى عليه.  .عليه ش يء

املناسك هذه  الثالثوترتيب  )   ة (  منى  ثم  في  الذبح،  ثم  الرمي،  النحر:  يوم  واجب 

  :( أي وال إعادةملخالفته الواجب )   ؛( َم م بعضها على بعض أثِ فلو قّد ) ،  ( أو التقصيرالحلق

 .  عادةال يجب عليه اإل 

 ثالث:  مسائل ) 

ل بها األولى: مواطن التحليل •
ّ
 :  مات اإلحراممن محرّ الحاج ( التي يتحل

يحل له ما    :أي(  يحل من كل ش يء( بمنى ) األول: عقيب الحلق أو التقصير)  -

إال الطيب والنساء )   ، وهي املحّرمات التي تقدم ذكرها،اإلحرام  َحُرم بسبب

 .  ( والصيد



 . ( حل له الطيبطواف الحج )   :( أيالثاني: إذا طاف طواف الزيارة )  -

   . ( والصيدله النساءالثالث: إذا طاف طواف النساء حل )  -

 :  مالحظتان

محّرمات   -1 أحد   
ً
أيضا وهو  "مكة"،  الحرم  في  محرم  أمر  فهو  للصيد،  بالنسبة 

الحرمي   الصيد  أما  اإلحرامي،  الصيد  هو  النساء  بطواف  يحل  وما  اإلحرام، 

ترتفع   وال  بالحرم،  هو  دام  ما  حاله  على  حدود    حرمته فيبقى  من  بالخروج  إال 

 الحرم "مكة". 

 الزيارة" باعتبار أالحج بـ "طواف  السبب في تسمية طواف  -2
ّ
عمال منى   من يتم أن

النحر   عليه  يوم  الحجيجب  طواف  ألداء  الحرام  البيت  إلى  ركعتيه  و   اإلتيان 

البيت    يزور نما  بمكة وإ  والسعي ثم طواف النساء وركعتيه، وال يحق له اإلقامة

 لى منى.  ثم الرجوع إ االعمال املذكورة  ألداء الحرام 

أو  )  الحلق  الذبح  بعد  له  ولغيرهويحل  له  له  التقصير  يجوز  فال  الذبح  قبل  أما   ،)

   الحلق أو التقصير سواء لنفسه أو لغيره من الحجيج.

بالرغم من أنه  ،  طواف الحج  :( أيويكره لبس املخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة) 

( وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء) بعد الحلق أو التقصير،  لبسه  يحل له  

 .  بعد طواف الحجاستعماله نه يحل له أبالرغم من  

أو    أتم الرمي والذبح والحلق  :( أييوم النحر( بمنى ) الثانية: إذا قض ى مناسكه)  •

( إلى مكة للطواف والسعي ليومه  املض يفاألفضل  يوم العاشر من ذي الحجة )   التقصير 

  وتأدية لى مكة  إالذهاب  أن يسارع في    له  يوم النحر، فاألفضلبعد إتمام مناسك منى    :أي

نفس   في  السعي  وكذلك  وركعتيه  الحج  أخره  ) ،  اليومطواف  أن    -فإن  بعد  الطواف  أي 

  ة الحادي عشر من ذي الحج الذي يليه وهو  في اليوم    :( أيفمن غده  -غادر منى إلى مكة  

الذي يليه    أو نفس اليوم  في    بالطواف والسعي تيان  ( أفضلية اإلويتأكد)   ،بحسب الفرض

ألنه  (؛  أثم)   الذي يليه( عن اليوم  فإن أخره) ،  من يحج بحج التمتع   :( أيفي حق املتمتع ) 

البيت الحرام  إلى مكة    اهوغادر منى    إنما ترك ي  وهو ألداء أعمال  لحقه    فاإلثم ،  أِت بهالم 

  . الذي يليه تيان بالطواف والسعي في يوم النحر أو  اإل  وليس بسبب وجوبمن هذه الجهة  



أنه  ( و)  فلو   ،
ً
هذه    -طاف وسعى    عموما افه وسعيه)   -والحال  أنهما  (  يجزيه طو دام  ما 

الحجة   ذي  شهر  في  املذكور.وقعا  التأخير  بسبب  لحقه  الذي  اإلثم  من  ويجوز  )   بالرغم 

طواف الحج والسعي    :( أيتأخير ذلكمن يحج بحج الِقران واإلفراد )   : ( أيللقارن واملفرد

   .  ( في التأخيرطول ذي الحجة على كراهيةوطواف النساء ) 

إلى مكة للطواف والسعي  ( من منى ) ملن مض ىيستحب )   :( أيالثالثة: األفضل)  •

لو   ،مكة  لدخول (  الغسل آخر  مقدمات  غسل  في  سيأتي  كما  الحرام  املسجد  دخول 

و   : ( أيالشاربوتقليم األظفار، وأخذ  ) ،  الطواف املستحبة إذا  ) ،  تقصيرهقّصه  والدعاء 

 .وسيأتي ذكرهباملأثور عن خلفاء هللا   ( الحرام وقف على باب املسجد

 بالنحو املقرّ  الطواف: هو الدوران حول الكعبة سبعة أشواط
ً
 . ر شرعا

 وفيه ثالثة مقاصد: ) 

 األول: في المقدمات 

 :  في الطواف ثالثة أمور  ( فالواجباتوهي واجبة ومندوبة: 

   .الطواف كالصالة يشترط فيه الطهارة من الحدث، ف ( الطهارة)  -1

  ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن)  -2
ً
  .ولو كانت قليلة كالنقطة معا

، وال يعتبر)  -3
ً
 . ( في املرأة( الختان ) وأن يكون مختونا

 ". األنثىكر دون قطع القلفة "رأس آلة الذهو  الختان: و 

 :  أمور  ( ثمانية( في الطواف ) واملندوبات) 

( منعه عن الغسل قبل دخول  عذر( له ) الغسل لدخول مكة، فلو حصل)  -1

 ( دخولهمكة  بعد  لهااغتسل  ميمون ) ،  (  بئر  من  يغتسل  أن  (  واألفضل 

الحضرمي ميمون  إلى  البئر   الذي  نسبة  مكة  حفر  زمن  في  "األبطح"    بأعلى 



فخ) ،  الجاهلية من  املسجد  وهو  (  أو  عن  ويبعد  مكة  شمال  يقع  موضع 

   الحرام أربعة كيلو متر  
ً
وإال  ) ،  للقادم إلى مكة من جهة املدينة املنورة  تقريبا

 . الذي يسكن فيه بمكة ( ففي منزله

   ( نبات طيب الرائحة.ومضغ االذخر)  -2

   .شمالها :أي  ( وأن يدخل مكة من أعالها)  -3

، على سكينة ووقار)  -4
ً
  (.وأن يكون حافيا

 (.لدخول املسجد الحرام( غسل آخر ) ويغتسل)  -5

) ويدخل)  الحرام  املسجد  إلى  وهو(  هبل،  ليطأ  شيبة  بني  باب  أيمن   ):   ( غير  هبل 

مح حيث  اآلن  أثر   ا موجود  النواصب  عندهاه،  الوهابيون  يقف  أن  أيبعد  بني    : (  باب 

 شيبة ) 
ّ
 (. م على النبي صلى هللا عليه وآله ويدعو باملأثور ويسل

قال:  روى   السالم،  عليه  عبد هللا  أبي  عن   ، عمار  بن  املسجد "معاوية  دخلت    إذا 

 
ً
باب ...  ،  على السكينة والوقار والخشوع  الحرام فادخله حافيا إلى  انتهيت  املسجد    فإذا 

ما شاء من هللا و النبي ورحمة هللا وبركاته، بسم هللا وبالل و   فقم وقل: السالم عليك أيها

على   والسالم  إبراهيم،    أنبياءهللا،  على  والسالم  هللا،  رسول  على  والسالم  ورسله،  هللا 

ال  والحمد لل  يديك واستقبل  فارفع  املسجد  فإذا دخلت  العاملين،  اللهم   بيت رب    وقل: 

خطيئتي، وتضع    إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تجاوز عن 

ال بيته  بلغني  الذي  لل  الحمد  وزري،  إنيعني  اللهم  الحرام    حرام،  بيتك  هذا  أن  أشهد 

 
ً
للناس وأمنا    الذي جعلته مثابة 

ً
إن  وهدى  مباركا اللهم  بلدك،  عبدك  يللعاملين،  ، والبلد 

   والبيت بيتك، جئت أطلب 
ً
بقدرك، أسألك    رحمتك وأؤم طاعتك، مطيعا ألمرك، راضيا

رحمتك،  املضطر مسألة   أبواب  لي  افتح  اللهم  لعقوبتك،  الخائف    واستعملني   إليك، 

 .(1)" بطاعتك ومرضاتك

 بقية مقدمات الطواف املستحبة هي: 
ّ
 هذا يعني أن

 من باب بني شيبة. الحرام دخول املسجد  -6

 لى هللا عليه وآله. الوقوف عند باب بني شيبة والسالم على النبي ص -7
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 الدعاء باملأثور.  -8

 المقصد الثاني: في كيفية الطواف ) 

 . أي: مستحب(  وهو يشتمل على: واجب وندب

 :  أمور   ( فالواجب سبعة) 

 الطواف أمر عبادي يجب فيه نية القربة لل ( النية)  -1
ّ
  . باعتبار أن

بالحجر)  -2 الكعبة  ( والبدء  باب  من  القريب  الركن  في  املوجود  فال  األسود   ،

   .يعتد بالطواف إن بدأ به من موضع آخر

  : أي ( والختم به)  -3
ً
   .بالحجر األسود أيضا

   . حال الطواف عن يساره يجعل الكعبة :أي  ( يسارهوأن يطوف على )  -4

بما في ذلك  عليه السالم    " ر إسماعيلج  ِح املعروف بـ "(  دخل الحجروأن يُ )  -5

الطواف) حائطه   يساره    ه يجعلف  ( في  الطوافعلى  فيكون    حال  كالكعبة 

افه ودورانه حولهما فلو مّر من املسافة الفاصلة بين الكعبة  ومن ثم،    . طو

افهوالحجر بحيث   . كانت الكعبة عن يساره والحجر عن يمينه ال يصح طو

على    بناء  ر:  ج  ، والِح مالحظة: إدخال الحجر في الطواف ال يعني أنه جزء من الكعبة 

 شكل نصف دائرة يقع قبال الضلع الشمالي للكعبة الذي يوجد فيه ميزاب الرحمة. 

6-  ( 
ً
   .يطوف سبعة أشواط ال أكثر وال أقل :أي  ( وأن يكمله سبعا

بين الكعبة    الفاصلة في املسافة    يطوف  :أي  ( وأن يكون بين البيت واملقام)  -7

  14 - 13، وتقدر بحدود ومقام إبراهيم عليه السالم
ً
 . مترا

حول  1  مالحظة افه  طو عند  الجوانب  جميع  من  املسافة  هذه  مراعاة  عليه   :

   الكعبة.

. 2مالحظة 
ً
 : يجوز الطواف خارج املقام ملانع كشدة الزحام مثال



البيت)    : أي(  أو حائط الحجر)   " الشاذروانـ "ب  عروف ( وهو امل ولو مش ى على أساس 

   الصحيح ذلك عن الطواف  مثل  (  لم يجزه) عليه السالم  حجر إسماعيل  
ً
أما عدم  .  شرعا

 األساسإجزاء املش ي على أساس البيت؛ فباعتبار أ
ّ
  الواجب جزء من البيت "الكعبة" و   ن

 الطواف حول البيت
ً
ر  ج  جزاء املش ي على حائط الِح إ ما عدم  وأ،  بما في ذلك أساسه  شرعا

، بهذا يتضح  الطواف كما تقدم في    -بما في ذلك حائطه    -إدخال الحجر    وجوبفباعتبار  

 الحاج يجب عليه أن يجعل أساس البيت وحائط الِح 
ّ
 . ر على يساره حال الطوافج  أن

لوازمه)  أي ومن  الطواف) الواجب  الطواف    :(  عليه  ركعتا  إبراهيم  مقام  عند   )

الواجب) ،  السالم الطواف  في  بعده  واجبتان  دون  وهما  نسيهما وجب  ) ،  املستحب(  ولو 

  ب  عُ ( عليه الرجوع أي صَ ولو شق  ) ،  عند املقامركعتي الطواف    ء( وأداعليه الرجوع
ً
فضال

ر عليه الرجوع  
ّ
(  قضاهما الولي ( ولم يصليهما ) مات  ، ولو ذكرحيث  قضاهما  ) عما لو تعذ

 .كما يقض ي عنه الصوم والصالة عنه

الزم شرعي   الطواف  ركعتا  عن  مالحظة:  ينفك  ال   
ً
الزما الشارع  جعلها  أي  للطواف 

 كما هو واضح.
ً
 عقليا

ً
   الطواف الواجب، وليست الزما

 مسائل ست:  ) 

السبع  • الزيادة على  الواجب محظورة) ولو بخطوة  ( أشواط  األولى:  الطواف  (  في 

   :أي
ً
   ممنوعة ومحّرمة شرعا

ُ
 وبالتالي فهي ت

ً
(  النافلةوفي  ) ،  بطل الطواف إذا حصلت عمدا

 (.مكروهةالطواف املستحب )   :أي

أو   خطوة  إضافة  يتعّمد  أن  للطواف  واملبطلة  املحّرمة  بالزيادة  املقصود  تنبيه: 

 عن الشوط أو األشواط    -خطوات  
ً
بنية أنها جزء من الطواف الواجب عليه؛ ألن    -فضال

 وبدعة في الدين.
ً
   مثل ذلك يعد تشريعا

الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء  الطواف ) (  الثانية: الطهارة شرط في  •

أفضل الطهارة  كانت  وإن  الطهارة  عدم  مع  إ(،  املندوب  أراد  لكن  ركعتي  أ ن  يصلي  ن 

 الطواف بعد الطواف املستحب فيجب أ
ً
 .  ن يكون متطهرا



املقام)  • في  الطواف  ركعتي  يصلي  أن  يجب  أيالثالثة:  عليه    : (  إبراهيم  مقام 

    14  -  13موضعه الحالي الذي يبعد عن الكعبة بحدود    :( أي حيث هو اآلنالسالم ) 
ً
مترا

في غيره) ،  كما تقدم املواضع وإن كانت داخل املسجد الحرام  وال يجوز  في ذلك  ( من  بما 

إلى  صلى وراءه، أو  ( الحجيج من الصالة في املقام ) فإن منعه زحام) ،  موضع املقام القديم

جانبيه ُبعد  أحد  على  يصلي  أن  أمكنه  إن  بمعنى:  فاألقرب،  األقرب  املوضع   
ً
مراعيا  )

أمتار       -خمسة 
ً
وجب  -مثال جانبيه  أحد  إلى  أو  املقام  له    ت خلف  يجوز  وال  فيه  الصالة 

ذلك، من  أكثر  املقام    االبتعاد  عن  األبعد  املوضع  في  ى 
ّ
صل فلو  من    -وبالتالي  نه 

ّ
تمك مع 

 . ال تكون صالته مجزية  -األقرب  الصالة في املوضع 

  
ً
تنبيه: احترز بقوله "حيث هو اآلن" عن موضع املقام القديم الذي كان فيه مالصقا

املقام   أصل  إذ  الحقيقة    -للكعبة،  عليه    -في  إبراهيم  هللا  نبي  عليها  يقف  كان  صخرة 

 السالم عند بنائه بيت هللا. 

افه، وإن لم  بنجاسته ) (  الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم)  • لم يصح طو

أزاله وتمّ  أثناء الطواف  في  ثم علم  افهميعلم  ثم رأى  ،  ( طو لو كان طاف شوطين   :
ً
فمثال

ثوبه   تطهير  عليه  وجب  ثوبه  على  تبديله  النجاسة  خمسة  أو  أي  عليه  ى 
ّ
تبق ما  يتم  ثم 

املثال،   بحسب  فرغ) أشواط  حتى  يعلم  لم  ) ولو  السبعة  األشواط  من  افه  كان  (  طو

 
ً
  :( أيماضيا

ً
 ومجزيا

ً
 .  صحيحا

في أي  الطواف الواجب )   :( أي الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة)  •

شاء افه،    ( وقت  طو أتم  قد  يكون  أن  أبشرط  ما  عليه  فمتى  وجب  افه  طو   اإلتيان تم 

 .  في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار  تي الطوافعركب

افه  السادسة: )  •    -قطعه    : أي(  من نقص من طو
ً
انصرف قبل أن يتم  و   -ولو عمدا

أشواط النصف) ،  سبعة  جاوز  أشواط"نصف    :أي(  فإن  أربعة    بأن   " السبعة  طاف 

ونصف   أشواط  ثالثة  بتجاوز  تتحقق  التي  املجاوزة  مطلق  املقصود  وليس   ،
ً
فصاعدا

 رجع فأتم)   الشوط،
ّ
تمها أوقطع  ، فلو كان طاف أربعة  من موضع القطع   ى عليه( ما تبق

(  أمر من يطوف عنه( قبل إتمام النقص ) ولو عاد إلى أهله) ،  أخرى وهكذاثالثة أشواط  



   استناب   : أي
ً
 عنه  ليؤدي    شخصا

ّ
تبق أما  من  عليه  تجاوز    . شواطى  قد  كان  حال  في  هذا 

 نا. نصف عدد األشواط كما بيّ 

ذلك)  دون  كان  النصف    : أي(  وإن  طاف  دون  لو   كما 
ً
أ شوطا شوطين  أو  ثالثة    و 

الطواف   عن  عليه    :أي (  استأنف) وانصرف  أشواط  الطواف  وجب  جديدسبعة    . من 

إلى وكذا)  بالنسبة  الحكم  الفريضة)   (  طواف  قطع  أيمن  ) الطواف    :(  لدخول  الواجب 

 يجب عليه إعادة الطواف من جديد   ،( أو بالسعي في حاجتهالكعبة )   :( أيالبيت
ً
  فأيضا

افه إذا  .  ، وإن كان تجاوزه يتم من حيث انتهىلم يتجاوز النصف في طو

ويتم من حيث  إن لم يتجاوز النصف  يعيد الطواف من جديد  أي:    -الحكم  (  وكذا) 

افه)   -انتهى إن تجاوز النصف   ولو استمر  ) ،  تمامهولم يتمكن من إ(  لو مرض في أثناء طو

 ) طاف بهيُ )   ن أ( يطوف هو وال  مرضه حيث ال يمكن أن
ً
 ( طيف عنه( بحمله في سرير مثال

إن لم  يعيد الطواف من جديد  أي:    -الحكم  (  وكذا) .  ينوب عنه شخص للطواف عنه  :أي

النصف   النصف  يتجاوز  إن تجاوز  انتهى  بطل طهارته  أ   :( أيلو أحدث)   -ويتم من حيث 

الطهارة   اقض  نو من  الفريضة) بناقض  طواف  الطواف  ( في  في  الطهارة  الشتراط  ؛ 

 كما عرفنا. الواجب 

افه  ولو)  فذكر  ( بين الصفا واملروة ) دخل في السعي ) وقبل أن يتّمه  ( نقص من طو

افه يتم طو لم  النصفقطع سعيه و) فهنا:    ،( أنه  إن كان تجاوز  افه  وإال    ( رجع فأتم طو

: لو كان سعى شوطين  قطعه( من حيث  م السعي ثم تمّ ) ،  كما تبّين  عاده من جديدأ
ً
، فمثال

أنه طاف خمسة أشواط فقط، ففي مثل الحالة يقطع ذكر في منتصف شوطه الثالث  و 

وي افه،    إلتمامذهب  سعيه  و ثم  طو من  يرجع  سعيه  القطع  يتم  شوطه  موضع  فيكمل 

 سبعة أشواط.   الثالث إلى أن يتم

 مالحظة: إن دخل في  
ّ
افه ولم يكن قد تجاوز النصف،  السعي وتذك ر أنه لم يتم طو

افه من جديد،     يأتي بالسعي من جديد    ومن بعدهففي مثل هذه الحالة يعيد طو
ً
وال  أيضا

   يعتد بما أتى به من سعي.

 خمسة عشراملستحب في الطواف )  : ( أيوالندب) 
ً
 :  ( أمرا



   ( األسود.الوقوف عند الحجر)  -1

  (.الة على النبي وآله عليهم السالم لص واه، والثناء عليوحمد هللا )  -2

  (.ورفع اليدين بالدعاء)  -3

الحجر)  -4 األسود  واستالم  يقدر) باليد  مّسه    : أي(  لم  فإن  على  وتقبيله،   )

بيده و  ) استالمه  يده  : ( أيفبيدهتقبيله  بيده وقّبل  يده  ولو كانت) ،  مّسه   )

يد  )  لم يكن له  القطع. ولو  (  اقتصر على اإلشارةمقطوعة استلم بموضع 

   إلى الحجر األسود.

