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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وعليه نتوكل وبه نستعني

احلمد هلل الذي ال حييط به نعت وال حيده وصف وال حيويه خطاب وال يبلغ  كنهغه   
إطنغغاب دمغغده محغغداي ال حي غغيه عغغد وال ينتهغغ  أىغغده إال حغغد علغغ  ىغغا أوالنغغا ىغغن ىننغغه    

بغواب الرمحغة   املتتابعة واسب  علينغا ىغن نعمغه الرغاورل والباطنغة ون غل  ونسغلم علغ  أ        
وى ابيح اهلدى والعرول الوثق  أىنغا  الغب و واحل غل علغ  العبغاو امغد خغاني النبغيني         
واله وصحبه الربرل املياىني وبعغد جهغد وعنايغة وسغد سغاعدن  التوإليغ  الهلغ  واللطغف         
الربان  بربكغة ىغن لغذنا رغواره احل غة الداىلغة والنبغأ العرغيم والغب ي املغبني أبغ  ا  مغة             

أن أكتغغ  رسغغالة ىةغغتملة علغغ  أىهغغا  املسغغا ل    ىغغة علغغ  بغغن أبغغ  طالغغ  وجنغغال ا
الةرعية وىهماتها سد أوضحت بهغا الرغرا ا الهليغة وتغرحت إليهغا النغواىيس الدينيغة        
راجياي ىغن اهلل تعغاال أن أصغي  بهغا الواسغل  نغاي ا جغرين وواعيغاي ىنغه تعغاال أن يرغو             

التقغوى لنيغل جنغة املغأوىد وسغد رتبتهغا علغ         العاىل بها يف النةأتني وسد مسيتها)بأسس 
 ىقدىة وىطال  وخامتة أىا املقدىة إله  تةتمل عل  أىور سبعة :
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 األمر األول 
 يف شروط التكليف وطرق معرفتها 

 إن التكليف الةرع  إمنا يثبت عل  النسان بةروط ث ثة :
روط وج  عليه الرحص إلغان علغم   القدرل والعقل والبلوي إلإذا ح لت وذه الة

بغغالتكليف أو ساىغغت احل غغة املعتغغربل عنغغده عليغغه ولغغيس إليغغه حغغرب عليغغه اسغغتح  الثغغواب   
مبواإلقته والعقغاب علغ  لالرتغه وان ع يعلغم بغه ال إالغاال وال تر غي ي وع تقغم احل غة          

 املعتربل عنده عليه كان ىعذوراي يف عدم التيان به.  
عغغل الةغغ   وتركغغه وكونغغه رغغت اختيغغاره وجغغوواي  وتعغغرا القغغدرل بغغالتمكن ىغغن إل 

 وعدىاي.
ويعرا العقل بغالتمي  بغني ىرغار ا تغيا  وىناإلعهغا وصغاحلها و إلاسغدوا وىعرإلغة         

 خواصها وآثاروا واستنتاب غا بها ىن حاضروا وطل  إلوا دوا ىن ىقدىاتها.
ويعرا البلوي يف ال يب خبروب اللحية أو نبغا  الةغعر انةغن علغ  العانغة الغ        
حوي الذكر وال اعتبار بال غ  والةغعر الرغعيف ووكغذا يعغرا بغاالحت م أو بالقغدرل       

 عل  املواسعة والن اي أو إكماي مخس عةرل سنة و لية.
ويعغغرا البلغغوي يف ال غغبية بغغاحليا أو احلمغغل أو بغغاالحت م أو االسغغتعداو لقبغغوي 

 الرحل أو بإكماي تسل سنني و لية.
 األمر الثاني

إما أن يكون جمتهدًا أو مقلدًا أو حمتاطًا وطريق معرفة يف ان املكلف 
 اجتهاد اجملتهد وأخذ املسائل منه 

انه ال جيو  لإلنسان إلعل عباول أو ىعاىلغة ىغن وون اسغتناو إال وليغل تغرع  وإال      
كان ىن املتسااني واملت رين وىن أت  بغذل  ىغدخ ي لغه يف الةغريعة كغان ىغن العاصغني        

الراسغقني وىغن وغذا البغاب اخغذ ا حكغام ىغن ا ولغة ىغل عغدم           وال ت  عندنا انغه ىغن   
ا ولية والقابلية إل بد أن يكون املكلف يف غري ا ىور اليقينية له إىا جمتهداي عارإلغاي بأخغذ   
ا حكام الةرعية ىن أولتها التر يلية عل  أسس صغحيحة أو اتاطغاي ىغل العلغم بطغر       
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تهغد جغاىل للةغرا ط وال غرا .ويعرا     االحتياط وعدم وسوعغه يف انغ ا أو ىقلغدا     
اجتهاو ا تهد وجاىعيته للةرا ط وال را  بالبينة الةرعية أو بالعلم الوجدان  ىغن أي  
سب  كان ىن تياع أو لالطة أو اط ع عل  ىؤلراته وكتبه أو اختباره يف بعا املسغا ل  

علم الوجغدان  أو  الرقهية أو دو ذل .وأىا طري  أخغذ املسغا ل ىغن ا تهغد إلهغو أىغا بغال       
بالسغغماع ىنغغه أو بالبينغغة الةغغرعية أو بإخبغغار العغغدي الواحغغد املوثغغو  بغغه أو ىغغن رسغغالته     

 العملية ىل ا ىن ىن الللط أو انطأ إليها كأن كانت ى ححة أو ممر  العمل بها ىنه.
 وينبل  التنبيه عل  أىور:

م الةغغرع  )أحدوادانغغه للمكلغغف أن حيتغغاط أو جيتهغغد أو يقلغغد عنغغد العمغغل بغغاحلك
وجيغغو  لغغه أن يعمغغل بقطعغغه ويقينغغه وال جيغغو  لغغه أن يتبغغل وغغواه وخيالغغه ون عغغة نرسغغه          

 وتهواته.
)ثانيهغغادلو عمغغل ا اوغغل بغغدون أن حيتغغاط أو جيتهغغد أو يقلغغد وكغغان عملغغه ىطابقغغاي  
للواسل أج أه.وإذا انكةغف لغه انغه خغ ا الواسغل وجغ  عليغه العغاول أو القرغا .وإذا          

 ا  العمل أو خروب وسته بن  عل  صحته.ت  يف صحته بعد انته
)ثالثهادإذا علم املكلف بروا  سسم ىن الواجبا  عليه ولكنه ال يغدري مبقغداروا   
أت  بالقدر املتيقن ىنه نرري ىن علم بأنه ع ي ل ِّ أو انه صغل  صغ ل إليهغا لالرغة للواسغل      

بالقغدر املتغيقن   ولكنه ال يدري انها كانت مخس سنني أو ث ث سنني كغان عليغه التيغان    
 اعين سرا  ث ث سنني.

)رابعهادإذا عرض لل اول الة  يف أثنا  عمله إلان أىكنه االحتياط احتغاط كمغا   
لغغو تغغ  يف وجغغوب القنغغو  عليغغه وع حيتمغغل انغغه ىرسغغد ل غغ ته إلانغغه حيتغغاط بإتيانغغه        

عغد  للقنو .وان ع ميكنه االحتياط إلا وال له إمتام عمله برجا  الواسل ويرجغل ملرجعغه ب  
 ذل  ملعرإلة الواسل.

)خاىسهادجيو  العمل باالحتياط ملغن يتغيقن أو سغام عنغده الغدليل املعتغرب علغ  انغه         
 ىربئ للذىة أو سلد ىن جيو  له العمل به.
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)ساوسهاداالحتياط ىن ا تهد إذا كان ىعه الرتوى ىنه سوا  كغان ىسغبوسا بهغا أو    
الرتوى.وإذا كغان بغدون إلتغوى جغا      ىلحوساي بها ع جي  العمل به وكان للعاى  العمل ب

 للمقلد العمل به أو الرجوع للريه.
وأىغغا إذا كغغان بنحغغو الرتغغوى كمغغا إذا أإلتغغ  لغغه باجتنغغاب النغغا ين املعلغغوم إالغغاال   

 بن اسة أحدوما إل  جيو  الرجوع للريه إليها.  
)سابعهادتقليد ا تهد عبغارل عغن االسغتناو واالعتمغاو علغ  سغوي ا تهغد يف ىقغام         

 مل باحلكم الةرع .الع
)ثاىنهادأن ا تهد الغذي ي غح تقليغده واملرجعيغة العاىغة لغه ا ول غ  إليغه أن يكغون          
جاىعاي  ىور الرجولية واالجتهغاو املطلغ  والعقغل والبلغوي والعدالغة وكونغه اىاىيغاي أثغين         

ه ا وليغة  عةرياي طاور املولد حياي ضابطاي كاتباي ىتكلماي ساىعاي ىب راي ىتب راي حراي ورعاي إلي
والقابلية والكرا ل التاىة لتدبري تؤون املسلمني وىهتماي بأىوروم حبيغ  ي غح الن تلقغ     
علغغ  عاتقغغه ىقاليغغد احلكغغم واملرجعيغغة الدينيغغة والر اسغغة العاىغغة والتغغول  ل ىغغور الدينيغغة  

 والدنيوية.
 )تاسعهادتثبت جاىعية الةخص لةرا ط صحة تقليده بأىور:

ن املعاترل أو ىن الةياع أو ىغن االختبغار أو غغري ذلغ      بالعلم احلاصل ى –ا وي 
 ىن ا سباب املوجبة للعلم إلان القطل ح ة ىن أي سب  كان.

 بةهاول العدلني. –الثان  
 حبكم احلاكم ا اىل للةرا ط. –الثال  

)عاتروادي ح البقا  عل  تقليد امليغت برجوعغه للحغ  يف ذلغ  وعلغ  احلغ  أن       
 ليه ىن إلتاوى امليت.يبني له ىقدار ىا يبق  ع

 األمر الثالث  
 يف أول الواجبات على اإلنسان 

انه أوي ىا جي  عل  العبد املكلف ر يل اليقني واالعتقاو بأصوي مبعن  التغدين  
بهغغا الميغغان وال يكرغغ  يف ذلغغ  الرغغن أو احلغغدق وال جيغغ ي التقليغغد أو الغغتخمني ووغغ      
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والىاىغة وصغص الث ثغة ا وال باسغم      مخسة التوحيد والنبول واملعاو ا سمان  والعدي
أصغغوي الغغدين وبأصغغوي السغغ م ور غغيل الغغيقني بهغغذه انمسغغة ىغغن أوغغم التكغغاليف        
الةرعية ووو ىقدم عل  اليل الواجبا  الدينية وال جت  ىعرإلتها بالطر  الغ  ذكروغا   

 الر سرة وحرروا املتكلمون ىن وور وتسلسل وترتي  صلرى وكربى.
 التوحيد

يف ىعرإلة)توحيغغدهدتعاال ونرغغ  الةغغري  عنغغه وىغغا يتبعهغغا ىغغن ىعرإلغغة     بغغل يكرغغ   
ال را  الجيابيغة والسغلبية النرغر إال وغذا الكغون بعرمتغه الغ  ال رغد وسغعته الغ  ال           
تتناو  وىا إليه ىن العواع العلوية وا نواع السرلية ذا  ال غنل اككغم والتقغدير املغتقن     

وحغدوو ىعينغة علغ  طغوي املغدل وبعغد الغ ىن         سد متةت عل  أسس ىنرمة وسوانني ثابتغة 
وون أن يعرتيها الرساو أو خيتل إليها النرام إلغان يف ذلغ  واللغة واضغحة وح غة سغاطعة       
عل  وحدانية خالقها يف ربو بيته ونر  الةري  له يف ىلكوتيته لو كان إليهما آهلغة إال اهلل  

ب غغا ر النغغا رين  لرسغغدتا .نعغغم وغغ  واهلل آيغغا  بغغاورل ووال غغل واضغغحة ى يلغغة للةغغاول  

إِنَّ فِي  َلْقي ِ وح ة ىوسرة لقلوب اللاإللني وبروان ساطل علغ  وحدانيغة رب العغاملني :     

 ولمليا ََزيلل َ الَّْي ُ السَّملاولاتِ ولالقأَرْضِ ولاَْتَِْافِ الَّْيْلِ ولالنَّهلارِ ولالقفُْقكِ الَّتِ  تَجْرِي فِ  القبلحْرِ بِملا يلنفَعُ النَّيا ل

حلابِ ملاءِ مِنْ ملاءٍ فَأَحْيلا بِي ِ القيأَرْضل بلدْيمل ملِْتِهليا ولبلييَّ فِيهليا مِينْ اُيلٍ ولابَّيرٍ ولتَلْيرِيحِ الرليليا ِ ولالسيَّ مِنْ السَّ

ملاءِ ولالقيأَرْضِ لٍَيلياتٍ لِ َييِِْل يلدْ ُِْيِنل   ََّّرِ بلييْنل السييَّ وكيغف ال تكغغون آيغا  علغغ  وجغوو انغغال     القمُسيل

ة.وبراوني عل  رليه بأبه  ال را  الكمالية وجتليغه بغأعرم النعغو     وات اإله بالوحداني
ا مالية وا  لية إلانا لو نررنا إال للو  ىنها ووو النسان وتدرجه يف وغذه احليغال ىغن    
ىا  ىهني ىستقره يف  لما  ا رحام إال علقة محغرا  يف احرغم ىلغرق واتقغن ىلغرق      

ة واكمل عناية حتغ  إذا صغار خلقغاي ع يبغاي     ثم انتقاله ىن طور إال طور يف أحسن حراس
وصغغنعاي بغغديعاي يف جغغو  وغغاوئ وعغغي  وغغين  وبلغغ  ىغغن لبثغغه ىغغداه واسغغتلن  عغغن ىوطنغغه    
وىرساه خرب ىن تل  الرلمغا  بغني أحرغان أبويغه ورغت رعايغة والديغه إال أن تةغتد         
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سواه ويستلين بنرسه عمن سواه إلليغت تغعري وغل يعقغل أن يكغون وغذا كلغه بغ  صغانل          
 م وعاع سدير وىدبر ب ري إلتبارك اهلل احسن انالقني.حكي

وذا وميكغن إثبغا  اكثغر ال غرا  ب غريح اويغا  وىتغواتر الروايغا  بعغد إثبغا            
الواج  وعدله إال أنه جي ي العبد ىعرإلغة أنغه تعغاال جغاىل ل غرا  الكمغاي وىنغ ه عغن         

 صرا  النق ان ولو بنحو الالاي.
 النبوة

الرسوي ىن سبل اهلل إلينا بغ  واسغطة ىغن البةغر لتبليغ        ويكر  يف النبول ىعرإلة ان
بن عبغد اهلل بغن عبغد املطلغ  لغدعواه       ا حكام الةرعية والتكاليف الهلية وو امد 

النبول ىل  هور املع  ا  الباورل عل  يده وصدور اويغا  البينغة ىنغه وكيغف ال ولغدينا      
واىلغغة علغغ  ىغغدى ا  ىغغان   اليغغوم كتغغاب اهلل ح غغة باللغغة علغغ  ممغغر الغغدوور وىع غغ ل     

والع ور وإلرساناي أخرق البللغا  وسرآنغاي إهليغاي ع غ   عغن ىعارضغته الر غحا  إال غغري         
وإخباره مبغو  الن اتغ  يغوم ىوتغه     –ذل  ىن جريان املا  ىن أصابعه عند عط  القوم 

وإنبا ه بقتل الرئة الباغية لعمار بن ياسر.وانةقا  القمر له عندىا طلغ  أوغل ىكغة أن     –
يهم ىع  ل تدي عل  رسالته ونبوته.وترغليل اللمغام وتسغبيح احل غ لوتكليم املغوت       ير

والبها م ودو ذل  ىن املع  ا  ال  أح تها كت  السري ورويغت ىتغواترل يف صغحيح    
انه لو جا  عليه السهو وانطغأ والنسغيان والع غيان     ا ثر ويكر  ولي  عل  ع مته 

ئن النرغوق ب غدسه إلتنترغ  إلا غدل بعثغه وصغح لنغا        ع حي ل الوثو  ب حة سوله وال تطم
وال أ واجغه وال أوالوه   العذر عنغد لالرغة أىغره ونهيغه وال جيغ  ىعرإلغة نسغ  الغنيب         

 وكمية عمره وىكان ىي وه.
 املعاد اجلسماني

ويكر  يف املعاو ا سمان  العلغم بأنغه تعغاال يعيغد ا بغدان إال حياتهغا بعغد ىوتهغا         
تها ا وال بعد ترر  أج ا هغا إلكغأن النغاق نيغام سغد انتبهغوا ىغن        ويرجل ا جسام إال ويئ

رسدتهم وغا بون سد آبوا ىغن رجعغتهم إذ لغوال ذلغ  لرغاع جغ ا  اكسغنني وذوغ  حغ           
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املرلمني واستوى حاي املطيل والعاص  واكسن واملس   والراع وع تب  مثرل لرساي 
تهديغد وال رقغ  الثغواب والعقغغاب    ا نبيغا  وع حيسغن الوعغد والوعيغد وال الرتغيغغ  وال    

ول م الكغذب علغ  اهلل حيغ  أخغرب باملعاو.ووغذه الث ثغة أصغوي الغدين والسغ م إلمغن           
أنكر واحداي ىنها أو ت  إليه وع يكن ىتديناي به كان ىن الكاإلرين وىسغتحقاي للعغذاب يف   

 يوم الدين.
 اإلمامة

ملكلرغني يف أىغور الغدنيا    ويكر  يف الىاىة ىعرإلغة أن الرياسغة العاىغة علغ  اليغل ا     
إىاىغا بعغد إىغام     بعغد ىوتغه تكغون ل  مغة االثغين عةغر         والدين نيابغة عغن الغنيب    

ىع وىني عن انطأ وانطيئة ىتقدىني عل  أول  ىانهم بالررل والرريلة ىن وني عغن  
كل نقص ورذيلة حي  جي  عل  اهلل تعاال ىن باب اللطغف علغ  عبغاوه أن خيلغ  هلغم      

ه النروق وال تةمئ  ىنه الطباع وتطمئن به القلوب ويرتدوم إال طريغ   تخ اي تركن ل
اهلدى ويروعهم عغن طريغ  اللغ  والغروي وإال لرغل كمغا ضغلوا ولغ ي كمغا  لغوا وان           
يكون  اورٍا بينهم يأىروم وينهاوم إال أن خيتر  لةوكة الرغاملني وسغطول ا غا رين كمغا     

د الرسوي ال ميكغنهم حرغم ا حكغام    كيف ال والناق بع   اتر  لعيس  وبولس وإوريس
وال اسغغتراوتها ىغغن القغغرآن ملغغا إليغغه ىغغن املتةغغابه الغغذي ال يغغدرى ىبينغغه وجممغغل ال يعغغرا     
تر يله وعام ال يعلم ل  ه وىنسوخ ال ميي  ناسخه إلهم اتاجون لةخص حغاإلم هلغا   

عغدم  ال يلاور صلريل وال كبريل إال أحغاط بهغا علمغاي كغ  يرجغل إليغه عنغد اتغتباه ا ىغر و         
ىعرإلغغة احلكغغم وغغذا ىغغن جهغغة وىغغن جهغغة أخغغرى ان البةغغر ملغغا كانغغت طبغغا عهم ىتباينغغة       
وأوغغواموم لتلرغغة وعقغغوهلم ىتراوتغغة ىغغل تغغدل احتيغغاب بعرغغهم لغغبعا يف أىغغر املعغغا   
وتؤون احليال إل بد هلم ىن تخص يروعهم عما إليه الرساو ويرتدوم ملا إليغه ال غ     

  وسغغل  وعنغغد ذا يغغؤوي العغغاع إال    والصغغ   وإال لوسعغغوا يف وغغرب وىغغرب وتغغل    
ىا حاصله انه كيغف جيعغل    انراب وحيل به الرساو والدىار ساي جدي كاتف اللطا 

اهلل للبدن حاكمغاي يغدبره ووغو القلغ  ويغدع العغاع النسغان  بغ  ر غيس يغدبره أم كيغف            
يوج  اهلل ن   الوص  علغ  امليغت لغئ  صتغل املواريغ  وترغيل احلقغو  وال ين غ          
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ر  يغا  أىوالغه     ان    ىن يدبر أىروم وي لح تغأنهم وكيغف يوصغ  الغنيب      هلذه
وكيريغة جتهيغغ ه وغسغغله وتكرينغه وال غغلول عليغغه ووإلنغه ويغغدع وغغذا ا ىغر العرغغيم إلوضغغ      

بعغد   بينهم وىهمل عنغدوم.أال وإن يف اويغا  البغاورا  ىغا يغدي علغ  خ إلغة علغ          
واترل عل  إىاىته ىا إليه غن  وسناعة إلمن ذلغ   الرسوي ىا إليه الكراية وان يف ا خبار املت

إِزَّمليا ََزقي ل مُنيذِرَ وللِكُيلٍ وسوله تعغاال :    إِزَّملا وللِيُّكُمْ الَّْ ُ ولرلسُِلُ ُ ولالَّذِينل آملنُِا الَّذِينل  سوله تعاال :   

وو علغ  بغن   وسد اعرتا املرسرون بأن املراو بالذين آىنوا وبال اوسني وباهلاوي قَِِْل هلاوٍ 

وروي عن انوار ى  يف املناس  عن الب ري انه كان يقرأ وذه اويغة يف   أب  طال  
سورل احل را )وغذا سغراط علغ  ىستقيمدبإضغاإلة سغراط إال علغ  وبقغوي ىعنغاه وغذا          
صراط عل  بن أب  طال  ووينه ىستقيم إلاتبعوه وال خير  ان االعتبار يساعد عل  وغذه  

اط بالتنوين و)عل دحرا جر واخغل علغ  يغا  املغتكلم يلغ م أن      القرا ل إلانه لو سرأ السر
يكون السراط علغ  اهلل تعغاال ىغل ان السغراط يكغون إال اهلل تعغاال ال عليغه تعغاال ولغذا          
الت م بعغا املرسغرين التأويغل إليهغا والت غأ بعرغهم إال سرا تها)عل دبالرغم ىغن العلغو          

  العغغرا واكغغاورل وامنغغا  ووغغو أيرغغا غغغري وجيغغه  ن السغغراط ال يوصغغف بغغالعلو حبسغغ   
يوصف باالستوا  واالستقاىة . وأىا ا خبار إل  ميكغن ح غروا كخغرب اللغدير وحغدي       
الطا ر املةوي وخغرب ان إلغة وحغدي  املن لغة وغغري ذلغ  ىغن ا خبغار املرويغة ىغن عغدل            

دإلهغغم  طغغر  بللغغت حغغد التغغواتر املريغغد للغغيقني ملغغن اطلغغل عليها)واىغغا بغغاس  ا  مغغة      
أخوه احلسني ثم ابنه عل   ين العابدين ثم ابنه امد الباسر ثم ابنغه جعرغر    ثم احلسن

ال او  ثم ابنه ىوس  الكا م ثم ابنه علغ  الرضغا ثغم ابنغه امغد ا غواو ثغم ابنغه علغ           
اهلاوي ثم ابنغه احلسغن العسغكري ثغم ابنغه احل غة املنترغر الغذي امسغه اسغم الغنيب ووغو             

إلغاي ىغن أىغرا  ا غور وال اي وال يغ اي حيغاي إال أن       احل ة علينا يف وغذا الع غر اسغترت خو   
يغغأذن اهلل بغغانروب والرهغغور لغغه إلتمتلغغع بغغه ا رض عغغدالي وسسغغطاي بعغغد ىغغا ىلئغغت  لمغغاي   
وجورا إلهغم العغرتل الطغاورل الغذين اىرنغا اهلل تعغاال باتبغاعهم والتمسغ  بهغم لغنص كغل            

نة ىنهم.ويكر  يف إثبغا   ساب  ىنهم عل  ال ح  ىل  هور املعاج  الباورل واويا  البي
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إىاىتهم ىا روي بطر  صحيحة ىعتربل عن جابر بن عبد اهلل ا ن اري أنه ساي ملغا أنغ ي   

ُوْلِي  القييأَمْرِ :   اهلل تبغارك وتعغاال علغغ  نبيغه     ِ َ وَل َُِيدُيِا الرَّسييُ يلاََيُّهلييا الَّيذِينل آملنُيِا ََُِيدُييِا الَّْي ل وَل

ا اهلل إلأطعنغاه وعرإلنغاك إلأطعنغاك إلمغن أولغ  ا ىغر الغذين        سلت يا رسوي اهلل عرإلنمِنْكُمْ  

أىرنا اهلل بإطاعتهم ساي وم خلرا   يا جابر وأ مة املسلمني ىن بعدي أوهلم أخغ  علغ    
ثم احلسن ثغم احلسغني ثغم علغ  بغن احلسغني ثغم امغد بغن علغ  وسغتدركه يغا جغابر إلغإذا               

عرر ثم عل  بن ىوسغ  ثغم   أوركته إلأسرأه ىين الس م ثم جعرر بن امد ثم ىوس  بن ج
امد بن عل  ثم عل  بن امغد ثغم احلسغن بغن علغ  ثغم امغد بغن احلسغن ميغ  ا رض           
سسطاي وعدال كما ىلئت جوراي و لماي.وكر  ولي ي عل  ذل  ىا رواه أكغابر علمغا  السغنة    
ك ماي الدين يف روضة ا حباب إلانغه روى احلغدي  املتقغدم عغن جابر.وكغاحلمويين يف      

ليسغلم علغ  يغده إلسغأي      مطني ساي سغدم يهغووي يقغاي لغه ىلثغل علغ  الغنيب        إلرا د الس
ان وص  عل  بن أب  طالغ  وبعغده احلسغن     اليهووي النيب عن وصيه بعده إلقاي له 

 وبعده احلسني وتتلوه تسعة أ مة ىن صلبه إلقغاي اليهغووي مسهغم لغ  يغا امغد إلقغاي        
د إلإذا ىر  امد إلابنه جعرر إلغإذا  إذا ىر  احلسني إلابنه عل  إلإذا ىر  عل  إلأبنه ام

ىر  جعرر إلابنه ىوس  إلإذا ىر  ىوس  إلابنه عل  إلغإذا ىرغ  علغ  إلابنغه امغد إلغإذا       
ىر  امد إلابنه عل  إلإذا ىر  عل  إلابنه احلسن إلإذا ىر  احلسن إلابنغه احل غة امغد    
 املهدي طوب  ملن احبهم وتبعهم والويل ملن أبلرهم وخالرهم.وك اح  ينغابيل املغوول  

عنغغدىا سغغأله جنغغدي عغغن أوصغغيا ه الغغذين   إلانغغه نقغغل عغغن صغغاح  املناسغغ  أن الغغنيب  
أوهلغم   أوصيا   إثنا عةر إلقاي جنغدي مسهغم إلقغاي     يستمس  بهم ىن بعده ساي 

سغيد ا وصغغيا  أبغغو ا  مغغة علغ  ثغغم ابنغغاه احلسغغن واحلسغني إلاستمسغغ  بهغغم وال يلرنغغ     
ابنه عل  ويلقغ  بغ ين العابغدين إلبعغده     جهل ا اولني إلإذا انقرت ىدل احلسني إلالىام 

ابنه امد إلبعده ابنه جعرر إلبعده ابنه ىوس  إلبعده ابنه عل  إلبعغده ابنغه امغد إلبعغده ابنغه      
عل  إلبعده ابنغه احلسغن إلبعغده ابنغه امغد يغدع  باملهغدي إليليغ  ثغم خيغرب ميغ  ا رض            

ئ  الذين وصرهم سسطاي وعدالي كما ىلئت جوراي و لما طوب  للمقيمني عل  ابتهم أول
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اهلل يف كتابه وساي ودى للمتقنيلوكموإل  بن أمحد انوار ى  املعروا بأخطغ  خغوار   
انغه سغاي ملغا اسغري بغ  إال        م يف كتابه املسم  بالررغا ل إلانغه روى عغن رسغوي اهلل     

السغغما  سغغاي لغغ  ا ليغغل جغغل ج لغغه سغغاي يغغا امغغد انغغ  خلقتغغ  وخلقغغت عليغغاي وإلاطمغغة   
 مغغة ىغغن ولغغد احلسغغني ىغغن نغغوري وعرضغغت واليغغتكم علغغ  أوغغل  واحلسغغن واحلسغغني وا 

السموا  وا رض إلمن سبلغها كغان عنغدي ىغن املغؤىنني وىغن جحغدوا كغان عنغدي ىغن           
الكاإلرين يا امد ر  أن تراوم إلقلت نعم يا رب إلقاي الترت إال ميني العغر  إلنرغر    

د وعلغ   إلإذا عل  وإلاطمة واحلسن واحلسني وعل  وامد وجعرر وىوس  وعلغ  وامغ  
واحلسن واحل غة ابغن احلسغن سا مغا يف وسغطهم كأنغه كوكغ  وري بيغنهم إلقغاي يغا امغد            
وغغؤال  ح  غغ  علغغ  عبغغاوي ووغغم أولياموم.وك غغاح  كرايغغة الطالغغ  إلانغغه نقغغل عنغغه  
احلدي  املتقغدم للةغيي يوسغف البحرانغ  يف كةغكوله عغن رسغالة يوحنغا:وكر  تغاوداي          

تهم كأمحغد بغن حنبغل يف ىسغنده وأبغو الرغرب       عل  ذل  ىا رواه أكابر علما  السنة وثقغا 
 املعاإلا بن  كريا البلداوي تيي البخغاري وعبغد اهلل بغن الرغحاك بغن ىنغده ان الغنيب        

ساي للحسني وذا ابين إىام ابن إىام أخو إىغام أبغو أ مغة تسغعة تاسغعهم سغا مهم: وروى       
سغاي   الغنيب   انوار ى  وأبو بكر الراويب واحلمويين وغريوم ىن روال أول السغنة أن 

للحسني أنت سيد وابن سيد أبو الساول أنت إىام ابغن إىغام أبغو ا  مغة أنغت ح غة ابغن        
ح ة أبو احل ل التسعة ىن صلب  تاسغعهم سغا مهم.وروى ال لةغري ووغو ىغن أكغابر       

ساي إلاطمة ىه غة سلغيب واال مغة ىغن ولغدوا أىنغا  ربغ  وحبغل          علما  العاىة أن النيب 
ىغن اعت غم بغه جنغا وىغن صلغف عنغه ووى:ويرتغدك إال ذلغ  ىغا           ممدوو بينه وبني خلقه 

رواه ثقال العاىة كمسلم يف صحيحه وأمحد يف ىسنده واحلاكم يف ىسغتدركه والسغيوط    
يف جاىعه وابن امللا ل  يف ىناسبه وابن عساكر يف كتابغه واحلمغويين يف إلرا غده وصغاح      

ساي ىثغل   وال ان رسوي اهلل الل الررا د والطربان  والثعليب وغريوم ىن ىةاوري الر
أول بي  إليكم ىثل سرينة نو  ىن ركبها جنا وىن صلف عنها ول  وسد روى الثقال ىغن  
أول السنة كابن حنبغل يف ىسغنده والغثعليب يف ترسغريه وأبغ  واوو يف سغننه والرتىغذي يف        

يف صحيحه والب ار يف ىسنده وعبد اهلل يف  ياوا  املسند وىوإل  بغن امحغد انغوار ى     
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الررا ل وابن ىاجغة وابغن امللغا ل  وامغد الكن غ  يف كرايغة الطالغ  والطربانغ  وأبغو          
إنغ  تركغت إلغيكم ىغا أن متسغكتم بغه        نعيم يف احللية وإسحا  بن راوويه انه ساي النيب 

لن ترلوا بعدي الثقلني كتاب اهلل وعرتت  أول بغي  ويف ال غواع  اكرسغة البغن ح غر      
اإلعية واغغغدثيهم ان وغغغذا احلغغغدي  رواه نيغغغف وعةغغغرون  ووغغغو ىغغغن أكغغغابر علمغغغا  الةغغغ 

صحابياي.وروى أبو نعيم يف احللية وامد بن يوسف الةاإلع  الكن   يف كرايغة الطالغ    
وابن أب  احلديد يف تر  نهل الب غة وغريوم ىن ىةاوري علما  أوغل السغنة واغدثيهم    

ي عليغغغغا ىغغغغن سغغغغره أن حيغغغغ  حيغغغغات  وميغغغغو  ممغغغغات  إلليغغغغوا  انغغغغه سغغغغاي رسغغغغوي اهلل 
ىن بعدي وليقتد با  مة ىن بعده إلانهم عرتت  خلقوا ىن إلاضل طين  إلويل للمكغذبني  

ويرتدك إال ذل  ىا رواه ىةاوري علمغا  أوغل السغنة     د1)ىن أى  ال أناهلم اهلل تراع 
 وادثيهم كالبخاري يف صحيحه وكاحلميدي يف ا مل بني ال حيحني أن رسغوي اهلل 

عةر أىريا كلهم ىن سري  وروى ىسلم يف صغحيحه واحلميغدي يف   ساي يكون بعدي اثنا 
 ا مل بني ال حيحني وأبو واوو يف سننه وغريوم ىن روال أول السنة أن رسغوي اهلل 

ساي ال ي اي الدين سا ماي حتغ  تقغوم السغاعة ويكغون علغيكم إثنغا عةغر خليرغة كلغهم ىغن           
ساي إن خلرغا   وأوصغيا      سري  وروى احلمويين يف إلرا د السمطني أن رسوي اهلل 

وح ل اهلل عل  انل  بعدي إثنغا عةغر أوهلغم علغ  وآخغروم ولغدي املهغدي.وأنت إذا        
نرر  بعني الن اا إال وذه ا حاوي  الدالة عل  كون انلرا  أثنغ  عةغر خ وصغاي    
ا خري ىنها ورأيت أنه ال ميكن محلها عل  انلرا  ىن أصحابه بعده لقلتهم عن االثغين  

                                                           
إن سلت أن وذه ا خبار ال تثبت املراو أعين إىاىة احلسن واحلسني وأوالوه التسعة لعدم كونهم ىن عرتل النيب  وىن أوغل   د1)

وىغن أوغل بيغت الغنيب     بيته سلنا كر  تاوداي عل  كونهم عرتل الغنيب وىغن أوغل بيتغه ىغا ورو ان املهغدي املنترغر ىغن ولغد إلاطمغة           
وعرتته إلانه سد روى امد الكن   الةاإلع  يف كتاب البيان يف أخبار صغاح  ال ىغان وابغن ىاجغه يف سغننه وأبغو واوو يف سغننه        

ساي املهدي ىن ولد إلاطمة.روى ىسلم وأبو واوو وابن ىاجغه والنسغا   والكن غ  والبهيقغ  أن رسغوي اهلل       أن رسوي اهلل 
ساي يبع  اهلل رج ي ىن عرتتغ  أوغل بغي  وروى ابغن ىاجغة يف       وروى احلاكم يف صحيحه أن النيب ساي املهدي ىن عرتت .

سننه وأبو نعيم احلاإلم يف ىناس  املهدي ىنا أول البيت وكيغف يعرتيغ  الةغ  يف ذلغ  واحلغاي ان عغرتل الرجغل ذريتغه وأوالو         
واضغحة تةغهد ب غحة وغذه الغدعوى حيغ  عغد اهلل يف سغورل         إلاطمة ىن ذرية النيب  نهغم أوالو بنتغه ويف القغرآن ا يغد ح غة      

 )ا نعامد عيس  ىن ذرية نو  ووو ال ات اي له به إال ىن جهة أىه ىريم.   
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 ميكغغن محلغها علغغ  خلرغا  بغغين أىيغة أو بغغين العبغاق لكغغونهم اكثغر ىغغن العغغدو      عةغر وال 
املذكور إلعند ذل  حي ل ل  ا  م بان املراو ىنها وو أ متنا ا ثنا عةر ال غريوم لعغدم  

 صحة محلها عل  إراول غريوم.
 العدل

ويكر  يف)العديد ىعرإلة أن اهلل ىن ه عغن ارتكغاب القبغيح إلغ  جيغور علغ  عبغاوه        
يرلم ىنهم أحدا للناه عغن إلعغل القبغيح وسوتغه علغ  إتيغان احلسغن و معغه ل غرا            وال

الكماي عل  انه لو جا  عليه الرلم ع يب  لنا الوثو  بوعده ووعيده وال االعتماو علغ   
إطاعغة أىغره ونهيغه وكيغغف ال يكغون اعغدي العغغاولني ىغل ان ىغن كغغان لغه أونغ  ب غغريل ال          

 ن وو رب ا رباب وىن إليه املرجل واملآب.يرض  أن ينس  إليه الرلم إلكيف مب
 األمر الرابع 

 لزوم تعلم الواجبات
جيغ  تعلغغم أجغ ا  العبغغاوا  وتغغرا طها وىوانعهغا وىقغغدىاتها ليح غل لغغه العلغغم      

بالربا ل إذ لواله  حتمل نق ان العمل املأىور به أو وجغوو املغانل إليغه نعغم يكرغ  العلغم       
لةروط وعدم املوانل وان ع يعلم أن كل ىغا يغأت  بغه    الالال  باتتماي املأت  به عل  ا

له وخل إليه أم ال وىن وغذا البغاب وجغوب تعلغم ىسغا ل الةغ  والسغهو إلانغه إمنغا جيغ            
تعلمها إذا ع حي ل له ا  م بإتيان املأىور به بدون التعلم وع ميكنغه االحتيغاط أىغا إذا    

 جيغ  عليغه الغتعلم إال بعنغوان     كان حي ل له ا  م بدون تعلمها أو أىكنه االحتيغاط إلغ   
ثانوي يوج  تعلمه.وأىا املعاى   إله  صحيحة لغو طابقغت الواسغل إال انغه جيغ  عليغه       
أن يتعلم ىا حيتاب إليه ىنها  ن ال يقل يف اكرىا  كالربغا وكغالبيل الراسغد نعغم لغو علغم       

 بنحو الالاي صحة املعاىلة ال  حيتاجها ع يل م عليه العلم التر يل .
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 األمر اخلامس 
 يف حكم املكلف إذا عرض عليه الشك يف أثناء عمله

انه لو عرض عل  املكلف العاى  ت   يف أثنا  عمله أوجغ  تغكه إلغ  خيلغو أىغا      
أن حيتمل انه ىبطغل لعملغه كمغا لغو خغرب ىنغه ىغذي أو وذي يف أثنغا  ال غ ل وصيغل انغه            

لغغ  يعلغم انهغغا ليسغغت  ىبطغل للعمغغل أو ال حيتمغل ذلغغ  كغغأن عغرض لغغه بعغا ا تغغيا  ا    
مببطلة للعمل كما لو أعاو البسغملة يف ال غ ل سغهواي وال يعلغم الو يرغة والعغ ب وعلغ         
ك  الوجهني أىا أن يكغون ساصغراي يف تغرك الغتعلم أو ىق  غراي إلغإن كغان ساصغراي واحتمغل          

ويغاي  إلساو العمل جا  له رإلل اليد عن العمل كما جيو  له إمتاىه برجا  الواسل إذا كان عبا
ثم عند التمكن يرجل  تهده يستوضح ىنه احلغاي إلغإن كغان عملغه ىطابقغاي لرتغواه أجغ أه        
وإال أعاوه وان كان ىق راي وج  عليه املر  يف العمل حي  كان العمل مما حيتمل انغه  
حيرم سطعه وإبطاله إلهو ىؤاخذ بالبطاي عل  تقدير كونه إبطاالي ارىغاي كمغا وغو القاعغدل     

يكن ىعذوراي إليه وأىا الوجه الثان  بقسميه إليحغرم إليغه البطغاي إذا كغان     يف كل جهل ع 
 العمل مما حيتمل انه حيرم إبطاله وإال إل .

 األمر السادس
 فيما جيب على املكلف عند بلوغه 

جيغغ  علغغ  املكلغغف املسغغتكمل لةغغرا ط التكليغغف عنغغد بلوغغغه أن يغغأت  رميغغل         
ابها إذا كانت تلغ  ا سغباب سغد ح غلت     التكاليف ال  تثبت للعبد مب رو ح وي أسب

ىنه سبل البلوي إللغو ىغسِّ ىيتغا سبغل بلوغغه وجغ  عليغه اللسغل بعغد بلوغغه ولغو أصغابت             
الن اسة يده سبل البلوي وج  عليه تطهريوا بعده ولو سر  أو غ   أو أتلف تغيئاي يف  

ىنغه   صباه وج  عليه ترري  ذىته ىنه كما انه جي  عليه انتان وى حرة اليل ىا جرى
ىن املعاى   ىن ا خذ والعطا  والبيل والةرا  ودووا إلما كان ىنه غري ىطاب  للواسغل  

 إلري  ذىته ىنه وإال إل .
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 األمر السابع 
 يف التوبة وشروطها 

ان التوبة وو  الندم عل  ارتكاب الذن  الساب  والع م علغ  تغرك املعغاوول إليغه     
واإلعغة للرغرر الغذي وغو العقغاب ا خغروي        واجبة حبكم العقل والنقل أىا العقل إل نها

ولتُِبُيِا إِلَيا الَّْي ِ ِلمِيدأيا ََيُّهليا ووإلل الررر واج  حبكغم العقغل وأىغا النقغل إللقولغه تعغاال :         

تكون ثم التوبة تارل ولملنْ لَمْ يلتُبْ فَأُوْلَئِكل هُمْ الظَّالِمُِنل  وسوله تعاال :   القمُؤْمِنُِنل لَدلَّْكُمْ تُفقِْحُِنل  

عن ذن  يتعل  به تعاال ال غري إلان أىكن تداركه كرتك ال  ل واحلل وال كغال إل بغد يف   
التوبغغة ىغغن تداركغغه والغغتخلص ىنغغه وان ع يكغغن تداركغغه كةغغرب انمغغر إلهغغذا يكرغغ  يف   
التوبة عنه الندم عليه والع م عل  عدم العوو إليغه وتغارل تكغون التوبغة عغن ذنغ  يتعلغ         

ىغغاالي وجغ  روه ملالكغغه أو لوارثغغه وان ع يغغتمكن راجغغل إليغغه   حبغ  إنسغغان إلغغان كغغان أخغغذ 
احلاكم الةرع  وان كان الذن  س اصاي وج  أن يسلم نرسغه للم غين عليغه أو لوارثغه     
ليقتص ىنه أو يسلم له الدية.وإن كان الغذن  إضغ ي اللغري يف الغدين أو الرتغوى وجغ        

 إرتاوه وإع ىه بانطأ.
 املطالب

بعغغة ا وي يف العبغغاوا  والكغغ م إليهغغا يف عةغغرل ىقاصغغد  أىغغا ىطالغغ  الرسغغالة إلأر
الطهارل وال  ل وال كال وانمس وال وم واالعتكاا واحلل والعمرل وا هاو وا ىغر  
باملعروا والنه  عن املنكر وسد تسم  وذه العةغرل برغروع الغدين وال تقبغل إال بالواليغة      

 . ول البيت 
 املقصد األول 

 يف كتاب الطهارة 
طهارل ىن ا سذار والنراإلة ىن ا وساخ ىن ضروريا  احليال وعليهغا ترتكغ    إن ال

سغغعاول الرغغرو يف ىبد غغه وىنتهغغاه إذ بإ الغغة االونغغاق رغغط أثقغغاي الن اسغغة عغغن النرغغوق     
وبذواب القذارل تتمتل ا روا  خبرة ا بدان ويتبل ذل  أن ترإلل ا ىغة بأروسغة ال غحة    
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لةغغرع املغغبني حيغغ  سغغاي اهلل تعغغاال يف اكغغم كتابغغه  وتهنغغأ بغغأبراو العاإليغغة وسغغد نغغدب هلغغا ا 

ويف احلدي  النبوي الةريف)بين فِي ِ رِِلا ٌ يُحِبُِّنل ََنْ يلتَطَهَّرُوا ولالَّْ ُ يُحِبُّ القمُطَّهلرِينل  الع ي :   

الغغدين علغغ  النراإلغغة وان الطهغغور ن غغف الميغغاند وعغغن أىغغري املغغؤىنني علغغ  بغغن أبغغ          
ىغغن الرحيغغة املنتنغغة إلغغان اهلل يغغبلا ىغغن عبغغاوه القغغاذورهدويف     )تنررغغوا باملغغا    طالغغ 

انه ساي  نس)يا أنس أكثر ىغن الطهغور يغ و اهلل يف     احلدي  الةريف عن رسوي اهلل 
عمرك إلان اسغتطعت أن تكغون بالليغل والنهغار علغ  طهغارل إلاإلعغل إلأنغت إذا ىغت علغ            

يقغوي أربعغة ىغن     طهارل ىت تهيدايد وعن عل  بن ساباط سغاي مسعغت أبغا احلسغن     
 أخ   ا نبيا :التطي  والتنريف وحل  ا سد بالنورل وكثرل االطروسة.

 املاء

ملا كان أوم ىا يقل به التطهري وو املا  لذا بدأنا الك م به ووغو أىغا ىطل :ووغو ىغا     
 ي د  عليه اسم املا  ب  جتو  وال سرينة.

املمغ وب بهغا ى جغاي     وىراا ووو خب إله كاملعت ر ىغن ا جسغام كمغا  العنغ  أو    
يسلبه الط   كما  املر  واملراا ليس مبطهر ىن احلدث وال انبغ  ويغن س اليعغه    
مب ساته للن اسة سغل أو كثغر إال إذا كغان جاريغاي ىغن العغال  إال السغاإلل إلغأن السغاإلل لغو           
أصغغاب الن اسغغة ال يغغن س العغغال  ىنغغه ووكغغذا لغغو كغغان خيغغرب بةغغدل ىغغن ا سغغرل إال    

 ي بةدل ىن املساوي إال ىساويه ال ين س إال ىا الس  الن اسة إلقط.ا عل  أو جير
 املاء املطلق

املا  املطل  وو طاور بنرسه وىطهغر ىغن احلغدث وانبغ  ويتغن س رميغل أنواعغه        
وأسساىه إذا تلري لونه أو طعمه أو رحيه مب سال الن اسة تلريٍا حسياي كما انغه يطهغر اليغل    

ه املغذكور باملغا  املعت غم كغالكر واملطغر وال يل ىغه املغ ب وال        أنواعه وأسساىه إذا  اي تلري
إلر  بني أدا  االت اي إال إذا كان املغا  املعت غم بغه أسغرل واملغا  املتغن س أعلغ  جيغري         

 عليه إلانه ال يطهر بهذا االت اي املا  املتن س ا عل .
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 املاء اجلاري

ل عن نبغل علغ  ا رض وىغا    واملا  املطل  عل  أسسام ىنها املا  ا اري ووو السا 
حبكمه ووو كل ىا كان له ىاول ىت لة به وال ين س كثريه وال سليلغه مب سغال الن اسغة إال    
إذا غري  أحد أوصاإله الث ثة.لونغه أو طعمغه أو رحيغه بةغرط ات غاله باملغاول إللغو انقطغل         

ريه ات غغاله باملغغاول كغغان حكمغغه حكغغم الراكغغد سليلغغه يغغن س مب غغرو امل سغغال للن اسغغة وكغغث 
البال  حد الكر ال ين س بغذل  إال إذا غغري  الن اسغة أحغد أوصغاإله ولغو تغن س املغا          
ا اري بتلري أحد أوصاإله الث ثة مب سال الن اسة إلهو يطهر ب واي التليري ولغو ىغن نرسغه    

 ىا وام ىت  ي باملاول.
 ماء احلمام وماء احلنفيات

عرغاي إذا كغان لغه ىغاول وىنغه      وىنها ىغا  احلمغام ووغو مبن لغة ا غاري يطهغر بعرغه ب       
املوجغغوو يف احليغغاض ال غغلار املت غغلة بان انغغة الباللغغة سغغدر الكغغر إلانغغه ال تغغن س مب سغغال  
الن اسة إال إذا تلغري أحغد أوصغاإله الث ثغة مب ساتها.وىثلغه ىغا  احلنريغا  املسغتعملة وغذا          

أحغد أوصغاإله    اليوم يف البيو  واك   العاىة إلانغه طغاور ىطهغر إال إذا غغري  الن اسغة     
 الث ثة ووكذا ىا  احلياض أو ا وان  املت ل مبا  احلنرية إلأن حكمه حكم ا اري.

 ماء املطر

وىنها ىا  املطر ووو ا اري ىن السما  حبد ي د  عليه املطغر عرإلغاي سغوا  جغرى     
عل  وجه ا رض أو ىن املي اب أم ال وال ين س حاي ن وله ىطلقغاي سلغي ي كغان أو كغثرياي     

  تتلري أحد أوصاإله الث ثة مب سال الن اسة.ىا ع
 ماء البئر

وىنها ىا  البئر النابل عن ىاول وون العاري عن النبل ووون ا تمغل إليغه امليغاه ىغن     
املطر وغريه ومس  بئراي ووو مبن لة ا اري عاصم ىعت م ال ينرعغل مب سغال الن اسغة إال    

إذا تغن س بغالتلري املغذكور ثغم  اي تلغريه      بالتلري املذكور سوا  كان بقدر الكغر أو اسغل و  
 ولو ىن سبل نرسه طهر  ن له ىاول وال حيكم بن استه مب رو سربه ىن البالوعة.
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 الكر

وىنها املا  البغال  كغراي ووغو طغاور ىطهغر ال يغن س وغو وال أي طغرا ىنغه مب سغال           
رسغغه ولغغو الن اسغغة إال إذا غغغري  أحغغد أوصغغاإله املغغذكورل وال يطهغغر إذا  اي تلغغريه ىغغن ن  

بت ري  الريا  أو بوسوع أجسام طاورل ىوجبغة لغ واي تلغريه وإمنغا يطهغر إذا ات غل مبغا         
 كر أو بأحد املياه املتقدىة ىل  واي تلريه بالن اسة.

والكر ألف وىا تغا رطغل بالعراس .والرطغل ىا غة وث ثغون ورومغاي والغدروم سغتة         
العيغار االسغ ىبوي اثنتغا     ووان  والدان  مثان حبا  ىن أوسط ح  الةعري ووو حبسغ  

عةر و نة وأربل حق  ون ف حقة وحبس  البقغال  عبغارل عغن ثغ ث و نغا  ون غف       
 وأربل حق  إال أوسية وحبس  العطاري إحدى عةر و نة وتسل حق .

وال إلر  يف االكترا  بهذا الو ن بني خريف املغا  وثقيلغه وال بغني ال غايف وانلغيط      
ان خليطغغاي غغغري ىعتغغاو حبيغغ  كغغان إلغغرواي ىغغن املغغا  غغغري   بلغغريه ىغغن الطغغني ودغغوه إال إذا كغغ 

ىتعارا.أىغا ىسغاحته إلهغ  ثغ ث أتغبار ون غغف عرضغاي يف ثغ ث أتغبار ون غف عمقغغاي          
 إليكون ا موع اثنني وأربعني ترباي وسبعة أمثان الةرب بةرب ىستوي انلقة.

 املاء القليل

ويغغن س اليعغغه ولغغو وىنهغغا املغغا  القليغغل الغغذي ع يبلغغ  الكغغر وع يت غغل باملغغاول   
مب سغغغال طرإلغغغه للن اسغغغة إلغغغإذا السغغغ  طرإلغغغه العغغغال  الن اسغغغة تغغغن س السغغغاإلل أيرغغغا      
وبالعكس.ويسغغتثن  ىغغن ذلغغ  أىغغور ىنهغغا إذا كغغان املغغا  القليغغل جاريغغاي ىغغن ا علغغ  إال     
ا سغغرل إلغغان ا علغغ  ال يغغن س مب سغغال ا سغغرل أو كغغان جاريغغاي بغغدإلل وسغغول إلغغان طرإلغغه   

اسة ال ين س الطرا اوخر ىنه وىنها ىا  االستن ا  املسغت مل  املدإلوع دوه إذا الس  جن
للةرا ط إلانه طاور كما سي    إن تا  اهلل وىنها املا  املتخلف عل  اكل امللسوي بعغد  

 اللسل أو الع ر إلانه طاور كما سي    إن تا  اهلل تعاال.
 املاء املستعمل يف رفع احلدث واخلبث

ي ي املسغتعمل يف الوضغو  واجبغاي كغان أو ىنغدوباي طغاور       املا  سوا  كان كغثرياي أو سلغ  
ىطهر ىن انبغ  وىغن احلغدث ا صغلر وا كغرب ووكغذا املسغتعمل ي كغل غسغل طغاور           
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سوا  كغان علغ  وجغه القربغة كلسغل اليغد ىغن الطعغام أو عنغه أو ع يكغن كلسغل البغدن             
سغغتعمل يف الطغغاور أو غسغغل الثغغوب الطغغاور أو اونيغغة الطغغاورل ىغغن ا وسغغاخ ووكغغذا امل  

أالغسغغاي املندوبغغة أو الواجبغغة إذا ع يكغغن علغغ  البغغدن جناسغغة وإال تغغن س املغغا  إذا كغغان 
سلغغي ي وون ىغغا إذا كغغان كغغراي وال إلغغر  يف ذلغغ  بغغني غسغغل ا نابغغة واحلغغيا والنرغغاق         
واالستحاضة وىس امليت واللسل الذي وج  بنذر ودوه نعم املا  املسغتعمل يف غسغل   

  ال ي ح استعماله لن استه.ا ىوا  إذا كان سلي ي
وأىغغا املغغا  املسغغتعمل لرإلغغل انبغغ  إلغغإن تلغغري أحغغد أوصغغاإله الث ثغغة بالن اسغغة إلغغ     
إتكاي يف جناسته وعدم رإلعه للحدث سوا  كان كثرياي ىعت ماي أو ال وان ع يغتلري أحغد   
ا وصاا الث ثغة إلغ  خيلغو أىغا أن يكغون كغثرياي ىعت غماي إلغ  إتغكاي يف طهارتغه ورإلعغه            
للحدث وانب  وإن كان سلي ي وع يتلري أحد أوصاإله الث ثغة بالن اسغة إلاملسغتعمل ىنغه     
ل الغغة الن اسغغة جنغغس إلغغإذا أصغغاب تغغيئاي وكغغان إليغغه عغغني الن اسغغة كغغان حكمغغه حكغغم     
املتغغن س بهغغا وإن ع يكغغن إليغغه عغغني الن اسغغة اكترغغ  بغغتطهريه بلسغغله ىغغرل واحغغدل وأىغغا    

لن اسغغة إلهغغو لغغيس بغغن س إلغغإذا أصغغاب غغغري اغغل   املسغغتعمل لطهغغارل اكغغل بعغغد إ الغغة ا 
الن اسة ع يتن س به واملتخلغف ىنغه يف اغل الن اسغة طغاور إللغو غسغل النسغان أحغد          
أج ا  بدنه ثم تقاطر ىن اللسلة املطهرل سطرا  عل  بدنه أو ثوبه ع يتن س ووكذا لغو  

يوجغ   كان طرا الباب ا عل  جنس إلما ي غي  أسغرل البغاب ىغن اللسغلة املطهغرل ال       
 جناسته.

وأىا املا  املستعمل يف االستن ا  ىن البوي واللا ط إلاملعت م ىنه كا اري والكغر  
طاور ىطهر ىن احلدث وانب  ىا ع يتلري أحغد أوصغاإله الث ثغة و أىغا القليغل ىنغه إلهغو        
طاور بالنسبة إال املستن   وغغريه وتطهغر اليغد بتبعغه وإن كغان ىغ ي ي لعغني الن اسغة وال         

ىا كغان ىغا  اسغتن ا  ال غيب أو ا نغون أو بغني غريومغا وال بغني سغب  املغا  إال            إلر  بني
اكل وبني سب  اليد ىا ع يتحق  االعراض حبي  تعغد جناسغة اليغد جناسغة خارجيغة وال      
بني أن خيغرب ىغل ىغا يسغتن   ىنغه أو بعغده بعغا ا جسغام الطغاورل كغالوذي واحل غ             

 بغني تعغدي الن اسغة عغن اكغل املعتغاو وبغني        والدوو ودووا أو ع خيغرب ىعغه تغ   وال   
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غغغريه ىغغا ع خيغغرب عغغن صغغد  اسغغم االسغغتن ا  عليغغه عرإلغغاي ىغغن وون تسغغاىح وال بغغني       
املسلوق واملبطون وغريه وال بني ىا كان ىن املخرب الطبيع  وبني غريه إذا صغد  علغ    

بأحغغد غسغغله اسغغم االسغغتن ا  عرإلغغاي كمغغا إذا صغغار ىعتاواي.وغغذا كلغغه بةغغرط عغغدم تلغغريه     
أوصغغاا الن اسغغة وبةغغرط عغغدم تغغن س اكغغل أو املغغا  بن اسغغة أخغغرى كالغغدم واملغغين      
ودووما وبةرط عدم بقا  عني ىا يستن   ىنغه حسغاي يف ىغا  االسغتن ا  بعغد االنر غاي       
كغغأن يكغغون ىوضغغل التخلغغ  غغغري ىوضغغل االسغغتن ا  كمغغا يف حسغغنة ا حغغوي)أخرب ىغغن  

   استن   إليها.ان   إلاستن  دوبةرط عدم جناسة ا رض ال
 االسئار

أسئار احليوانا  كلها طاورل ىا عغدا سغؤر جنغس العغني كالكلغ  وانن يغر ويكغر        
سؤر كل ىا ال يؤكل حلمه ىا عدا املؤىن واهلرل ويف ىرغمرل مساعغه)ول يةغرب سغؤر     

أىغا البغل واللغنم والبقغر إلغ  بأقدواحلغا ا        ت   ىن الدواب أو يتوضأ ىنه سغاي  
يف الوضؤ إذا كانت غري ىأىونه ىغن ىباتغرل الن اسغا .وذا كلغه      يكره استعماي سؤروا

 إذا خ  ىوضل امل سال عن الن اسة وإال كان السؤر جنساي ىطلقاي.
 النجاسات

إليمغا خي غها تربكغاي إلرغ       وسبل انوض إليها نذكر ىا روي عن أب  عبغد اهلل     
سلغت  بغ  عبغد     اكك  عن االخت اص عن امد بن عبد اهلل عن بعغا أصغحابه سغاي   

ع حغغرم اهلل انمغغر وامليتغغة والغغدم وحلغغم انن يغغر إلقغغاي ان اهلل تبغغارك وتعغغاال ع  اهلل 
حيرم ذل  عل  عباوه وأحل هلم ىا سواه ىن رغبغة ىنغه إليمغا حغرم علغيهم وال روبغة ممغا        
احل هلم ولكنه خل  انل  وعلم ىا تقوم به أبدانهم وىا ي غلحهم إلاحغل هلغم وأباحغه     

علغغيهم مل غلحتهم وعلغغم ىغا يرغغروم إلنهغاوم عنغغه وحرىغه علغغيهم ثغم أباحغغه       تررغ ي ىنغه  
للمرطر واحل له يف الوست الذي ال يقوم بدنغه إال بغه إلغأىر أن ينغاي ىنغه بقغدر البللغة ال        

أىغا امليتغة إلانغه ال يغدنو ىنهغا أحغد وال يأكغل ىنهغا إال ضغعف بدنغه ودغل             غري.ثم ساي 
  إال إل أل.وأىغا الغدم إلانغه يغورث أكلغه املغا        جسمه وذوبت سوته وانقطغل نسغله وال ميغو   

ا صرر ويبخر الرم ويننت الغريح ويسغ   انلغ  ويغورث الكلغ  والقسغول للقلغ  وسلغة         
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الرأإلة والرمحة حت  ال يؤىن أن يقتل ولده ووالديه وال يغؤىن علغ  محيمغه وعلغ  ىغن      
لقغغرو  صغغحبه.وأىا حلغغم انن يغغر إلغغان اهلل ىسغغي سوىغغاي يف صغغور تغغت  تغغبه انن يغغر وا         

والدب.وأىا انمر إلانه حرىها لرعلها وإلساووا وساي ان ىدىن انمر كعابغد وثغن تورثغه    
االرتعا  وتذو  بقوته وتهدم ىرو ته ورملغه علغ  أن جيسغر علغ  اكغارم ىغن سغر         

 الدىا  وركوب ال نا وال يأىن إذا سكر أن يث  عل  اارىه.والي  أعيان الن اسا .
 البول والغائط

والثان دىن الن اسا  البوي والعذرل سوا  كانا خارجني ىن املوضل  )ا وي     
املعتغغاو أم ال ىغغن كغغل حيغغوان جنغغس العغغني أو كغغان غغغري ىغغأكوي اللحغغم كالنسغغان وغغغريه  
صغغلرياي كغغان أو كغغبريا بريغغاي أو حبريغغاي وال إلغغر  يف حرىغغة أكلغغه بغغني أن تكغغون با صغغالة أو  

ان يكغغون ذا نرغغس سغغا له واملغغراو   بغغالعرض كغغا  ي وىغغوط   النسغغان لكغغن بةغغرط     
بالنرس)السا لةد الدم الذي جيتمل يف العرو  وخيرب إذا سطغل ىنهغا بقغول ووإلغل ويقابلغه      
ىا ال نرس له سا لة كالسم  ووو ىا خيغرب وىغه عنغد القطغل رتغحاي ويسغتثن  ىغن ذلغ          
بوي الطيور وخرموا وان كانت غري ىأكولغة اللحغم حتغ  انرغا  ىنهغا إلانهمغا طغاوران        

وكذا احليوان الذي حيرم أكله لدا  سد صار إليه كما لو أصاب الةال وا  يوج  مسيغة  و
حلمهغا حبيغغ  يهلغغ  ىغغن أكلغغه إلانغغه وان صغغار ممغغا حيغغرم أكلغغه سطعغغاي إال انغغه ال حيكغغم عليغغه  
بن اسة بوله وعذرته وىثله ىا حرم أكله بل   أو نذر أو عهد وأىا البغوي واللغا ط ممغا    

حلمغغار والبلغغل وانيغغل والغغدجاب ووكغغذا تكغغون طغغاورل    يؤكغغل حلمغغه إلطغغاوران حتغغ  ا 
 إلر   كل حيوان ليس له نرس كالو غة والسم  اكرم.

ولو ت  يف ت   انه بوي أو عذرل أو غريوما ىغن ا تغيا  الطغاورل كمغا لغو رأى      
بل ي عل  ا رض وع يغدر  انغه بغوي أو ىغا  إلهغو طاور.وىثلغه ىغا لغو رأى بغوالي أو عغذرل           

ن حيوان ىأكوي اللحم أو ىن حيوان ارم اللحم إلهغو أيرغا طغاور كمغا     وت  يف انها ى
إذا ع يعلم ان وذا البوي بوي إنسغان أو محارلوىثلغه ىغا إذا تغ  يف بغوي أو عغذرل ىغن        
انها ىن ذي النرس السا لة أم ال كما لو ت  يف ان وذه الررغلة إلرغلة إلغأرل أو خنرسغا      

ن بني كونغه ىغأكوي اللحغم أم ال كمغا لغو تغروو       إلإنها طاورل أيرا وىثله ىا لو تروو احليوا
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احليوان بني كونه غنماي أو خن يراي لبعا العوارض انارجية كرلمغة أو جهغل إلغأن بولغه     
أو خرأه طاور.وىثله ىا لو تروو بني كونه ذا نرس سغا لة أم ال كاحليغة الغ  ال يعلغم انهغا      

 هلا نرس سا لة أم ال.
 املين

ىن كل حيوان ذي نرس سغا لة اوىيغاي كغان أو غغريه     )الثال د ىن الن اسا  املين 
ح ال كان أكله أو حراىاي ذكراي كان أو أنث  ويلح  به البلغل املةغتبه سبغل االسغتربا  كمغا      
سغغغغي    إن تغغغغا  اهلل. وأىغغغغا ىغغغغين ىغغغغا ال نرغغغغس لغغغغه سغغغغا لة إلهغغغغو طغغغغاور وأىغغغغا           

بللم إلهغ   املذي.والووي.والوذي الذي ع خيالطه وم.ورطوبة الررب.والدبر والقغ  والغ  
 طاورل إال إذا كانت ىن جنس العني.

 املذي والودي والوذي

واملذي:املا  الرسي  انارب عند امل عبة أو التقبيل أو النرر ب  وإل  أو إلتغور ووغو   
 يف النسا  اكثر ىن الرجاي ويف احلدي  ان املذي ىا خيرب سبل املين.

 والووي:وو ىا  ثخني ابيا خيرب ىن الذكر بعد البوي ل
والوذي:وو املا  انارب عقي  إن اي املين ويف احلدي  وو ىغا خيغرب ىغن ا ووا     

 بالداي املهملة الل وا  ووو املرض وا ميل طاورل كما تقدم.
ولو خرب ىنه بلل وت  يف انه ىين أم ال إلان كان بدإل  وتغهول وإلتغور إلهغو ىغين     

كرغت الةغهول ووغ     ان كان الةغخص انغارب ىنغه صغحيحاي.وإن كغان ىريرغاي أو اىغرأل        
اهلي ان املستتبل حلركة أعرا  التناسل دو العمل الغذي يعقبغه عغاول الرتغور ولغيس وغو       
جمرو الةو  الةديد نعم يستثن  ىن وذا صورل ىغا إذا كغان الرجغل ا نغ  بغالن اي سغد       
اغتسل سبل أن يستربى  بالبوي إلان البلل انارب ىنه املةغتبه حيكغم عليغه بأنغه ىغين واىغا       

ل إل  حيكم عل  البلل انارب ىنها بعد اللسغل سبغل أن تسغتربى  بأنغه ىين.وغذا كلغه       املرأ
إذا علغغم احلغغاي اىغغا ىغغل جهغغل احلغغاي بغغان كغغان البلغغل ع يعلغغم انغغه حغغاي خروجغغه جاىعغغاي  
لل غغرا  املغغذكورل أم ال إلغغان تغغروو بغغني املغغين والبغغوي إلهغغو جنغغس وعليغغه غسغغل ا نابغغة     

السغغابقة ولغغه أن يكترغغ  ىطلقغغاي باللسغغل الواحغغد    والوضغغو  لل غغ ل إن ع يعلغغم احلالغغة   
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للكون عل  الطهارل وان تروو بني البوي واملين وت   طاور كاملذي إلغ  تغ   عليغه إذا    
 كان سد استربأ.

 الدم

)الرابلدىن الن اسا  الدم ىن كل حيوان جنس العني أو ذي نرس سا لة حل    
كثرياي برياي أو حبرياي أو طا راي عدا املتخلغف  اكله أو حرم صلرياي كان أو كبرياي سلي ي كان أو 

يف الذبيحة املذكال.والدم املتكون يف كل حيوان كذل  جنس كالعلقة.وكذا الدم املتكغون  
ال يف حيغغوان كغغدم البيرغغة للحيغغوان املغغذكور واىغغا وم ىغغا ال نرغغس لغغه سغغا لة كالسغغم       

ذكال إلهغو طغاور بةغرط    والرباغي  والب  إلهو طاور.و أىغا الغدم املتخلغف يف الذبيحغة املغ     
خروب ىا تعارا خروجه ىن ىثلغها وبةغرط ان يكغون ىتخلرغاي يف ذبيحغة ىغأكوي اللحغم        
كاملع  والرأن والبل والبقر وون غري ىغأكوي اللحغم كالسغبل ودغوه وبةغرط أن يكغون       
ىتخلراي يف ا    اكلل اكله ىنهغا وون اكغرم كالطحغاي وبةغرط أن ال خيالطغه تغ   ىغن        

  بغغالرجوع إليغغه بعغغد انغغروب كمغغا لغغو كغغان رأق احليغغوان يف ىكغغان ىرترغغل الغغدم املسغغرو
يوجغغ  رجغغوع الغغدم انغغارب إليغغه واخت طغغه بغغاملتخلف أو جغغذب املغغذبو  نرسغغه جغغذبا   
ىوجبا لرجوع الدم انغارب ىنغه إال باطنغه علغ  خغ ا العغاول وبةغرط ان يلسغل الغدم          

 ملتخلف إلتن سه.املسرو  ىنها واملنحر ويد الذابح وآلته لئ  ت س  ا
وليس ىن الدم املتخلف يف الذبيحة وم ا نني الذي يكون يف بطنها وكانت ذكاتغه  

 بذكاتها وامنا وىه اكوم بالن اسة.
ولو ت  يف ىا ل انه وم أو غريه ىن ا جسام الطاورل بن  عل  طهارته ولغو علغم   

له كما لغو رأى وىغاي   بأنه وم وت  يف انه ىن ذي النرس السا لة أم ىن غريوا مما ال نرس 
يف ثوبه وت  انه ىن الرعاا أو الب  أو الربغوث إلهو أيرغا اكغوم بالطهغارل وىثلغه ىغا      
لو ت  يف الدم ىن جهة الة  يف احليوان املعلوم حقيقته يف انه ىغن ذي نرغس سغا لة أم    
ال كاحلية والتمسا  إذا ت  يف وىهما كذل  وىنغه يرهغر طهغارل ىغا خيغرب ىغن ا غرو         

يل ىغغن املغغا ل ا صغغرر إذا تغغ  يف انغغه وم أم ال وىثلغغه يف الطهغغارل ىغغا إذا حغغ     والغغدىاى
 جسده إلخرجت رطوبة ية  يف انها وم أو سيح.
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 امليتة 

)اناىسدىن الن اسا  امليتة سوا  كانت بالقتل أو حتف ا نف أو الذبح علغ   
وجه غغري تغرع  ىغن حيغوان جنغس العغني أو طاوروغا بةغرط ان يكغون ىغن ذي الغنرس            

لسا لة بريا كان أو حبريا ىأكوي اللحم أو ال حت  النسان سبغل تلسغيله سغوا  كغان سبغل      ا
بروه أو بعده إال إذا اغتسل سبل ىوته برجم أو سغوو أو دوومغا وىثلغه الةغهيد بغني يغدي       

أو نا به بل كل ىن ستل يف سغبيل اهلل يف كغل جهغاو حبغ  ولغو يف       أو الىام  النيب 
املسلمني عدو خياا ىنغه علغ  بيرغة السغ م إلغان اليغل ذلغ          حاي الليبة كما لو ووم

طاور ال جي  التطهري مبسه خب ا املقتوي يف حرب سطاع الطري  أو عغن ىالغه أو عرضغه    
إلانه ليس بعد جهغاوا وااىغال عغن الغدين إليكغون حكمغه حكغم ىيتغة النسغان ويف حكغم           

رم امللسغل أو الغذي غسغله    امللسل بعد املو  ىن حي  الطهارل امليمم بعد اللسل أو اك
الكاإلر عند إلقد املما ل أو الذي غسغل بغ  ىغ ب انلغيطني لتعغذروما أو است غر إليغه عغن         
ا سل ىن اللس ل الث ث  عوا  املا  وال يطهر ت   ىن بدن امليت ممغا حغل إليغه الغرو      
إال بعغغد إكمغغاي غسغغله إللغغو ىسغغه سبغغل إكمغغاي غسغغله وجغغ  عليغغه اللسل)بالرغغمد.وامليتة  

ن سة ىن النسان وغريه حاهلا كحاي سا ر الن اسا  ال يتغن س ى سيهغا إال برطوبغة    ال
 ىسرية.

 أجزاء احليوان 

وكلما ين س ىن صنوا احليوان مبوته إلما انقطل عن جسده وانر ل عنغه وكغان   
مما رله احليال إلهغو جنغس حيغاي كغان ذلغ  احليغوان املقطغوع ىنغه أم ىيتغاي كمغا لغو سطغل ىغن              

سا ر احليوانا  يده أو رجلغه وىغن ا جغ ا  غغري املعقغد بهغا امليانغة ىغن احلغ           النسان أو 
ال  تعد ىن إلر   البدن وأوساخه كالبثور والثالوث وىا يعلو ا راحا  والغدىاىيل  
وغريوا عند الرب  وىا حي غل يف ا  رغار وىغا يتطغاير ىغن القةغور عنغد احلغ  وىغا يعلغو           

اور.وىثلغها ا عرغا  إذا يبسغت عنغد ات غاهلا      عل  الةره ودو ذل  إلان اليل ذلغ  ط 
بالبغغدن ثغغم انر غغلت بعغغد ان بغغرأ الغغها إلإنهغغا ليسغغت بن سغغة وىثلغغها الغغ  خرجغغت ىنهغغا 
الرو  كأعرا  املرلوب وبعا أعرغا  ىغن كغان يف حغاي النغ ع إلمغا وام ىت غلة بالبغدن         
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ه إذا ع إله  ىن توابعه تكون طاورل ىا وام البدن حيغاي وتغن س مبوتغه أو باالنر غاي عنغ     
تعغغد ىغغن إلرغغ   البغغدن.و أىغغا ىغغا كغغان ىغغن أجغغ ا  احليغغوان ممغغا ع رلغغه احليغغال كغغالعرم  
والةعر والقرن والسن واملنقار والررر واحلاإلر والرلف وال غوا والغوبر والغري  إلهغو     
طاور سوا  كان احليوان املر وي عنه حيا أو ىيتا. نعم ىا كان ىنها ى    للميتة برطوبغة  

ه ىوضل امل سال لتن سه بها.و أىا ىا خغرب ىغن ىيتغة احليغوان ممغا ال يعغد       ىسرية يلسل ىن
ىن أج ا ه وأعرا ه إلهو طاور كغالبيا ىغن الدجاجغة امليتغة إذا اكتسغت القةغر الللغيم        
وكاالنرحة ىن بطن ا دي امليت.وكاللنب الذي حيل  ىن الةال امليتة كغل ذلغ  إليمغا إذا    

 يل ذل  جنس ىنه.كان احليوان ليس بن س العني وإال إل م
 السقط واجلنني

أىا السغقط وا غنني إلغان كغان سبغل ولغوب الغرو  إلهغو طغاور عينغاي يتغن س مب سغال             
الن اسة كما لو خرب ىغن بطغن أىغه وأىغه ىيتة.وعليغه إلالسغقط ىغن النسغان سبغل ولغوب           
الرو  إليه ال يوج  ىسه اللسل عل  املاق وال جي  التطهري عليغه إذا ع يكغن ىتن سغاي    

السقط ىن احليوان نعم السقط بعد ولغوب الغرو  إليغه إذا ىغا  إلهغو ىيتغة إليكغون         ووكذا
 حكمه حكمها.

 ميتة ما ال نفس له 

و أىغغا ىيتغغة ىغغا ال نرغغس لغغه سغغا لة حتغغ  الغغو ي والعقغغرب نعغغم يسغغتح  اسغغتحباباي  
ىؤكداي الت ن  عمغا وسعغا إليغه إلقغد ورو يف الغو ي انغه ال ينترغل مبغا يقغل إليغه ويف العقغرب            

املا  الذي ىاتت إليه وميكن استراول استحباب الت ن  عغن كغل ىغا وسغل إليغه ىيتغة       بإراسة 
 طاورل ثبت استحباب الن   هلا لو وسعت يف ىا  البئر.

وذا ولو ت  يف ت   انه ىن أج ا  احليوان أم أجنيب عن احليوان كمغا لغو تغروو    
وتغ  يف انغه    ت   بني انه حلم حيوان أو ىطاط إلهو طاور وكذا لو علم انغه ىغن أج ا غه   

ىن ذي النرس السا لة أم ال كما لو تغروو ا لغد بغني كونغه ىغن ذي الغنرس السغا لة أم ال        
إلهو طاور وعليه إلما يؤخذ ىن ب و الكرر إذا احتمل إليه انه ىن غري ذي النرس السغا لة  

 إلهو طاور.
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 الكلب واخلنزير

ريني إلغان  )الساوق والسابلد ىن الن اسغا  الكلغ  وانن يغر الربيغان وون البحغ     
الغغربيني جنسغغان عينغغاي وال إلغغر  يف الكلغغ  بغغني كونغغه كلغغ  صغغيد أو ىاتغغية أو احلغغا ط أو   
غريوا كما ال إلر  بني أج ا  الكل  وانن ير يف الن اسة بني ىا رله احليال وبغني غريوغا   
إلكما ان حلم الكل  جنس إلهكذا تغعره وعرمغه و رغره كمغا انغه ال إلغر  بغني أج ا همغا         

ا أم حاي انر اهلا عنهمغا ووكغذا رطوبتهمغا وإلرغ تهما.ولو تغ  يف      حاي ات اهلا بهم
 حيوان انه ىنهما أو ىن احليوانا  الطاورل إلهو طاور.

ىلمغغرتا  تقغغيم يف 3وسغغد اثبغغت الرغغن ان يف حلغغم انن يغغر ووول ال يت غغاو  طوهلغغا   
عر   وذا احليوان إلعندىا يأكل النسان حلم انن ير وتهرمه ىعدتغه خيغرب ىنغه وغذا     

لدوو ثم يت اوب وتبيا كل أنث  ىئا  البيا ثم ينمغو وغذا البغيا إال ويغدان صغلريل      ا
صرت  جدران ا ىعغا  وتغذو  إال  عرغ   جسغم النسغان خاصغة عرغ   ال غدر         
والرهر والرسبة وعند ذا يبتلغ  النسغان بسغو  اهلرغم وإلقغدان الةغهية واللثيغان والقغ           

العرغغ   ويعسغغر ىنغغه التغغنرس وخيةغغن    والسغغهاي ثغغم يةغغعر املغغريا بغغآالم ىربحغغة يف  
ال غغو  وت غغط  ا سغغنان حبيغغ  يعسغغر رريكهغغا وجتمغغد العينغغان ويتةغغنل الغغذراعان      
والساسان وي اب املريا حبم  ي حبها عر  غ ير ثم تسو  حالة املريا وميغو  بغني   

 ا سبوع الرابل أو الساوق.
 املسكرات

املتخغغغذ ىغغغن   )الثغغغاىندىن الن اسغغغا  انمغغغر وكغغغل تغغغراب ىسغغغكر إلالع غغغري     
الكرم.والنقيغغغل املتخغغغذ ىغغغن ال بيغغغ .والبتل املتخغغغذ ىغغغن العسغغغل.وامل ر املتخغغغذ ىغغغن        
الةغغعري.والنبيذ املتخغغذ ىغغن التمغغر ودووغغا ىغغن االتغغربة املسغغكرل جنسغغة ىن سغغة سغغد أىغغر     
الةارع بالت ن  عنها  نهغا أم الغوي   والحغن والضغرار واكغن وى غدر ا ىغراض        

د عغم ب موغا املغاي والنسغ  وبغل وباهلغا العغرض والةغغرا        امل ىنغة واوالم املروقغة سغ   
طاملا أساىت إلتناي خرسا  عميا  إلرست بها بل ا حبغة وا صغدسا  وحولغت بهغا نرغوق      
الخ   إال أتد ا عدا  أسرر  وأإلقر  برعلها الدار والديار والتهبت بناروغا الغدروم   
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م املغ ىن نتي غة ملغا ردثغه إلغيهم      والدينار وكثرياي ىا أصي  عةاسها ىن جرا ها بعسر اهلر
ىن الن ال  املعدية واملعوية وي اب الكبغد ىنهغا بتةغحم غغري سابغل للعغ ب وخبراجغا         
ت واو ب ياول املةروبا  وي اب القلغ  بالسغكتا  القلبيغة واملغي بالرغمور بسغب  تغأثر        

حيغة  أوعيته الدىوية وخ ياه وتغورم بعغا أعرغا ه ممغا ينتهغ  بغا نون غالبغاي وغذا ىغن نا         
تأثريوا عل  صحة البدن وأىا تأثريوا عل  النسل إلقد ولغت الت غارب انهغا طاملغا سغببت      
العقم وولد  يف ا والو الب وة ونق غان العقغل وتةغويه انلقغة خ وصغاي الغذين ببغدأ        
احلمل بهغم وسغت ان يكغون ا ب وا م رغت تغأثري املسغكر وغذا سطغرل ىغن حبغر نتا  هغا            

ساعدل تذوذ والةاذ ال يغبين عليغه احلكغم وال جيعغل ىقياسغاي      السيئة وسو  نتا  ها ولكل 
 للعمل.

 املرجع يف االسكار

وملا كان املي ان يف عروض الن اسة للمسكرا  املةروبة وغو االسغكار إل بغد ىغن     
بيغان ىغغا وغغو املرجغغل إليغغه إلتقغغوي ان املرجغغل يف االسغغكار وغغو العغغرا كسغغا ر املوضغغوعا   

  ا صوي كمغا يف نرغا ره ىغن املوضغوعا  العرإليغة      العرإلية وعند الة  يعمل إليه مبقتر
ال  أخذ  يف ا حكام الةرعية وع حيدووا الةارع املقدق وسد يعغرا االسغكار بأنغه    
حالة تبع  عل  نقص العقل وضعره حت  تعطلغه عغن متيغ  ا ىغور احلسغنة عغن القبيحغة        

نغوم كمغا ان   ىغل نةغول الغنرس و وووغا وسيغل ان السغكر يةغبه ا نغون والغمغا  يةغبه ال          
املدار إليه عل  املتعارا ىن ا ى جة إلالذي اعتاو عل  املسغكر حتغ  اصغبح ال يغؤثر إليغه      
أو ملرض يف ى اجه يكون حكغم املسغكر ثابتغاي لغه ررميغاي وجناسغة ووكغذا ىغا اسغكر كغثريه           

 إلقليله وان ع يسكر جنس حرام تربه.
 السبريتو

تو طغغاور وعليغغه إلغغالعطور   ان ىغغا تعغغارا التعقغغيم بغغه يف وغغذه ا يغغام ىغغن السغغبري     
املم وجة بالسبريتو طاورل ووكذا القلونية والتنريوو نعم لو ى ب ىا ل بأحغد املةغروبا    

 املسكرل كانمر كان ىتن ساي باىت اجه بذل  املةروب وىل الة  إلاحلكم وو الطهارل.
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 املسكرات اجلامدة 

بعرغهم طغاورل   ان املسكرا  ا اىدل كالبنل واحلةيةة وا إليغون كمغا ينقغل عغن     
ولو عرض للخمر أو سا ر ا تربة املسغكرل ا مغوو ع صغرب عغن حكغم الن اسغة.ولو       
ت  يف ىا ل انه ىسكر أم ال إلهو طغاور كمغا لغو وسغل علغ  ثوبغ  ىغا ل وتغروو  يف انغه          
مخر أم ال إلهو طغاور ووكغذا لغو أخغذ  تغيئاي ىغن تغارب انمغر وتغككت انغه أصغابه            

 انمر أم ال إلهو طاور.
 العنيب العصري

أىا الع ري العنيب ووو املغا  انغارب ىغن العنغ  بنرسغه أو بع غر أو و  تنقيغل أو        
غري ذل  إلهو طاور وليس حبرام تغربه سبغل غليانه.وحغد اللليغان وغو القلغ  بغأن ي غري         
أع ه أسرله و أسغرله أع ه.وبعغد اللليغان بنرسغه أو بالنغار أو بالةغمس أو غغري ذلغ  ال         

له إال ان يغذو  ثلثغاه بالنغار أو بالةغمس أو بغاهلوا  أو غغري       يتن س ولكن حيرم استعما
ذل  أو ي ري خ  وبعد ذواب ثلثيه أو صريورته خ  حيل استعماله نعغم لغو حغدث إليغه     

 وصف االسكار بأي حاي كان ات ف بالن اسة كما يت ف باحلرىة.
ا  ولو ى ب الع ري العنيب بلريه وغل  إلان استهل  الع غري جغا  اسغتعماله النترغ    

احلرىة اككوم بها عل  الع ري بانترا  ىوضوعها وان ع يستهل  إلباللليغان حيغرم حتغ     
 يذو  ثلثاه.

 ولو اغل  العن  ىن غري أن خيرب ىنه ىا ه ع حيرم إال إذا طرأ عليه االسكار.
ولغغو تغغ  يف رقغغ  اللليغغان للع غغري جغغا  اسغغتعماله ووكغغذا لغغو تغغ  يف عغغروض 

  استه.االسكار له إلانه ع حيكم بن
 العصري الزبييب وغريه

وأىا ع ري ال بي  والتمر واحل رم وبغاس  الرواكغه كاملغا  املتخغذ ىغن السغررجل       
والترا  والرىان وغريوا إلان ا ميل طاور سوا  كان سبل غليانغه أو بعغده ىغا ع يعغرض     
عليغغه عغغارض االسغغكار.وعليه إللغغو القغغ  ال بيغغ  يف تغغ   ىغغن املطبوخغغا  حتغغ  غلغغ     

  س وع حيرم استعماله.  وترر  ع ين
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 الفقاع

)التاسغغلدىن الن اسغغا  الرقغغاع ووغغو الةغغراب املتخغغذ ىغغن الةغغعري وىنغغه الغغبريل      
املعروإلة وىنه امل ر املعروا بالبو ل وسد ورو إليه انه انمر بعينها وكيغف ال يغأىر الةغارع    
 باالجتناب عنه وأضراره ال ر   وأسلغها صغرعه للغرأق وإيغذا ل للمعغدل وتغأثريه علغ        

الع   و إإلساوه للطعام وتوليده للنري.وليس ىنه ىا  الةعري الذي يستعمله ا طبا  يف 
 ع ب ا ىراض الناتئة ىن احلرارل واليبوسة.

 ولو ت  يف ت   انه إلقاع أو ىا ل طاور إلهو اكوم بالطهارل .
 الكافر

إلغر    )العاتردىن الن اسا  الكاإلر سوا  كان ىنكراي ل لووية أو ىةغركاي بهغا وال  
يف الن اسة بني أج ا ه ال  رلها احليال وال  ال رلها احليغال كالةغعر والررغر ودوومغا     
وبغغغني ا غغغ   املت غغغل بغغغه واملنر غغغل عنغغغه حغغغاي كرغغغره ويلحغغغ  بغغغه يف الن اسغغغة اللغغغ ل  
والنواص .إلر  احلدي  ان اهلل ع خيل  خلقاي اجنس ىن الكل  وان الناصغ  لنغا أوغل    

 البيت  جنس ىنه.
  يف كرغره إلهغو طغاور نعغم اوثغار املرتبغة علغ  إسغ ىه ال تثبغت لغه كحغل            وىن ت

ذبيحته ومتلكه للمسغلم ووكغذا اوثغار املرتبغة علغ  كرغره ال تثبغت لغه كاستنقاصغه واخغذ           
ا  ية عليه و إباحة أىواله.وذا كله إذا ع تكن إىارل ترعية تعني ذلغ  ولغيس لغه حالغة     

 قتر  الىارل وعل  طب  احلالة السابقة. سابقة ىن إس م أو كرر وإال إليحكم مب
 عرق اإلبل اجلاللة

)احلاوي عةرد ىن الن اسا  عر  البل ا  لة وون غريه ىن باس  احليوانغا    
ا  لغغة كمغغا ان جسغغم البغغل ا  لغغة وسغغا ر إلرغغ ته طغغاورل ىغغا عغغدا البغغوي والعغغذرل و  

اورل وسا ر إلرغ تها طغاورل   احلاصل ان احليوانا  ا  لة حيرم أكل حلمها وأىا و  إلط
ىا عدا البوي واللا ط وامنا يسغتثن  ىغن ذلغ  عغر  البغل ا  لغة إلقغط إلانغه جنغس وأىغا           

 لعابها وسؤروا ودو ذل  إلهو طاور.
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وا  لة و  ال  تتبل عذرل النسان يف أكلها وكان أغل  علرها ىنها حتغ   هغر   
ن الن اسغغا  واملتن سغغا  ولغغو  الغغننت يف حلمهغغا ولبنهغغا وعرسهغغا وون التلغغذي بلريوغغا ىغغ  

 مب سال العذرل إل  جيري عل  املتلذي مب س  العذرل حكم ا  لة.
 ما احلق بالنجاسات وهو ليس بنجس

ىغغن الن اسغغا  عغغر  ا نغغ  ىغغن احلغغرام واحلغغ    سغغد عغغد اللغغة ىغغن الرقهغغا   
بغة  طهارته كعر  ا ن  ىن احل ي سوا  كان ا ن  رج ي أو اىرأل وسغوا  كانغت ا نا  

ىن  نا أو لواط أو وط   بهيمة أو حا ا أو كانغت حرىغة ا نابغة ىغن جهغة ال غوم أو       
االستمنا  باليد نعم لو كان املوطأ أو الغواط   جنسغاي عينغاي كاملةغرك أو امليتغة كغان العغر         

 املت ل بهما جنساي.
 )وىنهادلنب ال بية إلقد سيل بن استه وون لنب ال يب ولكن الراور طهارته.

دالغغدوو املتولغغد ىغغن العغغذرل وامليتغغة أو غريومغغا ىغغن الن اسغغا  إلقغغد ذوغغ    )وىنها
انغه سغاي    بعا الرقها  إال جناسته ولكن الراور طهارته ويف خغرب علغ  ابغن جعرغر     

ال بغاق إال ان   عن الغدوو يقغل ىغن الكنيغف علغ  الثغوب ي غل  إليغه سغاي           أخاه 
 ترى إليه أثرا إلتلسله.

ا نا جناسته ولكن الرغاور طهارتغه وسغد سغأي     )وىنهادالق :إلقد نقل عن بعا علم
 ال باق. عن الق  ي ي  الثوب وال يلسل ساي  أبو عبد اهلل 

)وىنهاداحلديد إلانه سد نس  لبعا جناسته حت  ان بعرهم يت نغ  أكغل البطغيي    
ودغوه إذا سطغل باحلديغغد ولكغن الرغغاور طهارتغه نعغغم يسغتح  ىسغغح الغرأق أو ا  غغاإلر       

  ها باحلديد.باملا  بعد حلقه أو س
وسد ورو ىا طهغر  كغف إليهغا خغاني حديغد.ويف آخغر ىغا طهغر اهلل يغداي إليهغا حلقغة            

 حديد.
)وىنهادبوي انيغل والبلغاي واحلمغري إلقغد ذوغ  بعغا إلقها نغا إال جناسغته ولكغن          

 الراور وو طهارته.  
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 املمسوخ من احليوانات

  الغ   ىن اللة الن اسا  احليوانغا  املمسغوخة ووغ    وسد عد بعا الرقها  
حوي اهلل صورتها ال  كانت عليها إال صورل اسبح ىن ا وال ويكغون املغراو باملمسغوخ    
هلهنا احليوانا  ال  عل  صورل املمسوخة ا صلية وإال إله  ع تب  أكثر ىن ث ثة أيغام  

ىرس  يف كتابه ىن ال حيرره الرقيغه ووغ  حسغ  ىغا      بنا  عل  اكك  عن ال دو  
الرغغغ  والرغغغارل والقغغغرو وانن يغغغر والريغغغل والغغغذ   وا رنغغغ    ذكغغغره بعغغغا الرقهغغغا 

والوطغغغواط وا ريغغغ  والعقغغغرب والغغغو  ي وال نبغغغور والطغغغاووق وانرغغغا  والغغغ ىري    
واملارىاو  والغوبر والغورق والغدعموص والعنكبغو  والقنرغذ وسغهيل وال وغرل وومغا         

 انغغه  او الكلغغ  واحليغغة   وابتغغان ىغغن وواب البحغغر وينسغغ   غغدي كاتغغف اللطغغا       
والقطايغغة والبعغغوض والقملغغة والعيريقغغا واننرسغغا .واحل  أنهغغا طغغاورل ىغغا عغغدا الكلغغ     

 وانن ير.
 أحكام النجاسات

)ىنهادان كل ىا تقدم ىن الن اسا  إذا الس  جسغماي طغاوراي برطوبغة ىسغرية ولغو      
يف أحدوما تن س ىوضل امل سال ىن ذل  ا سم الطاور وون ىا إذا كانا جغاإلني إلانغه ال   

الطاور مب سال الن س.وأىا إذا الساه ىا ل غري ىعت غم كاملغا  القليغل أو املرغاا      يتن س
إلانه ين س اليعه مب ساته للن اسة ويستثن  ىن ذل  العال  ا اري عل  الساإلل كمغا   
املي اب والساإلل ا اري دو العال  كغالروارل بغل واملسغاوي ا غاري بغدإلل دغو ىسغاويه        

  سال وىا جيري ىنه.إلانه ال ين س إال ىوضل امل
ويستراو مما ذكرناه أىور)إحداوادان الغرتاب املتغن س اليغابس إذا أصغاب الثغوب      
أو الرغر  أو البغدن كمغا لغغو أطغاره الغريح عليغه ع يتغغن س وكرغ  نررغه عنغه وال يرغغر          

 احتماي بقا  ت   ىنه بعد  واي القدر املتيقن ىنه.
ا علغغ  ا رض الن سغغة وكغغان يف  )ثانيهغغادان النغغا  أو البريغغ  ودووغغا إذا وضغغع 

أسرله ثق  خيغرب ىنغه املغا  إلغان كغان املغا  جيغري علغ  ا رض إلغ  يغن س ىغا يف النغا              
والبري  وان كان واسراي وىت  ي مبا يف البري  والنا  تن س ىا إليهمغا )ثالثهغادلو الغد    
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ثغغوب املغغا ل كمغغا لغغو الغغد الغغدون أو املغغا  اخت غغت الن اسغغة مبوضغغل امل سغغال نرغغري ال      
املرطوب وا رض املرطوبة إلان ال ين س ىنهما إال ىوضل امل سغال.ولو تغ  يف رطوبغة    
امل س  للن س كثوب إذا ت  يف رطوبته أو علغم بوجوووغا وتغ  يف سغرايتها أو علغم      
بكونها ىسرية سابقاي وت  يف ذلغ  الحقغٍا حكغم بالطهارل.وىنغه يرهغر حكغم احلةغرا         

ذا ت  يف وجوو الرطوبة املسرية إليها عند وسوعها علغ   كالذبابة الواسعة عل  الن اسة إ
 البدن أو الثوب أو الرر  إلانه حيكم بطهارل ا ميل.

)وىنهادان كل ىتن س حت  لغو كانغت عغني الن اسغة سغد  الغت عنغه باملسغح وع         
يب  إليه ت   ىنها وحت  لو كان ىتن ساي باملتن س ين س ى سيه عل  دغو ىغا ذكرنغاه يف    

ة مل سيها لكن ال جيري عليه أحكام الن اسة ال  تن س بها إللغو تغن س   تن يس الن اس
الثوب مب ساته للثوب املتن س بالبوي ال جي  إليه تعغدو اللسغل ووكغذا لغو تغن س املغا        

 مب ساته لإلنا  املتن س بالولوي ع يكن جي  إليه التعرر.
بغدن حتغ  ىغا ال    )وىنهادانه جي  إ الغة الن اسغة سليلغها أو كثريوغا عغن الثغوب وال      

رلغغه احليغغال ىنغغه كالةغغعر لل غغ ل الواجبغغة أو املندوبغغة بغغل كغغل ىغغا يتسغغرت بغغه كغغالكر بغغاق  
وا لوو واللحاا واحل ري إذا تسرت بها لل  ل بل كل ىغا يلبسغه امل غل  إلانغه جيغ  أن      

 ال يكون جنساي وال ىتن ساي ويستثن  ىن ذل  أىور:
ه كالقلنسغول والعغرس ني وا غوراب    )أحدواداللباق الذي ال تتم به ال  ل وحغد 

والتكة وانلخاي إلانه لو كانت ىتن سة حاي ال  ل ع تبطل ال  ل بها.نعم إذا كانغت  
ىأخوذل ىن جنس العني أو ىن امليتغة ع ت غح ال غ ل بهغا إللغو إلغرض ان القلنسغول الغ          

ل غ ل إليهغا   لبسها يف ال  ل كانت ىن جلد امليتة أو ىن تعر الكل  أو انن ير ع جيغ  ا 
 ن ا ولة إمنا ولت علغ  اسغتثنا  خ غوص امللبغوق املتغن س الغذي ال تغتم بغه ال غ ل          

 وون امللبوق الن س إليبق  رت ا ولة املانعة ىن ال  ل يف اللباق الن س.
)ثانيهغغاداكموي الغغن س كالقغغارورل الغغ  إليهغغا البغغوي وكا لغغد امليتغغة جيعغغل بيتغغا      

محلغغه يف ال غغ ل وعليغغه إلسغغري السغغاعة اليدويغغة إذا كغغان    للسغغاعة أو للنرغغارل إلانغغه جيغغو  
اكوىا عليه بكونه ىن امليتغة إلغ  جيغو  لبسغه يف ال غ ل وامنغا جيغو  محله.ووكغذا جيغو           
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محغل املتغن س يف ال غغ ل كغالثوب املتغن س إذا كغغان حغاى  لغه يف ال غغ ل ال البسغا لغغه        
لغغها يف ال غغ ل وال تبطغغل  ووكغغذا السغغكني املتن سغغة والغغدراوم املتن سغغة إلانغغه جيغغو  مح  

ال  ل بها ووكذا القلنسول وا وراب إذا كانغت ىتن سغة إلانغه جيغو  محلغها يف ال غ ل       
كما جيو  لبسها إليها لعدم الدليل عل  املنل ىن ذل  كله ووكغذا جيغو  للمغرأل أن ت غل     

 تعروا بةعر غريوا عل  كراوة.
ا إلانغه جيغو  إليغه ال غ ل ملغن      )ثالثهادوم الرروب وا رو  والدىاىيل سليلها وكثريو

أصي  بها سوا  كان الدم عل  بدنه أو علغ  ثوبغه وال جيغ  عليغه ان يلسغلهما أو يبغدي       
ثوباي بثوب آخر وال يل م التحرم ىن ال ياول والتعدي وان تيسر بتع غي  أو دغوه حتغ     

إلغر  بغني   تربأ.وال إلر  يف ذل  بني أن تكون ال الة إليها ررب عليه أم ىتيسرل له.كما ال 
ان يتعغغدى الغغدم يف البغغدن أو الثغغوب ىوضغغل ا غغر  والقرحغغة أو ع يتعغغدِّه إلرغغ  انغغرب:    
)ي غغغل  وان كانغغغت الغغغدىا  تسغغغيلد.كما ال إلغغغر  بغغغني القغغغرو  وا غغغرو  الراوريغغغة      
والباطنية.وعليه إليكون وم ا سنان عند سلعها ووم الر غد ووم الةغقو  الغ  توجغد يف     

اسري ىن الدىا  املعرغو عنهغا وان سغألت إال الرغاور نعغم      حلقة الدبر ووم البواسري والنو
ورو يف وم الرعاا إذا أصاب الرجل ووغو يف ال غ ل انغه ينرتغل إليلسغل انرغه ويعغوو يف        
ص ته كما ورو يف وم البكارل انها تلتسل وت غل .كما ال إلغر  بغني عغدم اخغت ط الغدم       

ا غغرو  والقغغرو  بهغغا  املغغذكور بأجسغغام طغغاورل أو اخت طغغه بهغغا ممغغا تعغغارا اخغغت ط     
كا ووية ال  توضل لل رو  والقغرو  والعغر  ىغن ا جسغام املخغتلط بغه.كما ال إلغر         
بني أن يكون ا ر  والقر  بتعمد ىغن نرسغه أو مبباتغرل غغريه أو بعغارض مسغاوي.ولو       

 خرب وم ىن الباطن وع حير  انه ىن جر  أو سر  ع حيكم بالعرو عنه.
رغغ  عغغن القغغيح املتغغن س انغغارب ىغغل الغغدم       وكمغغا يعرغغ  عغغن الغغدم كغغذل  يع    

املذكور.وذا كله سبل الرب  أىا بعده إلي   إ الة الدم والقيح املتن س وال ت ح ال غ ل  
 إليهما إال إذا كان الدم أسل ىن الدروم كما سي    إن تا  اهلل
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كما ان ىا ذكرناه ىن العرو عن وم القرو  وا رو  إذا ع ت بهم جناسغة أخغرى   
مغغر وإال ع يعغغف عنهغغا سليلغغة كانغغت أو كغغثريل  ن املعرغغو عنغغه وغغو الن اسغغة   كغغالبوي وان

 الدىوية إلقط.
)رابعهادالدم الذي وو اسل ىن الدروم سعة ال و ناي إلانه جيغو  إليغه ال غ ل سغوا      
كان عل  الثوب أو البدن سوا  كان الثوب ىلبوساي أو اموالي وسغوا  كغان الغدم جمتمعغاي     

ن وم النسان نرسه أو ىن وم غريه إنسانا كان أو حيواناي أو غغريه  أو ىتررساي وسوا  كان ى
كغغدم البيرغغة وسغغوا  تلطغغي أحغغد وجهغغ  الثغغوب بالغغدم أو كغغ  وجهيغغه واملغغدار علغغ          
أوسعهما.نعم يستثن  ىن ذل  وم غري ىأكوي اللحم ووم جنس العني كالكل  وانن يغر  

 وم االستحاضة والنراق.والكاإلر وامليتة ووم احليا وحك  الالاع عل  استثنا  
واملغغراو بالغغدروم وغغو الغغدروم الغغوايف والقغغدر املتغغيقن وغغو ىغغا كغغان مبقغغدار عقغغد       

 الوسط  ا عل .
ولو  اي عني الدم الذي وغو أسغل ىغن الغدروم وبقغ  أثغره إلغالعرو عنغه يف ال غ ل          

 ثابت.
ولو أصاب الدم جناسة أخرى كما لو أصابه البوي إل  يعر  عنه يف ال غ ل حتغ    

 كان وون الدروم.لو 
ولو تن س ىا ل بالدم وأصاب البدن أو الثوب ىنه ىا وو اسل ىغن الغدروم عرغ     
عنه.ووكذا لو وسل ىا ل طاور يف الدم واسغتهل  إليغه حبيغ  ع خيغرب الغدم عغن ىسغماه        
ع يتلري حكم الدم يف العرو عما سل عن الدروم.ولو كان الغدم الغذي وغو يف الثغوب أو     

ه ممغغا عرغغ  عنغغه أو ممغغا ع يعغغف عنغغه كغغدم احلغغيا جغغا  ال غغ ل   البغغدن ىغغرتووا بغغني كونغغ
إليه.وكذا لو كان ىرتووا بني كونه اسل ىغن وروغم أو اكثغر لعغوارض خارجيغة كغأن كغان        
الدم ىتررساي أو خطاي ىستقيماي إلأن علم باحلالة السابقة ىغن الكثغرل والقلغة بنغ  عليهغا وإال      

علوم بالالغاي وإال ع جيغ  لغه ال غ ل     إليبين عل  العرو عنه إذا ع يكن أحد أطراا امل
 إليه.
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)خاىسهادثوب املرأل ال  هلا سميص واحد وهلا ىولوو يبوي عليها إلانه جيغو  هلغا   
 أن ت ل  يف سمي ها املذكور بةرط أن تلسله يف اليوم ىرل.

)ساوسهاديعر  عن الن اسة ال  عل  الثوب املرطر إليغه بدنغه حغاي االضغطرار     
 اكذورا .  ن الررورا  تبيح

)سغغابعهاديعر  عغغن الن اسغغة للمبطغغون واملسغغلوق واملستحاضغغة علغغ  تر غغيل       
 سيأت  ان تا  اهلل يف اله.

)وىنهادانه لو رأى جناسة يف ثوب اللري أو علغ  بغدن اللغري ال جيغ  عليغه إع ىغه       
عغن الرجغل يغرى يف ثغوب أخيغه وىغاي        بها.إلر  صحيحة امد بغن ىسغلم سغاي سغألته     

ال يؤذيه حي  ين غرا.بل جيغو  أن يبيغل أو يعطغ  املتغن س بغدون        ووو ي ل  ساي 
العغغ م بأنغغه ىتغغن س إذا ع تكغغن املنرعغغة املق غغوول ىنغغه ىةغغروطة الطهغغارل إلالغغدون         
املتن س أو الع غني املتغن س إذا باعغه أو ووبغه خيغرب بتن سغه.وأىا لغو أراو بيغل الرغر           

 م بالن اسغغة.إلر  اككغغ  عغغن املتغغن س أو الكتغغاب أو الثغغوب املتغغن س إلغغ  جيغغ  العغغ
عن رجل أعار رج  ثوباي إل غل  إليغه ووغو     كتاب سرب السناو ساي سألت ال او  

 :ال يعلمه.سلت:إلإن أعلمه ساي يعيد.ال ي ل  إليه ساي 
)وىنهغغادوجوب حرغغم املسغغاجد عغغن الن اسغغا  مبعنغغ  حرىغغة تلويثهغغا بالن اسغغة   

سقرها وجدرانها وأبوابهغا وتغبابيكها   ووجوب إ التها عنها رميل أج ا ها ىن أرضها و
 وكل ىا عد ىن أج ا ها وجوباي كرا ياي إلوريا إلورية عرإلية.

)وىنهاد وجوب إ الة الن اسغة عغن ا وانغ  يف ىقغام اسغتعماهلا مبغا وغو ىةغروط         
بالطهغغارل كا كغغل والةغغرب واللسغغل والوضغغو  إذا اسغغتل م اسغغتعماهلا تغغن س املغغأكوي   

 واملةروب واملا  الذي إليها.
)وىنهادحرىة أكل وترب الن س واملتن س.نعم ال بأق بغذل  ل طرغاي إذا ع   

 يكن ىرراي هلم وإال جي  عل  الول  أن يروعهم عنها كما حيرم سقيهم املسكرا .
)وىنهادإنه جي  إ الة الن اسة للطواا واجباي كان أو ىندوباي.نعم يعر  ىن ذلغ   

 ىا عر  ىن الن اسا  يف ال  ل.
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ب إ الغة الن اسغة عغن ىكغان سغ وو ا بهغة يف ال غ ل وون بغاس          )وىنهاد وجغو 
 ا عرا  إال إذا كانت الن اسة تسري لبدنه أو ثوبه.

)وىنهغغادإن الن اسغغة ووكغغذا الطهغغارل تثبغغت بغغالعلم الوجغغدان  وباالست غغحاب     
وبالبينة وبإخبار الواحد إذا كان خربه يغورث الوثغو  واالطمئنغان وبإخبغار ذي البغد إال      

ري إذا أخرب ذو اليد انه طبي وذو  ثلثاه وكان  غاور احلغاي خيالرغه إلانغه ال يقبغل      يف الع 
 سوله.

)وىنهغغادإن الن اسغغة إذا تعغغدو  إلغغإن تسغغاو  يف احلكغغم تغغداخل ىقترغغاوا وان     
اختلرت يف احلكم كانت الطهارل تابعة  كثروغا أثغراي إلمغث ي لغو أصغاب الثغوب ىغين ووم        

و اللسغل ىغرل واحغدل ولغو أصغابه بغوي وىغين كغان         كان الواج  بعد ال الغة لعينهمغا وغ   
 الواج  يف ىقام تطهري الثوب وو اللسل ىرتان  ن البوي يقتر  ذل .

 املطهرات 
 املاء

)ا وي ىنهاد وو املا  املطل  وون املراا ويةرتط يف التطهري به سوا  كغان كغثرياي   
 أو سلي ي أىور:

الن اسغة ىغن  غاور املتغن س أو      )أحدوادوصوي املا  إال اكل الذي وصلت إليه
باطنغغه.إللو كغغان املغغا  ال ي غغل إال بغغاطن املتغغن س كالغغذو  والررغغة والرصغغاص إذا        

 تن ست عند ذوبانها ثم إجنمد  إلانه يلسلها ال يطهر إال  اوروا وون باطنها.
)ثانيهاد واي عني الن اسغة حتغ  لغو غسغل املتغن س عغدل غسغ   وكانغت عغني          

ل  املتن س.نعم بقا  أثغر الن اسغة كغالريح والطعغم واللغون ال      الن اسة باسية ع يطهر ذ
مينغغل ىغغن الطهغغارل باللسغغل.إلاملتن س بالغغدم إذا بقغغ  لغغون الغغدم إليغغه ال مينغغل ىغغن تطهغغريه    
باللسغغل ووكغغذا بقغغا  را حغغة امليتغغة بغغل ال يرغغر حتغغ  بقغغا  خةغغونة اكغغل إذا كانغغت عغغني 

 الن اسة سد  الت.
ال  وو عليها إذ لو خرب عن حقيقتغه بغالتطهري    )ثالثهادبقا  املتن س عل  حقيقته

ع يكن التطهري لغه بغل للغريه إلمغث  إذا كغان الطغني أو السغكر أو القنغد ىتن سغاي بن اسغة           
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ممت جة رميل أج ا ه إلإن طهارته إمنا تكون باللسل له باملا  عل  دغو ي غل املغا   ميغل     
لقنغد النتةغار أج ا هغا يف املغا      ا ج ا  املتن سة وحينئذ تذو  حقيقة الطغني والسغكر وا  

واخت طهغغا بغغه وعنغغده ع يكغغن وغغذا اللسغغل غسغغ ي وتطهغغرياي هلغغا النترغغا  املوضغغوع نرغغري    
 استه ك البوي يف املا  الكثري إلانه ليس بتطهري للبوي.

)رابعهادعدم صريورل املغا  ىرغاإلاي إللغو كغان املتغن س عنغد غسغله وتطهغريه ي غري          
ملغغا  إللغغو كغغان املتغغن س عنغغد إلقا غغه يف الكغغر ي غغري ىغغا  الكغغر املغا  ىرغغاإلاي ع يطهغغر بهغغذا ا 

ىراإلاي ع يطهر بهذا املا  ووكذا لو صار عند ص  املا  عليغه ىرغاإلاي.نعم لغو صغار بعغد      
 اللسل به ىراإلاي طهر به.

)خاىسغغهادأن ال يغغتلري أوصغغاا املغغا  الث ثغغة اللغغون والطعغغم والرا حغغة بن اسغغة       
 لإللو تلري املا  بن اسة املتن س سبل انتها  اللسل بغه ع  املتن س عند غسله وتطهريه باملا

يطهر بهذا املا  وال يكر  عدم تلري املا  سبل ى سال املتن س بل البد ىغن عغدم تلغريه إال    
حني رق  اللسل به.نعم لو تلري املا  باملتن س وون جناسته أو تلري بالن اسة بعد رقغ   

 اللسل به ع يرر ذل  بطهارل املتن س.
 )ساوسهادطهارل املا  املستعمل يف  التطهري سبل اللسل به.

)سغغغغابعهادالتعرري يف الولغغغغوي إلانغغغغه تغغغغرط للغغغغتطهري سغغغغوا  كغغغغان بالقليغغغغل أو       
املعت م.وخيتص )التطهري باملا  القليلدبةروط  ا دل عل  وذه املذكورا  إلانه البد إليغه  

 ىل الةروط املذكورل أىور:
عغغد إ الغغة عغغني الن اسة:واللسغغل خيتلغغف   )أحغغدواد اللسغغل باملغغا  وون ال غغ  ب  

حبس  اخت ا املوارولإلر  بعغا املغوارو حيتغاب رققغه إال ع غر امللسغوي ويف بعرغها        
إال كبسغغه أو تلميغغ ه أو إلركغغه أو وسغغه أو تثقيلغغه ودغغو ذلغغ  ممغغا يوجغغ  صغغد  اللسغغل      
عرإلايلواملي ان وو صد  اللسغل بغأي دغو كغان وون ال غ .ولو إلغرض يف ىغورو صغد          

 ال   كر .اللسل ب
واحلاصل انه ىن املواضيل العرإلية يتبل يف رققهغا نرغر العغرا ويسغتثن  ىغن ذلغ        
بوي ال يب سبل أن يأكل الطعام سوا  أصاب البدن أو الثوب وأبواي ىا ال يؤكغل حلمغه   
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إذا أصابت البدن إلانغه يكرغ  ال غ  عليهغا وإن إلغرض أن اللسغل ال ي غد  عليغه كمغا          
كان التطهري باملا  القليل وأىا إذا كان باملغا  املعت غم كغالكر    سي    إن تا  اهلللوذا إذا 

واملطر إل  يعترب يف التطهري به اللسل بل يكر  استي   املا  عل  املتن س بعد إ الة عغني  
 الن اسة وإن ع ي د  اللسل.

)ثانيهغادوروو املغغا  علغ  املتغغن س إللغغو ألقغ  املتغغن س علغغ  املغا  القليغغل ع يطهغغر     
 لتطهري باملعت م كاملطر والكر ال يعترب إليه ذل .به.نعم يف ا

)ثالثهادتعدو اللسل أو ال   ووو ىعتغرب يف الغتطهري ىغن البغوي وتطهغري ا وانغ        
باملا  القليل بعد إ الغة عغني الن اسغة إلقطلأىغا يف بغاس  الن اسغا  ويف غغري ا وانغ  ىغن          

 الغتطهري بعغد إ الغة عغني     املتن سا  ويف التطهري باملا  املعت م إل  جيغ  تعغدو اللسغل يف   
 الن اسة.

)رابعهادإ الة اللسالة امل يلة لعني الن اسغة بالع غر ودغوه ولغو بغالت ريف حبيغ        
ع يب  ىنها إال الذي ع يعتد به عرإلاي كالباس  بعد الع ر والباس  عل  البغدن بعغد إ الغة    

 ا  املعت م إل  يعترب ذل .الن اسة عنه باملا  إلانه ال يرر بالتطهري باملا  القليل وأىا يف امل
 التطهري من البول

يعترب يف التطهري ىن البوي باملغا  القليغل إذا أصغاب الثغوب أو كغل ىغا يرسغ  إليغه          
البوي كالرر  ودوه اللسغل ىغرتني وإذا أصغاب البغدن أو كغل ىغا ال يرسغ  إليغه البغوي          

غغريه ىغن    كاحل ر ا ىلس ال ل  ال   ىرتني وال إلر  يف ذل  بغني بغوي النسغان أو   
أبواي ىا ال يؤكل حلمه.نعم بوي ال يب سبل أن يأكغل الطعغام يكرغ  ال غ  عليغه باملغا        
ىرل واحدل سوا  أصاب البدن أو الثوب أو دووما ويستثن  ىن ذل  كلغه ا وانغ  إلغان    
هلغا حكغم خغاص سغي    إن تغا  اهلل عغغن سريغ  كمغا إن االسغتن ا  ىغن البغوي جيغغ             

 سري . الك م إليه إن تا  اهلل عن
والراور أن ىا ذكرنغاه إمنغا وغو بعغد  واي عغني الن اسغة با رغاا أو املغا  أو غغري          
ذل .واللسل أو ال   امل يل للعغني ال حيسغ  ىنهغا وىغامه جنغس خبغ ا الواسغل بعغده         
ىن اللسل أو ال   إلهو طاور كما تقغدم إن اللسغلة امل يلغة جنسغة واملطهغرل طغاورل.وال       
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بتني استمرار ص  املغا لو أىغا الغتطهري باملغا  املعت غم كغالكر       يقوم ىقام اللسلتني أو ال 
واملطر إل  يعترب إليغه ذلغ  بغل يكرغ  إليغه اسغتي   املغا  علغ  ىوضغل الن اسغة بعغد إ الغة             

 عينها.
 التطهري من سائر النجاسات 

وسا ر الن اسا  ىا عدا البوي يكرغ  يف الغتطهري ىنهغا بعغد إ الغة عينهغا بغأي دغو         
احدل يف املا  القليل ويف املا  املعت غم يكرغ  بعغد إ الغة عينهغا اسغتي         كان اللسل ىرل و

املا  عليها ىا عدا ا وان  إلان هلا حكماي خاصاي سغي    إن تغا  اهلل عغن سري لووكغذا     
 املتن س باملتن س بها إلان حكمه حكم املتن س بسا ر الن اسا .

 تطهري األواني

  القليل غسلها باملغا  ثغ ث ىغرا  بعغد إ الغة      يعترب يف تطهري ا وان  املتن سة باملا
عني الن اسة عنها بأي دو كان واللسلة امل يلة للعني ال رسغ  ىنهالويسغتثن  ىغن ذلغ      

 أىران:
)أحدومادالنا  الغذي ولغ  إليغه الكلغ  إلانغه ال يطهغر إال بلسغله بغالرتاب ىغرل ثغم           

  عغر  الكلغ  وال سغا ر    باملا  ىرتني ويلح  بالولوي لطل الكل  لإلنا  وال يلحغ  بغذل  
رطوباته وال إوخاي أعرا ه يف النا  بل حكم ذل  حكم سا ر الن اسغا  إذا أصغابت   
النا  كمغا ال يلحغ  بالنغا  بغاس  ا تغيا  الغ  تتغن س بغه بغل حكمهغا حكغم املتغن س             
بسا ر الن اسا  ىن اللسل ىرل.وجي ي اللسل بالرتاب ولو بواسطة اولة كمغا لغو كغان    

 ضيقاي.وال جي  التكرار لو ول  إليه عدل ك ب سبل التطهري. راق النا 
)ثانيهادالنا  املتن س بةرب انن ير ىنه والنا  الذي ىا  ا غرذ إليغه إلانغه يعتغرب     
يف تطهريوما غسل النا  سبعاي.وأىا إنا  انمر وإن كان ورو يف تطهريه الغدل  باليغد ىغل    

ل  إ الغغة عغغني الن اسغغة إليكغغون حكمغغه غسغله ثغغ ث ىغغرا  لكغغن الرغغاور أن املغغراو بالغد  
حكم املتن س بسا ر الن اسا  وال خ وصية له عليها.وذا كله يف تطهري ا وان  باملغا   
القليللأىا تطهريوا باملا  املعت غم إليكرغ  إليغه اسغتي   املغا  عليهغا ىغرل واحغدل إليمغا عغدا           
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املعت غغم ىغغرل  ولغغوي الكلغغ  إلانغغه البغغد ىغغن اللسغغل بغغالرتاب أوي ىغغرل ثغغم غسغغله يف املغغا   
 واحدل.

 تطهري العجني وحنوه

إذا أصاب  اور الع ني جناسة وون باطنه إلانه يطهر بعد إ الة عني الن اسغة عنغه   
ب   املا  عليه أو استي   املا  املعت م عليه.و أىا إذا تن س باطنه كمغا لغو ع غن مبغا      

املعت غم كغالكر   ىتن س إليمكن تطهريه بأن خيب  أو جيرف نرس الع ني ويوضغل يف املغا    
ودغغوه حتغغ  يعلغغم وصغغوي املغغا  إال سغغا ر ا جغغ ا  املتن سغغة.ويف ىرسغغلة ال غغدو  سغغاي  

انغغ   إلوجغغد لقمغغة خبغغ  يف القغغذر إلأخغغذوا وغسغغلها ووإلعهغغا إال   وخغغل أبغغو جعرغغر 
للمملغوك:أين   :تكون ىع  وكلها إذا خرجت إللمغا خغرب سغاي    مملوك ىعه إلقاي 

انهغا ىغا اسغتقر  يف جغوا أحغد إال       .إلقاي  اهلل اللقمة؟ساي أكلتها يا ابن رسوي 
 وجبت له ا نة إلاذو  إلأنت حر إلان  أكره أن استخدم رج  ىن أول ا نة.

 املائعات املتنجسة

وغغ  كمغغا عرإلغغت ال تطهغغر وإذا اسغغتهلكت باملغغا  املعت غغم خرجغغت عغغن الضغغاإلة   
د ذلغ  ىنغه كانغت    وصار  ىا اي ىطلقاي وىعه تنتر  حقيقتهغا.نعم لغو أىكغن إخراجهغا بعغ     

طاورل كما يقاي يف ىغا  احل غرم إذ اسغتهل  يف كغر إلانغه بعغد غليانغه يبقغ  ىغا  احل غرم           
وحينئغغذ إليكغغون طاورايلووكغغذا الغغدون املتغغن س إذا وضغغل يف ىغغا  يبلغغ  كغغراي وسغغد غلغغ      
إليخلط الدون بغه حغاي غليانغه إلغإن الغدون بعغد بغروول املغا  جيمغد ويكغون طغاوراي ىغا ع             

 لط  .خيرب املا  عن ا
 تطهري الذهب والفضة

ووكغغذا علغغم حغغاي الغغذو  والررغغة وا وانغغ  الررإلوريغغة أو ال جاجيغغة إلانهغغا إن   
تن س  اوروا أىكن تطهريوا باملا  القليل والكثري وإن تن س  اوروا وباطنها كمغا لغو   
صنعت ىن ىاول ىتن سغة كغان  اوروغا يطهغر باملغا  القليغل أو الكغثري وون باطنهغا لعغدم          

ملا  إليه إللو  اي  اوروا كغأن كثغر اسغتعماله و هغر ىغن باطنهغا املتغن س تغ           وصوي ا
 وج  تطهريه.



  ............................................................... تطهري الثوب امل بوي 

 

40 

 تطهري األرض 

ووكذا يعلم حاي ا رض املتن سة وان ا واوجر والغرتب الغ  يسغ د عليهغا      
واحلبوب كاحلنطة والةعري والسمسم املتن سة إلان الن اسة إن كانت ع تنرذ إال باطنها 

عليهغا املغا  وسغد طهغر  حتغ  ا رض الن ىغا  اللسغالة املطهغرل كمغا           ا يل عينها وص 
عرإلت طاور.نعم إ الغة عغني الن اسغة يكغون بلغري املغا  إذا كغان املغا  ينرغذ إليهغا الن ىغا             
اللسالة امل يل للعني جنس كما عرإلتلوإن كانت الن اسغة سغد نرغذ  لباطنهغا إل بغد ىغن       

ا غاري علغ  أج ا هغا املتن سغة حبيغ  ي غل       تطهريوا ىن استي   املا  املعت م كغالكر و 
إليهغغا وون أن خيغغرب عغغن الطغغ   ولغغو بوضغغعها ىغغدل يف املغغا  املعت غغم.وىنه يعلغغم حغغاي 
ال ابون إال انه خيرف ا ىر إليه إنه لو تن س بعغد صغريورته صغابوناي ع ت غل الن اسغة      

 قام .إال باطنه كما ذكر ل  ذل  بعا ا إلاضل وال اسل ىن الة  ووو كاا يف امل
 تطهري اللحوم وحنوها

أىغا اللحغغوم والةغغحوم واللغغنب الرا غغ  وا غنب إن تغغن س  اوروغغا إليكرغغ  غسغغل   
 اوروا وال متنل الدسوىة ال  عليها ىن التطهري إلانها كالدسوىة ل  عل  بدن النسغان  
ولو تن س  اوروا وباطنها إلمقتر  ىا ذكرنغاه وغو عغدم الطهغارل ىغا ع يعلغم بوصغوي        

هر لباطنها كأن توضل يف املا  املعت م حتغ  ينرغذ يف أعماسهغا.نعم ميكغن أن مينغل      املا  املط
ىغغن وصغغوي الن اسغغة لبغغاطن اللحغغم والةغغحم حتغغ  لغغو طغغبي يف ىتغغن س وإمنغغا البخغغار    
واحلرارل و  ال  تطبي باطنه ويكرينا يف وذا املقام الة  وحينئذ ميكغن تطهغريه إلغيمكن    

سغأي عغن    ان أىري املغؤىنني   عن أب  عبد اهلل تطهريه باملا  القليل ب به وسد ورو 
 سدر طبخت إلإذا يف القدر إلأرل ساي:يرا  ىرسها ويلسل اللحم ويؤكل.

 تطهري الثوب املصبوغ

ومما ذكرنا يعلم حاي الثوب امل بوي باملا ل املتغن س إلغان ال غب  إن ع يكغن لغه        
لن اسغة وإن كغان لغه    جرم وإمنا وو لون إلقط كان حكم الثوب حكغم الثغوب املتغن س با   

جرم إل بد يف تطهريه ىن ح وي العلم بنروذ املا  إال اليل أج ا ه عل  دو ال يوجغ   
خروب املا  عن الط   إال الضاإلة ووكذا حاي ال غب  علغ  البغدن إذا كغان ىتن سغاي      
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كاحلنا  ودووا مما ي ب  الةعر به إلانه بعغد إ الغة جرىغه وإن بقغ  لونغه يطهغر البغدن ىنغه         
 ا .بامل

 تطهري امللح والسكر 

ووكذا يعلم حاي السكر والقند وامللغح إلانغه ال يطهغر حتغ  بغالكثري إذ أنغه ال ينرغذ        
إليه املا  إال وصار ىراإلاي إليكون املا  حغاي الغتطهري بغه ىرغاإلاي وسغد عرإلغت انغه البغد وان         

 يكون ىطلقاي.إال إذا تن س  اوره وأىكن إ الة عني الن اسة ىنه.
 فائدة مهمة

انه سد  هر مما سدىناه انه بعد إ الة عني الن اسة عغن املتغن س سغوا  كغان البغدن       
أو الثوب أو الرر  أو النا  أو غري ذل  إلعند غسله وتطهريه إذا أصاب املا  ىغا ات غل   
باكل املتن س أو اكل املنر ل عنه أو اكل املنرم إليه ع يتن س به  ن ىغا  اللسغالة   

ىنا ليس بن س إللو كان  نغده ىتن سغاي وبعغد إ الغة عغني الن اسغة عنغه        املطهرل كما تقدم 
ص  عليغه املغا  وأصغاب كرغه ع يتغن س كره.وعليغه إلمغا تعغارا وغذه ا يغام يف غسغل            
الكأق والقد  بعد إ الة عني الن اسة ىن أن يوضل إليه املا  ثم توضل اليد عل  أعغ ه  

نغه علغ  النسغان والغذي أصغاب اليغد       ثم املا  إليه ووكذا ب نل ثغ ث ىغرا  إلاملتقغاطر ى   
 ليس بن س.

 التطهري باالستنجاء

ووو تطهري لرب البغوي أو اللغا ط.ويعترب يف تطهغري لغرب البغوي أن يكغون غسغله        
باملغغا  وون غغغريه ويكرغغ  يف اللسغغلة الواحغغدل امل يلغغة لعغغني الن اسغغة.وال إلغغر  بغغني لغغرب  

بيعغ  وغغريه واملعتغاو وغغريه.وال جيغ       البوي للذكر أو ا نث  أو اننث  وبني املخغرب الط 
ولغغغ  لغغغرب البغغغوي عنغغغد تطهغغغريه إال إذا صغغغار ىغغغل البغغغوي تغغغ   ال يغغغ وي إال بالغغغدل  
كاملذي.وىل الة  يف صريورل ىثل ذل  ىل البغوي يبنغ  علغ  عدىغه.وأىا تطهغري لغرب       
اللا ط إليكرغ  إليغه اللسغل باملغا  ملغا  هغر ىنغه إذا تلغوث باللغا ط عنغد خروجغه ىنغه وون             

طنغغه إلانغغه ال جيغغ  غسغغله بإوخغغاي ا صغغابل يف الغغدبر.ويكر  اللسغغلة الواحغغدل املوجبغغة  با
لنقا  اكل ىن اللا ط وال يرر بقا  الرا حة أو اللون بعغد نقغا  املخغرب باملا .وعليغه إلمغا      
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تعارا يف وذه ا يام يف الرناو  احلديثة ىن إجياو ىقعد خيرب ىنه املا  بقول ىنقية ملخغرب  
ىطهغغراي للمخرب.وجيغغ ي يف خ غغوص الغغتطهري ىغغن اللغغا ط وون البغغوي     اللغغا ط يكغغون  

 ا ح ار امل يلة لعني الن اسة بةروط:
)أحدوادأن ال تكون ا ح ار أسل ىغن ث ثغة وان  الغت عغني الن اسغة بأسغل ىغن        
ذل  وال يكر  استعماي احل ر الواحد ىغن ثغ ث جهغا  ىغن غغري إلغر  بغني اسغتيعاب         

 ني تو يل املسحا  عل  أج ا  اكل:ا ح ار للمحل يف كل ىسح وب
 )ثانيهادإن ال يتعدى اللا ط عن املخرب عل  وجه ال ي د  عليه االستن ا .

)ثالثهادأن ت واو ا ح ار علغ  الث ثغة إذا ع تغذو  عغني اللغا ط بالث ثغة حتغ         
 ت وي العني.

 )رابعهادأن ال تكون ا ح ار ىتن سة وميسح باملوضل املتن س ىنها.
ادأن ال تكغغون يف احل غغر رطوبغغة ىسغغرية وإال لتن سغغت تلغغ  الرطوبغغة      )خاىسغغه

 ويكون ىا يستن   به ىتن ساي.
)ساوسهادأن ال يكون ىل اللا ط جناسة أخرى كأن خغرب ىعغه وم أو أصغابه ىغن     
انغغارب جناسغغة كغغالبوي.ويقوم ىقغغام ا ح غغار بالةغغروط املغغذكورل غريوغغا ىغغن ا جسغغام  

ف وان ا وانر  إلرغ  صغحيحة  رارل ان علغ  بغن     الطاورل القالعة للن اسة كالكرس
كغان يتمسغح ىغن اللغا ط بالكرسغف وال يلتسغل ويسغتثن  ىغن ذلغ  الغروث            احلسني

والعرم وا عيان الن سغة وا جسغام ال غقيلة الغ  هلغا صغيقلة وى ىسغة متنغل ىغن سلغل           
مل يغل  الن اسة بها الذي وو ترط التطهري.وعليه إلي ح االستن ا  ىن اللا ط بالكاغغد ا 

لعني الن اسة بةروط الستة املذكورل.نعم ال جيو  االستن ا  با جسغام الغ  هلغا حرىغة     
 متنل ىن االستهانة بها.