يقول:  )  -5 افاة.  "وأن  باملو لي  لتشهد  تعاهدته،  وميثاقي  أديتها،  أمانتي  هذه 

 بكتابك ... إلى آخر الدعاء
ً
 .( "اللهم تصديقا

" هو:  الدعاء  ل  اللهم وتمام  تعاهدته  وميثاقي  أديتها،  لي  شهد  ت أمانتي 

 
ً
افاة، اللهم تصديقا نبيك، أشهد أن ال إله إال هللا،  بكتابك وعلى سنة    باملو

   وحده ال شريك له، 
ً
عبده ورسوله، آمنت بالل وكفرت بالجبت    وأن محمدا

من دون   ى والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدع  والطاغوت وبالالت

 .(1)" هللا

 لل سبحانه)  -6
ً
 ذاكرا

ً
افه داعيا باألدعية املأثورة عن خلفاء  ( وأن يكون في طو

   . هللا صلوات هللا عليهم

 في مشيه  على سكينة ووقار )  -7
ً
( االقتصاد: التوسط في املش ي أي ال  مقتصدا

 
ً
   يكون سريعا

ً
  في مشيه.  وال بطيئا

املاء ... إلى   ظللاللهم إني أسألك باسمك الذي يمش ي به على  " وأن يقول:  )  -8

 (."آخر الدعاء

إني أسألك باسمك الذي يمش ي به على ظلل املاء   اللهم وتمام الدعاء هو: "

جدد  على  به  يمش ي  عرشك،    كما  له  يهتز  الذي  باسمك  وأسألك  األرض، 

تهتز  الذي  باسمك  الذي    وأسألك  باسمك  وأسألك  مالئكتك،  أقدام  له 

فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك،    دعاك به موس ى من جانب الطور 

به الذي غفرت  باسمك  من  ملح  وأسألك  تقدم  ما  وآله  عليه  مد صلى هللا 

 .(2)" أن تفعل بي كذا وكذا ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك،

 
 .403/  4الكافي، الكليني: . 1

 .406/  4الكافي، الكليني: . 2



ماملّسمى في بعض  (  وأن يلتزم املستجار)  -9
َ
بـ "امللتز ؛ ألنه  ذ"املتعو  ،  النصوص 

بذنوبه، لل  العبد  فيه  يقر  يقع    موضع  الكعبة  حائط  من  جزء  في وهو 

في الشوط السابع،  الكعبة قبل الركن اليماني بقليل ) الضلع املقابل لباب  

باملستجار    :( أيويلصق به) ،  حائط الكعبةأي:  (  ويبسط يديه على الحائط

   (.هبطنه وخد) 

كالدعاء املروي عن اإلمام الصادق عليه السالم:    ( ويدعو بالدعاء املأثور )  -10

البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم    اللهم"

  .(1)" الروح والفرج من قبلك

   ( املستجار إلى ركن اليماني لم يرجع   ولو جاوز ) 
ً
 أو عمدا

ً
  ؛سواء تجاوز سهوا

 من
ً
  .ةغير جائز هي الزيادة في الطواف و  حذرا

إذا   يمالحظة:  أن  املستجار أراد  في    لتزم  له  انتهى  الذي  املوضع  يحفظ  أن  فعليه 

افه منه بعد أداء املستحب.  افه ليعود إليه ويتم طو  طو

الحجر)  -11 فيه  الذي  وآكدها  كلها،  األركان  يلتزم  ) وأن  األسود  الركن  و(   )

 . ( اليماني) 

12-  ( 
ً
افا ،  كل طواف سبعة أشواط  ؛( ويستحب أن يطوف ثالثمائة وستين طو

،    2,520فيكون املجموع:  
ً
 ) شوطا

ً
( فإن لم يتمكن فثالثمائة وستين شوطا

    51  :أي
ً
افا طواف  طو فيكون   7"كل  األخير  الطواف  عدا    7"  : أشواط 

املجموع"  أشواط  3"  +  " أشواط ليكون  به     360  تلحق 
ً
ويلحق  ) ،  شوطا

أيالزيادة  ):   ( أشواط  األخيرالثالثة  أي بالطواف  رقم    :(  ،  51طواف 

باالكراهيةويسقط  )  مكر (  السبعة  على  الزيادة   
ّ
أن الطواف  عتبار  في  وهة 

باعتبار    :( أيهنا بهذا االعتباراملستحب كما تقدم، لكن الكراهة تسقط ) 

أل   أنها املستحب  بتحصيل   تسهم 
ّ
   51"  ن

ً
افا "    357=    طو

ً
فتكون  شوطا

األخيرة   باالثالثة  األخير  امللحقة  لـلطواف  هو   360  محصلة  كما   
ً
شوطا

   املستحب
ً
 .  شرعا
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وأن يقرأ في ركعتي الطواف في األولى مع "الحمد" "قل هو هللا أحد"، وفي  )  -13

   (.الثانية معه "قل يا أيها الكافرون"

 أو أكثر ) ومن زاد)  -14
ً
  ) في الطواف الواجب  ( أشواط على السبعة( شوطا

ً
سهوا

أسبوعين أي:  أكملها  للشوط  (  يضيف  أن  أشواط    الزائديستحب  ستة 

 
ً
ثانيا افا  طو لتصبح  أشواط"  أخرى  هو  "سبعة  يكون  األول  والطواف   ،

 .
ً
مستحبا  

ً
افا طو يكون  والثاني  "الواجب"  الفريضة  حينئذ   و)   طواف   )

الفريضة)  )   : أي  ( صلى  الواجب  الطواف   ركعتا 
ً
الطواف    : أي(  أوال بعد 

السعي  وقبل  "املستحب"  ) و) ،  الثاني  صلى  النافلة(  أيركعتي  ركعتا    :( 

   (.السعي بعد الفراغ من الطواف املستحب ) 

 
ً
افا الزائد طو    مالحظة: استحباب جعل الشوط 

ً
نما  إ"سبعة أشواط أخرى"    ثانيا

ر يتم فيما لو  
ّ
 بعد وصوله الحجر األ   تذك

ً
  سود بحيث يكون أضاف شوطا

ً
،   كامال

ً
أما  سهوا

 إ
ّ
تذك قبل  ذا  ا  وصولهر  لم  إلى  أي  األسود     تكنلحجر 

ً
أيجب    فهنا  الزيادة شوطا ن  عليه 

افه  .  وال  يقطع طو
ً
 يضيف شيئا

افهمن البيت( ويقترب ) وأن يتدانى)   -15  .  ( في طو

   .قراءة القرآنأي: ( الكالم في الطواف بغير الدعاء والقراءة ويكره) 

 اثنتا عشرة مسألة:   وفيه ،الطوافالثالث: في أحكام ) 

ركناألولى  • الطواف   : ( الحج  أركان  من  حجه(  بطل   
ً
عامدا تركه  من  من  كغيره   )

األ  الحج   قضاه) ،  خرى أركان 
ً
ناسيا تركه  ) ومن  ما ذكره  متى  املناسك(  بعد  بعد    :( أيولو 

   :( أياستناب فيهلقضائه )   مكةلى  إ  ( ولو تعذر العود) ،  انتهاء مناسك الحج
ّ
 ف  كل

ً
  شخصا

افه لم يلتفتعدد أشواطه )   :( أيومن شك في عدده) .  نيابة عنه  بفعله ( إلى  بعد انصر

ه
ّ
   شك

ً
افه صحيحا    وكان طو

ً
أثناء الطواف وقبل    : ( أيفي أثنائه( الشك ) وإن كان) ،  ومجزيا

 ( كانتمامه  وإن  عليه،  ش يء  وال  قطع  الزيادة  في   
ً
شاكا ) وكان  الشك  النقصان(    كمن (  في 

العراقي  شك   الركن  هقبل  السابع هل  أو  السادس  الشوط  في  أي استأنف)   و    أعاد   :( 



  : ( أيوبنى على األقل في النافلة) ،  الطواف الواجب  :( أيفي الفريضةمن جديد )   الطواف 

 . الطواف املستحب

 :  تمالحظا

 .الطواف ركن سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء -1

. املراد بالركن هنا: ما  -2
ً
 تبطل العبادة بتركه عمدا

 وبطل حّج  -3
ً
. ه لو ترك الطواف عمدا

ً
 يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة الحقا

املنس ي   -4 الطواف  لقضاء  لها  العود  وأراد  مكة  من  خرج  يحرم  لو  أن  عليه  يجب 

 ويطوف.

السبع )  • على  زاد  من  ) الثانية:  أشواط  الركن(  بلوغه  قبل  وذكر   ،
ً
العراقي  ناسيا  )

فيه   ) الذي  األسود  عليهالحجر  ش يء  وال  أقطع  إ(،  بعما  ذكر  العراقي  ذا  الركن  بلوغه  د 

 استحب له أ 
ً
افا  أي  ن يكمله طو

ً
 . سبعة أشواط أخرى كما تقدميتم ثانيا

يتطهر)  • لم  أنه  وذكر  طاف  من  ) الثالثة:  الحدث  من  دون  (  الفريضة  في  أعاد 

افه  يجب عليه أن    :( أيالنافلة   إيتطهر ويعيد طو
ً
دون املستحب فال يجب  ذا كان واجبا

إ   ) ،  عادتهعليه 
ً
ندبا والندب   ،

ً
واجبا الواجب  الطواف  صالة  بمعنى:  ويعيد   أ ( 

ّ
ركعتي    ن

إعادتهما    إ  -كان صالهما بال طهارة    لو   -الطواف يجب عليه 
ً
الطواف واجبا ن  ، وإن كان 

 
ً
 . عادتهما يستحب له إ كان مستحبا

اقع طواف الحج ) أي:  (  الرابعة: من نس ي طواف الزيارة)  • (  حتى رجع إلى أهله وو

 (  زوجته 
ّ
كف عليهال  الذكرارة  بعد  اقع  و وإن   ، ( وجبت  بدنة(  ناقة(  عليه  كذلك  و)   أي:   )

 ليطوف  الرجوع إلى مكة للطوافوجب عليه ) 
ً
ف شخصا

ّ
( بنفسه إن أمكنه ذلك، وإال كل

  جاز أن يستنيبرجع إلى أهله ) ( حتى  ولو نس ي طواف النساء) .  عنه
ً
  عنه   ليقضيه ( شخصا

إلى مكة ويفعله بنفسه   أن يقضيه بنفسه أو بغيره ( قبل  ولو مات) ،  وال يشترط أن يعود 

 ( 
ً
يفعله الولي  سواء    ن يقضيه عنه أ"الولد األكبر"  يجب على وليه    :( أي قضاه وليه وجوبا

 لفعله 
ً
 .بنفسه أو  يستنيب أحدا

   طواف الحج املنس ي ال يجب عليه إعادة السعي.مالحظة: إذا قض ى 



ى ركعتيه  ( الطواف الواجب  الخامسة: من طاف)  •
ّ
( اإلسراع  كان بالخيار في ) وصل

 ( أو  إلى الغد، ثم ال يجوز تأخيرهفي فعل السعي  ) تأخير السعي  أكثر من ذلك  (  مع القدرة( 

 ما إذا أ، أفعلهعلى  
ّ
ال  فاملرض أو ضعف قواه    بسبب   القدرة  عدم  ل لفترة أطول    السعي   ر خ

 .  شكال فيهإ

املتمتع )  • على  يجب  ) أي:  (  السادسة:  التمتع  بحج  يحج  الطواف  من  تأخير 

) والسعي  للحج  باملوقفين(  يقف  أي:  حتى  الحرام  يقف(   حتى  و) ،  بعرفة واملشعر 
ً
أيضا  )

النحر)  يوم  الحجة،   يؤدي  : أي (  يأتي مناسكه  العاشر من ذي  يوم  منى  رمي    أعمال  وهي: 

فعل الطواف    :( أيوال يجوز التعجيل)   .كما تبّين  جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير 

النحر املوقفين و قبل  والسعي   يوم  الحيض)   أعمال منى  تخاف  التي  للمريض واملرأة  (  إال 

عمال منى تكون قد  أاملوقفين و   على   لم تقدم الطواف والسعي صبرت و   إذانها  تخاف أ  :أي

للطواف  حاضت الحرام  املسجد  دخول  من  حينها  تتمكن  العاجز) ،  وال  عن  (  والشيخ 

  ،
ً
 العود إلى مكة خشية الزحام مثال

ّ
ويجوز التقديم  )   تقديم.اليجوز لهم     هؤالء الثالثةفإن

السعي على  يجوز له تقديم الطواف و   فرادران أو اإل من يحج بحج القِ   :( أيللقارن واملفرد

 . ( في التقديمعلى كراهية)  املوقفين وأعمال منى يوم النحر 

لغيره)  • وال  للمتمتع  السعي  على  النساء  طواف  تقديم  يجوز  ال  أي السابعة:   ) :  

 (  القارن واملفرد 
ً
النساء    -( تقديمه  ويجوز ) ،  ( وبدون عذر شرعي اختيارا على    -أي طواف 

 .  تقدم( كما مع الضرورة والخوف من الحيضالسعي ) 

قّد )  • من   الثامنة: 
ً
السعي ساهيا على  النساء  افهأجزأه  م طواف  كان  ) ،  ( طو ولو 

 لم يجزِ 
ً
 .  بعد السعي  ة طواف النساءعادويجب عليه إ ( عامدا

الطائف  )  • وعلى  الطواف  يجوز  ال  رأس  "الرجل "التاسعة:  كالقبعة  غطاء   )

طواف    بكال قسميه أي(  سواء في طواف العمرة أم الحج) ،  نحو ذلكالكوفية و و والشماغ  

 . طواف النساءو الزيارة "الحج" 

إذا  ) فـ    ،يديه ورجليه  :( أيعلى أربع ( سبعة أشواط ) العاشرة: من نذر أن يطوف)  •

نه  ( سبعة أشواطكان رجل يجب أن يطوف على أربع 
ّ
؛ ألنه ال إشكال في انعقاد نذره وتمك

أ  ( وإذا كانت امرأة)   ، من اإلتيان به كما نذر أربع ن  فال يصح لها  يجب  ، لذا ) تطوف على 



افان طو لرجليها(  عليها  وآخر  ليديها  أشواط  ؛واحد  سبعة  طواف  كال  ويكون    ،كل 

افين    ( كالرجل. على قدميها ال على أربع )  الطو

الرجل على غيره)  • بأس أن يعول  سواء  يعتمد على غيره    :( أيالحادية عشرة: ال 

 أو أنثى  
ً
 ) ،  حساب عدد األشواط فيه :( أيفي تعداد الطواف) كان ذكرا

ّ
 ولو شك

ً
( في  ا جميعا

    :أي   ( ال على األحكام املتقدمةعوّ عدد األشواط ) 
ّ
ه، وقد تقدم أن

ّ
يرجع كل منهما إلى شك

كان   فإن  النقصان؛  في  كان  وإن  عليه،  ش يء  الطواف وال  قطع  الزيادة  في  كان  إن  الشك 

 بنى على األقل
ً
 أعاده من جديد، وإن كان مستحبا

ً
 . الطواف واجبا

( بأقسامه الثالثة: التمتع والِقران  طواف النساء واجب في الحج  الثانية عشرة:)  •

 ( دون واإلفراد  املفردة  ) والعمرة  العمرة  بها(  تقدماملتمتع  كما  الحج  تسبق  التي  وهو  ) ،  ( 

والخناثى والصبيان  والنساء  للرجال  أيالزم   ):   
ً
عليهم جميعا على  واجب  ومعنى وجوبه   ،

أنه ُيؤمر من قبل وليه لإلتيان به، وفي حال اإلخالل به ال تحل   -مع أنه غير مكلف   -الصبي  

 بعد البلوغ إال بعد أن يأتي به.له النساء 

 السعي: هو قطع املسافة بين الصفا واملروة سبعة أشواط. 

 :  مستحبة  :( أيومقدماته عشرة كلها مندوبة) 

   ( من الحدث.الطهارة)  -1

   مّسه بيده.  :( األسود أيواستالم الحجر)  -2

   . وهو بئر معروف قرب الكعبة( والشرب من زمزم)  -3

  ( األسود.والصب على الجسد من مائها من الدلو املقابل للحجر)  -4

   املقابل له.  :( أيمن الباب املحاذي للحجر( إلى الصفا ) وأن يخرج)  -5

 (.وأن يصعد على الصفا)  -6

العراقي  )  -7 الركن  األسود"ويستقبل  الحجر  فيه  الذي  بعد صعوده   ( "وهو 

  (.ويحمد هللا ويثني عليهعلى الصفا ) 



  (.الوقوف على الصفا وأن يطيل )  -8

 ويكبّ )  -9
ً
أير هللا سبعا مرات  :(  أكبر" سبع   )   ، يقول: "هللا 

ً
  : أي (  ويهلله سبعا

ال إله إال هللا، وحده ال شريك  "ويقول:  ) ،  ال هللا" سبع مراتال إله إيقول: "

له، له امللك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي ال يموت، بيده الخير، وهو  

  "قدير يءعلى كل ش 
ً
   (.ثالثا

 .  ( عن خلفاء هللا صلوات هللا عليهمويدعو بالدعاء املأثور )  -10

 :  ( أمور والواجب فيه أربعة) 

 باعتبار أ( النية)  -1
ّ
  القربة لل. نّية مر عبادي فتجب فيه  السعي أن

   .يبدأ سعيه بالصفا : أي ( والبدء بالصفا)  -2

   .يختم سعيه باملروة :أي  ( والختم باملروة)  -3

 يحتسب ذهابهوأن يسعى  )  -4
ً
، وعودهلى املروة ) من الصفا إ (  سبعا

ً
( شوطا

 ) من املروة إ
ً
شوطه األخير من  (، بهذا يكون  آخرلى الصفا يحتسبه شوطا

 . الصفا وينتهي باملروة

مالحظة: يجوز السعي في التوسعة الحاصلة اآلن في "املسعى" كالسعي في السرداب  

 تحت املسعى األصلي.
ً
 املعمول حاليا

 :  ( أمور واملستحب أربعة) 

1-  ( 
ً
، ) أن يكون ماشيا

ً
 جاز( ال راكبا

ً
. ولو كان راكبا

ً
   ( أيضا

مختص    طرف، إذ فيه  أو املسعى   ( "أي طريق السعي "واملش ي على طرفيه  )  -2

آخر مختص بالرجوع من املروة إلى    طرفبالذهاب من الصفا إلى املروة، و 

   .الصفا، فيستحب له أن يمش ي على طرفي املسعى 

  " وتوجد عالمة تميز املكانين اآلن "والهرولة ما بين املنارة وزقاق العطارين  )  -3

 
ً
 كان أو راكبا

ً
 فيما إهرولته  أما    ،( ماشيا

ً
ذا  وأما إواضحة،  ف  ذا كان ماشيا

 ف
ً
( حتى  ولو نس ي الهرولة)   . وسيلة نقلهدابته أو  بتحريك  تحصل  كان راكبا

من دون أن يدير وجهه  لى الخلف  إمش ى    :( أيرجع القهقرى عبر موضعها ) 

   . املخصص ( وهرول موضعها) 



4-  ( 
ً
ومهروال  

ً
ماشيا سعيه  في  وردوالدعاء  بما  خلفاء هللا صلوات هللا    (  عن 

الهرولة:   حال  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  املروي  كالدعاء  عليهم، 

اللهم اغفر وارحم    بسم هللا وهللا أكبر وصلى هللا على محمد وأهل بيته،"

يا ذا املن والفضل  حال املش ي: "و ،  "أنت األعز األكرمو ا تعلم  وتجاوز عمّ 

 .(1) " الذنوب إال أنت ذنوبي ، أنه ال يغفر  والكرم والنعماء والجود اغفر لي 

و في  سواء جلس على الصفا أو املروة أ (  وال بأس أن يجلس في خالل السعي للراحة) 

 .  "بينهما تفصلاملسافة التي  طريق السعي "

 :  خمس( ويلحق بهذا الباب مسائل) 

 بطل حجه، ولو  ( من أركان الحج ) األولى: السعي ركن)  •
ً
  من تركه عامدا

ً
كان ناسيا

( إليها  عاد( من مكة ) فإن خرج) ،  ذي الحجةشهر    بعد خروج( ولو  وجب عليه اإلتيان به

نليأتي بهبنفسه ) 
ّ
 ) ،  ( عند التمك

ّ
   :( أياستناب فيه( العود إلى مكة ) ر عليهفإن تعذ

ّ
ف  كل

 ليأتي به نيابة عنه
ً
 .  شخصا

ولو  ) ،  ألنه تشريع محّرم؛  ( أشواطالزيادة على سبع ( في السعي ) الثانية: ال يجوز )  •

بطل  
ً
عامدا  ( سعيهزاد 

ً
شرعا به  باملأمور  يأِت  لم  ألنه  ومن  ) ،  ؛   .

ً
سهوا بالزيادة  تبطل  وال 

 
ّ
ي  شك ف  :( أيشك فيما به بدأ( لكن ) ونه في أي شوط ) يعرف أ  :( أين عدد األشواطتيق

أ بالصفا  بدأ  هل  باملروةأنه  بدأ  املزدوج) ،  و  في  كان  أيفإن  والرابع    :(  الثاني  الشوط 

  (  على الصفا) وهو  والسادس  
ً
نهى  كان على الصفا ويعرف أنه ألو    كماأو متوجه إليه،  فعال

الثاني      -الشوط 
ً
في مثل هذا الفرضفقد صح سعيه)   -  مثال ( سيكون على يقين  ألنه)   ؛( 

 باعتبار أبالصفا،    : ( أيبدأ بهأنه ) 
ّ
املروة وشوطه الثاني  لى  كان من الصفا إشوطه األول    ن

اآل س الصفا وهو  إلى  املروة  الصفايكون من  إإ  ،ن على  فيهذن سعيه صحيح وال  ،  شكال 

املروة)  على  كان    وإن 
ً
فعال متوجه(   أو 

ً
املروة    ا أو  بالصفا  بدأ  أنه  هل  وشك  ( أعاد) إليها 

يعلم    -بحسب الفرض    -  فهو سعيه من املروة،    بدأ كذلك إال إذا كان  يكون    ال   ألنه سعيه؛  

وهو    نهى أنه  أ الثاني  املروة الشوط     على 
ً
أ،  فعال يعني  بدأ نفهذا  وكان    ه  املروة  من  سعيه 
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لى املروة، ولهذا يكون سعيه  من املروة إلى الصفا وشوطه الثاني من الصفا إشوطه األول  

 
ً
 عادته.  عليه إيجب  و باطال

 يكون  ن  أ  : ( أيوينعكس الحكم مع انعكاس الفرض) 
ً
شك  لكنه  عدد األشواط  ب  عاملا

  بدأ وكان  به  فيما  
ً
فإن كان  السابع،    و أ الخامس    و أالثالث    و أنفرد أي األول  شوط مفي  فعال

 إليها صح سعيه؛ ألنه  "املروة"على 
ً
بدأ سعيه بالصفا   ال يكون كذلك إال إذا كانأو متوجها

، وإن كان على  
ً
 إليه أعاد سعيه؛ ألنه  أ   "الصفا"حتما

ً
ال يكون كذلك إال إذا كان  و متوجها

 سعيه بدأ  
ً
 .  باملروة حتما

عدد األشواط    يعرفال  شك في السعي و   : ( أيسعيه  الثالثة: من لم يحصل عدد )  •

أتى بهاالتي سعاها )  النقيصة   أعاده، ومن تيقن 
ّ
ن أنه سعى خمسة أشواط  ( كما لو تيق

األول: من املروة إلى الصفا، والشوط اآلخر: من الصفا  فيجب عليه أن يسعى شوطين؛  

يختم وبها  املروة  بالعمرة) .  إلى   
ً
كان متمتعا أيولو   ):   ( التمتع  بعمرة  أتممحرم  أنه  (  وظن 

 ( ) فأحلالعمرة  إحرامه  نقص(  ما  ذكر  ثم  النساء،  اقع  السعي وو من  أنه    ،(  ذكر  لو  كما 

الحالة   بقرةكان ع) سعى خمسة أشواط فقط، ففي مثل هذه  دم  أيليه  عليه    :(  يجب 

(  وال كفارةيسعى شوطين بحسب املثال. )   :( أي ويتم النقصانذبح بقرة كفارة عن فعله ) 

 عليه ) 
ّ
 ثم تذكر أ(  م أظفاره، أو قص شعرهلو قل

ّ
   ن

ً
 شوطين مثال

ً
(  فقط) ،  سعيه كان ناقصا

 يتم النقصان. يجب عليه أن ) 

فريضة  وقت  لو دخل  الظهر  الرابعة:  ) ( كصالة   
ً
قطعه وصلى مثال السعي  في  ( وهو 

 يتم  وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره) ،  ( من موضع القطع ثم أتمهالفريضة ) 
ً
( فأيضا

 . سعيه من موضع القطع 

 تقدم في الطواف أمالحظة:  
ّ
ن من إتمامه إن كان    هن من أنقصه أو قطعه فإن

ّ
يتمك

أ  وإال  النصف  تجاوز  جديد،  قد  من  بالنسبة  عاده  فإلكن   للسعي 
ّ
ألداء   ن يقطعه    من 

 في أي شوط كان. من حيث قطع ن يتمه مكنه أالحاجة يقضاء و الفريضة أ

كما ال يجوز  ) ،  طواف الحجأي:  (  الخامسة: ال يجوز تقديم السعي على الطواف)  •

) قّد   :( أيمهتقديم طواف النساء على السعي. فإن قّد  طاف  م السعي على طواف الحج 

  ) .  وال يكتفي بسعيه السابق  جديد،من  (  ثم أعاد السعي 
ً
في أثناء السعي نقصانا ولو ذكر 



افه ذكر    ،( من طو يصّلِ أأو  لم  الطواف  نه  الحالة  ركعتي  مثل هذه  ففي  السعي  ) ،  قطع 

الطواف وكذلك  وأتم  إ (،  ركعتيه  ى 
ّ
صالهماصل يكن  لم  السعي ) ،  ن  أتم  حيث  ثم  من   )

 .قطع 

 : أي بعد العود من مكة إلى منى. "بعد العود"

النساء،  )  وطواف  والسعي،  الزيارة،  طواف  من:  بمكة  مناسكه  الحاج  قض ى  وإذا 

بها للمبيت  منى  إلى  العود  أيفالواجب  بها    : (  والتواجد  طلوع  الكون  إلى  الليل  أول  من 

إلى   الحادي عشر  )   منتصفه كما سيتضح،الفجر ويكفي  ليلتي  بها  يبيت  أن  فيجب عليه 

كان عليه  بغير منى من األماكن )   : ( أيفلو بات بغيرها) ،  ذي الحجةشهر  ( من  والثاني عشر

 ( في صورتين: إال) ، ( كفارة عن فعلهعن كل ليلة شاة

 بالعبادة)  -1
ً
  (.أن يبيت بمكة مشتغال

ن ال يدخل مكة إال بعد طلوع  أو يخرج من منى بعد نصف الليل بشرط أ)  -2

   (.رالفج

الليلو" اقع بين صالة املغرب وصالة فجر اليوم    هو :  " نصف  منتصف الوقت الو

 التالي. 