 ويلح  يف املقام ىطلبان ا وي يف التخل  والثان  يف االستربا :
 التخلي

وجي  يف التخل  أن جيلس املتخل  حبي  ال يرى عورته إنسان ولو لرلمة أو بعد 
أو عدم النا ر ويسغتثن  ىغن ذلغ  الغ وب بالنسغبة ل وجتغه ولل وجغة بالنسغبة          عن الناق
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ل وجها واململوكة بالنسبة ملالكها إذا كان جيو  له وطؤوغا واكللغة بالنسغبة إال اكلغل لغه      
والطرل غري املمي  واملرطر سوا  كان يف حاي التخلغ  أو غريه.والعغورل يف الرجغل وغ      

  املرأل و  الدبر والررب.الدبر والقري  والبيرتنيلويف
ووكذا حيرم عند التخل  استقباي القبلغة  واسغتدباروا يف ا بنيغة وال غحارى وال     
حيرم ذل  عند االسغتن ا .واملراو باالسغتقباي وباالسغتدبار وغو املعنغ  العغريف السغتقباي        

 البدن واستدباره ال االستقباي واالستدبار بالعورل إلقط.
  كيفية االسترباء وفائدته

وإلا دل االستربا  بعد البوي صغحياي وغو عغدم صلغف البغوي يف ا غرى إذ صلرغه إليغه         
ينتل أىراضا ىروقة والتهابا  ى ىنغة بغل لغه نغوع تغأثري علغ  النسغل حيغ  خيغتلط بغاملين           
إليرسد الرحم ويؤثر عل  جها ه وانتاجه.وإلا دته الةرعية و  عدم جريان حكغم البغوي   

ىن ا رى بعد البغوي وا إلرغل إليغه أن خيغرط بالوسغط        عل  الرطوبة املةتبهة انارجة
ىن يده اليسرى ىن املقعد إال أصل الذكر أعين االنثيني ث ثغاي ويع غر ىغن اصغل الغذكر      
إال طرإله ث ثا ثم ينرته ث ثغاي.وال يعتغرب يف التنحنح.وال غرب سبلغه ونيئغة وإذا تغ  ىغن ع        

  عغغغدم انغغغروب وإن  غغغن  يسغغغترب  أنغغغه خرجغغغت ىنغغغه رطوبغغغة ىةغغغتبهة أم ال بنغغغ  علغغغ   
انروب.وليس عل  املرأل االستربا .والقوي بأنها تسترب  عرضاي أو ت غرب سلغي  وتتنحغنح    
وتع غر إلرجهغا عرضغغاي ال وليغل عليغغه والرطوبغة انارجغغة ىنهغا اكوىغغة بالطهغارل وعغغدم       

 الناسرية للوضو .
 تطهري امليت

  ا وال مبغغا  سغغد عرإلغغت إن النسغغان إذا ىغغا  تغغن س ولكغغن تلسغغيله ثغغ ث ىغغرا 
ى اح  للسدر والثانية مبا  ى اح  للكاإلور إال إذا كان ارىاي إلغ  جيعغل إليغه والثالثغة     
مبا  القرا  كلسل ا نابة ىوج  لتطهريه وعغدم جناسغته علغ  تر غيل سغي    إن تغا        

 اهلل يف ىبح  االغساي وتقدم سسم ىنه يف ىبح  امليتة.
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 الشمس 

ا وغغ  تطهغغر ا رض بتوابعهغغا ىغغن الرىغغل    )الثغغان  ىغغن املطهغغرا د الةغغمس وإمنغغ   
واحل غغ  والغغرتاب واملعغغدن وتطهغغر ا بنيغغة بتوابعهغغا كا غغداران واوجغغر والةغغبابي          
وا غغغص والقغغغري والطغغغني وتطهغغغر النباتغغغا  وا تغغغ ار بتوابعهغغغا كغغغا ورا  وا مثغغغار     
 وا  وارللكن كل ذل  ىا واىت تابعة ملواضيعها املذكورل إلإذا انر غلت عنهغا ع تطهغر   

بهغغغا وتطهغغغر احل غغغر والبغغغواري وكغغغل ىغغغا ال جتغغغري العغغغاول بنقلغغغه كغغغالرروا املثبتغغغة يف  
ا رض.وال إلغغر  يف الغغتطهري بالةغغمس بغغني البغغوي وسغغا ر الن اسغغا  ولكغغن يةغغرتط يف   

 التطهري بها أىران:
)أحغدوماد  واي عغني الن اسغة ىنهغا ولغغذا ال تطهغر الةغمس ا غ رل وال الكنيغغف        

 لوجوو عني الن اسة إليها.
)ثانيهمغغاد أن حي غغل الت ريغغف عغغن الن اسغغة بإتغغرا  الةغغمس عليهغغا ولغغو برعغغل 
املكلغغف بغغأن يغغر  املغغا  علغغ  ىوضغغل الن اسغغة.وبعبارل أوضغغح البغغد ىغغن رطوبغغة اكغغل   
ليسغغتند ذوغغاب الن اسغغة إال إتغغراسها وأصغغابتها إللغغو جغغف سبغغل التغغرا  ثغغم أتغغرست      

إال حغرارل الةغمس ع   الةمس عليه ع يطهغر كمغا لغو جغف ىغا رغت الرغل وإن اسغتند         
يطهر.ووكذا لو وضل ح ري عل  ح ري أو ح ر عل  ح ر وكانغا ىتن سغني ع يطهغر    
بالةمس إال ىا أصابته ىنهما وون اوخغر.نعم إذا كانغت رطوبغة الن اسغة الغ  أصغابت       
ا رض أو احل غغري ودوومغغا سغغد أثغغر  يف البغغاطن وجغغف الرغغاور والبغغاطن بإتغغرا         

ور والبغاطن اليعاي.كمغا انغه يكرغ  يف ىطهريغة الةغمس       الةمس عل  الرغاور طهغر الرغا   
استناو ا راا إليها عرإلاي إلغ  يقغد  ىدخليغة الغريح أو حغرارل اهلغوا  إليغه حبسغ  الدسغة          

 العقلية إذا كان ي د  عرإلاي استناو الت ريف إال إترا  الةمس.
 االستحالة

قة إال حقيقغة  )الثال  ىن املطهرا د االستحالة إال الطاور وو  االنتقاي ىن حقي
أخرى ال جمرو طريان أسم آخغر بغل كلمغا انتقغل الغن س أو املتغن س إال ىوضغوع آخغر         
عند العرا حبي  يكون يف نرروم انه تبدي إال ىوضوع ىلاير لغه ال انغه تبغدي حغاي ىغن      
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حاالتغغه أو صغغرة ىغغن صغغراته.إال انغغه سغغد تقغغدىت التغغارل إال ان عغغد ىثغغل ذلغغ  ىغغن         
،وكيف كان إلغالبوي واللغا ط بغل وسغا ر ا عيغان الن سغة       املطهرا  ىبن  عل  التساىح 

إذا استحالت إال خبار أو وخان أو رىاو كغان طغاورا ووكغذا املغا  الغن س إذا اسغتحاي       
بغغوالي أو لبنغغاي أو عرسغغاي أو لعابغغا حليغغوان ىغغأكوي اللحغغم يكغغون طغغاوراي.وىن وغغذا البغغاب        

وي أو ا مثغار أو احلبغوب   صريورل اللا ط والبوي والدم واللذا  الغن س جغ  ا ىغن البقغ    
إلانها تكغون طاورل.ووكغذا لغو اسغتحالت العغذرل ووواي إلغأن الغدوو يكغون طاوراي.وىثغل          
ذل  الكل  وانن ير وسا ر ا عيان الن سة إذا وسعغت يف الغرتاب أو امللغح إلاسغتحالت     
ترابا أو ىلحا إلانه يكون طاورا.نعم لو كانت رطوبة ىسرية تعغد  جناسغتها إال امللغح أو    

لرتاب الذي وسعت إليه خبغ ا ىغا إذا ع تكغن رطوبغة ىسغرية كغان ا ميغل طغاورايلوىل         ا
الةغغ  يف وجغغوو الرطوبغغة املسغغرية إلا صغغل الطهغغارل للةغغ  يف عغغروض الن اسغغة علغغ    
الرتاب أو امللح.وال إلغر  يف ذلغ  بغني ا عيغان الن سغة وبغني املتن سغة ولغو تغ  يف ان          

م ال حيكغم أيرغا بالطهغارل كمغا لغو تغ  يف ان       املستحيل إليه حقيقة أخرى عند العغرا أ 
صريورل انة  املتن س إلحماي ىن سبيل تبغدي املوضغوع إال ىوضغوع آخغر عنغد العغرا       

 أو ىن سبيل تبدي احلاال  وال را  إلانه حيكم بالطهارل أيرا.
 االنقالب 

)الرابل ىن املطهرا داالنق ب والرر  بينغه وبغني االسغتحالة وغو ان التبغدي إليهغا       
ا يكون تبدالي باحلقيقة ك ريورل انةغ  رىغاواي خبغ ا االنقغ ب إلغان التبغدي إليغه إمنغا         إمن

يكون بالوصف أو احلاي ىل بقا  املوضوع وكيغف كغان إلغاالنق ب إمنغا يطهغر انمغر بغل        
سا ر املسكرا  املا عة إذا انقلبت خ ي بنرسها أو بغالع ب بةغرط عغدم تن سغها بن اسغة      

و دغوه.وىت  طهغر  بانق بهغا خغ ي يتبعهغا يف الطهغارل إناموغا        أخرى كأن وسل عليه وم أ
واوال  امل غغاحبة هلغغا املت غغلة بهغغا حغغاي االنقغغ ب وون املنر غغلة عنهغغا يف وغغذا احلغغني     
ووكذا يطهر االنق ب سا ر ا جسام الغ  جعلغت يف املسغكرا  بانق بهغا خغ ي كغامللح       

ملسغكر عغن النغا  بعغد كونغه مملغو اي بغه        وانل ال  جتعل يف انمر لقلبه خ ي.ولو نقغص ا 
إلانقلغغ  املسغغكر خغغ ي طهغغر ا غغ   ا علغغ  ىغغن النغغا  وال جيغغ  ثقغغ  النغغا  ىغغن أسغغرله    
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لخراب انل.ولو استهل  انمر يف انل تغن س ا ميغل وعلغ  وغذا تنغ ي روايغة أبغ         
 ال بغأق إذا ع جيعغل إليهغا ىغا يللبهغا.ولو      عن انمغر جيعغل خغ ي سغاي      ب ري عنه 

 ت  يف االنق ب حيكم بالن اسة.
 ذهاب الثلثني

)انغغاىس ىغغن املطهرا دذوغغاب الثلغغثني ووغغو إمنغغا يكغغون ىطهغغراي للع غغري العغغنيب   
عندىا يكون ىسكراي.وال إلر  يف ذواب الثلغثني بالنغار أو بالةغمس أو بلغري ذلغ  كمغا ال       

ملسغاحة وكمغا   إلر  بني ذواب ثلثيه باملساحة أو الكيغل أو الغو ن وىغل االخغت ا تقغدم ا     
يطهر الع ري املسكر بذواب ثلثيه كذل  يطهر بتبعه انا ه الذي ذوغ  إليغه ثلثغاه واوال     
ال  ي اوهلا العاىل حاي ذواب ثلثيه.ولو ت  يف اسغكار الع غري بنغ  علغ  عدىغه.ولو      

 ت  يف ذواب الثلثني بن  عل  عدىه.
 االنتقال 

حالة إلانه عبارل عن حلغوي  )الساوق ىن املطهرا داالنتقاي ووو سري  ىن االست
الن س يف اغل آخغر حكغم الةغارع بطهارتغه عنغد نسغبته لغذل  اكغل ويعتغرب إليغه صغد              
النسبة إال ذل  اكل اوخر عل  سبيل احلقيقة إللغو تغ  يف صغد  النسغبة بعغد االنتقغاي       
كما إذا وخل ت   ىن الن اسا  يف بطون بعا احليوانا  املأكولغة اللحغم وع يسغتقر    

  يعلم صغد  نسغبته إليهغا ع حيكغم بالطهغارل كمغا لغو تغرب احليغوان الغدم وع           إليها حت
يستقر يف جوإله حت  ذبح واخرب ىنه كغان الغدم باسيغا علغ  جناسغته لعغدم إحغرا  صغد          
نسبته إليه وهلذا كان وم العل  بعد ى ه ىن النسغان جنغس خبغ ا وم البغ  والربغغوث      

  النسبة حقيقة بني احليغوان  وبغني غغريه    والقمل واحلر ىس وأتباوها.وال إلر  بعد صد
وال بغغني الغغدم ىغغن الن اسغغا  وبغغني غغغريه إللغغو تغغرب الةغغ ر أو النباتغغا  ىتن سغغا طهغغر  
ل غغد  النسغغبة للةغغ ر والنبغغا  حقيقغغة والتحقيغغ  إن االنتقغغاي إذا ع يرجغغل إال تبغغدي      
 املوضغغوع عنغغد العغغرا ع يكغغن ىطهغغراي و أىغغا وم البغغ  والربغغغوث إلهمغغا طغغاوران لغغوروو

 ا خبار بذل .ولعل ىن ذل  نقل عني امليت أو يده أو دو ذل  إال احل .
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 اإلسالم

)السابل ىن املطهرا دالس م ووو ىوج  لطهارل الكغاإلر سغوا  كغان اصغليا أو     
ىرتداي ىلياي أو إلطرياي.ويكر  يف إسغ ىه إ هغاره للةغهاوتني إذا ع يعلغم ويقطغل مبخالرتغه       

 ىا يتبعه ىن ب اسه وعرسه ووىعة عينه ودو ذل .العتقاوه وعقيدته.ويطهر أيرا 
 التبعية

)الثغغاىن ىغغن املطهرا دالتبعيغغة ووغغ  إمنغغا تكغغون يف ا تغغيا  الغغ  ال تنرغغ  عغغن       
املطهر)بالرتحدحغغغاي تطهغغغريه حبيغغغ  يكغغغون حكغغغم الةغغغارع بالطهغغغارل للمتبغغغوع ىقترغغغياي 

لموا وامنغا طهغارتهم   لطهارتها وليس ىنها تبعية أوالو الكرغار وبغا هم يف الطهغارل إذا اسغ    
لسغغ ىهم بإسغغ م آبغغا هم نرغغري أوالو املسغغلمني إلتكغغون طهغغارتهم بالسغغ م كن اسغغتهم 
بالكرر.نعم ىنها تبعية  روا املسكرا  وآالتها للمسكرا  يف الطهارل إذا انقلبغت خغ ي   
بةرط كونها ىت لة باملتبوع حاي االنق ب وغغري ىتن سغة بن اسغة أخغرى وىثلغها تبعيغة       

ملباترل لللسل وآلة الد  إليما ال يع ر واللسالة الباسية بعد الع ر إلإنها تطهر تبعغاي  اليد ا
لطهارل امللسوي وسد أترنا إال اللة ىن ا تيا  ال  تطهر بغالتبل وسنةغري إن تغا  اهلل    

 إال اللة أخرى ىنها عند البح  عن ىتبوعها.  
 الزوال

 ىوارو ث ثة : )التاسل ىن املطهرا دال واي ووو يكون ىطهرا يف
)إحغغداواداحليوانا  ال غغاىتة إلغغان  واي عغغني الن اسغغة عغغن احليوانغغا  ال غغاىتة    
ىطلقاي ىا  هر ىنها وىا بطن ىطهر هلا إللغو  اي عغني الن اسغة عنهغا بغأي دغو كغان صغار         
ىوضل الن اسة طاورا.إلاهلرل إذا أكلت الن س أو املتن س ثم  اي أثره عن إلمهغا طهغر   

جاجة بل حت  احليوانغا  املتكونغة يف الن اسغا  كا عغل ونبغا       إلمها.ووكذا ىنقار الد
وروان والغغدوو إلغغإذا  اي عنهغغا عغغني الن اسغغة كانغغت طاورل.ولغغذا لغغو وسغغل احليغغوان غغغري  
ىأكوي اللحم يف املا عا  وخرب ىنها حيغاي ال حيكغم بن اسغته ىغل العلغم بغان لرجغه سغد         

دم الوالول.ولغو تغ  يف أن   تن س بغالبوي أو العغذرل أو املغين وان جسغمه سغد تغن س بغ       
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عغغني الن اسغغة أو املتغغن س  الغغت عغغن احليغغوان أم ال بنغغ  علغغ   واهلغغا وكغغان اكوىغغا     
 بالطهارل وال وجه الست حاب الن اسة.

)ثانيهادبغغاطن النسغغان إلغغان  واي عغغني الن اسغغة عغغن باطنغغه ىطهغغر لغغه وان كانغغت   
كرنغاه بغني وروو الن اسغة    الرطوبة امل سية لعني الن اسة ىوجوول وال إلر  يف اليل ىا ذ

 عليه ىن انارب أو ىن الداخل.
)ثالثهاد واي التليري عن ا غاري والبئغر واملطغر وغريوغا ممغا تقغدم يف ىبحغ  امليغاه         
إلأن  واي التلري عنها ىوجغ  لطهارتهغا إلراجغل ذلغ  ويف عغد وغذا ىغن املطهغرا  ىغبين          

 عل  املساحة.
 االسترباء

يوان ا  ي إلانغه ىطهغر لعرسغه الغن س ولبولغه      )العاتر ىن املطهرا د استربا  احل
ونروجه وىوج  حللية أكلغه.واملراو بغاحليوان ا غ ي الغذي وغو سابغل للطهغارل وحليغة         
اوكغغل باالسغغتربا  وغغو خ غغوص احليغغوان املغغأكوي اللحغغم ذي الغغنرس السغغا لة املتلغغذي    

ن بعغغذرل النسغغان تلذيغغة توجغغ  صغغد  ا غغ ي عليغغه عرإلغغاي وون املتلغغذي بلريوغغا ىغغ         
الن اسا  واملتن سا  إلانغه ال حيغرم أكلغه إال إذا صغار ىغن انبا غ  ووون جنغس العغني         
إلانه باالستربا  ال يطهر. واالستربا  املوج  لطهارل احليوان ا  ي وحليغة أكلغه خيتلغف    
باخت ا احليوانا  إلالناسغة رغبس وتلغذي أربعغني يوىغاي والبقغرل عةغرين والةغال عةغرل          

م والدجاجغغة ث ثغغة أيغغام ويف غريوغغا رغغبس وتلغغذي حتغغ  يغغ وي  أيغغام والبطغغة مخسغغة أيغغا
وصغغف ا لغغل عنهغغا وسغغي    إن تغغا  اهلل  يغغاول توضغغيح وإلغغروع يف كتغغاب ا طعمغغة      
واالتربة.ويكون االستربا  ع ىة للطهغارل إليمغا لغو كغان بانرطغا  بعغد البغوي أو إليمغا         

ب بعغده ىغن الرطوبغة    كان بالبوي بعد خروب املين إلانه يكغون إىغارل علغ  طهغارل ىغا خيغر      
املةتبه عل  تر يل تقدم يف االستربا  ىن البوي وسي    إن تغا  اهلل يف االسغتربا  ىغن    

 املين.
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 الغيبة

)احلاوي عةر ىن املطهرا دغيبة النسان املسغلم املكلغف العغاع بالن اسغة إلانهغا      
 توج  طهارل بدن النسغان وىغا يتعلغ  بغه ىغن الثيغاب والرغر  والرغروا ودووغا ىغل          

احتماي طرو الطهارل عند غيبته أىا إذا ع حيتمل التطهري يف حقه أو احتمل ولكغن اخغرب   
ببقا  الن اسة أو كان ع يعلم بالن اسة إلغيحكم عليغه بالن اسغة.وأىا إذا اخغرب بغالتطهري      
أو صدر ىنه إلعل يقتر  التطهري عند نرسه كال  ل إليحكم عليه بالطهارل وال خيرغ  ان  

طهغرا  ىغن بغاب املسغااة حيغ  انهغا ىغن الطغر  املثبتغة هلغا والكاتغرة            عد الليبة ىغن امل 
 عنها.

 األرض

)الثغغان  عةغغر ىغغن املطهغغرا دا رض ووغغ  ىطهغغرل ملخغغرب اللغغا ط باالسغغتن ا      
باحل ر ىنها.وىطهرل مليتة النسغان بغالتيمم بها.والنغا  الولغوي بلسغله برتابهغا ىغل غسغله         

.وىطهرل لباطن القدم وانف بل كل ىغا يتعغارا   ىرتني باملا  كما تقدم تر يل ذل  كله
املةغغ  بغغه كالقبقغغاب والنعغغل بغغل كغغل ىغغا يسغغتعان بغغه علغغ  املةغغ  عنغغد العغغرا كالعكغغا ل 
وع   ا عم  ونعل الدابة وخةبة االسطل وركبته وإلخذ املقعد ويغدي ىغن ميةغ  علغ      
يديغغغغه وع غغغغ   وسغغغغا ط النقل.والبغغغغاطن وغغغغو ىغغغغا تسغغغغرته ا رض حغغغغاي االعتمغغغغاو  

.ويلح  به حواتغيه وحاإلاتغه الغ  يتعغارا إصغابة الن اسغة هلغا حغاي املةغ  إلهغ            عليها
تطهر با رض كالباطن.وال إلر  يف تطهري ذل  با رض بني ىسحه بها أو باملة  عليهغا  
كما ال إلر  بني أن يكون تن سه بالن اسة احلاصلة باملة  عل  ا رض أو احلاصلة ىن 

مغغا ال إلغغر  يف ا رض بغغني الغغرتاب واحل غغر غغغريه كمغغا لغغو خغغرب ىغغن بغغاطن رجلغغه وم،ك 
والرىل وبني املبلطة با مسنت وا ص والنوره والقري نعم ال يكر  املة  علغ  الرغر    
واحل ري والبواري والغ رع ممغا ال بعغد ىغن أجغ ا  ا رض.ووكغذا ال إلغر  بغني ا رض         

تسغر جناسغة   املتن سة وبني الطهارل إلان املة  واملسح بكل ىنهما ىوج  للطهغارل ىغا ع   
أخرى ىنها لباطن املمسو  بها واملة  به عليها.كما ال إلر  يف ح غوي الطهغارل باملةغ     
أو املسح بني أن يكون يف باطن القدم رطوبة سغد جرغت باملةغ  أم ع تكغن رطوبغة نعغم       
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يةغغرتط يف الطهغغارل بغغا رض أىور)أحغغدوادجراا ا رض بنحغغو ال توجغغد إليهغغا رطوبغغة 
رطوبغغة غغغري ىسغغرية ع تكغغن ىرغغرل.وإذا تغغ  يف جراإلهغغا ال  ىسغغرية إلانغغه لغغو كانغغت إليهغغا

حيكغغم بكونهغغا ىطهغغرل إال إذا علغغم بغغان احلالغغة السغغابقة علغغ  وغغذه احلغغاي كانغغت جاإلغغة        
 إلتست ح 

)ثانيهاد  واي عني الن اسة حت  ال يبق  ىن أج ا  الن اسة ا ج ا  الغ  تغ وي   
ر  واهلغا عغاول لغو إلغرض وجغوو      عاول باملة  أو باملسح وال يرر بقا  ا ج ا  ال  يتعذ

ىثل وذه ا ج ا  كما ال يرر بقا  الرا حة وال كدورل اللغون وال الرطوبغة انال غة ىغن     
ا ج ا  املغذكورل وال ا جغ ا  ا رضغية الغ  تل غ  حبسغ  العغاول بالنعغل عنغد املةغ            

ت عل  ا رض أو املسح بها وال يعترب  واي عغني الن اسغة باملةغ  أو املسغح بغل لغو كانغ       
سد  الت سبل ذل  أو ع يكن هلا جرم كالبوي واملا  املتن س ثم ح ل املة  أو املسح 

 كر  ذل  يف ح وي التطهري  
 )ثالثهادعدم تن س ا رض بن اسة ىسرية لباطن املمسو  بها واملة  به عليها.

 اخلروج

)الثال  عةر ىن املطهرا دانغروب واملطهغر ىنغه علغ  أسسغام ث ثغة )أحغدوادوو        
الدم ىن الذبيحة باملقدار املتعارا إلانه ىطهر ملا بقغ  يف جوإلهغا علغ  القغوي بغان       خروب

 الدم يف الباطن جنس واال إليكون انروب ىانعاي ىن تن سه 
)ثانيهغغادخروب املقغغاوير املن وصغغة ىغغن البئغغر لوسغغوع الن اسغغا  إليهغغا علغغ  القغغوي  

 بن استها بها  
 ىنها لو كان جنساي.)ثالثهادخروب ىا  اللسالة إلانه ىطهر للباس  
 الشهادة

)الرابغغل عةغغر ىغغن املطهرا دالةغغهاول ووغغ  ىطهغغرل مليتغغة النسغغان إلقغغد تقغغدم ان     
أو نا بغة بغل كغل ىغن ستغل يف سغبيل اهلل يف كغل         والىغام   الةهاول بني يدي الغنيب  

جهاو حب  ولو يف حاي الليبة كما لو ووم املسلمني عدو خياا ىنغه علغ  بيرغة السغ م     
 ول يف اليل ذل  ىوجبة لطهارل الةهيد.إلان الةها
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 الوضوء 
ووغغو ىسغغتح  يف نرسغغه إلي غغح التيغغان بغغه سربغغة إال اهلل تعغغاال ويف احلغغدي  عغغن   

:أىر بالوضو  وبدأ به سبل ليكون العبد طاوراي إذا سام بني يغدي ا بغار    إىاىنا الرضا 
ىل ىغا إليغه ىغن ذوغاب     يف ىناجاته إياه ىطيعغاي لغه إليمغا أىغره نقيغا ىغن االونغاق والن اسغة.        

الكسغغل وطغغرو النعغغاق وت كيغغة الرؤاو.ووجغغ  ذلغغ  علغغ  الوجغغه واليغغدين والغغرأق       
والرجلني  ن العبد إذا سام بني يدي ا بار إلإمنا ينكةف ىن جوارحه ويرهغر ىغا وجغ     
إليغغه الوضغغو .انه بوجهغغه يسغغ د وخيرغغل.وبيده يسغغأي ويرغغغ  ويتبتغغل ويروغغ  وبرأسغغه 

جليه يقوم ويقعد ووج  اللسغل علغ  الوجغه واليغدين     يستقبل يف ركوعه وس ووه.وبر
واملسح عل  الرأق والرجلني  ن العباول العرم  إمنا و  الركوع والسغ وو وومغا إمنغا    
يكونان الركوع والس وو بالوجغه واليغدين ال بغالرأق والغرجلني.وإن انلغ  ال يطيقغون       

رر واملرض.وغسغل  يف كل وست غسل الرأق والرجلني يةتد ذل  عليهم يف الربو والسغ 
الوجه واليدين أخف ىن غسل الرأق والرجلني وإمنا وضعت الررا ا عل  سغدر اسغل   
الناق طاسة ىن أول ال حة ثم عم إليها القوي والرغعيف.وان الغرأق والغرجلني لغيس     
وما يف كغل وسغت بغاويني و غاورين كالوجغه واليغدين ملوضغل العماىغة وانرني.ووجغ           

اصغة وىغن النغوم وون سغا ر ا تغيا   ن الطغرإلني ومغا        الوضو  مما خرب ىن الطغرإلني خ 
طري  الن اسة وليس لإلنسان طري  ت يبه الن اسة ىن نرسه إال ىنهما إلأىروا بالطهارل 
عندىا ت يبهم تلغ  الن اسغة ىغن أنرسغهم وأىغا النغوم إلغان النغا م إذا غلغ  عليغه النغوم            

سغة كمغا ِأىوغروا باللسغل     اسرتخ  ويرتح كل ت   ىنه.وع يأىروا باللسل ىن وذه الن ا
ىغن ا نابغة  ن وغذا تغ   وا غم غغري ممكغن للخلغ  االغتسغاي ىنغه ممغا ي غي  ذلغ  وال              
يكلف اهلل نرساي إال وسعها وا نابة ليس و  أىرا وا ماي وامنا و  تغهول ي غيبها إذا أراو   
 وميكنه تع يلها وتأخريوا ل يام.احلدي  والتعرض للوضو  يقل يف ىباح  ث ثغة ا وي 

 يف كيريته الثان  يف ىوجباته الثال  إليما جي  له.
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 املبحث األول كيفية الوضوء وما يعترب فيها
 النية 

والبد يف كيريغة وكميغة الوضغو  ىغن أىغور )ا وي ىنهادالنيغة وال خيغرب العبغد ىغن          
عهدل التكليف بالوضو  مب رو إتيانه بأإلعاله بدونها خب ا الطهارل انبيثة إلانها ال يعتغرب  

 صحتها ذل .ويكر  يف رققهغا أن يق غد املكلغف يف نرسغه التيغان بالوضغو  بغداع         يف
التقرب إال اهلل تعاال وإن كان غري ىلترت إال ذل  تر ي ي بغل جي يغه انغه لغو سغئل عغن       
واعغغغ  عملغغغه والغغغداإلل لغغغه دغغغوه  جغغغاب بأنغغغه التقغغغرب إال اهلل ويلغغغ م إليهغغغا تعغغغيني         

اب بأنغه الوضغو  ال اللعغ  أو التنريغف ويلغ م      العمل.ويكر  إليه انغه لغو سغئل عنغه  جغ     
ح وهلا سبل الةروع يف أإلعاي الوضو  حبي  تكون ا إلعاي سغد وسعغت عنهغا كمغا يلغ م      
استداىتها إال انتها  الوضو  حبي  ال ينتقل يف أثنغا  عملغه إال نيغة انغ ا أو الغرتوو يف      

روتغغه املغغواالل إلغغأني  العمغغل.ولو نغغوى انغغ ا يف ا ثنغغا  ثغغم ارتغغدع عغغن س غغده سبغغل أن ت  
الوضو  كان جم ياي له.وال جيغ  يف النيغة إخطاروغا يف الغذون وال إحرغار صغورل العمغل        
إليه.كما ال جي  إليهغا س غد رإلغل احلغدث أو اسغتباحة ال غ ل أو دووغا ممغا وغو ىةغروط           
بالطهارل.وال جي  نية الوجغوب وال النغدب وال نيغة وجههمغا وال س غد اللايغة الغ  ىغن         

الوضو .وال جيغ  الغتلرم بالنيغة والنطغ  بهغا.وال يرغر س غد تغرجيح بعغا          أجلها أىر ب
أإلراو الوضو  عل  بعا بعد إتيان اصغل الوضغو  بغداع  القربغة واىتثغاي ا ىغر       
إللغه أن خيتغغار الوضغو  باملغغا  املسغغخن واملكغان احلغغار والوسغغت انغاص والكيريغغة اناصغغة     

هلل تعاال كما ال يرر لو س غد أثغرا   الستلذاذه بها بعد س ده بنرس الوضو  التقرب إال ا
ىباحاي ىرتباي عل  الوضو  بق د التقرب كقرا  حوا  ه وطوي عمرهلواحلاصغل أن ونغا   
أسسغغاىاي ث ثغغة )ا ويدأن تكغغون الرغغما م إال س غغد القربغغة ىباحغغة كغغالتنريف والتربيغغد     
والتسغغخني ولغغه صغغور أربغغل)ا والدأن يكغغون الغغداع  إال اصغغل العمغغل وغغو التقغغرب       

ثاي ا ىر ولكن رجح بعغا ا إلغراو علغ  بعغا للايغا  وأغغراض ىباحغة إليكغون         واىت
املق وو با صالة وو القربة واملق وو بالتبل وو خ وصية الررو الغذي اختغاره املكلغف    
ووذه ال ورل ال إتكاي يف صحتها)الثانيةدعكس ذل  بان يكون املق وو با صالة وو 
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ن يأت  بالوضغو  للتنريغف ثغم بق غد القربغة      اللرض الدنيوي والقربة ىق وول بالتبل كأ
تبعاي له ووذه ال إتكاي يف إلساووا)الثالثةدأن يكون ساصداي  موعها ابتغدا  حبيغ  يكغون    
كل ىنهما ج   علة حت  انغه لغو انرغرو أحغدوما علغ  اوخغر ع يقغدم علغ  العمغل إلغان           

يأ و بهغا بق غد   كانت الرميمة أت  بها بق د القربة إل  إتكاي يف صحة العمل وإن ع 
القربة إلا كثر عل  بط ن العمل ولكن احل  وو صحة العمغل النغه أيرغا سغد ح غل بغه       
القرب هلل تعاال ووذا املقدار كاٍا يف رق  العباويغة وال وليغل علغ  وجغوب جتغرو النيغة       

ملغن س غد    عن الرما م إذا ع تكغن ارىغة كمغا حققنغاه وبهغذا صغح  يغارل احلسغني         
صح احلل االستحباب  والتنغ ه وصغح احلغل االسغتحباب  ممغن حيغل ىغرل        ال يارل والتن ه و

ثانية بق د التن ه أو الت ارل ىل القربغة وإن كغان سغد وجهنغا ذلغ  بتوجيغه آخغر ووغو ان         
املقدىا  واملك  يق د بها ذل  وون نرس ال يارل واحلل)الرابعةدأن يكون كغل ىنهمغا   

يغ  لغو ع يكغن أحغدوما السغدم علغ        علة يرتت  عليها الرعل لو إلغرض انترغا  اوخغر حب   
العمل بداع  اوخر كما لو إلرض ان بدنه سذر وعليه غسغل ا نابغة إلغان ا ىغر باللسغل      
ىل تنريف بدنه كغل ىنهمغا علغة لتيغان اللسغل حبيغ  لغو إلغرض عغدم سغذارل بدنغه  تغ              
باللسغل ىغغن جهغغة ا نابغغة كمغغا لغغو إلغغرض عغدم ا نابغغة  تغغ  باللسغغل ىغغن جهغغة القغغذارل   

ور خ إلغا لبعرغهم وغو صغحة العمل)القسغم الثغان دووو ىغا يكغون الرغما م ىغن           والرا
سبيل ا ىور الراجحة ترعاي كتعليم اللري للوضو  وىن وذا البغاب س غد الىغام بإ هغار     
تكبريل الحغرام إعغ م القغوم وضغم ال غا م إال نيغة القربغة ب غوىه س غد احلميغة وضغم            

هلغا ووغذا أيرغا يت غور إليغه تلغ  ال غور        ىعط  ال غدسة إال س غد القربغة إعطغا  اللغري      
ا ربل واحلكم إليها كغاحلكم يف القسغم ا وي.)القسغم الثالغ دووو ىغا تكغون الرغما م        
ىن سبيل ا ىور اكرىة كالريا  إلانه سد ورو إليه )اتقوا اهلل يف الريا  إلانغه الةغرك بغاهلل.ان    

اور يغا خاسغر حغبط عملغ      املرا   يدع  يوم القياىة بأربعة أمسا  يا إلاجر يا كاإلر يغا غغ  
وبطل أجرك إل  خ ص ل  اليوم إلالتمس أجرك ممغن كنغت تعمغل لهدواحلاصغل انغه ال      
ري  يف إبطاي الريا  للعمل إذا كان علغة ىسغتقلة أو جغ   علغة أو كغان ىغل س غد القربغة         
كل ىنهما علة لوال اوخغر كمغا ال ريغ  يف صغحة العبغاول إذا ع يق غد تغ   ىغن ذلغ           
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 آه الناق ىةتلٍ  بهذه العباول إلر  صحيحة  رارل عغن أبغ  جعرغر    ولكن يسره أن ر
ساي )سألته عن الرجل يعمل الة   ىن انري إلغرياه إنسغان إليسغره ذلغ  سغاي ال بغأق ىغا        
ىن أحد إال ووو حي  أن يرهر له يف الناق انري إذا ع يكغن صغنل ذلغ  لغذل دكما ال     

ه بأن أعاو ذل  ا غ   بنيغة القربغة ع    ري  لو أت  ببعا أج ا  الوضو  ريا اي ثم تدارك
 يبطل الوضو  إذا ع يل م إلوا  املواالل.

 غسل الوجه

)الثان  ىن ا ىورد املعتربل يف الوضو  غسل الوجه ووو ىنتهغ  ىنابغت الةغعر يف    
ىقدم الرأق إال الذسن طوالي وىا وار  عليغه الوسغط  والبهغام عرضغاي.وىا خغرب عغن       

غسغله نعغم يلسغل ىقغدار يسغري  ىنغه ىغن بغاب املقدىغة.وال           ذل  ليس ىن الوجه املطلوب
عرب باالن ع وا صلل واالغم وال بطويل ا صابل وال بق ريوا بل يرجغل كغل ىغنهم إال    
أىثاله يف ذل  الوجه ىن ىستوي انلقغة مبعنغ  ي حغم ىغا يناسغ  الوجغه ىغن ا صغابل         

لسل ىغا يلسغله.وجي  أن ال   حت  يكون بينهما نسبة كنسبة ىا بينهما يف ىستوي انلقة إلي
يكون حاج  عل  وجه مينل ىن غسله إللو كان عل  تعر عينيه كحل لغه جغرم أو علغ     
حاجبيه صب  له جرم وج  إ التغه.وال جيغ  الرحغص عغن احلاجغ  بغل جمغرو احتمغاي         
عدىه كاا يف صحة غسل وجهه نعم لو ت  يف حاجبية املوجوو وج  ر غيل الغيقني   

  املرأل واناني يف يد النسان.ويكر  يف غسل الوجغه اللسغل   برإلل حاجبيته كالسوار عل
ىغن ا علغ  بغغإجرا  املغا  عليغغه ولغو بواسغغطة اليغد ىبتغغد اي ىغن ىنابغغت الةغعر وىنتهيغغاي إال        
طرا الذسن وهلذا جا  أن يلمس الوجغه يف املغا  ناويغاي غسغله ىغن ا علغ  إال ا سغرل        

النغ عتني وومغا البياضغان املكتنرغان      وان ع مير يده عليه.وال جي  يف غسل الوجه غسغل 
بالناصية عل  ا بينني ووكذا ال جي  غسل ال دغني وال بيغاض ا ذنغني ووغو البيغاض     
الذي بني العذار وا ذن وال جي  غسل إلاضل اللحية عن الوجغه إلةغعروا انغارب عغن     
حد الوجه طوال أو عرضغاي ال جيغ  غسغله يف الوضغو  كمغا ال جيغ  صليغل ىغا أحغاط بغه           

عر اللحية ىن الوجه خريرة كانت اللحية أو كثيرة وال أوغداب العغني وال الةغارب وال    ت
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احلاج  وال العنرقة بل يكر  غسل  اوروا بغإجرا   املغا  عليغه وال جيغ  اي غاي  املغا        
 إال ىا رتها،ووكذا ال جي  غسل الباطن عرإلاي كباطن املنخرين والعينني والةرتني.

 غسل اليدين 

ا ىورد املعتربل يف الوضو  غسل اليدين وكل ىغا عغد ىغن أج ا همغا      )الثال  ىن 
وتوابعهما كالصبل ال ا د والةعر واللحم ال ا د وجي  أن يكون غسلهما ىغن املغرإلقني   
إال أطراا ا صابل ىقدىاي اليمن  عل  اليسرى كما وو املتعارا بني النغاق إللغو نكغس    

أعغغاو اللسغغل الباطغغل لليغغد إذا ع ترغغت  أو ع يغغدخل املرإلغغ  يف اللسغغل أو سغغدم اليسغغرى
املواالل و اال بطل وضومه وال جي  غسل بغواطن ا  غاإلر وال غسغل غغواىا ا غرو       
والقرو  ووكذا كل ىا عد ىن البواطن إلانه ال جي  غسله إال إذا صغار  ىغن الرغواور    
ولو سطعت اليد مما وون املرإل  وج  غسل الباس  ىغن املرإلغ  حتغ  املوضغل الغذي  هغر       
بالقطل وان سطعغت ممغا إلغو  املرإلغ  سغقط غسغلها.ولو كغان لغه يغد  ا غدل وجغ  غسغلها             
وجي  إ الة احلواج  املا عة لوصوي املا  إال بةغرل اليغد أو أ اإلروغا إلغ  ي غح الوضغو        
با صباي ال  هلا جغرم كالصغباي املتعارإلغة يف وغذا اليغوم ل  غاإلر حيغ  أنهغا متنغل ىغن           

الوضغو  نعغم ال بغأق بالصغباي الغ  لغيس هلغا جغرم          وصوي املغا  لسغطح ا  غاإلر عنغد    
كلون احلنا  ودووا كما ال يرر طوي ا  اإلر يف صحة الوضو  إال انه جي  غسلها تبعاي 
لليدين وال يرر الوسي املوجوو بينها وبني ا لد إذا كغان ىغن البغواطن وأىغا ىغا ين مغد       

   وا وسغاخ ال ىغن   ىن القغيح أو الغدوا  علغ  ا غرو  والقغرو  إلغان عغد ىغن الررغ         
ا ج ا  لليد وأىكن أ التها وج  ان ح    عن وصغوي املغا  وع يكغن ي غد  ىعهغا      
غسل البةرل وإال إل  جي  ووكغذا ا وسغاخ ان ح غ   عغن وصغوي املغا  وع ي غد         

 ىعها غسل البةرل و أىكن إ التها وج  و إال  إل .   
 مسح الرأس

سغح ىقغغدم الرأق.ووغو ربعغغه امل صغغ    )الرابغل ىغغن ا ىغورداملعتربل يف الوضغغو  ى  
لل بهة وال جي ي غسله كما ال جي ي املسح عل  العماىغة والقنغاع وغريوغا ىغن احلغواج       
ولغغو كانغغت رسيقغغة.ويكر  يف املسغغح املغغذكور صغغد  ىسغغماه عرإلغغاي بغغأن يسغغم  يف العغغرا  
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ىسحاي باليد علغ  تغ   ىغن ىقغدم الغرأق ىغن وون إلغر  بغني الرجغل واملرأل.وجيغ  أن           
املسح بررغل ىغا بقغ  يف اليغد ىغن ىغا  الوضغو  وان ع يكغن اللسغل بهغا كمغا لغو             يكون 

غسل للوضو  وجهه ويديه بغاللمس أو بغالوسوا رغت امليغ اب وجيغ  أيرغاي أن يكغون        
بالكف سوا  كان براحتها أو بأصابعها وسوا  كان باليمن  أو اليسرى وىل عدم الكغف  

عل  الغرأق رطوبغة أو بلغل أو عغر  أو      ميسح مبا بق  بعد سطعها.وي ح املسح ولو كان
غريوا ىن ا وساخ واالووان إذا ع متنل ىن صد  املسح عليه عرإلاي عل  سبيل احلقيقغة  
كمغغغا ان وجغغغوو املغغغا  الكغغغثري علغغغ  اليغغغد ىغغغن الوضغغغو  ال مينغغغل ىغغغن املسغغغح بهغغغا علغغغ     
الرأق.وجيو  ىسح الرأق ىن ا عل  إال س اص الةعر أو بالعكس كمغا جيغو  طغوالي    

رضاي كما جيو  عل  بةرل ىقدم الرأق وعل  الةعر النابغت عليهغا و أىغا الةغعر غغري      وع
النابت عليها إل  جي ي املسح عليه ولغو كغان ىتغدلياي عليهغا كمغا ال جيغ ي املسغح علغ  ىغا          
كان ىتدليا ىن الةعر عل  ا بهة وان كان نابتا عليها واملي ان يف املقام وو صغد  املسغح   

 عل  ىقدم الرأق.
 القدمني مسح

)اناىس ىن ا ىورداملعتربل يف الوضغو  ىسغح  غاور القغدىني إال الكعغبني وون       
باطنهما وصرحتيهما ببقية نداول الوضو  يف الكرني.والكع  وغو العرغم البغار  يف  هغر     
القغغدم ويسغغم  بقبغغة القغغدم وعليغغه يقغغل تغغراك النعغغل العربغغ  غالباي.وحغغد املسغغح حبسغغ   

كعغغ  القغغدم وحبسغغ  العغغرض ال حغغد لغغه بغغل يكرغغ     الطغغوي ىغغن أطغغراا ا صغغابل إال 
ىسماه.ويعترب يف املسح عدم احلا ل ىن خف وغريه إال للتقيغة أو الرغرورل كغثلل خيغاا     
علغغ  رجليغغه ىنه.وتغغعر القغغدم لغغيس ىغغن احلا غغل إلي غغح املسغغح عليغغه وال جيغغ  صليلغغه      

م بنغداول  وإي اي نداول الوضو  إال البةرل.كما يعترب يف املسغح أيرغا ح غوي تغأثر القغد     
اليغد املاسغحة وال ترغر كثغرل النغداول إليهغغا كمغا ال يرغر وجغوو الرطوبغة يف القغغدم إذا ع          
تكن ىانعة ىن صد  املسح بنداول الوضغو  يف اليغد.وجيو  ىسغح القغدىني ىنكوسغاي بغان       
ميسح ىن الكعغ  إال رموق ا صغابل كمغا جيغو  ىسغحهما ىعغا وإلعغة واحغدل أو يقغدم          

يسرى عل  اليمن  كما جيو  االكترا  مبسح يد واحغدل هلمغا أو   اليمن  عل  اليسرى أو ال
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ىسغغح اليمنغغ  باليغغد اليمنغغ  واليسغغرى باليغغد اليسغغرى أو ىسغغح اليمنغغ  باليغغد اليسغغرى         
واليسرى باليد اليمنغ  وإن سطغل بعغا ىوضغل املسغح وبقغ  بعرغه وجغ  املسغح علغ            

ط الوضغو  عغن   الباس  وإذا سطل ىوضل املسح بأالعه سقط املسغح عغن القغدم وال يسغق    
 املكلف.

 الرتتيب

)الساوق ىن ا ىورداملعتربل يف الوضو  الرتتي  يف أإلعاي الوضو  إلغأوي ىغا يبغدأ    
بلسل الوجه وبعده اليد اليمن  وبعدوا اليد اليسرى وبعدوا مبسح ىقغدم الغرأق وبعغده    
ميسح  اور القدىني وال يقدم بعرها عل  بعا إللو خالف بطل الوضو  ولغو جهغ ي أو   

ياناي.نعم لو أت  بةغ   ىغن أإلعغاي الوضغو  وون ىغا وغو ىقغدم عليغه أعغاوه ىغل ىغا وغو             نس
ىقدم عليه إللو غسل اليمن  وون أن يلسل الوجه غسل الوجه وأعاو غسل اليمن  ولغو  
غسل اليسرى وون اليمن  غسل اليمنغ  وأعغاو غسغل اليسغرى ووكغذا الكغ م إليمغا لغو         

إلعغغل ىغغا وغغو ىقغغدم عليغغه بغغل لغغو غسغغل   ىسغغح الغغرجلني وون الغغرأق أعغغاو ىغغا إلعلغغه بعغغد 
الغغغذراعني وىسغغغح الغغغرأق والغغغرجلني وون أن يلسغغغل الوجغغغه غسغغغل الوجغغغه وأعغغغاو      
ا ميل.وأىا لو أت  بة   ىن أإلعاي الوضو  بعد ىا وو ىتغأخر عنهغا أعغاو ىغا سدىغه ىغن       
ا إلعاي وون ىا أخره ىنها كما لو أت  بلسل الوجه بعد أن غسل اليمن  إلقغط وال جيغ    

غسل الوجه ووكذا إذا بدأ بيساره سبل ميينه وىسح رأسه ورجليه ثم الترت إال أن يعيد 
ذل  أعاو غسل يساره وىسح رأسه ورجليه وون أن يعيد غسل ميينغه وعلغ  وغذا إلقغس     
الباس  إال انه البد إليما ذكرناه ىن بقغا  املغواالل بغني أإلعغاي الوضغو  إذ لغو كانغت املغواالل         

الوضو  ىن ا وي وال إلر  يف اليل ىا تقدم بالنسغبة إال  غري ارو ة كان ال  م أعاول 
لالرة الرتتي  بني العرو وبني بعره إلمن تغرك تغيئا ىغن الوجغه إال أن غسغل ميينغه ثغم        
الترت إال ذل  أعاو غسل وجهه وميينه.وسد عرإلت إليمغا سغب  أنغه ال ترتيغ  بغني ىسغح       

إن تغا  ىسغحهما وإلعغة    الرجلني إلان تا  سدم اليمن  علغ  اليسغرى وإن تغا  العكغس و    
واحدل ووكذا ال ترتي  يف أج ا  العرو وإمنا املعتغرب صغد  اللسغل لغه ىغن ا علغ  إال       

 ا سرل عرإلاي.
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 املواالة

)السغغابل ىغغن ا ىغغور داملعتغغربل يف الوضغغو  املغغواالل ووغغ  وصغغل أإلعغغاي الوضغغو      
يف  بعرها ببعا حبي  ال يؤخر بعرها عن بعا إال أن جيف ىغا تقغدم عليغه إلغإن إلغرِّ      

ا إلعاي وجف ىا سب  أعاو الوضو  وان ع جيف بن  عليه وأكمل وضو ه.ولو ح غل  
ا رغغاا ال ىغغن جهغغة التغغأخري بغغل ىغغن جهغغة حغغرارل ى اجغغه أو اهلغغوا  اليغغابس أو حغغرارل  
املكان ع يبطل وضومه إذا كان بني ا إلعاي ىتابعة وات غاي عريف.واحلاصغل ان املغواالل    

رغغاا أو باملتابعغغة واالت غغاي العغغريف املوجغغ  ل غغد   ر غغل بأحغغد أىغغرين أىغغا بعغغدم ا  
وحدل العمل عند العرا إلإذا ح ل أحد وغذين ا ىغرين إلقغد ح غلت املغواالل املعتغربل       
يف الوضو .وا راا املبطل للوضو  وغو جرغاا اليغل ا عرغا  املتقدىغة ال خ غوص       

 أن جرغت  العرو الذي يليه ىا وو إليه.وعليه إل  يبطل الوضو  تأخري غسغل اليسغرى إال  
اليمن  ولكن الوجه ع جيف كما ال يبطله جراا بعا أج ا  ا عرا  السابقة كمغا لغو   
جف بعا الوجه واليمن  عنغد تغأخريه للسغل اليسغرى.وال إلغر  يف اعتبغار املغواالل بغني         

 اللسل واملسح.
 املباشرة

ه )الثاىن ىن ا ىورداملعتربل يف الوضغو  املباتغرل بغأن يغأت  بأإلعغاي الوضغو  بنرسغ       
وال ي ح أن يتوالوا عنه غريه إلغ  ي غح أن يلسغل وجهغه أو يديغه تغخص آخغر وال أن        
يسغغتعني بغغاللري يف ىسغغح رأسغغه أو رجليغغه.وجيو  أن يتغغوال ىقغغدىا  ا إلعغغاي غغغريه كغغان   
يسخن له املا  ويقدم له النا  أو ي   علغ  كرغه املغا  ليلسغل بغه وجهغه إلرغ  صغحيحة         

ي واسغتن   ثغم صغببت عليغه كرغاي إللسغل بغه        وسغد بغا   أب  عبيدل )وضغأ  أبغا جعرغر    
وجهه وكراي غسل به ذراعه ا يسغر ثغم ىسغح بررغل النغدى رأسغه ورجليهدوغذا كلغه يف         
صورل االختيار وأىا يف صورل االضطرار إليتوال اللري غسغل وجغه املتوضغ   ويديغه ويف     

  املسغغح يأخغغذ يغغد املتوضغغ   وميسغغح بهغغا رأسغغه ورجليغغه ويكغغون اللغغري مبن لغغة اولغغة الغغ   
يستعان بهغا علغ  ذلغ  إلي غو  أن يكغون صغبيا أو جمنونغاي أو حيوانغاي ىعلمةا.والنيغة تكغون           
عل  املتوضغ   ال علغ  اللغري الغذي تغوال وضغو ه واملغراو باالضغطرار يف املقغام ىغا يعغم            
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احلرب والعسر إللو متكن ىن غمس العرو يف املا  ع جيغ  توليغة غسغله ولغو توسغف علغ        
 الجحاا مباله إلانه ىن احلرب.  أجرل وج  وإلعها إال ىل 

 صفات املاء املستعمل يف الوضوء

)التاسل ىن ا ىورداملعتربل يف الوضو  أن يكون املا  املتوضؤ به جاىعغاي لل غرا    
اوتية)ا والدالط   إل  ي ح الوضو  باملا  املراا كما  الورو وغريه وىا روي عغن  

ورو.لعله)بكسغر الغواودأو املغراو بغه املغا       ىن نر  البأق بالتوضؤ مبغا  ال  أب  احلسن 
املوضغغوع إليغغه ا  وغغار حبيغغ  ع خيغغرب عغغن الطغغ   إلانغغه ال إتغغكاي يف جغغوا  الوضغغو  
به)الثانيةدالطهارل إل  ي ح الوضو  باملا  املتن س)الثالثةدأن ال يكون ىستعم  يف رإلغل  

يف ذلغ  بأالعغه    انب  حت  املستعمل يف االستن ا  إلانه ال ي ح الوضو  بغه.وال إلغر   
بني صورل االد ار وبغني عدىغه وال بغني صغورل ا هغل والسغهو والنسغيان والعمغد إلغإن          
الوضو  يف ذل  كله باطل إذا كان املا  أسل ىغن كغر وإال إلغ  إذا ع يغتلري أحغد أوصغاإله       
الث ثة)الرابعةدإباحغغة اسغغتعماي املغغا  إلغغ  ي غغح باملغغا  املل غغوب أو املغغا  الغغذي كغغان          

رراي به ضرراي ارىاي أو كان خياا الررر املغذكور باسغتعماله أو كغان املغا  يف     استعماله ى
آنية ىل وبة أو آنية ذو  أو إلرة ال ميكن التوضؤ ىنها إال بإرمتاق ا عرغا  إليهغا علغ     
وجه يتحق  برعله إليها غسل العرو والت را إليها إلغان الوضغو  يف اليغل ذلغ  باطغل      

وضوع الل   والررر أو حبكمه ووو احلرىة عغن س غور   إال إذا كان ناسياي أو جاو ي مب
ال أن يكغغون جهلغغه بغغاحلكم عغغغن تق غغري.وأىا ىغغل احلغغغرب يف اسغغتعماي املغغا  أو لغغغ وم        
اسغغتعماله  ىغغر اغغرم أو ى امحغغة اسغغتعماله بواجغغ  آخغغر إلالوضغغو  صغغحيح وإن كغغان    
الررض وو التيمم وسد حك  الالاع عل  وجغوب التغيمم يف صغورل ىغا لغو كغان علغ         
بدنه جناسة وىعه ىغا  يكريغه ل التهغا أو للوضغو  وال يكرغ   موعهغا.ويكر  يف إحغرا         
رضا املال  الذن الساب  ىنه أو الرحوى أو تاود حاي سطع  وال يلغ م الرضغا الرعلغ     
بل يكر  العلم بأنه لو الترت املال  إال ت رإله باملا  لرض  به.وجيو  الوضغو  واللسغل   

ع يعلغغم رضغغا املغغالكني هلغغا إال إذا ىنعغغوا ىغغن ذلغغ .وال إلغغر  يف  ىغغن ا نهغغار الكبغغار وإن
 اعتبار الباحة يف استعماي املا  بني صورل االد ار وعدىه.  
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 إباحة املكان

)العاتغغر ىغغن ا ىغغورداملعتربل يف الوضغغو  إباحغغة املكغغان مبعنغغ  الرغغراي الةغغاغل       
باحاي له صح وضغومه وإن  لل سم حت  اهلوا  والررا  اكيط به ىن إلوسه إللو كان وذا ى

كان املوضل الغذي يسغتقر عليغه ىل غوباي وىغن ونغا يترغح صغحة الوضغو  علغ  البسغاط            
املل وب املرغرو  يف ىلكغه أو الوضغو  بنعغاي ىل غوب ىغل كغون الرغراي الغذي تغلله           
ىباحاي.وا راضغغ  الوسغغيعة جيغغو  الوضغغو  إليهغغا وان ع يعلغغم رضغغ  ىالكيهغغا.وال يبطغغل  

عهمغغا رغغت انيمغغة املل غغوبة  نغغه لغغيس ت غغرإلاي إليهغغا وان كغغان   الوضغغو  أو ال غغ ل وسو
 ا لوق رتها للوساية ىن احلر أو الربو.ووكذا االسترا ل بالرو  املل وب.

 سعة الوقت

)احلغغاوي عةغغر ىغغن ا ىغغورداملعتربل يف الوضغغو  كغغون الوسغغت ىتسغغعاي للوضغغو          
ىر املتعلغ  بالوضغو  ىغن    وال  ل إذا كان إتيانه  جل تل  ال  ل كأن يق د اىتثاي ا 

حي  ا ىر بهذه ال  ل أو السغتباحة وغذه ال غ ل إللغو س غد ذلغ  بوضغو ه ىغل ضغي           
الوسغغت بطغغل وضغغومه.نعم لغغو توضغغأ واحلغغاي وغغذه للايغغة أخغغرى أو بق غغد القربغغة صغغح   

 وضومه.
 وضوء ذوي األعذار

وسد يسم  بالوضو  االضطراري ووو عل  أسسام )ىنهادوضو  التقية وكيريته أن 
يكون عل  طب  ىذو  املتق  ىنه)وىنهادوضغو  املسغلوق واملبطغون وسغي    إن تغا       
اهلل الكغغ م إليه)وىنهادوضغغو  االسطغغل ووغغو ىغغن سطعغغت بعغغا أعرغغا  وضغغو ه أو أحغغد  
أعرا  وضو ه إلانه يسقط احلكم بالنسبة للمقطوع ىن العرو)وىنهادوضغو  ذي ا غبريل   

أعرغا  وضغو ه جبريل:ووغ  ا لغوا      أو ىطل  احلاج  وكيريته ان ىغن كغان علغ  أحغد     
ودووا مما يةد عل  العرام املكسورل إلان أىكنه ىعهغا غسغل البةغرل يف ىواضغل اللسغل      
وىسحها يف ىواضل املسح ب  ىةقة ىن ضرر أو خوإله أو أع أو عسر وج  ذلغ .وإن  
ع ميكنه ذل  إلان كانت ا بريل علغ  العرغو الغذي جيغ  ىسغحه يف الوضغو  كغالرجلني        

كن ىقدار ىنه خالياي عنها حبي  ي غح املسغح عليغه وحغده وجغ  املسغح عليهغا وال        وع ي
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ي ح تكرار املا  أو وضل اكغل يف إنغا  املغا  أو صغبه عليغه لي غاي املغا  إال البةغرل بغل          
الغغ  م وغغو ىسغغح ا غغبريل يف ىوضغغل املسغغح إال إذا كغغان يف ىوضغغل املسغغح ىقغغدار ىغغن        

ليغه مبقغدار الواجغ  كمغا لغو كانغت ا غبريل علغ          الواج  ب  جبريل إلانغه جيغ  املسغح ع   
إبهام رجلغه إلانغه ميسغح ىغن أطغراا بغاس  أصغابعه باملقغدار الواجغ  ىسغحه.وإن كانغت            
ا بريل عل  العرو الذي جي  غسله إلان أىكن ب  ىةقة اي اي املا  إال البةغرل بوضغل   

أ املسح علغ   ىوضل ا رب ىن العرو  يف املا  حت  ي ل إال ا لد وج  ذل  وإال أج 
عغن ا بغا ر تكغون     ساي سألت رسوي اهلل  ا بريل إلر  احلدي  عن أىري املؤىنني 

عل  الكسري كيف يتوضأ صاحبها وكيف يلتسل إذا أجن  ساي جي يه املسح باملغا  عليهغا   
يف ا نابة والوضو  سلت إلغان كغان يف بغرو خيغاا علغ  نرسغه إذا اإلغري املغا  علغ  جسغده           

 .ال تَ قتُُِْا ََزفُسلكُمْ إِنَّ الَّْ ل اَانل بِكُمْ رلحِيمأا:   إلقرأ رسوي اهلل 

ويةرتط طهغارل ا غبريل وعغدم غ غبيتها وال يرغر جناسغة باطنهغا أو غ غبيته ولغو          
كان  اوروا جنساي طهروا أو جعل بغدهلا أو وضغل عليهغا خرسغة طغاورل علغ  وجغه تعغد         

ريل ان ع يكغن يف ذلغ  ىةغقة وحغرب     عرإلاي ىن أج ا  ا بريل إلانه أيرا دغو تطهغري لل غب   
عليه وإال كان حكمه التيمم.ولو كانت غ باي وال ميكنه اسرتضا  املالغ  وال إبغداهلا وال   
وضل خرسة عليها تعغد جغ  ا ىغن ا غبريل انتقغل حكمغه إال التغيمم والبغد ىغن اسغتيعابها           
باملسغغغح إن كانغغغت يف ا عرغغغا  الغغغ  تلسغغغل وال جيغغغ  اسغغغتيعاب الثقغغغوب وانيغغغوط     
والطرا ف.ويكر  املسح باىرار اليد عليهغا بأالعهغا حغاي كغون اليغد ىبتلغة ىغرل واحغدل         
ىن غري أعماي جد وجهد.وال يلغ م املسغح عليهغا بنغداول الوضغو  إذا كانغت يف ىواضغل        
اللسل بل إن تا  بها أو تا  بلريوا.وأىا إذا كانت يف ىواضغل املسغح وجغ  أن يكغون     

ا  جديد.ووكذا ال يل م غسل انغط اكغيط بغا بريل إذا    املسح عليها بنداول الوضو  ال مب
كان إليه ىةقة وحرب كما ال يلغ م ىسغحه.ولو  او  ا غبريل عغن ىوضغل العلغة باملقغدار        
املتعارا كر  املسح عليها.ولو  او  عل  املتعارا إلان أىكن بغ  ىةغقة غسغل البةغرل     

 أجغ أ املسغح عليهغا.وال    يف ىواضل اللسل أو ىسحها يف ىواضل املسغح إلهغو املغتعني وإال   
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إلر  إليما ذكرنا بغني كغون ا غبريل علغ  متغام العرغو أو علغ  بعرغه وال بغني كونهغا علغ             
اليل أعرا  الوضو  أو بعرغها إلغان حكمغه املسغح عليهغا وال ينتقغل إلرضغه إال التغيمم         
كما ال إلر  إليما ذكرنا بني الوضو ا  الواجبة وبني املستحبة كما ال إلر  إليما ذكرنا بغني  
الوضو  واللسغل والتغيمم إلغإذا كغان عليغه اللسغل أو التغيمم ىسغح علغ  جبغا ره كمغا يف            

يف  الوضغغو  كمغغا يغغدي علغغ  ذلغغ  إطغغ   روايغغة كليغغ  االسغغدي عغغن أبغغ  عبغغد اهلل  
الرجل إذا كان كسريا كيف ي نل بال  ل ساي إن كان يتخوا عل  نرسه إلليمسح علغ   

الذي وضل علغ  البغدن للعغ ب ويتعغذر     جبا ره ولي ل.ويلح  با بريل ىطل  احلاج  
إ الته أو يتعسر كاملرارل ال  توضل عل  الصبل أو اللطوخ أو الرغماو أو انغر  الغ     
يرمد بها ا رو  أو غري ذل  مما جيعل عل  الكسر أو ا غر  أو القرحغة أو احلريغ  أو    

خرسغة أو   الوجل أو الرض أو انلل ووكذا يلح  بها كل ىغا الت غ  بغا ر  ودغوه ىغن     
سطغن أو كاغغغد أو دووغغا بغل يلحغغ  بغغا بريل كغل ىغغا الت غغ  بأعرغا  الوضغغو  ولغغو للغغري     
الع ب كالقري إذا الت   بأعرا  الوضو  وتعسر إ الته.ولو تغ  عليغه ىسغح ا غبريل أو     
احلاج  أو بعا ىواضل الوضو  لن استه أو تررره باملا  أو خوإلغه أو غغري ذلغ  كمغا     

عليغه التغيمم وال جيغو  لغه االست غار علغ  غسغل ىغا حغوي          يف صورل وجغل العغني وجغ     
العرو وأىا ا رو  والقرو  والكسور بل كل وا  يف العرغو كغان ىكةغوإلاي لغيس عليغه      
جبريل وال غريوا إلان كغان ىغن اللغواىا امللحقغة بغالبواطن غسغل ىغا حوهلغا يف ىوضغل          

اال كغغان اللسغغل وىسغغح حوهلغغا علغغ  ىواضغغل املسغغح إن ع يكغغن يف ذلغغ  ىةغغقة عليغغه و  
إلرضه التيمم.وإن ع يكن ىن اللواىا وكان خياا الررر أو كان عليغه حغرب وىةغقة    

 يف إصابة املا  له كان إلرضه التيمم.
 املبحث الثاني يف موجبات الوضوء               

وإلد يعرب عنها بأسباب الوضو  وسد يعرب عنها بنواسره وسد يعرب عنهغا بالحغداث   
ىا يوجغ  الوضغو  وحغده ال غغري و أىغا الغذي يوجبغه ىغل غغريه           املوجبة له وىراووم بها

 إلسي    الك م إلبها يف ىبح  االغساي وو  مخسة أىور:
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)أحدوادخروب البوي ىن النسان سوا  خرب ىن املوضل املعتاو له أم ال وسغوا   
انسد املوضل الطبيع  له أو ال وسوا  سل أو كثغر وسغوا  خغرب ىنغه بنرسغه أو بالواسغطة       

ذا أخرجته اولغة ولغو خغرب ىغن القبغل تغ   غغري البغوي كاملغذي والغوذي والغووي            كما إ
واحل   والقيح والدم عدا الدىا  الث ثة إلان هلا حكمغاي خاصغاي ع يوجغ  الوضغو  إال     
إذا كان ىست حباي للبوي إلانغه يوجغ  الوضغو  ال بنرسغه بغل بواسغطة ىغا است غحبه ىغن          

رغة وون احلةغرة ع يوجغ  الوضغو .ولو     البوي ووكذا لغو خغرب بغوي ا غلغف ىغن اللل     
ت  يف خروب البوي ىنه بن  عل  عدىه إال إذا خرب ىنه بلل ىةتبه سبغل االسغتربا  إلانغه    

 ىوج  للوضو .
)ثانيهادخروب اللغا ط ىغن النسغان ىطلقغاي سغوا  كغان ىغن املوضغل املعتغاو أو ىغن           

سغه أو بالواسغطة إللغو    غريه انسد املوضل املعتاو أم ال وال إلر  بغني أن يكغون خروجغه بنر   
اوخل خةبة يف أسته إلاخرب بها تيئاي ىن اللغا ط انغتقا وضغومه نعغم البغد أن ينر غل       
اللا ط ىن لرجه وون ىغا إذا بغر  ووغو ىت غل باملقعغد غغري ىنر غل عنهغا كمغا يترغ  يف           
بعا أول البواسري حي  سد صرب ىقعدتهم ورمبا كان إليها ت   ىن اللغا ط إليعغوو إال   

ا وأىا لو تدال عن املقعدل ثم أرجعغه بطغل وضغومه ل غد  انغروب عليغه       الباطن بعووو
خب ا ا وي واملي ان وو صد  خغروب اللغا ط وىغل الةغ  إلا صغل عدىغه.ولو خغرب        
ىن وبغر النسغان ح غ  أو حبغاي أو نغوى أو وىغاي أو ووواي أو ىغا  االحتقغان أو دووغا ع          

ا إذا خرجغت وعليهغا رطوبغة    يبطل وضومه نغروب ذلغ  الةغ   ىغن اللغا ط ىعهغا و أىغ       
 ارة ليست ىن اللا ط إل  يبطل وضومه وىل الة  بن  عل  العدم.

)ثالثهادخروب الريح املعروا ىن النسان إللو اوخل يف الغدبر رحيغاي ثغم خغرب ع     
يوج  الوضو  وال إلر  يف إجيابه للوضو  بغني خروجغه ىغن الغدبر أو ىغن غغريه وسغوا         

 لو ت  يف خروجه بن  عل  عدىه.كان له صو  أو را حة أو ال.و
)رابعهغغاد كلمغغا أوجغغ   واي العقغغل كغغالنوم وا نغغون والغمغغا  والسغغكر إلغغإذا       
أوجبغغت وغغذه ا ىغغور ذوغغاب العقغغل إلقغغد أوجبغغت الوضغغو  وال إلغغر  يف إجيغغاب ذلغغ        
للوضغو  بغني عروضغه للةغغخص ساعغداي أو سا مغاي أو علغغ  أي حغاي كا نغا.وىل الةغغ  يف        
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ال توج  انرقة أو انرقتغان الوضغو  ىغا ع يتغيقن بغالنوم       عروضه بن  عل  عدىه ولذا
 ووكذا ال يوجبه الذووي أو الرر  أو اللرلة أو البهت ىا ع تبل  حد ذواب العقل.

)خاىسهاداالستحاضغغة وسغغي    إن تغغا  اهلل تر غغيل الكغغ م إليهغغا يف ىوجبغغا     
ال النخاىغة وال  اللسل وال يوج  الوضو  وحده ىا عدا وذه انمسة إلغ  يوجبغه القغ  و   

الرعاا وال تقليم  رغر وال حلغ  تغعر وال القيلغة وال امل عبغة وال ىغس القبغل وال ىغس         
الدبر وال ىس الكل  وال أكل ىا ىسته النغار وال إنةغاو الةغعر الكغثري الباطغل وال كغ م       
الرح  وال الكذب وال الليبة وال ستل الب  أو الربغوث أو الذباب وال نتغف البغط وال   

ة الكغغاإلر وال نسغغيان االسغغتن ا  وال الرغغح  يف ال غغ ل وال التحليغغل إذا أوىغغ   ى غغاإلح
 وان كان يف بعرها يستح  الوضو .

 اجتماع موجبات الوضوء

ولغغو اجتمغغل علغغ  املكلغغف ىوجبغغا  الوضغغو  جي يغغه وضغغو  واحغغد سغغوا  كانغغت    
 ىتحغغدل النغغوع كغغأن نغغام عغغدل ىغغرا  أو بغغاي عغغدل ىغغرا  أو لتلرغغة النغغوع كغغأن نغغام وبغغاي  

وتلوط وسوا  ح لت ىنه وإلعة واحدل كأن باي وتلوط يف  ىان واحغد أو تغدرجياي إلانغه    
يف اليل احلاال  يكريه وضو  واحد ينوي به القرب  إال اهلل تعغاال وال يتعغدو الوضغو     

 بتعدووا.
 املبحث الثالث يف ما جيب له الوضوء

وا ه تغرعاي ووغو   واملراو به وو ىا كان الوضو  ترطاي ل حته ترعاي أو تغرطاي  غ   
 أىور أربعة:

)ا ويدال  ل إلغان الطهغارل تغرط إليهغا سغوا  كانغت يوىيغة أو غريوغا إلريرغة أو          
ناإللغة متاىغاي أو س غراي سرغا  أو أوا  نعغم ال يلغ م الوضغو  يف ال غ ل علغ  ا نغغا   وال يف          
س دت  السهو وال يف سغ وو الغت ول وال يف سغ وو الةغكر ويلحغ  بال غ ل أج اموغا        

ية إلي   هلا الوضو  كما جي  لل  ل إلر  ال حيح يقر  ذل  بعينه.ويف)ىوثقغة  املنس
ميرغ  يف صغ ته    الساباط ديف الرجل ينس  س دل إلذكروا بعد ىا سغام وركغل سغاي    

 وال يس د حت  يسلم إلإذا سلم س د ىثل ىا إلاته.
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 )الثان دالطواا الذي وو إلريرة إلانه يعترب يف صحته الطهارل وون املنغدوب إلرغ   
عغن رجغل طغاا طغواا الرريرغة ووغو علغ          صحيح امد بن ىسلم ساي أحغدوما  

 يتوضأ ويعيد طواإله وان كان تطوعاي توضأ وصل  ركعتني. غري طهور ساي 
)الثال دىس كتابة القرآن الةريف إلانه ال جيو  ىسها اال للمطهرين سغوا  كانغت   

ن احلغغروا كالسغغريانية جمتمعغغة أو ىتررسغغة وسغغوا  كتبغغت بغغاحلروا العربيغغة أو غريوغغا ىغغ  
والكوإلية وسوا  كانت عل  القراطيس أو عل  غريوا ىن ال خور والغدراوم والغدنانري   
ودووا.وجيو  لل بيان وا غانني ىغس كتابغة القغرآن بغ  طهغارل كمغا جيغو  كغذل  ىغس           
ترسريه وكتابة ترالته بللة أخرى كما جيغو  أيرغا ىغس الكلمغا  املةغرتكة بغني القغرآن        

ه إذا كتبغغت ال بق غغد القغغرآن وإال حغغرم ىسغغها بغغدون طهارل.وأىغغا بغغاس     الةغغريف وغغغري
 الكت  املن لة كالتوارل والجنيل إلي و  ىسها.

)الرابل الساىةدلل غ ل إلانغه يةغرتط إليهغا الطهغارل إلغ  ت غح بغدونها وون ا ذان         
إلانه ي ح ىن اكغدث وال بغد ان نلحغ  مبباحغ  الوضغو  إلوا غد تتميمغاي للحاجغة واليغ           

 انها:بين
 ما يستحب يف الوضوء

ان ىا يستح  إتيانه يف الوضو  أىور كثريل ىن اللتها التسغمية عنغد وضغل اليغد      
يف املا  أو صبه عليها واملرمرة واالسغتياك بغأي تغ   كغان ولغو بالصغبل واالستنةغا         

رل ث ثاي وسرا ل ا وعية املأثورل وان يبدأ الرجل براور الذراع واملرأل بباطنغه وسغرا ل سغو   
 القدر.

 ما يستحب له الوضوء 

ان الوضو  ىستح  بنرسه إلي ح التيان به سربغة إال اهلل تعغاال ىغن وون توصغل     
للاية ىغن اللايغا .نعم يتأكغد اسغتحبابه إذا أتغ  بغه للايغة ىغن غاياتغه ووغ  كغثريل وىنهغا             
وخغغوي املسغغاجد وصغغ ل ا ىغغوا  وسغغ وو الةغغكر والنغغوم ووروو املسغغاإلر علغغ  أولغغه     

لغغ وب علغغ  ال وجغغة أو ال وجغغة علغغ  الغغ وب وىقاربغغة احلاىغغل والكغغون علغغ   ووخغغوي ا
 الطهارل وأكل ا ن  وتربه .
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 ما يكره يف الوضوء

ىن اللتها االستعانة باللري يف املقدىا  القريبة وىن اونية املرررة أو ال  إليهغا  
نهغغ  عغغن التماثيغغل ومبغغا  البئغغر إذا وسعغغت إليغغه جناسغغة وع ينغغ   املقغغدم ىنغغه وسغغد ورو ال   

الوضو  باملا  الذي تسخنه الةمس ىعل ي ذل  بأنغه يغورث الغربص كمغا سغد ورو النهغ        
 عن الوضو  باملا  االجن أي الذي سد تلري لونه وطعمه.
 ما يكره له الوضوء

واملغغراو بالكراوغغة وغغ  الكراوغغة الغغ  توجغغد يف سغغا ر العبغغاوا  والوضغغو  الغغذي   
كالوضغو  الغذي جغ   بغه السغتباحة ال غ ل        يؤت  به بق غد اسغتباحة ا ىغور املكرووغة    

 املكرووة إلانه إذا أت  به لذل  كان الوضو  ىكروواي بكرا وتها.
 ما حيرم يف الوضوء

سد تقدم بعا ىا حيرم يف الوضو  أو أت  به بق د املةروعية وىنه اللسلة الثالثغة  
ع يق غد بهغا    إلقد ورو انها بدعة إليغأثم اوتغ  بهغا لغو أتغ  بهغا بق غد املةغروعية أىغا لغو          

املةغغغروعية إلغغغ  أثغغغم عليغغغه ولكنغغغه يبطغغغل وضغغغو ه لغغغو ىسغغغح مبا هغغغا  نغغغه لغغغيس ببلغغغة       
الوضو .ووكذا الك م يف تكرار املسح إال انه لو كرره ع يبطغل وضغومه ل غد  املسغح     
ببلة ىا  الوضو  نعم ال بأق ب   املا  عل  ىواضل اللسل ث ثغا أو اكثغر  جغل رقغ      

 حتياطاي.اللسل أو تكرار املسح ا
 ما حيرم له الوضوء

ووو كل ىا س د به استباحة أىر ع جيعله الةغارع لغذل  كمغا لغو س غد بوضغو ه       
استباحة ال  ل ال  كان وستها ىريقاي حبي  ال يسل الوست هلا ىل الوضو .وىنه ىا لغو  
س د بالوضو  اىغرأي ارىغاي كمغن س غد بوضغو ه الريغا  اكغرم أو توضغأ السغتباحة لعغ            

 .القمار
 أحكام الوضوء

جيغغو  االكترغغا  بالوضغغو  الواحغغد للايغغا  ىتعغغدول بغغأن ي غغل  بغغه صغغ ل الواجبغغة  
واملندوبة وميس كتابة القرآن وغري ذل  ىغن اللابغا  الغ  يكغون واجبغاي هلغا أو ىسغتحباي        
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وال يةرتط يف ترتبها عليه أن ي حم علية كل غاية لغه والتوصغل بغه إليهغا ال تر غي  وال      
لو س د واحدل ترت  الباس  عليه كمغا لغو س غد بوضغو ه وخغوي املسغ د أو       أالاالي بل 

ىس القرآن إلانه ي ح له بهذا الوضغو  ان يقغيم وي غل  ويطغوا ويغدخل علغ   وجتغه        
بل لو س د به غاية خاصة ثم عدي عن إيقاعهغا صغح أن يرتتغ  البغاس  عليغه إللغو س غد        

ه الغغدخوي يف ال غغ ل بوضغغو ه ىغغس كتابغغة القغغرآن ثغغم بعغغد الوضغغو  عغغدي عنهغغا صغغح لغغ  
والطواا واملساجد وغري ذل  ىن اللايا  نعغم يف صغورل النغذر للوضغو  للايغة خاصغة       
جي  يف سقوط النذر أن يغأت  بالوضغو  لتلغ  اللايغة إللغو نغذر أن يتوضغأ لقغرا ل القغرآن          
وج  يف إسقاط وذا النذر التيغان بالوضغو  لقغرا ل القغرآن الن املنغذور كغان وغو ذلغ          

بغغاس  اللايغغا  وبهغغذا  هغغر أن الوضغغو  بنيغغة الت ديغغد أو االحتيغغاط إذا       ويرتتغغ  عليغغه 
انكةغغف إلسغغاو الوضغغو  ا وي يبغغا  بغغه اليغغل اللايغغا  كمغغا  هغغر ان الوضغغو  إذا كغغان   
واجبا لدخوي وست ال  ل وتوضأ للاية ىغن اللايغا  املندوبغة يكغون وضغومه صغحيحاي       

و أحغد غايغا  الوضغو  ثغم وخغل      ووكذا لو توضأ سبل الوست ساصداي القربغة هلل تعغاال أ  
الوسغغت يكغغون وضغغومه صغغحيحاي وكغغذا لغغو توضغغأ بنيغغة النغغدب ثغغم وخغغل الوسغغت ونغغوى    
الوجوب ببقية ا ج ا  صح وضومه نعم وضو  احلغا ا للغذكر ووضغو  ا نغ  للنغوم      
وا ماع وا كل والةرب ووضو  ىاق امليغت  مغاع أولغه ال يسغتبا  بغه اللايغا  الغ         

نابة وىس امليت كال  ل وىس كتابة القرآن إال انه لو انكةغف ان  مينل ىنها احليا وا 
كغغل واحغغد ىغغنهم لغغيس رنغغ  وال مبغغاق للميغغت وال حبغغا ا وإمنغغا كغغان اغغدثاي باحلغغدث   
ا صلر يكون وضغومه يبغا  بغه اليغل اللايغا  وال يلغ م عليغه إعاوتغه لغدخوي ال غ ل           

 وىس الكتابة والطواا ودووا.
 الشكوك يف الوضوء

كمها الرن غري املعترب ترعاي والووم أىغا الرغن املعتغرب تغرعا إلهغو يف حكغم       ويف ح
 اليقني وو  عل  أسسام:

)ىنهادالة  يف الطهارل ىن الوضو  ىن جهة احتمغاي وسغوع احلغدث بعغدوا كغأن      
تغغ  بعغغد ىغغا توضغغأ يف انغغه نغغام أو خغغرب ىنغغه ريغغح أو بغغوي أو دغغو ذلغغ  ىغغن ىوجبغغا      
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ا  الطهغارل.نعم لغو كغان  نغه باحلغدث ىغن الرنغون        الوضو  أم ال وحكمغه يغبين علغ  بقغ    
املعتربل أو كان تغكه يف بقغا  الطهغارل ىغن جهغة خغروب رطوبغة ىةغتبه بغالبوي وع يكغن           

 ىسترب ا ىن البوي بن  عل  احلدث  
)وىنهادالة  يف الطهارل بعد الغيقني باحلغدث أو الرغن املعتغرب باحلغدث أو الةغ        

ا اسب  وع يعلم تأريي حدوث أحدوما أو علغم  يف الطهارل واحلدث وون أن يعلم أيهم
تأريي احلدث وج  عليه التطهري ملغا كانغت الطهغارل تغرطاي لغه الست غحاب احلغدث يف        
ا وي والثال  والرجوع لقاعدل االتتلاي يف الثان  بعغد تعغارض االست غحابني إليغه لغو      

 كانا جاريني.نعم لو علم تاريي حدوث الوضو  بن  عل  الطهارل.
الة  يف إلعل ىن أإلعاي الوضو  وسغد جتغاو  الغه ووغو يف حغاي الوضغو        )وىنهاد

وىقتراه التيان مبا ت  إليه ثم مبا بعغده إللغو تغ  يف غسغل وجهغه ووغو يف حغاي غسغل         
اليسرى غسل وجهه ثم يده اليمن  ثم اليسرى ويتم وضومه.وأىا لو تغ  يف تغرط ىغن    

  يف وضغو ه وال يعغغتين  تغرا ط الوضغو  بعغغد جتغاو  الغه ووغغو يف حغاي الوضغو  إليمرغغ      
بةغكه إللغغو تغ  عنغغد غسغل اليسغغرى يف املغواالل بغغني غسغل الوجغغه وبغني اليغغد اليمنغغ  أو       
الرتتيغغ  بينهمغغا أو تغغ  يف النيغغة بقغغا ا عنغغد إلعلغغها إلغغ  يعغغتين بةغغكه وىرغغ  يف وضغغو ه   
ووكذا إذا ت  يف طهارل العرو أو املا  أو إضاإلته بعغد انتقالغه للعرغو اوخغر ال يعغتين      

لنسبة ملا تقدم ىغن ا إلعغاي و أىغا بالنسغبة إال ىغا يغأت  ىغن ا إلعغاي إلي غ  عليغه           بةكه با
إحرا  طهارل العرو واملا  وعدم إضاإلته أىا باليقني أو بغالرن املعتغرب أو با صغل وبهغذا     

 جيمل بني صحيحة  رارل وىوثقة ابن أب  يعرور رعل ا وال ل  ة للثانية.
ا الوضو  كالنوم والريح إلانه سغد تقغدم   )وىنهادالة  يف حدوث ت   ىن نوا س

 ال يعتين بةكه لو كان بعد الوضو  ووكذا ال يعتين بةكه إليها لو كان يف أثنا  الوضو .
)وىنهادالة  يف ت   ىن أإلعاي الوضو  سوا  كان ىغن أج ا غه أو تغرا طه بعغد     

أم الرراي ىن الوضو  إلانه ال يعتين بةكه ويبين عل  صحة وضغو ه سغوا  تبغدي وضغعه     
ال إللو توضأ ووو جالس وت  يف الوضو  بعد أن إلري ىنه سبل أن يتحرك ىغن الغه إلغ     
يعتين بةكه  نه سد إلغري ىغن حغاي التوضغ   ووخغل يف حغاي غريوغا.ولو تغ  يف أحغد          
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أإلعاي الوضو  وغرل عن كونغه تغاكاي إليغه حتغ  إلغري ىغن الوضغو  أعغاو وضغو ه أىغا لغو            
املةكوك يف اله أم ال ع يعغد وضغو ه وال إلغر     ت  إليه ثم بعد الرراي ت  يف انه أت  ب

إليما ذكرناه بني أن يكون تكه يف الرراي ىن وون سغب  سغاب  أو نةغأ ىغن سغب  سغاب        
ىقارن للرعل حبي  لو كان ىلترتاي إليه حاي الرعغل لكغان تغاكاي إليغه كمغا لغو سطغل بأنغه ع         

ملغا  للبةغرل الغ     حيرك خامته عند غسل يده للوضو  بعد الرراي ولكنغه احتمغل وصغوي ا   
رته أو الترت بعد الرغراي إال وجغوو تغ   ىةغكوك احلاجبيغة إلغان وضغو ه صغحيح وال         
جي  عليه إعاوته.وىنه يرهر انه لو كان عل  أحد أعرا  وضو ه جناسغة وبعغد الوضغو     
ت  يف انه طهره وتوضأ أم ال بن  عل  صحة وضو ه وبقا  جناسة العرو إليطهر كل ىغا  

ساوا املا  الذي غسل ىوضل الن اسة به.ووكذا لو علغم بن اسغة املغا     الساه برطوبة أو ال
ثم بعد وضو ه ىنه ت  يف انه طهر باالت اي بالكر ودوه ثم توضغأ ىنغه أم ال بنغ  علغ      
صحة وضو ه وجناسة املا  إليلسل كل ىا الساه ذلغ  املغا  وجيغري وغذا احلكغم يف وضغو        

عغغد إلراغغغه ىغغن الوضغغو  كغغان وضغغومه  ذوي ا عغغذار أيرغغا إللغغو تغغ  يف ىسغغح ا غغبريل ب 
 صحيحا وال جي  عليه إعاوته.

)وىنهادت  ىن كثر تغكه يف الوضغو  إلانغه ال يعغتين بةغكه سغوا  تعلغ  تغكه يف         
ا جغ ا  أو الةغرا ط أو املوانغل وسغوا  كغان حغغاي التيغان بالوضغو  أو بعغد الرغراي ىغغن          

لغه إلانغه يف اليغل وغذه     الوضو  وسوا  كان حاي اتتلاي باملةكوك إليغه أو بعغد جتغاو  ا   
احلغغاال  ال يعغغتين بةغغكه أصغغ  إذ يرجغغل علغغ  التحقيغغ  للوسوسغغة الغغ  طاملغغا عبثغغت      
بالعقوي وأإلسد  ا إلكار واملعتقدا  وو  وان كانت سغد تنةغا ىغن ضغعف املعغدل تغارل       
وىن ضعف ا ع غاب أخغرى إال أنهغا سغد جيعلغها الةغيطان وسغيلة لغذواب الميغان ىغن           

عن وكره وسد ذكر هلا ا طبا  أنواعا ىن الع جا  إال أن ع جهغا  ىعدنه ورلي  طا ره 

ولإِمَّيا يلنللََنَّيكل مِينْ االستعاذل باهلل ىن الةيطان الرجيم إلقد ساي اهلل تعاال يف اكم كتابه :   

ساي ملغن   أن النيب  .وسد روي عن ال او  الشَّيْطَانِ زَلْغٌ فَاسْتَدِذق بِالَّْ ِ إِزَّ ُ سلمِيعَ علِْيمَ  

تغغكا إليغغه كثغغرل الوسوسغغة حتغغ  ال يعقغغل ىغغا صغغل  ىغغن  يغغاول أو نق غغان:إذا وخلغغت يف  
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ص ت  إلاطعن إلخذك اليسرى بإصبع  ا مين املسبحة ثم سغل بسغم اهلل وبغاهلل توكلغت     
عل  اهلل أعوذ باهلل السميل العلغيم ىغن الةغيطان الغرجيم إلانغ  تطغروه عنغ .ويف روايغة         

ىغر   باهلل ىنه واترل علغ  يسغارك ث ثغاي وعغن ال غاو       أخرى إذا أحسست به إلتعوذ 
بيغغدك علغغ  صغغدرك وسغغل بسغغم اهلل وبغغاهلل امغغد رسغغوي اهلل وال حغغوي وال سغغول إال بغغاهلل  
العل  العريم اللهم اىسح عين ىا أحذر يقوي ذل  ث ثا بعد أن مير يده علغ  بطنغه إلانغه    

لوسوسغغة وسغغاي إذا تعغغاال يغغذو  الوسوسغغة.وعن ابغغن عبغغاق انغغه تغغكا إليغغه بعرغغهم ا   
 وجد  يف سلب  تيئاي إلقل وو ا وي واوخر والراور والباطن ووو بكل ت   عليم.

 مبحث الغسل 
اللسل برم اللني وسكون السني اسغم ى غدر وبرتحهغا ى غدر )َغسيغلي ييلسوغلد       
إذا طهغغر الةغغ   باملغغا  و أ اي وسغغخهلوالرر  بغغني امل غغدر وامسغغه ان اسغغم امل غغدر وغغو  

حلدث ىل عدم نسبته لراعله إلهو يدي علغ  نرغس املاويغة يف حغد ذاتهغا      الداي عل  نرس ا
بقطل النرر عن صدوروا عن الراعل.وامل در وو الداي علغ  احلغدث باعتبغار صغدوره     
عن إلاعله وانتسابه إليه.ويف عرا الةرع أو املتةرعة نقل)اللسلدبرم اللغني إال أإلعغاي   

باللسل)بالرغمدوامنا يسغم     ل وصة بةرا ط ل وصة إل  يسم  عندوم غسغل اليغد  
 باللسل برتحها.

 فائدة الغسل 

اثبت العلم ان للسل البدن باملا  إلوا د جليلة وىناإلل عريمة إلهو ينةط به الغدورل  
الدىويغغة.وتقوى بغغه القغغوى ا سغغدية والعقلية.وي يغغد الةغغهول للطعغغام ورسغغن بغغه عمليغغة  

واملغواو الدونيغة الغ  يكغون     اهلرم والتنرس للمسام وي يل الإلرا ا  ا لدية كغالعر   
ببقا ها تلت غ  ا سغذار با سغد ويتمركغ  اللبغار علغ  ا لغد وينسغل وبغا  ا لبسغة علغ             
البةرل ولوال أ التها لكانت حيغال النسغان عرضغة  وغم ا خطغار والضغرار ملغا حيغدث         
بسب  بقا ها ىن سةور جلدية متنل ىن إإلرا  العر  ىن البدن ور   ىن تغنرس املسغام   

  ا سد.يف
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وسغغد ولغغت الت غغارب العلميغغة ان ا لغغد إذا طلغغ  مبغغاول متنغغل ىغغن خغغروب إإلرا اتغغه  
وانسد  بها ىساىه ىا  النسان كما ميو  إذا ىنل ىنه اهلوا  إلان ا لد يقغوم مبسغاعدل   
الر تني يف التنرس إذا ع تنسد ىساىه أضف إال ذلغ  ىغا ينغتل ىغن بقغا  ا وسغاخ علغ         

وااللتهابغا  والبثغور والغروا ح الكريهغة باختمغار ا وسغاخ        ا لد ىن التخدي  واحل 
إليه كما أثبتت الت ربة ان اللسل خيرف ورجة احلرارل يف ا بدان وتقغوى بغه ا ع غاب    
يف ا جسام إال غري ذل  ىن آثغار االغسغاي العريمغة وااسغنها ا ليلغة ولغذا سغد أوجبغه         

املواضغللوالي  الكغ م إليهغا واهلل     الةارع ا عرم يف عدل ىواطن وندب إليه يف كثري ىن
 املوإل  لل واب.

 الغسل الواجب 

اللسل ىسغتح  بنرسغه إلي غح أن يغأت  بغه سربغة إال  اهلل تعغاال ولكنغه سغد جيغ             
علغغ  احلغغ  نرسغغه بأسغغباب سغغتة:ا نابة واحلغغيا وبعغغا أسسغغام االستحاضغغة والنرغغاق   

كغغأن نغغذر اللسغغل  وىغغس ا ىغغوا  بعغغد بغغرووم بغغاملو  وسبغغل تطهريوغغم باللسغغل والنغغذر
لل معة أو للعيدين ودو ذل  وجي  عل  احل  للريه كلسل ا ىوا  ويتأكد اسغتحبابه  

 يف ىوارو كثريل سي    إن تا  اهلل تعاال التارل إليها.
 غسل اجلنابة

ا نابة برتح ا يم للة البعد ونقلت يف عرا الةرع أو املتةرعة إال ن وي املين أو 
ة يف الررب ب  إن اي ىن بغاب نقغل اسغم السغب  للمسغب  النغه       ىا حبكمه كإوخاي احلةر

بهما حي ل البعد عن العباول واملراو يف السنة الرقها  برإلغل ا نابغة وغو رإلغل أثروغا ووغو       
 البعد املذكور احلاصل بسببها.

 األمر األول املوجب للجنابة 

إال ثغغم ان ا نابغغة ر غغل عنغغد الةغغرع بأىرين)أحغغدومادن وي املغغين ىغغن الرجغغل    
خارب البدن سوا  كان ىن املوضغل الغذي يعتغاو خروجغه ىنغه أو ىغن غغريه وسغوا  كغان          
بالوط   أو بلريه وسوا  كان سلي  أو كثرياي وسوا  كان باالختيار أو بدونه وسغوا  كغان   
عند النوم أو بدونه وسوا  كان ىل الةهول والدإل  والرتغور أو بغدونها ويف حكمغه البلغل     
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غسل ا نابة ىل عغدم االسغتربا  بغالبوي إللغو خغرب ىغين الرجغل ىغن         املةتبه انارب بعد 
غريه كما لو خرب ىين الرجل ىغن إلغرب املغرأل بعغد غسغلها ع جيغ  عليهغا اللسغل وامنغا          
جي  عليها التطهري للموضل الذي أصابه.ووكذا لو رغرك املغين ىغن الغه وع خيغرب ع      

لسغل عليهغا ىؤكغداي وتطهغر ىغغا     جيغ  اللسغل وأىغا املغرأل لغو أىنغت إلالرغاور اسغتحباب ال        
 أصابه ىنها.

 الشك يف اجلنابة

إذا ت  النسان يف جنابته ع جيغ  عليغه اللسغل وال حيكغم رنابتغه كمغا لغو رأى        
املين عل  ثوبه أو إلراته ودو ذل  واحتمل انه ىن غريه أو ىن جنابة سابقة سد اغتسغل  

أو ىغا خي غه واحتمغل انغه      هلا أو احتمل انغه جغاىل وع يلتسغل أو رأى تغيئا علغ  بدنغه      
ليس مبين إلانه يف اليل ذل  ال جي  عليه اللسل وال حيكم رنابته وكذا لو احتمل بأنغه  
جاىل وأىن  ثم استيقم وع يري تيئا عل  بدنه إلانه ليس عليغه اللسغل وال حيكغم رنابتغه     

علغ   ولو رأى املين عل  بدنه وسطل بأنه خارب ىنه ولكنه ت  يف انغه ىغن جنابغة سغابقة     
غسله باسية بعد غسله أو أنها جنابة جديدل وج  عليه اللسل لل نابة النه يعلم إالغاال  
أىا برساو غسله ىن ا نابة السغابقة أو وجغوب غسغل جديغد عليغه ولغو رأى املغين علغ          
ثوبه أو إلراته وعلم انه ىن جنابتغه ولكنغه تغ  يف أنهغا كانغت ىغن جنابتغه الغ  اغتسغل          

اللسل إلليس عليه اللسغل ووغو اكغوم بالطهغارل ىغن احلغدث        ىنها أو جنابة حدثت بعد
ا كرب.وأىا بعده إلان جهل تاريي اللسل وا نابة اغتسل لل نابة بنيغة االحتيغاط وتوضغأ    
بنية االحتياط لل  ل وميكنه ان يكترغ  بلسغلة واحغدل سربغة إال  اهلل تعغاال للكغون علغ         

  اوثغار عليغه وأىغا ال غ ل الواسعغة      الطهارل وأىا لو علم تأريي أحدوما بن  عليغه ورتغ  
ىنه يف ا ثنا  إلان كان الة  املذكور ح ل بعدوا إل  جي  عليغه أعاوتهغا ويسغتثن  ىغن     
ذل  أىور)أحدوادإذا كان تكه يف ا نابة ىسبوساي بالعلم بها بأن كغان يعلغم بأنغه أجنغ      

ني جنابتغه وبغني   وت  يف االغتساي ىنها إلانه حيكم رنابتغه وان كانغت ال غ ل الواسعغة بغ     
تكه املذكور صحيحة بأن كان الة  املذكور حغدث بعغد ال غ ل)ثانيهادإذا خغرب ىنغه      
البلل املةتبه بعد غسل ا نابة ىل عدم استربا ه ىنها بالبوي إلانه حيكم رنابتغه)ثالثهادإذا  
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كان البلل سد خرب ىنه بةهول ووإل  وإلتور جسد حت  لو كان امحراي أو اصغرراي كمغا لغو    
ىن الترخيذ إلانه حيكم رنابته إذا كان صحيح ا سم وأىغا إذا كغان ىريرغاي إلغيحكم      اكثر

رنابته إذا خرب ىنه البلل بةهول وعليه إللغو جتغرو البلغل املةغتبه عغن الةغهول والرتغور يف        
الرجغل ال غغحيح ع يكغن البلغغل جنابغة.ولو جتغغرو البلغل املةغغتبه يف الرجغل املغغريا عغغن      

املرأل إليحكم بكون النا ي ىنها ىنيغاي إذا نغ ي بةغهول لكنغ      الةهول ع جي  اللسل.وأىا 
 سد عرإلت عدم وجوب اللسل عليها ولكن عليها ان تطهر ىا أصابه  

)رابعهادالبلل انارب بعد االحت م إلانه ان كان اكتلم صحيحاي حيكغم رنابتغه ان   
ب البلغل املةغتبه بعغد    كان البلل املذكور كثرياي.وأىا ان كان سلي ي ع حيكم رنابته ولو خغر 

االحت م ولكنه كان خروجه بعد االنتباه ىن النوم وع يكن بةهول ووإلغ  وإلتغور ا سغد    
إلهو ليس رنابة.وذا إذا كان اكتلم صحيحاي وأىغا إذا كغان ىريرغاي إلغيحكم رنابتغه حتغ        

 لو كان البلل انارب سلي  وحت  لو خرب بعد االنتباه ىن النوم.
 وجب للجنابة األمر الثاني امل

)ا ىغغر الثغغان  املوجغغ  لل نابغغةدا ماع وان ع ينغغ ي سغغب ي أو وبغغراي للمغغرأل ووغغو     
يتحق  بإوخاي احلةرة يف القبل أو الدبر حبي  تلي  إليه إلانه بغذل  جيغ  اللسغل علغ      
الرجل واملرأل ويكون كل ىنهما يرتت  عليغه أحكغام ا نابغة إللغو وضغل ذكغره علغ  ِسبغل         

 جيغغ  عليغغه وال علغغ  املغغرأل اللسغغل إذا ع يتحقغغ  الوخغغاي.وىقطوع املغغرأل أو وبروغغا ع
احلةرة إذا أوخل آلته وج  عليه وعل  املرأل اللسل.كما ان ىن سطعغت بعغا حةغرته    
إذا اوخغل باسيهغا حبيغ  تكغون سغد غابغغت يف الرغرب وجغ  اللسغل.وال إلغر  يف وجغغوب          

نوناي.لتغاراي أو ىكروغاي اوخغل    اللسل عل  الواط  بني كونغه صغلرياي أو كغبرياي عغاس ي أو جم    
متام الذكر أو بعره حبي  تلي  احلةرة اوخله ىلروإلاي خبرسة أو ىطاط أو دووما أو غغري  
ىلرغغوا.وال إلغغر  يف وجغغوب اللسغغل علغغ  املغغرأل املوطغغو ل بغغني ان تكغغون حيغغة أو ىيتغغة    

ل غيب  صلريل أو كبريل ىكروة أو لتغارل جمنونغة أو عاسلغة إلانغه جيغ  اللسغل عليهغا.نعم ا       
وال بية وا نون وا نونة جي  اللسل عليهم إذا اجتمعت إلغيهم تغرا ط التكليغف وغذا     

 يف اِ ماع للمرأل.
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وأىا الوط  للل م بالوخاي يف وبره إلمل خغروب املغين ىغن الغواط   أو املوطغو       
جي  اللسل عل  انارب ىنغه وأىغا ىغل عغدم خغروب املغين ىغن أحغدوما إلي غ  اللسغل           

ل  ىن ع خيرب ىنه املغين االحتيغاط بغا مل بغني اللسغل والوضغو  إذا       عل  ىن أىن  وع
كغان سبغل الغغوط  اغدث باحلغدث ا صغغلر وأىغا إذا كغان اغغدث باحلغدث ا كغرب إليكريغغه         
اللسغل.وأىا ان كغغان سبغغل الغغوط  غغغري اغدث ال با صغغلر وال بغغا كرب بغغان كغغان ىتطهغغراي   

وطغ   البهيمغة إلانغه ىغل خغروب       ىنهما إلبعد الوط  االحوط وو اللسغل إلقغط ووكغذا إذا   
املين جي  عليه اللسل وىل عدم خروجه إلاالحوط ا مل بني اللسل والوضو  إذا كان 
سبل الوط  ادثاي باحلدث ا صلر وأىغا إذا كغان اغدث باحلغدث ا كغرب إلغاالحوط عليغه        
وو اللسل وأىا ان كان طاوراي سبل الوط  إلبعد الوط  االحوط عليه اللسل إلقط وميكغن  

ن يكتر  يف اليل ال ور بلسل واحد يأت  به للكون عل  الطهارل ملا سررناه ىن كرايغة  ا
 اللسل عن الوضو  الواج .  

 أحكام اجلنابة

)ا ويدانه حيرم عل  ا ن  سرا ل آية الس دل ىن كل واحغدل ىغن سغور العغ ا م     
رل وو  أربعة:سورل اسرأ وسغورل الغن م وسغورل حغم تن يغل ىغن الغرمحن املسغمال بسغو         

السغغغغغغ دل أو إل لت.وسغغغغغغورل آع تن يغغغغغغل الكتغغغغغغاب املسغغغغغغمال بسغغغغغغورل السغغغغغغ دل    
أيرغغا)الثان داالحوط للم نغغ  عغغدم ىغغس كتابغغة امل غغحف الةغغريف واسغغم اهلل تعغغاال   

املخت ة بهغم وأىغا    و ا  مة  وسا ر أمسا ه وصراته املخت ة به و أمسا  ا نبيا  
يرة)الثال دحيرم علغغ  ا نغغ  غغغري املخت غغة إلكغغذل  إذا س غغد باسغغتعماهلا ذاتهغغم الةغغر 

وضل ت   يف املساجد وجيو  له أخغذ تغ   ىنهغا كمغا حيغرم عليغه ا لغوق يف املسغاجد         
واملكغ  إليهغغا وجيغغو  لغه اجتيا وغغا بالغغدخوي ىغن بغغاب وانغغروب ىغن أخغغرى إال املسغغ د     

إلانغغه حيغغرم عليغغه ذلغغ .واالحوط عغغدم وخولغغه املةغغاود      احلغغرام وىسغغ د الرسغغوي   
 املةرإلة.

إذا  الغغت آثغغار املسغغ دية  الغغت أحكاىهغغا إلي غغو  للم نغغ  املكغغ  إليهغغا  )الرابغغلد
 ووكذا إليما ت  يف كونه ج  اي للمس د ع يرت  عليه آثار املس دية.
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)اناىسدانه جيو  لإلنسان أن يأت  أوله وان ع جيغد املغا  وكغان الوسغت لل غ ل      
بطغل وضغغو ه  سغد وخغل إلي غح ىنغغه التغيمم وال كغذل  الوضغو  إلغغ  جيغو  للمكلغف أن ي        

 باختيار إذا كان الوست سد وخل وع جيد املا   
)الساوقدانه ررم ال  ل  عل  ا ن  واجبة كانغت أو ىسغتحبة اوا اي أو سرغا اي    
ووكذا ررم عليه ص ل االحتياط.واالحوط عدم إتيان س دت  السغهو ىغل ا نابغة.نعم    

كان إلعلغ  ا نغ  لغو أراو     ال ترر ا نابة يف ص ل ا ىوا  وال يف س وو السهو وكيف
 ال  ل أو ص ل االحتياط أو س دت  السهو اللسل وان ع يتمكن إليتيمم.

 )السابلدحرىة الطواا.
 )الثاىندحرىة ال وم عليه وسي    إن تا  اهلل بيان ذل  يف كتاب ال وم.

 ما يكره للمجنب

سغل  يكره للم نغ  أىور)ىنهاداوكغل والةغرب حتغ  يتوضغأ وال اسغل ىغن أن يل        
يديه ويتمرغما ويستنةغ  ويلسغل وجهغه إلانغه خيغاا عليغه ىغن الغربص والرقغر لغو ع            
يرعغغل ذلغغ  و)ىنهغغادسرا ل ىغغا  او علغغ  سغغبل آيغغا  ىغغن القغغرآن الةغغريف و)ىنهغغادىس     
امل حف عدا كتابته و)ىنهادالنوم عل  ا نابة وون أن يلتسغل أو يتوضغأ أو يتغيمم عنغد     

نغغ  أو جينغغ  ووغغو لترغغ  ويف بعغغا عغغدم وجغغدان املغغا  و)ىنهغغادأن خيترغغ  ووغغو ج
ا خبغغغار ان احلنغغغا  إذا أخغغغذ  ىأخغغغذوا ال يكغغغره أن جيغغغاىل.ويف املغغغروي عغغغن جمغغغالس  
ال دو  وخ اله وكره أن يلة  الرجل املغرأل وسغد احغتلم يلتسغل ىغن احت ىغه الغذي        

 رأى إلان إلعل وخرب الولد جمنوناي إل  يلوىن أال نرسه. 
 كيفية الغسل

ان)إحداومادوتسغغم  بالرتتيغغ  وا وال إليهغغا واالحغغوط أن وللسغغل ا نابغغة كيريت 
يبدأ بلسل الرأق ىل الرسبغة ثغم غسغل ا انغ  ا ميغن ىغل الرسبغة والسغرل والعغورل سغب ي           
ووبراي ثم غسل ا ان  ا يسر ىل الرسبة والسرل والعغورل سغب ي ووبغراي أيرغا ناويغاي بغذل        

تعاال ولو خالف يف ذل  بغأن سغدم غسغل    كله ر يل اللسل املطلوب هلل تعاال تقرباي هلل 
ا مين عل  غسل الرأق أعاو غسغل ا ميغن ووكغذا لغو سغدم غسغل ا يسغر علغ  ا ميغن          
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إلاالحوط إعاول غسل ا يسر وال يل م عل  ا ن  أن يبدأ بلسغل العرغو ىغن أعغ ه إال     
ان أسرله بل جيو  أن يلسله ىنكوساي إلله يف غسل رأسه أن يبغدأ بلسغلة ىغن أي ىكغان كغ     

ىغغغن أسغغغرله أو وسغغغطه أو أعغغغ ه نعغغغم االحغغغوط أن يغغغؤخر غسغغغل الرسبغغغة عغغغن غسغغغل     
الرأق.ووكغغذا يف غسغغل ا انغغ  ا ميغغن أو ا يسغغر إلغغان لغغه أن يبغغدأ يف كغغل ىنهمغغا ىغغن     
ا سرل أو ا وسط أو ا عل .وال جي  عل  ا ن  املواالل بني غسغل ا عرغا  إللغه أن    

راإلغه مبغدل ىغن الغ ىن ولغه كغذل  أن       يؤخر غسل جانبغه ا ميغن عغن غسغل رأسغه بعغد ج      
يؤخر غسل جانبه ا يسر بعد جراا ا مين مبغدل ىغن الغ ىن.نعم عليغه أن يكمغل غسغله       

 عند أوا  ىا يتوسف عل  الطهارل ىن ا نابة كال  ل والطواا ودووما.
ولو ارمتس يف املغا  ناويغاي بغه غسغل العرغو صغح كغأن ارمتغس يف املغا  ناويغاي غسغل            

ي ح ذل  يف كل ىن ا انبني.ولو كان يف املا  ثم أخذ كرغاي ىغن املغا      رأسه صح ووكذا
وغسل رأسه ورسبته ثم ارمتس يف املا  ناويغاي غسغل جانبغه ا ميغن ثغم ارمتغس ناويغاي غسغل         
جانبه ا يسر أج أه ذل  وكان غس ي ترتيبياي كما أن لغه أن يلغط رأسغه يف املغا  إال رسبتغه      

نه إال تحم  أذنيه وحيرك بدنه ناوياي غسغل جانبغه ا ميغن    ناوياي به غسل رأسه ثم يلط بد
ثم حيرك بدنه ناوياي غسل جانبه ا يسر إلانغه ي غح ىنغه ذلغ  اللسغل ترتيبغاي وي غح ذلغ          
حت  لو كان يف ىا  اسل ىن الكغر وأىغا صغاح  ا غبريل أو احلاجغ  الغذي يعسغر  والغه         

 إلانه جي يه املسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاي .
لكيرية الثانيةدللسل ا نابة االرمتاق يف املا  ووو عبارل عن تلطية بدنه بأالعه )ا

يف املا  ولو تدرجياي بأن يرىس كغل عرغو عرغو يف املغا  حتغ  يسغتول  املغا  علغ  اليغل          
بدنه ويكون ابتدا  اللسل رىس أوي عرو ىنه وآخر اللسل وو رىس العرغو الغذي بغه    

ه إلابتدا  النية لللسل االرمتاس  ىن رىس أوي عرغو  يستول  املا  عل  اليل بدنه.وعلي
ىنغغه يف املغغا  وانتها هغغا بغغرىس آخغغر عرغغو ىنغغه الغغذي يتحقغغ  بغغه رىغغس اليغغل البغغدن يف    
املا .وال يرر يف اللسل أن يقغل يف أثنا غه صليغل املغا  لبةغرل العرغو الغ  ع ي غل إليهغا          

ملغا  نعغم الواجغ  وغو     املا  كما ال يرر باللسغل الت غا  بغاطن القغدم علغ  ارض سعغر ا      
تلطية سطح املا  لبدنه بعد أن أوصل املا  لراور بةرل كل ج   ىنغه حبيغ  لغو تغبني بعغد      



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

77 

خروجه ىغن املغا  عغدم وصغوي املغا  لغبعا البةغرل أعغاو اللسغل ىغرل ثانيغة.وال يرغر يف             
االرمتاق كون املا  املرمتس إليه اسل ىن كر وال يكون اللسل ارمتاسياي بالوسوا رت ىغا   

طغغر الل يغغر أو رغغت الغغدو  الكغغبري وان اسغغتوع  البغغدن ولغغو كغغان رغغت املغغا  وأراو    امل
اللسل االرمتاس  حرك بدنه لللسل رت املا  حبي  ي د  عليه عرإلاي انه سغد صغدر ىنغه    

 اللسل االرمتاس  وصاح  ا بريل أو احلاج  الذي يعسر  واله يكريه االرمتاق.
 ما يعترب يف غسل اجلنابة

ل ا نابة سوا  كان ارمتاسيا أو ترتيبياي أىور)ا ويدنية التقغرب بغه هلل   يعترب يف غس
تعاال ىن ابتدا  اللسل إال ىنتهاه بان تكون ىرتك ل يف نرسه وال يل م استحراروا لكنه 
لو الترت لرأى نرسغه انغه ساصغد القربغة بلسغله وغذا هلل تعغاال وسغد تقغدم يف نيغة الوضغو             

 سابقاي ىا ينرع  ونا.
دإي اي املا  لبةرل البدن بإ الة احلواج  واملوانل وصليل الةغعر ودغوه إذا   )الثان 

ىنل وصوي املغا  إال البةغرل.وال جيغ  الرحغص عغن احلاجغ  بغل جمغرو احتمغاي عدىغه           
 كاا يف صحة اللسل.

نعم لو ت  يف حاجبية املوجوو كالسوار عل  املرأل واناني يف يد النسان وجغ   
ته واالحوط غسل الةعر عل  البدن ىل بةغرته النابغت عليهغا    ر يل اليقني برإلل حاجبي

 وال جي  غسل البواطن كباطن ا نف ودوه .
واالحوط غسل ىا ت  يف كونه ىن الرواور أو ىن البواطن وان كان احل  عغدم  
وجغغوب غسغغله لكونغغه ىغغن سبيغغل ووران ا ىغغر بغغني ا سغغل وا كثغغر واللسغغل والوضغغو       

املطلوب أىر ىعنوي ووذه ا غ ته.وأىا صغاح  ا غبريل أو    والتيمم و  املطلوبة ال ان 
 صاح  احلاج  الذي يعسر  واله إلي  يه املسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاي .

)الثال داالحوط يف صحة اللسل تطهري اكل ىن الن اسة حغني غسغله وال جيغ     
ل عرغو سبغل   تطهري البدن ىن الن اسة سبغل الةغروع يف اللسغل بغل جيغو  لغه أن يطهغر كغ        

غسغغله وال يرغغر ب غغحة اللسغغل تغغن س اكغغل بعغغد غسغغله.إللو تغغن س رأسغغه بعغغد غسغغله  
 باللسل الرتتييب ال يعيد غسل رأسه بل مير  يف غسله.
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)الرابلديةرتط يف املا  الذي يلتسغل بغه ىغا يةغرتط يف ىغا  الوضغو  ىغن الطغ           
ذا ح ل لغه انغوا ىغن    والطهارل.وعدم الررر يف استعماله ضرراي ىوسعاي يف التهلكة وإ

ذل  صح تيممه بدي اللسل.وإباحة املا  وإباحة النا  الذي يقغل إليغه اللسغل كغاحلوض     
الغغذي يغغرمتس إليغغه أو يلسغغل إليغغه غسغغ ي ترتيبيغغاي حبيغغ  يتحغغد الت غغرا يف النغغا  ىغغل إلعغغل  
اللسغغل.وعدم اسغغتعماي املغغا  يف رإلغغل انبغغ  إذا كغغان اسغغل ىغغن كغغر كمغغا تقغغدم يف املغغا       

 الوضو . املستعمل يف
)اناىسدسعة الوست لللسل وال غ ل.ولو تغ  يف سغعة الوسغت بغل وحتغ  لغو        

 خاا إلوته كان عليه اللسل ل ست حاب.
نعم يف صورل ىا إذا ع يكن عنغده املغا  وخغاا إلغو  الوسغت لغو طلغ  املغا  كغان          

 عليه التيمم ل حيحة  رارل.
املكغغان ىغغل إلعغغل  )السغاوقدإباحة املكغغان الغغذي يلتسغغل إليغغه إذا ارغغد الت غغرا يف 

 اللسل.
)السابلداملباتغغرل لللسغغل بنرسغغه ال بواسغغطة اللغغري كمغغا تقغغدم يف الوضغغو  اال عنغغد 

 االضطرار أو احلرب إلانه جيو  أن يتوال غريه غسله.
 أحكام غسل اجلنابة

)أحدوادان غسل ا نابة جي ي عن الوضغو  إلغ  جيغ  ىعغه الوضغو  ال سبلغه وال        
واجغغ  ىنغغه واملنغغدوب كلسغغل ا معغغة جيغغ ي عغغن      بعغغده.بل الرغغاور ان كغغل غسغغل ال   

 الوضو .
)ثانيهادان اللسغل الرتتغييب سغد يغتعني بغأىر عغارض يقترغ  تعينغه كمغا يف ال غوم           
وكما إذا ع يرض ىال  املا  باالرمتاق إليه ودو ذل  كما ان االرمتاس  سد يغتعني بغأىر   

 إليغغه ودغغو عغغارض كمغغا يف ضغغي  الوسغغت أو عغغدم رضغغا  صغغاح  املغغا  باللسغغل الرتتغغييب
 ذل .

)ثالثهاداملغغا  القليغغل جيغغو  أن يلتسغغل إليغغه ارمتاسغغاي وترتيبغغاي وأن يتوضغغأ ىنغغه بعغغد       
 االغتساي إليه  كل ذل  ىا ع يتن س بإصابته للن اسة كاملين ودوه.
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)رابعهادلو ت  يف وسوع اللسل ىنه بن  عل  عدم وسوعه ىنغه.ولو علغم بوسوعغه    
ل  الوجه ال حيح بن  عل  صغحته.وإذا تغ  يف   ىنه وبعد الرراي ىنه ت  يف وسوعه ع

وسوع غسل رأسه أو يف ترط ىغن تغرا طه وسغد وخغل يف غسغل غغريه أو تغ  يف وسغوع         
غسل الة  ا مين أو يف ترط ىن ترا طه وسد وخل يف غريه بن  علغ  وسوعغه وصغحته    
بل ولو ت  يف غسل ا يسغر وسغد وخغل يف غغريه وكغان ىغن عاوتغه أن ال يرتكغ  ذلغ           

إال بعد أن يوسل غسل الطرا ا يسر عل  دغو ال غحة بنغ  علغ  وسوعغه وصغحته       اللري 
كما إذا كان ىن عاوته لبس ثيابه النريرة بعده.وأىا لغو تغ  يف أحغدوا سبغل الغدخوي يف      

 غريه أت  به.
ثم انه لو ت  يف وسوع اللسل ىنه بعد ان صل  بن  عل  صغحة صغ ته واغتسغل    

ل  ل يف وسوع اللسل ىنه إلاالحوط إمتام صغ ته ثغم   لل  ل ا خرى ولو ت  يف أثنا  ا
يلتسل ثم يعيد ص ته وان كان الراور انه يتم ص ته ويلتسغل لل غ ل اوتيغة  ن احلغ      
ان الةرط لل  ل وو نرس اللسل أو نرس الوضو  والة  يف أحدوما يف أثنا  ال غ ل  

عغم لغو كغان الةغرط وغو      ت  بعد جتاو  اكل هلما ىغن سبيغل الةغ  يف الةغرط املتقغدم ن     
الطهغغارل وسلنغغا انهغغا أىغغر ىعنغغوي ىسغغب  عغغن اللسغغل والوضغغو  ال انهغغا عبغغارل عغغن نرغغس  
اللسل والوضو  كان عليه إعغاول ال غ ل  ن الةغ  إليهمغا يكغون تغكا يف الغه ال بعغد         

 جتاو  اله.
)خاىسهادانه لو اغتسل باعتقاو سعة الوست ثم  هر له ضيقه وان و يرته التغيمم  

ن س د باللسل التقرب هلل تعاال ىن جهة ىطلوبيته املطلقة صح ىنه اللسغل وأىغا   إلان كا
لو س د اىتثاي املطلوبية اللريية لللسل حبي  لو ع تكن وذه املطلوبيغة اللرييغة ع يرعغل    
اللسل كان اللسل باط ي.ولو تيمم باعتقاو ضي  الوست إلبغان سغعته أعغاو صغ ته لعغدم      

ل ىا إذا ع يكن عنده املا  وخاا إلو  الوست بطلغ  املغا    ىةروعية التيمم.نعم يف صور
كان عليه التيمم وال إعاول عليه لو  هر انغ ا  ن ىةغروعية التغيمم وغو خغوا إلغو        

 الوست كان ىتحققا.
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)ساوسهادانه لو احدث أثنا  غسل ا نابة باحلدث ا صغلر أني اللسغل وال جيغ     
ملغا يةغرتط إليغه الطهغارل كال غ ل ودووغا إال        عليه أعاوته كما انه ال جي  عليه أن يتوضأ

إذا احغغدث بعغغد اللسغغل.وأىا إذا احغغدث يف أثنغغا  غسغغل ا نابغغة حبغغدث ا نابغغة اسغغتأنف  
اللسل ووكذا كل حغدث صلغل أثنغا  راإلعغه وأىغا إذا احغدث يف أثنا غه حبغدث اكغرب غغري           

ا سغي    يف  ا نابة جا  له رإلل اليد عن اللسل الذي بيده ويأت  بلسل جديد هلمغا كمغ  
ا ىر السابل ىن كيرية النية ل غساي املتعدول وال حيتاب إال الوضو  ملا عرإلت ىن كراية 

 اللسل الواج  واملستح  عنه.
)سابعهادان غسل ا نابة جي ي عغن غغريه ىغن االغسغاي الواجبغة واملسغتحبة كمغا        

ه عغن غسغل   جي ي عن الوضو  إللو اغتسل لل نابة ناويغاي للسغله عغن  نابغة أجغ أه غسغل      
ا معة وعن غسل ىس امليت ورمية امل لوب وعن كل غسل ثبت يف حقغه واجبغاي كغان    
أو ىستحباي وكذا املرأل لو اغتسلت لل نابة ناوية للسلها عغن ا نابغة أج أوغا عغن غسغل      
حيرها ونراسها والعتها وعن كل غسل واج  أو ىستح  بل جيو  ملن اجتمل عليغه  

ها ىستحبة أو بعرها ىستحبة أن يلتسل غس ي واحغداي  اغساي ىتعدول سوا  كانت اليع
ينويه لكل واحد ىنها تر ي ي كغأن ينغوي ان غسغله وغذا لل نابغة ولل معغة وملغس امليغت         
وغري ذل  وجيو  له ان ينوي لكل واحد ىنها أالاال كأن ينوي ان وغذا غسغله ملغا رقغ      

ةغخيص هلا.ووكغذا   يف حقه ىن ا سباب ال  تقتر  اللسل علغ  إالاهلغا ىغن وون ت   
جيو  له ان ينوي بلسله رإلل احلدث عنه أو استباحة ىا يةرتط إليغه الطهغارل عغن احلغدث     
كال  ل.وكذا جيو  ان ينويه سربة إال اهلل تعاال إلانه جي ي عن ا ميل وال يل م عليغه ان  
ينويه عن ا نابة كما انه جي ي غسله املذكور عن الوضو  وان ع تكن عليغه جنابغة إليمغا    

 ثبت عليه ىن االغساي ملا عرإلت ىن كراية اللسل الواج  واملستح  عن الوضو .
)ثاىنهادانه إذا كانت عليه جنابغا  ىتعغدول أجغ أه غسغل واحغد عنهغا ينويغه عنهغا         

 تر ي ي أو أالاال بل لو نواه عن ا خريل أيرا جي يه عن الباس .
ن يأت  بلسل واحد ينويغه  )تاسعهادإذا علم ان عليه اغساالي واجبة أالاال جي يه ا

 عما يف ذىته ىن االغساي وان ع يعينها.
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 مستحبات غسل اجلنابة 

)أحدواداالستربا  للرجل بالبوي سوا  أت ي أو أجنغ  بغاالحت م أو بالوخغاي      
وان ع ين ي وذل  بأن يبوي سبل اللسغل إلانغه إن ع يبغل وخغرب ىنغه بلغل ىةغتبه بغاملين         

جي  عليه إعغاول ال غ ل ال غاورل ىنغه بعغد اللسغل وسبغل         وج  عليه إعاول اللسل وال
خروب البلل.ولو خغرب ىغن املغرأل بلغل ىةغتبه رتمغل غغري البغوي واملغين ع جيغ  عليهغا            
اللسل ووو طاور الصالة الطهارل وإذا علمغت ان انغارب ىنهغا ىغين أو بغوي بغان تغروو        

سغتربى  بغالبوي سبغل    بينهما غسلت ىا أصاب بدنها ىنه.وحك  االسغتحباب للمغرأل أن ت  
اللسغغل وىغغل عغغدم البغغوي إلباالجتهغغاو ولغغو تغغ  يف اصغغل خغغروب البلغغل ع جيغغ  عليغغه     
الرحص وال جي  عليه اللسل.ولو باي الرجل سبل اللسل بدون أن يسغتعمل انرطغا    
ثم بعغد اللسغل خغرب ىنغه بلغل إلغان ع حيتمغل انغه بغوي إلغ  تغ   عليغه وان احتمغل انغه               

تطهر ىنه وتوضأ لل  ل اوتية وال يعيغد ىغا سغب  عليغه ىغن       ىين.وأىا ان احتمل انه بوي
ال  ل ودووا.ولو علم إالاال بان انارب ىنه أىا بوي وأىا ىين وع حيتمغل انغه ىغذي    
أو غري ذل  إلان كان انغارب املغذكور بعغد اللسغل وكغان سغد اسغتربأ بغالبوي وانرطغا           

ارب املغذكور بعغد اللسغل احتياطغاي     سبله إلعليه ان جيمل بني الوضو  واللسل وان كان ان
ويكريه اللسل وحده للكون عل  الطهارل ولكن ع يسغتربى  بغالبوي سبلغه إلعليغه اللسغل      
إلقط وان كان انارب املذكور بعد اللسل ولكغن سغد اسغتربأ بغالبوي وون انرطغا  كغان       

لبغوي  عليه الوضو  إلقط.وأىا لو كان انارب املذكور بعد الوضو  وسد إسغتربأ سبلغه ىغن ا   
بانرطا  إلي   عليه أيرا ا مل بني اللسل والوضو  .ولو كان انارب املغذكور بعغد   
حغغدث ا نابغغة سبغغل اللسغغل إلعليغغه اللسغغل إلقط.ولغغو كغغان انغغارب املغغذكور بعغغد احلغغدث   
ا صلر سبل الوضو  كان عليه الوضو  إلقط.ولو كانت عاوته االستربا  سبغل عمغل وسغد    

  بعد اللسل يف وسوع االسغتربا  ىنغه إلالرغاور البنغا      أت  باللسل بعد ذل  العمل ثم ت
 عل  وسوعه.وان كان االحوط االستربا  واعاول اللسل.

 )ثانيهادغسل اليدين ث ثاي سبل اللسل وا وال ان يكون ىن املرإلقني.
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)ثالثهاداملرمرة باملا  واالستنةا  ىنه سبغل اللسغل وبعغد غسغل اليغدين وا وال      
 لسل اليدين.التيان بهما ث ثاي ك

)رابعهاداستحباب ان يكون املا  يف اللسغل الرتتغييب مبقغدار صاع.وال غاع أربعغة      
إىداو واملغد رطغ ن وربغل بالعراس .والرطغل ىا غة وث ثغون وروماي.وكغل وروغم ن غف          
ىثقاي وربل عةرل بال رييف إليكون ال اع بال غرييف سغتما ة وأربعغة عةغر ىثقغاال وربغل       

 املثقاي.
كان جيت ي باللسل مبس املا  لل سغد وصغبه عليغه وجريانغه عليغه       )خاىسهادانه ملا

كغغان إىغغرار اليغغد علغغ  ا عرغغا  وصليغغل احلاجغغ  غغغري املغغانل ىغغن وصغغوي املغغا  ل يغغاول      
 استرهار وصوي املا  لسا ر البدن ىستحباي.

 )ساوسهادالتسمية سبل اللسل وا وال أن يقوي بسم اهلل الرمحن الرحيم.
ي االتتلاي باللسل باملأثور ووو اللهم طهر سليب وتقبل )سابعهادالدعا  يف حا

 سعي  واجعل ىا عندك خرياي ل  اللهم اجعلين ىن التوابني واجعلين ىن املتطهرين.
 احليض

ىن ىوجبا  اللسل احليا ووو للغة السغيل ىطلقغاي أو بقغول وسغد صغرحت كتغ         
احلقيقة أو ا ا  اغل  الللة بإط سه عل  الدم السا ل ىن الرحم أيرا.وكونه عل  سبيل 

كغغ م واحلغغ  وغغو ا وي لوجغغوو اىغغارل احلقيقغغة إليغغه وا صغغل عغغدم النقغغل.وكيف كغغان       
إلاحليا الذي وو ال الك م وغو الغدم الغذي خلقغه اهلل تعغاال لرتبيغة الولغد نرغري تربيغة          
ال رع باملا  يستمد به الولد ىن أىه اللذا  بواسطة سرته كما تستمد امل روعا  املا  ىغن  

وسها إلإذا وضعت احلاىل محلها انقل  ذل  الدم إال اللنب الغتذا  احلمغل ىنغه إلغإذا    عر
خلت احلاىل ىن احلمل والرضاع بق  ذل  الدم بغ  ى غرا إليسغتقر يف ىكانغه حبسغ       
استعداو ى اجها للحرارل.ووم احليا أىر ىعروا كالبوي واملين وله صرا  ل وصغة  

نه حار عبيط أي)خغالص طريداسغوو أو امحغر    يعرا بها يف الةرع عند االتتباه وو  ا
مييل للسواو خيرب ىن الرحم بدإلل وحرارل وحرسة ىغننت أي)ذي را حغة كريهةدويسغم     
بالبحران  نسبة إال البحر ووو اسم لقعغر الرحم.ويسغم  باكتغدم أي )احلاردبةغرط ان     
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 ال يكغون خروجغه سبغغل تسغل سغنني إلانغغه لغو خغرب سبلغغها إلهغو لغيس حبيا.وبةغغرط أن ال        
يكون خروجه بعد السغتني يف القرتغية وبعغد انمسغني يف غريوغا إلانغه يف وغذه املغوارو ال         
يكون حيراي تغرعاي وان كغان يف الغدم تلغ  ال غرا  ووغو خبغ ا وم االستحاضغة إلانغه          
اصرر بارو إلاسد رسي  خيرب ىن عر  يف أس   الرحم يسم  بالعاذ  ووذه ا وصغاا  

رجل إليها يف متييغ  أحغدوما عغن اوخغر إال إذا     و  ع ىا  لدم احليا واالستحاضة وي
سام الدليل يف ىورو عل  خ إلها كمغا وغو الةغأن يف سغا ر االىغارا  كمغا لغو رأ  املغرأل         
الدم بال را  املذكورل ولكنها تقطل بكونهغا غغري ىكملغة لتسغل سغنني إلغ  حيكغم بكغون         

 غرا  املغذكورل   الدم حيراي.نعم ىغل الةغ  يف إكماهلغا لتسغل سغنني وسغد رأ  الغدم بال       
 حيكم بكون الدم حيراي وانها سد بللت.