 املبيت الواجب هو ليلتان "ليلة  
ّ
من ذي الحجة"، لكن إن بقي في    12و    11كما أن

،    13ذي الحجة حتى غربت عليه الشمس وجب عليه املبيت ليلة  من    12منى يوم  
ً
أيضا

.  وبهذا يكون مجموع الليالي التي يجب أن يبيتها في منى ثالث ليال 

بغير منى لزمه ثالث  من ذي الحجة )   13و    12و    11ليلة    :( أيولو بات الليالي الثالث) 

الثالثة  شياه الليلة  في  الشمس  عليه  غربت  ممن  كان  بمنى  إن  أيوهو  عليه    :(  غربت 

بمنى الحجة وهو ال زال  الثاني عشر من ذي  اليوم  في  تبّين،  الشمس  يتق  )   كما  لم  أو من 

والنساء أيالصيد  حال    :(  النساء  وقارب  الصيد  باشر  بأن  والنساء  الصيد  يجتنب  لم 

يوم    ،الثالثة  ( ألن هؤالء)   ؛ إحرامه الشمس  عليه  "من غربت  بمنى،    12أي:  وكذلك  وهو 



يجب عليهم املبيت في منى ليلة  ) حال اإلحرام  "  أو قّبلها  جامع امرأته  و أ الصيد،    قتلمن  "

عشر  والثالث  والثاني  الحجة  ( الحادي  ذي  عليهم  من  وجبت  منى  بغير  باتوا  فلو  ولهذا   ،

 .  ثالث شياه

،  من ذي الحجة  13و  12و    11يوم  أي:  (  ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق) 

 هذا إن بقي في منى إ
ً
كما سيتضح، أي بقي يوم الثاني عشر في    "النفر الثاني"لى وقت  طبعا

ليلة    ، لى غروب الشمسمنى إ  13ورمي الجمار الثالث يوم    13وحينئذ  يجب عليه املبيت 

يوم الثاني عشر  أي    "األول النفر  "  إذا خرج من منى في   قبل الزوال ثم النفر من منى، وأما

الزوال   عليه  فبعد  يجب  ليلة    -حينئذ     -ال  يوم    13املبيت  الجمرات  رمي  ذي    13وال  من 

رمي  الحجة،   عليه  يجب   
ً
الثالث) وعموما "جمرة  الجمار  والكبرى  والوسطى  الصغرى   )

 ( هنا  العقبة"  ويجب  الرمي    -كل جمرة سبع حصيات،  تضمنته شروط  ما  على  (  -زيادة 

 (  
ً
سابقا تقدمت  العقبالتي  جمرة  ثم  الوسطى،  ثم  باألولى،  يبدأ  رماها  الترتيب:  ولو  ة، 

) منكوسة "الصغرى"  األولى  ثم  الوسطى  ثم   
ً
أوال العقبة  جمرة  برمي  بدأ  بأن  على  (  أعاد 

العقبة أيالوسطى وجمرة  األولى    :(  للجمرة  رميه     -يحسب 
ً
أخيرا    -  الذي حصل 

ً
  شروعا

 ليحصل الترتيب  
ً
بالرمي، ويعيد رمي الجمرة الوسطى بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة أخيرا

 
ً
   .املطلوب شرعا

إلى غروبها)  الشمس  بين طلوع  ما  الرمي  التشريقووقت  أيام  يوم من  في كل  وال  ) ،  ( 

 إال لعذر كالخائف واملريض والرعاة والعبيد.  
ً
 يجوز أن يرمي ليال

حصيات أربع  رمي  له  حصل  زاد(  ومن  حصل  ) ،  فما  األخرى  الجمرة  على  رمى  ثم 

 ويصح رميه
ً
: لو رمى الجمرة األولى بالترتيب فيعود إلى املتقدمة ويتم رمي ثالثا

ً
 بأربع ( فمثال

 
ً
   والوسطى بأربع وجمرة العقبة بأربع يعود فيرمي األولى ثالثا

ً
وجمرة العقبة   والوسطى ثالثا

 
ً
، وكذا لو رمى األولى بسبع والوسطى بأربع وجمرة العقبة بأربع يعود فيرمي الوسطى ثالثا

 
ً
   ثالثا

ً
 وجمرة العقبة ثالثا

ً
ع  : لو رمى األولى بأربع والثانية بسبع وجمرة العقبة بسب ، وأيضا

 
ً
ثالثا األولى  فيرمي  وأيعود  الصور  في جميع هذه  رميه  ويصح  يحصل  مثالها  الترتيب  ؛ ألن 

أربع حصيات فما زاد أ الجمرة  ، بخالف ما لو رمى  برمي   األولى 
ً
ثالثا الثانية  التي    و  ثم رمى 

أربع   بعدها من  أقل  برمي  يحصل  ال  الترتيب  ألن  رميه؛  يصح  ال  الحالة  هذه  مثل  ففي 

 عادته. يجب عليه إ من ثم  و حصيات، 



 بالفائت، ويعقب بالحاضر) 
ً
برمي    يبدأ  :( أيولو نس ي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا

"الصغرى   بالترتيب  الثالث  العقبة"  ثم  الوسطى  ثم  الجمرات  الجمرة  عن  يوم  قضاء 

في وقت    :( أيتحب أن يكون ما يرميه ألمسه غدوةويس) .  الفائت، ثم يرمي لليوم الحاضر

 . ( وما يرميه ليومه عند الزوال) ، الصباح

 
ً
نسيانا يومين  رمي  فاته  لو  أعاله    ،مالحظة:  أفالحكم  أي  يجري   ،

ً
في  يضا يقضيهما 

ف الثالث  بالرمي  اليوم  األول   -  قضاءً   -يبدأ  اليوم  يقض ي    ،عن  ثم    رميثم  الثاني،  اليوم 

 هذا إيرمي ليومه الثالث
ً
  ، اليوم الثاني عشر من ذي الحجةلى غروب بقي في منى إن ، طبعا

في مثل هذه الحالة يجب عليه املبيت في منى ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق   فإنه 

  كما عرفنا.من ذي الحجة"  13"يوم 

) ولو نس ي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع )  إلى منى  أيام التشريق  ورمى(  ( ما دامت 

( بما في لم يكن عليه ش يءو) إلى منى للرمي  ال يجب عليه العود  ( فإن خرج من مكة) ، باقية

،  من ذي الحجة  13و    12و    11أيام التشريق:    : ( أيإذا انقض ى زمان الرميذلك القضاء ) 

 ليرمي عنه.  وجب عليه العود  زمان الرمي  ذا لم ينقِض  ما إأ
ً
فإن  ) للرمي، أو يستنيب أحدا

إن اتفق حضوره    ا فاته في العام السابقعمّ   ( قضاءً رمىالعام التالي )   :( أي عاد في القابل

التشريق أيام  في  ) وتواجده  فيه،  استناب  أي وإن  بأ   :(   الرمي 
ّ
كل  ف  ن 

ً
عنه    شخصا ليرمي 

نه من العود إذ ال يشترط أن يقض ي الرمي بنفسهجاز)  بالنيابة
ّ
 .  ( له ذلك حتى مع تمك

انقض ى وقته يكون  مالحظة:    حتى 
ً
الرمي نسيانا الرمي من  بالنسبة ملن ترك  قضاء 

 مر أو باالستنابة فيه إن اتفق حضوره أ قابل بنفسه  
ً
 مستحب ا

ً
 ال واجب  ا

ً
 . ا

 وجب عليه قضاؤهو ) 
ً
( وإن انقض ى زمان الرمي، فيجب  من ترك رمي الجمار متعمدا

ويجوز أن يرمي عن  )   اب فيه.عليه أن يقضيه بنفسه إن أمكنه العود إلى منى، وإال استن

)   : ( أياملعذور  في زمان الرمي، ولو فرض أنه  كاملريض نيابة عنه   
ً
( إذا كان عذره موجودا

 برأ من مرضه بعد أن رمى عنه النائب فال يجب عليه إعادة الرمي.

( وال يخرج منها إلى مكة وغيرها من  ويستحب أن يقيم اإلنسان بمنى أيام التشريق) 

 ( يمينهو األماكن،  عن  األولى  الجمرة  يرمي  أي أن  الرامي  :(  في    يمين  الجمرة  يرمي  بحيث 

األيسر ويدعو) ،  جانبها  وآله  ويقف  النبي  على  ويصلي  عليه  ويثني  هللا  يحمد  بأن   )



 الثانية، ويرمي)   ( يفعل في رمي الجمرةوكذا) ،  الطاهرين ويسأل هللا أن يتقبل منه عمله

 لهاجمرة العقبة )   : ( أيالثالثة
ً
،  يكون وجهه لها وظهره للقبلة  :( أيمستدبر القبلة مقابال

 .  ( كما فعل مع الجمرتين األولى والثانيةوال يقف عندها) 

إله إال هللا وهللا أكبر، هللا  ":  والتكبير بمنى مستحب، وصورته)  هللا أكبر هللا أكبر، ال 

 ".أوالنا ورزقنا من بهيمة األنعامأكبر على ما هدانا، والحمد لل على ما 

األول: وهو اليوم الثاني  ( وقت النفر ) في ) وتركها  الخروج من منى    :( أيويجوز النفر

في إحرامه النساء والصيد  إ(، أعشر من ذي الحجة ملن اجتنب  النساء ذا  ما  لم يجتنب 

إ البقاء  في إحرامه فيجب عليه  الثانيوالصيد  النفر  الثاني:  )   .كما عرفنا  لى وقت  والنفر 

عشر الثالث  اليوم  الحجةوهو  ذي  من  يجز) ،  (  لم  األول  في  نفر  ) فمن  النفر  بعد  (  إال 

  : ( أيالثاني يجوز قبله( النفر ) وفي ) ،  زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة  :( أيالزوال

الزوال ذلك )   . قبل  الناس  ويعلم  يخطب  أن  لإلمام  أيويستحب  لهم    :(  النفر  يبّين  وقت 

لى  أو البقاء إ   بعد الزوال ملن لم يباشر الصيد والنساء،  األول جواز النفر في  األول والثاني و 

 .  واالنفر فيه متى ما شاء  همويمكن"النفر الثاني" اليوم الثالث عشر 

) و)  فـ  منى  من  نفوره  بعد  بمكة(  مناسكه  قض ى  كان  وركعتاه  (  من  الطواف  من 

فقد   وركعتاه  النساء  وطواف  حّج والسعي  ش يء،  ه  تم  عليه  يبَق  ) ولم  أن  ولهذا  جاز 

 ( لها ) عاد( في مكة ) ينصرف حيث شاء، ومن بقي عليه ش يء من املناسك
ً
( إلتمام وجوبا

 ما بقي عليه. 

   :خمس( مسائل) 

•  ( 
ً
 أو قصاصا

ً
 أو تعزيرا

ً
كالسرقة أو القتل ونحو  (  األولى: من أحدث ما يوجب حّدا

 ولجأ إلى الحرمذلك ) 
ً
ق عليه  يّ ضُ وإنما )   ،( ال يعاقب وهو في الحرم؛ ألن من دخله كان آمنا

ولو  ) ،  و القصاصحرم وُيقام عليه الحد أو التعزير أمن ال  ( في املطعم واملشرب حتى يخرج

تقتضيه جنايته  في الحرم قوبل بما  و القصاص وهو ) ما يوجب الحد أو التعزير أ(  أحدث

  ِع ا ن كان في الحرم؛ ألنه لم ير يعاقب وإ  :أي ( فيه
ً
 . حرمة الحرم أصال



يُ )  • يُ الثانية:  أن  أحدكره  ) منع  الحجيج  من  مكة(  دور  سكنى  انقضاء  من  حتى   )

لم يكن ينبغي أن يوضع على دور  موسم الحج، وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم: "

في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا أبواب، ألن للحاج أن    مكة مناسكهم،    ينزلوا معهم 

 
ً
 .(1)" معاوية لعنه هللا وأن أول من جعل لدور مكة أبوابا

 فوق الكعبة الثالثة: يُ )  •
ً
 .  على من مستوى سطحهاأ  :يأ  )كره أن يرفع أحد بناءا

الحرم )  • لقطة  تحل  ال  و   :أي(  الرابعة:  كها، 
ّ
 تمل

ُ
على  هي  قطة:  الل ملقًى  يوجد  ما 

فيلتقط   وتعرّ ) األرض  كثيرة،  أو  كانت  سنةقليلة  أي ف  تعريفها    :(  بين  يتم  كاملة  سنة 

( إن شاء تصدق بهافـ )   هلم يجد  إذا  ( ثم) ،  فيها  العثور على مالكها  يحتملالناس في أماكن  

) مالكهعن   له قيمتهاإ   ( وال ضمان عليها  بعد ذلك، أي ال يخسر  وإن  ) ،  ذا وجد صاحبها 

كها بأي حال من األ  ( حتى يجد صاحبها،شاء جعلها في يده أمانة
ّ
 .  حوالوال يمكنه تمل

النبي  )  • الناس زيارة  ( قبل أداء مناسك  "صلى هللا عليه وآله"الخامسة: إذا ترك 

(؛ لقوله صلى هللا  ممن الجفاء املحرّ ( ترك زيارته ) أجبروا عليها، ملا يتضمنالحج أو بعده ) 

 .  (2)" يزرني فقد جفاني من حج ولمعليه وآله: "

أمام ذلك)  البيت، ويستحب  لوداع  إلى مكة ملن قض ى مناسكه  العود  (  ويستحب: 

إ أي العود  قبل   : ( الوداع  لطواف  مكة  الخيفلى  بمسجد  ركعات  ست  منى(  صالة  ،  في 

ثالثين    كدهآو )  من  بنحو  القبلة  جهة  إلى  وفوقها  وسطه،  في  التي  املنارة  عند   
ً
استحبابا

، وعن يمينها ويسارها كذلك
ً
    :( أيذراعا

ً
 عن يمين ويسار املنارة  ثالثين ذراعا

ً
، فهذا  أيضا

وآله املسجد هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه  املحدد من  النزول  ) .  القدر  ويستحب 

اقع بمسجد الحصباء   بين منى ومكة    ( الو
ً
  13في  الثاني  النفر    : ( أيملن نفر في األخير) سابقا

الحجة ذي  فيه) ،  من  يستلقي  نزول    ملنما  وأ(،  وأن  له  يستحب  فال  األول  النفر  في  نفر 

 .  مسجد الحصباء وال االستلقاء فيه

 ( 
ّ
 :  املستحب  :أي( ةوإذا عاد إلى مكة فمن السن
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يدخل)  -1 حق    أن  في  ويتأكد  أي الصرورةالكعبة  مرة  :(  أول  يحج  وأن  ) ،  من 

) يغتسل دخولها  قبل  دخولها(  عند  خلفاء هللا  ( ويدعو  عن  كالدعاء    ،باملروي 

   للهم إنك قلت:اعن اإلمام الصادق عليه السالم: "  الوارد
ً
،  ومن دخله كان آمنا

النار عذاب  من  االسطوانتين  ) ،  (1) "  فآمني  بين  يصلي  باب  "وأن  مقابل  كانتا 

السجدة"    "الكعبة "الحمد وحم  األولى  في  يقرأ  الحمراء ركعتين:  الرخامة  على 

،  زوايا الكعبة من الداخل  :( أيوفي الثانية "عدد آيها"، ويصلي في زوايا البيت

( كالدعاء املروي عن اإلمام الصادق عليه السالم:  ثم يدعو بالدعاء املرسوم) 

فادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته  لو   للهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد "ا

افله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء    ونو

افلك وجائزتك فال تخيب اليوم  رجائي يا من ال يخيب عليه سائل وال    رفدك ونو

صالح قدمته وال شفاعة مخلوق رجوته    ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل

 
ً
نفس ي فإنه ال حجة لي وال عذر فأسألك    بالظلم واإلساءة على   ولكني أتيتك مقرا

مسألتي  تعطيني  أن  كذلك  هو  من  تردني    يا  وال  برغبتي  وتقبلني  عثرتي  وتقيلني 

 
ً
   مجبوها

ً
   ممنوعا

ً
عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك    يا عظيم يا  وال خائبا

إله  ،يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم   : ( أيويستلم األركان) .  (2)"  إال أنت  ال 

 
ً
 . ( أكد في اليمانيويت) ، أركان الكعبة من الداخل أيضا

بالبيت  )  -2 يطوف   أ ثم 
ً
أيسبوعا أشواط  :(  "طواف  سبعة  بـ  املعروف  وهو   ،

   .الوداع"

األركان)  -3 يستلم  أي ثم  األربعة   ):   ( بيده  الضلع  واملستجاريمسها  في  اقع  الو  )

الركن   قبل  الرحمة  ميزاب  فيه  بقليلالذي  ما ) ،  اليماني  الدعاء  من  ويتخير 

   (.أحبه

  (.زمزم فيشرب منها ( بئر ) ثم يأتي)  -4

يخرج)  -5 ) ثم  الحرام  املسجد  من  خروجه (  ويستحب  يدعو.  باب    وهو  من 

اطين  
ّ
اآلن" الحن له  أثر  توسعته  وال  بعد  املسجد  في  األبواب  هذه  دخلت  إذ  (؛ 

فيه  )  الذي  الركن  منه  يرى  أن  يمكنه  باب  من  أي"الحجرفيخرج  األسود،   ) :  

   .الركن العراقي 
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ويدعو)  -6 القبلة  ويستقبل   ،
ً
ساجدا يقول:  ويخر  كأن  هللا،  خلفاء  عن  باملأثور   )

  .(1)" اللهم إني أنقلب على ال إله إال هللا"

 إلحرامه  "غرام فضة  2.5"ويشتري بدرهم  )  -7
ً
 ويتصدق به احتياطا

ً
ذ ربما  إ(؛  تمرا

 
ً
 .  ليهإحرامه وهو غير ملتفت إال ينبغي له فعله حال   فعل شيئا

الجاللة)  اإلبل  على  الحج  التي  ويكره  اإلنسان  تأكل(  أن  )   . عذرة  ملن حج  ويستحب 

القادم  ( مرة أخرى للحجيعزم على العود من    :( أيوالطواف أفضل للمجاور )   .في العام 

 ولم يكن من سكنتها  
ً
( في من الصالة) يكون الطواف بالنسبة له أفضل  أتى مكة مسافرا

الحرام بالعكس) ،  املسجد  أيوللمقيم  أ  : (  الحرام  املسجد  في  من  الصالة  له  فضل 

 .  الطواف 

إما ألن النبي صلى هللا عليه وآله  ،  فيهاواإلقامة  السكن    :( أيويكره املجاورة بمكة) 

االحترام   وقلة  امللل  إلى  فيها  السكن  يؤدي  لئال  أو  أعظم،  فيها  الذنب  ألن  أو  منها،  خرج 
ُ
أ

 والشوق لها، وجميع هذه التعليالت مذكورة في الروايات. 