واحلاصغغل ان تلغغ  ال غغرا  املغغذكورل ىغغن الكواتغغف والع ىغغا  لغغدم احلغغيا    
ترعاي عند االتتباه كما أن الغدإل  ع ىغة للمغين عنغد االتغتباه وكمغا ان حسغن السغلوك         

 لثبغو   ع ىة للعدالة عند االتتباه إللغو ح غل بعرغها عنغد الةغ  يف الغدم كغان طريقغاي        
كونه حيرغاي عنغد الةغرع إال إذا سغام الغدليل يف ىغورو علغ  خغ ا ذلغ  كاملثغاي املتقغدم            
وكما يف الدم الذي يكون بعد جتاو  العةرل وكما يف الدم الذي تراه املغرأل القرتغية بعغد    
إكماي الستني واملرأل غري القرتية بعد إكماي انمسني إلانه يف وذه املغوارو ىغا تغراه املغرأل     

الدم ليس حبيا وان كان ب را  وم احليا.واملراو بالسنة ىا حي ل به الدور إال ىن 
خ غغوص ذلغغ  الوسغغت ىغغن ذلغغ  اليغغوم إلانغغه بغغذل  تغغتم السغغنة إللغغو ولغغد  عنغغد  واي    
الةمس ىن رابل تعبان إلبدوران الدور عليها إال ذل  الوست ىن ذل  اليوم بغان جغا    

اي متغغت السغغنة.واملراو بالقرتغغية:املرأل الرابغغل ىغغن تغغعبان ىغغن السغغنة املقبلغغة ووخغغل الغغ و
املنسوبة ىن طرا ا ب إال سبيلة سري  ال  ينته  نسبها إال النرر بغن كنانغة بغن خ ميغة     

كمغا ان الغدم سغد يكغون حيرغاي ولغيس بال غرا  املغذكورل كالغدم           أحد أجداو النيب 
ه سبغل أيغام العغاول    الذي تراه املرأل أيغام العغاول وع ينقطغل سبغل إكمغاي ث ثغة أيغام أو رأتغ        

بيوىني وع ينقطل سبل إكماي ث ثة أيام ىنها وكالغدم الغذي تغراه املغرأل بعغدم وم احلغيا       
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وع يت او  ا موع ىنه وىن احليا عةرل أيام  إلإن الدم املذكور يكغون حيرغا وان ع   
 تكن إليه صرا  وم احليا.

الرجغوع إال  ثم ال خير  انه لغو كغان بتحليغل الغدم يعغرا احلغيا ىغن غغريه صغح          
 اكلل يف ىعرإلة ذل .وينبل  التنبيه عل  أىور:

)إحغغداوادان ح غغوي صغغرة واحغغدل ىغغن صغغرا  وم احلغغيا تكرغغ  يف رقغغ  وم    
 احليا.وعليه إل  بد يف وم االستحاضة ىن إلقد اليل صرا  وم احليا.

)ثانيهادان احلمل أو الرضاعة ال متنل ىن حدوث احليا إلاحلاىغل ىطلقغاي كلريوغا    
ن حدوث احلغيا إليهغا واملرضغعة ىطلقغاي كلريوغا يف إىكغان وجغوو احلغيا إليهغا          يف إىكا

إلإذا رأ  املرضعة أو احلاىل الدم إله  كلريوا يف كونه حيراي لغو الغل صغرا  احلغيا     
 وترا طه.

)ثالثهغغادال يةغغرتط يف رغغيا املغغرأل كغغون خغغروب الغغدم ىغغن الرغغرب بغغل الغغ  م وغغو  
ىغغن الرغغرب أم ال.إللغغو سطعغغت املغغرأل   خروجغغه ىغغن الغغرحم إال إلرغغا  الرغغرب سغغوا  خغغرب 

خبروب وم احليا إال إلرا  الررب جغرى عليهغا أحكغام احلغيا وإذا تغكت يف حدوثغه       
يف إلرا  الررب إلا صل عدم ريرها وليس ب  م عليها الرحغص عغن حدوثغه يف إلرغا      

 الررب بإوخاي القطنه أو بالصبل.
االطمئنغان بقولغه يف    )رابعهادي ح الرجوع للمحلل الرين الطيب إذا كغان حي غل  

متيي  الغدم يف انغه وم حغيا أو استحاضغة أو سغر  أو جغر  أو نرغاق أو عغذرل ال سغيما          
 عند إلقد املمي ا  الةرعية.

 قواعد كلية يف احليض
 اقل احليض واكثره

)إحغغداوادان اسغغل احلغغيا ث ثغغة أيغغام بلياليهغغا ىتواليغغة حبيغغ  يكغغون الغغدم ىسغغتمراي 
إلرا  الررب حبي  لغو أوخلغت القطنغه خرجغت ىلطخغة       خروجه ىن الرحم إليها ولو إال

ولو بال ررل ولو بعد ال رب ونيئة إللو كان اسل ىن ذل  ع يكن ىا رأته املغرأل ىغن الغدم    
حيراي.ووكذا ع يكن ىن احليا ىا لو رأ  الدم ث ثة أيام ىتررسة.ويتحق  اليغوم ولغو   



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

85 

حغداي وان كغان ىلرقغاي ىغن يغوم      بتلري  إلمن ال واي إال  واي اليوم الثغان  حيسغ  يوىغاي وا   
سغاعة يسغتمر إليهغا خغروب الغدم       72ا حد ويوم االثنني إليكون جمموع ىدل اسغل احلغيا   

 واكثر الوست الذي يقل إليه احليا عةرل أيام ىتوالية وىا  او عليها إلهو ليس حبيا.
 أقل الطهر وأكثره

لغدم سبغل ان   )ثانيهاداسل الطهر ىن احليا عةغرل أيغام وال حغد الكثره.إللغو رأ  ا    
مير  عل  انقطاعه عةرل أيغام ع يكغن حبغيا جديغد آخغر بغل وغو ىغن احليرغة ا وال          
نعم يستثن  ىن ذل  صورل ىا إذا كانت احليرة ا وال سغد بللغت عةغرل أيغام إلغان وغذا       
الدم الذي رأتغه املغرأل سبغل متغام عةغرل أيغام الطهغر يكغون استحاضغة.وعليه لغو رأ  وم           

عنها سغتة أيغام ثغم رأ  بعغدوا الغدم كانغت سغتة ا يغام ىغن          احليا مخسة أيام وانقطل 
الطهر والدم الغذي رأتغه بعغدوا لغيس حبغيا.نعم لغو رأ  الغدم ب غرة وم احلغيا بعغد           

 طهروا عةرل أيام إلهو حيا.
 النقاء املتخلل أيام احليض

)ثالثهادالنقا  املتخلل بني أيام احليرة الواحدل الواسل بعد ث ثة أيغام ىغن احلغيا    
ىن احليا إللو نقت يوىا أو اكثر أو اسل بعد استمرار احليا ث ثة أيغام ثغم رأ    يكون 

الدم يوىا أو بعا يوم أو اكثر كان ا ميل حيرة واحدل بةغرط أن ال يت غاو  ا مغوع    
 ىن ث ثة أيام احليا والنقا  وىا بعده ىن الدم عن عةرل أيام.

 الصفرة اليت تراها املرأة

رأل ىن ال ررل ان كان يف أيام عاوتهغا إلهغو حغيا وان كغان     )رابعهادان ىا تراه امل
ىا رأته ىن ال ررل سبل احليا بيوم أو يوىني ىت لة باحليا بنحو االستمرار إلهغو ىغن   
احليا سوا  كانت ذا  عاول أم ال نعم ذا  العغاول مب غرو رميغة ال غررل سبغل عاوتهغا       

إحرا وغغا القبليغغة إلتعمغغل بيغغوم أو يغغوىني تتحغغيا خبغغ ا غريوغغا إلانهغغا ال تتحغغيا لعغغدم 
عمل املستحاضة إلان انكةف بعد ذل  ات اهلا بغاحليا سرغت صغوىها ورتبغت عليهغا      
آثار احليا وان كان ىا رأته ىن ال ررل بعد احليا أو بعد العاول أو ع تكغن هلغا أيغام    

 عاول إلهو ليس ىن احليا.
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 من جتاوز فيها الدم عن عشرة أيام

عن عةرل أيغام إلأىغا أن يتخلغل بينهغا النقغا  إلغ         )خاىسهاد ان ىن جتاو  إليها الدم
خيلو احلاي ىن أن يكون النقا  املتخلل بينها عةرل أيام إل اعداي أو اسغل ىغن ذلغ  إلعلغ      
ا وي إلالدىان ان كان كل ىنها سد بلغ  الث ثغة وكانغا ب غرة وم احلغيا كغان كغل ىنهمغا         

سغل لغيس حبغيا ووكغذا إذا     حيراي ىستق ي وان كان أحدوما اسل ىن الث ثة إلالذي وو ا
كان سد كمل كل ىنهما الث ثة ولكن كان أحغدوما لغيس ب غرة وم احلغيا وال واسغل يف      
أيام العاول أو يف بعرها وون اوخر إلالذي ب رة وم احلغيا أو واسغل يف أيغام العغاول أو     
يف بعرها إلهو ىن احليا خب ا ذلغ  اوخغر وغذا كلغه إذا كغان النقغا  املتخلغل سغد بلغ           

 رل.العة
وأىا إذا كان النقا  املتخلل غري بال  العةرل وكان ا موع املرك  ىن الغدم ا وي  
والنقا  والدم الثان  اكثر ىن العةرل إلان كغان أحغد الغدىني وون اوخغر جاىعغاي ل غرا        
احليا وتروطه أو كان يف أيام العاول أو يف بعرغها وع يكغن اسغل ىغن ث ثغة أيغام كغان        

النقا  ليس حبغيا.وان كغان كغل ىنهمغا جاىعغاي ل غرا  احلغيا        وو احليا واوخر ىل 
وترا طه إلالدم ا وي وو احلغيا وون اوخغر وأىغا إذا كغان كغل ىنهمغا لغيس ب غرة وم         
احليا وال يف أيام العاول وال يف بعرها إلليس أحدوما وم حيا وذا كله إليما لو صلغل  

نقا  وكان الدم ىستمراي حت  جتغاو   النقا  بني الدم املت او  للعةرل وأىا إذا ع يتخلله ال
العةرل إلان كانت ذا  عاول وستية وعدوية ريرغت يف أيغام عاوتهغا حتغ  لغو كغان الغدم        
بلغغري صغغرا  وم احلغغيا وىغغا عغغدا ذلغغ  إلهغغو لغغيس حبغغيا حتغغ  لغغو كغغان ب غغرا  وم     
احليا.وىغغغا إذا كانغغغت ذا  عغغغاول وستيغغغة بغغغأن عرإلغغغت أوي وستهغغغا أو وسغغغطه أو آخغغغره 

رت بالقدر املعروا املتيقن لديها بأنغه ىغن احلغيا إلمغث ي إذا عرإلغت      وجهلت العدو ري
ان أوي وست عاوتها وو اناىس ىن الةهر ولكنهغا ال تغدري انغه إال العاتغر ىنغه أو إال      
ا كثغغر ىغغن ذلغغ  ريرغغت ىغغن انغغاىس إال العاتغغر ال إال ا كثغغر ىغغن ذلغغ  ووكغغذا لغغو  

تدري بأن ىغا سبلغه وىغا بعغده ث ثغة       عرإلت بان وسط عاوتها وو اليوم اناىس ولكنها ال
أيام أو اكثر ريرت ىن ث ثغة أيغام سبغل انغاىس وث ثغة أيغام بعغد انغاىس ال اكثغر ىغن           



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

87 

ذل  ووكذا لو عرإلت ان آخر عاوتها اليوم اناىس ىغن الةغهر ولكنهغا ال تغدري ان ىغا      
ذا كانغت  سبله أربعة أيغام أو اكثغر ريرغت ىغن أوي ا ربعغة سبغل انغاىس ال اكثر.وأىغا إ        

ذا  عاول عدوية وجهلت الوست ريرت بعدووا ووست ريرها وغو ىغا إذا رأ  الغدم    
جاىعاي ل را  وم احليا إلتتحيا عند رميته مبقغدار عاوتغه وان كغان يف ا ثنغا   الغت      
صرا  وم احليا عنها وىا إذا كان الدم كله جاىعاي ل رة وم احلغيا إلتتحغيا مبقغدار    

استحاضغة وأىغا إذا كغان ا ميغل لغيس ب غرة وم احلغيا         عدووا ىن أوي رميته والباس 
إلليس عليهغا ان تتحيا.وغذا كلغه يف ذا  العغاول بأسسغاىها الث ثغة إليمغا إذا اسغتمر إليهغا          
الدم حت  جتاو  العةرل.وأىا إذا ع تكغن ذا  عغاول وسغد اسغتمر بهغا الغدم حتغ  جتغاو          

طربة اعين ال  ع تسغتقر هلغا   العةرل.بان كانت ىبتد ة اعين ال  أبتدأ الدم إليها أو ىر
عاول بل وحت  لو كانت ىتحريل اعين الغ  نسغيت وسغت عاوتهغا وعغدووا إلغان اختلغف        
الدم بال را  ريرت مبا إليه صرا  وم احليا إلت عله حيراي وون ىا عداه وىل عغدم  
اخغت ا الغدم يف ال غغرا  ترجغل لعغاول نغغوع النسغا  ال تغ  ىغغن أساربهغا ال تغ  حي غغل         

تد به بتعيني أيام حيرها إليها وتسترهر بيغوم واحغد.وىل اخغت إلهن تتحغيا يف     الرن املع
 الةهر الذي رأ  إليه الدم عةرل أيام ويف ا تهر املت لة به ث ثة أيام.

 واملراو بالةهر وو ىن ابتدا  رمية الدم إال ث ثني يوىا.
ي غح إذا   ثم ان ىا ذكرناه يف غري ذا  العاول ىن الرجوع ل را  وم احليا إمنغا 

كان ىا إليه صرا  وم احليا غري  ا د عل  عةرل أيغام وال اسغل ىغن ث ثغة أيغام ىتواليغة       
 وان ال يكون الدم غري ا اىل ل را  وم احليا اسل ىن عةرل أيام.

كمغا ان الرغغاور ان ىغغا ذكرنغغاه يف غغغري ذا  العغاول إمنغغا وغغو إليمغغا إذا ع يكغغن الغغدم   
  وليغل علغ  كغون بعرغه حيرغاي بغل يكغون        بأالعه غري جغاىل ل غرا  احلغيا وإال إلغ    

 ا موع استحاضة.
 رؤية الدم يف الشهر اكثر من مرة

)ساوسهادإذا رأ  املرأل الدم ا اىل ل را  احليا يف الةهر اكثر ىغن ىغرل ىغل    
إلرل اسل الطهر بينها كان كل ىن ذل  الدم حيراي سوا  كانت ذا  عاول أم ال إلغيمكن  
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م أوي الةغهر ب غرة وم احلغيا ىنغه ث ثغة أيغام ىتواليغة ثغم         يف الةهر الواحد أن ترى الد
تطهر عةرل أيام ثم ترى الدم ب رة وم احليا ث ثة أيام ىتوالية ثم تطهر عةرل أيام ثغم  
تغغراه ب غغرة وم احلغغيا ث ثغغة أيغغام ىتواليغغة ثغغم تطهغغر بعغغد عةغغرل أيغغام إليكغغون يف الةغغهر    

يف أيغام العغاول كغان حيرغاي     الواحد سد حاضت ث ث حيرا .نعم لو كان أحغد الغدىا    
وان ع يست مل صرا  احليا.ووكذا لغو رأ  الغدم ب غرة وم احلغيا ث ثغة أيغام ثغم        
بعدوا رأ  الدم ب غرة االستحاضغة إال ىغدل ع تبلغ  عةغرل أيغام ثغم رأ  بعغدوا الغدم          
ب رة وم احليا حبي  كغان ا مغوع ع يبلغ  عةغرل أيغام كغان ا ميغل حيرغاي وان كغان          

يس ب رة وم احليا.وأىا لو بل  ا موع اكثر ىغن عةغرل أيغام كغان الغدم      الدم الوسط ل
 ا وي وو احليا والباس  استحاضة.

 لزوم تفحص املرأة عن نقائها من احليض 

)سابعهادإذا انقطل وم احليا عن املرأل عنغد متغام عةغرل أيغام اغتسغلت وطهغر        
و انقطغل سبغغل  ىغن احلغيا وال حاجغغة للغترحص عغغن خلغو الغرحم ىغغن احليا.ووكغذا لغغ      

العةغرل ولكنهغا تيقنغغت خلغو الغرحم ىغغن احلغيا إلانهغا تلتسغغل وجيغرى يف حقهغا أحكغغام         
الطهر ىن احليالوأىا إذا انقطل الدم سبل العةرل واحتملت بقغا ه يف البغاطن إلعليهغا ان    
تستربي بغان تل غ  بطنهغا  باحلغا ط وترإلغل رجلغها وتسغتدخل سطنغه بيرغا  ودووغا إلغان            

م إله  ع تطهر وان ع خيغرب تغ   ىغن الغدم إلقغد طهغر .وال       خرب عليها ت   ىن الد
عربل خبروب ال ررل عل  القطنه وإذا ع تتمكن ىن االستربا  تبق  تعمل عمل احلا ا 

 حت  تتيقن خلو باطن الرحم ىن الدم.
 أقسام احلائض

 احلائض املبتدئة                        

الغدم سغابقاي ويكغون وغذا الغدم أوي      احلا ا اىا ان تكون ىبتد ة وو  ال  ع تر 
ىا رأته وحكمها انها مب رو رمية الدم ا اىل ل را  احلغيا تتحغيا إلغان اسغتمر بهغا      
الدم إال ىا بعد العةرل إلإال العةرل حغيا وىغا  او عليهغا لغيس حبغيا وان كغان الغدم        
انقطل سبل إكماي ث ثغة أيغام إلهغو لغيس حبغيا وسرغت صغ تها.وذا كلغه إذا كغان الغدم           
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ذي رأته جاىعا ل را  وم احلغيا وإال إلهغو لغيس حبغيا.نعم لغو رأ  ال غررل سبغل        ال
حيرها بيوم أو يوىني إلان علمغت اسغتمراروا حليرغها ريرغت وأىغا إذا ع تعلغم ذلغ         
إلتعمل عمل املستحاضغة إلغان اسغتمر  ال غررل إال أيغام احلغيا كانغت ال غررل حيرغاي          

 وكان عليها سرا  ال وم.
 احلائض املضطربة 

ال  ترى الدم ىكرراي لكن ع تستقر هلا عاول ال وستيغة وال عدويغة إلحكمهغا     وو 
كاملبتد غغة إلبم غغرو رميتهغغا للغغدم ووغغو جغغاىل ل غغرا  احلغغيا ريرغغت وإال إل .ووكغغذا  

 جيري يف حقها ىا سب  ىن باس  أحكام املبتد ة.
 احلائض الناسية

إلحكمهغا كاملبتد غة   وو  ال  نسيت عاوتها ورري  يف ىعرإلتهغا وتسغم  بغاملتحريل    
إلبم رو رميتها للدم جاىعاي ل را  احليا ريرت وإال إل  ووكذا جيغري يف حقهغا ىغا    

 سب  ىن باس  أحكام املبتد ة.
 احلائض ذات العادة الوقتية والعددية

احلغغا ا ذا  العغغاول وغغ  الغغ  تغغرى الغغدم ىغغرتني ىتمغغاثلتني إلغغان كانغغت املرتغغان     
ن رأ  الغدم يف أوي الةغهر أربعغة أيغام ىغث  ويف أوي      ىتماثلتني يف الوست والعدو ىعاي كأ

الةهر اوخر أيرا أربعة أيام مسيت بذا  العاول الوستية والعدوية.وحكمها انها مب غرو  
أن ترى الغدم يف أيغام عاوتهغا ولغو يف آخروغا تتحغيا سغوا  كانغت حغاى ي أم ال وسغوا            

وحتغ  لغو رأ  ال غررل     كانت ىرضعاي أم ال وسوا  كان الدم ب غرا  وم احلغيا أم ال  
أو الكدرل يف أيام عاوتها إلهغ  تتحغيا إلغإذا علمغت بعغد ذلغ  عغدم كونغه حيرغا  كغأن           
انقطل سبل ث ثة أيام سرت ىا تركتغه ىغن العبغاوا  الواجبغة علغ  ا حغوط. ووكغذا إذا        
رأ  الدم ب را  وم احليا سبل أيغام العغاول بقليغل بنحغو ي غد  عليهغا انهغا تع لغت         

 رو الرمية.وأىا لو كان الدم املر   سبغل العغاول بلغري صغرا  احلغيا      عاوتها تتحيا مب
كأن كان اصرراي إلان كان سبل أيام العاول بيوم أو يوىني واستمر إال أيام العغاول إلهغو ىغن    
احليا وإال إل ،وعليه إلبم رو رمية ذا  العاول ال ررل سبل أيام العاول بيغوم أو يغوىني   
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ال غررل بعغد أيغام العغاول إلهغ  ليسغت حبغيا وغذا          تتحيا.خب ا غريوا وأىغا إذا رأ  
كله ع يستمر بها الدم بعد أيام العاول اىا إذا استمر بهغا الغدم بعغد أيغام العغاول اسغترهر       
بان تعمل عمل احلا ا إال ىدل عةرل أيام ىن حغني رميتهغا للغدم إلغان انقطغل سبغل متغام        

طنغه تغ   ىغن الغدم كغان      العةرل وخ  رمحها ىن الدم بان استربأ  وع يرهر عل  الق
ا ميل حيراي حت  ىا كان ىن الدم يف أيام استرهاروا وان استمر الدم ولو بان كغان يف  
بغغاطن رمحهغغا وجتغغاو  العةغغرل كغغان احلغغيا خ غغوص أيغغام العغغاول وىغغا عغغداه لغغيس         
حبيا.وأىا إذا رأ  الدم بعد العاول وع تكن سد رأته يف أيام العاول إلغان كغان ب غرا     

رت مب رو رميتغه وإال إل .ووكغذا لغو رأ  الغدم سبغل أيغام عاوتهغا بأيغام         وم احليا ري
كثريل حبي  ال ي د  عليها انها تع لغت عاوتهغا كمغا لغو رأتغه سبغل أيغام عاوتهغا خبمسغة          

 عةر يوىاي إلان كان ب را  وم احليا ريرت مب رو رميته وإال إل .
ىغرتني ىتمغاثلتني علغ      ثم انها سد تنقل  عاوتها إال عاول ثانيغة كمغا لغو رأ  الغدم    

خ ا العاول ا وال.وأىا لو رأته ىغرتني علغ  خغ ا العغاول ا وال ولكنهمغا ع يكونغا       
ىتماثلني كان املتبل وغو العغاول ا وال.وأىغا لغو رأتغه ىغرا  ىتعغدول علغ  خغ ا ا وال          

 كانت مما ال عاول هلا وتلح  باملرطربة.
 احلائض ذات العادة الوقتية فقط

ا ا وم احليا ىرتني ىتمغاثلتني يف الوسغت إلقغط كمغا إذا رأ  الغدم      إذا رأ  احل
ىن أوي الةهر إال مخسة أيغام ويف الةغهر اوخغر ىغن أولغه إال سغبعة أيغام مسغ  بغذا           
العاول الوستية وحكمها حكم ا وال اعين ذا  العغاول العدويغة الوستيغة يف انهغا تتحغيا      

أيغام إلغان ع يت غاو  الغدم العةغرل كغان        مب رو الرمية بالقدر املتيقن وتسترهر إال عةغرل 
ا ميل حيراي وان جتاو وا إلالقدر املتيقن ىن أياىها وو احلغيا وىغا عغداه لغيس حبغيا      
وغغذا كلغغه لغغو كانغغت سغغد رأ  الغغدم وأىغغا لغغو رأ  بعغغد القغغدر املتغغيقن ىغغن أياىهغغا صغغررل     
 إلال غغررل ليسغغت حبغغيا إال إذا رأ  بعغغدوا وىغغاي جاىعغغاي ل غغرا  احلغغيا وع يت غغاو     

ا موع عةرل أيام إلأن ا ميل يكون حيراي كمغا عرإلغت سغابقاي وسغد تنقلغ  عاوتهغا كمغا        
 ذكرناه يف ذا  العاول الوستية العدوية.
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 احلائض ذات العادة العددية

إذا رأ  احلغغا ا وم احلغغيا ىغغرتني ىتمغغاثلتني يف العغغدو إلقغغط وون الوسغغت كغغأن   
خغغر رأ  الغغدم يف وسغغطه إال  رأ  الغغدم ىغغن أو الةغغهر إال مخسغغة أيغغام ويف الةغغهر او   

مخسة أيام مسيت ذا  العاول العدوية وحكمها كاملبتد ة إلغإذا رأ  الغدم وكغان جاىعغاي     
ل غغرا  احلغغيا ريرغغت مب غغرو الرميغغة بعغغدو أيغغام حيرغغها إلغغان جتغغاو  الغغدم العغغدو        
استرهر  إال العةرل إلان جتاو  الدم العةرل إلخ وص أيام العغدو يكغون الغدم حيرغاي     

وان ع يت او  إلا موع يكون حيراي حت  ىا كان يف أيام االسغترهار وغذا   وون ىا عداه 
إذا كان ىا رأته بعد العغدو وىغاي وأىغا إذا رأ  صغررل أو كغدرل إلهمغا ليسغا حبغيا إال إذا         
كان سد رأ  بعدوما وىاي ب را  وع يت او  العةرل إلغا موع حغيا  كمغا عرإلتغه إليمغا      

  ذا  العاول الوستية والعدوية.تقدم وسد تنقل  عاوتها كما ذكرنا يف
 الشكوك يف احليض 

أحدوا إذا تكت املرأل ابتدا  يف خروب ت   ىنها إلا صغل الطهغارل ىغن احلغدث     
 وانب .

ثانيها إذا خرب ىن املرأل ت   ابتدا  وتكت يف كونه وىا أو غغريه ىغن الررغ      
ب طغغاورل ال إلا صغغل الطهغغارل ىغغن احلغغدث وانبغغ  الن الررغغ   انارجغغة ىغغن الرغغر    

 ين س بها البدن وال جي  عليها الترحص.
ثالثها إذا ت  يف بلغوي املغرأل أو يف يأسغها أو يف كونهغا سرتغية إلا صغل العغدم أي        

 عدم بلوغها وعدم يأسها وعدم سرتيتها.
رابعها إذا رأ  الدم عل  ثوبها أو بدنها وعلمت خبروجه ىنهغا ولكنهغا تغكت يف    

خر إلان ا صل طهارتها ىن حدث احلغيا أو غغريه وون   كونه ىن رمحها أو ىن ىكان آ
 انب .

خاىسها إذا خرب الدم ابتدا  ىغن الغرحم وع يكغن بعغد وضغل احلمغل وع تعلغم        
بأنه حيا أو استحاضغة أو غريومغا إلغان كغان يف أيغام العغاول أو ب غرة وم احلغيا إلهغو          

ىنهما.وأىغا  حيا وان كان ب رة وم االستحاضة إلهو استحاضة وإال إلا صل الطهغارل  
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ان علمت إالاال انغه إىغا حغيا أو استحاضغة احتاطغت بغرتك ىغا حيغرم علغ  احلغا ا           
 وإلعل ىا جي  عل  املستحاضة.

ساوسها إذا اإلترت البكر واتتبه الدم بغدم العغذرل أي)البكغارلدأو بغدم احلغيا      
وع حيتمغغل غريومغغا وجغغ  عليهغغا الرحغغص بإوخغغاي سطنغغة يف الرغغرب وتغغدعها ىليغغاي ثغغم      

إل  إلان خرجغت القطنغه ىطوسغة بالغدم إلهغو وم البكغارل وان خرجغت ىنلمسغة         صرجها بر
بالدم إلهغو حغيا وأىغا إذا احتمغل انغه وم استحاضغة أو حغيا أو عغذرل إلغان خرجغت           
القطنه ىنلمسة بالدم وكغان الغدم إليغه صغرا  وم احلغيا أو يف أيغام العغاول إلهغو حغيا          

لقطنغه ىطوسغة إلهغو وم    وان كان إليه صرا  وم االستحاضة إلهو استحاضة وان خرجت ا
عذرل.وأىا لو كان ىرتوواي بني وم العذرل واالستحاضة إلقط إلان خرجغت القطنغه ىطوسغة    

 إلهو وم عذرل وان خرجت ىنلمسة إلهو وم استحاضة.
نعم ال جي  عليها الرحغص ىغل احتمغاي كغون الغدم استحاضغة وهلغا الرجغوع إال         

ة سابقة إلاال أصالة الطهغارل  ا صوي ىن است حاب احلالة السابقة وان ع تكن هلا حال
ىن حدث االستحاضة الن الدليل إمنا وي عل  وجوب الرحص عليهغا يف خ غوص ىغا    

 إذا تروو الدم بني العذرل وبني احليا إلقط.
سابعها إذا تروو الدم بني كونه حيراي أو وم سرحة اسغتلقت املغرأل علغ  سراوغا ثغم      

ىغن ا انغ  ا يسغر إلهغو ىغن       ترإلل رجليها ثم تدخل إصغبعها الوسغط  إلغان خغرب الغدم     
 احليا وان خرب ىن ا ان  ا مين إلهو ىن القرحة.
 أحكام احلائض

للحغغا ا أحكغغام تثبغغت هلغغا حغغاي حيرغغها سغغوا  انقطغغل عنهغغا الغغدم أم ال وسغغوا   
 ىاتت أيام االسترهار أم ال إال ىا استثن  كما سي    إن تا  اهلل.

ارل ىغن احلغدث كال غ ل وال غوم     ىنها انها حيرم عليها العباوا  املةروطة بالطهغ 
 والطواا واالعتكاا ىن وون إلر  بني الرريرة والتطوع وا صالة والتحمل.
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وىنها ان االحوط للحا ا ترك ىغس كتابغة القغرآن الةغريف و أمسغا  اهلل تعغاال       
حتغ  غغري املخت غة بهغم      وصراته املخت ة به وسا ر أمسا  ا نبيغا  )صد و ا  مغة   

 الةريرة ال سيما إذا كان يف ىسها توويناي هلم.إذا س د بها ذاتهم 
وىنها انه حيرم عل  احلا ا سرا ل آية الس دل ىن كغل واحغدل ىغن سغور العغ ا م      
وو  أربعة اسرأ والن م وحم تن يغل ىغن الغرمحن وأع تن يغل الكتغاب واالحغوط عغدم        

 سرا ل سوروا أيرا.
إليها وال جيو  هلا االجتيغا  يف  وىنها انها ال تدخل املساجد إال جمتا ل هلا وال تقعد 

ولغو أصغابها احلغيا ووغ  يف      املس دين احلرىني املسغ د احلغرام وىسغ د الرسغوي     
أحد املس دين املذكورين تتيمم وصرب ىنه واالحغوط إحلغا  املةغاود املةغرإلة باملسغاجد      

 إل  تدخلها اال جمتا ل هلا.
يف حدوث احلغيا يف  وىنه إذا حاضت يف أثنا  ال  ل بطلت ص تها ولو تكت 

 أثنا ها ال تبطل ص تها وال جي  عليها الرحص كما وو احلاي يف سا ر املبط    
وىنها عل  احلا ا ان تس د لقرا ل السغ دل الواجبغة أو  سغتماعها وجيغو  هلغا      

 ان تس د للةكر أو للس دل املستحبة  
حغوط وجيغو    وىنها حيرم عل  الرجل واحلا ا املقاربة سغب ي وكغذا وبغراي علغ  ا     

االستمنا  بنحو التقبيل والرم والعنغا  وتكغره املقاربغة لغو طهغر  ىغن احلغيا سبغل ان         
تلتسغغل كمغغا ان االحغغوط هلغغا ان تلسغغل إلرجهغغا سبغغل الغغوط  وإذا جا وغغا احلغغيا حغغاي     
املقاربة وج  عل  الرجل املباورل لرتكها ويستح  للرجغل لغو وطغع احلغا ا الكرغارل      

الوطؤ يف أوي احلغيا ون غف وينغار يف وسغطه وربغل وينغار        واملةهور انها وينار لو كان
يف آخره،ولو كانت املوطو ل مملوكة إلقد حك  الالاع عل  ان الكرارل ث ثة اىداو ىغن  

 الطعام ى رإلها لكل ىسكني ىد.
وىنهغغا ان احلغغا ا ال ي غغح ط سهغغا وال  هاروغغا يف حغغاي حيرغغها علغغ  تر غغيل    

 رهار .جي   ان تا  اهلل يف كتاب الط   وال
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وىنهغغا ان غسغغل احلغغيا كلسغغل ا نابغغة ىسغغتح  نرسغغ  مبعنغغ  انغغه ي غغح إيقاعغغه 
للكون عل  الطهارل ووو جي  عل  احلا ا بعد انقطاع احلغيا ل عمغاي الغ  يةغرتط     
إليها الطهارل ىن احلدث كال  ل وال غوم ويعلغم انقطاعغه اىغا بالوجغدان أو باالسغتربا        

.وكيرية غسل احليا ىثغل كيريغة غسغل ا نابغة يف     بالقطنة أو مبر  عةرل أيام كما تقدم
االرمتاق والرتتي  إلان غسل ا نابة واحلغيا واحغد.وال حيتغاب إال الوضغو  ىعغه إلغإذا       
اغتسلت احلا ا بعد طهروا جا  هلا كل ىا حرم عليها ىن جهة احليا.وجي ي غسغل  

لسغل عغن   واحد عن احليا وا نابة وغريوما ىن االغساي حت  املسغتحبة بغان تنغوي ال   
ا ميل أو عما رق  إليها ىن أسباب اللسل أو تنوي به القربة إال اهلل تعاال بل حت  لغو  
نوته عن احليا جي يها عن باس  االغساي الواجبغة واملسغتحبة الثابتغة عليها.والرغاور ان     

 نرقة غسل ال وجة عل  ال وب ونرقة غسل ا ىة عل  سيدوا.
الواجغ  يف حغاي احلغيا علغ  تر غيل      وىنها وجوب سرا  ىا إلاتها ىغن ال غوم   

يأت  يف كتاب ال وم إ، تا  اهلل وال جي  عليهغا سرغا  ال غ ل اليوىيغة وصغ ل اويغا        
 وال  ل وال وم املنذورين يف وست ىعني عل  تر يل سي    إن تا  اهلل يف اله.

 وىنها أحكام احلا ا يف احلل وست    إن تا  اهلل يف كتاب احلل.
 ضما يستحب للحائ

يسغتح  للحغغا ا التحةغغ  مبعنغ  جعغغل تغغ   يف الرغغرب يقيهغا ىغغن تلطغغي بغغدنها    
وثيابها أو أتيا  أخرى بدم احليالوان تتوضأ يف أوسا  ال  ل وتستقبل القبلة وتغذكر  
اهلل وتسغغبحه ورمغغده وتقغغرأ القغغرآن كمغغا يف بعغغا الروايغغا  ويسغغتح  هلغغا االغسغغاي      

 وا.املسنونة كلسل ا معة والتوبة والحرام وغري
 ما يكره للحائض

ذكر الكثري ىن الرقها  انه يكره للحغا ا انرغاب وسغرا ل القغرآن ومحلغه وملغس       
 واىةه وىا بني سطوره.
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 االستحاضة
وىغغن ىوجبغغا  اللسغغل وم االستحاضغغة يف بعغغا أسساىهلواالستحاضغغة ى غغدر     
اسغغتحاض ىغغأخوذ ىغغن حغغاض ووغغ  تسغغتعمل تغغارل يف نرغغس الغغدم وأخغغرى يف خروجغغه   

عرإلت يف ىبح  احليا ان وم االستحاضغة اصغرر بغارو رسيغ  خيغرب ىغن       وجريانه.وسد 
أس   الرحم عكس احليا وسد عرإلت ان وغذه ا وصغاا ع ىغا  لغدم االستحاضغة      
يرجل إليها يف متيي ه إال إذا سام الدليل عل  خ إلها كالدم سبغل البلغوي تسغعا أو يف ال ا غد     

ذا ع يتخلل اسل الطهر بينغه وبغني سغابقه    عل  العةرل أو يف ا سل ىن ث ثة أيام أو إليما إ
والدم الغذي تغراه املغرأل بعغد اليغأق إلغان وغذه الغدىا  إذا ع تكغن وم سرحغة أو جغر  أو            
عذرل أو نراق إلإنها استحاضغة سغوا  كانغت بهغذه ال غرا  أو ع تكغن بهغذه ال غرا          

تهغا إلانغه   وكالدم الذي تكون إليه صرا  وم االستحاضة لكنه سغد رأتغه املغرأل يف أيغام عاو    
وم حيا وليس باستحاضة وعند اتتباه الغدم بغني كونغه استحاضغة أو حيرغاي أو نراسغاي       
أو جرحاي أو سرحاي أو عذرل يرجل إال املمي ا  إلان كان جاىعاي ل غرا  وم االستحاضغة   
إلهو استحاضة وإال إل .وميكن الرجوع إال أول التحليل الطيب يف ىعرإلة ذل  لغو أىكغن   

 مي ا .وال سيما ىل إلقد امل
 أقسام االستحاضة

واالستحاضة عل  ث ثة أسسام سليلة وسد تسغم  بال لرىلوىتوسغطة وسغد تسغم      
 بالوسط  وكثريل وسد تسم  بالكربى.

واالستحاضة القليلة و  ال  ي ي  الكرإلس أي القطنه ت   ىغن الغدم وون ان   
نة وترل عليهغا  يلمس القطنه أو مي  أحد طرإليها.وحكمها عند حدوثها أن رتة  بالقط

انرسغة لغئ  تسغقط القطنغغه وان عليهغا الوضغو  لكغل صغغ ل إلريرغة أو ناإللغة حتغ  صغغ ل          
اويا  وال  ل املقرية واملعاول لل ماعغة إلغان عليهغا الوضغو  لكغل واحغد ىنهغا ولغيس         
عليها جتديد الوضو  ل  ل االحتياط وا جغ ا  املنسغية وسغ وو السغهو وال وليغل علغ        

ه أو تطهريوغا عنغد كغل صغ ل إلي غو  هلغا إبقاموغا علغ  حاهلالوبغاطن          ل وم تبديل القطنغ 
الرغرب ال ترغغر جناسغغته نعغغم  غاور الرغغرب حكمغغه أو أصغغابه الغدم حكغغم سغغا ر البغغدن لغغو    
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أصابه الدم الن س وان كان االحوط تبديلغها عنغد كغل صغ ل.وأىا انرسغة الغ  توضغل        
ا وو الررض ولغو تن سغت   عل  القطنة للمحاإلرة عليها ىن السقوط إله  ع تتن س كم

ىغغن انغغارب إلغغان كانغغت ىغغن سبيغغل اللبغغاق كغغان حكمهغغا يف لغغ وم الطهغغارل حكغغم سغغا ر     
امللبوسا  يف ال  ل وإال إله  ىغن سبيغل اكمغوال  وال يلغ م عليهغا جتديغد الوضغو  وال        
اللسغغل ملغغس كتابغغة القغغرآن وسغغرا ل العغغ ا م واللبغغ  يف املسغغاجد ىطلقغغاي وجيغغو  وطؤوغغا     

نها إذا عملت مبغا عليهغا كانغت حبكغم الطغاورل إللغها االكترغا  بوضغو ها         وي ح صوىها  
لل ميل وأىا الطواا إلالراور عغدم لغ وم جتديغد الوضغو  لغه وامنغا يلغ م جتديغده ل غ ل          
الطواا نعغم رتغاب إال الوضغو  أو اللسغل إليمغا يتوسغف علغ  الطهغارل ىغن املغذكورا            

أو النغغوم أو دوومغغا بغغل جيغغو  هلغغا  وغريوغغا ىغغل عغغروض أسغغبابهما ىغغن ا نابغغة أو البغغوي
التيغغان مبغغا ال يتوسغغف علغغ  الطهغغارل ىغغن املغغذكورا  كغغدخوي املسغغاجد وسغغرا ل العغغ ا م  

 وال وم والوط  هلا ولو ع تأ و مبا عليها ىن و ا ف االستحاضة.
وأىا االستحاضة املتوسطة إله  ال  ع خيرب الدم ىغن الكغرإلس أي )القطنغةدإال    

ص  للخرسة املوضوعة عليهغا وكغان سغد غمغس الغدم القطنغة واسغتوال        طرإلها املقابل امل 
عليها أو عل  أحد أطراإلها.وحكمها ان تلتسل غس ي واحداي بعغد حغدوثها ل غ ل ذلغ      
اليغغوم الغغ  تقغغل بعغغدوا إلمغغث ي لغغو حغغدثت سبغغل صغغ ل ال غغبح اغتسغغلت ل غغ ل ال غغبح    

 وتتوضأ لباس  ال لوا  ىن ذل  اليوم.
االستحاضة املتوسطة بعد ال واي اغتسغلت غسغٍ  واحغداي    ووكذا لو استحاضت ب

بعغغد الغغغ واي ل غغغ ل الرهغغر وتوضغغغأ  لبغغغاس  كغغل صغغغ ل يف ذلغغغ  اليغغوم ووكغغغذا لغغغو     
استحاضغغت االستحاضغغة املتوسغغطة سبغغل صغغ ل العةغغا  اغتسغغلت للعةغغا  إلغغان اسغغتمر   

س  االستحاضة لليوم الثان  اغتسلت ل  ل ال بح ىن ذل  اليغوم الثغان  وتوضغأ  لبغا    
ال  ل يف ذلغ  اليغوم واحلاصغل ان عليهغا ان جتغدو الوضغو  لكغل صغ ل واجبغة كانغت           
كال  ل اليوىية وك  ل اويا  وكقرا  ال غ ل أو ىسغتحبة كالنواإلغل ودووغا نعغم ال      

 جي  عليها جتديد الوضو  ل  ل االحتياط وال ل ج ا  املنسية وال لس وو السهو.
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نة عند كل غسل ىن كل يوم أو تطهروا وال جيغ   والراور ان عليها ان تبدي القط
عليها تبديلها عند كل ص ل وان كان االحوط ذل  وأىا انرسة إل  جيغ  عليهغا تبديلغها    

 لعدم تلوثها بالن اسة.
ثم ان أحتةا وا  بالقطنة يكون بعد اللسل ثم جتعل علغ  القطنغة خرسغة وال يلغ م     

ل غ ل االحتيغاط وال ل جغ ا  املنسغية وال     الوضو  لل  ل ال  تقل بعد وذا اللسل وال 
لس وو السهو ويل م الوضو  للريوا ىن ال  ل سغوا  كانغت واجبغة ك غ ل اويغا  أو      
املنذورل أو القرا  أو كانت ىستحبة كالنواإلل.وإذا أخلغت املستحاضغة املغذكورل بةغ       

ضغغو  ىغغن و ا رهغغا بطلغغت صغغ تها وإذا إلعلغغت ىغغا عليهغغا ىغغن ا عمغغاي ىغغن اللسغغل والو 
وتبديل القطنة كانت حبكم الطغاورل.وليس عليهغا جتديغد الوضغو  أو اللسغل ملغس كتابغة        
القرآن والطواا ودووما ممغا يتوسغف علغ  الطهغارل وامنغا عليهغا جتديغد الوضغو  ل غ ل          
الطغغواا نعغغم رتغغاب  إال الوضغغو  أو اللسغغل إليمغغا يتوسغغف علغغ  الطهغغارل ىغغل عغغروض     

النغوم ودووغا إلمغث ي إذا عرضغت عليهغا ا نابغة وجغ         أسبابهما عليها كا نابة والبوي و
عليهغغا اللسغغل ىنهغغا لل غغوم واملغغس لكتابغغة القغغران الةغغريف والطغغواا واالجتيغغا  يف          
املس دين واملك  يف املساجد ودووا مما يتوسف عليه الطهارل ىغن احلغدث ا كغرب.وىث ي    

الوضغو  ملغس كتابغة    إذا عرض عليهغا البغوي أو اللغا ط أو النغوم أو دووغا وجغ  عليهغا        
القران والطواا ودووما مما يتوسف عل  الطهارل ىن احلغدث ا صغلر إلغان املستحاضغة     
املذكورل بالنسبة إال ىا عدا ال  ل مبن لة انلية ىن الدىا  حكمها سوا  أتغت مبغا عليهغا    
ىغغن الو غغا ف كاللسغغل والوضغغو  وجتديغغد القطنغغة أم ال.نعغغم لغغو أتغغت مبغغا عليهغغا ىغغن         

ذكورل كانت طاورل ال رتاب إال جتديد الطهغارل ملغا عغدا ال غ ل ممغا يتوسغف       الو ا ف امل
عل  الطهغارل أال إذا حغدثت أسغبابها كغالنوم وأىغا ىغا ال يتوسغف علغ  الطهغارل كغدخوي           
املساجد وسرا ل الع ا م وال وم إلي ح ىنه كما ي غح ىغن انليغة ىغن الغدىا  بةغرا طها       

 مبا عليها ىن و ا ف االستحاضة وي ح وطؤوغا  كانلو ىن ا نابة ودووا ولو ع تأ و
ولو ع تأ و مبا عليها ىن الو ا ف وال جي  عليها ان تلتسغل سبغل الغوط  نعغم يسغتح       
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هلا ذل  كما يسغتح  هلغا ان تنرغف نرسغها وتلسغل  غاور إلرجهغا ىغن بغاب اسغتحباب           
 تنريف املرأل ل وجها وت ينها له.

ل إله  الغ  خيغرب إليهغا الغدم ىغن طغرا       وأىا االستحاضة الكربى واملسمال بالكثري
القطنة امل ص  للررب إال الطرا اوخر امل ص  للخرسة املوضوعة عليها حبي  ي غي   
الدم انرسغة املغذكورل.وحكمها ان تلتسغل ل غ ل ال غبح وال جيغ  عليهغا الوضغو  هلغا          
 وتلتسل ل  ل الرهر والع ر وجتمل بينهما وال جيغ  الوضغو  هلمغا وتلتسغل للملغرب     

والعةغغا  وجتمغغل بينهمغغا وال جيغغ  عليهغغا الوضغغو  هلمغغا ثغغم بعغغد غسغغلها وسبغغل صغغ تها     
تستدخل سطنة ثم ترل عليها انرسة للمحاإلرة عليها ىغن السغقوط وتسغتوث  ىغن نرسغها      
يف عدم خروب الدم ثم تغأ و بال غ ل بعغد ذلغ  ويسغتح  هلغا تغأخري صغ ل الرهغر إال          

وسغغت إلرغغيلتها ووكغغذا يف صغغ ل امللغغرب   آخغغر وسغغت إلرغغيلتها وتع يغغل الع غغر يف أوي  
 والعةا لوجيو  هلا الترري  بني الع رين والعةا ين إال أنها تلتسل حينئذ لكل ص ل.

ثم انغه جيغ  عليهغا تبغديل القطنغة أو تطهريوغا عنغد كغل غسغل وان كغان االحغوط            
تبديلها عند كل ص ل لوجي  عليها تبديل انرسة أو تطهريوا عنغد كغل غسغل وعنغد كغل      

ل إال إذا كان الدم عليها اسل ىن الغدروم وان كغان االحغوط تبغدي  عنغد كغل صغ ل        ص 
 ىطلقاي سوا  كان الدم عليها اسل ىن الدروم أو اكثر.

وإذا حدثت االستحاضغة الكغربى بعغد صغ ل الر غر إلغان انقطعغت سبغل الرهغرين          
وج  غسل واحد للرهرين وون العةغا ين وان انقطعغت بعغد الرهغرين وجغ  اللسغل       
للعةا ين.ولو نسيت اللسل ل  ل الر ر أو ع ت أو ناىت وج  عليها اللسغل عنغد   
سرغغا ها.ىاواىت ىستحاضغغة ووكغغذا احلغغاي بالنسغغبة للع غغرين والعةغغا ين إلانغغه عنغغد         

 سرا هما جي  عليها اللسل ىاواىت ىستحاضة.
ثم انه ال جي  عل  املستحاضة املذكورل إذا أتت بو ا رهغا ان جتغدو الوضغو  وال    

سل لباس  ال  ل الواجبة ك غ ل اويغا  أو ال غ ل القرغا ية وال لل غ ل املسغتحبة       الل
وال جي  عليها جتديد الوضو  واللسغل للطغواا وال ل غ ته وال لكغل ىغا يتوسغف علغ         

 الطهارل كمس كتابة القرآن ودوه مما يتوسف عل  الطهارل.
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ض أسغبابهما ىغن   نعم رتاب إال جتديد الوضغو  أو اللسغل للمغذكورا  ىغل عغرو     
ا نابة أو البوي أو النوم أو دووا سوا  أتت با عماي املطلوبغة ىنهغا لل غ ل أم ال إلغإذا     
عرضت عليها ا نابة وج  عليها اللسل ىن ا نابة لل غوم واملغس والطغواا واملكغ      
يف املساجد وإذا عرض عليها البوي أو اللا ط وجغ  عليهغا الوضغو  ملغس كتابغة القغرآن       

ودووما كل ذل  سوا  أتت مبا عليها ىن ا عماي ىن اللسل وجتديد انرسغة  والطواا 
والقطنة ل  تها أم ال إلان املستحاضة املذكورل بالنسبة ملا عدا ال غ ل مبن لغة انليغة ىغن     
الدىا  حكمها وذا بالنسغبة إال ىغا يتوسغف علغ  الطهغارل وأىغا بالنسغبة إال ىغا ال يتوسغف          

سغاجد وسغرا ل العغ ا م وال غوم إلي غح ىنهغا كمغا ي غح ىغن          عل  الطهارل كاملك  يف امل
انلية ىن الدىا  بةرا طها كالطهارل ىن ا نابة ودووغا حتغ  إذا ع تغأ و مبغا عليهغا ىغن       
و ا ف استحاضتها وي ح وطؤوا ولو ع تأ و مبا عليها ىن الو غا ف وال جيغ  عليهغا    

تنريف إلرجها وغسغله ىغن   ان تلتسل سبل الوط  نعم يستح  هلا ذل  كما يستح  هلا 
 باب استحباب تنريف املرأل ل وجها وت ينها له.

 كيفية غسل االستحاضة و إجزائه عن باقي االغسال

ان غسل االستحاضة كلسل ا نابغة ي غح إلعلغه للكغون علغ  الطهغارل وسربغة إال        
وضغو   اهلل تعاال.وكيريته ىثل كيرية غسل ا نابة يف االرمتاق والرتتي  وال حيتغاب إال ال 

ىعه.وجي ي غسغل واحغد عغن االستحاضغة واحلغيا وا نابغة وا معغة وغغري ذلغ  ىغن           
ىوجبغغا  اللسغغل الوجغغوب  أو االسغغتحباب  بغغان تنغغوي اللسغغل الواحغغد عغغن كغغل ىنهغغا      
تر ي ي أو إالاال أو القربة هلل تعاال بل حت  لو نوته عغن االستحاضغة اجغ أ عغن بغاس       

 يها.االغساي الواجبة واملستحبة الثابتة عل
 أحكام املستحاضة

)أحدوادان غسل املستحاضة كلسل احليا الذي وغو ىثغل غسغل ا نابغة إليعتغرب      
إليه ىا يعترب إليهما.وكيريتغه يف الرتتيغ  واالرمتغاق ىثلغهما.والراور أجغ ا  غسغل ا نابغة        

 عنه.
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)ثانيهادأنها لو أحدثت باحلدث ا صلر كخروب الغريح أثنغا  غسغلها أمتتغه ولغيس      
وال الوضغغو  ملغغا بعغغده ممغغا يعتغغرب إليغغه الطهغغارل وان كغغان االحغغوط ذلغغ .ولو  عليهغغا إعاوتغغه

أحدثت بغا كرب كا نابغة إلغاالحوط هلغا اسغتئناا اللسغل ناويغة انغه هلمغا إال إذا حغدثت           
االستحاضة الكغربى أثنغا  اللسغل للوسغط  إلأنهغا تنتقغل و يرتهغا إال الكغربى إلتسغتأنف          

 اللسل ل ستحاضة الكربى.
  عليها سبل الةرع يف ت   ىن أعماي املستحاضة ان صترب حاهلغا  )ثالثهادأنها جي

بإوخاي القطنة وال رب مبقدار ىا تستوضح احلاي ىن أن استحاضتها صلريل أو ىتوسغطة  
أو كبريل ثم تغأت  بو يرتهغا ىغن الوضغو  لل غ ل أو اللسغل وىغل تعغذر االختبغار يسغقط           

قام يؤخذ بالقدر املتيقن ىن خروب وجوبه وترجل ل صوي لةموي أولتها للمقام ويف امل
الغدم القليغغل ونرغغ  ال ا غغد عليغغه با صغغل إذا ع يكغغن هلغغا حالغغة سغغابقة وإال است غغحبت  

 احلالة السابقة ىن القلة والكثرل.
)رابعهادجيغغ  عليهغغا بعغغد اللسغغل االسغغترهار ووغغو الغغتحرم ىغغن خغغروب الغغدم        

ر بغذل  حبةغو الرغرب    والتعدي إال خارب الررب رأساي أن أىكن ىل عدم ح غوي الرغر  
بالقطنة أو دووا وتدوا خبرسغة وإذا ع حيتغبس الغدم بغذل  وغلغ  سغي نه وضغعت ىغا         
حيبسه.واحلاصل ان عليها أن تستوث  ىن نرسها بعد اللسغل.وذا إذا كغان عليهغا اللسغل     
وان كان عليها اللسل وان كان عليها الوضغو  إلغاالحوط ان تسغتوث  ىغن نرسغها بوضغل       

بغغل الوضغغو  ولغغو س غغر  يف االسغغتيثا  وخغغرب الغغدم يف أثنغغا  ال غغ ل  القطنغغة وانرسغغة س
استوثقت وإعاول ص تها.وان كان خروب الدم ال  جغل التق غري يف الةغد واالسغتيثا      
بل كان لللبة الدم وكثرته إلان كان ىن جهة إنتقاي االستحاضغة ىغن ا ونغ  إال ا علغ      

كمهغا إليهغا.وان كغان ال يوجغ      كأن كانت سليلغة أو ىتوسغطة إل غار  كغثريل إلينقلغ  ح     
 االنتقاي إلالراور العرو عنه وال جي  إعاول ال  ل.

)خاىسهادانه يعر  الثوب وانرسة والررب وسا ر أجغ ا  البغدن ىغن وغذا الغدم يف      
 ال  ل إذا كان اسل ىن الدروم أو كان يف ت   اموالي.
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ال غ ل املنسغية   )ساوسهادال يل م عل  املستحاضة يف س وو السهو واعاول أإلعاي 
 وص ل االحتياط إعاول الوضو  وال اللسل.

وإىا إعاول ال  ل احتياطاي أو ال غ ل املعغاول الاعغة أو سرغا  ال غ ل أو صغ ل       
اويا  أو ص ل الناإللة إليل م عليها جتديد الوضو  لكغل ىنهغا إليمغا إذا كانغت صغلرى أو      

 نابغة ودووغا وأىغا يف الكغربى     وسط  وال يل م عليها اللسل هلا أال إذا حغدث سغببه كا  
إللها التيان بغذل  بغ  وضغو  وال غسغل إذا ع رغدث ىغا يوجبهمغا ىغن البغوي وا نابغة           
ودوومغغا بعغغد غسغغلها ل غغ تها اليوىيغغة وسغغد تقغغدم تر غغيل ذلغغ  يف أسسغغام االستحاضغغة  

 إللرتاجل.
)سابعهادجي  عليها اللسل أو الوضو  عند إتيان ال غ ل وال يرغر إل غل بينهمغا     
وبني ال  ل بتطهري  اور الررب ىن الدم وحةوه بالقطنة وتبديل انرسة وجعل ىا مينغل  
ىن سي ن الدم والتيان مبقدىا  ال  ل ىن ا ذان والساىة ووخوي املساجد وانترغار  

 ا ماعة ور يل الساتر ودو ذل .
وجيو  هلا الر ل بغني الوضغو  أو اللسغل وبغني ىغا يتوسغف علغ  الطهغارل كمغس          
كتابة القغرآن والطغواا ودغو ذلغ  إذا ع رغدث ىغا يوجغ  الطهغارل يف ا ثنغا  كغالبوي           

 وا نابة ودووا كما تقدم.
)ثاىنهغغادأن جمغغرو حغغدوث االستحاضغغة ولغغو سبغغل وخغغوي وسغغت ال غغ ل ىوجغغ     
 عماهلغغا ىغغن اللسغغل والوضغغو  ن غغوص ىغغا بعغغده ىغغن ال غغ ل إللغغو انقطغغل الغغدم سبغغل   

  ل وال جت  و ا رها لل  ل الغ  بعغد تلغ  ال غ ل.ولو     الةروع يف و ا رها لتل  ال
انقطل الدم بعد الةروع يف و ا رها سوا  كان االنقطاع يف أثنا  الطهارل ىغن الوضغو  أو   
اللسل أو بعدوما وسبل ال  ل أو يف أثنا  ال  ل أو بعد انتها  ال  ل إلغ  جيغ  عليهغا    

وان كغان االحغوط وغو إعغاول اللسغل أو       استئناا اللسل وال الوضو  وال إعاول ال غ ل 
 الوضو  وال  ل.
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)تاسعهادي ح ال وم ىغن االستحاضغة وال متنغل االستحاضغة ىغن صغحته إلي غح        
إتيانه ىغن املستحاضغة وان ع تقغم بو ا رهغا.وان كغان االحغوط أن تغأت  بو ا رهغا عنغد          

 صوىها.
ما يوجبه )عاتروادانقطاع وم االستحاضة املتوسطة والكربى ال يوج  اللسل ك

انقطغغاع وم احلغغيا وال انقطغغاع وم االستحاضغغة ال غغلرى يوجغغ  الوضغغو  كمغغا يوجبغغه  
 انقطاع البوي نعم االحوط وو ذل .

)احلغغغاوي عةغغغردإذا انقلبغغغت ال غغغلرى إال الوسغغغط  أو إال الكغغغربى أو انقلبغغغت   
الوسط  إال الكربى انقلبت و يرتها إليهغا سغوا  كغان سبغل الةغروع يف و غا ف املنقلغ         

أو يف أثنا هغغا وتسغغتأنف الو غغا ف ىغغن ا وي علغغ  طبغغ  املنقلغغ  إليهغغا ىغغن اللسغغل   عنهغغا
وال  ل وغريوا مما تقدم ذكغره يف أسسغام املستحاضغة،وأىا لغو كغان االنقغ ب بعغد إمتغام         
ال  ل إل  جي  عليها االستئناا ولكن عليها أن تأت  بو ا ف ال  ل اوتية عل  طب  

ت االستحاضغة ىغن ا علغ  إال ا ونغ  كغان عليهغا أن تغأت         املنقل  إليهغا وأىغا لغو انقلبغ    
بو يرة االستحاضة ا عل  املنقل  عنهغا ل غ تها وتغأت  لل غ ل اوتيغة بعغدوا بو يرغة        

 االستحاضة ا ون  املنقل  إليها.
)الثغغان  عةرداملستحاضغغة الكغغثريل واملتوسغغطة جيغغ  عليهغغا يف اليغغوم ىغغن اللسغغل      

الدم سبل ص ل ال بح إلانقطل سبل اللسل ثغم رأتغه عنغد    والوضو  ىا ذكرناه سوا  رأ  
الرهر إلانقطل سبل اللسل له وللع ر ثم رأته سبل الع غر إلغانقطل سبغل صغ ل الع غر ثغم       
رأتغغه عنغغد امللغغرب إلغغانقطل سبغغل اللسغغل أم كغغان الغغدم ىسغغتمراي يف ذلغغ  اليغغوم الن ا ولغغة 

اي يف ذلغغ  اليغغوم أو   غغاورل يف ان و يرتهغغا اليوىيغغة وغغو ذلغغ  سغغوا  كغغان الغغدم ىسغغتمر      
ىتقطعاي.وليس لنرس انقطاع الدم غسل نعم يف املتوسطة ال خيلغو ا ىغر ىغن االحتيغاط يف     
وجوب اللسل عند رميتها الغدم جديغداي يف وسغت ال غ ل بعغد انقطاعغه ولكغن ميكغن ان         
يقاي أن  اور أولتها أن جمرو رمية الدم املذكور يف كل يغوم ىوجغ  لللسغل الواحغد لغه      

ليوم والوضو  لكل ص ل يف ذلغ  اليغوم سغوا  وجغد الغدم ىتقطعغاي أو ىسغتمراي        يف ذل  ا
 ووكذا يف كل يوم.
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)الثالغغ  عةرداملستحاضغغة إذا ع تغغتمكن ىغغن اسغغتعماي املغغا  أو ع جتغغده انقلغغ     
 حكمها إال التيمم إله  تتيمم بدي اللسل وتتيمم بدي الوضو .
يسغغتح  هلغغا أن تتطيغغ    )الرابغغل عةغغردانه يف خغغرب احللغغيب ىغغا يغغدي علغغ  أنهغغا       

 وتست مر بالدخنة أو غري ذل .
 النفاس

وىغغن ىوجبغغا  اللسغغل النراق)بكسغغر النوندووغغو يف الللغغة اسغغم لوضغغل املغغرأل      
ىولوووا وتسم  املرأل إذا ولد  نرسا  برم النون وإلتح الرغا  أو برغتح النغون وسغكون     

مها ىغل إلغتح الرغا     الرا  أو برتحهما،وىثناوا نرساوان وا مل نراق بكسغر النغون أو ضغ   
 ونرساوا  ونرس ونراق ونواإلس  

ونقل يف اصغط   الرقهغا  واملتةغرعة إال نرغس الغدم الغذي يقذإلغه الغرحم بسغب           
الوالول ىقارناي  انروب أوي ج   ىن الولد أو يف أثنغا  خروجغه أو بعغد خروجه.ووكغذا     

يف الغوالول أو  الدم الذي خيرب ىل ىا كان ىبدأ لنةو الولد كاملرلة والعلقة ولغو تغكت   
يف كون انارب ىبدأ لنةو الولد ع حيكم عل  الدم بأنه نراق وال جي  عليهغا الرحغص   
عغغن انهغغا ولغغد  أم ال أو خغغرب ىنهغغا ىبغغدأ النةغغو أم ال.وأىغغا الغغدم املغغذكور إلريجغغل يف       
تةخيص كونه حيراي أو استحاضة أو غريوما إال املةخ ا  املذكورل يف بغاب احلغيا   

 واالستحاضة
 د  أو خرب ىنها ىبدأ نةو الولد وع تر وىاي إلليس هلا نراق.ولو ول

 الدم اخلارج عند الطلق 

أن الدم أو ال ررل انارجني ىن الغرحم عنغد أيغام الطلغ  سبغل خغروب تغ   ىغن         
الولد وسبل خروب ىبدأ نةو النسان ومغا لغيس بنرغاق وال حغيا وال استحاضغة وامنغا       

مينل كغل ىنهغا ىغن إلعغل الواجبغا  كال غلوا        وما وم املخاض ووو ىن إلت  الرحم إل  
ودووا حت  انها لو غل  عليها وجل الطل  وع تقدر عل  ال  ل إلعليها سراموا بعغد  
طهروا ىن النراق.نعم لو كانت حا راي واستمر الدم حت  عنغد الطلغ  جاىعغاي لةغرا ط     

ىنغا يف الغدم   وم احليا وع يت او  ا موع عةرل أيام كانت اكوىة بغاحليا وامنغا ك   
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الذي خرب ابتدا  عند الطل  إلانه ال حيكم عليه بأنغه حغيا وال استحاضغة وامنغا وغو وم      
 لاض واملرأل ىعه طاورل ىن احلدث وامنا و  ىتن سة بانب  ووو وم املخاض.