 ( 
ُ
،  لالستراحةينزل به  كان النبي صلى هللا عليه وآله  الذي  (  سرّ عَ ويستحب النـزول بامل

 . ( وصالة ركعتين به) ، ( قرب مسجد الشجرةعلى طريق املدينة) وهو موضع يقع 

َعّرس لغة: مكان ينزله املسافرون آخر الليل 
ُ
 لالستراحة من تعب السفر.  وامل

 مسائل ثالث:  ) 

حرم • للمدينة  حرماألولى:  ملكة  كما  أي هوحّد ) ،  (   ):   ( املدينة  عاير حرم  إلى    من 

يعضدر،  وعي أيوال   ):   ( الحرمشجرةيقطع  أشجار  من  بصيده) ،  (  بأس  أيوال  صيد    :( 

كل  بالنسبة إلى صيد وأ  :( أيوهذا على الكراهية املؤكدة،  إال ما صيد بين الحرتين حرم ) ال

   . وليس بحرام  ما بين الحرتين مكروه كراهة شديدة

 جبالن يحّدان املدينة من جهة الشرق والغرب. "عاير" و"وعير":   -
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حرة  هما  الحّرتان:   - وهما:  ووعير،  عاير  من  املنورة  للمدينة  أقرب  موضعان 

اِقم" ،    " و
ً
   "ليلى "وحرة  شرقا

ً
تحوي  غربا التي  األرض  هي  والَحّرة:    صخور ، 

 . اللون  اءسود

.   " صلى هللا عليه وآله" الثانية: يستحب زيارة النبي  )  •
ً
 مؤكدا

ً
 للحاج استحبابا

فاطمة   • تزار  أن  يستحب  السالم"الثالثة:  السالم"واألئمة    " عليها    "عليهم 

وهم: اإلمام الحسن بن علي، واإلمام علي بن الحسين، واإلمام محمد بن علي  (،  بالبقيع 

  
ّ
إن ثم  السالم".  "عليهم  الصادق  محمد  بن  جعفر  واإلمام  األئمة  الباقر،  قبور  مواضع 

السالم" ا"  عليهم  قبر  وأما موضع  الزهراء    لصديقةمعروفة،  السالم"فاطمة  فهو    "عليها 

 ." وكأنه مدفون في حضنهالسالم عليه ا"خلف اإلمام الحسن املجتبى 

 خاتمـة:  ) 

بها املجاورة  أيتستحب  املنورة   :(  فيها  املدينة  دخولها،  ) ،  واإلقامة  عند  والغسل 

في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله  وتستحب الصالة  )  
ً
القبر واملنبر) وتحديدا (  بين 

روضة من رياض الجنة كما    :( أيوهو الروضةقبر النبي "صلى هللا عليه وآله" ومنبره )   :أي

   .ورد في نصوص الروايات

) و)   
ً
أيضا يستحب  أيامأن  (  ثالثة  باملدينة  اإلنسان    يصوم 

ً
مسافرا كان  وإن   )

أي للحاجة)  الحاجة  :(  لبابة) ،  قضاء  أبي  اسطوانة  عند  األربعاء  ليلة  يصلي  وهي  وأن   )

  أسطوانة معروفة في املسجد النبوي وتعرف  
ً
وأبو لبابة: هو  ،  بـ "أسطوانة التوبة"أيضا

 ( ) وبشر بن عبد املنذر األنصاري،  أن يصلي  تلي  (  التي  الخميس عند االسطوانة  ليلة  في 

 . " صلى هللا عليه وآله"مقام رسول هللا 

) و كذلك  يستحب  كمسجد  (  باملدينة  املساجد  يأتي  الفتح  أن  ومسجد  األحزاب 

الشه  وقبور  الفضيخ،  بـ  ومسجد  حمزة    "أحد " داء  قبر   
ً
السالم"خصوصا وباقي  "عليه   )

القبطية" "مارية  إبراهيم  أم  ومشربة  قبا  كمسجد  فيها  املوجودة  ألنها مسكن  املشاهد  ؛ 

ه
ّ

 .  رسول هللا ومصال



 دويكره النوم في املساج ) 
ً
صلى هللا عليه  "ويتأكد الكراهة في مسجد النبي  )   ( عموما

 . ؛ لعظم حرمته بحرمة صاحبه "صلى هللا عليه وآله"( "وآله

 .وأحكامه كتاب الحجباللواحق: أي ما يلحق 

 وفيها مقاصد: ) 

 ) لغة، اإلحصار يعني الحبس، والصد يعني املنع، لكن 
ً
(  بالعدو( يحصل ) الصدفقها

املقصود بـ "الصد" و  الفقهي (، هذا هو املعنى باملرض ال غير( يحصل ) واإلحصار) ،  ال غير

 كتاب الحج "اإلحصار" في 
ّ
 . معناهما اللغوي أوسع من ذلك  بالرغم من أن

قبل العدو عن  نع من  ( ومُ ّد ثم صُ ) أو العمرة  ( باإلحرام للحج  سفاملصدود إذا تلبّ )  

الحج   مناسك  ألداء  مكة  العمرةدخول  إو  أ   ،أو  الوصول  من  املوقفين  ُمنع  "عرفة  لى 

 ) فقد  ،بخصوص الحجواملشعر الحرام" 
ّ
 ( في صورتين: ل من كل ما أحرم منهتحل

طريق)  -1 له  يكن  لم  مكة  (  إذا  للموقفين  لدخول  الذهاب  موضع ) أو  غير 

   .لم يكن لديه طريق آخر غير الطريق املصدود عنه :أي  ( الصد

عن تغطية أجور السفر  (  قصرت نفقته( لكن ) و( ثان  ) أو كان له طريق)  -2

  عبر الطريق الثاني.

 .في هاتين الصورتين من صور الصد يتحلل املصدود من إحرامه

 املصدود ( ويستمر) 
ّ
كان لديه   :( أيإذا كان له مسلك غيرهل منه ) في إحرامه وال يتحل

آخر   املالغير  طريق  عنهصدطريق  النفقة)   ود  تيسر  مع  أطول  كان  أيولو  لديه    :(  كانت 

لت كافية  األ نفقة  الطريق  عبر  السفر  تكاليف  استمرار  طول غطية  وجوب  في  والسبب   ،



نفقة   ر طريق آخر وامتالكه 
ّ
توف  بعد 

ً
الصد غير متحقق فعال  

ّ
أن الصورة  في هذه  إحرامه 

 .  تكفيه

) (  و)  الصورة  هذه  على  الفواتبناًء  خش ي  أيلو  الحج    : (  مناسك  بحيث  فوات 

أو  ال    يحتمل أنه الوقت   بسبب ضيق 
ً
في الوقت املحدد شرعا املشاعر  يتمكن من إدراك 

 
ً
مثال الطريق  الحالة  طول  مثل هذه  ففي  ) لم) ،  أن  له  يجز  إحرامهيتحلل(  من  بمجرد    ( 

 صبر حتى يتحقق( إنما ) و)   وقتها دراك املشاعر في  الخشية واحتمال عدم إ
ً
،  ( الفوات فعال

كما لو حل فجر يوم العاشر من ذي الحجة وهو ال زال في    -فوات  ال أن يتحقق  ( بعد  ثم) 

العمرة  إلى  أي يعدل بنيته من الحج  مفردة  (  بعمرةمن إحرامه ) حينئذ   (  يتحلل)   -  الطريق

 العام القادم )   :( أي في القابل)   ( الحجيقض ي  ثم) ،  املفردة
ً
يجب عليه القضاء    :( أيواجبا

 وإال ) 
ً
  إن كان الحج واجبا

ً
 يستحب له أ :( أيندبا

ً
   .ن يقضيه إن كان الحج مستحبا

(  إال بعد الهدي ونية التحلل( املصدود من إحرامه ) ال يحل ( إذا تحقق الصد فـ ) و) 

أ  بمعنى 
ّ
   ن

ّ
يتحل ال  مناملصدود  كإ  ل  أ حرامه  كان  ،  يفما 

ً
مثال التحلل  نية  بمجرد  نما  وإو 

 به التحلل من إحرام الحج.
ً
   يحصل التحلل بذبح الهدي ناويا

سواء كانت  (  عن الوصول إلى مكة( من قبل العدو ) وكذا البحث في املعتمر إذا منع ) 

 فعمرة تمتع أو عمرة مفردة،  
ً
  في صورة تحقق الصد فعال

ً
من إحرامه  املعتمر  يتحلل  أيضا

 بذبح  
ً
 ولو كان ساق) .  حرام العمرةبه التحلل من إ  الهدي ناويا

ً
و العمرة  للحج أ  ( معه هديا

  -في حالة الصد    -  يتمكن   :( أي يكفيه ما ساقه) وهو املعروف بـ "هدي السياق" كما تقدم  

 .  لى هدي آخر للتحللوال يحتاج إ  ،و العمرةبه التحلل من الحج أ يذبحه وينوي أن  من

عنه  ( املصدود ) فلو عجز) وبالتالي  ،  ض عنهال ش يء يعوّ  :( أي التحللوال بدل لهدي  ) 

تحلل ولو  إحرامه،  على  بقي  ثمنه  ) وعن   
ً
مثال بالنية  يحل (  بنظر  لم  ويبقى  إحرامه  من   )

 إلى أحرِ مُ  الشرع 
ً
 .  الهدي ذبح ن يتحلل ب ما

) ويتحقق الصد)  في الحج  (  وكذا) ،  عرفة واملشعر الحرام  :( أيباملنع من املوقفين( 

 ( الصد  مكةيتحقق  إلى  الوصول  من  والسعي باملنع  الطواف  ألداء  كان    (   سواء 
ً
محرما

باملنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثالث واملبيت  ( الصد ) وال يتحقق) . لحج أو العمرةاب

 الحاج وقف املوقفين وأدى    ( بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي
ّ
بمعنى: لو أن



ملا أراد  منعه العدو  ، لكنه  الطواف والسعي   ، ثم ذهب إلى مكة ألداءمنى يوم النحرأعمال  

في   الثالث  الجمرات  رمي  إلتمام  منى  إلى  التشريق العود     أيام 
ً
ليال منى  في  املبيت    ، وكذلك 

 
ً
مصدودا يعتبر  ال  الحالة  هذه  مثل  تترتب    ففي  الصدأعليه  وال  يكون ،  حكام  حجه    بل 

 
ً
فبالنسبة للرمي  و   ،صحيحا

ّ
   يكل

ً
يترتب  ما املبيت في منى فال  ه عنه نيابة، وأليؤدي  شخصا

 ش يء.على فواته 

إحرامه   من  يتحلل  املصدود   
ّ
إن العمرة    -والخالصة:  أو  للحج  كان  بذبح    -سواء 

 لتحلل. الهدي ونية ا

 :  خمسة( فروع) 

إذا)  • و) األول:  العمرة  أو  للحج  أحرم  بدينُح (  أيبس  املناسك   : (  إتمام  عن    ُمنع 

ال بسبب   إيفاء  ) الذي  دين  عدم  عليهعليه   
ً
قادرا كان  أيفإن  ي  :(  مال  إليفاء لديه  كفي 

 بذبح الهدي  حرامه( من إلم يتحللالدين ) 
ً
إذ بإمكانه أن يستمر    ،؛ ألنه ال يعتبر مصدودا

(  تحللايفائه ) ( عن  وإن عجز) ،  بحسب الفرض  عليهفي مسيره بعد تسديد الدين القادر  

الهدي بذبح  إحرامه  املسير  من  إكمال  من  نه 
ّ
تمك لعدم  إ؛  عن  عجزه  الدين،  بعد  يفاء 

له بالنسبة  الصد  يتحقق  إ(  وكذا)   .وبالتالي  من  الهدي  حرامه  يتحلل  ُح ) بذبح  بس  لو 

 
ً
 على دفع الظلم  س   ؛ لترتب أحكام الصد بالنسبة لهعلى مال أو غيره  ( ظلما

ً
واء كان قادرا

اقع عليهأو  ، يتمكن من دفعهبمال   عن دفع الظلم الو
ً
   .كان عاجزا

وقت الحج  انتظر ولم يتحلل بذبح الهدي  صبر و   :أي( املصدود  الثاني: إذا صابر)  •

 
ً
املانع مثال الحج)   ،برجاء زوال  )   :( أيففات   

ً
التحلل  انتهى وقته املحدد شرعا له  لم يجز 

أيبالهدي أ   : (  تترتب  عليهال  الصد  بالعمرة) ،  حكام  املفردة  وتحلل  م(    أحرم ن  مّ كغيره 

تحلله يحصل باالنتهاء    ن ؛ أل للتحلل  ال يجب عليه ذبح الهدي   : ( أيوال دم) ته،  فالحج ثم  با

املفردة   العمرة  تبّين    -من  الهدي  -كما  بذبح  القضاء) ،  وليس  أيوعليه  قضاء  يجب    :( 

 الحج ) 
ً
 .  القضاء ال لم يجبوإ( إن كان واجبا

ظنه)  • على  غلب  إذا  العدو   الثالث:  الفوات  انكشاف  أيقبل  ظن    :(  على  غلب 

العدو   زوال  الحج املصدود  وقت  فوات  قبل  املقدسة  املشاعر  إلى  الوصول  من    وتمكنه 



لكن األفضل البقاء على  ) ،  مصدود بالفعلألنه   ؛من إحرامه بذبح الهدي(  جاز أن يتحلل) 

 ) فإذا انكشف) ، ( في الحال املذكور إحرامه
ً
كمل  وأ( مسيره ألداء املناسك أتم( العدو فعال

كغيره    ( مفردةبعمرة( من إحرامه ) أحل( أي فوات وقت الحج ) ولو اتفق الفوات) ،  حجه

 . مّمن يفوته الحج بعد اإلحرام به

فصُ )  • حجه  أفسد  لو  بدنة  د  الرابع:  عليه  ناقة (  كان  حجه  أي:  ودم  ) ،  إلفساده 

أيللتحلل  ) :  " التحللذبح  الصد  "هدي  قابل) ،  بسبب  من  أيوالحج  القادم  : (  ؛  العام 

 من أفسد حجه وجب عليه الحج في العام القادم
ّ
 .  باعتبار أن

أفسد  ولو)  بذبح(  إحرامه  من  وتحلل  )   حجه  ثم  الصد  بسبب  انكشف  الهدي 

،  ( عليه ذلك بسبب ارتفاع العذرفي وقت يتسع الستئناف القضاء وجبزال )   :( أي العدو

 ( وقتها  في  املناسك  إدراك  من  يتمكن  دام  ما  جديد  من  للحج  يُ فُيحِرم  حج  قض ى  وهو 

قض ى  ذي يُ من أنواع الحج ال   -العدو    انكشاف بعد    -تى به  حجه الذي أ يكون    :( أي لسنته

أو قادم" كما هو  أنه ُيقض ى  في نفس السنة ال   وعلى ما قلناه ) .  عادة  تعارفامل من "قابل 

ببها إفساد  ؛ ألن س بالرغم من إتيانه بالحج  واجبة عليه و (  باقية( ال زالت ) فحجة العقوبة

عرفنا    -الحج   منه   -كما  أمر حصل  بسبب    ، بالفعل  وهو  إحرامه  من  تحلل  كان  إن  هذا 

 الصد.  

تحلل)  يكن  لم  إحرامه  ولو  من  حجه   -(  أفسد  ذلك  مع  هو    وهو  كما  الصد  قبل 

( بعد زوال العدو؛ ألنه ال زال  مض ى في فاسدهففي مثل هذه الحالة )   -مفروض املسألة  

 ( 
ً
 .  بسبب إفساد الحج العام القادم : ( أيوقضاه في القابلمحرما

من قبل  ( قتاله  إال بالقتال وجب( في حالة الصد ) الخامس: لو لم يندفع العدو)  •

 ( العدو ) ولو طلب) ،  ال لم يجبوإ   ( إذا غلب على الظن السالمة) املصدود  
ً
فتح  ( ألجل  ماال

   :أي   ( إال إذا كان غير مجحف)   له( ودفعه لم يجب بذلهالطريق ) 
ً
   كان مبلغا

ً
من املال    يسيرا

   .، فلو كان كذلك وجب دفعه لهبالدافع "املصدود"ال يضر بحيث 

 حكام املصدود.بالنسبة إلى أ هذا 



وعن  في الحج أو العمرة )   )واملحصر: هو الذي يمنعه املرض عن الوصول إلى مكة ) 

)   : ( أيفهذا) ،  في الحج  عرفة واملشعر الحرام  : ( أياملوقفين من  (  يبعث ما ساقهاملحصر 

أو  الهدي   "منى  محله   إلى 
ً
هديا معه  ساق  قد  كان  إن  العمرة  مكة"  أو  الحج  لم  ) ،  في  ولو 

 ) يسق
ً
 ( معه هديا

ً
و مكة ليتم  أثمن الهدي إلى منى بالهدي أو  يبعث    : ( أيأو ثمنه بعث هديا

حتى يبلغ الهدي محله وهو  من إحرامه ) املحصر  (  وال يحل) ،  محلهشراء الهدي وذبحه في  

. فإذا  
ً
، أو مكة إن كان معتمرا

ً
(  ر وأحلقصّ ) وتم ذبحه  ( الهدي محله  بلغ منى إن كان حاجا

 ( إحرامه  خاصةمن  النساء  من  محرّ   حيث(  إال  ) تبقى  عليه  يحجمة  ) حتى  بنفسه  في  ( 

 ه ) ( حّج إن كانالعام القادم )   :( أي القابل
ً
عند التمكن    ( وال يصح أن يستنيب فيه واجبا

النساء( نيابة ) عنه  أو يطاف) ،  من الحضور بنفسه ويصح عند عدم التمكن  إن    طواف 

 ( حجه ) كان
ً
  :( أيتطوعا

ً
 .مستحبا

إ  والخالصة: 
ّ
   ن

ّ
يتحل إ املحصر    إلى ببعث الهدي  بالذبح والتقصير، بأن  حرامه  ل من 

 ن كان حاّج محله، فإ
ً
 انتظر حتى  يوم النحر  ذبحه  صبر حتى    ا

ً
يذبح  في منى، وإن كان معتمرا

مكة فإذا  في  الذبح،  باإلحرام عدا    تحقق  ما حرم  كل  له  فيحل  إحرامه  من  وتحلل  قّصر 

 النساء كما عرفنا. 

 ولو) 
ّ
 ثم ) ،  في محلهالهدي    ذبحباعتقاد  ل املحصر من إحرامه  ( تحل

ّ
هديه لم    بان أن

تحلله يبطل  لم  اإل   :أي  ( يذبح  من  تحلله   يعتبر 
ً
صحيحا إ   حرام  فيهوال  وقع  شكال  ألنه  ؛ 

 
ً
شرعا املطلوب  عليه) ،  بالنحو  أيوكان   ) :   ( عليه  القابلوجب  في  هدي  أي ذبح  العام    :( 

بعث) .  القادم ) ولو  املحصر  ) هديه(  محله  إلى  العارض(  زال  أيثم   ):   ( لحق  املرض 

إتمام    مناسكهإلتمام  (  بأصحابه عن  يمنعه  عذر  لديه  وليس   
ً
محرما زال  ال  أنه  باعتبار 

 ) في وقتهو املشعر الحرام ) عرفة أ  ( فإن أدرك أحد املوقفين) ،  نسكه
ً
فقد  ( املحدد شرعا

مع مالحظة أنه إن فاته إدراك الوقوف بعرفة يكفيه إدراك  ،  صح حّجه  : أي(  أدرك الحج

  لم يدرك املوقفين  إن    :( أيوإال) املشعر الحرام في وقته،  
ً
تمام الحج  فال يتمكن من إمعا

إ   ( تحلل) وحينئذ    امفردة كما سبق وأ   ( بعمرةحرامه ) من 
ّ
بين في القابل قضاء )   ،ن  وعليه 

   : ( أي الواجب
ً
ويستحب قضاء  ) .  وجب عليه القضاء في العام القادم إن كان حجه واجبا

 إ : ( أيالندب
ً
 .  استحب له القضاء في العام القادم ن كان حجه مستحبا



(  يقض ي عمرته عند زوال العذر( من إحرام العمرة ) إذا تحلل( املحصر ) واملعتمر) 

 . املرض، فمتى ما ارتفع العذر وجب عليه قضاء العمرة  :أي

)   :أي(  والقارن )  الِقران  بحج  يحج   إذا  من 
ُ
فتحللأ إ(  حصر  ) من  في  حرامه  يحج  لم 

 إن كانالعام القادم )   : ( أيالقابل
ً
 ه ) ( حّج إال قارنا

ً
خر  وال يجوز له إبداله بنوع آ(،  واجبا

 ه ) ( حّج وإن كان) أي ال يجوز له أن يحج بحج التمتع أو اإلفراد،  ، من أنواع الحج
ً
  : ( أيندبا

 ( 
ً
وإن كان اإلتيان  ر في ذلك ) مخيّ   فهو (  بما شاء من أنواعه( في العام القادم ) حجمستحبا

 في القابل  يحج    :( أيبمثل ما خرج منه أفضل
ً
ولم يتّمه  ؛ ألنه خرج منه  بحج الِقران أيضا

 .  أن يأتي به نفسهله فيستحب   بسبب املرض

 ( 
ً
تطوعا الهدي     : أي(  وباعث 

ً
هديا يبعث  لكنه  بلده  في  يكون  كأن   

ً
مع    استحبابا

يواعد  ، فمثل هذا ) يوم النحر بعد أن ُيشعروه أو يقلدوه  لى منى ليتم ذبحه فيهاأصحابه إ 

نحره أو  لذبحه   
ً
وقتا منى(  أصحابه  النحر  في  يوم  محدد  وقت  أ (  ثم) ،  في  يقوم  ن  بعد 

( باعث  يجتنبه بحسب الوقت املتفق عليه فيما بينهم ) يدقلبإشعار الهدي أو ت أصحابه  

 ( املحر الهدي  يجتنبه  ما  املواعدة  م،جميع  وقت  كان  أيفإذا  الهدي    :(  ذبح  املتفق  وقت 

بين الطرفين   إ ( مأحل) عليه  يلبي) ،  حرامهن  التي    :( أيلكن هذا ال  التلبية  ال يجب عليه 

املحرم  على  الحج،   تجب  املحرم)   في  على  يحرم  بما  أتى  والصيد  ولو  الطيب  كاستعمال   )

 ونحو ذلك ) 
ّ
 ( عن فعله ) ركف

ً
 استحبابا

ً
   .( ال وجوبا

 الصيد
ُ
بطبعه    املنقادغير  املتوحش    : أي(  هو الحيوان املمتنع ) :  م حرِ ( املحّرم على امل

 ) ،  وال ُيمسك إال بحيلة
ً
الصيد    بل قد يكون   مأكول اللحم،  :( أيوال يشترط أن يكون حالال

   .م األكل محرّ 

 ( :
ً
 والنظر فيه يستدعي فصوال



 الفصل األول: الصيد قسمان

منها:    فاألول 
ّ
كف به  يتعلق  ال  أيارةما   إ  :( 

ُ
امل فعله   حرِ ذا 

ّ
الكف عليه  تجب  ال    ، ارةم 

من األساس، إذ   لُمحِرمجائز ل  صيد البحر (، بل البحر وهو ما يبيض ويفرخ في املاءكصيد ) 

الحرام    
ّ
أن )   عليهتقدم  البحر.  البر ال   ومثلهصيد 

ّ
تعل في عدم  به  (  الكفارة  بل وعدم    -ق 

،  (  الدجاج الحبش ي)   -في الحرم تحريم صيده أو ذبحه 
ً
  وهو طائر ويسّمى بـ "السندي" أيضا

أف في  بكثرة  في  (  وكذا)   .ريقياينتشر  ( كاإلبل والبقر  النعم) أو ذبح  صيد  ال كفارة وال حرمة 

ليست من الصيد املحّرم على   - الدجاج الحبش ي والنعمأي  - ألنها ؛( ولو توحشتوالغنم ) 

حِرم 
ُ
 ومثلها في الحكم الدجاج األهلي. . امل

 ( 
ّ
كف حِرم  ارةوال 

ُ
امل على   )  

ً
كانت) أيضا ماشية  السباع  قتل  والنمور (  في    كالضباع 

طائرة) والذئاب   كالنسور أو  واملؤذية  (  الجارحة  الطيور  من  لها  ،  وغيرها  قتله  كان  سواء 

 على نفسه أو لم يكن كذلك،  باألذى  ألنها أرادته وقصدته  
ً
 ) فقتلها حفاظا

ّ
  إال األسد فإن

يرده لم  إذا   
ً
كبشا قاتله  قتله    ( على  ولو  نفسه  عن  الدفاع  عليه  وجب  وإال    -ويقصده، 

   .فال ش يء عليه -والحال هذه  

) وفيما تولد بين)  ،  حيوان أليف  : ( أيوإنس ي ) "غير أليف"  ممتنع  (  وحش ي( حيوان 

ن  إ ( بمعنى:  راعى االسميُ ) ذلك  ( عليه  وما يحرم( صيده أو ذبحه ) أو بين ما يحل للمحرم) 

بما  أ"املمتنع"  بالوحش ي  الحيوان  لحق   و   يحرمو  ذبحه  أو  اسمه حرم  أصيده  عليه  طلق 

 
ُ
امل صيده  حرِ على  باألليف  وإذبحه،    و أ م  لحق  املمتنع"  ن  للمُ "غير  يحل  صيده  حرِ وما  م 

 .  وذبحه لم يحرم عليه

 بقتل األفعى، والعقرب، والفأرة، والوزغ  وال بأس) 
ُ
بأس  ( كذا ال  و) ،  محرِ ( من قبل امل

 ) ،  طائر جارح من الفصيلة البازيةوهي:    ( الحدأةبرمي  ) 
ً
ى الرمي إلى  ( وإن أدّ والغراب رميا

الرمي غير  أخرى  بطريقة  قتلهما  له  يجوز  وال  البرغوث) .  قتلهما،  بقتل  بأس  والبقوال   )  ،

   والزنبور.) 