 حد دم النفاس يف القلة والكثرة

ن وال حد السل النراق إلغيمكن أن يكغون حلرغة واكثغره إال عةغرل أيغام ىبغدأوا ىغ        
بعد وضعها مبعن  انها ال ت يغد أيغام نراسغها ىغن بعغد والوتهغا علغ  عةغرل أيغام إلهغ  إذا           
رأ  وم النراق بعد وضعها إلان انقطل سبل كماي العةرل وسد نق  رمحها ىنغه إلغا ميل   
وم نراق إال إذا تيقنت بعدم كغون الغدم نراسغاي كغ  أو بعرغاي وان اسغتمر الغدم ىغن بعغد          

أيام إلان كانت ذا  عاول كان وم نراسها مبقدار أيغام عاوتهغا    وضعها إال أ يد ىن عةرل
وىا بعدوا استحاضة إال عةرل أيام ثم ترجل بعد وذه العةرل إال ىةخ ا  الغدم ىغن   
كونه حيراي أو استحاضغة أو غريومغا وان ع تكغن ذا  عغاول سغوا  كانغت ىرغطربة أو        

د وضغعها اال إذا تيقنغت بعغدم    ىبتد ة أو ىتحريل كان وم نراسها عةرل أيام ىبدأوا ىن بع
كون الدم نراساي ك  أو بعراي.ثم ان ا يام ال  بعد عةرل النراق تكغون استحاضغة إال   

 عةرل أيام.
ثم ترجل بعد وذه العةرل إال ىةخ ا  الدم ىغن كونغه حيرغاي أو استحاضغة أو     

 غريوما.
 مبدأ قعود النفساء

م ىغل خغروب املولغوو ولغو     أن ىلخص ىا تقدم أن ىبدأ وم النراق وو خغروب الغد  
ببعا أج ا ه وبه يرت  عليها أحكام النرسا  ووغو ىبغدأ حسغاب أيغام النرغاق حتغ  ال       
تت او  العةرل ىن بعد وضعها ملولوووا.وعليه إلغيمكن أن يكغون ىغدل نراسغها أ يغد ىغن       
عةرين يوىاي كما لو خرب بعا املولوو وخرب ىعغه الغدم وع ترغعه املغرأل أربعغة عةغر       

ضعته بعد الرابل عةر وبق  الدم ىستمراي ىن بعد وضعها إال عةغرل أيغام إلغان    يوىاي ثم و
 ىدل النراق حينئذ تكون أربعة وعةرين يوىاي.وينبل  التنبيه عل  أىور.

)أحدوادأن الدم لو تأخر خروجه بعد الغوالول بأيغام إلمغل إحغرا  كونغه وم نرغاق       
ع حيغغر  ذلغغ  إلريجغغل   رتغغ  عليغغه آثغغاره ويكغغون ىبغغدأ أيغغام النرغغاق أوي خروجغغه وان   
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للممي ا  املتقدىة يف احليا واالستحاضة.وذا ولكين راجعت بعا ا طبا  ىن أوغل  
االخت اص بأىراض النسا  والغوالول إلمنغل ىغن تغأخر خغروب وم النرغاق عغن الغوالول         

 بأكثر ىن يوم وساي انه ال ميكن ذل .
ثغم نقيغت ىغن     )ثانيهادانه لو كغان يف خغ ي العةغرل ىغن والوتهغا رأ  وم النرغاق      

الدم وطهر رمحها ىنه ثم رأ  الدم وانقطل عل  العةغرل أو سبلغها إلاملةغهور أن ا ميغل     
حت  أيام النقا  الواسعة بني الدىني اكوم بالنراق كما يف احليا.ولكن عند ىغراجع   
لبعا ا طبا  املخت ني ساي ال ميكن أن يقغل النقغا  بغني وم النرغاق الواحغد يف العةغرل       

عد الوضل.وكيف كان إلغاحل  انغه ال وليغل لنغا علغ  ان الغدم الثغان  الواسغل بعغد          ا وال ب
النقا  وم نراق بغل ميكغن أن يكغون استحاضغة لغو كغان النقغا  اسغل ىغن عةغرل وان كغان            
النقغغا  اكثغغر ىغغن عةغغرل إلريجغغل يف تةخي غغه ىغغن كونغغه حيرغغاي أو غغغريه إال املةخ غغا     

 باه.املذكورل يف باب احليا واالستحاضة عند االتت
)ثالثهادأن احليا ميكغن أن يكغون سبغل النرغاق وال يةغرتط الر غل بينهمغا بأسغل         
الطهغغر ووغغو عةغغرل أيام.وأىغغا بعغغد النرغغاق إلغغ  يقغغل احلغغيا إال بعغغد الر غغل بينغغه وبغغني   

 النراق بأسل الطهر ووو عةرل أيام إلإذا ات ل الدم بدم النراق كان استحاضة.
ن وإلعة واحدل كان هلغا نرغاق واحغد نرغري     )رابعهادلو ولد  اثنني أو أ يد إلان كا

ىا لو ولغد  ولغداي واحغداي.وان انر غلت والول كغل ىنهمغا عغن اوخغر كغان لكغل ىنهمغا            
نراق ىستقل اال إذا وسعت الوالول الثانية يف أثنا  النراق ىن ا وال إلانه يكغون النرغاق   

 للثانية وحيس  له عةرل أيام ىن بعد الوالول الثانية.
ب الولغد ىتقطغغل ا جغغ ا  يف إلغرتا  س غغريل أو طويلغة إلغغان الغغدم    )خاىسغهادلو خغغر 

الذي تراه عند خروب أج ا ه وم النرغاق إال ان ترغعه بكاىلغه إليحسغ  هلغا بعغد ذلغ         
أيام نراسها إال العةرل إلان انقطعغت سبغل كماهلغا إلغا ميل نرغاق وان  او علغ  العةغرل        

كغان نراسغها مبقغدار عةغرل أيغام       إليكون نراسها مبقدار أيام عاوتها وان ع تكن هلا عغاول 
 كما تقدم بيانه.
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 وجوب االسترباء على النفساء 

إذا انقطل وم النراق سبل متغام العةغرل عغن املغرأل  غاوراي واحتملغت بقغا ه واخغل         
الرحم إل  تلتسل حت  تستربئ بأن تل   بطنها باحلا ط وترإلل رجلها وتسغتدخل سطنغة   

ه  ع تطهر وان ع خيرب ت   ىن الدم إلقغد  بيرا  أو دووا إلان خرب ت   ىن الدم إل
طهر  وإذا ع تتمكن ىن االستربا  تعمل عمل النرسا  حت  تتغيقن خلغو بغاطن الغرحم     
ىن الدم.وال عربل خبروب ال ررل.وليس عل  النرسا  االستربا  إذا بل  الدم عةرل أيغام  

 وال عل  ىن سطعت بنقا  رمحها ىن وم النراق.
 ما جيب على النفساء

ىنهاداللسغغل إلانغغه جيغغ  علغغ  النرسغغا  اللسغغل عنغغد انتهغغا  نراسغغها بنقا هغغا ىغغن      ) 
النراق سبغل العةغرل وعنغد انتهغا  العةغرل إذا اسغتمر الغدم وجتغاو  العةرل.وي غح إلعلغه           
للكغغون علغغ  الطهغغارل وسربغغة هلل تعاال.وكيريتغغه ىثغغل كيريغغة غسغغل ا نابغغة يف االرمتغغاق     

 ي غسل واحد عن النراق وا نابغة وا معغة   والرتتي  وال حيتاب إال الوضو  ىعه.وجي
وغري ذل  ىن ىوجبا  اللسل الوجوب  أو االستحباب  بأن تنغوي اللسغل الواحغد عغن     
كل ىنها تر ي ي أو إالاال أو القربة هلل تعاال بل حتغ  لغو نوتغه عغن النرغاق أجغ أ عغن        

 باس  االغساي الواجبة واملستحبة الثابتة عليها.
وم عليها وون ال  ل بعغد انتهغا  نراسغها كمغا تقغدم يف      )وىنهادوجوب سرا  ال 

 أحكام احليا.
 و)ىنهادوجوب الس وو لقرا ل آية الس دل الواجبة أو المساعها. 

 ما حيرم على النفساء

)ىنهادالعبغغاوا  املةغغروطة بالطهغغارل ىغغن احلغغدث إلإنهغغا رغغرم عليهغغا كال غغ ل        
 وال وم واالعتكاا.

هغا وعلغ  الرجغل املقاربغة سغب ي ووبغراي وجيغو  وطئهغا         و)ىنهادوطؤوا إلانه حيرم علي
 عند انتها  نراسها وبعد غسلها وجيو  سبل غسلها عل  كراوة.
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و)ىنهادط سها و هاروغا إلانغه حيغرم ط سهغا و هاروغا ىغا واىغت يف نراسغها علغ           
 تر يل جي   يف كتاب الط   والرهار.

  احلغا ا إلغان ا صغحاب    و)ىنهادسرا ل آيا  الس دل املتقدم حرىغة سرا تهغا علغ   
 سد أإلتوا حبرىة سرا تها عليها.

و)ىنهادىس كتابة القرآن الةريف و أمسا  اهلل تعاال وصراته املخت ة بغه وسغا ر   
 إلان االحوط أن ال متس تيئاي ىن ذل . وا  مة  أمسا  ا نبيا  

و)ىنهغغادوخوي املسغغاجد إلغغان ا صغغحاب سغغد أإلتغغوا حبرىغغة وخوهلغغا املسغغاجد إال      
 ل هلا وال تقعد إليها.وال جيو  هلغا االجتيغا  يف املسغ دين احلغرىني علغ  ىغا تقغدم يف        جمتا

 باب احليا.
 ما يستحب للنفساء

)ىنهاداستحباب الوضو  يف أوسا  ال  ل وا لوق يف امل ل  واالتتلاي بذكر 
 اهلل تعاال بقدر ال  ل إلان ا صحاب سد أإلتوا بذل .

ا كما تقغدم يف احلغا ا بنغا  علغ  ىغا نقغل ىغن        و)ىنهاداستحباب الكرارل يف وطئه
 الالاع عل  اترتاك احلا ا والنرسا  يف ا حكام الةرعية.

 ما يكره على النفساء

 )ىنهادكراوة الوط  بعد انتها  النراق وسبل اللسل.
 )وىنهادكراوة انراب إلان ا صحاب سد أإلتوا بذل .

 .)وىنهادسرا ل القرآن إلان ا صحاب سد أإلتوا بذل 
 مس امليت وكيفية الغسل منه  

وىن ىوجبا  اللسل ىس النسان امليت سوا  كان امليغت ىسغلما أو كغاإلراي كغبرياي     
أو صلرياي عاس ي أو جمنوناي حت  السقط إذا و تغه الغرو  إلانغه جيغ  مبسغه اللسغل وسغوا         

ل كغان املغغاق ىرغغطراي أو لتغاراي وسغغوا  كغغان ىلسغ ي لغغه أم غغغري ىلسغل لغغه وكيريغغة اللسغغ    
املذكور ىثل كيرية غسل ا نابة ارمتاساي أو ترتيبغاي.وال يبطغل اللسغل باحلغدث ا صغلر يف      
أثنا غغه.نعم لغغو ىغغس امليغغت يف أثنا غغه بطغغل اللسغغل وأعغغاوه ىغغرل ثانيغغة ويةغغرتط يف وجغغوب  
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اللسل باملس أن يكون املس  سده بعد برو متام جسده وسبل متام اغسغاله الث ثغة وإليمغا    
لسل مبسه.ويتررع عل  ذل  انغه ال جيغ  اللسغل مبغس امليغت إذا ع      عدا ذل  ال جي  ال

يكن إنسانا وال مبس النسان امليت إذا كان املس للري جسغده كةغعره أو طغرا  رغره أو     
عرو ىت ل به سد خرجت ىنه الرو  سبل ىوته حبي  ال يعغد ىسغه ىسغاي  سغده.ووكذا     

عره وال مبسه بعد متغام اغسغاله   ال جي  اللسل إذا ىس جسد امليت وإليه حرارل ولو يف ب
الث ثة وال مبس ثيابه وون جسده وال مبغس إلرغ ته كعرسغه ووىغه والوسغي ا تمغل عليغه        
وعذرته وبوله.ثم انه ال إلر  يف إجياب املس لللسل بني أن يكون ىل الرطوبة أو ال.نعغم  

 ة.املس إمنا يوج  جناسة ال ىس إذا كان ىل الرطوبة كما تقدم يف جناسة امليت
 مس القطعة املبانة من اإلنسان

ويلح  بالنسان امليت القطعة املبانة ىن النسان احلغ  أو امليغت الغ  إليهغا العرغم      
إلانها إذا ىسها النسغان حتغ  لغو كغان املغاق نرغس املقطغوع ىنغه إلانغه جيغ  عليغه اللسغل             

رو وبهذا يرهر ل  عدم وجوب اللسل مبس السرل املقطوعة ىن الطرل وأىغا العرغم ا غ   
أو الذي عليه حلم ال يعتد به إلمسغه ال يوجغ  اللسغل إال إذا صغد  علغ  ىسغه انغه ىغس         
للميت وال يبعد ذلغ  يف ىغس اهليكغل العرمغ  وسغي    إن تغا  اهلل تعغاال يف ىبحغ          

 غسل ا ىوا  يف ىسألة تلسيل القطعة املبانة ىن النسان ىا ينرع  يف املقام.
 الشك يف املس

نسان إذا ت  يف رق  املس للميت أو يف كغون املمسغوق   ال جي  اللسل عل  ال
إنسانا أو غريه أو يف كونه حياي أو ىيتاي أو سبغل بغروه أو بعغده أو كغان املمسغوق جسغده أو       
غريه ىن ثوبه أو تعره أو دووما.ولو علم بكغون املمسغوق جسغد النسغان امليغت وانغه       

ىغا إن علغم بأنغه غسغل ولكغن      بعد بروه وت  يف تلسيله إلالواج  عل  املاق اللسغل وأ 
 ت  يف تقدم غسله عل  ىسه أو تأخر عنه إل  جي  عليه اللسل.

 أحكام املاس للميت

)أحدواد ان املاق للميت ال جيو  لغه التيغان بةغ   ممغا يةغرتط إليغه الطهغارل ىغن         
احلدث ا صلر كال  ل والطواا الواج  وىس كتابة القرآن وىس أمسغا  اهلل تعغاال   
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إذا اغتسغل وجيغو  لغه التيغان مبغا يةغرتط إليغه الطهغارل ىغن احلغدث ا كغرب             ودو ذل  إال
بدون اللسل كدخوي املساجد واملةغاود املةغرإلة وسغرا ل العغ ا م ودغو ذلغ  إلانغه جيغو          
للمغغاق للميغغت ذلغغ  وإن ع يلتسغغل واحلاصغغل ان حغغاي املغغس للميغغت حغغاي احلغغدث       

 ا صلر.
املغاق ولغو كغان املغس  ىغوا       )ثانيهادتكرر املس ال يوجغ  تكغرر اللسغل علغ      

 ىتعدوين.
)ثالثهغغادان املغغرأل إذا ولغغد  الطرغغل امليغغت الغغذي و تغغه الغغرو  مب غغرو مماسغغتها لغغه 

 بة   ىن بدنها ولو بررجها جي  عليها غسل املس.
)رابعهغغادان املغغاق يكرغغ  غسغغله عغغن الوضغغو  وعغغن بغغاس  االغسغغاي الواجبغغة          

ا نابغغةلويكر  يف نيتغغه س غغد القربغغة  واملندوبغغة كمغغا تقغغدم يف اللسغغل عغغن احلغغيا وعغغن   
 والكون عل  الطهارل.

وذا وسد تعارا عند الرقها  ذكر ا حكام املتعلقة با ىوا  واحتراروم واليغ   
 اللة ىنها مما وو ال االبت  .

 االحتضار 
االحترار ى در ىأخوذ ىن املبين للمرعوي ىن ِاحتروغر إذا حرغره املغو  مبعنغ      

ن ع الرو  ىن البدن أعاننا اهلل عليه ور سنا الراحغة لديه.وعنغده    السو :ووو الةروع يف
يوجه املسلم كبرياي كان أو صلرياي رج ي أو اىغرأل تغيعياي أو غغريه ىغن املسغلمني إال القبلغة       
بأن يلق  اكترر عل   هره وجيعل وجهه وباطن رجليه إال القبلة حبي  لو جلس كغان  

كذل  إال ىا بعد ىوته وىن بعد ىوته إال حني رإلعغه   وجهه للقبلة ويراع  إليه االستقباي
ىن ىكانه وينبل  أن يكون ذل  بإذن الول  ىل إىكانه.ويستح  حني االحترار تلقينغه  
وترهيمه وىتابعة اكترر امللقن بلسغانه وسلبغه بالةغهاوتني وتغهاول أن ال اهلل إال اهلل وأن     

احغداي بعغد واحغد وسغا ر االعتقغاوا       امداي رسوي اهلل والسرار با  مغة االثغين عةغر و   
ساي إذا حرغر أحغدا ىغن أوغل بيتغه       احلقة وكلما  الررب إلر  انرب أن أىري املؤىنني 

سل ال اله إال اهلل احلليم الكريم ال الغه إال اهلل العلغ  العرغيم سغبحان اهلل      املو  ساي 
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م واحلمغد  رب السماوا  السبل ورب االرضغني السغبل وىغا بينهمغا ورب العغر  العرغي      
ىغن   هلل رب العاملني إلإذا ساهلا املريا ساي اذو  ليس علي  ت  لوعن رسغوي اهلل  

كغغان آخغغر ك ىغغه ال اهلل إال اهلل وخغغل ا نة.ويسغغتح  سغغرا ل يغغس وال غغاإلا  وسغغورل      

إِنَّ رلبَّكُمْ الَّْ ُ الَّذِي َلَْي ل ا ح اب وآية الكرس  إال وم إليها خالدون وآية السحرل وو  :  

اويغة بغل ىطلغ  سغرا ل القغرآن كمغا ذكغره علمامنغا العغ م ويكغره أن            ملاولاتِ ولالقأَرْضل  السَّ

ميغس حغغاي االحترغغار إلانغغه يوجغغ  أذاه.وأن حيرغغر عنغغده ا نغغ  واحلغغا ا سغغاي جغغدي  
والنرسغغا  وأن يغغتكلم عنغغده بغغالك م ال ا غغد وأن يبكغغ  عنغغده وان       كاتغغف اللطغغا   

 النسا  وحدون خوإلا ىن صراخهن عنده.حيرره عملة املو  وأن خيل  عنده 
 ما يستحب بعد املوت

دتلمغغغغيا 1ذكغغغغر اللغغغغة ىغغغغن العلمغغغغا  أىغغغغوراي يسغغغغتح  إلعلغغغغها بعغغغغد املغغغغو )
دواسغغراب 6دوتلطيتغغه)5دوىغغد رجليغغه)4دوىغغد يديغغه إال جنبغغه)3دوتطبيغغ  إلمغغه)2عينيغغه)

يف  دوالتع يغل 8دواع م املؤىنني مبوتغه ليحرغروا جنا تغه)   7امل با  عنده إذا ىا  لي ي)
وإلنه إال إذا ت  يف ىوته إلانه يؤخر وإلنه إال اليقني مبوته.وسغد ورو يف اللريغ  وصغاح     
ال اعقة انهما ال يدإلنان إال ث ثة أيام إال أن جي   ىنهما ريح تدي علغ  ىوتهمغا إلانهمغا    

 يدإلنان سبل إكماي ث ثة أيام.   
 ما يكره بعد املوت

 د املو .ذكر اللة ىن العلما  اىوراي يكره إلعلها بع
تثقيل بطن امليت باحلديد أو غريه وابقا غه وحغده إلرغ  انغرب ال تغدعن ىيتغ        -ىنها

 وحده إلان الةيطان يعب  يف جوإله.
 ما جيب بعد املوت 

جيغغ  بعغغد املغغو  تلسغغيل املغغوت  ورنغغيطهم بالكغغاإلور وتكريغغنهم وال غغ ل علغغيهم   
 لةرعيني.ووإلنهم ووإلا  ذىتهم وتنريذ وصاياوم وتسلم أىواهلم لورثتهم ا
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 جتهيز امليت 

ان الواجبا  املتعلقغة بت هيغ  امليغت ىغن تليسغله ورنيطغه وتكرينغه وال غ ل عليغه          
ووإلنه كلها ىن الواجبا  الكرا ية جت  عل  املكلرني ويسغقط وجوبهغا عغن البغاسني عتغد      
سيغغام االخغغرين ولكغغن الغغ وب اوال ب وجتغغه إليهغغا حغغرل كانغغت أو اىغغة واملالغغ  اوال بعبغغده  

ته بعد  وجها.واوال النغاق بامليغت يف ىرياثغه وغو ا وال ىغن غغريه بعغد الغ وب         وكذا بأى
واملال .ويتررع عل  ذل  ان عل  اللري أن يستأذن ىن الول  يف سياىه بها ويكر  العلغم  
برضغغاه بقيغغام اللغغري بهغغا ىغغن غغغري إلغغر  بغغني الذن ال غغريح أو الرحغغوى أو تغغاود احلغغاي  

لم بالرضا  الةغأن  ىغن غغري حاجغة للرضغا  الرعلغ        القطع  أو االطمئنان  بل يكر  الع
بل يكر  اعراضه واسقاطه هلذا احلل.ولو تعدو املال  أو الوارث كانت ا ولوية ثابتغة  
هلم اليعاي ولو اوص  امليغت بقيغام غغري الغول  بغالت هي ا  أو ببعرغها إللغيس الواجغ          

 عند الةارع إذا ع يقغم  تنريذ وصيته وامنا وو ح  يرجل ل وليا  املذكورين ويعذر اللري
بها لقطعه بقيام اللري بها أو اطمئنانه أو  نه املعترب بذل  وإذا ت  يف وسوعهغا صغحيحة   

 ىن اللري بن  عل  صحتها حت  ىل الرن بعدم صحتها.
 نفقة جتهيز امليت 

ان ىؤونغغة الت هيغغ  للميغغت كالسغغدر والكغغاإلور وكرنغغه وىغغا  اللسغغل واجغغرل محلغغه 
ا رض للدإلن إليها وىا يؤخذ عل  ذلغ  ىغن الرغريبة ودووغا بغل       وحرارل ارضه وسيمة

حت  املستحبا  ىن الت هي  الغ  يكغون تركهغا وتكغا حلرىغة امليغت خيغرب القغدر الغ  م          
ىنها حبس  حاي امليت ىن اصل تركة امليت ال ىن ثلثه سبغل الغديون والوصغايا وال جتغ      

ويسغغغتثن  ىغغغن ذلغغغ   علغغغ  املسغغغلمني بغغغل حتغغغ  علغغغ  ىغغغن جيغغغ  نرقغغغة امليغغغت عليغغغه      
أىران:)أحدومادكرن ال وجة إلانه عل   وجها وون باس  ىؤونة جتهي وا إلانها ىن اصغل  
تركتها)ثانيهمادىؤونغغة جتهيغغ  اململغغوك إلانهغغا علغغ  ىالكغغه وغغذا كلغغه يف القغغدر الغغ  م ىغغن    
الت هي  واىا ال  م إلهو خيرب ىن ثلثه لو اوص  بغه أو اوصغ  وع يعغني صغرا ثلثغه يف      

هو ىوسوا عل  إجا ل الورثة الكبار يف إخراجغه ىغن ىغاهلم.وىل إلقغر امليغت      ت   وإال إل
وعدم متكنه تبذي ىؤونة الت هي  ىن بيت ىاي املسلمني لو أىكغن وجيغو  ىغل عغدم متكغن      
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ان يعط  امليت ملن يقوم بأىره ىن ال كال ىا جيه ه به وإذا ع يوجد له ولد وال ىغن يقغوم   
 ال كال. بأىره جه ه بنرسه صاح  ال كال ىن

 تغسيل امليت 

أىا تلسيل امليت إلهغو واجغ  كرغا   علغ  كغل ىسغلم وىسغلمة سغوا  كغان امليغت           
كبرياي أو صلريا حتغ  السغقط الغذي ني لغه أربعغة اتغهر إلانغه جيغ  تلسغيله وتكرينغه وكغذا            
رنيطغغه علغغ  االحغغوط ووإلنغغه كغغل ذلغغ  بغغالنحو والكيريغغة الغغ  ت غغنل للكغغبري وال جتغغ     

  تلسيل امليت املخالف ال  عندنا ولو سغاىوا بتلسغيله بالكيريغة    ال  ل عليه.ووكذا جي
ال  عندوم أج أ ذل  وال جي  علينا إعاول اللسل.وال يلسل الةغهيد وال يكرغن و إمنغا    
ي غغل  عليغغه علغغ  تر غغيل نغغذكره إن تغغا  اهلل تعغغاال يف ا هاو.ووكغغذا ال يلسغغل امليغغت   

عليهم وال يدإلنون.ووكغذا ال يلسغل    الكاإلر والناصيب وانارج  وال يكرنون وال ي ل 
ىن وج  عليه القتل س اصاي أو رالاي إذا اغتسل إلبل ستله عل  تر يل نذكره عن تغا   

 اهلل تعاال يف احلدوو والق اص.
 كيفية غسل امليت

يلسل احل  امليت املسلم بث ثة أغساي كل واحد ىنها يكون بكيرية غسغل ا نابغة   
اللسغغل أكثغغر ىغغن واحغغد كغغأن يقغغوم كغغل واحغغد بأحغغد     الرتتييب.وجيغغو  أن يتغغوال عمليغغة 

 االغساي وكان يقوم كل واحد بلسل سسم ىن امليت.
)ا ويدىنها غسله مبا  وإليه ت   ىن السدر حبي  ي د  عليه انه ىغا  إليغه سغدر    
إل  يكر  اسل املسم  ىن السدر حبي  يستهل  عند إلقا ه باملا  واالحغوط عغدم خغروب    

م السغدر يسغقط غسغله املغذكور وان كغان االحغوط غسغله باملغا          املا  عن اط سه وىل عغد 
 القرا  بدله.

)الثان دىنها غسغله مبغا  وإليغه تغ   ىغن الكغاإلور حبيغ  ي غد  عليغه انغه ىغا  إليغه             
كاإلور إل  يكر  اسل املسم  ىغن الكغاإلور حبيغ  يسغتهل  بعغد إلقا غه يف املغا  واالحغوط         

لكغاإلور إليسغقط غسغله املغذكور وان     عدم خروب املا  عن اط سه واىغا ىغل عغدم وجغوو ا    
كان االحوط غسله باملا  القرا  بدله.وذا يف غري اكرم واىا اكرم إلانه ال جيو  لللاسغل  
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أن ميسه بالطي  إل  ي ح تلسيله مبا  إليه كاإلور وال ت   ىن الطي  وال حينط بالكغاإلور  
بغني الواجغ  وال   ودوه وال إلر  يف ذل  بني أن يكون احراىه احرام حل أو عمغرل وال  

بني املستح  إال إذا كان امليغت سغد خغرب عغن احراىغه بالتق غري كمغا يف العمغرل أو بعغد          
السع  كما يف احلل إلانه يلسل باملغا  الغذي إليغه تغ   ىغن الكغاإلور وال يلحغ  بغاكرم يف         

 وذا احلكم املعتكف وال املعتدل عدل الوإلا .
 خلوط بالسدر والكاإلور.)الثال دىنها غسله مبا  القرا  البحت غري امل

 عدم التمكن من االغسال الثالثة

وذا عند التمكن ىن االغساي املذكورللواىا ىل إلقد انليطني ووجغوو املغا  إلعليغه    
غسل واحد واىا ىل إلقد املا  أو إلقد اللاسل أو تعسر استعماي املا  كمغا لغو كغان امليغت     

و  وىقطغل ا عرغا  ودغو ذلغ      غري سابل لللسل حت  ي   املا  عليه كا دور واكغر 
إلعليه أن ييمم امليت بتيمم واحد بدي غسله باالغسغاي الث ثغة واالحغوط أن ييممغه بغدي      
كل غسل ثم ييممه بدي ا ميل.وتيممه يكغون برغرب بغاطن كرغ  امليغت علغ  ا رض       
وإلعغة واحغغدل وميسغغح ببغغاطن كرغ  امليغغت ا بهغغة وا بينغغيني ثغم ميسغغح  غغاور كرغغ  امليغغت    

خرى ىقدىاي اليمن  عل  اليسرى كما يف تيمم احل .وذا ىل الغتمكن وإال كغان   بباطن ا 
تيممه بررب احل  باطن نرس كريه عل  ا رض ثم ميسغح بهمغا جبهغة امليغت ثغم ميسغح       
بهما  اور كر  امليت ىقدىا ىسح  اور الكف اليمن  ببغاطن كرغه اليسغرى علغ  ىسغح      

كغان عنغده ىغن املغا  ىغا يكرغ  للسغل         اور الكغف اليسغرى ببغاطن كرغه اليمن .واىغا إذا      
واحد صرا ذل  املا  يف اللسل ىل السدر واىا إذا كان عنده ىا يكرغ  للسغلني صغرا    
املا  يف اللسل ىل السدر ويف اللسل ىل الكاإلور وال تيمم عليغه.واىا إذا كغان عنغده ىغن     

 املا  ىا يكر  للسل واحد وال يوجد عنده انليطان صرإله يف اللسل الثال .
 يعترب يف غسل امليت وأحكامه ما

 يعترب يف االغساي الث ثة للميت أىور:
)أحدوادنية القربة واستداىتها ولو حكمغا إال انتهغا  اللسغل الثالغ  وجتغ  علغ        

 امللسل سوا  كان واحداي أو ىتعدوا وال جت  عل  املعني له.
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)ثانيهادعغغدم صغغحة تقغغديم وغغذه االغسغغاي بعرغغها علغغ  بعغغا إللغغو خولغغف اعيغغد  
لسل عل  دو حي ل به الرتتي .إللو غسل مبا  الكاإلور سبل اللسغل مبغا  السغدر أعغاو     ال

 اللسل مبا  الكاإلور ووكذا لو سدم اللسل مبا  القرا  عل  أحدوما أعاوه.
)ثالثهادإ الة الن اسة العارضغة علغ  بغدن امليغت سبغل الةغروع بلسغله حبيغ  يغرو          

 ط.اللسل عل  البدن الطاور ىن الن اسة عل  االحو
 )رابعهادطهارل املا  واط سه واباحته.

 )خاىسهادإباحة السدر والكاإلور وىكان اللسل وانا ه.
)ساوسهادسرت عورل امليغت إلانغه حيغرم النرغر إليهغا ولكغن لغو نرغر إليهغا امللسغل ال           

 يبطل اللسل.
)سابعهادأن ال حيل  تغعره وال ينتغف وال يقغص وال ميةغط وال تقغص ا غاإلره وال       

 صلل.
دلو سقط ىن بدن امليت ت   ىن جلده أو تغعره أو  رغره أو سغنه أو دغو     )ثاىنها

 ذل  جيعل ىعه يف كرنه ويدإلن.
 )تاسعهادال جيو  خنت امليت إذا كان غري لتون.

)عاتغغروادأن يكغغون امللسغغل ىسغغلماي وىغغل إلقغغده يلسغغله ىغغن ىاثلغغه ىغغن الكتغغاب  أو 
ون اثن  عةريا وجيو  أن يكغون  الكتابية بعد أن يلتسل ذل  الكتاب  أو الكتابية وأن يك

لالراي ىل إلقده.وأن يكغون عغاس يلواالحوط أن يكغون باللغاي.وأن يكغون ممغاث ي للميغت يف        
الذكورية واالنثوية.وىل عدم املماثل يلغف امليغت بثيابغه وال يلسغل سغوا  كغان رجغ ي أو        

 اىرأل ويستثن  ىن ذل  ىوارو:
ا علغغ  ثغغ ث سغغنني إلانغغه جيغغو  أن )ا ويدالطرغغل والطرلغغة الغغذي ال ي يغغد عمرومغغ

يلسغلهما غغري املماثغل هلمغا يف الذكوريغغة واالنوثيغة وإن وجغد املماثغل هلمغا.وال يلغغ م أن         
يكون التلسيل هلما ىن رغت الثيغاب بغل جيغو  ىغل الت غرو عغن الثيغاب.ولو ِغسِّغل ىغن           

 رت الثياب ال يل م تطهريوما ىنها بعد متام اللسل.
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و  لكل ىنهما تلسيل اوخر حت  ىل وجغوو املماثغل   )الثان دال وب وال وجة إلي 
وحت  ىغل جتغرو كغل ىنهمغا ىغن الثيغاب وان كغان املسغتح  أن يكغون اللسغل ىغن ورا             
الثياب كما انه جيو  النرر ىغن كغل ىنهمغا لعغورل اوخغر علغ  كراوغةلوا وال أن توضغل         

سغ م.ويلح   خرسة أو دووا عل  العورل إلان إبدا وا خغ ا اوواب الغ  يقترغيها ال   
بال وجة املطلقة يف عدتها وال يل م تطهري امليت بعغد انتهغا  غسغله ىغن الثيغاب املوضغوعة       

 عليه أو انرسة املوضوعة عل  عورته.
)الثال داكارم وو  كل ىن حيرم نكاحه ىؤبداي ىن جهة النس  كا م وا خغت  

امل غغاورل كغغأم  والبنغغت ودووغغا أو برضغغاع كغغا م وا خغغت الرضغغاعيتني ودوومغغا أو ب    
ال وجة و وجة ا ب وبنت ال وجة املدخوي بهغا ودووغا إلانغه جيغو  أن يلسغلن الرجغل       
اكرم عليهن وأن يلسغلهن.واالحوط أن يكغون ىغل إلقغد املماثغل وإلقغد الغ وب وال وجغة         

 وأن يكون ىن ورا  الثياب.
 )الرابلدتلسغغيل املغغوال أىتغغه إذا ع تكغغن ى وجغغة وال ىعتغغدل وال ىبعرغغة إلانغغه سغغد   

حك  نر  ان ا عن ذل  وتلسيل ا ىة ىوالوا إلقد حك  عغن الكغثري جغوا ه ولغيس     
 املهم بيان ال حيح يف ذل  إذ ليس ال ابت  نا يف وذا ال ىان.

 تنجس بدن امليت

ال جيغ  إعغاول اللسغغل إذا تغن س بغغدن امليغت يف أثنغغا  غسغله أو بعغغده سغوا  كغغان       
 أو غغري حدثيغة كالغدم أو مب سغال جناسغة      تن سه خبروب جناسغة ىنغه حدثيغة كغالبوي واملغين     

خارجية ولكغن جيغ  أن يطهغر بدنغه باملغا  إذا ع يكغن إليغه تعسغر.ولو أصغابت الن اسغة           
 كرن امليت بقرض الكرن أو يطهر باملا  إذا ع يكن إليهما تعسر وإال بدي الكرن.

 املكان واآلالت املباشرة للميت عند تغسيله 

يت كاللو  والسرير والدكة والثغوب الغذي يلسغل    ان املوضل الذي يلسل عليه امل
ىن رته وانرسة ال  يسرت بها عورتغه ويغد اللاسغل والنغا  الغذي يلغرتا ىنغه للسغله ال         

 جي  تطهريوا بعد كل غسلة ىن اللس   الث ثة وإن كان االحوط تطهريوا.
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 كفاية غسل امليت عن باقي االغسال 

يا والنرغغاق واالستحاضغغة وىغغس جيغغ ي غسغغل امليغغت عغغن غسغغله لل نابغغة واحلغغ 
امليغغت،إللو كغغان امليغغت عليغغه االغسغغاي املغغذكورل سغغقطت عنغغه بتلسغغيله باالغسغغاي الث ثغغة  

 املذكورل.
 القطعة املبانة من امليت 

ىا تقدم إمنا كان إليما ي د  عليغه امليغت بغدون إضغاإلة والكغ م ونغا إليمغا ي غد          
ه وسلبغه وعينغه وكقطعغة ىنغه وجغ        عليه امليت بإضاإلة ا    أو القطعة كيغد امليغت ورجلغ   

ىنهلوبهذا  هر ل  ان امليت الذي سطعغت أصغابعه أو أكغل السغبل ىنغه وبقغ  ىغا ي غد          
عليه انه امليت يكون حكمه ىا تقغدم وال يغدخل يف اغل الكغ م.إذا عرإلغت ذلغ  إلنقغوي        

اللسغل  ان القطعة املبانة ىن النسان حياي كان أو ىيتاي إذا كانت خالية ىن العرم ال جيغ   
مبسها كما تقدم ووكذا ال جي  رنيطها وال تكرينها وال ال  ل عليها.واملةهور وو لرهغا  

 بالقطنة واتر  ا صحاب عل  وإلنها.
واىا إذا كان إليها عرم غري صدر كاليد والرجل إلقغد تقغدم وجغوب اللسغل علغ       

ل غ ل عليهغا   املاق هلا واالحوط غسلها كامليت نرسه ولرها يف انرسة ووإلنها وال جيغ  ا 
 وال رنيطها.

واىغغا إذا كانغغت عرمغغاي أو عراىغغاي جمغغرول عغغن اللحغغم غغغري ال غغدر إلكغغذل  نعغغم ان 
كانت العرام عبارل عن اهليكل العرمغ  سغوا  كانغت ىت غلة أو ىنر غلة ميكغن العهغا        
وسوا  كانت ىعها اللحم أو جمرول كاكيل السبل والطري إذا بقيت عرام ويكلغه العرمغ    

وتلسغغيلها ورنغغيط ىغغا يوجغغد ىعهغغا ىغغن اغغاي التحنغغيط علغغ  االحغغوط   إلانغغه جيغغ  العهغغا
 وتكرينها بالقطل الث ث وال  ل عليها ووإلنها .

واىا إذا كانت القطعة املبانة ىةتملة عل  القطعة ىن ال غدر الغ  إليهغا القلغ  أو     
و  القطعة وحدوا جمرول أو ىل اللحغم إلالواجغ  تلسغيلها ورنغيط ىغا يوجغد ىعهغا ىغن         

 التحنيط عل  االحوط وتكرينها بالقطل الث ث وال  ل عليها ووإلنها.ااي 
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نعغغم ىغغا يوجغغد يف ايغغدي املسغغلمني ىغغن اهلياكغغل العرميغغة كمغغا يف املغغدارق الطبيغغة   
ويةغغ  يف كونهغغا ىغغن أىغغوا  املسغغلمني ال جيغغ  إليهغغا ذلغغ لونرري ذلغغ  ىغغا يةغغرتى ىغغن    

 أسواسهم.
 فيما يستحب يف تغسيل امليت

 ن اهلل عليهم اىوراي يستح  إلعلها يف تلسيل امليت.ذكر الرقها  رضوا
)ىنهادوضل امليت عنغد إراول تلسغيله علغ  ىكغان عغاي  ىغن وكغة أو سغرير أو دغو          

 ذل .
)وىنهادوضعه ىستقبل القبلة بأن يوجه إليها كحاي احتراره بغأن يكغون ىسغتقب ي    

 بباطن رجليه ووجهه القبلة.
 )وىنهادن ع سمي ه ىن طرا الرجل.

 ادأن حبرر حرريل للسالته.)وىنه
 )وىنهاد أن يكون تلسيله رت الر ي ىن سقف  أو خيمة.

 )وىنهاد تليني أصابعه وىراصله بالرإل  إذا ع يكن يف ذل  صعوبة بعد التلسيل.
)وىنهادأن يلف اللاسل علغ  يغده اليسغرى خرسغة يلسغل بهغا إلغرب امليغت بالسغدر          

 يرى عورته.واالتنان ث ث ىرا  سبل تلسيله ىن غري أن 
 )وىنهادىسح بطنه برإل  سبل كل غسل ىن اللسلني االوليني إن ع يكن حبل .

 )وىنهادأن يبدأ يف كل ىن االغساي الث ثة بالة  ا مين ىن حليته ورأسه.
 )وىنهادأن يقف اللاسل إال جانبه ا مين.

ثغم  )وىنهادان يدي اللاسل يلسلهما إال املغرإلقني بعغد كغل ىغن اللسغلني االولغيني       
يدي اللاسل يلسلهما إال املنكبني ث ث ىغرا  ويلسغل رجليغه إال الغركبتني بعغد غسغله       

 الثال  للميت سبل أن يكرنه.
 )وىنهادأن جيعل اللاسل امليت بعد الرراي ىن تلسيله يف ثوب نريف لينةره.

 )وىنهادأن يوض   امليت سبل اللسلة ا وال وضو  ال  ل.
 اي رآه يف يد امليت،إلان ذل  ىن تأوية ا ىانة عنده.)وىنهادأن ال يرهر اللاسل عيب
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)وىنهادأن يقوي اللاسل عند تلسيله يغا رب عرغوك عرغوك ،وإذا سلبغه سغاي اللغهم       
 وذا بدن عبدك املؤىن سد أخرجت روحه وإلرست بينهما إلعروك عروك.

 ما يكره يف التغسيل

 يت ذكر الرقها  رضوان اهلل عليهم أىوراي ىكرووة يف باب تلسيل امل
 )ىنهادأن يقعد امليت حاي اللسل.

)وىنهادجعل اللاسل للميغت بغني رجليغه وسغد تقغدم انغه يسغتح  أن جيعلغه علغ           
 جانبه ا مين.

 )وىنهادتسخني املا  الذي يلسل به امليت إال للررورل.
 حتنيط امليت

يتحقغغ  رنغغيط امليغغت تغغرعاي مبسغغح ىسغغاجده السغغبعة بالكغغاإلور الطغغاور املبغغا  ذي   
ملسغغحو  ولغغو بغغدون س غغد القربغغة.واملراو باملسغغاجد السغغبعة وغغ  املواضغغل الغغ    را حغغة ا

يس د بها امل ل  ىن ا بهة واليدين والركبتني وإبهاى  الغرجلني واملقغدار ىغن الكغاإلور     
الذي حينط به ىا ي د  ىعه االسغم ويكغون التحنغيط بعغد اللسغل أو التغيمم بالغذي وغو         

ل ىنغغه أن ميسغغح بكغغاإلور ىقغغداره ث ثغغة عةغغر  بغغدي اللسغغل وسبغغل الغغتكرني والرغغرو الكاىغغ 
وروماي وثل )أي سبعة ىثاسيغل صريإليةداملسغاجد السغبعة وطغرا االنغف وىراصغله كلغها        
ورأسغغه وحليتغغه وعنقغغه وصغغدره وىنكبيغغه وىراإلقغغه و هغغر كريغغه وىوضغغل القغغ ول وبغغاطن   
القغغغدىني وىوضغغغل الةغغغراك ىغغغن القغغغدىني وعلغغغ  الغغغركبتني وسرجغغغه وآباطغغغه وأصغغغوي    

 إلر  يف ذل  بني امليغت ال غلري وبغني الكغبري وبغني الغذكر وبغني االنثغ  وبغني          أإلخاذه.وال
احلغغر وبغغني العبغغد إال اكغغرم إلأنغغه ال جيغغو  رنيطغغه كمغغا تقغغدم يف ىبحغغ  غسغغل امليغغت           
بالكاإلور.وىل عدم التمكن ىغن الكغاإلور تسغقط ىطلوبيغة احلنغوط.ويكره وضغل احلنغوط        

يف غغري   لغط احلنغوط برتبغة احلسغني     عل  النع  واتبغاع الغنع  بغا مرل ويسغتح  خ    
 املواضل املناإلية  حرتام الرتبة وان يبدأ أوال بتحنيط ا بهة.
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 تكفني امليت

جي  وجوباي كرا ياي تكرني امليت املسغلم علغ  املكلرغني سغوا  كغان امليغت رجغ ي أو        
اىغغرأل أو خنثغغ  أو كغغبرياي أو صغغلرياي حتغغ  السغغقط إذا ني لغغه أربعغغة اتغغهر والواجغغ  ىغغن    

 الكرن ث ثة أثواب:
أحدوا:)املئ ردبكسر امليم ثم سغكون اهلمغ ل ويسغم  يف الللغة بغا  ار ويف الللغة       
املتعارإلة إلع  تسميته بالو رل وبالرارسية)لن دووو سطعغة ىغن القمغا  يلغف بهغا وسغط       

 النسان وجي ي ىنه ىا يسرت ىا بني السرل والركبة.
بهغا النسغان ىغن اعلغ  كتريغه إال       ثانيها:القميص ووو القطعغة ىغن القمغا  يسغرت    

 عورته.
ثالثهغغا:ال ار ووغغو القطعغغة ىغغن القمغغا  الغغ  يلغغف بهغغا اليغغل بغغدن امليغغت طغغوالي  
وعرضايل وجيغ ى ىنغه ىغا ميكغن أن يوضغل أحغد جانبيغه علغ  ا خغرى يف العغرض ويةغد            

 طرإلاه يف الطوي بانيط.
 ما يعترب يف التكفني

 يعترب يف التكرني أىور:
 قربة عل  ىا سيل واحل  عدم اعتبارا.)أحدوادنية ال

)ثانيهادالسغغرت للبغغدن بغغه ولغغو مب موعغغه ولغغو بواسغغطة طليغغه مبغغا ي غغري بغغه سغغاتراي       
 كالنةا .

)ثالثهادعدم كون الكرن ىل وباي حت  يف صورل إد ار الكرن به وال جنساي حت  
كمغا لغو كغان    عند الد ار به ك لد امليتة وكالثوب اكاك ىن تعر انن ير وال ىتن سغاي  

الثوب ىتن ساي بالدم أو البوي سوا  كان مما يعر  عن جناسته يف ال  ل أم ال حتغ  عنغد   
االد ار به.وال حريراي حت  عنغد االد غار بغه للرجغاي وال للنسغا  إال إذا كغان للوطغاي        
باكثر ىنه مما ي ح التكرني به كالقطن ودوه.وال ىن كسغول الكعبغة حتغ  عنغد االد غار      

 ال مما ال جيو  ال  ل إليه عند عدم االد ار به عل  االحوط.بها و
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 التنبيه على أمور 

)أحدواد:انغغه إذا ع يغغتمكن ىغغن االثغغواب الث ثغغة ومتكغغن ىغغن واحغغد ىنهغغا يقغغدر    
 اال رار ثم القميص ثم املئ ر وان ع يتمكن إال بقدر ىا يسرت به العورل تعني سرتوا.

بعغغد الوضغغل يف القغغرب غسغغل أو سغغرض إال إذا  )ثانيهغغاد:أن الكرغغن إذا تغغن س ولغغو
تعذر سرضه كأن صار ال الن اسة واسعاي حبي  لو سغرض خغرب اسغم الكرغن عنغه وإذا      

 تعذر اللسل والقرض بدي الكرن.
)ثالثهادكرن أسارب الةخص ليس عليه وان كان ممن جتغ  نرقتغه عليغه بغل خيغرب      

ىن بيت ىغاي املسغلمني إن أىكغن    ىن أصل ىاي امليت وان ع يكن له ىاي أخذ له الكرن 
وأال يدإلن عارياي إال ال وجة إلغأن علغ  الغ وب كرنهغا سغوا  كانغت غنيغة أو إلقغريل وسغوا           
كانت كبريل أو صلريل ىدخوالي بها أو غري ىدخوي بها ىنقطعة أو وا مة ىطبعغة أو ناتغ ل   

وراي عليغه  ووكذا يثبت الكرن عل  ال وب لل وجة حت  إذا كان صلرياي أو جمنوناي أو ا غ 
 لسرهه غاية ا ىر أن الول  يعط  عنه الكرن ل وجته.

نعم يةرتط يف وجوبه عل  ال وب اوالي عدم ىوتهما ىعاي وثانياي عدم ىنغل الت غرا   
يف ىاله حب ر لرلس أو برون وثالثاي يساره ولو بأرثه ىن  وجتغه إال كغان الكرغن يف تركغه     

صية بل لعل جمرو اسقاطها هلذا احلغ  عغن   ال وجة ورابعاي عدم تعيني ال وجة كرنها بالو
 ال وب وو كاا يف عدم وجوبه عليه وخاىساي عدم التربع بالكرن هلا ىن اللري.

 )رابعهاد:كرن اململوك وسا ر ىؤن جتهي ه عل  ىواله.
 )خاىسهاد:يستح  بذي الكرن للميت املؤىن.

 ما يستحب يف التكفني والكفن 

ا رغغت حنكغغه وجيعغغل طرإلهغغا ا ميغغن علغغ  )ىنهادالعماىغغة للرجغغل وجيعغغل طرإلاوغغ 
 جان  صدره االيسر وطرإلها االيسر عل  جان  صدره ا مين.

)وىنهادانمار للمرأل وسد يسم  بالقناع وباملقنعة ووو القطعغة ىغن القمغا  الغ      
تلط  به املرأل رأسها وخرسة تةغد علغ  ثغدييها ترغمهما بهغا إال صغدروا وتةغدوا علغ          

  هروا.
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للرجغغل واملغغرأل الغغ  تسغغم  يف السغغنة الرقهغغا  باناىسغغة يةغغد بهغغا   )وىنهادانرسغغة 
اسرله ويرم إلخذيه بها للتحرم عما خيرب ىن امليتلويف بعا ا خبار رديدوا عرضغاي  

 بقدر الةرب ون ره وطوالي بث ثة اذرع ون رها.
 )وىنهاداحلربل للرجل واملرأل ويستح  أن تكون ميانية.

 لسغرت العغورتني بعغد وضغل تغ   ىغن احلنغوط        )وىنهادجعل القطغن بغني الغرجلني   
 عليه.

)وىنهادوضغغل القطغغن يف ىواضغغل خيغغاا خغغروب تغغ   ىنهغغا كغغاملنخرين واحللغغ       
 والدبر والررب وا ر .

)وىنهغغادأن يكغغون الكرغغن ىغغن القطغغن وىغغن اجغغوو االكرغغان وأن يكغغون ابيرغغاي اال   
ن يبغدأ مبغد الةغ     كرغن يف حغربل محغرا  وا    احلربل ىنه إلان يف بعا ا خبار ان الغنيب  

االيسر ىن اال رار واحلربل عل  ا مين ثم ميد ا مين عل  االيسر وان يكون ىغن خغالص   
ىاي امليت وطهوره ال ىن ىةتبهاته سد احرم إليغه أو صغل  إليغه وان يطيغ  الكرغن بةغ         

وأن ميسغغح الكرغغن برغغرا ح   ىغغن الكغغاإلور أو الغغذريره بعغغد خلطهمغغا برتبغغة احلسغغني    
ه مبا  الررا  أو ىا   ى م وان خياط الكرغن خبيوطغه إذا احتغاب إال    بعد تطهري ا  مة

 انياطة.
 )وىنهادأن يعد كرنه سبل ىوته يف بيته ويكرر النرر إليه.

 )وىنهادجعله حاي التكرني ىثل حاي ال  ل عليه.
)وىنهادان يكت  عل  حاتية الكرن امسغه والةغهاوتني وا سغرار با  مغة ا ثنغ       

 الثواب والعقاب.عةر وبالبع  و
 )وىنهاد استحباب أن يكت  عل  الكرن البيتان املعروإلان.

)وىنهادان يكت  عليه ىا يرج  به النرل ىن غري س د الوروو.ساي جدي كاتغف  
 إن أىكن وإال إلبلريوا االترا إلاالترا. اللطا  ويستح  أن يكت  برتبة احلسني 

وا  كغغان صغغلريا أو كغغبرياي )وىنهادوضغغل ا ريغغدتني انرغغراوين يف كرغغن امليغغت سغغ
ذكراي أو انث  اسنا أو ىسيئاي وذل  بأن جيعل إحداوما يف جانغ  امليغت ا ميغن ىغن عنغد      
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الرتسغغول ىل غغقة باالعهغغا ببدنغغه والثانيغغة يف ا انغغ  االيسغغر عنغغد الرتسغغول إلغغو  القمغغيص   
باالعهغغا رغغت للراإلغغة.والرتسول:و  العرغغم الغغذي وغغو أعلغغ  عرغغام ال غغدر الواسغغل بغغني   

تف وبني ثلرل النحرلواالإلرل أن يكونغا بقغدر عرغم ذراع اليغد وإذا ع يتيسغر جريغد       الك
النخل جعل ىكانهمغا عغوو السغدر واال إلمغن عغوو انغ ا وإال إلمغن عغوو الرىغان وإال          
إلمن عوو كغل تغ ر رطغ  وجيغ ي وضغعهما يف القغرب ىغل امليغت كمغا وغو  غاور بعغا             

القرب إلانه خيرف بهمغا العغذاب ىغا واىتغا     ا خبار .ولو ترك وضعهما يف القرب وضعاي عل  
اسغم امليغت واسغم أبيغه وانغه       خرراوين.ويستح  أن يكتغ  عليهمغا برتبغة احلسغني     

وأن ا  مة ىن بعغده أوصغيامه ويغذكر     يةهد أن ال اهلل إال اهلل وان امداي رسوي اهلل 
كني وال امسا وم واحداي بعد واحد.واملعروا يف وذه الع ور كتابة ذلغ  عليهمغا بالسغ   

 باق به.
 املكروهات يف الكفن والتكفني   

)ىنهادعمغغغل ا كمغغغام وا  رار لغغغه إذا كغغغان جديغغغداي وإذا كرغغغن يف سمي غغغه         
 امللبوق له سطعت أ راره وأبقيت أكماىه.

 )وىنهادىا وو املعروا بني ا صحاب ىن سطعة باحلديد وبل خيوطه بالري .
 بدخان ا تيا  الطيبة.)وىنهادجتمري ا كران ووو تبخريوا 

 )وىنهادأن يكون الكرن أسوواي تك ي أو كتابة.
 )وىنهادأن يكون الكرن ي د  عليه اسم الكتان.

 )وىنهاداملماكسة يف ترا  الكرن وو  عبارل عن املماطلة يف تنقيص مثنه.
 )وىنهادأن الكرن ا ديد تكون القطعة ىنه سطعاي ىتعدول ال سطعة واحدل.

 التشييع
أعغغ م النغغاق مبغغو  امليغغت ليةغغهدوا جنا تغغه وي غغلوا عليغغه ويسغغتلرروا   يسغغتح 

له.ويستح  السراع إال ذل ،وسد ورو بأنه بقغدر ىغا ميةغ  الرجغل ىغل ا نغا ل يغؤجر        
أن ىغن تغيل جنغا ل إللغه بكغل خطغول حتغ          عل  ذل ،بغل سغد روي عغن رسغوي اهلل     

ل لغه ىا غة ألغف ألغف     يرجل ىا ة ألف ألف حسنة ومتح  عنه ىا ة ألغف ألغف سغيئة ويرإلغ    
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ىل  يستلررون له حتغ  يرجغل إلغان تغهد وإلنهغا وكغل اهلل بغه ألغف ىلغ  يسغتلررون لغه            
حت  يبع  ىن سربه.وللتةيل آواب وىكرووا  ىن أراو االط ع عليها إللرياجل الكتغ   

 املطولة.
 الصالة على امليت

تغل  جت  ال  ل كرا يغاي علغ  امليغت ىغن املسغلمني حتغ  الراسغ  ىغنهم وحتغ  القا         
نرسغغه عمغغداي واملرجغغوم وحتغغ  ال غغيب ىغغن أوالووغغم إذا بلغغ  سغغت السغغنني وون الكغغاإلر    
وامللال  والناص  وانارج  وأوالووم وامل لوب ينترر إن اله إال ث ثة أيام إلغأن انغ ي   
وج  جتهي ه ىغن غسغله وتكرينغه وال غ ل عليغه ووإلنغه وتسغتح  ال غ ل علغ  املولغوو           

 ستهل.الذي ع يبل  ست السنوا  إذا أ
ويلح  بامليت املسلم ىن وجد ىيتاي يف وار الس م أو كان لقيطاي إليهغا إال إذا سطغل   
بعدم إس ىهما.ويأت  بال  ل عل  امليت إلراوى والاعة وينغوي بهغا كغل واحغد ىغنهم      
الوجغغغغوب إذا ع يكغغغغن ىغغغغن سغغغغبقهم بالتيغغغغان بهغغغغا سغغغغد إلغغغغري ىنهغغغغا وإال إلينغغغغوي          

ل ىغن وون تعغيني الوجغوب أو االسغتحباب وسغد      االستحباب.وي ح نية القربة ىن ا مي
 تقدم الك م ىنايف ىبح  غسل امليت يف القطعة املبانة ىن امليت ىا ينرع  ونا.

 الصالة على أموات متعددين  

ا إلرغغل إذا تعغغدو  ا نغغا   أن ي غغل  علغغ  كغغل واحغغد ىنهغغا ىنرغغرواي وجيغغو           
جلني أو رجاالي أو لغتلرني  تةريكهم يف ص ل واحدل سوا  كانوا ىتحدين يف ال نف كر

يف ال نف كرجل ىل اىرأل وكبري ىل صلري وىواإل  يف املذو  ىل لالف.وكذا ال إلغر   
بني اراو ال  ل عليهما يف الوجوب واالستحباب أو ىل االخت ا كأن كانغت ال غ ل   
عل  أحدوما ىستحبة كاملعاول إلانه يف اليل ذلغ  ي غح تةغريكهم يف صغ ل واحغدل إال      

عد التكبري الرابل يأت  برمري التثنية أن كان امليت اثنني أو كانغا لغتلرني يف الغذكورل    انه ب
وا نوثة إليق د بالرمري املثن  امليتني أو ا نا تني وأىا أن كان امليت أكثر ىن أثغنني أتغ    
برمري ا مل ىذكراي ساصداي بذل  ا ىوا  أو ىؤلثاي ساصداي بذل  ا نغا   كمغا سغي       

اهلل تعاال يف بيان كيرية ال غ ل علغ  ا ىغوا  عنغد بيغان ىغا يقغاي بعغد التكغبريل          أن تا  
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الرابعغغة.وجيو  أن خي غغص كغغل واحغغد ىغغنهم أو ىنهمغغا بالدعا .والوضغغل لل نغغا   عنغغد    
 ال  ل عليها ب  ل واحدل يكون بنحوين.

)أحغغدوماد:أن يوضغغل ا ميغغل اىغغغام امل غغل  جنغغا ل بعغغغد أخغغرى واحغغدل بعغغغد        
صغغروا ىتعغغدول بعرغغها أثغغر بعغغا كغغل صغغف عبغغارل عغغن جنغغا ل          واحدل،إلتح غغل 

واحغغدل.وإذا أترغغ  أن كغغان ا ىغغوا  رجغغاالي ونسغغا ة اسغغتح  أن توضغغل النسغغا  ممغغا يلغغ   
القبلة وبعدون الرجاي مما يل  امل ل  حبي  يكون امل ل  يل  الرجاي،وإذا كان ىعهغم  

 مل ل  يل  الرجاي.صبيان استح  جعل ال بيان بعد النسا  وبعد ال بيان الرجاي وا
)ثانيهمغغادأن جيعغغل ا ميغغل صغغراي واحغغد بغغأن جيعغغل رأق كغغل جنغغا ل اغغاذي إليغغة   
ا نا ل ا خرى حت  حي ل تغبه الغدرب ويقغوم امل غل  وسغط ال غف وال يرغر طغوي         
ال ف وأن ل م ىنغه تغأخر ىيمنغة ال غف خلغف امل غل  وأن كغان املغوت  رجغاالي ونسغا ة           

يبدأ بالرجاي إلي عل رأق الثغان  إال إليغة ا وي حتغ     وأريد العهم بهذا النحو الثان  
يرري ىن الرجاي كلهم ثم جيعل رأق املرأل إال إلية الرجل ا خري ثم جيعغل رأق املغرأل   
ا خرى إال إليه ا وال حت  يرري ىنهم كلهم ثم يقوم امل ل  يف وسط الرجغاي إلي غل    

 عليهم.
 كيفية الصالة على امليت 

ة ولو بق د القربة املطلقة وتعيني امليت ولو يكون وغذا الغذي   ويكر  إليها بعد الني
أىاىغغه مخغغس تكغغبريا  بعغغد ا وال ىنهغغا الةغغهاوتان كغغأن يقغغوي اتغغهد أن ال إلغغه إال اهلل  
واتغغهد أن امغغداي عبغغده ورسغغوله،وبعد الثانيغغة ال غغ ل علغغ  الغغنيب وآلغغه وال غغ ل علغغ    

آي امد وصل عل  اليغل ا نبيغا    ا نبيا  واملرسلني،كأن يقوي اللهم صل عل  امد و
واملرسغغلني،وبعد الثالثغغة الغغدعا  للمغغؤىنني واملؤىنغغا  كغغأن يقغغوي اللغغهم أغرغغر للمغغؤىنني  
واملؤىنا ،وبعد الرابعة الدعا  للميت كأن يقغوي اللغهم أغرغر هلغذا املسغ   بغني أيغدينا        

ر اسغغم وأن كغغان اىرأل)هلغغذه املسغغ الدوأن تغغ  يف الرجوليغغة وا نوثيغغة جغغا  لغغه أن يغغذك
التارل والرما ر ساصداي بذل  الةخص وأن يؤنثهغا ساصغداي يغذل  ا ثغة وا نغا ل بغل       
حت  ىل املعلوىية جيو  له ذل  بالق د املذكور وأن كان امليت اثغنني يقغوي اللغهم أغرغر     
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هلذين املس يني أو امليتني أو هلاتني ا نا تني أو ا ثتني بني أيغدينا وأن كغان امليغت أكثغر     
لهم أغرر هلغؤال  ا ىغوا  أو ا ثغ  أو ا نغا   بغني أيغدينا وأن كغان امليغت ىغن          يقوي ال

املسترغغعرني أو ال يعغغرا حالغغه يقغغوي اللغغهم أغرغغر للغغذين تغغابوا واتبعغغوا سغغبيل  وسهغغم     
عذاب ا حيم وأن كان امليت طر ي يقوي اللهم أجعله  بويغه ولنغا سغلراي وإلرطغاي وأجغراي      

 وي السيد حبر العلوم يف ورته.ثم يكرب اناىسة وين را.وهلل س
 تهاوتان وص ل ووعا                 للمؤىنني وله ىووعا

وأىا ال غ ل علغ  امليغت العغدو هلل والنغاإل  وا احغد للحغ  إلهغ  أربغل تكغبريا            
يدعو بعد الرابعة عليه كأن يقوي اللهم انا ال نعلم ىنه إال أنه عدو ل  ولرسغول  اللغهم   

جوإله ناراي وع ل بغه إال النغار،وجيو  يف االوعيغة املغذكورل بغني       إلاح  سربه ناراي واح 
التكبريا  أن تكون بعبارا  أخرى تؤوي ىعناوغا بغل جيغو  ال يغاول عليهغا مبغا تغا  ىغن         
الدعا  وجيو  سرا ل آيا  ىن القرآن وا وعيغة يف ال غ ل علغ  امليغت ىغل اكاإلرغة علغ         

بني التكغبريا  بالللغة العربيغة وجيغو  لغه      صورل ال  ل واالحوط كون ا وعية املذكورل 
أن يقرأ ا وعية املذكورل بالكتاب وليس يف ص ل امليت أذان وال إساىة وال سغرا ل سغورل   
وال ركغغوع وال سغغ وو وال سنغغو  وال التةغغهد وال التسغغليم وال يعتغغرب إليهغغا الطهغغارل ىغغن     

 احلدث وانب  إلي و  لل ن  واحلا ا ال  ل عل  ا نا ل.
 مجاعة على امليت الصالة 

ي ح ال  ل عل  امليت الاعة واالحوط إليهغا أن يكغون الىغام جاىعغاي لةغرا ط      
الىاىة ىن البلوي والعقغل وا ميغان والعدالغة وطهغارل املولغد وأن يكغون رجغ ي للرجغاي         
وجيو  إىاىغه املغرأل بغأن تقغوم يف وسغطهن يف ال غف ىعهغن إلتكغرب ويكغربن بغل االحغوط            

ة ىن عدم احلا ل بني الىام واملغأىوىني وعغدم علغو ىكغان الىغام      إالاع ترا ط ا ماع
وعدم كونه جالساي ىل سيام املأىوىني وعدم البعد بغني املغأىوىني وبغني الىغام أو بعرغهم      
عن بعا وال يتحمل إليها الىام عن املأىوىني تيئاي ىن ال  ل إلعلغ  املغأىوىني القغرا ل    

إذا ع يكن سد إلري ىن ال غ ل علغ  امليغت    والتكبريا  وي ح س د كل ىنهم الوجوب 
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سبلهم وإذا كان املأىوم واحداي استح  لغه أن يقغف خلغف الىغام ال إال جانبغه وال أذان      
 إليها وال أساىة.

 شروط الصالة على امليت 

 والبد ىن ىراعال أىور يف ال  ل عل  امليت ولو عل  جهة االحتياط.
ىا يقوم ىقاىهما سبل الدإلن واىا بعغده  )أحدوادأن تكون بعد اللسل والتكرني أو 

 إلي ح أن يأت  بها بعنوان الدعا  للميت.
 )ثانيهادأن يقوم بها املؤىن.

 )ثالثهادأن تكون بأذن الول  سوا  كان الول  واحداي أو ىتعدواي اىرأل أو رج ي
 )رابعهادوضل امليت ىستلقياي ال ىكبوباي عل  وجهه وال عل  أحد جانبيه.

كون رأق امليت إال ميني امل ل  ورج ه إال يساره إال املأىوم إلغ   )خاىسهادأن ي
 يعترب إليه ذل .   

)ساوسهادأن تكون ا نا ل أىام امل ل  وامل ل  ااذياي هلا ب  تباعد إلغاح  إلغ    
ت ح عل  امليت اللا   وال عل  امليغت الغذي بينغه وبغني امل غل  حا غل.وال يرغر كغون         

لثوب واللطا  وال يرر إل ل املغأىوىني وال يرغر البعغد عغن     ا نا ل يف تابو  أو دوه كا
 امل ل  ىل تعدو ا نا   وال  ل عليها ىرل واحدل.

)سابعهادأن يكون امل ل  ىستقب ي للقبلة ىل التمكن وىل عدىه يسقط االستقباي 
 وىل عدم املعرإلة للقبلة ي ل  إال أربل جها .

كما لو كان امليت يف الغدار وامل غل    )ثاىنهادأن ال يكون أحدوما أع  ىن ا خر 
 أع  السطح.

 )تاسعهادأن يكون امل ل  سا ماي إذا كان ىتمكناي ىن القيام.
)عاتغروادأن يعغني امليغت الغذي ي غل  عليغه ولغو بكونغه احلاضغر أىاىغه أو الغذي            

 ي ل  عليه وذا الىام.
 )احلاوي عةردس د القربة.
 )الثان  عةردإباحة املكان.
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انها ترسد بكل ىا خيل ب ورتها وصد  امسهغا كغرتك املغواالل بغني     )الثال  عةرد
التكبريا  وكرعل اللهو واللع  وكاالضطراب املخل ب د  القيام وكالتكلم الكغثري يف  

 أثنا ها.
 )الرابل عةردأن تكون ال  ل بعد التلسيل والتكرني واحلنوط.

لغو بنحغو ح غر    )اناىس عةردأن يكون امليت ىستور العورل عند تعذر الكرغن و 
 أو لبنة.

 )الساوق عةردأن يكون لباق امل ل  ح الي.
 مستحبات الصالة على امليت

 تستح  عند ال  ل عل  امليت أىور:
 )ىنهادالطهارل ىن احلدث ولو بالتيمم.

)وىنهادأن يقف امل ل  عند وسط امليت أن كان رج ي عند صدره أن كغان اىغرأل   
 إال أن يكون ىؤمتاي بلريه.

اداسغغتحباب نغغ ع الغغنعلني علغغ  ىغغا يف اككغغ  عغغن املغغدارك ىغغن أنغغه ىغغذو    )وىنه
 ا صحاب وال بأق بلبس انف.

 )وىنهادرإلل اليدين عن كل تكبريل ىن التكبريا  انمس.
)وىنهاداختيغغغار املواضغغغل املعتغغغاول لل غغغ ل علغغغ  ىغغغا يف الغغغذكرى ىغغغن إسغغغناوه      

 ل صحاب.
اي اسغغتح  لغغه أن يقغغف خلغغف   )وىنهادإيقاعهغغا الاعغغة وإذا كغغان املغغأىوم واحغغد   

 الىام.
 )وىنهادكثرل الدعا  إليها للميت وللمؤىنني.

 )وىنهادأن يقوي سبل ال  ل)ال  لدث ث ىرا  عل  ىا ذكره بعرهم.
 ما يكره يف الصالة على امليت

يكغغره يف ال غغ ل علغغ  امليغغت إيقاعهغغا يف سغغا ر املسغغاجد إال يف ىسغغ د بيغغت اهلل      
 احلرام.
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 الدفن

كرا ياي وإلن ىوت  املسلمني حت  أطرغاهلم ويسغتأذن ىغن وليغه يف سيغام       جي  وجوباي
اللري به كما تقدم يف ىبح  اللسل وال يعترب إليه س د القربغة إلهغو لغو صغدر ىغن ال غيب       
أج أ ويكرغ  يف الغدإلن سغرته يف ا رض وىواراتغه إليهغا حبيغ  ال ت غل إليغه السغباع وال          

وسغد بابغه حبيغ  حيرغم إليغه ىغن السغباع         تةم را حته ا حيا  ووضل امليت يف السغرواب 
وخروب را حته يكون ىغن سبيغل سغرته يف ا رض.ونقغل الالغاع ىغن غغري واحغد علغ           
كراويغغة وإلنغغه يف ا رض بتابوتغغه وإذا ىغغا  يف السغغرينة وع يقغغدر علغغ  وإلنغغه يف ا رض   
يلسل ويكرن وحينط وي ل  عليه ويوضغل يف وعغا  ويةغد رأق الوعغا  ويلقغ  يف املغا        

تعذر الوعا  وانوا ىن  هور الرا حة يلسل ويكرن وحينط وي ل  عليغه وتثقغل   وىل 
 رجليه ويلق  يف املا  يف ىكان يأىن إليه ىن أكل احليوانا  له.

وجي  يف الدإلن وضل امليت عل  جانبه ا مين ىستقب ي القبلة حبي  تكون ىقاوميغه  
  أن ولغد املسغلم لغو ىغا      للقبلة كالوجه وال در والبطن وغريوا ىن ىقاويم البغدن حتغ  

يف بطن الكاإلرل امليتة وج  وإلنه ىستقب ي القبلة بوجهه بأن تغدإلن أىغه يف ىقغابر املسغلمني     
ىستديرل للقبلة إلغان الولغد إذ ذاك يكغون ىسغتقب  للقبلغة لكغون وجغه الولغد يف بطغن أىغه           

 يكون إال  هروا.
 أحكام امليت إذا مل يبلغ 

و ته الرو  وج  مبسه اللسل عل  املاق وإذا  إذا سقط الولد ىيتاي إلان كان سد
ع تل ه إل ،ثم أنه أن كان سد ني له أربعة اتهر وج  تلسيله وتكرينه ورنيطه عل  

االحوط ووإلنه كل ذل  بالنحو والكيرية ال  ت نل للكبار.وال جت  ال  ل عليه إال 
ربعة أتهر إل  يلسل وال إذا بل  ست السنني إلانه جت  عليه ال  ل وأىا إذا ع يتم له أ

يكرن وال ي ل  عليه واالحوط لره خبرسة ووإلنه بدىه.نعم يستح  ال  ل عل  املولوو 
 إذا ىا  بعد أن أستهل.
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 ينبغي التنبيه على أمور 

)أحدوادإن ىؤونة الدإلن واللقا  يف البحر صرب ىن اصل الرتكة إال اململوك إلان 
  جتهي  امليت.ىؤونة جتهي ه عل  املال  كما تقدم يف

)ثانيهاديسقط وجوب استقباي امليت للقبلة إذا ع يتمكن ىن الدإلن للقبلة كما لو 
وسل يف بئر وع ميكن اخراجه ىنها إلانه يسقط غسله وتكرينه ولكن ي ل  عليه ثم يسد 

 وجيعل سرباي له.
)ثالثهادإذا ىا  ولد احلاىل يف بطن أىه إلان أىكن إخراجه صحيحاي وون الررر 

  أىه ولو باولة وج  ذل  وإال إليخرب با رإل  إلا رإل  به وباىه ولو بتقطيعه ولو عل
ىاتت احلاىل وكان يف بطنها ولد ح  ت  بطنها ىن ا ان  الذي يكون أسلم للولد 

 إخراجه ىنه مبعرإلة أول انربل وبعد إخراب الولد ىنها صيط بطنها.
 ينب  بل تدإلن إال جانبه. )رابعهادإذا وجد بعا أج ا  امليت بعد وإلنه ع

 )خاىسهاديكره إخرا  ىو  النسان عن أساربه إال مل لحة تقتر  ذل .
)ساوسهاديستح  بذي ا رض لدإلن املؤىن والكرن له واملباترل حلرر سربه 

 وتلسيله.
 مستحبات الدفن

 وو  كثريل: 
 )ىنهادأن يكون عم  القرب إال الرتسول.

طغغرا القبلغغة يف ا رض ال غغلبة يوضغغل إليغغه  )وىنهغغادأن رعغغل للقغغرب اللحغغد ىغغن  
امليت.واللحد عبارل عن احلرر يف سعر القغرب إال جانبغه ويسغتح  يف اللحغد أن يكغون ممغا       
يل  القبلة مبقدار جسد امليت طوالي وعرضاي ومبقدار ىا جيلس إليه امليت عمقغاي وأن جيعغل   

أن حيرغر يف سعغر القغرب    للقرب الة  يف ا رض الرخول يوضل إليه امليت.واملراو بالةغ  وغو   
 تبه النهر يوضل إليه امليت ثم يسقف عليه.

)وىنهادأن ال يراجأ بامليت القرب إلان للقرب أوواالي عريمة بل توضل ا نغا ل أسغرل   
ىن القرب بذراعني أو ث ثة وي رب عليها سلي ي ثم تقدم إال القرب سلي ي وي رب عليهغا ونيئغة   
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جلني إلغان بغاب القغرب ممغا يلغ  الغرجلني ثغم يسغل امليغت          ثم تقدم إال ترري القرب ىكان الر
للقغرب سغ ي بغأن يغدخل امليغغت القغرب وليغه أو ىغن تغا ه وليغغه حغاي كونغه طغاوراي ىكةغغوا            
الرأق نا عاي روا ه ونعله وخره ويكون إوخاله للميت ىن طرا رأسه طوالي ويف بعغا  

ا اللحغد ثغم تنغ ي يف    الروايا  ىا يدي عل  أن املرأل توضل جنا تها عل  القرب ىغن طغر  
القرب عرضاي وعند سل امليت ىن نعةه إال سربه يقوي الساي له بسم اهلل وباهلل وعلغ  ىلغة   
رسوي اهلل اللهم إال رمحت  ال إال عغذاب  ثغم بعغد وضغعه يف القغرب يقغوي الواضغل لغه         
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أىت  ن ي ب  وأنت خري ىن وي به.وبعغد وضغعه يف حلغده    

ويتعغوذ ىغن الةغيطان الغرجيم      سغم اهلل ويف سغبيل اهلل وعلغ  ىلغة رسغوي اهلل      يقغوي ب 
ويقرأ سورل احلمد واملعوذتني وسل وو اهلل أحد وآيغة الكرسغ .ثم جيعلغه يف حلغده وحيغل      
عقدل الكرن ىن عند رأسغه ويكةغف عغن وجهغه وجيعغل خغده علغ  ا رض ويعمغل لغه          

لغئ  يسغتلق  علغ  سرغاه وجيعغل       وساول ىن الرتاب وجيعل خلغف  هغره ىغدره أي الطغني    
مبقدار اللينة ثم يسغد اللحغد بغاللنب وحيكغم بغالطني أو دغوه        أىام وجهه تربة احلسني 

حلرم امليت ىن الغرتاب وبغذل  ينقطغل عغن أولغه وىالغه ويبقغ  لغه عملغه ال ا ،نسغأله           
 إلة.أن يرمحنا برمحته وين ي علينا الطا تعاال راه ىن لذنا رواره أىري املؤىنني 

)وىنهغادخروب املباتغر للغدإلن ىغغن طغرا الغرجلني ويقغوي ووغغو يغنرا يديغه ىغغن         
الرتاب إنا هلل وإنا إليه راجعون ثم حيغ  الغرتاب عليغه بكرغه ثغ ث ىغرا  ويقغوي اللغهم         
إميانا ب  وت ديقاي بكتاب  وذا ىا وعدنا اهلل ورسوله وصد  اهلل ورسوله وجيو  إلغر   

تابو  بل إلرته بالقطيرة ودووغا علغ  كراوغة يف ذلغ      القرب بالساب ودوه بل وإلنه ىل ال
 إال ىل نداول ا رض إل  كراوة.

)وىنهادتلقينه بالعقا د احلقة كأن تقوي يا إل ن بن إل ن امسل اإلهغم ثغ ث ىغرا     
إذا سغغئلت إلقغغل اهلل ربغغ  وامغغد نغغيب والسغغ م ويغغين والقغغران كتغغاب  وعلغغ  إىغغاى        

تعيد القوي ثم تقوي أإلهمت يا إل ن ثبتغ  اهلل   دثم واحلسن إىاى )حت  تذكر ا  مة 
بغغالقوي الثابغغت ووغغداك اهلل إال صغغراط ىسغغتقيم وعغغرا بينغغ  وبغغني أوليا غغ  يف ىسغغتقر  

 رمحته.
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)وىنهادأن يقوي أربعون رج ي ىن املغؤىنني ممغن حرغر جنا تغه اللغهم انغا ال نعلغم        
 ران ذنوبه بذل .ىنه إال خرياي وانت اعلم به ىنا،إلر  انرب أنه مما يدي عل  غر

 املستحب يف القرب

رإلغغل القغغرب عغغن ا رض مبقغغدار أربعغغة أصغغابل ىررجغغا  وأن يربغغل وال يسغغنم بغغأن  
جيعل ذا  وايا أربعة ويسطح وأن يعلم بان جيعل علغ  القغرب ع ىغة يعغرا بهغا أنغه سغربه        

نغد  كأن يكت  عليها أمسه واسم أبيه وأن ير  عليه املا  بأن تستقبل القبلة وتبغدأ ىغن ع  
الرأق وتدور به عل  سربه ىغن أربغل جوانبغه حتغ  ترجغل إال الغرأق ىغن غغري أن تقطغل          
املا  إلان إلرل ىن املا  ت   إل به عل  وسط القغرب.ثم بعغد الغر  يرغل املةغيل أصغابل       
يغده ىررجغغا  علغغ  القغغرب ىغغن جهغغة الغرأق ىسغغتقب ي للقبلغغة ويلمغغ  كرغغه ويتأكغغد الوضغغل   

مليغغت ويقغغرأ سغغبل ىغغرا  انغغا أن لنغغاه يف ليلغغة القغغدر   املغغذكور بالنسغغبة ملغغن ع ي غغل علغغ  ا 
ويستلرر له ثم يغدعو لغه ولغو بغأن يقغوي اللغهم جغاا ا رض عغن جنبيغه واصغعد اليغ             
روحه ولقه ىن  رضواناي واسكن سربه ىن رمحت  ىا تلنيه عغن رمحغة سغواك ثغم يلقنغه      

 غو  عغاي  بنحغو    الول  أوىن يأذن له الول  تلقينا بعد متام الدإلن بعد ذواب املةغيعني ب 
ىا تقدم ىن التلقني إلانه عل  ىا روي أنه يوج  عغدم سغؤاي ىنكغر ونكغري لغه إلقغد روى       

علغ  ىغا وغو اككغ  عغن التهغذي :ىا علغ  أحغدكم إذا وإلغن ىيتغه            جابر عغن البغاسر   
وسوى عليه وان را عن سربه أن يتخلف عند سربه.ثم يقوي يا إل ن بن إل ن أنت علغ   

ىغن تغهاول أن ال إلغه إال اهلل وأن امغداي رسغوي اهلل وأن عليغاي        العهد الغذي عاوغدناك بغه   
أىري املؤىنني إىاى  وإل ن وإل ن حت  ينتهغ  إال أخغروم إلأنغه إذا إلعغل ذلغ  سغاي أحغد        
امللكني سد كرينا الوصوي إليه وىسألتنا إياه إلأنه لقن ح ته إلين ر إلان عنده وال يغدخلون  

 إليه.
 املكروه يف القرب

 ىوراي تكره يف القرب:ذكر العلما  أ
 )ىنهادوإلن أكثر ىن ىيت يف سرب واحد.
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)وىنهادإلر  واخل القرب بالساب أو احل ر أو دو ذل  بل وبالقطيرغة أو بغالثوب   
 ودووا بل وإلنه ىل التابو  إال إذا كانت ا رض ندية إل  كراوة.

 )وىنهادن وي الرجل يف سرب ولده بل ن وي كل ىن خياا عليه ىن ا  ع.
 نهادأن يهيل ذو الرحم عل  أساربه الرتاب.)وى

)وىنهادأن جيعل عل  القرب ىن غري ترابه وتطينه ىن غري طينه وعن بعرغهم تقييغد   
 الكراوة بوست الدإلن.

 )وىنهادتسنيم القرب واالحوط تركه.  
 )وىنهادا لوق عل  القرب واالتكا  عليه.

 )وىنهادالبوي والتلوط عل  القرب أو بني القبور.
 هادالرح  بني القبور.  )وىن

 نقل امليت لبلد آخر 

يكغغره نقغغل امليغغت لبلغغد آخغغر إال املةغغاود املةغغرسة كغغالن ف االتغغرا وكغغرب             
وغريوما ىغن املةغاود املةغرسة إلانغه ىسغتح  إال إذا اسغتل م النقغل تلغري امليغت وترسغخه           

ن إلغ   وانتةار را حته وغري ذل  مما يوج  وت  حرىته.وذا سبل الغدإلن وأىغا بعغد الغدإل    
جيو  نقله ملكان آخر إال مل لحة امليت كانوا عليه ىن احرتاسه بالنغار أو غمغر امليغاه لغه     
وجيو  نقله للمةاود املةرسة بعد وإلنه إال إذا أستل م نقلغه هلغا ترسغخه أو انتةغار را حتغه      
أو دو ذل  مما يوج  وت  حرىته أىا لو أوص  بالنقغل إلقبغل الغدإلن ال إتغكاي إليغه إذا      

   ارىاي كاهلت  ودوه وأىا بعد الدإلن إلمةكل تنريذ وصيته.ع يوج
 ما يستحب لزائر القرب 

ويستح   يارل القبور املوت  إلر  انرب  وروا أىواتكم إلأنهم يررحون ب يغارتكم  
وو  ر ل مب رو احلرور عنغد القغرب ولغو ع يغذكر تغيئاي ويسغتح  ملغن  ار سغرب أخيغه          

يغده علغ  القغرب ىسغتقب ي للقبلغة ويقغرأ أنغا أن لنغاه سغبل          املؤىن أن جيلس عند سربه واضعاي 
ىغغرا  ويطلغغ  امللرغغرل لغغه ويقغغوي اللغغهم ارحغغم غربتغغه وصغغل وحدتغغه وأسغغكن إليغغه ىغغن  
رمحت  ىا يستلين بها عن رمحة ىن سواك واحلقه مبن يتواله ويف العغرول أنغه يسغتح     
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را  إال أنغ  ع أجغد   أن يقرأ احلمد واملعوذتني والتوحيد وآية الكرس  كل ىنها ث ث ىغ 
ذل  يف الوسا ل وإمنا الذي وجدته وو سغرا ل ذلغ  عنغد وضغعه يف حلغده ويسغتح  ملغن        
 ار سبور املؤىنني أن يقوي الس م عليكم يا أول الديار ث ثاي أن يقوي الس م علغ  أوغل   
 الديار ىغن املغؤىنني واملسغلمني رحغم اهلل املسغتقدىني ىنغا واملسغتأخرين وأنغا أن تغا  اهلل         

بكم الحقون وأن يقوي بسم اهلل الغرمحن الغرحيم السغ م علغ  أوغل ال آلغه إال اهلل ىغن        
أول ال آله إال اهلل يا أول ال آله إال اهلل كيف وجدني سوي ال آلغه إال اهلل ىغن ال آلغه إال اهلل    

ن يا ال آله إال اهلل أغرر ملن ساي ال آله إال اهلل امد رسوي اهلل علغ  ولغ  اهلل وأن يقغرأ ىغ    
القرآن ولو آية ويهدي ثوابها هلم والدعا  هلم بالرمحغة وامللرغرل ويسغتح   يغارتهم يف     
ع ر كل مخيس وغدال السبت ويوم االثنني وأن يقرأ هلغم سغورل يغس ويسغتح  عنغد      

  ياول سرب الوالد أو سرب الوالدل الدعا  هلما ويطل  ىن اهلل تعاال حاجته وأن يقرأ يس  
 اب ويصنع له ما يستحب أن يصنعه املص

 يستح  ل اح  امل يبة ال غرب عليهغا وأن يسغل  نرسغه بتغذكر ىغو  الغنيب         
وان يقوي إنغا هلل وإنغا إليغه راجعغون أو يرغيف إال ذلغ  واحلمغد هلل رب العغاملني اللغهم          
أجرن  عل  ى يب  وأن يت د  أوي ليلة ىن الدإلن ويسغتح  تع يغة امل غاب ومحلغه     

ة ولغغو بغغأن يقغغوي لغغه أحسغغن اهلل عغغ ا ك أو عرغغم اهلل  علغغ  الت غغرب والتسغغل  عغغن امل غغيب
أجرك بل ولو جمرو رمية صاح  امل يبة له وإرسغاي الطعغام إال أوغل امليغت ث ثغة أيغام       

 ي نل  ول امليت ىأني ث ثة أيام ىن يوم ىا . ىن ىوته ويف الكايف عن الباسر 
 صالة ليلة الدفن أو صالة اهلدية 

ىنهغا إنهغا ركعتغان ينغوي أنغه ي غل  صغ ل ليلغة وإلغن           وهلا كيريا  إال أن املعروا
إل ن سربة إال اهلل تعاال ويقرأ يف ا وال احلمد وآية الكرس  إال ووو العل  العرغيم ويف  
الثانية احلمد وسورل القدر عةر ىرا  وبقوي بعغد ال غ ل اللغهم صغل علغ  امغد وآي       

 ن.امد وأبع  ثوابها إال سرب إل ن ووستها لي ي بعد الدإل
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 إظهار احلزن على امليت بالنوح وحنوه 
 والكفارة على الشق أو اجلز

جيو  إ هار احل ن بالبكا  علغ  امليغت وبغالنو  عليغه بغذكر أوصغاإله نرمغاي أو نثغراي         
بةرط أن يكون ذل  صدساي أو بنحو املباللة ويسم  بالنو  بغاحل  ال كغذباي كغأن يوصغره     

  بالنو  بالباطل ويكره النو  لي ي.وجيو  بالكرم ووو خبيل وبالتقوى ووو إلاس  ويسم
أخذ النا حة أو النا ح ا جرل عل  نوحه وحيرم إ هغار احلغ ن علغ  امليغت بغاللطم علغ        
ال دور وبررب اندوو ونتف الةعر وبالويل ووغو النغدا  بالويغل كغأن يقغوي واويغ ه       

ا خ والغ وب  أو بالتعويل ووو ال و  املرترغل بالبكغا  وبةغ  ا يغوب إال علغ  ا ب و     
عل  ىا يف بعا ا خبار ويف انرب ىا يدي عل  أن الرجل لو ت  ثوبغه علغ   وجتغه أو    
ولده إلعليه كرارل اليمني ىن إطعام عةرل ىساكني أو كسوتهم أو ررير رسبغة ولغو جغ      
املغغرأل تغغعروا يف امل غغيبة إلعليهغغا كرغغارل تغغهر رىرغغان ىغغن عتغغ  رسبغغة أو صغغيام تغغهرين    

 ستني ىسكيناي.ىتتابعني أو إطعام 
 النبش

حيرم نب  سرب املسلم ووغو كةغف جسغده بعغدىا كغان ىسغتوراي بالغدإلن وعليغه إللغو          
وضل يف تابو  ىسدوو ىن صخر أو داق أو خة  يف القرب وأويغل عليغه الغرتاب إللغو     
أخرب التابو  ىن رت الرتاب وع يرتح ع يكن ذل  بنب   نه ع يرهر جسغد امليغت   

يريا  إليما لو أريد توويل امليت ووضعه أىانة يف التغابو  لنقلغه   ووذه الكيرية أحسن الك
 للمةاود املةرسة.

 ويستثن  ىن ذل  أىور:
)أحغغدوادلو وإلغغن يف ىكغغان ىل غغوب أو كرغغن بثغغوب ىل غغوب عمغغداي أو جهغغ ي     
بالل   أو نسياناي ىل عدم رضا املال  ببقا ه إليه أو ىعه ىاي اللري ىل عدم رضغا ىالكغه   

و  ملال  املاي نب  امليت  خذ ىلكه وىؤونة النب  عل  الداإلن ولكنغه  بدإلنه ىعه إلانه جي
 إذا وإلن يف ىلكه برضاه ال جيو  له وال لورثته أن يرجعوا يف أذنهم بنبةه وإخراجه.
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)الثان دلو وإلن امليت ب  كرغن أو كرغن بوجغه غغري صغحيح أو وإلغن بغ  غسغل أو         
و  نبةغه لإلتيغان بغذل  علغ  الوجغه      تبني بط ن غسغله أو وإلغن علغ  غغري القبلغة إلأنغه جيغ       

 ال حيح إذا ع خيف عل  امليت إلساوه أو تناثر حلمه أو وت  حرىته.
)الثال دإذا توسف إثبا  ح  ىغن احلقغو  الةغرعية علغ  نبةغه كقسغمة ىرياثغه أو        

 اعتداو  وجته أو الق اص له.
أو يف ىقغربل   )الرابلدإذا وإلن يف ىقربل ال تناسغبه كمغا إذا وإلغن يف ى يلغة أو بالوعغة     

الكرار أو خيف عليه ىن االحرتا  أو أن تلمره املياه أو جيرإله السيل أو ىن أكغل السغبل   
 له أو إخراب العدو له.

)اناىسدإذا أريد نقله للمةاود املةرسة أو الىر راجح تغرعاي وع يوجغ  ذلغ     
  لغو  ترسي امليت أو انتةار را حته أو وت  حرىته ولو أوج  ذلغ  إلغ  جيغو  نقلغه حتغ     

 اوص  بذل .
 االغسال املستحبة 

سد عرإلت ان اللسل ىستح  بنرسه إلي ح أن يأت  بغه سربغة إال اهلل تعغاال ولكنغه     
 يتأكد استحبابه يف انواع كثريل انهاوا بعرهم إال ىا يقارب املا ة.

)ىنهادغسل ا معة ووستغه ىغن طلغوع الر غر الثغان  ىغن يغوم ا معغة واخغر وستغه           
ب وسته إليأت  به سرا  ىا بني الغ واي إال الليغل إلغان إلاتغه سرغاه يغوم       ال واي وبال واي خير

السغغبت وجيغغو  تع يغغل غسغغل ا معغغة باتيانغغه يف يغغوم انمغغيس إذا خغغاا إلوتغغه ىنغغه يغغوم   
 ا معة.

)وىنهاداللسل يف تهر رىران إلانه يستح  يف اليوم ا وي ىنه ويف ليال  االإلغراو  
لة ىنه ويف ليلة الن ف ىنغه ويف ليلغة سغبل    ىن تهر رىران ويتأكد االستحباب يف أوي لي

عةغغرل وتسغغل عةغغرل واحغغدى وعةغغرين وثغغ ث وعةغغرين ومخغغس وعةغغرين وسغغبل         
وعةغغرين وتسغغل وعةغغرين ىنغغه ويسغغتح  يف ليغغال  اال وواب يف العةغغرل االخغغريل ىنغغه       

 ويستح  يف ليلة ث ث وعةرين غس ي آخر يف آخروا.
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ح  والرطغغر ووستغغه ىغغن طلغغوع  )وىنهاداللسغغل يف االعيغغاو كيغغوى  العيغغدين االضغغ 
الر غغر الثغغان  إال اللغغروب ويسغغتح  أيرغغا يف ليلتهمغغا وكيغغوم اللغغدير وكيغغوم ىولغغوو       

ويوم الغنريو  ويغوم املباولغة ويغوم تاسغل ربيغل ا وي ويغوم وحغو ا رض ووغو           النيب
 اليوم اناىس والعةرون ىن ذي القعدل.

 )وىنهادغسل يوم الرتوية.
 )وىنهادغسل يوم عرإلة.

ادغسل رج  إلانه يستح  اللسل يف أوي يوم ىنه ويف وسطه واخره ويغوم  )وىنه
 . املبع  وليلته عل  ىا حك  عن ى با  الكرعم  وى با  الةيي 

 )وىنهاداللسل يوم الن ف ىن تعبان.
)وىنهاداللسغغل للغغدخوي حلغغرم ىكغغة املكرىغغة أو لنرسغغها أو ملسغغ دوا أو للكعبغغة      

 املعرمة.
 دينة أو لنرسها أو ملس دوا.)وىنهاداللسل لدخوي حرم امل

)وىنهاداللسغغل ل حغغرام وعنغغد بعرغغهم للطغغواا وللوسغغوا بعرإلغغا  وللوسغغوا    
 باملةعر وللذبح وللنحر وللحل .

)وىنهاداللسل عنغد لقغا  كغل اىغام وعغن كتغاب جغدنا كاتغف اللطغا  اسغتحباب           
أحغغد  اللسغغل ل يغغارل سغغيدل النسغغا  ىوالتنغغا إلاطمغغة ال وغغرا  سغغ م اهلل عليهغغا أو ل يغغارل    

 ملع وىني ىن ا نبيا  أو اوصيا هم.
 )وىنهاداللسل لطل  احلاجة عل  ىا يف الرقه الرضوي.

 )وىنهاداللسل ل  ل االستخارل.
 . )وىنهاداللسل الخذ تربة احلسني 

 . )وىنهاداللسل للسرر ال سيما ل يارل احلسني 
 )وىنهادغسل االستسقا .

 )وىنهاداللسل للتوبة ىن الذن .
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اللسغل ل غ ل االنت غار علغ  الرغاع ول غ ل انغوا ىغن الرغاع إلمغن            )وىنهاد
 أراو ىعرإلة ذل  إللرياجل ىكارم االخ  .

استلغغوه ولغغو يف جغغوا   )وىنهغغاد اللسغغل لقتغغل الغغو ي ويف احلغغدي  عغغن الغغنيب   
 الكعبة ويف آخر ىن ستله إلكامنا ستل الةيطان.

 )وىنهادغسل املولوو.
وام ى لوبا ال بعد ان اله ىن ال ل  إذا س غد   )وىنهاداللسل برمية امل لوب ىا

إال رميته إلنرر إليه وون ىا إذا اتر  رميته أو س د رميتغه للغرض تغرع  كغاوا  تغهاول      
ودووا وذا إذا كان ى لوبا برلم إلانه يسغتح  ذلغ  يف أي يغوم س غد ذلغ  إلنرغر إليغه        

ثغة أيغام ال إليمغا    واىا إذا كان ى لوبا حب  ان امل غلوب حبغ  يسغتح  رميتغه إال ىغدل ث      
 بعدوا.

)وىنهاداللسل عل  ىن تعمد ترك ص ل أحد الكسوإلني ىل احرتا  القغرص إلانغه   
يسغتح  لغه اللسغل عنغد سرغغا ها وحيتمغل أن يكغون  وغذا وغغو غسغل التوبغة ىغن الغغذن            

 املستح   نه بتعمد التاخري يكون عاصيا.
 )وىنهاداللسل عل  ىن ىس ىيتا ىلس ي.

 التيمم
 )ىسوغاتهد:

مثانية:أحدوا عدم وجوو املا  الكغايف الوا  الو يرغة ىغن اللسغل أو الوضغو        وو 
وجي  إحرا  إلقده بالعلم الوجدان  أو ا طمئنان  ثم انه سد تقدم انغه جيغو  لإلنسغان أن    
يأت  اوله وان ع جيد املا  وكان الوست لل  ل سد وخغل إلي غح ىنغه التغيمم وال كغذل       

ل وضو ه باختياره إذا كان الوست سد وخغل وع جيغد   الوضو  إل  جيو  للمكلف أن يبط
املا  نعم املساإلر ىطلقاي إذا كان يف الر ل واحتمغل وجغوو املغا  يف جوانغ  ىكانغه وكانغت       
ا رض إليها إرتراع وغلم إليكر  إليهغا الطلغ  والرحغص عغن املغا  سغدر غلغول سغهم أي         

علم بعدم وجغوو املغا     ابعد حد ي ل إليه السهم وإن كانت سهلة إلللول سهمني وأىا إذ
أو ح غغل لغغه االطمئنغغان والوثغغو  إلغغ  جيغغ  عليغغه الطلغغ  واكثغغر ىغغا سغغدر بغغه غلغغول            
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دذراعاي بذراع اليد الذي وو عبغارل عغن املقغدار الغذي يكغون ىغن املرإلغ  إال        480السهم)
طرا االصابل واسل ىا سدر به ث مثا ة ذراع ويكريه ا سل ىن التقغديرين كمغا انغه يكريغه     

بهذا املقدار يف الرغ ل الغ  وغو إليهغا يف جهاتهغا ونواحيهغا الغ  حيتمغل إليهغا          بأن يرحص 
املا  ويكون جممل سريه يف البح  عن املا  ىقدار غلغول أو غلغوتني ال انغه جيغ  عليغه أن      
يرحص يف كل جهة ىن ا ها  االربل مبقدار غلغول أو غلغوتني وامنغا الواجغ  عليغه أن      

ملا  يف نواح  ىكانه واطراإلغه اكتمغل وجغوو املغا      يكون جمموع إلح ه وىةيه لتح يل ا
إليها انه لو جعل خطا ىستقيما لكان مبقدار غلول سهم يف ا رض احل نة وغلغول سغهمني   
يف السهلة كما انه يكريه الرحص ملذكور إذا ع ي ي عغن ىكانغه حتغ  لغو صغدر ىنغه سبغل        

عغم لغو  اي ىغن ىكانغه     الوست وحت  لو انتقا تيممه يف الوست إلانه يتيمم وال يرحغص ن 
واحتمل وجوو املا  وج  عليه الرحص املذكور ثم انغه لغو تغرك الرحغص عغن املغا  ىغل        
سعة الوست وتيمم وصل  صحت ص ته إذا تغأتِّ  ىنغه س غد القربغة وتغبني عغدم وجغوو        
املا .كما انه لو إلحص وتيمم وصل  ثم تبني وجوو املا  عنغده ت غح صغ ته:كما انغه لغو      

ك الرحص وتيمم وصل  ثم تبني له سعة الوست للرحص صحت خاا ضي  الوست إلرت
ص تهلاىا لو ترك الرحص عن املا  باعتقاو انه ال ىا  عنده أو نسيانا وصغل  ثغم تغبني لغه     

 وجوو املا  إل  ت ح ص ته إليعيدوا يف الوست أو خارجه لرقده ترط التيمم.
 موارد عدم وجوب الفحص عن املاء

 ىوارو: ال جي  الرحص عن املا  يف
)أحدوادعند ضي  الوست ولو بسو  اختياره حبي  لو اتتلل بغالرحص عغن املغا     
نرب وست ال  ل إلانه عليه التيمم وال يرحص عن املا  بغل خغوا ضغي  الوسغت كغاا      

 ل حة ص ته بالتيمم حت  لو تبني بعد ص ته سعة الوست لرح ه عن املا .
ىن ىرض أو سغبل أو لغص ودووغا    )ثانيهادإذا خاا عل  نرسه أو ىاله أو عرضه 

 إلانه ال جي  عليه الرحص.
)ثالثهادإذا خاا عل  نرسه التخلف عن القاإللة والر ي يف الطري  إلاته ال جيغ   

 عليه الرحص.
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)رابعهادإذا كان يف الرحص حغرب عليغه أو ضغرر إليغه إلانغه يسغقط وجوبغه وي غح         
 ىنه التيمم بدون الرحص.

تمكن ىن استعماي املا  املوجوو لكونه يف بئر )الثان دىن ىسوغا  التيمم عدم ال
وع يكن عنده ىا يستسق  به كالدلو واحلبل أو لع   عغن اسغتعماي املغا  كغالكرب ودغوه      
وال يسوي التيمم إذا كان يغتمكن ىغن ح غوي املغا  ولغو بغاحلرر أو بواسغطة صغرا املغاي          

 بنحو ال يرر حباله وتأنه وال حرب إليه وال ضرر.
وغا  للتيمم الرغرر املعتغد بغه عنغد العقغ   علغ  نرسغه أو علغ          )الثال دىن املس

 عرو ىن أعرا ه باستعماي املا .
)الرابلدىن ىسوغا  التيمم انغوا ىغن الرغرر املعتغد بغه الغذي وغو عبغارل عغن          
الر ع املوج  لتةوي  النرس ىن الررر املذكور كانوا ىن املرض وىن العطغ  أو  

نرسه وذويه والنروق اكرتىة حتغ  ووابغه ووكغذا     ىن اللص أو السبل أو دو ذل  عل 
لو خاا عل  نرسه ىن الربو الذي ال حيتمل عاول إلانغه يف اليغل ذلغ  يسغوي لغه التغيمم       
وإذا أسدم عل  الطهارل املا ية غري ىباي  بذل  إلطهارته صحيحة إال يف صورل إلقغا  نرسغه   

ة.وإذا أىكغن التحغر  ىغن الرغرر     بالتهلكة باستعماله املا  إلان الطهارل املا ية غري صحيح
املذكور أو الربو املذكور بتسخني املا  أو بلبس الثياب أو دو ذل  ع ي ح التغيمم وإذا  
خاا الررر أو الربو املذكورين وتغيمم ثغم أنكةغف لغه عغدىهما إلغان كغان سبغل ال غ ل          

هغارل  تطهر بالطهارل املا ية وصل  وأن كان بعد ال  ل صحت ص ته ولكنغه يتطهغر بالط  
املا ية لل  ل املستقبلة كما أنه إذا ع خيف الررر وع يعتقده وع يرنه وتطهر بالطهغارل  
املا ية ثم تبني له وجووه صحت طهارته وص ته بها.وجيو  ملن خيغاا الرغرر أو يعتقغده    

 بالرعل أن يعتمد ا نابة ويتيمم وال إعاول عليه وأن استح  ذل .
رب واملةقة يف وجغدان املغا  أو يف اسغتعماله يف    )اناىسدىن ىسوغا  التيمم احل

 الطهارل املا ية وأن ع يكن ضرر أو خوإله ولو خالف وتطهر باملا  صحت طهارته:
)الساوقدىن ىسوغا  التيمم ى امحة واج  إلعلغ  ىغل الطهغارل باملغا  كمغا لغو       

تح غيل  كان عنغده ىغا  ال يكرغ  إال ل الغة الن اسغة عغن بدنغه أو ثوبغه املنح غر بغه أو ل          
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الطهارل باللسل به أو الوضو  به إلانه ي يل الن اسة باملغا  ثغم يتغيمم ولغو خغالف وتطهغر       
باملغغا  بطلغغت طهارتغغه املا يغغة نعغغم لغغو أىكغغن صغغرا املغغا  يف الوضغغو  أو اللسغغل والغغل     

 اللسالة عل  دو تكر  لتطهري الثوب وج  ذل :
عنغ  أنغه لغو تطهغر     )السابلدىن ىسوغا  التيمم ضي  الوست عن الطهارل باملغا  مب 

خرب وست ال  ل حبي  ال يستطيل اتيانهغا بتمغام اح ا هغا الواجبغة يف الوسغت.وال ينرغل       
وسوع بعا اج ا ها الواجبة يف الوست يف صحة الطهارل باملغا  بغل عليغه التغيمم إذا كغان      
بالطهارل املا يغة ع يغتمكن ىغن اتيغان متغام أجغ ا  ال غ ل الواجبغة يف الوست.ووكغذا إذا          

  وست املستح  عن التيان به ىل الطهارل املا ية إلانه ي ح التغيمم ىنغه لرعغل ذلغ      ضا
املستح  كما لو ضا  وست ص ل الليغل ىغل وجغوو املغا .ولو تغ  يف ضغي  الوسغت أو        
علم باملقدار الباس  ىن الوست وت  يف كرايته للطهارل املا ية ىل ال  ل تطهر بالطهغارل  

بري  الوست ولكنه خغالف وتطهغر بالطهغارل املا يغة إلغان كغان       املا ية وصل  بها وإذا علم 
الجل خ وص وذه ال  ل الغذي ضغا  وستهغا إلطهارتغه باطلغة واىغا إذا أتغ  بالطهغارل         
املا ية للاية أخرى كالكون عل  الطهارل أو ىس كتابة القرآن أو لنحغو ذلغ  ورقغ  ىنغه     

بعرغها خغارب الوسغت     س د القربة صحت طهارته وال غ ل بهغا وان وسعغت ال غ ل أو    
ووكذا لو جهل ضي  الوست وتطهر بالطهارل املا ية وصل  بها وانكةف ضغيقه صغحت   
طهارته وص ته واىا لو علم بسعة الوست وتطهر باملا  وانكةف ضغي  الوسغت إلغان أتغ      
بالطهغغارل املا يةن غغوص وغغذه ال غغ ل ع ت غغح ىنغغه الطهغغارل وال ال غغ ل واىغغا إذا أتغغ  

ل  الطهارل أو للاية أخرى ىن غايا  الطهارل أو لسغا ر غاياتهغا الغ     بالطهارل للكون ع
ي ح رققها بها عل  دو ا الاي صحة طهارته املا ية وص تهلثم ان املتغيمم ىغن جهغة    
ضي  الوست كما ت ح له ال  ل بهذا التيمم كذل  ت غح لغه بغه سغا ر اللايغا  إال ان      

 أثنا  ال  ل. تنته  ص تهلإلي و  له ىس كتابة القرآن يف
)الثغغاىند ىغغن املسغغوغا  عغغدم إىكغغان اسغغتعماي املغغا  ملغغانل تغغرع  كمغغا لغغو كغغان   
يتررر بأستعماله أو كان املا  أو آنيته ىل غوبة وع يوجغد غغريه أو كغان يف آنيغة إلرغة أو       
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ذو  وع يوجد غريه وال يتمكن ىن ترريله عنهمغا إال  غرا آخغر لعغدم وجغووه عنغده       
 اي عل  سلوك طري  ارم إلانه عليه التيمم.أو كان استعماله ىتوسر

 شرائط ما يصح التيمم به

)الةغغرط ا ويدأن يكغغون ىغغن جغغنس ا رض ىطلقغغاي سغغوا  كغغان ترابغغا ابيرغغا أو    
أمحغغراي أو أصغغرراي أو رىغغ ي أو ح غغراي أو ىغغدراي أو غريوغغا ممغغا ي غغد  عليغغه اسغغم ا رض   

الطني املطبغوخ كغان ا   كالبح   وح ر الرح  وا غص والنغورل والطغني ا رىغين وبغ     
واوجغغر واللغغنب وا رض السغغبخة إذا ع يعلغغها امللغغح والسغغمنت إذا كغغان ى غغنوعا ىغغن    
املغذكورا  وسغد سغألنا بعغا أوغغل انغربل إلقغاي انغه ى غغنوع ىغن احل غر والرىغل وعليغغه           
إلي غح التغغيمم بغغه وإذا ع يقغغدر ىغن التغغيمم علغغ  ا رض إلليتغغيمم ىغن تغغ   ىلغغرب كلبغغد    

ىته إلان له أن يتغيمم ىغن غباروغا إذا ع ميكغن نررغها والغل غباروغا        إلرسه وثوبه أو عما
حبي  ميكن التيمم به وإال ل م ذل .واحلا ط املكغون ىغن املغذكورا  ي غح عليغه التغيمم       
ووكذا ي ح التيمم عل  ا رض إذا كانت ندية حبي  ع تبل  حد الطغني والوحغل وع   

ذل  إلليتغيمم علغ  الطغني إذا ع ميكغن      تكن ىبتلة أي إليها بلت ىا  وإذا ع جيد تيئا ىن
جتريره واال ل م جتريره والتيمم عليغه وال جيغو  التغيمم بالنباتغا  وا تغ ار وال باملعغاون       
كامللح والذو  والررة وبا واور كالعقي  والياسو  وال بالرىاو واىا الغثلل إلغ  ي غح    

إال الطهغارل املا يغة   التغيمم بغه واذا أىكغن اللسغل بغه حبيغ  يبغل بغه ا سغد انتقغل حكمغه            
ووكذا إذا أىكن اذابته إذا ع يكغن بغذل  حغرب عليغه أو ضغرر ووكغذا ال جيغو  التغيمم         
باالرض إذا اختلطت مبا ال جيغو  التغيمم بغه إال إذا كغان ىسغتهلكاي بهغا وىغل إلقغد ا ميغل          

 كان إلاسداي للطهورين إل  جت  عليه ال  ل يف الوست وجي  عليه سراموا.
أن يكون ىا يتيمم به طاورا إل  ي ح التيمم باملتن س سوا  علغم  )الةرط الثان د

بن استه أم ال وسوا  كان الطغاور ممكغن احل غوي أم ال ولغو اتغتبه الغن س بلغريه تغيمم         
 بهما إذا كانا جاإلني وىواضل التيمم جاإلة.

)الةغرط الثال دإباحغة ىغغا يتغيمم بغه واملكغغان الغذي يكغون التغغيمم ت غرإلا إليغه إلغغ          
باملل غوب وال باملكغان املل غوب الغذي يكغون التغيمم إليغه ت غرإلاي بغه نعغم            ي ح التغيمم 
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ي ح ذل  ىل ا هل بالل بية أو ىغل نسغيانها إذا كغان الناسغ  غغري اللاصغ  نرسغه وال        
ي ح ىن ا اول حبرىة الل   أو ببط ن التغيمم إذا كغان ساصغراي ال ىق غراي واكبغوق      

 ن يتيمم به.يف ىكان ىل وب جيو  أن يتيمم إليه وجيو  أ
 ما يستحب يف ما يتيمم به

 يستح  إليما يتيمم به أىور:
 )أحدوادأن يعل  ىا يتيمم به باليد.

)ثانيهغغادأن يغغنرا اليغغدين برغغرب إحغغداوما علغغ  ا خغغرى عمغغا يتغغيمم بغغه بعغغد     
 ضربهما عليه.

 )ثالثهادأن يكون رب  ا رض وعواليها.
 ما يكره فيما يتيمم به

م بغغاالرض السغغبخة وبالرىغغل وباملهغغابط ا رض   أإلتغغ  ا صغغحاب بكراوغغة التغغيم  
 وباالرض املوطو ل.

 ما يعترب يف التيمم

 يعترب يف التيمم أىور:
)إحداوا النية بأن يأت  به سربة إال اهلل تعاال وأن تكون النية عنغد ضغربه لغ رض    
حبي  ي در ىنه الررب ل رض للتيمم عغن نيغة التقغرب هلل بغالتيمم وجيغ  اسغتداىتها       

راي ولو حكماي مبعن  انه ال ينوي نية تناإليها وال يل م إليه نيغة االسغتباحة أو الرإلغل    حت  الر
أو نية البدلية عن الوضو  أو اللسل سوا  كان التيمم بغدي غسغل ا نابغة أو احلغيا أو     
االستحاضغغة أو غريوغغا.وال جيغغ  س غغد اللايغغة الغغ  ىغغن اجلغغها تغغرع يف حقغغه التغغيمم إذ  

و ىسوغاته إلي ح أن يأت  به عند وجوو ىسوغاته سربغة  التيمم ىستح  نرس  عند وجو
إال اهلل تعغغاال كالوضغغو  واللسغغل غايغغة ا ىغغر ان الوضغغو  واللسغغل ىسغغتحبان بغغذاتهما    
ىطلقاي والتيمم ىستح  بذاته عند بدليته عنهما مبعن  عند وجوو ىسوغاته وسد تقغدم يف  

 نية الوضو  سابقاي ىا ينرع  ونا.
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لكرني ىعاي وإلعة واحدل أي ايقاعهما بباطنهمغا علغ     )ثانيهادضرب ا رض بباطن
ىا يتيمم به كذل  وال ترر جناسة باطن الكرني اال إذا كانت ىسرية ملا يتيمم بغه إلانغه إذا   
كانت ىسرية وال ميكن جتريرها ميمه اللري بان يررب اللري كريغه علغ  ا رض ثغم ميسغح     

كرغني ىغن ال نغد واىغا لغو بقغ  ىغن        بهما وجه املتيمم ثم كريه ووكذا ىقطوع الكغف أو ال 
الكغغف أو الكرغغني تغغ   تغغيمم بغغه وسغغد تقغغدم أنغغه يسغغتح  التغغيمم علغغ  ربغغ  ا رض        
وعواليهغغا وأن يعلغغ  بغغالكرني ىغغا يتغغيمم بغغه وأن ينررغغهما بعغغد ضغغربهما علغغ  ا رض       

 بررب إحداوما ا خرى.
ىسغحه  )ثالثهادأن ميسح بباطن كريه عل  الوجه أعين ا بهة وا بينني بأن يكغون  

بهمغغا حبسغغ  الطغغوي ىغغن س غغاص الةغغعر إال طغغرا احلغغاجبني ا علغغ  وطغغرا االنغغف    
ا عل  املقارن للحاجبني أعغين طرإلغه الواسغل يف أعلغ  الوجغه ال ا علغ  حبسغ  النتغو          
واالرتراع وحبس  العرض ىن الطرا انغارب للحغاجبني إال طرإلهمغا اوخغر ويعتغرب يف      

وسغكون املمسغو  وال ترغر حركغة املمسغو        املسح إىرار املاسغح وجغره علغ  املمسغو     
ا   ية ال  ال متنل ىغن صغد  املمسغو  عليغه.وال يلغ م يف املسغح بهمغا ىسغح كغل جغ             
ىنهما بكل جغ   ىغن ا بهغةوا بينني بغل يكرغ  أن ي غد  عرإلغاي إنغه ىسغح مب موعهمغا           

اي رك  جمموع ا بهة وا بينني عل  سبيل التو يل نرري ىسح الدون للبدن ونرري ىا يق
لقوم ووابهم.ويل م ىن باب املقدىة اوخاي ت   ىن ا طراا ا ربعة لتح غيل القطغل   
حب وي ىا جي  ىسحه وال يل م التعم  والتغدسي  يف املسغح بغل املنغاط إليغه صغد  ىسغح        
ا موع با موع عرإلاي..وال ا غد يف ا بهغة أو ا بيغنني ميسغح أيرا.والةغعر النابغت علغ         

ال جي  إ الته وأىا املتدل  عليهما ىغن الغرأق إلي غ  رإلعغه.وال يعتغرب       ا بهة أو ا بينني
وحدل املسح وات اهلا إلي و  رإلل يده يف أثنا  املسح ثم وضعها المتغام املسغح بغ  إل غل     
تذو  ىعغه املغواالل.وإذا كغان علغ  املاسغح أو املمسغو  جغبريل أو حا غل ىسغح بهمغا او           

 ىن إلاسد الطهورين.عليهما وإذا وجد ا ر  وتعسر املسح كان 
)رابعهادىسح إلو  الكف اليمن  بباطن اليسغرى ىغن ال نغد إال أطغراا ا صغابل      
ثم ىسح إلو  الكف اليسرى بباطن اليمن  أيراي ىن ال نغد إال أطغراا ا صغابل ويعتغرب     
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يف صد  املسح إىرار املاسغح وجغره علغ  املمسغو  وسغكون املمسغو  وال ترغر حركغة         
نغغل ىغغن صغغد  املمسغغو  عليغغه.ويل م اوخغغاي تغغ   ىغغن أعلغغ  املمسغغو  ا   يغغة إذا ع مت

ال ند يف املسح لتح يل القطل حب وي ىا جي  ىسحه ويكر  يف املسح ال غد  العغريف   
وال يل م املداسة يف املسح وال يلغ م ىسغح بغاطن الةغقو  والرغرب احلاوثغة يف  هغر ا لغد         

ملغغذكور اعغغين ىسغغح وال ىغغا بغغني ا صغغابل.وال يلغغ م ضغغرب ا رض ىغغرل ثانيغغة للمسغغح ا  
الكرني بل تكر  الرربة ا وال ال  كانت ملسح الوجه مبعنغ  أنغه تكرغ  ضغربة واحغدل      
ملسح الوجه والكرني سوا  كان التيمم بدي الوضو  أو بدي اللسغل نعغم ي غح أن يغأت      
برغربة ثانيغة ملسغح الكرغني بنحغو االحتيغاط أو بنحغو االسغتحباب لرتغوى بعغا علما نغغا           

ح ال ا د يف الكف ىن اصبل أو غريه وال مينل الةغعر النابغت علغ   هغر     بأستحبابها وميس
الكف ىن املسح عليه إل  جت  إ الته.وال يعترب وحغدل املسغح وات غاله إلي غو  رإلغل اليغد       
يف أثنغا  املسغغح ثغغم وضغعها  متغغام املسغغح بغ  إل غغل تغغذو  ىعغه املغغواالل.وإذا كغغان علغغ      

لتهغغا حغغرب ىسغغح بهمغغا أو عليهمغغا وأىغغا إذا  املاسغغح أو املمسغغو  جغغبريل أو حا غغل ويف إ ا
وجغغد جغغر  يف أحغغدوما حبيغغ  يكغغون حرجغغاي املسغغح بغغه أو عليغغه إلا غغاور انغغه ىغغن إلاسغغد     

 الطهورين.
)ساوسهاداملباترل للتيمم بنرسه بأن يتوال تيممغه بنرسغه حبيغ  يسغند إلعغل التغيمم       

ك وغذا يف حغاي   إليغه ىسغتق ي ال إلىلغريه ىسغتق  وال إليغه واال غغريه علغ  سغبيل االتغرتا         
االختبار وأىا يف حاي االضطرار والع   عن املباترل إلالواج  وو أن ييممه اللرب علغ   
دو االستعانة بذل  اللري كما يستعني باولة بأن يرغرب اللغري كرغ  املتغيمم ا رض ثغم      
ميسح بهما وجه املتيمم ثم ميسح  هري يديه بالكيرية املتقدىة.وعليغه إلالغذي يتغوال النيغة     

املتيمم ال املستعان به عل  التيمم.نعم امليت ينوي عنه اللري التيمم بالكيريغة املغذكورل   وو 
وغغذا ىغغل الغغتمكن ىغغن ضغغرب كريغغه ا رض بواسغغطة اللغغري أىغغا إذا ع يغغتمكن ىغغن ذلغغ    
إلاملتعني وو ضرب كر  ذل  اللري عل  ا رض ثم املسح بكر  ذل  اللري وجغه املتغيمم   

 ل املتقدىة.و هري كريه بالكيرية املعترب
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)سابعهاداملواالل أعين املتابعة العرإليغة بغني أج ا غه ىغن الرغرب علغ  ا رض ثغم        
املسح بالكرني عل  الوجه ثم املسغح بكغل واحغد ىنهمغا علغ   هغر ا خغرى حبيغ  يعغد          

 عرإلاي أنه ىتةاغل بالتيمم غري ىرر  بني أج ا ه.
لوجه بهمغا ثغم ىسغح    )ثاىنهادالرتتي  بني أج ا ه بتقديم ضرب الكرني ثم ىسح ا

 هر الكف اليمن  بباطن الكغف اليسغرى ثغم ىسغح  هغر الكغف اليسغرى ببغاطن الكغف          
 اليمن  ولو خالف الرتتي  عمداي أو سهواي أو نسياناي أو جه  بطل التيمم.

)تاسعهاداالبتدا  يف ىسح كل عرو ىن أعرا  التيمم وو  الوجغه والكرغني ىغن    
نته  إال ا سرل عل  ىا وو املنقغوي عغن املةغهور إال    ا عل  ثم يتن ي إال ىا يليه حت  ي

 أنه ال وليل عليه نعتمد عليه.
)عاتروادعدم احلا ل بغني املاسغح واملمسغو  ىغل عغدم الغتمكن ىغن رإلغل احلا غل          
جيغغ  املسغغح عليغغه كمغغا يف الوضغغو  واللسغغل ىغغل ا غغبريل إلي غغ  نغغ ع انغغاني وغغغريه ىغغن   

 احلواج  وان ع يتمكن ىسح عليه.
 تيمم صحة التيمم يف سعة الوقتأحكام ال

)ا ويدانه ي ح التيمم يف سعة الوست ىل وجوو املسوي للتيمم وان  غن ارترغاع   
 املسوي يف آخره نعم يستح  التأخري.

 صحة التيمم للكون على الطهارة قبل الوقت أو لغاية من الغايات

للكغون   )الثان دي ح التيمم سبل وخوي وست ال  ل عند وجوو العذر املسوي له
علغغ  الطهغغارل أو للايغغة ىغغن اللايغغا  وت غغح ال غغ ل بغغه بعغغد وخغغوي وستهغغا نعغغم حكغغ     
الالاع غري واحد عل  عدم صحته سبل وست ال  ل إذا س د بغه إتيغان نرغس ال غ ل     

 بعد وخوي وستها واال لو س د به غري ذل  صح وصحت ال  ل به بعد وخوي وستها.
 لغسلالبدلية العامة للتيمم عن الوضوء وا

)الثال ديسغغتبا  بغغالتيمم اليغغل اللايغغا  املةغغروطة بالطهغغارل املا يغغة إلي غغ  عنغغد  
وجوو املسوي له لكل ىا وج   جله أو الوضو  أو اللسل ويستح  لكل ىا أسغتح   
أحدوما  جله إلي ح التيمم عند وجوو املسوي له بدال عغن اللسغل الواجغ  لللبغ  يف     
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قغغرآن وسغغرا ل العغغ ا م وال غغوم لل نغغ      املسغغاجد ووخغغوي املسغغ دين وىغغس كتابغغة ال    
واحلا ا والنرسا  واملستحاضة وي ح التيمم عند وجوو املسوي لغه بغدال عغن الوضغو      
الواج  لل  ل ودووا مما يةرتط إليه الطهارل عن احلدث ا صغلر وي غح التغيمم عنغد     
وجوو املسوي له بدال عن الوضو  املستح  كالوضغو  لقغرا ل القغرآن وكوضغو  ا نغ       

 كغغل والنغغوم ووضغغو  احلغغا ا للغغذكر يف أوسغغا  صغغ تها ووكغغذا ي غغح عنغغد وجغغوو    ل
 املسوي له بدال عن ا غساي املستحبة كما سد عرإلت انه ي ح للكون عل  الطهارل.

 إذا قصد بالتيمم غاية واحدة صح له
 اإلتيان بسائر الغايات

رميل اللايغا    )الرابلدواو أت  بالتيمم للاية كان حبكم الطاور وجا  له أن يأت 
املةروطة صحتها أو جوا وا أو كماهلا بغه إللغو أتغ  بغالتيمم عنغد ىةغروعيته ملغس كتابغة         
القرآن استبا  به اليل ا إلعاي ال  تكون الطهغارل تغرطاي ل غحتها كال غ ل املسغتحبة      
أو كما هلا به كقرا ل القرآن أو روا وا كاللبغ  يف املسغاجد.ولو سغاي لغه التغيمم وتغيمم       

الرهر جيغو  لغه أن ي غل  الع غر وامللغرب وغريوغا بغذل  التغيمم ىغا ع ينغتقا            ل  ل
التيمم بأحد نواسا الطهارل املا ية أو ب واي املسوي له وبهذه  هر ل  أن التغيمم  جغل   
ضي  الوست ال يبيح إال ال  ل ال  ضا  وستها إلقط وون غريوا ىغن اللايغا  بعغد متغام     

ل إلي و  له ارتكغاب ىغا يتوسغف علغ  الطهغارل ىغن ىغس        تل  ال  ل وأىا يف أثنا  ال  
 كتابة القرآن وسرا ل الع ا م ودو ذل .

 صحة التيمم لصالة القضاء والنوافل

)اناىسدجيو  التيمم عند وجغوو املسغوي لغه للنواإلغل ول غ ل القرغا  وان إلاتتغه        
االسغتي ارية ال  بالطهارل املا يغة وال يلغ م عليغه تأخريوغا إال  واي العغذر.نعم يف ال غ ل       

 جيو  ذل .
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 ال جيب إعادة الصالة عند زوال
 املسوغ للتيمم

)الساوقدال جي  إعاول ال غ ل الواجبغة احلاضغرل الرا تغة أو املنغذورل املوستغة أو       
غغغري املوستغغة أو اويغغا  أو النواإلغغل املرتبغغة أو غريوغغا الغغ  صغغ وا بغغالتيمم ال غغحيح بعغغد  

جه ىطلقاي نعم يستح  له ذل  ويتأكد االسغتحباب   واي العذر ال يف الوست وال يف خار
 يف ىوارو احتياطاي.

)أحدوادإليمن تعمد ا نابة ىل انوا ىن استعماي املغا  ملغرض إلانغه يسغتح  لغه      
 احتياطاي أن يعيد ص ته.

)ثانيهادىن تيمم ل  ل ا معة أو ل  ل العيد ملنل كثرل ال حام ىن الوضو  هلما 
 إلانه يستح  له العاول.

)ثالثهادىن إلو  عليه الطهارل املا ية عمداي حت  ضا  الوسغت وصغل  وتغيمم إلانغه     
يستح  له إعاول ال  ل احتياطاي سوا  كان ترويتغه للطهغارل ىغن جهغة انغه أخغر ال غ ل        
ىعتمداي إال أن ضا  وسته عن الطهارل املا ية أو ىن جهة انه ترك الرحص عن املا  عمغداي  

لغغه وجغغوو املغغا  يف اغغل الطلغغ  أو ىغغن جهغغة انغغه ارا  املغغا    إال أن ضغغا  وستغغه ثغغم تغغبني  
املوجوو عنده ىل العلم بعدم وجووه بعغد ذلغ  أو كغان علغ  طهغارل وأحغدث باحلغدث        
ا صغغلر أو ا كغغرب لتغغاراي ىغغل العلغغم بعغغدم وجغغوو املغغا  عنغغده أو حغغدث العغغذر لغغه عغغن     

يحة بغه ولكنغه يسغتح     الطهارل املا ية إلانه يف وذه ال ور جي  عليه التيمم وص ته صح
له العاول احتياطاي وان حرم عليه ىا صنعه يف بعرها ىن الترويت والتع يغ  لنرسغه عغن    

 إتيان الطهارل املا ية.
 صحة الصالة املتعددة بتيمم واحد

)السابلدي ح أن يأت  بعدل صغلوا  بأوساتهغا املختلرغة واليغل ىغا يتوسغف علغ         
ه ب واي العغذر أو بأحغد نغواسا الطهغارل املا يغة      الطهارل بتيمم واحد إذا ع ينتقا تيمم

ىن بوي أو جنابة أو ريح أو دووغا نعغم إذا تغيمم و اي عغذره كغأن وجغد املغا  أو ارترغل         
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احلغغرب أو دغغو ذلغغ  سبغغل أن ي غغل  إلانغغه ينغغتقا تيممغغه إلغغ  ت غغح ىنغغه ال غغ ل بتيممغغه   
 املذكور.

 التيمم بدل الغسل ال حيتاج إىل الوضوء

بدالي عن اللسل إلغ  حيتغاب إال الوضغو  حتغ  لغو متكغن ىنغه وال         )الثاىندإذا تيمم
إال تيمم آخر بدالي عنه سوا  كان التغيمم بغدال عغن غسغل ا نابغة أو غغريه ىغن االغسغاي         
الواجبة أو املستحبة إلان عليه يف ا ميل تيمماي واحد بدالي عن اللسغل وسغي    أن تغا     

لو أحدث باحلدث ا صغلر كغأن باي،إلعليغه     اهلل يف نواسا التيمم ان املتيمم بدي اللسل
 الوضو  إلقط وال حاجة الن يعيد تيممه بدي اللسل.

 إذا اجتمعت أسباب متعددة للطهارة كفى تيمم واحد

)التاسلدإذا اجتمعت أسغباب ىتعغدول للوضغو  كخغروب الغريح والبغوي واللغا ط        
اجتمعغت أسغباب   إليكر  تيمم واحد بدالي عن الوضو  كما يف الوضو  نرسه ووكغذا إذا  

ىتعدول لللسل كا نابغة واحلغيا وىغس امليغت يكرغ  تغيمم واحغد بغدي اللسغل كمغا يف           
 اللسل نرسه وال حاجة للوضو  وال للتيمم ىرل أخرى.