 صدقة ولو  ( للُمحِرم ) وال يجوز 
ً
قتل النحل، وال كفارة في قتله خطأ، وفي قتله عمدا

من    طعامبكف 
ً
مثال كالحنطة  القماري ) .  (  شراء  الحماموهو:  (  ويجوز  من  لونه    نوع  في 



حمرة أو  الحمام  (  والدباس ي) ،  خضرة  من  آخر  والسوادلونه  نوع  الحمرة  فيجوز  ،  بين 

 وال يجوز قتلها، وال أكلها.    .وإخراجها من مكة) للُمحِرم شراؤها من الحرم 

 
ّ
و  أ و خطأ  أ نقص    لجبر ( وهي: تصّرف معين أوجبه الشرع  ارةالثاني: ما يتعلق به الكف

   ارتكاب فعل غير مسموح به.

 :  ( أي نوعانضربانالقسم الثاني )  :( أيوهو) 

   النوع ( 
ّ
لكف ما  بدلاألول:  الخصوص  ارته  بأن    : أي  ( على  بخصوصه  النص  ورد 

ارته لها بدل معّين. 
ّ
 كف

حِرم وجبت  و 
ُ
ارته تكون مماثلة  هذا النوع من الصيد إذا فعله امل

ّ
ارة، وكف

ّ
عليه الكف

أّنها    للصيد نفسه، كما 
ً
ارة    -تقريبا

ّ
وهو عبارة عن ثالثة أبدال    ، يوجد لها بدل  -أي الكف

 بعد العجز    إال لبدل األول  ال ينتقل إلى اأي    ،مرتبة
ّ
إلى  ينتقل وال  ،  ارة األصلي عن مورد الكف

 بعد العجز عن األول، وهكذا.  البدل الثاني إال 

ارته مثله )  :( أيوهو كل ما له مثل) 
ّ
أقسامه خمسة:  من النعم،  كف  و

بدنة  األول:  قتلها  وفي  و   ناقة   : أي(  النعامة،  بهايتصّد يذبحها  فهو  ،  ق  البدل  وأما 

 بحسب الترتيب التالي: 

ويفض  تقّدر قيمتها السوقية )   :( أيتقّوم البدنة( عن ذبح الناقة ) ومع العجز)  -1

البر على  أيثمنها  مدان) ،  القمح  :(  مسكين  لكل  به   أي ويتصدق  كيلو    :( 

 
ً
ال يجب عليه إطعام    : ( أيوال يلزم)   .ونصف؛ ألن املد = ثالثة أرباع الكيلو تقريبا

ستين)  عن  زاد   ما 
ً
مسكينا بثمن  (  الطعام  شراء  عليه  يجب  أنه  يعني  وهذا   ،

   قيمتهاكانت    إنفالناقة،  
ً
أن  أكثر من طعام ستين مسكينا عليه  د  ييز   ال يجب 

زاد  عليه ما  أخذ  وإن ويمكنه  خمسين    -أقل    قيمتها كانت    ،  ثمنها  أطعم  كأن 

  
ً
قيمة  -مسكينا إال  عليه  يكن  بحسب    الناقة  لم  الخمسين  بإطعام  يكتفي  أي 

 .  املثال



 ) ولو عجز)  -2
ً
 ( عن قيمتها أيضا

ً
:  (، فصام عن كل مدين يوما

ً
  كانت قيمة لو  مثال

   120الناقة تكفي لشراء  
ً
القيمة  مّدا  عن دفع 

ً
الطعام وكان عاجزا وجب  ،  من 

 . شهرين كاملين عليه أن يصوم 

 مقابل كل مدين ) ولو عجز)  -3
ً
. ( عن أن يصوم يوما

ً
 صام ثمانية عشر يوما

ارتهفراخ النعام( قتل ) وفي 
ّ
 من صغار اإلبل.  )  ( تكون كف

يذبحها   ( بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية  الثاني:

 أما البدل فهو بحسب الترتيب التالي: و ، هاويتصّدق ب

العجز)  -1 ذبحومع  عن  األهلية)   ها (  البقرة  السوقية  يقّوم  قيمتها  بحسب   )

كيلو    : ( أيويتصدق به لكل مسكين مدان) ،  القمح  : ( أيويفض ثمنها على البر) 

 
ً
تقريبا يلزم) .  ونصف  أيوال   ) :   ( إطعام  عليه  يجب  الثالثينال  على  زاد    ( ما 

 
ً
 . بالنحو الذي تقدم مسكينا

 ( عن قيمتها ) ومع العجز)  -2
ً
   (.يصوم عن كل مدين يوما

 صام تسعة أيام. ( عن ذلك ) وإن عجز)  -3

الظبي  الثالث: قتل  الثدييات  حيوان  وهو:  (  في  ) من  الغزال  يذبحها    ( شاةيشبه 

 أما البدل فهو بحسب الترتيب التالي: و  ،ق بهاويتصّد 

العجز)  -1 ) ومع  الشاة  ذبح  عن  الشاة(  ) تقّوم  السوقية  قيمتها  بحسب  يفض  و ( 

البر على  أي ثمنها  مدان ) ،  قمحال   :(  مسكين  لكل  به  ونصف  ويتصدق  كيلو   )

 
ً
يلزم) .  تقريبا أيوال  يجب    : (  ) عليه  ال  عن عشرةإطعام  زاد  فلو  (  ما  مساكين، 

قيم الشاةكانت  مساكين    ة  عشرة  من  أكثر  طعام  لشراء  إطعام  تكفي  يكفيه 

، ولو قصرت قيمتها عن العشرة كفاه اإلطعام بقدر  يمكنه أخذ ما زادالعشرة و 

 . قيمتها كما تقدم

 ( عن قيمة الشاة ) فإن عجز)  -2
ً
  (.صام عن كل مدين يوما

 صام ثالثة أيام.  ( عن ذلك ) فإن عجز)  -3



 الثعلب واألرنب شاة ( قتل ) وفي 
ً
البدل فهو بحسب  وأما  ،  ق بهايذبحها ويتصّد   ( أيضا

 الترتيب التالي:

العجز)  -1 ) (  ومع  الشاة  ذبح  الشاةعن  ) تقّوم  السوقية  قيمتها  بحسب  ويفض  ( 

البر على  أي ثمنها  مدان ) ،  قمحال   :(  مسكين  لكل  به  ونصف  ويتصدق  كيلو   )

 
ً
( مساكين بالنحو  ما زاد عن عشرة إطعام ) عليه  ال يجب    : ( أييلزموال  ) .  تقريبا

   الذي تقدم.

 ( عن قيمة الشاة ) فإن عجز)  -2
ً
  (.صام عن كل مدين يوما

 صام ثالثة أيام.  ( عن ذلك ) فإن عجز)  -3

في    لى البدل الالحقال يجوز االنتقال إ  :( أيواألبدال في األقسام الثالثة على الترتيب

 .  ال بعد العجز عن السابقكل قسم إ 

اإلبل  الرابع:)  من  بكارة  الفرخ  فيها  تحرك  إذا  النعام  بيض  كسر  أيفي  فتي   : (    إبل 

 كان أو أنثى
ً
وقبل  ) ،  ( من بكارة اإلبلواحدة واحد( بيضة ) لكل)   ،ق بهيذبحه ويتصّد   ذكرا

من اإلبل    :( أيإناث منهاإرسال فحولة اإلبل في  ن يتحرك فيها الفرخ ) قبل أ   :( أي التحرك

البيض)  :  (  بعدد 
ً
إناثفمثال ثالث  على  ثالث فحول  أرسل  بيضات  ثالث  ،  وهكذا  لو كسر 

   ( فهو هدي( من تالقح الذكور واإلناث ) فما نتج) 
ّ
البدل فهو  وأما ، ارة لفعلهيجب ذبحه كف

 بحسب الترتيب التالي: 

ر ) ومع العجز)  -1
ّ
   (.عن كل بيضة شاة( عن فعل ذلك يكف

   (.إطعام عشرة مساكين( عن الشاة يكفر عن كل بيضة ) ومع العجز)  -2

   ( مقابل كل بيضة.صام ثالثة أيام( عن إطعام عشرة مساكين ) فإن عجز)  -3

يتم صيدها  القطا والقبج  في كسر بيض  الخامس:)  التي  الطيور  أنواع  ( نوعان من 

الغنم)  صغار  من  الفرخ  تحرك  الغنم  ؛( إذا  صغار  من  واحد  واحدة  بيضة  يذبحه    لكل 

وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو  ) ،  ق بهويتصّد 

 والتصدق به ( يجب ذبحه  هدي
ّ
 . ارة عن فعلهكف



) فإن عجز)  النعام( عن فعل ذلك   كان كمن كسر بيض 
ّ
يكف أي:  ر عن كل بيضة  ( 

ن عجز صام ثالثة أيام مقابل  فإ  مساكين مقابل كل بيضة، طعم عشرة  فإن عجز أ  شاة،

 .  كل بيضة

  (الثاني: ما ال بدل له على الخصوص )  ارته لها    :أي
ّ
لم يرد نص بخصوصه بأن كف

 وهو خمسة أقسام:  بدل معّين، ) 

يهدر  األول:  طائر  لكل  اسم  وهو  ويتوالى صوته  ( الحمام،  املاء)   يتواتر  أيويعب   ) :  

  شاة ) قتل كل حمامة    : أي(  وفي قتلها ) ،  يشربه من غير مص وال يأخذه بمنقاره قطرة قطرة

 
ُ
امل ويتصّد محرِ على  يذبحها  بها(  املحل) ،  ق  ) وعلى  قتلها  إذا  حِرم 

ُ
امل غير  درهم  (  الحرم  في 

   .( يتصّدق بها"غرام فضة خالصة 2.5"

)   : ( أيفرخها  وفي )  ) محرِ للمُ قتل كل فرخ من أفراخ الحمام  الحل  في  ( صغير  حمل( 

في الحرم نصف درهم  ) ،  ق بهيذبحه ويتصّد   لكل فرخ واحد حمل واحد  ؛الغنم وللمحل 

مُ   ولو "،  غرام فضة  1.25" عليه األمرانحرِ كان  اجتمع  الحرم  في   
ً
+ نصف  ما أي: حمل   )

   .، للفرخ الواحددرهم

حِرم في الحل "خارج الحرم" ) ( من قبل  بيضها( كسر ) وفي ) 
ُ
(  إذا تحرك الفرخ حملامل

وقبل التحرك على  ) ،  ق بهيذبحه ويتصّد   ؛ لكل بيضة واحدة حمل واحدصغير الغنمأي:  

 
ُ
 ) ،  للبيضة الواحدة  غرام فضة خالصة  2.5  :أي  ( درهم( في الحل  ) محرِ امل

ُ
( في  لِح وعلى امل

ولو كان  )   ،يتصّدق بها  للبيضة الواحدة  غرام فضة خالصة  0.625  :أي ( ربع درهمالحرم ) 

 في الحرم لزمه درهم وربع حرِ مُ 
ً
   .للبيضة الواحدة ( ما

في  ( الوحش ي ) وحمام الحرم)   الذي تقوم الناس بتربيته(  األهلي ( الحمام ) ويستوي ) 

ارة )   :( أي القيمة
ّ
ارة  (  إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمةقيمة الفدية والكف

ّ
فدية وكف

، ويترك التصدق بالفدية في  حمام الحرم  : ( أيعلف لحمامه( إذا قتله ) الحرميالحمام ) 

 . هذا املورد



) في   الثاني:)  قتل  والَح (  القطا  من  واحد  والدراجَج كل  الطيور  ثالثة  (  ل  من  أنواع 

، فمقابل قتل  من الشجر والحشائش  ( ورعى مه ) أ( عن  قد فطم)   صغير الغنم أي:  (  حمل) 

 ويتصّدق به
ً
 .  كل واحد من الطيور الثالثة يذبح حمال

لذكر من أوالد  ا  :وهو(  في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي  الثالث:) 

 .  ؛ لكل واحد منها جدي واحد يذبحه ويتصّدق بهاملعز

   الرابع:) 
ُ
والق العصفور  من  واحد  كل  ريش    ( رةبّ في  رأسها  على  التي  العصفورة 

 يتصّدق    :( أي مد من طعام( عصفور صغير ) والصعوةمنتصب ) 
ً
ثالثة أرباع الكيلو تقريبا

 . به

الجرادة  الخامس:)  قتل  ) في  الواحدة  من طعام(    (  كف 
ً
مثال بهيتصّد كالحنطة  ،  ق 

يلقيها عن جسده)  القملة  في  مُ وكذا    من طعاممحرِ ( وهو 
ّ
بكف التصدق  يجب   

ً
فأيضا  ،  .

وإن لم يمكنه التحرز من قتله  ) .  ( يذبحها ويتصّدق بهاوفي قتل الكثير من الجراد دم شاة) 

 
ّ
 .  في الحال املذكور  ذا قتلهعليه إ( ارةبأن كان على طريقه، فال إثم وال كف

  :( أيقيمتهففي قتله ( في النصوص الشرعية ) وكل ما ال تقدير لفديته) 
ّ
حِرم  ر  يكف

ُ
امل

التي ال تقدير شرعي محدد في كسرها  (  وكذا القول في البيوض) ،  بمقدار قيمتهعن قتله  

 
ً
ر   وإتالفها، فأيضا

ّ
   .بمقدار قيمتها السوقية عنها يكف

 فروع خمسة:  ) 

 كاملكسور واألعور  
ً
 معيبا

ً
،  سالم من العيب   :( أيفداه بصحيحاألول: إذا قتل صيدا

  :
ً
ناقةفمثال النعامة  قتل  في   

ّ
أن فتقّدم  نعامة  قتل  لو ،  حِرم 

ُ
عنها    ساقها  مكسور   امل ر 

ّ
يكف

بمثله جاز) بناقة سليمة،   بناقة مكسور  ولو فداه  عنها  ر 
ّ
يكف أن  يجوز  املثال:  (، وبحسب 

بمثله)   ،ساقها للذكر  أيويفدي   ):   (  وباألنثىذكر 
ً
أيضا األنثى) ،  (  أن  (  وكذا  يفديها يجوز 

 .  مستحب  :( أيباملماثل أفضل( لكن الفداء ) و)  وباألنثى،بالذكر 

الجزاء)  بتقويم  االعتبار  أيالثاني:  ارة  :( 
ّ
اإلخراج) بـ    الكف أيوقت   إعطاءوقت    :( 

 
ّ
 من الجزاء الجزاءقيمة  بـ "  التكفير   ؛ ألنه وقت لى مستحقيهاإ ودفعها  ارة  الكف

ً
  األصلي   " بدال



: إذا  .كما تبّين   إذا عجز عنه
ً
  وانتقل إلى قيمتها   هالم يجدو   شاةالتكفير ب وجب عليه    فمثال

" الصيد و"  10وكانت  " وقت اإلخراج،    12دينار" وقت 
ً
بـ    عليهيجب  ف دينارا   12"التكفير 

املثال  بحسب   "
ً
تقدير  ) .  دينارا ال  ارته  (  لفديتهوفيما 

ّ
 وكف

ً
بتقويم    شرعا االعتبار  يكون 

 ( اإلتالفالقيمة  الصيد  :أي   ( وقت  وجوب  إتالف  وقت  ألنه  بالقيمة"؛  ،  عليه  "التكفير 

ة    أتلفوكمثال: لو  
ّ
  " دينار"وكان قيمتها وقت التلف    -وهي مّما ال تقدير شرعي لقتلها    -بط

 وقيمتها وقت إ
ّ
 . بحسب املثال " دينارعليه التكفير بـ "فيجب  "دينار ونصفارة "خراج الكف

إذا)     الثالث: 
ً
ماخضا أي قتل   ):   

ً
مثلممّ )   حامال له  النعم  ا  من  مثله  (  ارته 

ّ
كف أي 

  
ً
 ) كالظبي والشاة مثال

ً
ر بحامل أيض  :( أييخرج ماخضا

ّ
 يكف

ً
: لو قتل  ،  ا

ً
 فمثال

ً
    ظبيا

ً
  -ماخضا

 في  
ّ
 إن

ً
ر    -  قتل الظبي شاةوقلنا سابقا

ّ
،    بشاةيجب عليه أن يكف

ً
(  ولو تعذر) ماخض أيضا

ب التكفير  ) العليه   قوّ حامل 
ً
ماخضا الجزاء  التقييم؛    : أي  ( م  أثناء  الحمل  صفة  تلحظ 

 الجزاء  
ّ
فعند العجز عنه    "، شاة ماخض بحسب املثالحيوان ماخضاألصلي "باعتبار أن

 .  "صفة الحمل"   بنفس الصفة ينتقل إلى قيمته

 ( 
ً
 حامال

ً
 ) ظبية  ( كالرابع: إذا أصاب صيدا

ً
 ثم ماتا فدى األم  مثال

ً
 حيا

ً
فألقت جنينا

   (، وبحسببصغيروالصغير  بمثلها  
ّ
بصغير من  عن الجنين  و   ،الظبية بشاةر عن  املثال: يكف

"حمل" صغار   ي)   .الغنم  لم  عاشا  املضروبولو  يعب  لم  إذا  فدية  عليه  عاب   ، كن    ولو 

أرشه "السليم"  :أي   ( ضمن  املعيب والصحيح  بين  القيمة  في  التفاوت  ولو مات  ) ،  مقدار 

فداه اآلخر  أحدهما  امليت هو  دون  كانت  فإن  بمثلها،  األ (،  فداها  كان  وإم  الصغير  هو  ن 

 لزمه األرش، وهو( أصابها فـ ) ولو) .  فداه بمثله
ً
 ميتا

ً
ما بين  ( مقدار التفاوت ) ألقت جنينا

  .
ً
 ومجهضا

ً
 قيمتها حامال

 الخامس: إذا قتل  
ُ
 حرِ امل

ً
 وشك في كونه صيدا

ً
 م حيوانا

ّ
و ليس  ارة أ( فتجب فيه الكف

ارة :( أي لم يضمنبصيد فال تجب ) 
ّ
 . ال يجب عليه دفع الكف

 ( الفصل الثاني: في موجبات الضمان) 

الضمان:   التي  هموجبات  األمور   ي 
ُ
امل على   حرِ توجب 

ّ
الكف دفع  إم  والفدية  ذا  ارة 

 حصلت منه في مسألة الصيد. 



   :( أمور وهي ثالثة) 

   .وهو ُمحِرم  يباشر بإتالف الصيد بنفسه : ( أيمباشرة اإلتالف)  -1

   .وهو ُمحِرمالصيد بقي يده على  أن يُ   :( أيواليد)  -2

 في قتل الصيد :( أي والسبب)  -3
ً
 . وهو ُمحِرم يكون سببا

ة: )   أما المباشر

الصيد قتل  من  فنقول:   ) ( حِرم 
ُ
امل لفديتهقبل  فعلته،   ( موجب  عن  وقد    والتكفير 

في   الكالم  " مض ى   فديته 
ّ
 حددامل  "ته ار كف

ً
آخر) ،  ة شرعا فداء  لزمه  أكله  ارة    :أي (  فإن 

ّ
كف

ارة غير  أخرى  
ّ
قتل) ،  القتل  كف ما  ) فيفدي   

ً
املقرر شرعا بالنحو  أكل(  ما  قيمة  (،  ويضمن 

: لو ذبح 
ً
 وأكلهفمثال

ً
ر بشاة إضافة  ظبيا

ّ
 .  املأكول لى قيمة إوهو ُمحِرم، فيجب عليه أن يكف

 ولو رمى) 
ُ
امل ) حرِ (  يؤثر فيه فال فديةم   فأصابه ولم 

ً
ارة عليه  : أي(  صيدا

ّ
ولو  ) ،  ال كف

أرشه  ضمن 
ً
رآه سويا ثم  الجرحمقدار  أي:  (  جرحه  بسبب  القيمة  في  الحاصل    ، النقص 

فعله،   ارة 
ّ
كف فهو  به  يتصّدق  أن  عليه  لكن  (  وإذا) فيجب  حاله  ) جرحه  يعلم  بعد  (  لم 

 (  
ً
حيا زال  ال  أم  مات  هل  الفداءالجرح؛  ارة    :أي (  لزمه 

ّ
 الكف

ً
املقرر شرعا (  وكذا)   . بالنحو 

ارة ) ت
ّ
 ( رماه و) لولزمه الكف

ّ
 ر فيه أم ال.  لم يعلم أث

جماعة اشترك  كانوا  (  ولو  "غير  مين  حرِ مُ سواء  ين 
ّ
محل أو  الحرم"  "خارج  الحل  في 

  ( الواحد  في قتل الصيد) محرمين" في الحرم  
ً
ضمن كل  ) كما لو اشتركوا في قتل نعامة مثال

 
ً
ر بناقةواحد منهم فداًء كامال

ّ
 .  (، وبحسب املثال: يجب على كل واحد منهم أن يكف

مُ ومن)  كان  و) حرِ (  الحرم  في   
ً
بطير ما األرض  ضرب  اصطياده  (  على  عليه  ) بعد  كان 

ألجل    : ( أيللحرمقيمة الطير )   :( أي وقيمة)   ، اإلحرامانتهاك حرمة  ألجل    ذبح شاةأي:  (  دم

الحرم ) أخرى لقيمة    : ( أيوأخرى ) ،  انتهاك حرمة  ألجل استصغار    : أي(  الستصغارهلطير 

 عن أن يضرب به األرض
ً
   . حرمة طائر الحرم الذي ال يجوز اصطياده فضال



شرب  )  ظبيةومن  ) لبن  الظبي  أنثى  الحرم(  مُ في  وهو  واحتلبها    اصطادهابأن  م  حرِ ( 

دم)  أيلزمه  الظبية  ذبح شاة    :(  اللبن) ألجل صيد     ( وقيمة 
ً
والظبي: حيوان شبيه  أيضا  ،

 .  بالغزال

م، كما لو رماه بسهم وقبل وصوله له أحرم، أو  حرِ ( غير مُ ولو رمى الصيد وهو محل) 

ارة  : ( أيفأصابه وهو محرم لم يضمنه) أرسل كلبه عليه وأحرم،  
ّ
لكن    ،ال تجب عليه كف

.
ً
 وكذا)  يجب عليه إطالق الصيد إن وقع تحت يده حيا

ّ
لو جعل في  ارة عليه ) ( ال تجب الكف

القمل يقتل  ما  التفاح  رأسه  كخل  بعض  (  أو   
ً
) مثال الطبية  أحرم  األدوية  ثم  محل  وهو 

 فقتله.  

: اليد  ي
 الموجب الثان 

فك    :أي   ( زال ملكه عنه ووجب إرساله( للحج أو العمرة ) ومن كان معه صيد فأحرم

الصيد  فلو مات) ،  ليذهب حيث يشاء  طالق سبيلهإقيده و  أنفه  (  لو    -حتف   عّما 
ً
فضال

 جب أن  ي  :( أيقبل إرساله لزمه ضمانه)   -قتله  
ّ
ارة ر يكف

ّ
،  قتله دون أي فرق   عنه بنفس كف

 ( 
ً
نائيا الصيد  كان  أي عنه  ولو   ):    

ً
كان  بعيدا لو  ) عنده صيد  كما  أهله  عند  يزل  تركه  لم 

 .  باإلحرام ( عنهملكه

 ( 
ُ
 حرِ ولو أمسك امل

ً
ضمن كل  ( آخر ) محرِ فذبحه مُ ( في الحل "خارج الحرم" ) م صيدا

فداء ارة    :أي (  منهما 
ّ
 بالنحو  كف

ً
أمسك  ،  املقّرر شرعا لو   :

ً
وذبحه ُمحِرم  فمثال  

ً
ُمحِرم    ظبيا

في الحرم  ) خر وجب على كل منهما شاة،  آ ارةكرر ت  :أي (  تضاعف الفداءولو كانا 
ّ
،  ت الكف

املثال:  و  منهماجب  يبحسب  كل  يكن) ،  شاتان  على  لم  الفداء  ما  ارة"  ( 
ّ
أيدنةب) "الكف  ) :  

"ال  ضاتيال  ف  كذلك  كانفإذا  ناقة،   ناقتين.  يتكرر"عف  تصير  ال  أي  كانا )   الفداء  ولو 

 مُ 
ّ
مُ ينحل غير  ) حرِ (  يتضاعفمين  لم  الحرم  الفداءفي  ارة"  ( 

ّ
يجب  "الكف وإنما  كل  ،  على 

 تضاعف الفداء في  حرِ ولو كان أحدهما مُ ) ،  فداء واحد كالشاة في املثال املتقدم  منهما
ً
ما

 وأما اآل  ،فقط  ( حقه
ُ
 ) .  واحد ألجل الحرمفيجب عليه فداء  ل"  ِح خر "امل

ُ
م  حرِ ولو أمسكه امل

 
ُ
امل فذبحه  الحل  ) لِح في  الحل  في  وهو   ) 

ُ
امل خاصةحرِ ضمنه  على    :أي  ( م  ارة 

ّ
الكف تجب 

 املحرم فقط
ُ
 ِح ؛ ألن امل

ً
   ل لم يرتكب حراما

ً
؛ ألنه لم ينتهك ال حرمة اإلحرام وال حرمة  أصال

 .  الحرم



حِرم ) ولو نقل) 
ُ
ارة    :أي   ( ضمنهبيض صيد عن موضعه ففسد  ( امل

ّ
وجبت عليه الكف

 إ
ً
منصوصا كان   عليه  ن 

ً
مثال النعام  كبيض  وإ ا  السوقية  ضمنه  ال  ،  قيمته  لم  بحسب  إن 

 عليه  
ً
 ) ائجعله في حضن ط  : ( أيفلو أحضنه) ،  كما تقدميكن منصوصا

ً
فخرج  ر آخر مثال

 لم يضمنه
ً
ارة  :أي  ( الفرخ سليما

ّ
 وإ،  ال تجب فيه الكف

ً
ر عنه  ن خرج فاسدا

ّ
 .  كف

 و ) 
ُ
 كان ميتة ويحرمحرِ لو ذبح امل

ً
( سواء ذبحه في الحل أو  على املحل( أكله ) م صيدا

كذا) ،  الحرم أيوال   ):   ( كذلك  الحكم  صادهليس  ) لو  حِرم 
ُ
امل محل(  الحل    ( وذبحه  في 

 
ُ
 على امل

ً
 .  ل في هذه الحالةِح "خارج الحرم"، فإنه يكون حالال

   وهو يشتمل على مسائل:  الموجب الثالث: السبب، ) 

 وأغلق بابها عليه  األولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم •
ً
( كأن أدخلها دارا

ارة )   : ( أيوله فراخ وبيض ضمن) 
ّ
 في باإلغالقوجبت عليه الكف

ً
( إذا تلفت؛ ألنه صار سببا

وأرسلها) ،  قتلها السبب  زال  أيفإن  وأطلقها  :(  سقط  )   تركها  أيالضمانسليمة  ال    :( 

ارة عليه
ّ
)   :أي(  ولو هلكت ضمن ) .  كف ر عن 

ّ
صغير  أي:  (  الحمامة بشاة، والفرخ بحملكف

 غرام فضة خالصة )   2,5:  أي(  والبيضة بدرهم) ،  الغنم
ً
، وإن كان محال

ً
( في  إن كان محرما

 ( الفرخ نصفالحرم  وفي  درهم  الحمامة  درهمففي  ربع ) ،  (  البيضة  درهموفي  إن    .(  وأما 

الحرم  في   
ً
األمرين  في  كان محرما باجتماع  الفرخ والبيضة  وفي  بشاة،  الحمامة  ر عن 

ّ
  -كف

 كما تقدم.  -أي: حمل + نصف درهم في الفرخ، ودرهم وربع في البيضة 

•  ( 
ّ
  ةعن املوضع التي كانت ساكنودفعها    خافهاأ   :( أير حمام الحرمالثانية: إذا نف

 .بما يشاء( أن يتصدق يستحب له )  : ( أيفليس عليه ش يء، واألفضل)  فيه

اثنان)  • إذا رمى  ) الثالثة:   
ً
) فأصاب أحدهما( صيدا الصيد  وأخطأ اآلخر، فعلى ( 

فداء أياملصيب   ):   
ّ
) يكف ؛ 

ً
شرعا املقرر  بالنحو  وكذار  ارة(  لجنايته، 

ّ
الكف على  )   تجب 

 املخطئ إلعانته
ً
"املعين" سببا  واملخطئ 

ً
الصيد، فصار املصيب مباشرا ، وكل  ( على قتل 

 .  للضمان كما عرفنا  املباشرة والسبب موجبانمن 

فداء)  • منهم  واحد  كل  لزم  فيها صيد  فوقع   
ً
نارا جماعة  أوقد  إذا    : أي(  الرابعة: 

ارة  
ّ
 ) كف

ً
إن لم    : ( أياالصطياد، وإال( بفعلهم "إيقاد النار" ) إذا قصدوابالنحو املقرر شرعا



 فجاء الصيد ووقع فيها ) يقصدوا االصطياد وإنما أوقدوها للتدفئة أو الطبخ  
ً
فداء  ف مثال

ارة واحدةيجب عليهم    :( أي واحد
ّ
ع على الجميع   كف

ّ
أما إذا قصد بعضهم الصيد دون    .توز

الصيد   قصد  من  كل  على  فيجب  اآلخر،  ارةالبعض 
ّ
"غير    بمفرده،    كف مجموع  وعلى 

ارة واحدة توزع عليهمالقاصدين" 
ّ
 . كف

فاضطرب)  •  
ً
صيدا رمى  إذا     الخامسة: 

ً
صيدا أو   

ً
فرخا نتيجة  آخر  فقتل   )

 ( الجميع اضطرابه  فداء  عليه  أيكان  أ  : (  وما  الصيد  عن  سبب  )   ؛تلفهالتكفير  ألنه 

 كان بجنبها،  لإلتالف
ً
(، وكمثال: لو أنه رمى حمامة فأصابها واضطربت بقوة فقتلت فرخا

ر بشاة وحمل "صغير الغنم"
ّ
 .  ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يكف

  السادسة: السائق)  •
ً
ر عن    : ( أييضمن)   -أي الذي يسير خلفها    -( للدابة مثال

ّ
يكف

حِرم  األخرى "(  أو السيارة ووسائط النقل " ما تجنيه دابته  ) 
ُ
أنه  بمعنى: لو  ،  التي يسوقها امل

ر عنه
ّ
 يجب أن يكف

ً
  ، ( وكذا الراكب إذا وقف بها) ،  ؛ ألنه سبب في إتالفهأصاب بها صيدا

أ  لو  يضمن   
ً
دابته  فأيضا  

ّ
    -ن

ً
مثال     -كالبعير 

ً
  أتلفت صيدا

ً
بيضا كّسرت  وقوفهاأو  ؛ أثناء 

راكب   أنه  دام  االتالف ما  في  أنه "سبب"  ) و)   . عليهاباعتبار  أما  ) إذا سار(  بها  ما  (  ضمن 

 فيما تجنيه  سيكون   ألنهورأسها ال غير؛    ( تجنيه بيديها
ً
أثناء وأما ما تجنيه برجليها  ،  سببا

ر عنهفال السير 
ّ
 فيه. غير ملتفت ملا تتلفه برجليها وبالتالي  ؛ ألنه يكف

ً
 ال يمكن أن يكون سببا

والدراجة   كالسيارة  الحديثة  النقل  لوسائل  سياقته  بخصوص  الهوائية  مالحظة: 

، لكن ضمانه للصيد يتم فيما لو  والنارية  
ً
ونحو ذلك، قلنا إنه يضمن لو صدم بها صيدا

 في إتالف الصيد، أما إذا لم يكن كذلك كما لو كانت سيارته متوقفة  
ً
أمكن أن يكون سببا

ر عن  وجاء صيد وارتط أو كانت تسير 
ّ
م بها وهلك، ففي مثل هذه الحالة ال يضمن أي ال يكف

   هالك الصيد.  

أمسك)  • إذا  ) السابعة:  حِرم 
ُ
امل فتلف(  طفل  له   

ً
الطفل  صيدا الجوع  (  نتيجة 

ذلك   ونحو  أيبإمساكه ) والعطش  إمساك    : (  ) بسبب   أي:  (  ضمنالصيد 
ّ
ألنه  ر عنهكف ؛ 

 ( يضمن ) وكذا) ،  سبب في إتالفه
ُ
 له طفل في الحرمل  ِح لو أمسك امل

ً
وتلف بسبب    ( صيدا

بالصيد،  أنه    اإلمساك  لو  بأمه، أوكمثال:  اإلمساك  نتيجة  فرخها  فمات  حمامة    مسك 



 فيجب عليه أ
ّ
   أتلفهان  نفس الحمامة فإما  وأبحمل "صغير الغنم"،  عنه  ر  ن يكف

ّ
ر عنها  كف

 .  طلقها فال ش يء عليه بشاة وإن أ

•  ( 
ُ
امل أغرى  إذا  كلبه  حرِ الثامنة:  أيبصيدم  على  دفعه    :(  اصطياده وحّرضه 

الكلُب فقتله)  ر    :أي   ( ضمن)   ( 
ّ
 عنه  كف

ً
شرعا املقرر   بالنحو 

ً
سببا صار  ألنه  إ  ؛  تالف  في 

كان) ،  الصيد ) سواء  الصيد  يتضاعف(  ولكن  الحرم،  أو  الحل  أي    ( في    تكرر تالضمان 

ارة
ّ
الحرم)   الكف في   

ً
محرما كان  :  إذا 

ً
فمثال الصيد  إ(،  كان  ظبي  حمامة  ذا  عليه  أو  وجب 

 .  شاتان

•  ( 
ّ
نف لو   التاسعة: 

ً
صيدا أي ر  عن    : (  ودفعه  فيه    سكونهبعد  موضعه  أزعجه 

 بمصادمة ش يء( الصيد ) فهلك) 
ً
  طير جارح   :( أيأو أخذه جارح) ،  ( كالجدار أو العمود مثال

ر عنه :أي ( ضمنه) بعد التنفير كالصقر والبازي 
ّ
 كف

ً
 . تالفه في إ ؛ ألنه صار سببا

حِرم ) العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد)  •
ُ
  ( تخليصه فهلك أو عاب ضمن( امل

ر عنه :أي
ّ
ر عنه في حال التلف بالنحو  كف

ّ
؛ ألنه تسّبب بإتالفه أو عيبه، مع مالحظة أنه يكف

العيب   حال  في  وأما   ،
ً
مثال  

ً
ظبيا أو  حمامة  الصيد  كون  حال  في  كالشاة   

ً
شرعا املقرر 

 .  بسبب العيبفي القيمة  لنقصافيضمن األرش أي مقدار  

 ( وهو ُمحِرم ) على صيد  الحادية عشرة: من دل  )  •
ُ
ر عنه  :أي  ( تل ضمنهفق

ّ
؛ ألنه  كف

 في قتله
ً
 . سواء كان الصيد في الحل أو الحرم صار سببا

 ( الفصل الثالث: في صيد الحرم) 

  الحرم: هو مكة وما أحاط بها من جميع جوانبها، وتوجد  
ً
تبّين  مثّبتة  عالمات  حاليا

   من جهاته األربع.حدود الحرم 

  ،
ً
 يحرُ ) وعموما

ُ
حِرم ) لِح م من الصيد على امل

ُ
 في الحرم ما يحرُ ( غير امل

ُ
م في  حرِ م على امل

في الحل من  ،  خارج الحرمأي:  (  الحل تأتي  فجميع ما ذكر من أحكام الصيد  حِرم 
ُ
قبل امل

 
ُ
ل"، وكذلك جميع أحكام الصيد الجائز للُمحِرم في  ِح هنا "أي الصيد في الحرم من قبل امل

، هذا من جهة.
ً
 الحل كصيد البحر والنعم وغيرها تأتي هنا أيضا



 حرمة
ّ
   ومن جهة أخرى: إن

ُ
  التي الحرم    حرمةألجل  إنما  ل في الحرم  ِح الصيد على امل

 .ال يجوز انتهاكها

 في الحرم كان عليه فداؤه)   على هذا،
ً
بالنحو  التكفير عن قتله    : ( أيفمن قتل صيدا

تقدم كما   
ً
شرعا عليه  فداء) ،  املنصوص  واحد  كل  فعلى  قتله  في  جماعة  اشترك  ( ولو 

: لو اشتركوا في قتل  
ً
بالرغم من    كان على كل واحد منهم التكفير بشاة  "ظبي"كامل، فمثال

ين "غير ُمحِرمين"
ّ
 .  كونهم محل

 ( الصيد  مويحرُ ) 
ُ
 على امل

ً
ويسير    هيقصد  :( أيالحرم  يؤمالصيد )   :( أيوهو) ل  ِح أيضا

ر عنهأي: (  ولو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه) وفي طريقه إليه نحوه 
ّ
 .  كف

البريد  )  بين  االصطياد  بمعنى:والحرم  "كيلومتر  22"ويكره   أ   ( 
ّ
في صطياد  اال   ن

بين  حاملسا اقعة  الو إة  الحرم"  "  كم    22  مسافة  لى "حدود 
ً
فقهيا بالبريد  عنها  "املعّبر 

 فيه) وبالتالي  وترتفع الكراهة فيما زاد على ذلك،  ،  مكروه
ً
البريد  في    :أي (  فلو أصاب صيدا

أصابه خارج حدود   )   22الحرم ودون مسافة  أي  أي: أخرجهاففقأ عينهكم  أو كسر  ) ،  ( 

) قرنه كان عليه صدقة ارة عن فعله 
ّ
 ( كف

ً
ر عنه  استحبابا

ّ
يكف ، بل ال يجب أن 

ً
( ال وجوبا

   حتى في صورة قتله؛ ألن االصطياد وقع خارج حدود الحرم بحسب الفرض. 

 ( 
ً
) ولو ربط صيدا  

ً
لم ( برباطه ) فدخل الحرمفي الحل  ( كأن أوثق ساقيه بحبل مثال

، وإنما ينتظره حتى يخرج من الحرم بنفسه فيكون له حينذاك،  ( من الحرميجز إخراجه

 . وإال فهو خارج عن ملكه وفي أمان ما دام في الحرم

 في الحرم فقتله فداه) 
ً
ر عنه باملنصوص عليه    :( أيولو كان في الحل ورمى صيدا

ّ
كف

 
ً
فقتله ضمنه) ،  شرعا الحل  في   

ً
ورمى صيدا الحرم  في  كان  لو  عنه  (  وكذا  ر 

ّ
كف  أي: 

ً
.  أيضا

فأصاب ما هو في الحل أو  ) ورماه  ( وبعضه اآلخر في الحل  ولو كان بعض الصيد في الحرم) 

فقتله ضمنه منه  الحرم  عنه  :أيكذلك،  (  في  ر 
ّ
فرع  ) .  كف الصيد على  كان  في  ولو  شجرة 

ر عنه ) أي:  (  الحل فقتله ضمن
ّ
  ها كان أصل  :( أيالحرمفي  الشجرة )   : ( أيإذا كان أصلهاكف

الحرم إلى خارج  الحرم وفرعها ممتد  في  الحل  .  نابت  في  أصلها  كان  إذا  أي  العكس  وكذا 

 على فرعها املمتد داخل الحرم فإنه 
ً
ر عنهوقتل صيدا

ّ
. يجب أن يكف

ً
 أيضا



بصيد)  دخل  الحرم  ومن  أيإلى  صيد    :(  يده  وتحت  الحرم  الحياة  دخل  قيد  على 

إرساله)  عليه  أيوجب  و   :(  سبيلهتركه  و (  ولو) ،  إطالق  الحرم  يرسله  أدخله  ثم  لم 

سواء كان التلف بسببه  ) ،  التكفير عنهأي:  (  فتلف كان عليه ضمانهالحرم ) ( من أخرجه) 

 بسبب    (؛ ألنه على كل حال يعّد أو بغيره
ً
(  كان  ولو ) .  في الحرم  "تركهإرساله " عدم  معتديا

 ط) أو أهدي له وهو في الحرم    الصيد الذي دخل به الحرم
ً
 مقصوصا

ً
مقصوص    :( أيائرا

 .  يتركه ويطلق سبيله  :( أي يكمل ريشه، ثم يرسلهوجب عليه حفظه حتى الجناحين ) 

كان  )  الحرم  من حمام  ريشة  نتف  ومن  الحل.  في  وهو  الحرم  يجوز صيد حمام  وال 

مسكينعليه صدقة على  بها  يتصّدق  يسلمها) ،  (  أن  أيويجب   ):   ( اليد الصدقة  (  بتلك 

 .  الريشةبها  التي نتف

إعادته)  عليه  الحرم وجب  من   
ً
أخرج صيدا الحرم(  ومن  ذلك  ) ،  إلى  قبل  تلف  ولو 

ر عنه  : أي  ( ضمنه
ّ
له من الحرم كف الحل  ) .  ؛ ألنه معتد  بسبب إخراجه  في  ولو رمى بسهم 

 
ً
ارة  ( لم يجب الفداء( في الحل ) فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا

ّ
ألن  ؛  أي: الكف

 . في الحلوقعا الرمي والقتل 

 ( 
ُ
امل ذبح   لِح ولو 

ُ
امل عن   

ً
فضال ) حرِ (  ميتةفي  م  كان   

ً
صيدا ولغيره  الحرم  له  يجوز  ال   )

 ( أكله ) مولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرُ ) ،  أكلها
ُ
 ل، ويحرُ ِح على امل

ُ
(  م حرِ م على امل

حِرم ال يجوز له أكل الصيد كما تقدمألجل اإلحرام
ُ
  :( أي وال يدخل في ملكه) . ؛ ألن امل

ُ
ل  ِح امل

الصيد  يءش )  الحرممن  في  دام  ما  كما  (  في  ،  الصيد  من  ش يء  حِرم 
ُ
امل ملك  في  يدخل  ال 

 . الحل

 الفصل الرابع: في التوابع  ) 

 
ُ
امل يلزم  ما  على  حرِ كل  يجتمعان  الحرم  في  املحل  أو  الصيد،  كفارة  من  الحل  في  م 

الحرم في  ) املحرم  قاعدة عامة  ينتهي( وهذه  يلزم  "(  حتى  البدنة)   " الكفارة  = ما    أي:   ( إلى 

   :أي  ، حينئذ  (  فال يتضاعفالناقة ) 
ّ
ال تتضاعف  فارة الحل والحرم،  ال يتكرر وال تجتمع كف

 ال يضاف    ،وتصبح ناقتينالناقة  
ً
، وهذا امل  لها وأيضا

ً
ورد  جزاء آخر كمقدار من املال مثال

 .  ستثنى من القاعدة املتقدمة م



 وجب عليه ضمانه) 
ً
  ،  التكفير عنه  :( أي وكلما يتكرر الصيد من املحرم نسيانا

ً
فمثال

مرات ثالث  ر 
ّ
يكف أن  عليه  وجب  مرات  ثالث   

ً
نسيانا محرم  وهو  الصيد  مارس  ولو  ) .  لو 

 ( الصيد أكثر من مرة ) دتعمّ 
ً
 وجب أن ي   :( أيوجبت الكفارة أوال

ّ
،  ر عن املرة األولى فقط كف

تتكرر )  ال  أيثم  عليه    :(  يجب  ر  ال 
ّ
يكف  أن 

ً
فصاعدا الثانية  املرة  إنما  عن  الكفارة  ألن  ؛ 

ينتقم  ) ،  الحرام ال يطلب جبران ذنبه  يتعّمد تكرار شّرعت لجبران الذنب ومن   وهو ممن 

" "(؛ لقوله تعالى: هللا منه ام 
َ
ِتق

 
و ان

ُ
ُ َعِزيز  ذ ُه َوّللا 

 
ُ ِمن ِقُم ّللا 

َ
ت
 
َين

َ
 . 95املائدة:  َوَمن  َعاَد ف

   :( أيويضمن الصيد) 
ّ
  ر عنه ) يكف

ً
 بقتله عمدا

ً
، فلو رمى صيدا

ً
فمرق  ( بسهم ) وسهوا

أي السهم بدن  :(  من  )   خرج  املرمي  ) فقتلالصيد   
ً
صيدا فداءان(  عليه  كان  أيآخر   ) :  

ارتان 
ّ
املقتولين  كف الصيدين   ) ،  عن 

ً
غرضا رمى  لو   (  وكذا 

ً
معينا  

ً
شيئا الصيد    غير    أي: 

 ( 
ً
ر عنهضمنه( بالخطأ ) فأصاب صيدا

ّ
بيض نعام  م ) حرِ ( غير مُ لِح ولو اشترى مُ ) .  ( أي: كف

 
ُ
فأكلهحرِ مل  م 

ُ
امل ) حرِ (   م 

ُ
امل على   حرِ كان 

ُ
امل وعلى  شاة،  بيضة  كل  عن  بيضة  ِح م  كل  عن  ل 

 .  غرام فضة خالصة  2,5 أي: ( درهم

 ( 
ُ
امل ملك  في  الصيد  يدخل  ابتياعحرِ وال  وال  باصطياد،  شراءم  أي:  وال  ) ،  (  هبة،  وال 

إذا كان  ميراث، هذا 
ً
الصيد حاضرا أي: كان  عنده)   (  بلده) ،  معه(  في  بعيد    :( أيولو كان 

ك    ونحوهاالصيد لو وصله بميراث أو هبة  (  فإنه يملكعنه ) 
ّ
بالرغم من  من أسباب التمل

 حرِ كونه مُ 
ً
 .  ما

 ( 
ُ
( كما لو أشرف على املوت ولم يكن معه طعام غير  م إلى أكل الصيدحرِ ولو اضطر امل

ر عنهأكله وفداهالصيد ) 
ّ
( كان عنده ميتةو) ولم يكن معه طعام  ( اضطر  ولو) ،  ( أي: كف

   :( أي أكل الصيد إن أمكنه الفداءوصيد ) 
ّ
 وإال) ،  ارةالكف

ّ
ن من التكفير  ( أي: إن لم يتمك

 أكل امليتة.  عنه ) 

 وإذا كان الصيد
ُ
 م ) حرِ ( الذي قتله امل

ً
( بمعنى: يجب  ففداؤه لصاحبه( ألحد ) مملوكا

الصيد  ملالك  ارته 
ّ
كف يدفع  بها  أن  يتصّدق  به) ،  وال  تصدق   

ً
مملوكا يكن  لم  على  وإن   )

 تصدق به بعد ذبحه الفقراء واملساكين
ً
، وإن كانت حيوانا

ً
ارة ماال

ّ
 .  مباشرة إن كانت الكف

 ( 
ُ
امل يلزم  ما  فداء حرِ وكل  من  ارة  أي:  (  م 

ّ
غيره  كف أو  للصيد  كانت  أو  ) سواء  يذبحه 

، وبمنى إن كان حاّج 
ً
. ينحره بمكة إن كان معتمرا

ً
   ا



 
ّ
وعجز عنها كان عليه إطعام  ( بالخصوص ) ارة الصيدوكل من وجب عليه شاة في كف

  يصوم الثالثة وهو في سفر الحج   : ( أيعشرة مساكين، فإن عجز صام ثالثة أيام في الحج

   .قبل أن يرجع إلى بلده

حِرم  مة  : أي باقي األمور املحرّ " باقي املحظورات"
ُ
 فيها    تجبالتي  على امل

ّ
. الكف

ً
  ارة أيضا

 :  مور أ( وهي سبعة) 

بالنساء،)  زوجته  األول: االستمتاع  جامع  اإلحرام(  فمن  أو  )   بعد   
ً
قبال الفرج  في 

إتمامه وعليه  حجه،  فسد  بالتحريم   
ً
عاملا  

ً
عامدا  ،

ً
يجب  دبرا أي:  الحج  (  إتمام  عليه 

في منى  ( أي: ناقة  وبدنة)   ،الفاسد ارة عن فعلهيذبحها 
ّ
( أي: يجب  والحج من قابل)   ،كف

 ) ،  اآلتين يحج في العام  أعليه  
ً
 أو نفال

ً
  واجبة ( أي:  سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا

مستحبةأ مُ ) .  و  وهو  أمته  جامع  لو  نفس  فأ  ،( محرِ وكذا  عليه  تجب   
ً
الثالثة يضا   األمور 

 .  "في العام اآلتي"إتمام الحج الفاسد + ناقة + وجوب الحج 

مُ )  امرأته  كانت  مطاوعةحرِ ولو  أيمة  الفعل  في  له  به    :(  تمانع  راضية  لزمها  ) ولم 

ا في السنة  ( إذا حّج عليهما( وجب ) و) ،  األمور الثالثة""وجبت عليها نفس    :( أي مثل ذلك

حتى    :( أيحتى يقضيا املناسك( الذي قاربها فيه ) إذا بلغا ذلك املكان  أن يفترقاالتالية ) 

الطريق)   ، هذاهمايتما حّج  تلك  على  بحيث    ( إذا حجا  السابق  العام  في  عليها  التي حّجا 

فيه قاربها  الذي  باملكان  االفتراق. يمّران  عليهما  آخر فال يجب  إذا حّجا على طريق  وأما   ،  

االفتراق)  ) ومعنى  هنا  الواجب  يخلو(  ) أال  بها  ومعهما(  ) إال  شخص  كان  ثالث(  سواء   )

 أو امرأةالثالث 
ً
 .  رجال

أكرهها)  أيولو     أكره  :( 
ُ
امل بهامة  حرِ زوجته  راضية  ليست  وهي  املقاربة  كان )   على 

 
ً
  :( أيحجها ماضيا

ً
 ) ، صحيحا

ّ
"ناقة عنه وناقة   ناقتان( أي: يجب عليه ارتانوكان عليه كف

التاليةلى وجوب إتمام حجه الفاسد والحج  إ، إضافة  عنها" وال يتحمل عنها  ) ،  في السنة 

 
ّ
 سوى  الكف

ً
الناقةارةشيئا   ، وال  ( وهي 

ً
أحدا أو يستنيب  بنفسه  أن يحج عنها  يجب عليه 

 ألن املفروض أ؛ ليحج عنها
ّ
 . شكال فيه إ ها صحيح وال حّج  ن



جامع )  باملشعر)   زوجته(  وإن  الوقوف  ) بعد  الحرام  طواف  (  يطوف  أن  قبل  ولو 

أو جامع ) ،  منه  و شوطينأ( كأن طاف شوط  النساء، أو طاف منه ثالثة أشواط فما دونه

،  كان حّج ( باملشعر الحرام ) قبل الوقوفغير القبل والدبر )   :أي (  في غير الفرج
ً
ه صحيحا

 . (، وال يجب عليه الحج في العام اآلتيال غير( أي: ناقة ) وعليه بدنة

(  فأفسد( أي: إفساد الحج ) بسبب اإلفساد( العام اآلتي ) إذا حج في القابل  تفريع:) 

 بأن قارب زوجته    حّجه
ً
 لزمه ما لزم  ) ،  أيضا

ً
بمعنى: يجب عليه إتمام حجه الفاسد    ( أوال

في العام اآلتي،    تجب نفس األمور على زوجته إن كانت مطاوعة له،  وناقة والحج 
ً
وأيضا

 . وأما إذا كانت مكرهة صح حّجها ووجبت عليه ناقتان كما عرفنا

االستمناء)   وفي 
ُ
امل قبل  من  املني وإخراجهمحرِ (  استدعاء  وهو:  أي:  بدنة)   ،  ،  ناقة( 

 . باالستمناء قضاء الحجال يجب ( أي: القضاء وال يفسد به الحج وال يجب) 

 ِح ولو جامع أمته مُ ) 
ً
 تحمّ ها و) ( صح حّج مة بإذنهحرِ وهي مُ   ال

ّ
باعتبار    ؛( ارةل عنها الكف

ارة هي: ) أنّ 
ّ
 بينهابدنة أو بقرة أو شاةها أحرمت بإذنه، والكف

ً
 ) ،  ( مخّيرا

ً
أي:  (  وإن كان معسرا

املال   البقرة  قليل  أو  الناقة  يتمكن من شراء  أيام) بحيث ال    فشاة أو صيام ثالثة 
ً
( مخّيرا

 .بينهما

إحرامها  تنبيه:    
ّ
أن إلى  لإلشارة  بإذنه"  "محرمة  مالكهاقوله  إذن  بغير  كان  لكان    لو 

 
ً
ارة. من األساسباطال

ّ
 ، وبالتالي ال يترتب على فعله كف

 ( 
ُ
فإن  ) ،  ( أي: ناقةلزمه بدنة( أي: طواف الحج ) الزيارةم قبل طواف حرِ ولو جامع امل

) عجز عنها  أو شاة(  بينهمافبقرة   
ً
مخّيرا  )  . ( 

ُ
امل خمسة  حرِ وإذا طاف  النساء  طواف  من  م 

اقع  ) أشواط ثم و  ( زوجته 
ّ
الكف افه) ،  ( أي: ال تجب عليهارةلم يلزمه    : ( أي وبنى على طو

افه من جديدبعد الغسل وال يعيد ط  تم الشوطين املتبقيين عليهأ قل  طاف أن كان  وإ،  و

 أشواط من خمسة  
ّ
 .  بعد الغسل ارة وأعاد الطواف من جديدوجبت عليه الكف

 ( 
ُ
امل    م ملحرمحرِ وإذا عقد 

ُ
امل ( فعلى كل منهما) ،  الزوجأي:  (  محرِ على امرأة ودخل بها 

 الزوج والعاقد ) 
ّ
 باعتبار أ( وهي ناقة؛  ارةكف

ّ
 ( تجب  وكذا)   .مينحرِ مُ    كليهمان

ّ
ارة "ناقة"  الكف



 ( منهما   على كل 
ً
العاقد محال كان  ُمحِرم  ( لو   أ،  غير 

ُ
امل الزوج  على  فواضح،  م  حرِ ما وجوبها 

حِرم على الحرام
ُ
 .  وأما العاقد فألنه ما كان ينبغي له أن يعين امل

جامع )  ) ومن  زوجته  عمرته(  السعي فسدت  قبل  العمرة  إحرام  عليه  في  يجب  وال   )

) و) ،  إتمامها يجب  بدنة (  ) عليه  ناقة  أي:  مباشرةفي أي وقت  (  وقضاؤها(  لكن  و) ،  ولو   )

يكون )  أن  ) األفضل  القضاء  الداخل(  الشهر  أي:  في  ينتهي  (  حتى  يصبر  أن  له  يستحب 

 .ثم يقض ي عمرته فسد عمرته فيه ويدخل شهر جديدشهره الذي أ

حِرم ) ولو نظر) 
ُ
كان  منه املني ) ( أي: خرج  فأمنى)   مّمن تحرم عليه(  إلى غير أهله ( امل

بدنة ناقةعليه  أي:  ارته( 
ّ
كف فهي   ،   ( 

ً
موسرا كان  أي:  إن   ) 

ً
شراء    غنيا من  يتمكن  بحيث 

 ملادي ) وضعه ا  ( وإن كان) ،  الناقة
ً
   ة،  فبقر ( بين الغني والفقير ) متوسطا

ً
(  وإن كان معسرا

 أي: فقير 
ً
 فشاة.  قليل املال ) و  ا

نظر ) ولو  حِرم 
ُ
امل ش يء(  عليه  يكن  لم  امرأته  بشهوة(  إلى  لها  نظره  كان  ولو ) ،  ولو 

( بدون  ل امرأتهولو قبّ ) .  ( أي: لم يخرج منه املنيمسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمِن 

 ( عليه جزورشهوة  كان  بشهوة  كان  ولو  شاة،  عليه  أي:  كان   وكذا) ،  بعير( 
ّ
يكف بجزور  (  ر 

فأمنى من غير نظر لم  ولو استمع على من يجامع  ) .  ( مع زوجتهلو أمنى عن مالعبة) "بعير"  

ارةيلزمه ش يء
ّ
ارة   -، وهذا  ( أي: ال تجب عليه الكف

ّ
 الفعل    -أي عدم وجوب الكف

ّ
ال يعني أن

ر بجزور  يستمع فأمنى مع النظر ، أما لو كان جائز في نفسه
ّ
 . "بعير" وجب أن يكف

تطوّ   فرع:)   لو حج 
ً
) أي:  (  عا  

ً
أحصرمستحبا ثم   فأفسده 

ّ
يتمك لم  أي:  إتمام  (  من  ن 

)   الحج   مناسك املرض  بدنةبسبب  عليه  ) كان  ناقة  أي:  شاة  ودم  ،لإلفساد(  أي:   )

وال يجب عليه أن يحج    ،( أي: العام القادمواحد في القابل( حج ) ، وكفاه قضاءلإلحصار) 

   .مّرتين بسبب االفساد مرة وبسبب االحصار مرة أخرى 

الطيب،)  الثاني:  تطيّ   المحظور  الطيب    : أي(  بفمن  ) استعمل  ُمحِرم  كان  وهو 

شاة دم  بهاعليه  ويتصّدق  يذبحها  استعمله) ،  (     سواء 
ً
يأكله    :أي(  صبغا  

ً
أداما يجعله 

طالءً )   كالزعفران، الجسم  أو  كتدهين  استعمله  ،  بالطيب(  أيابتداء) وسواء  حال    :( 

  لى وقت االحرام وطيبه إ  بقي عطرهحرام لكن  قبل اإل   هأي: استعمل  ( أو استدامةاإلحرام ) 



 
ً
باقيا زال  ال  والطيب  أحرم  ) أو) ،  بحيث  استعمله  الطعام(  في  أو   ،

ً
هذه  بخورا كل  ففي   ،)

ارةفيه وتجب الطيب للُمحِرم املوارد ال يجوز 
ّ
 .  الكف

الكعبة )  بخلوق  بأس  زعفران  وال  فيه  كان  وهو  ولو  تقدم    -(  الطيب    -كما  من  نوع 

  
ً
خصيصا أخرى   للكعبة؛يصنع  ومركبات  الزعفران  من  بعطر  وكذا) .  يتألف  بأس  ال   )

   .هام أكلها وشمّ حرِ ( فيجوز  للمُ والتفاح والرياحين كالورود  كاألترجالفواكه ) 

القلم)  أيالثالث:  األظافر   : (  اإلحرام  تقليم  طعام)   ، حال  من  مد  ظفر  كل  (  وفي 

الكيلو أرباع  يديه ورجليه) ،  واملد: ثالثة  أظفار   وفي 
ّ
قل إذا   ) ( أي:   ( في مجلس واحد دممها 

شاة مجلس) ،  ذبح  في  منهما  واحد  كل  كان  وأظفار  ولو  مجلس  في  يديه  أظفار  م 
ّ
قل أي:   )

 ( في مجلس آخر  أي:  انلزمه دمّ رجليه  للُمحِرم  أفتيولو  ) .  ذبح شاتين يجب عليه  (   )  
ً
خطأ

ظفره)  على  (  بتقليم  بناء  مه 
ّ
بسبب  فأدماه)   الفتوى فقل الدم  منه  خرج  أي:  القص  ( 

    والتقليم
ً
فتى  له  التي أ  ( ألجل فتواه الخطألزم املفتي شاة) كما لو كان في ظفره مرض مثال

 . بها

   الرابع: المخيط ) 
ُ
( املخيط حال  فلو لبس) ،  دون املرأة(  "الرجل"م  حرِ حرام على امل

(  ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز) ، ( أي: ذبح شاةكان عليه دماإلحرام ) 

 .  ( يذبحها ويتصّدق بهاعليه شاة( وجب ) ولبسه ) 

من  (  وفيه شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد  الخامس: حلق الشعر،) 

ولو مس لحيته  ) .  مخّير بين الثالثة  ؛( أو صيام ثالثة أيام) ،  ثالثة أرباع الكيلو طعام، واملد:  

ش  منهما  فوقع  رأسه  ) يءأو  الشعر  من  من طعام(   
ً
كفا  أطعم 

ً
مثال كالحنطة  فعل  ) .  (  ولو 

(  لم يلزمه ش يء( فوقع ش يء من الشعر ) في وضوء الصالةمس لحيته أو رأسه )   :( أيذلك

ال   بش يءأي:  ر 
ّ
نتفهما) .  يكف ولو  مساكين،  ثالثة  أطعم  إبطيه  أحد  نتف  ) ولو   

ً
معا لزمه  ( 

 . ويتصّدق بها أي: يجب أن يذبح شاة( شاة

 سقوط ش يء من الشعر بسبب مس  
ّ
تنبيه: قوله "في وضوء الصالة" لإلشارة إلى أن

حِرم  
ُ
التكفير بكف من  يوجب    -غير وضوء الصالة    -لحيته أو رأسه في وضوء مستحب  امل

.
ً
   طعام أيضا



 ( 
ً
سائرا التظليل  وكذا  وفي  ) شاة،  بشاة  ر 

ّ
يكف  ) 

ّ
غط بطين  لو  طّينه  أو  بثوب،  رأسه  ى 

في املاء) ،  ( عن الشمسيستره رأسه    فوق (  أو حمل) ،  املاء  في ( أي: أدخل رأسه  أو ارتمس 

القّبعةأ ( كاملظلة  ما يستره)  ر بشاة يذبحها ، ففي جميع هذه املوارد يجب عليه أن  و 
ّ
يكف

 . ويتصّدق بها

  "
ً
 تنبيه: قوله "التظليل سائرا

ّ
أن    هفيم الذي تجب  التظليل املحرّ   يعني 

ّ
ارة هو  الكف

أما التظليل في صورة    حال السير واملش ي،  يجعل نفسه تحت سقف أو ظل ش يء معين أن  

ارة فيه.  
ّ
 فجائز، وبالتالي ال كف

ً
 الجلوس أو النوم مثال

الجدال)  تقدم    -وهو    (،السادس:  أثناء   -كما  وهللا"  بلى  وهللا،  "ال  املحرم:  قول 

 النقاش،  
ّ
) وكف منهارته  الكذب  أي  في  وهللا"  قوله:(  "بلى  أو  وهللا"  )   "ال   

ً
شاة،  كذبا مرة 

 بدنةومرتين بقرة،  
ً
و "بلى وهللا"  أ"ال وهللا"    قوله:أي  منه،  (  وفي الصدق) .  ( أي: ناقةوثالثا

 ( 
ً
 صادقا

ّ
 شاة، وال كف

ً
 .  تينو املرّ في املرة أ( أي: ارة فيما دونهثالثا

 ِح الكبيرة بقرة ولو كان مُ ( قلع الشجرة ) وفي   السابع: قلع شجرة الحرم،) 
ً
( غير  ال

) وفي ) ،  محرِ مُ  الشجرة  قلع  أبعاضها(  وفي  شاة،  أي:  الصغيرة  الشجرة  في  (  بعض  قلع 

ر بحسب قيمة ذلك البعض في السوق،    :( أي قيمةالكبيرة أو الصغيرة ) 
ّ
فلو  يجب أن يكف

 وجب أن يتصّدق بدينار 
ً
 .  كانت قيمته دينار مثال

 (  أعادها( أي: الحرم ) ولو قلع شجرة منه) 
ً
أي: أعاد زراعتها  ،  إلى ما كانت عليه سابقا

تنفعها اإلعادة  يبست بحيث    :( أيولو جفت) في موضعها   أي: يجب يلزمه ضمانها) لم   )

 أعليه  
ّ
يكف ببقرة، وإن كانت صغيرة بشاة"ر  ن  ر عنها 

ّ
.  بالنحو املتقدم "إن كانت كبيرة كف

 ( .
ً
 وال كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما

 طيّ 
ً
 في  ومن استعمل دهنا

ً
( كاستعماله  إحرامه كان عليه شاة، وفي حال الضرورةبا

  لعالج مرض معين  
ً
ارةال ش يء عليه) مثال

ّ
قلع ضرسه ال  وفيمن  ) .  ( أي: ال تجب عليه الكف

 
ّ
عليه. ارةكف ) ويجوز )   (  للُمحِرم  األ (  من  بطيب  ليس  ما  كالسمنأكل  كان  دهان  سواء   )

 ( 
ً
 أو حيوانيا

ً
 .  دهن الجسم به   : ( أيهان به، وال يجوز االدّ و دهن السمسمنباتيا



 خاتمـة:  ) 

 :  ( أربع تشتمل على مسائل

مختلفة)  • أسباب  اجتمعت  إذا  ) األولى:  ارة 
ّ
للكف املخيط  كاللبس(  لبس  أي:   )

 )  األسباب( من لزمه عن كل واحد الطيب( استعمال ) وتقليم األظافر و) 
ّ
  ( خاصة به ارةكف

 
ً
 ( أي: لبس  سواء فعل ذلك) ،  بالنحو املقّرر شرعا

ّ
ظفاره واستعمل الطيب  أ م  املخيط وقل

  
ً
م أظفاره واستعمل الطيب في  أو وقتين  في وقت واحد ) مثال

ّ
( كأن لبس املخيط في وقت وقل

آخر ) ،  وقت   وسواء 
ّ
األول كف ) ر عن  الثاني  ثم فعل   ) 

ّ
يكف لم  املثال: سواء    ،( رأو  وبحسب 

تقليم   له  وأضاف  اللبس  عن  ر 
ّ
يكف لم  أو  وتطّيب  أظفاره  م 

ّ
قل ثم  املخيط  لبس  عن  ر 

ّ
كف

ارته الخاصة  
ّ
األظافر والطيب، ففي كال الحالتين تجب عليه ثالث كفارات؛ لكل سبب كف

 . به

ارته ناقة كما تقدم بكل مرة كفارة  لزمه الوطء  ر  كرّ الثانية: إذا  )  •
ّ
وبالتالي  ،  (، وكف

ناقت عليه  مرتين وجبت  وطأ  وهكذاافلو  لم  )   .ن،  واحد  وقت  في  كان  فإن  الحلق  كرر  ولو 

 تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت
ّ
ارة، وكف

ّ
طعام عشرة  شاة، أو إارة الحلق:  ( الكف

( أي: لبس املخيط أكثر من  ولو تكرر منه اللبس)   .و صيام ثالثة أيام كما تقدم، أمساكين

 ( الطيبمرة  مرةأو  من  أكثر  الطيب  استعمل  أي:  املجلس) ،  (  اتحد  لو (  فإن  لبس    كما 

نفس  املخيط   في  الطيب  استعمال  كرر  أو  املجلس،  نفس  في  وهكذا  لبسه  ثم  ونزعه 

ر مرة واحدة عن كل واحد  لم يتكرر ) املجلس، ففي مثل هذه الحالة  
ّ
( التكفير، وإنما يكف

اختلف) ،  منهما لبس  وإن  لو  املجلس كما  تطّيب    -املخيط  (  لبس  -أو  ثم  أو    -  هفي مجلس 

)   -ب  تطيّ  آخر  مجلس  أو  تكرر في  املخيط  لبس  ارة 
ّ
وكف منهما،  واحد  كل  عن  التكفير   )

 .  استعمال الطيب شاة كما تقدم

( أي:  م أكل أو لبس ما ال يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاةحرِ الثالثة: كل مُ )  •

 .ويتصّدق بهايجب عليه أن يذبح شاة 



الكفارة عن الجاهل والناس ي واملجنون )  • ) الرابعة: تسقط  املوارد  في جميع  إال  ( 

 
ّ
 ( الصيد وقع ) ولو كان( أي: تجب ) ارة تلزمفي الصيد، فإن الكف

ً
  سهوا

ً
 أو جهال

ً
( أو نسيانا

 .  منه بحكم الصيد



ة  خمس( وهي  في امليقات الذي يسوغ له اإلحرام منهللعمرة ) (  حرمأن يُ   وصورتها:

أي   اقيت،  تقدمتمو وقد  الحج  اقيت  مو فيطوف) ،  نفسها  مكة  يدخل  سبعة  ثم   )

(  ثم يسعى بين الصفا واملروة) ،  ( عند مقام إبراهيم عليه السالمويصلي ركعتيهأشواط ) 

.  ( رويقصّ ) ، سبعة أشواط
ً
 بأخذ ش يء من شعره مثال

طواف    -بعد التقصير    -فيها   فيجبما العمرة املفردة  أ صورة عمرة التمتع، و   ي ه  ههذ

ل
ّ
تحل إلى  يؤدي  التمتع  في عمرة  التقصير   

ّ
أن يعني  كل  املعتمر    النساء وركعتاه، وهذا  من 

اإل  النساءبما    حراممحّرمات  الوأما  ،  فيها  في  إلى    فإنه  فردةامل عمرة  التقصير   يؤدي 
ّ
  ل تحل

 ال تحل عليه إال إ ألنها مات عدا النساء،من كل املحرّ  املعتمر 
ّ
ى ذا طاف طواف النساء وصل

 .  هركعتي

ومع  ) ،  ( بال فرق وجوب الحج  شرائط)   نفس  -العمرة    :أي  -(  وشرائط وجوبها) 

أيالشرائط اجتماع    : (  ) شرائط  مع  مرةوجوبها  العمر  في  فقطتجب  واحدة  وقد  ) ،  ( 

معناهتجب   في  وما  واليمين بالنذر  كالعهد  هللا  ،  (  عاهد  أو  العمرة  نذر  إذا  أنه  بمعنى: 

توفر  بالعمرة ( كذلك تجب و) على اإلتيان بها وجبت عليه العمرة،   -أو حلف به  -سبحانه 

 أسباب أخرى، منها: 

لإلتيان االستئجار)  - أحد  استأجره  فلو  معين  نيابة    بالعمرة  (  شخص  عن 

  نيابة عنه. تيان بهاوجب عليه اإل

 فإنه سبب لوجوب العمرة عليه أفساد العمرة،  إ( أي: واإلفساد)  -
ً
   .يضا

أيوالفوات)  - الحج  :(  إ  ،فوات  أنه  تقدم  بالحجأ ذا  فقد  فإ  حرم  فاته    نه ثم 

 
ّ
، وذلك بأن يعدل بنّيته من الحج إلى العمرة حرامه بعمرة مفردةل من إ يتحل

ل من كل محرّ املفردة وباالنتهاء منها 
ّ
 . مات اإلحرام يتحل

الدخول )  - تكرار  وعدم  العذر،  انتفاء  مع  مكة  إلى   فأ  ،( والدخول 
ً
يعتبر    يضا

 "الدخول إلى مكة" أحد أسباب وجوب العمرة عليه. 



 دخول مكة إ حد  ال يجوز أل نه  توضيح: تقّدم أ
ً
 إال أن يكون لديه عذر يمنعه  ال محرما

اش، وفي  عن اإلحرام كالدخول للقتال  
ّ
اب والحش

ّ
 كالحط

ً
، أو يكون دخوله لها متكررا

ً
مثال

 حرِ مُ   على من يدخلها أن يكون يجب    غير هذين املوردين
ً
 وواضح أ ،  ما

ّ
 اإلحرام ال يكون إال  ن

 .  و عمرة، وبهذا تكون العمرة واجبة بهذا اللحاظضمن حج أ

وجوبها)  )   )ويتكرر  العمرة  ) بحسبأي:  تكرر  لهاالسبب(  املوجب  لو  ،  (   :
ً
فمثال

، وهكذا  
ً
اجتمعت فيه الشرائط ووجبت عليه وأتى بها، ثم نذر العمرة وجبت عليه أيضا

   . كلما يتكرر سبب وجوبها تجب عليه العمرة

   :هي  (،وأفعالها ثمانية) 

 العمرة أمر عبادي ( ةالنيّ )  -1
ّ
  .باعتبار أن

   . من امليقات ( واإلحرام)  -2

   .سبعة أشواط حول الكعبة  ( والطواف)  -3

   .أي: ركعتا الطواف ( وركعتاه)  -4

   .بين الصفا واملروة سبعة أشواط ( والسعي )  -5

   (.والتقصير)  -6

   (.وطواف النساء)  -7

   .أي: ركعتا طواف النساء ( وركعتاه)  -8

هذه الثمانية أفعال العمرة املفردة، وأما عمرة التمتع فأفعالها ستة فقط؛ لعدم  

النساء   سيتضح،  يوركعتوجوب طواف  كما  فيها  كيفية  ه   
ّ
أن مالحظة  العمرة  إحرام  مع 

الطواف وركعتاه والسعي هي نفس    ،وشروطه وأحكامه كيفية وأحكام وشرائط  وكذلك 

افه وسعيه بال أي فرق.   إحرام الحج وطو

 مفردة. ( عمرة ) و) ، ( إلى الحجإلى: متمتع بها( العمرة ) وتنقسم) 

( أي: من  تجب على من ليس من حاضري املسجد الحرام( أي: عمرة التمتع ) فاألولى 

مكة  منزله  بعد   زاد  22عن  فما  متر  الحج)   . كيلو  أشهر  في  إال  تصح  وذو  وال  شوال  أي:   )

( وتسقط املفردة معها)   .كما تقدموهي جزء منه  يأتي بها قبل الحج  ،  القعدة وذو الحجة



أ  :أي العمرة  لو  وجوب  سقط  التمتع  بعمرة  عنهتى  ) ويلزم)   .املفردة  يجب  أي:  فيها  ( 

بالخصوصالتقصير الرأس) ،  (  حلق  يجوز  ألنفيها  ( وال  ب  ها؛  من  الحج  مرتبطة  وواحدة 

  ( أي: ذبح شاة ولو حلقه لزمه دم) .  أعمال منى يوم النحر هو الحلق أو التقصير كما تقّدم 

ارة لفعله
ّ
 .  ( وال ركعتاهوال يجب فيها طواف النساء) ، كف

) (  و)  تلزمالعمرة  ) املفردة:  على  تجب  أي:  الحرام(  املسجد  كان  حاضري  من  أي:   )

من   أقل  مكة  عن  يبعد  متر  22منزله  السنة) ،  كيلو  أيام  جميع  في  ليست  وتصح  ألنها  (؛ 

 من الحج كعمرة التمتع 
ً
أفضلها ما وقع في رجب.  ) ،  جزءا  و

باملفردة أحرم  ) ومن  الحج  أشهر  في  ينوي  (  أن  جاز  مكة  أي التمتع ودخل  يعدل    :( 

( أي: ذبح  ويلزمه دم)   لى عمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع بعدهاردة إبنيته من العمرة املف

كان) ،  شاة ) ولو  املفردة  بالعمرة  إحرامه  يجز(  لم  الحج  أشهر  غير  إ(  في  عنها  لى  العدول 

 .  ال تصح إال في أشهر الحج كما عرفنا -أي عمرة التمتع  -؛ ألنها عمرة التمتع 

 ( 
ً
 بعمرة التمتع ) حرِ مُ  : ( أيولو دخل مكة متمتعا

ً
حتى  ( من مكة ) لم يجز له الخروجما

بالحج بعدها يأتي  به)   ؛(  مرتبط  أي:  ألنه  و (  التمتع   عمرة 
ّ
مرتبط إن ببعضالحج  كما    ان 

وذلك فيما لو  جديد  (  بحيث ال يحتاج إلى استئناف إحرام( من مكة ) نعم، لو خرج) .  تقدم 

قبل وعاد  على    خرج  األول مض ي شهر  الخروججاز)   إحرامه  له  دخوله  حينئذ    (  إلى  ؛ ألن 

ومض ى عليه شهر  ( من مكة  ولو خرج)   . جديد  لى إحرام ال يحتاج إ   -قبل مض ي شهر    -مكة  

  
ً
عمرة) فصاعدا جديدة(  فاستأنف  ) تمتع  الحالة  هذه  ففي  باألخيرة،  يجعل  تمتع  أي:   )

األخيرة   التمتع  األولى    -عمرة  التمتع   -ال  إلى حج  وبين حج    هي عمرته  بينها  يفصل  حتى ال 

 .  التمتع بش يء

أقله( العمرة ) وتستحب)  عشرة  ( أي: الفصل بين العمرتين ) املفردة في كل شهر، و

 كره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام.  أيام. ويُ 

من إحرام  ويتحلل   ) ( بالتقصيرالعمرة  الحلقاملفردة  أو  وإذا  ) ،  (  أفضل.  والحلق 

ش يء قصّ  كل  له  حل  حلق  أو  ممّ ر  َح (  ) رُ ا  باإلحرام  عليه  بطواف  م  أتى  فإذا  النساء،  إال 

 ( وصلى ركعتيه ) النساء
ّ
 .ت له النساءحل



على كل  ( والحلق أو التقصير ) واجب في املفردة بعد السعي )  ( أي: طواف النساءوهو

من    امرأة وخص ي وصبي معتمر 
ّ
مكل أنه  يعني  ال  الصبي  على  وجوبه   

ّ
أن مع مالحظة    ف، ( 

أنه لو لم يطف وإ النساء إذا بلغ إطواف    نما يعني    بعد أن يطوف ال  النساء فال تحل له 

 . طواف النساء

على  يكون ) عليه كاالستطاعة  شرائط الوجوب    في حال اجتماع(  ووجوب العمرة) 

 .اإلتيان بها كوجوب الحج وال يجوز تأخير ( أي: وجوب فوري الفور 



 املعروف: هو كل ما أمر به الشارع أو حث عليه. 

 . ( واملنكر: هو كل ما نهى عنه الشارع

واملنك املعروف  تحديد  في  للعقل  دخل  ال  ذلك  مالحظة:  تحديد  في  وامليزان  هو  ر، 

   .الشرع ال غير

 واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر واجبان على كل فرد في املجتمع املؤمن. ) 

إلى  ينقسم  والندبواملعروف  الواجب  املستحب:  أي:  واجب،  ) ،  (  بالواجب  فاألمر 

 وباملندوب مندوب.  

ينقسم ال   واملنكر: 
ً
منكرا ليس  املكروه  ومكروه؛ ألن  إلى حرام  كان  ،  (  كله  وملا  املنكر 

 عنه كله واجب.    فالنهيحرام ) 

 : (، هي ا لم تكمل شروط أربعةممر باملعروف ) ( وال األ وال يجب النهي عن املنكر

 ( 
ً
مر  في حال األ   معروف   لم أنهأو يع  ،( في حال النهي عن املنكراألول: أن يعلمه منكرا

ن ش يء  أي: حتى ال يغلط وينهى عأو الغلط في األمر،  (  ليأمن الغلط في اإلنكارباملعروف؛ ) 

( لهذا  و) ،  نه ليس كذلكثم يتضح أأو يأمر بش يء باعتقاد أنه معروف    ،باعتقاد أنه منكر

 يجب على كل مؤمن أن يتعلم. ) 

يجوز  أن  ) الثاني:  يحتمل  أي:  إنكاره(  تأثير تأثير  أو  للمنكر،  باملعروفأ   (  فلو  ) ،  مره 

 . مر باملعروف ( عليه النهي عن املنكر، وال األ ه ال يؤثر لم يجبغلب على ظنه، أو علم أن



 على االستمرارمصرّ ( أي: املنكر ) الثالث: وأن يكون الفاعل له) 
ً
أو  ( في فعل املنكر،  ا

أي:  (  مارة االمتناعأحاله وسلوكه )   من ( أي: ظهر  منه  فلو الح) االستمرار في ترك املعروف  

 أو أقلع عنه) تدل على امتناعه عن املنكر  ةعالم
ً
سقط  )  ، ففي هذه الحالة( أي: تركه فعال

 عنه وجوب النهي عن املنكرأي: سقط  عنه،  (  اإلنكار
ّ
التارك    ، وكذلك إن الح وظهر له أن

 يسقط عنه   بدأ  للمعروف
ً
 .  مر بهوجوب األ يعمل به فأيضا

يكون  )  أال  مفسدةالرابع:  اإلنكار  وكذلك  في  األ أن  (،  في  يكون  باملعروف  ال  ضرر  مر 

(  فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من املؤمنين سقط الوجوب ) ،  مفسدةو 

 . أي: وجوب النهي عن املنكر، ووجوب األمر باملعروف

 :  ( ومراتب اإلنكار ثالث) 

واإلعراض  ومنه النظر بغضب لفاعل املنكر  ) ،  ( أي: ينكره بقلبهبالقلب)  -1

) وهو  .عنه بالقلب  اإلنكار  أي:   ) 
ً
 مطلقا

ً
اجتمعت  (  يجب وجوبا أي: سواء 

   .م الشرائط اإلنكار  املتقدمة أ 

   .بالقول ( أي: ينكره وباللسان)  -2

 أي: ينكره بيده ( وباليد)  -3
ً
 .  كالضرب مثال

 ( 
ّ
أن عرف  إذا  كما   

ً
أوال بالقلب  املنكر  دفع  الكراهة  ويجب  بإظهار  ينزجر  (،  فاعله 

 ) ،  وحينئذ  يكتفي باإلنكار بالقلب بهذا املستوى 
ّ
إ  ( أي:ذلك  وكذا إن عرف أن ظهار  مجرد 

 ( بضربالكراهة  االكتفاء  وعرف  يكفي  ) ال  نوع  أي:  والهجر(  اإلعراض  ترك  من  أي:   )

 ( ) وجبصحبته  ذلك  فعل  عليه(  اقتصر  بالقلب  أي:  (  و اإلنكار  على  بمستوى  اقتصر 

إ  االنتقال  يجوز  وال  املنكر،  عن  لنهيه  كاف   أنه  دام  ما  والهجر  االنكار  اإلعراض  مرتبة  لى 

 .  والحال هذه  باللسان واليد

 أولو عرف  ) 
ّ
 لأليسر من  ( عن املنكر ) ذلك ال يرفعه  ن

ً
انتقل إلى اإلنكار باللسان مرتبا

فيما لو  الكالم الخشن والشديد معه  وهذا يعني عدم جواز استعمال  (،  القول فاأليسر

 .  ، وهكذاالكالم الطيب بتأثير  علم



يرتفع )  لم  ) ولو  املنكر  افتقر( عن  ولو  وما شابهه جاز،  الضرب  مثل  باليد  أي:  إال   )

 .  املعصوم( إلى الجراح أو القتل ال يجوز إال بإذن اإلمام) النهي عن املنكر باليد احتاج 

لإلمام)  إال  الحدود  إقامة  ألحد  يجوز  ) وال  املعصوم  نصّ (  من  أو  وجوده،  به  مع 

يجوز  الحدود )   إلقامةبه  و من نصّ مام املعصوم أ عدم وجود اإل ( أي:  إلقامتها. ومع عدمه

مملوكه الحد على  إقامة  الحد للمولى  مقدار  يعرف  كان  إن  للرجل  ) ،  الشرعي   (  يجوز  وال 

 . ( ولده وزوجتهإقامة الحد على 

 لل تعالى وه  ،جمع حد   -باختصار    -الحدود  و 
ً
ا
ّ
، كالحد املقدر  و العقوبة املقّدرة حق

 على جريمة الزنا والقذف والسرقة ونحو ذلك. 
ً
 شرعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 5 

 6 .............................................................................................. املال  زكاة في األول: القسم

 6 ................................................................................. النظر األول: من تجب عليه الزكاة

 11 .............................................................. النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه وما تستحب 

 12 ................................................................................................ القول: في زكاة األنعام 

 23 ................................................................................... القول: في زكاة الذهب والفضة 

 28 ................................................................................................ القول: في زكاة الغالت 

 32 ............................................................................................... القول: في مال التجارة

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

 36 .......................................................................................... القول: في من تصرف إليه

 42 ............................................................................. القسم الثاني: في أوصاف املستحق

 44 ................................................................................ القسم الثالث: في املتولي لإلخراج

 46 ......................................................................................... القسم الرابع: في اللواحق

 48 ............................................................................................. القول: في وقت التسليم 

 51 ......................................................................................................... القول: في النية 

 53 ........................................................................................ الفطرة  زكاة في الثاني: القسم

 53 ............................................................................................. األول: في من تجب عليه

 57 ...................................................................................................... الثاني: في جنسها 

 58 ........................................................................................................ الثالث: في وقتها 

 59 .................................................................................................... الرابع: في مصرفها 

 63.... ................................................................................... فيه  يجب ما في األول: الفصل

 70 ............................................................................................. قسمته في الثاني: فصلال

 74 ..................................................................................................... املقدمات  في األول:

 74 ......................................................................................................... املقدمة األولى: 

 76 ...................................................................................... املقدمة الثانية: في الشرائط 

 77 ............................................................................................. القول: في حجة اإلسالم 

 87 .......................................................... القول: في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد 

 90 ...................................................................................................... القول: في النيابة 



 99 ................................................................................. املقدمة الثالثة:  في أقسام الحج

 99 .............................................................................................................. :حج التمتع

 105 .............................................................................................. حج اإلفراد والقران:

اقيت  108 ................................................................................. املقدمة الرابعة: في املو

 111 .................................................................................... الحج  أفعال في الثاني:  الركن

 113................................................................................................... القول: في اإلحرام

 115 .................................................................................................................كيفيته 

 117 ................................................................................................................ أحكامه 

 120 ........................................................................................................ تروك اإلحرام 

 129 ................................................................................................................. خاتمـة

 129 ...................................................................................... القول: في الوقوف بعرفات 

 130................................................................................................................. املقدمة 

 131................................................................................................................ الكيفية

 131................................................................................................................. أحكامه 

 136...................................................................................... القول: في الوقوف باملشعر 

 136................................................................................................................. املقدمة 

 137................................................................................................................ الكيفية

 141 ................................................................................................................. خاتمــة

 142 .................................................................... القول: في نزول منى وما بها من املناسك

 143....................................................................................................... رميفي ال األول: 

 144 ......................................................................................................... الثاني: الذبح 

 145 .................................................................................................... األول: في الهدي.

 146 .................................................................................................. الثاني: في صفاته.

 148 .................................................................................................. الثالث: في البدل.

 150 .......................................................................................... الرابع: في هدي القران.

 153................................................................................................ الخامس: األضحية.

 153...................................................................................... الثالث: في الحلق والتقصير 

 156 ................................................................................................. القول: في الطواف 

 156 ................................................................................................ األول: في املقدمات.

 158 ............................................................................ املقصد الثاني: في كيفية الطواف.

 164 ..................................................................................... الثالث: في أحكام الطواف، 

 167 ................................................................................................... القول: في السعي 

 171 ................................................................ القول: في األحكام املتعلقة بمنى بعد العود



 178 ................................................................................................................ خاتمـة:

 179 ....................................................................................... اللواحق في الثالث:  الركن

 179 ........................................................................................ األول: في االحصار والصد 

 184 ............................................................................... املقصد الثاني: في أحكام الصيد 

 185 ................................................................................. الفصل األول: الصيد قسمان 

 191 ......................................................................... الفصل الثاني: في موجبات الضمان 

 192 ............................................................................................................... املباشرة

 193................................................................................................ املوجب الثاني: اليد 

 194 ........................................................................................ املوجب الثالث: السبب، 

 196 ................................................................................ الفصل الثالث: في صيد الحرم 

 198 ...................................................................................... الفصل الرابع: في التوابع 

 200 ........................................................................... املقصد الثالث: في باقي املحظورات 

 200 ........................................................................................ األول: االستمتاع بالنساء 

 202 ........................................................................................... املحظور الثاني: الطيب 

 203......................................................................................................... الثالث: القلم

 203...................................................................................................... الرابع: املخيط

 203............................................................................................. الخامس: حلق الشعر

 204 .................................................................................................. السادس: الجدال 

 204 ....................................................................................... السابع: قلع شجرة الحرم

 205 ................................................................................................................. خاتمـة

 215 ............................................................................................................... هرسالف

 والحمد لل رب العاملين 