 إذا نذر النافلة ومل يتمكن من الطهارة املائية

)العاتردإذا نذر ناإللة ىوستة أو ىطلقة إلمل وجوو املسوي للتيمم يأت  بهغا بغالتيمم   
 ا  كان يرجو  واي العذر أم ال.سو

 عدم جواز استيجار من وظيفته التيمم

)احلاوي عةردال جيو  استي ار ىن و يرته التيمم لل غ ل عغن امليغت ىغل وجغوو      
 ىن يقدر عل  الطهارل املا ية.

 صرف املاء يف الطهارة عن اخلبث

انب  عغن   )الثان  عةردانه ىل ووران ا ىر يف صرا املا  يف الطهارل أو يف رإلل
البدن أو الثوب املنح غر بغه ال غ ل يقغدم رإلغل انبغ  إال إذا أىكغن ا مغل بغأن يتطهغر           

 باملا  وجيمل اللسالة ويطهر بها الثوب.
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 نواقض التيمم

ينغتقا التغيمم الغذي وغو بغدي اللسغل باحلغدث املوجغ  لللسغل.ووكذا ينغتقا           
ووكغذا ينغتقا التغيمم    التيمم الذي وو بدي الوضو  باحلدث الذي ينتقا بغه الوضغو    

ب واي املسوي له ك واي إلقغدان املغا  وكغ واي املغرض أو احلغرب ودغو ذلغ  واىغا التغيمم          
الذي وو بدي احلدث ا كرب إل  ينقره احلدث ا صغلر ىغا وام عغذره عغن اللسغل باسيغاي       
إلاملتيمم بدالي عغن غسغل ا نابغة إذا خغرب ىنغه الغريح أو البغوي دغو ذلغ  ىغن االحغداث            

للوضو  إلقط إلالواج  عليه ىا وام العغذر عغن غسغله ىوجغوواي وغو الوضغو  لغو        املوجبة 
كان ىتمكناي ىنه وإال تيمم بدالي عن نرس الوضو  واىا إذا  اي عذره عن اللسل أغتسغل  
ب  حاجة للوضغو  ىغن وون إلغر  يف اليغل ىغا ذكرنغاه بغني وسغوع االنترغاض سبغل وسغت            

ا عمغاي املتوسرغة علغ  الطهغارل ال غاورل ىنغه       العباول أو بعد وخوي وستها غاية ا ىر أن 
بذل  التيمم سبل االنتراض تكون صحيحة ال إعاول هلا وامنا ال ي ح أن يأت  باالعمغاي  
املتوسرة عل  الطهارل بذل  التيمم بعد االنتراض.وأىا لو رق  االنترغاض بعغد الغدخوي    

رغاور وغو بطغ ن العمغل     يف العمل املتوسف عل  الطهارل وسبل متاىه كغالطواا ودغوه إلال  
ووجغغوب إعاوتغغه إال ال غغ ل إلانغغه لغغو تغغيمم لرقغغدان املغغا  ثغغم أصغغاب املغغا  بعغغد أن يركغغل   
للركعة ا وال أو كان الوست ضغيقاي ميرغ  يف صغ ته وسغد صغحت ولغيس عليغه ا عغاول         
وان أصاب املا  سبل ذل  الوست واسعاي سطعها وتطهر باملا  ل  ته.ثم انه لغو وجغد ىغن    

اللسل املا  بقدر الوضو  ال ينترا غسله وليس عليه الوضو  إال إذا أحغدث   تيمم بدي
باحلدث ا صلر بعد التيمم املذكور إلان عليه الوضغو  وون التغيمم بغدي اللسغل ىغا وام      

 العذر عن اللسل ىوجوواي.
 الشكوك يف التيمم

عليغه  ال ري  انه إذا علم بعد الرراي ىن ال  ل بأنه ترك ج  اي ىن التغيمم وجغ    
إعاول التغيمم وال غ ل واىغا لغو علغم ذلغ  بعغد الرغراي ىغن التغيمم وجغ  عليغه التيغان              
بغغذل  ا غغ   ومبغغا بعغغده إليمغغا إذا ع نرغغت املغغواالل وىغغل إلوتهغغا جيغغ  إعغغاول التغغيمم ىغغن     
ا وي.وأىغا إذا تغ  بعغد الرغغراي ىغن التغيمم أو ىغن ال غغ ل يف اتيغان جغ   أو تغغرط ع         



  .................................. ملبطون ودووما وا م احلدث ملرض أو املسلوق و ا

 

150 

ممه وإذا ت  يف أثنا  التغيمم سبغل الرغراي ىنغه يف جغ   أو      يعنت بةكه وبن  عل  صحة تي
ترط إلان كان بعد جتغاو  الغه بنغ  علغ  أتيانغه وأتغ  بالبغاس  ىغن تيممغه وان كغان سبغل            
جتاو  اله أت  به وبالباس  ىن تيممه ىغن غغري إلغر  يف ذلغ  بغني التغيمم الغذي وغو بغدي          

عغغا ىواضغغل التغغيمم سبغغل اللسغغل أو بغغدي الوضغغو  وإذا تغغ  يف حاجبيغغه املوجغغوو يف ب 
الةروع إليه إلحاله حاي الوضو  واللسل يف وجوب الرحص حت  حي غل الغيقني بعدىغه    
واىا إذا ت  بعد الرراي يف حاجبيه املوجوو صحة تيممه وإذا تغ  يف وجغوو احلاجغ     

 إل  جي  عليه الرحص ولو ت  بعد الرراي إلتيممه صحيح.
 مادائم احلدث ملرض أو املسلوس واملبطون وحنوه

ىن ال يقدر ملرض عل  حبس بوله أو غا طه أو رحيه أو نوىغه يف طهارتغه وصغ ته    
كالذي به السغلس والغبطن تطهغر لكغل صغ ل بالطهغارل املطلوبغة ىنغه كالوضغو  واللسغل           
والتغغيمم وأتغغ  بال غغ ل بعغغد الطهغغارل بغغ  تغغراخ  وجيغغو  لغغه أن يغغأت  بغغا ذان واالساىغغة       

باحلدث املذكور حتغ  لغو وسغل يف أثنا همغا.وجيو       لل  ل.وال تنقا طهارته وال ص ته
له املبغاورل لل غ ل وأن أحتمغل أن ىرضغه املغذكور يغ وي يف أخغر الوسغت أو وسغطه وال          
جي  عليه العاول وال القرا  لل  ل بعد بر ه ىن ىرضغه.ووكذا يتطهغر لطواإلغه وملغس     

.وجيو  ل غغاح  كتابغغه القغغرآن ول غغ ل ال يغغارل أو غغغري ذلغغ  ممغغا يتوسغغف علغغ  الطهغغارل 
املرض املذكور أن جيمغل بغني ال غ تني بطهغارل واحغدل كغأن جيمغل بغني الرهغر والع غر           
بوضو  واحد سبل الرهر ووكذا جيغو  لغه أن جيمغل كغذل  بغني امللغرب والعةغا .وعل         
صغغاح  املغغرض املغغذكور عنغغد اتيانغغه بالطهغغارل وال غغ ل أو غغغري ذلغغ  ممغغا يتوسغغف علغغ    

بوله وغا طه بقدر االىكان ولو كلره بذي املغاي ىغا ع يبلغ     الطهارل أن يتحرم ىن تعدي 
حد احلرب إلعل  صاح  السلس أن جيعل كيساي لذكره مينل ىن تعدي البوي كغأن يكغون   
الكيس ىن ىاول النايلون أو املطاط أو جيعل إليه القطن أو غري ذلغ  ىغن احلرغا م وعلغ      

تعدي اللا ط ىهمغا أىكغن ىغا    صاح  اللا ط ان يةد خرسة أو دووا عل  وبره متنل ىن 
ع يبل  حد احلرب كأن جيعل إليهغا القطغن أو دغوه أو تكغون انرسغة ىغن ىغاول غغري ناسلغة          
كالنايلون واملطاط.وال جي  عل  املسلوق واملبطون تطهري احلةغرة وال الغدبر وال تبغديل    
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احلريرغة لكغغل صغغ ل وامنغغا عليغغه ذلغغ  سبغل جعلغغه للحريرغغة أن يطهغغر بدنغغه حتغغ  احلةغغرة   
والدبر إذا ع يكن إليه عليه حرب إلإذا جعغل احلريرغة ع جيغ  بعغد ذلغ  تطهغري احلةغرة        

 وال الدبر وال تبديل احلريرة وال غسلها إال إذا اصبحت غري حاإلرة.
 املقصد الثاني 

 كتاب الزكاة
 وله احلمد واملنة

   صغد  اهلل العلغ    ينل هُمْ مُحْسِينُِنلإِنَّ الَّْ ل ملعل الَّذِينل اتَّ َِْا ولالَّذِساي اهلل تبارك وتعاال :  

العرغيم واحلمغغد هلل رب العغغاملني وال غغ ل والسغغ م علغغ  اتغغرا املخلغغوسني امغغد خغغاني  
 النبني وعل  آله وصحبه اللر املياىني.

 وجوب الزكاة
وبعد إلغ  ريغ  يف وجغوب ال كغال تغرعاي إلانهغا ىغن ضغروريا  الةغريعة اكمديغة           

ة الس ىية وسد سرنها اهلل تعاال بال  ل يف كتابغه الع يغ    وأحدى الدعا م انمس للديان
 مبا يبل  اثنني وث ثني آية عل  ىا سيل ووذا ىا يدي عل  تدل طلبها وتأكد وجوبها.

 فوائد وجوبها
ولغغو عملغغت بهغغا احلكوىغغا  ونرغغذتها السغغلطا  لسغغد  بهغغا حاجغغا  الرقغغرا          

تقل غت وعايغة املغذاو     واملساكني وخرت حينغذاك وطئغت السغ ون وسلغت الةغرور و     
املتطرإلة.إلان الرقر علغ  ىغا ذكغره علمغا  االجتمغاع يغدإلل أصغحابه دغو صغنوا ا غرا م           
وتروب يف آإلاسه ىتطرإلا  املذاو .ويف ا ثر كاو الرقغر يكغون كرغراي وال  اي يةغن حربغاي      
تعوا  عل  اللن  والثغرا  وحيغدث صغراعاي بغني الرقغرا  واالغنيغا  اعقغ  نتغا ل وخيمغة          

اي وبيلة كان ىئاهلغا إلنغا  النرغوق واراسغة الغدىا  والرغنت ال غما  وامللمغا  انرسغا           وآثار
ويف عقيغغدت  أن ال كغغال أحسغغن حغغل هلغغذه املعركغغة الغغدا رل بغغني الرقغغر واللنغغ  وا غغدل       
والعغرى الغ  طاملغغا جتغاو  إليهغا أحغغد الرغريقني حغدووه االوبيغغة والطغرا اوخغر حغغدووه         

ل كغال هلغ  وغذه احلغرب الرغروق وبهغا جتعغل لللغين         االنسانية.وكيف ال خيمد تةريل ا
عل  الرقغري يغد الطغوي واالحسغان وصلغ  يف الرقغري دغو اللغين نرسغية الةغكر واالىتنغان            
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وعنغد ذا تتبغاوي بينهمغا لطغا ف العطغف وروا غل احلنغان وي غبحان يف جغو ىةغبل بغرو             
طيغغ  التعغغاون واالخغغول وغغذا يرعغغ  ذاك بررغغل بغغره وذاك يرعغغ  وغغذا رميغغل صغغنعه و  

ىعروإله إليتبدي املوسف إال أحسنه واطيبه.إلبينما الرقري يتلمم للوثبغة علغ  اللغين وإذا بغه     
 يرجو انري له والتوسعة عليه.

 وقت تشريع الزكاة
وسد ترع اهلل تعاال وذا احلل العاوي لتلغ  ان غوىة يف تغهر رىرغان وسغد سيغل       

عبغد اهلل انغه ملغا ن لغت آيغة       انه يف السغنة الثانيغة ىغن اهل غرل ويف انغرب ال غحيح عغن أبغ         

ملقَرر تُطَهلييرُهُمْ ولتُييللاٍيهِمْال كغغال:    يف تغغهر رىرغغان أىغغر ىناويغغه إلنغغاوى يف    َُييذق مِيينْ ََمْييِلالِهِمْ ةييل

الناق ان اهلل تبارك وتعاال سغد إلغرض علغيكم ال كغال كمغا إلغرض علغيكم ال غ ل.ثم ع         
إل غغاىوا واإلطغغروا إلغغاىر يتعغغرض لةغغ   ىغغن أىغغواهلم حتغغ  حغغاي عليغغه احلغغوي ىغغن سابغغل  

 ىناويه إلناوى يف املسلمني ايها املسلمون  كوا اىوالكم تقبل ص تكم.
 فضل الزكاة وثوابها

انغه سغاي اهلل اهلل يف ال كغال إلانهغا      ويكر  يف ىا حكغ  عغن وصغية أىغري املغؤىنني      
ح غنوا اىغوالكم بال كغال وواووا ىرضغاكم      تطر   غر  الرب وعن أبغ  عبغد اهلل   

ال  وىا تلغف ىغاي يف بغر أو حبغر اال مبنغل ال كغال ويف حغدي  عغن رسغوي اهلل          بال دسة 
ت اي أىغ  خبغري ىغا ع يتخغاونوا واووا االىانغة وأتغوا ال كغال وإذا ع يرعلغوا ذلغ  ابتلغوا           

ان اهلل أىر بث ثة ىغاىورل بهغا ث ثغة أخغرى      بالقحط والسنني.وعن أب  احلسن الرضا 
وع ي ك ع تقبل ىنه ص ته واىر بالةكر لغه وللوالغدين    أىر بال  ل وال كال إلمن صل 

إلمن ع يةكر والديه ع يةكر اهلل تعغاال واىغر باتقغا  اهلل وصغلة الغرحم إلمغن ع ي غل        
رمحه ع يتغ  اهلل تعاال.ويغدي علغ  إلرغلها ىرغاإلا إال ذلغ  ىغا ورو يف إلرغل ال غدسة          

  ىيتغة السغو  وتغدإلل سغبعني     إلان ال كال ىن أجل  اإلراووا وسد ورو ان ال دسة باليد تنر
نوعٍا ىغن الغب   ويف انغرب ان صغدسة الليغل تطرغ  غرغ  الغرب ومتحغو الغذن  العرغيم            
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بهغا   د1)وتهون احلساب وصدسة النهغار تنمغ  املغاي وت يغد يف العمغر وان ال غدسة إذا بكغر       
وسغت تغر ىغغا ينغ ي ىغغن السغما  يف ذلغغ  اليغوم وان ال غغدسة ت يغد يف املغغاي وانهغا تقرغغ         

وصلغغ  الربكةلوسغغد عللغغت ذلغغ  يف جملغغس الغغدرق بأنهغغا ىغغن جهغغة وإلعهغغا الغغب     الغغدين 
واالىراض ال  رر  املاي كما رر  النار انة  اليابس لذا كان عطاموا يولد الربكغة  

 يف املاي.

                                                           
 برم البا  وتةديد الكاا وىعناه إذا اعطيت أوي ال با . د1)



  ....................................................................... احل  املعلوم 

 

154 

 عقاب تارك الزكاة

هلبل ولالَّيذِينل يلكقنِيلُونل اليذَّواىا العقغاب علغ  تركهغا إليكرغ  ولغي  عليغه سولغه تعغاال :          

رْهُمْ بِدليذَابل ََلِييمل يليِِْل يُحْمليا علَْيْهليا فِي  زَيارِ ِلهلينَّ مل فَتُكقيِل  بِهليا ولالقفِضَّرَ وللَا يُنفِ ُِزَهلا فِ  سلبِيلِ الَّْي ِ فَبلشيل

مليا وسولغه تعغاال :     ونل  ِِبلاهُهُمْ ولُِنُِبُهُمْ ولظُهُِرُهُمْ هلذَا ملا اَنللْتُمْ لِأَزفُسِكُمْ فَيذُوقُِا مليا اُنيتُمْ تَكقنِيلُ

ٍَْل وللَيمْ زَيكُ زُطقدِيمُ القمِسْيكَِل   َيْي ل الَّيذِي وسولغه تعغاال :     سلَْكَكُمْ فِ  سل َرل قَالُِا لَمْ زَكُ مِنل القمُليل ََرَل

َمَّا ملنْ َُوتِي ل له تعاال :   وسويُكَذٍبُ بِالملينِ فَذَلِكل الَّذِي يلمُعُّ القيلتِيمل وللَا يلحُضُّ علَْا َُدلاِِ القمِسْكَِِ   وَل

ابِ  يلالَيْتَهليا اَازَي ْ الق َا ِييلرَ مليا َََقنليا علنلي   اِتَابل ُ بِشِملالِ ِ فَيل ُِ ُ يلالَيْتَنِ  لَمْ َُوتل اِتَابِ  وللَيمْ ََوْرِ مليا حِسيل

ثُمَّ فِ  سِْقسَِْرٍ ذَرْعُهلا سلبْدُِنل ذِرلاعأا فَاسُْْكُِهُ  ملالِ  هلَْكل علنل  سُْقطَازِ  َُذُوهُ فَغُُِّْهُ ثُمَّ القجلحِيمل ةلُِّْهُ

بلنَّ الَّيذِينل وسولغه تعغاال:     إِزَّ ُ اَيانل لَيا يُيؤْمِنُ بِالَّْي ِ القدلظِييمِ وللَيا يلحُيضُّ علَْيا َُدلياِِ القمِسْيكَِِ   وللَيا يلحْسيل

يُطََِّقُِنل مليا بلَُِّْيِا بِي ِ يليِِْل الق ِيلامليرِ  يلبََُِّْْنل بِملا آتَاهُمْ الَّْ ُ مِنْ فَضقِْ ِ هُِل َليْرأ ويف ا لَهُمْ بللق هُِل شلرٌّ لَهُمْ سيل

اكك  عن الكايف يف ال حيح عن امد بن ىسلم عن أب  عبد اهلل انه ساي ىغا ىغن أحغد    
مينل ىغن  كغال ىالغه تغيئا اال جعغل اهلل ذلغ  يغوم القياىغة ثعبانغا ىغن نغار ىطوسغا يف عنقغه              

وغو سغوي اهلل تعغاال سغيطوسون ىغا       حلمغه حتغ  يرغري ىغن احلسغاب ثغم سغاي        ينه  ىن 
خبلوا به يوم القياىة مبعن  ىا خبلوا به ىن ال كال ويف ىرمون وذا انرب أخبار كغثريل ىغن   
طغغر  اناصغغة والعاىغغة ويف بعرغغها يطغغو  حبيغغة سرعغغا  تأكغغل ىغغن وىاغغغه كمغغا يف كتغغاب    

ت ابا عبد اهلل يقوي ىانل ال كال يطو  حبيغة  الكايف والرقيه عن ايوب بن راتد ساي مسع
سرعا  تاكل ىن وىاغه ويف انغرب عغن رإلاعغة انغه مسغل ابغا عبغد اهلل يقغوي ىغا إلغرض اهلل           

 عل  وذه ا ىة تيئا اتد عليهم ىن ال كال وإليها تهل  عاىتهم.
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 استحباب الزكاة على الرحم
لعغدو ويف خغرب   عل  ذي الغرحم الكاتغح أي ا   يف انرب أي ال دسة اإلرل ساي 

آخغغر ال صغغدسة وذو رحغغم اتغغاب.والرر  بغغني ال غغدسة واهلديغغة ان ال غغدسة روعغغ  يف      
 ان باهلدايا تطي  القلوب. آخذوا احلاجة واهلدية روع  إليها االكرام وروي عنهم 

 الضغث
وكما جت  ال كال يف املاي كذل  جي  الرل  بعد الرل  يف يوم ح او الغ رع  

اي إليعط  املسكني القبرة ىن السنبل ثم املسكني حت  يرغري  والرل  وم القبرة ىن امل
ىن احل او.ووكذا جت  احلرنة بعد احلرنة ىغن التمغر يغوم ا غذاذ أي يغوم سطرغه وسطعغه        
إذا حرر املسكني اىا إذا ع حيرره املسكني أو اوخله إال بيته إل  جي  عليغه ذلغ  ووغو    

 . حلللاوِهِ وللَا تُسْرِفُِا إِزَّ ُ لَا يُحِبُّ القمُسْرِفَِل ولآتُِا حل َّ ُ يلِِْلاملراو ىن سوله تعاال :   
 احلق املعلوم

وكمغغا جتغغ  ال كغغال يف املغغاي يسغغتح  اسغغتحباباي ىؤكغغداي ان يقغغدر النسغغان يف ىالغغه  
ىقداراي خاصاي عل  سدر طاسته وسغعة ىالغه يعطيغه ىرتبغا ان تغا  يف كغل يغوم وان تغا  يف         

داوم عليه إلي ل به رمحاي ويقوي به ضعيراي ووو احلغ   كل العة وان تا  يف كل تهر ي

ولالَّيذِينل فِي  ََمْيِلالِهِمْ حلي ٌّ ملدُْْيَِِ املعلوم املغذكور يف الكتغاب الةغريف بقولغه عغ  ىغن سا غل :          

 أي املتعرف عن السؤاي.لِْسَّائِلِ ولالقملحْرُوِِ   
 الباب األول

 يف زكاة األموال
ابني الن ال كال اىا ان تتعل  باملاي وتسم   كال املغاي  ثم الك م يف ال كال يقل يف ب

أو تتعل  باالبدان وتسم  ب كغال الرطغرل و كغال انلقغة والكغ م ونغا يف  كغال املغاي وإليغه          
 إل وي.
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 الفصل األول
 فيما جتب فيه زكاة املال

وجتغغغ  يف تسغغغعة أتغغغيا  اللغغغ   ا ربعغغغة احلنطغغغة والةغغغعري والتمغغغر وال بيغغغ       
ام الث ثغغة االبغغل بانواعهغغا ىغغن العغغراب والبخغغات  والبقغغر بانواعغغه حتغغ    بانواعها.واالنعغغ

ا اىوق ىا عدا الوحة  ىنها واللنم بانواعه ىن الرأن واملع  وال إلر  يف ا ميل بغني  
الغغذكر واالنث .والنقغغدين الغغذو  والررغغة بانواعهمغغا وىغغا تغغ  يف كونغغه ىنهغغا كغغالعلس  

  انغه ىغن الةغعري إلغ  جتغ  إليغه ال كغال        حي  ية  يف انه ىن احلنطة.والسلت الذي يةغ 
ووكذا ال جت  يف احليوان املتولغد ىغن حيغوانني  كغويني إذا ع يطلغ  عليغه اسغم حيغوان         
 كوي.وجتغغ  ال كغغال يف احليغغوان إذا اطلغغ  عليغغه اسغغم حيغغوان  كغغوي ولغغو تولغغد ىغغن       
حيغغغوانني غغغغري  كغغغويني اغغغرىني الن ا حكغغغام تغغغدور ىغغغدار االمسغغغا  الغغغ  اخغغغذ  يف  

تها وال جت  ال كال يف غري ىا ذكرنا ىغن التسغعة كالغذرل واالر  املسغم  بغالتمن      ىوضوعا
واحلمص إال اوخغر يف الن غاب إلغإذا وجغد عنغده ا غاىوق ضغم إال البقغر يف الن غاب          

نعغغم النغغوع ال يرغغم إال اوخغغر يف الن غغاب إلغغالبقر ال يرغغم  االبغغل والةغغعري ال يرغغم إال   
 احلنطة يف الن اب.

 الفصل الثاني
 الشروط العامة لوجوب الزكاة يف املال يف

)أحدوادالبلوي إلان البلوي الذي ذكرناه يف صغدر الرسغالة تغرط لوجوبهغا كسغا ر      
التكاليف الةرعية إل  جت  ال كال يف اىواي ا نني وال ال يب حت  لو اجتر بها وال إلغر   

لغغول  يف ذلغغ  بغغني النقغغدين واللغغ   وغريومغغا ىغغن ا ىغغواي ال كويغغه.وال جيغغ  علغغ  ا  
اخراب ال كال ىنها ويعترب البلغوي يف متغام احللغوي بالنسغبة ل ىغواي الغ  يعتغرب يف  كاتهغا         
ىرور احلوي عليها إللو بل  يف أثنا  احلوي ع جت  عليه ال كال إليها وامنغا يسغتأنف احلغوي    
ىن حني البلوي.واىا ا ىواي الغ  ال يعتغرب إليهغا احلغوي كاحلنطغة والةغعري إليعتغرب البلغوي         

ان تعل  ال كال بها إللغو بلغ  بعغد  ىغان التعلغ  ال جتغ  عليغه ال كغال إليها.واحلمغل إذا           ى
سقط ىيتا يستأنف احلوي ىن رجل له املاي ىن حني رجوعه يف ا ىغواي الغ  يعتغرب إليهغا     
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احلغغوي واىغغا الغغ  ال يعتغغرب إليهغغا احلغغوي إلي غغ  عليغغه  كاتهغغا لغغو تعلقغغت بهغغا ال كغغال بعغغد  
   ممنوع ىن الت را إليها.رجوعها إليه النه سبل ذل

 الشرط الثاني العقل

)ثانيهادالعقغغل إلغغ   كغغال علغغ  اىغغواي ا نغغون ىطلقغغا وال جيغغ  علغغ  وليغغه اخغغراب  
ال كال ىنها اال إذ جن بعد تعل  ال كال إلانه عل  الغول  ان خيرجهغا ويعتغرب كمغاي العقغل      

  احلغغوي ع جتغغ  يف متغغام احلغغوي إليمغغا يعتغغرب إليغغه احلغغوي إللغغو عغغرض عليغغه ا نغغون يف أثنغغا 
ال كال ووج  استئناا احلوي ىن حني عوو العقل إليه.وذل  لوضو  ان ا ولة الدالغة  
عل  اعتبار احلوي إمنا تدي عل  اعتباره يف ىا كان ىست معا لبقية الةغرا ط واىغا إليمغا ال    
يةرتط يف احلوي إليعترب كماي العقغل حغاي التعل .والنغا م والسغاو  والسغكران وامللرغل       

م  عليه جت  عليهم ال كال ىل اجتماع تغرا ط وجوبهغا إللغو عرضغت وغذه ا ىغور       واملل
عل  تخص يف أثنا  احلوي أو حني التعل  ع متنل ىن وجوب ال كغال يف اىوالغه.نعم لغو    
كان عروضها ىوجبا لرقد ترط ىن ترا ط ال كال أو عرضت عليه سبل تعل  ال كغال ثغم   

.إللو إلرض ان تخ ا سبل انتهغا  احلغوي   استمر  وع ت ي حت  ىا  ع جي  اخراجها
بساعة ىث  اغم  عليه أو كان نا ما ثم انته  احلوي ووو كذل  حتغ  ىغا  ع جيغ  يف    
ىاله ال كال.الن التحقي  عندنا ان ال كال حكم تكلير  انت ع ىنه احلكغم الوضغع  ال إنغه    

م بولغه  حكم وضع  انت ع ىنه احلكغم التكليرغ  والالغاع املغدع  وليغل لغيب ع يعلغ       
 هلذا الررو.

 الشرط الثالث القدرة

)ثالثهادالقدرل عل  االىتثاي وو  ترط عقلغ  ل غحة التكليغف بال كغال كمغا وغو       
احلاي يف سا ر التكاليف واملقدار املعترب ىنها ونا كون املكلف ممن يقدر علغ  ان ي غرا   

ري اتغرتاط  ال كال يف ىوارووا إليما يستقبل ىغن ا  ىنغة ولغو بعغد سغنني ووغذا الةغرط غغ        
 التمكن ىن الت را الذي سي    إن تا  اهلل الك م إليه.
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 الشرط الرابع احلرية

)رابعهاداحلرية إل  جت  ال كال عل  اىغواي اململغوك سغوا  سلنغا انغه ميلغ  املغاي أو        
سلنا باباحة الت را له.ووكذا ال جي  علغ  السغيد ان ي كغ  اىغواي مملوكغه.نعم اىغواي       

اسة اململوك وحرره وج  عل  السيد اخراب  كاتها.وكغذا ال  السيد إذا كانت رت حر
جت  ال كال عل  املكات  املةغروط واملطلغ  الغذي ع يغؤوو تغيئا.ولو رغرر ىغن املكاتغ          
تغغ   ولغغو جغغ   يسغغري وجبغغت ال كغغال يف ن غغيبه إذا كغغان ن غغيبه جاىعغغا لبغغاس  تغغرا ط       

تعلغ  ال كغال إليمغا يعتغرب     الوجوب.ويعترب يف احلرية استمراروا ىن ىبغدأ احلغوي إال حغني    
إليه احلوي وح وهلا حني التعل  إليما ال يعترب إليه احلوي.وذلغ  الن ا ولغة الدالغة علغ      
اعتبار احلوي املنسا  ىنها اعتباره إليما كغان ىسغت معا لبقيغة الةغرا ط كمغا وغو احلغاي يف        

 سا ر أولة الةرا ط.
 الشرط اخلامس

 التمكن من التصرف مع امللكية  للعني

سهادالتمكن ىن الت را حغاي ىلكيتغه للمغاي مبعنغ  أن يكغون املغاي الغذي        )خاى 
ميلكه رت يده عرإلا غري ا وب عنه وال ممنوع ىن االنتراع به ال عقغ  وال تغرعا سغوا     
كان جمتمعا أو ىتررسا ىتباعغدا أو ىتقاربغا إلانغه ي حغم ا مغوع إلغإذا كغان باللغا للن غاب          

إلإذا إلرض ان ال رع حاي انعقغاو حبغه وتسغميته     وجبت ال كال وال ي حم كل عل  حده
حنطة أو تعريا كان ىل وبا ىن املكلف إل  جت  إليه ال كال ال عل  اللاص  النغه لغيس   
مبال  وال عل  املل وب ىنغه النغه لغيس مبغتمكن ىغن الت غرا إليغه وان كغان بعغد ذلغ            

يمغا ىلكغه   رجل ملالكه.واحلاصل انه ال بد يف وجوب ال كغال ىغن الغتمكن ىغن الت غرا إل     
طوي احلوي إليما يةرتط إليه احلوي وحاي تعل  الوجوب إليما ال يعترب إليغه احلغوي ويعتغرب    
التمكن ىن الت را إلع  يف وجوب ال كال وال يكر  لقدرل عل  التمكن ىغن الت غرا   
كاملاي املسرو  الذي يقدر أن حي له باملخاصمة أو بالسرسة إلانه ال جت  عليه  كاتغه وال  

اصغغمة النقغغاذه وت كيتغغه.وال جتغغ  ال كغغال يف املغغاي ا حغغوو واك غغو         جتغغ  عليغغه املخ 
واملروون سوا  متكن ىغن إلكغه وع يركغه أم ال ووكغذا ال جتغ  يف املغاي ملرقغوو والرغاي         



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

159 

مبقدار ي د  عليه عرإلا انه خغرب ىغن يغده وانقطعغت سغلطنته عليغه وال جتغ  ال كغال يف         
ال جتغ  ال كغال يف املغاي املووغوب اال بعغد      املاي اللا   الذي ليس بيغده وال بيغد وكيلغه و   

سبره النه إذ ذاك ميلكه ويتمكن ىن الت را به وحيس  احلوي له بعد سبرغه.ولو رجغل   
الواو  سبل وجوب ال كال يف أثنا  احلغوي سغقطت ال كغال عغن الواوغ  واملتهغ )اعين       

اي كمغا  سابل اهلبةدووو املوووب له.ولو رجل الواو  بعغد وجغوب ال كغال وتعلقهغا باملغ     
لو رجل بعد انقرا  احلوي  ك  املغاي وال يرغمن ال كغال املتهغ .وال جتغ  ال كغال علغ         
املوص  له يف املاي ال كغوي املوصغ  بغه اال بعغد سبولغه الوصغية ووإلغال املوصغ  وال جتغ           
 كغغغغغغال املغغغغغغاي املقرتض)برغغغغغغتح الرا دعلغغغغغغ  املقرض)بالكسغغغغغغردوامنا جتغغغغغغ  علغغغغغغ    

أحغد ا عيغان ال كويغة الباللغة للن غاب وبقيغت        املقرتض)بالكسردبعد سبره إللو اسرتض
عنده حوال وج  عليغه  كاتغه.وال جتغ  ال كغال علغ  الغدا ن وان أىكنغه اسغتيرا  الغدين          
نعغم لغو بذلغه لغه املغديون وخل غ  بينغه وبينغه وجبغت ال كغال إليغه.وال جتغ  ال كغال يف املغاي               

وصوي املغووع لغه    املوروث حت  يكون رت ت را الوارث وال يف املاي املووع ىل عدم
ال بنرسغغه وال بوكيلغغه وال يف املغغاي املغغدإلون يف اغغل ال يهتغغدي إليغغه.وال جتغغ  ال كغغال علغغ   
اكبغوق عغن ىالغه إال إذا ع مينغل ىغن الت غرا إليغه إلانغه جتغ  عليغه وال جتغ  ال كغال يف             
ا عيان املةرتكة إذا ع تبل  ح ة كل واحد ىنهم الن اب وان بل  ا موع ن غابا نعغم   

بل  ح ة احدوم الن اب وجبت عليه ال كال وال جتغ  ال كغال يف العغني اكبسغة وال      لو
يف العني املوص  مبنرعتها بعد املو  وال يف العني املستأجرل كما لو استأجر ىن االبغل ىغا   
بلغ  ن غابا إلانغه ال جتغ  ال كغغال ال علغ  املسغتأجر وال علغ  املغغؤجر نعغم لغو كغان املغغؤجر           

اعيانها وجبغت ال كغال عليغه وال يف املغاي الغذي تركغه نرقغة  ولغه         يتمكن ىن الت را يف 
وسد ىر  عليه حوي كاىل ووو غا   عغنهم حبيغ  ع يكغن ىتمكنغا ىغن الت غرا إليغه        
ووكذا ال جت  ال كال يف املاي إذا نذر الت د  بعينه كغأن نغذر ان حاصغل وغذه البسغتان      

جت  إليغه ال كغال.وإذا كغان النغذر     للرقرا  أو ن ف حاصلها هلم إلان ىا تعل  به النذر ال 
أثنا  احلوي وكان ىتعلقا مب موع الن اب أو ببعرغه انقطغل احلغوي وحيسغ  احلغوي ىغن       
بعد الوإلا  بالنذر كغأن نغذر يف أثنغا  احلغوي إعطغا  الرقغرا  وغذه اللغنم أو بعرغها إلانغه ال           
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ن تعينغه يف  جت  ال كال يف املنذور.)وتوضيح املقام ورقيقهدانغه تغارل ينغذر الكلغ  ىغن وو     
املغغاي ال كغغوي كغغأن ينغغذر إعطغغا  الرقغغرا  اربعغغني تغغال ىغغن وون تعغغني هلغغا بهغغذه اللغغنم       
اناصة عنده إلان ال كال يف وذه ال ورل جتغ  إليمغا عنغده ىغن اللغنم وجيغ  عليغه        
الوإلا  بالنذر ولغو بغأن يةغرتي ىغن انغارب إذ غايتغه يكغون مبن لغة الغدين عليغه ووجغوب            

ه ال مينل ىن وجوب ال كال عليهل)وتارلدينذر العطغا  ىغن غنمغه    النرقة عليه ودو ذل  إلان
وذه ومتر بستانه وذا.ووذا يت ور عل  وجوه )ا ويدأن يكون نغذره بعغد تعلغ  ال كغال     
به كأن نذر بعد انقرا  احلغوي إعطغا  غنمغه بأالعهغا ونغذر بعغد ح غوي التمغر إعطغا ه          

وير  بالنذر لتعلغ  كغ  انطغابني     للرقرا  إلر  وذه ال ورل جت  ال كال بأن يدإلل سيمتها
به ومتكنه ىن االىتثاي وال وجه لسقوط أحدوما)الثان دأن ينذر ذلغ  سبغل تعلغ  ال كغال     
سغغوا  كغغان نغغذره ىطلقغغا ىن غغ ا إلعليغغا كغغأن ينغغذر عطغغا  غنمغغه إلعغغ  أو كغغان ىوستغغا بوسغغت 
حي ل سبغل تعلغ  ال كغال أو ىةغروطا بةغرط حي غل سبغل تعلغ  ال كغال كغأن ينغذر عطغا              

نمه يوم ا معة أو عنغد بغر  ولغده وكغان ذلغ  سبغل انقرغا  احلغوي إلرغ  وغذه ال غورل            غ
باالعها جي  عليه أن ير  بنذره وال جت  عليه ال كال يف املاي وينقطغل احلغوي بغه سغوا      
تعل  النذر بتمام الن اب أو ببعره إذا ع يكن غري املاي املنذور مبقغدار الن غاب سغوا     

 به النقطاع احلوي بالنذر إال حني الع يان لعدم متكنه ىغن  وإل  بنذره أو ع   وع يٍف
الت را إليه إال ذل  احلني.نعم إذا سلنا بعدم وجوب القرغا  يف النغذر اسغتأنف احلغوي     
ىن حني الع يان لتمكنه ىن الت را واىا إذا سلنا بوجوب القرا  إل  لعغدم متكنغه ىغن    

د تعلغ  ال كغال أو ىعلقغا بةغرط     الت را)الثال دأن يكون النذر ىقيدا بوست حي ل بعغ 
حي ل بعد تعل  ال كال إلالراور وجوب ال كال عليه النه كغان ىتمكنغا ىغن الت غرا إليغه      
لعدم لاطبته بالوإلا  بالنذر واال لتقغدم املةغروط علغ  تغرطه.وع يكغن لغه تسغلط علغ          
سا ر الت رإلا  ىن نقغل وغغريه .ال وليغل علغ  انغه يلغ م ابقغا  املوضغوع للتكليغف علغ            

ملكلف.نعم لغو س غد ىغن نغذره ابقغا  املغاي وصغرإله يف ال غدسة يف الوسغت املغذكور ىغث             ا
وج  عليه كاإلرغة علغ  وغذا املغاي ومينغل ىغن الت غرا إليغه بسغا ر الت غرإلا  ىغن نقغل             
وغريه وليس عليه  كاته نرري ىا إذا نذر انه بعغد تغهر يت غد  بهغذا املغاي وس غد بغذل         
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يكون ممنوعغا ىغن الت غرا إليغه.اىا لغو س غد انغه علغ           ابقا ه إال تهر ثم يت د  به إلانه
تقدير بقا ه بعد تهر إلهو يت د  به إلي غو  لغه سغا ر الت غرإلا  بغه وال مينغل تغرعا ىغن         
نقله لللري ووكذا لو ع يق د أحدوما إلانه ال يل م عليغه اكاإلرغة عليغه لعغدم س غدوا يف      

  الوسغغف انغغاص إلهغغو كسغغا ر  النذر.ووكغغذا ال جتغغ  ال كغغال يف العغغني املوسوإلغغة وامنغغا منغغا 
ا عيان اململوكة جت  إليه ال كغال عنغد تغوإلر الةغروط إللغو انت غت االنعغام املوسوإلغة علغ           
تخص وحاي احلوي علغ  اوالووغا ووغ  باللغة للن غاب وجبغت إليهغا ال كغال وكغذا إذا          
بللت غلة النخيل املوسوإلة علغ  تغخص ن غابا وجبغت إليهغا ال كغال وإذا كانغت ىوسوإلغة         

البغغد ىغغن بلغغوي ح غغة كغغل واحغغد ىغغنهم ن غغابا واال إلت غغ  علغغ  البغغال   علغغ  أتغغخاص 
ح ته ن ابا واال إل  جت  وان كان ا موع اكثر ىن ن اب ووكذا جت  ال كغال يف منغا    
الوسغغف العغغام لغغو اترغغ  اد غغار املوسغغوا عليغغه يف تغغخص وسبرغغه وىغغل عغغدم االد غغار 

 والقبا إل   كال إليه لرقد امللكية بدون القبا.
 السادس النصابالشرط 

)ساوسهادالن غغاب للمغغاي ال كغغوي ووغغو احلغغد ىغغن املغغاي الغغذي جتغغ  إليغغه ال كغغال   
مبقغغداروا وال إلغغر  بغغن كغغون املغغاي جمتمعغغا أو ىتررسغغا.ولو تغغ  يف بلغغوي املغغاي ال كغغوي      
الن اب ع جي  الرحص ملعرإلة تعل  ال كال به وال جت  عليه  كاته كما لو كانت عنغده  

 يعلغغم بلوغهغغا للن غغاب ع جيغغ  عليغغه ت غغريتها ملعرإلغغة    وراوغغم ىلةوتغغة إليهغغا إلرغغة ع 
بلوغها الن اب ووكذا لو كانت عنده حنطة أو تغعري أو متغر أو  بيغ  وتغ  يف بلوغغه      

 الن اب ع جت  عليه  كاته.
 النصاب يف اإلبل

والن غغاب يف البغغل اثنغغا عةغغر ن غغابا)ا ويدانمس ىغغن البغغل ووغغو أوي ن غغ  
يها تال وال جي  إليمغا وونهغا وال يف ال ا غد عليهغا تغ        البل إلإذا بللت مخسا وج  إل

إال  أن تبل  )الن اب الثان دووو العةغر ىغن البغل وإليغه تغاتان ولغيس يف ال ا غد عليغه         
ت   إال  ان تبل  )الن اب الثال دووو مخسة عةر وإليها ث ث تياه ولغيس يف ال ا غد   

تغياه ولغيس يف ال ا غد تغ       ت   إال ان تبل )الن اب الرابلدووو عةرون وإليها اربل 
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إال أن تبل )الن غغغغاب انغغغغاىسدووو مخغغغغس وعةغغغغرون وإليغغغغه مخغغغغس تغغغغياه إال ان  
تبل )الن اب الساوقدووو ست وعةرون وإليها بنغت لغاض ووغ  الناسغة الداخلغة يف      
السنة الثانية إلان ع يكن عنده ابنة لاض إلأبن لبون ذكغر ووغو الغداخل يف السغنة الثالثغة      

حغغدوما صغغري يف وإلغغل سيمغغة أحغغدوما.وليس يف ال ا غغد تغغ   إال ان  وإذا ع يكغغن عنغغده أ
تبل )الن اب السابل ووو ست وث ثون وإليها بنت لبغون ووغ  الناسغة الداخلغة يف السغنة      
الثالثغغة ولغغيس يف ال ا غغد تغغ   إال ان تبل )الن غغاب الثغغاىندووو سغغت واربعغغون وإليهغغا   

الرابعغة ولغيس يف ال ا غد تغ       حقه)بكسر احلا  وتةديد القاادوو  الداخلة يف السغنة  
إال أن تبل )الن غغغاب التاسغغغلدووو إحغغغدى وسغغغتون وإليهغغغا جذعغغغة)برتح ا يمدووغغغ   
الداخلة يف السنة اناىسة وليس يف ال ا د ت   إال أن تبل )الن اب العاتردووو سغت  
وسبعون وإليها بنت  لبون وليس يف ال ا د ت   إال ان تبل )الن اب احلاوي عةغردووو  

ون وإليهغغغا حقتغغغان ولغغغيس يف ال ا غغغد تغغغ   حتغغغ  تبل )الن غغغاب الثغغغان   إحغغغدى وتسغغغع
عةردووو إحدى وعةرون وىا ة إلإذا بللت ذلغ  كغان للمالغ  الغتخري بغني أن يعغد ىغا        
عنده ىن البل مخسني ويعط  عن كل مخسني مخسني حقة أو يعغدوا اربعغني اربعغني    

اربعغغني جغغا  لغغه عغغدوا ويعطغغ  عغغن كغغل اربعغغني بنتغغاي لبونغغاي حتغغ  لغغو بللغغت البغغل ىا غغة و
مخسني مخسني ويعط  حقتني ويكون االربعون عرواي.وذا وو املي ان يف الن اب ووغو  
بلوي العدو ال  ياول ا   )وتوضيحدذل  ىث  ان الن اب الثان  عةر وو بلغوي إحغدى   
وعةرين وىا ة إللو كان ميل  عةرين وىا ة ون ف بعغري ع يكغن الن غاب الثغان  عةغر      

يكون الن اب املوجوو عنده وو احلاوي عةر ووكذا الك م يف بغاس    عنده ىوجووا بل
ا ن بة.وال جي ي عن اناث البل ذكوروا وإن كانت الذكور اكغرب سغنا ىنهغا إلغ  جيغ ي      
عن ا ذعة ا ذع وال عن بنت املخاض ابن املخاض وال عن بنت اللبغون وابغن اللبغون    

 أج أ عنها ابن لبون. نعم إذا كانت الرريرة ابنة لاض وع تكن عنده
 النصاب يف البقر

ث ثة)ا ويدث ثون إل  جي  إليما وونها ت   أص  وإليها تبيغل أو تبيعغه وومغا ىغا     
وخ  يف السنة الثانيغة وال جيغ  إليمغا  او عليغه تغ   أصغ  حتغ  تبل )الن غاب الثغان د          



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

163 

عليغه حتغ     ووو اربعون وإليه ىسنة وو  ىا وخلغت يف السغنة الثالثغة وال تغ   يف ال ا غد     
تبل )الن اب الثال دووو ستون إل اعداي إلإذا بللغت ذلغ  وجغ  عغدوا ث ثغني ث ثغني       
أو اربعغغني اربعغغني أو عغغدوا بهمغغا ىعغغا مبعنغغ  ث ثغغني واربعغغني مبغغا يكغغون اكثغغر اسغغتيعاباي     
والتخري إليما تواإلقا يف االستيعاب إللو بللغت سغتني كغان إليهغا تبيعغان وإذا بللغت سغبعني        

ىسغغنة وإذا بللغغت مثغانني كغغان إليهغغا ىسغنتني إلغغإذا بللغغت كغان إليهغغا ثغغ ث    كغان إليهغغا تبيغل و  
تبيعا  وإذا بللت املا ة كان إليها تبيعان وىسغنة وإذا بللغت ىا غة وعةغرين إلاملالغ  لغري       
بغغني عغغدوا ث ثغغني ث ثغغني إليعطغغ  اربغغل تبيعغغا  أو عغغدوا اربعغغني اربعغغني إليعطغغ  ثغغ ث    

 .ىسنا  الن ك ي ىن العدوين يستوع  ا ميل
 النصاب يف الغنم

مخس)ا ويداربعون وإليها تغاه وال جيغ  إليمغا وونهغا تغ   وال إليمغا  او عليهغا        
ت   حت  تبل )الن اب الثان دووو إحغدى وعةغرون وىا غة وإليهغا تغاتان ولغيس إليمغا        
 او عليه ت   حت  تبل )الن اب الثال دووو ىا تان وواحدل وإليها ث ث تغياه ولغيس   

 )الن غغاب الرابلدووغغو ثلثما غغة وواحغغدل وإليهغغا اربغغل تغغياه ىغغا  او عليغغه تغغ   حتغغ  تبل
ولغغيس إليمغغا  او عليغغه تغغ   حتغغ  تبل )الن غغاب انغغاىسدووو اربعما غغة إل غغاعداي إلغغإذا  

 بللت ذل  إليؤخذ ىن كل ىا ة تال باللا ىا بل  وليس عل  ىا وون املا ة ت   أص .
 النصاب يف الذهب

وإليها ن غف وينغار ووغو عبغارل عغن       اثنان)ا ويدعةرون ويناراي أي ىثقاال ترعيا
عةرل سراريط وال جي  إليما وونها ت   ولو كان مما يتساىح إليه عرإلغا إلغان امليغ ان بلغوي     
انغغالص ىنغغه ذلغغ  وال إليمغغا  او عليهغغا تغغ   حتغغ  تبل )الن غغاب الثغغان دووو أربعغغة       
وعةرون ويناراي إل اعدا إلإذا بللت ذل  اخذ ىن العةرين ن ف وينار وىن كل أربعغة  

نانري بعد العةرين عةرل ونانري اعين سرياطني باللا ىا بلغ  ولغيس علغ  ىغاوون ا ربعغة      و
تغغ   ىغغن وون إلغغر  يف ذلغغ  بغغني الغغذو  ا يغغد أو الروى .والعةغغرون وينغغاراي با نيغغه   
االجنلي ي اثنا عةر جنيها ومثن جنيه.وبال ري يف مخسة عةغر ىثقغاال صغريإليا وإليهغا ربغل      

ل حبا  صرييف.الن املثقاي الةرع  عبغارل عغن ث ثغة اربغاع     ىثقاي صرييف ومثنه اعين تس
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ال رييف إلكل ث ثة ىثاسيل صريإلية عبارل عن أربعة ىثاسيل ترعية واللريل العثمانيغة علغ    
ىغغا سيغغل ىثقغغاي صغغرييف ون غغف وحبتغغان وأنهغغا باملثقغغاي الةغغرع  ىثقغغاالن سغغاي جغغدي         

ال غرييف اربغل وعةغرون حبغة     املثقغاي الةغرع  ث ثغة اربغاع ال غرييف واملثقغاي        اهلاوي
اعغغين املثقغغاي الع مغغ  ال العربغغ  النغغه سغغت وعةغغرون       1343ووغغو ىثقالنغغا اون سغغنة  

حبة:واللريل العثمانية ىثقاي ون ف وحبة ون ف وإليها ىن انليط ث ث حبغا  إليكغون   
صاإليها ىثقاال ون را اال حبة ون را باملثقغاي ال غرييف ويكغون صغاإليها باملثقغاي الةغرع        

اال حبة ون راي:وانمسة عةر ىثقاال بال رييف ىن الذو  انغالص تكغون عةغر     ىثقالني
لريا  ومخس عةرل حبة:وث ثة املثاسيل ىغن الغذو  انغالص باملثقغاي ال غرييف لريتغان       

 وث ث حبا  انته .
 النصاب يف الفضة

اثنان)ا ويدىا تا وروم وإليها مخسة وراوم وال جي  إليما وونها ت   ولغو كغان   
تساىح إليه عرإلا إلان املي ان بلوي انغالص ىنغه ذلغ  وال إليمغا  او عليهغا تغ   حتغ         مما ي

تبل )الن اب الثان دووو ىا تان واربعغون ورومغا إل غاعدا إلغإذا بللغت ذلغ  أخغذ ىغن          
املا تني مخسة وراوم وىن كغل اربعغني بعغد املغا تني ورومغا واحغدا باللغا ىغا بلغ  ولغيس           

بغغني الررغغة ا يغغدل والرويئة.والغغدروم ن غغف   إليمغغا وون ا ربعغغني تغغ   ىغغن وون إلغغر  
ىثقغغاي تغغرع  ومخغغس املثقغغاي والعةغغرل ىنغغه سغغبعة ىثاسيغغل تغغرعية.واملا تان ىنغغه ىا غغه      
واربعغغون ىثقغغاال تغغرعياي وبال غغرييف ىا غغة ومخسغغة ىثاسيغغل صغغريإلية الن الغغدروم ن غغف    
املثقغغاي ال غغرييف وربغغل عةغغره إلغغا ربعون وروغغم عبغغارل عغغن واحغغٍد وعةغغرين ىثقغغاال          

إليا.ومخسة الدراوم عبارل عن ىثقالني صريإليني ون غف ىثقغاي ومثنه.وسغد تقغدم يف     صري
ىبح  الكر أن الدروم ستة وواني  والغدان  مثغان حبغا  ىغن أوسغط حغ  الةغعري سغاي         

املا غغة ومخغغس ىثاسيغغل بال غغرييف ىغغن الررغغة انال غغة تكغغون أربعغغا      جغغدي اهلغغاوي  
تقريبا:والواحغد والعةغرون ىثقغاال     وأربعني ربية ون ف ىثقاي عبارل عن مخغس الربيغه  

بال رييف ىن الررة انال ة تسل ربيا  إال تسل حبغا  إليكغون االسغدق الربيغة تقريبغا      
انته .وال يرم أحد النقدين إال اوخر يف حساب الن اب بغل الغ  م بلغوي كغل ىنهمغا      
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حد الن اب نعم أصغناا املسغكوكا  الذوبيغة يرغم بعرغها إال بعغا ووكغذا الررغية         
ى ب أحد النقغدين بغاوخر كغأن سغب  الغدينار املتعاىغل بغه ىغن الغذو  والررغة ع           ولو 

جت  ال كال اال أن يبل  أحدوما خال ا سدر الن اب وكذا لو كانغت الغدراوم والغدنانري    
ىلةوتة أو مم وجة ىن الذو  والررة رنس آخر ىغن دغاق أو رصغاص أو نيكغل أو     

انغغالص ىنغغه ن غغاباي.ولو تغغ  يف بلغغوي      دووغغا ع جتغغ  ال كغغال إليغغه اال أن يبلغغ  سغغدر     
الن اب.أو عدىه ال جت  ال كال وال جت  الت رية عن الل  ملعرإلة بلغوي الن غاب ولغو    
علغغم أن الغغذو  والررغغة يف وراومغغه امللةوتغغة كغغل ىنهمغغا سغغد وجبغغت إليغغه ال كغغال وأن   

ر أحدوما عل  االالاي اكثر ىن اوخر كما لو علم أن سدر أحد النقدين ستما ة واوخغ 
اربعما ة اال انه ع يةخص ا  يد أخرب  كال ستما ة ذوغ  وسغتما ة إلرغة وجيغ ي أن     
خيرب سيمة ستما ة مما وو اون  سيمة وأربعما ة ىغن ا علغ  سيمغة  ن التحقيغ  عنغدنا أن      
ال كال ىقدار ىن ىالية العني ال نرس العني ولو ت  يف النقد انه ذوغ  أو إلرغة أو لغيس    

 إليه ال كال وال جي  الرحص.إليه ت   ىنهما ع جت  
 النصاب يف الغالت األربعة

)والن غغاب يف احلنطغغة والةغغعري  وال بيغغ  والتمردوغغو أن يبلغغ  كغغل واحغغدل ىنهغغا    
مخسة أوس  إل غاعداي وال جيغ  إليمغا وونهغا تغ   حتغ  لغو كغان ممغا جغر  العغاول ىغن             

بغالعكس   مما جته للن اب ىن تراب يسري أو تنب كذل  أو الةغعري كغذل  يف احلنطغة أو   
أو دو ذل  إلان املي ان بلوي انالص ىنه ذل  املقدار بعغد إخغراب ح غة احلكوىغة إلغإذا      
بل  كل واحد ىنها وذا املقدار إل اعدا إلريما سق  بع ب كالرتا والغدوال  والنواضغح   
واملرخة إليه ن ف العةر وىا سق  بلري ع ب كما لو سق  بنهر ولو بالكري أو بسغما   

ستون صاعا وال اع أربعة أىداو.واملد عل  ىا وو املةهور رطغ ن   إلريه العةر.والوس 
وربل بالو ن العراس .ورطل ون ف بالو ن املدن  ستة أرطاي.وعليغه إليكغون الن غاب    
لللغغغ   بغغغالو ن العراسغغغ  سغغغبعما ة والرغغغني رطغغغ  وبغغغالو ن املغغغدن  مثنما غغغة والغغغف      

العراس  عبارل عغن ث ثغني   رط .ويكون الن اب للل   باملد ىا تني والف ىد.والرطل 
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وىا ة وروم.وعبارل عن إحدى وتسعني ىثقغاال تغرعياي وعبغارل عغن مثانيغة وسغتني       
ىثقاال صريإليا وربل والن اب للل   بالعيار البقال  املتعارا يف وذه ا ع غار والغذي   
تكون احلقة ىنه ث ثة وث ثون وتسغعما ة ىثقغاي صغريإليا وثلغ  ىثقغاي يبلغ  مثغان و نغا          

س حق  ون ف حقة إال ربغل أوسيغة وبغالكيلوا  علغ  حسغاب أن الو نغة البقغال         ومخ
ىئة كيلو إليكون الن اب للل   مثامنا ة وأثنني وعةرين كيلو وسغتما ة وسغتة ومخسغني    
غراىاي وربغل غغرام أي ن غف كيلغو ومثنغه وربغل مثنغه وبالعيغار االسغ ىبوي الغذي تكغون            

اللغغ   سغغبعا وعةغغرين و نغغة وعةغغر حقغغ   حقتغغه مثغغانني وىغغا تني ىثقغغاال يكغغون ن غغاب  
ومخس وث ثني ىثقاال وال حيس  يف ن اب التمر أم جعرور وال ىعاإلغارل وومغا نوعغان    
رويئغغان ىغغن التمغغر ووكغغذا ال حيسغغ  يف ن غغاب التمغغر ىغغا يغغرتك للحغغارق ىغغن عغغذ  أو   

 عذسني لعياله.       
 الفصل الثالث

 يف ترا ط وجوب ال كال اناصة وإليه ىباح  ث ثة.
 ملبحث األولا

 يف شرائط زكاة األنعام اخلاصة

ويةرتط يف وجوب ال كال يف ا نعام وو  البل والبقغر واللغنم بانواعهغا السغابقة     
 الذكر ىراإلا إال الةرا ط الستة العاىة املتقدىة الذكر أىور آخر.

 السوم 

ا وي أن تكغغون ا نعغغام سغغا مة طغغوي احلغغوي والسغغوم وغغو الرعغغ  يف املرعغغ  ىغغن  
ودوه كالق يل واصوي السنابل ويقابله العلف كما لو اخذ هلا حنطة أو تغعري   العة 

ودو ذل  واطعاىها هلا.ووو ىن املواضيل ال  يرجل إليها إال العغرا والللغة مبعنغ  أن    
ي د  انهغا سغا مة طغوي احلغوي إلغ  يرغر علرهغا غغري املغانل ىغن ال غد  كغالعلف بعغد              

رقغ  السغوم ى غانعة الرغاع واعطغامه االجغرل        رجوعها ىن املرعغ  آنغاي ىغا.وال يرغر يف    
عل  رعيها يف املرع  كما ال يرر يف صد  السوم ىغا لغو اسغتأجر ارضغا ذا  عةغ  أو      
اترتاوا وأرسل االنعام إليها إلرعت ىنها إلان الرعغ  يف املرعغ  يكغون سغوىا سغوا  كغان       
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ه أم ال.ووكغذا  املرع  ىستأجراي أو ىلكاي أو ىباحا صانل الرغاع أو غغريه علغ  الرعغ  إليغ     
ىن السوم إرساي اللنم يف الغ رع املعغد للغري الرعغ  وكغان ارسغاي اللغنم إليغه ممغا ي غلح           
ال رع.وال يرر يف صد  العلف كون العالف هلا ىال  أو اجنيب ىن ىاي نرسغه أو ىغاي   
غريه كان علرها باختياره أم ال كان علرها ملانل ىن السغوم كغاملطر أو العغدو أو دغو ذلغ       

لو تغ  يف رقغ  السغوم إلغان علغم بغه سغابقا وجبغت ال كغال واال إلغ  جت .واىغا            أم  ال و
أوالو ا نعام وتسم  بالسخاي إل  يرر يف رق  السوم إليها عدم استلنا ها عغن اىهاتهغا   
يف الرضاعة إلمدل عغدم إلطاىهغا رسغ  ىغن احلغوي ويكغون ابتغدا  احلغوي إليهغا ىغن حغني            

أىهاتهغغا واسغغتق هلا بغغالرع .وال إلغغر  بغغني   نتاجهغغا ال ىغغن حغغني إلطاىهغغا واسغغتلنا ها ىغغن 
املرترعة بني السا مة واملعلوإلة نعم لو علرت بعد إلطاىها أثنا  احلوي استأنف احلوي ىن 

 حني سوىها.
 الشرط الثاني

 حوالن احلول عليها

)الةرط الثان دل كغال االنعغام حغوالن احلغوي عليهغا عنغد ىالكهغا جاىعغة لةغرا ط          
ا يف الةهر الثان  عةر وال يعترب انقرامه عليهغا مبعنغ  انغه    الوجوب ووو يتحق  بدخوهل

جمرو إذا جا  الةهر الثان  عةر عليها وو  جاىعة للةرا ط وجبغت إليهغا ال كغال وجوبغا     
ىسغغتقرا وال يرغغر إلقغغد الةغغروط بعغغد وخولغغه.إللو ىلغغ  الن غغاب بعغغد يغغوم ىغغن الةغغهر      

ال عليغه لغدخوهلا بغذل     إلبم رو وخوي اليوم الثان  بعد اهل ي احلاوي عةر جت  ال كغ 
يف الثان  عةر وعل  وغذا إلقغس ىغا عغداه.إللو إلغرض ان ىلغ  الن غاب يف اليغوم الرابغل          
بعغغد اهلغغ ي وجبغغت عليغغه ال كغغال بغغدخوي اليغغوم انغغاىس بعغغد اهلغغ ي احلغغاوي عةغغر        
وولم غغرا إلانغغه يف ا ميغغل جتغغ  ال كغغال وجوبغغاي ىسغغتقراي ولكغغن بقيغغة الةغغهر الثغغان  عةغغر   

تغغدى  احلغغوي الثغغان  بعغغد انتهغغا  الثغغان  عةغغر ومتاىغغه.ولو نق غغت  رسغغ  ىغغن احلغغوي ويب
ا نعام عن الن اب أو أبغدلت ا نعغام مبثلغها سبغل وخغوي الثغان  عةغر ولغو بقليغل كغأن           
أبدي اللنم بلنم ىثلها يف أثنا  احلوي سقطت ال كال عنها وأستأنف احلوي هلغا ولغو كغان    

ط ال كغغال عنهغغا لغغو إلقغغد  بعغغا  ابغغداهلا للرغغرار ىغغن وجغغوب  كاتهغغا عليه.ووكغغذا تسغغق 
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تروط الوجوب سبل وخغوي الثغان  عةغر كغأن  اي سغوىها أو ع يغتمكن ىغن الت غرا         
إليها أو ووبها للريه ودو ذلغ  إلانغه يسغتأنف هلغا حغوال جديغداي وال حيسغ  ىغا سغب  ىغن           
احلوي.ولو إرتدِّ املسلم عن إلطرل أو ىا  سبل وخوي الثان  عةغر اسغتأنف احلغوي وارثغه     

ىن احلوي ىا ىرغ  ولغو الغل الرقغري ىغن ال كغال ن غابا وحغاي عليغه احلغوي           وال حيس  
وجبغغت إليغغغه ال كغغغال كمغغغا إذا اكتسغغغ  بغغغه رحبغغأ  ا غغغداي علغغغ  ىؤونغغغة سغغغنته وجغغغ  إليغغغه   

 انمس.وإذا كان ىا تعل  به ال كال إلاضل ىؤونة سنته أخرجت ال كال سبل انمس.
اباي ىسغتق ي مبعنغ  أنهغا لغو     ولو ولد  ا نعام يف أثنا  احلوي إلان كانت أوالووا ن 

إلغغرض ىلكهغغا لغغه ىغغل الن غغاب الغغذي عنغغده وإلعغغة واحغغدل كغغان إليغغه ال كغغال أيرغغا كمغغا يف   
الن اب الذي عنده نرري ىا لو كان عنده مخغس ىغن البغل إلأولغد  لغه يف أثنغا  احلغوي        
مخسغغا أو كغغان عنغغده أربعغغون إلاولغغد  لغغه يف أثنغغا  احلغغوي ث ثغغني أو أربعغغني إلرغغ  وغغذه    

س  لكغل ِّ حغوال ىسغتق  إلا ىهغا  هلغا حغوي ىغن حغني ىلكهغا وا والو هلغا           ال ورل حي
 حوي ىن حني نتاجها ووكذا يرعل يف باس  السنني.

وأىا إذا كانت ا والو ليست بن اب ىستقل ولكن كانت ىكملة للن غاب الغذي   
عنده بعد إخغراب ال كغال ىنغه مبعنغ  انهغا بانرغماىها حي غل ن غاب ثغان  كمغا إذا ولغد             

ن ىغغن البقغغر إحغغدى عةغغرل بقغغرل يف أثنغغا  احلغغوي أو ولغغد  مثغغانون ىغغن اللغغنم أثغغنني ث ثغغو
وأربعني تال يف أثنا  احلوي إلر  السنة ا وال حيس  احلوي ل ىها  وعند انتهغا  حغوي   
ا ىها  حيس  احلوي  ميل ا ىها  ىل ا والو وبعبغارل أوضغح أنغه يف عغام والوتهغا      

سغغ  لل ميل.واىغغا إذا كانغغت ا والو ليسغغت   حيسغغ  حغغوي ا ىهغغا  إلقغغط وبعغغدوا حي   
بن غغاب  ىسغغتقل وال ىكملغغة للن غغاب إلهغغو عرغغو وال ىدخليغغة للحغغوي إليهغغا ال يف السغغنة    
ا وال وال يف غريوا سوا  كانت ا والو مبقدار الن اب الذي عنغده كمغا لغو كغان عنغده      

للن غاب  أربعون تال إلاولد  له أربعني إلان ا ربعني ليست بن اب ىستقل وال مبكملة 
الن الثمانني ليس إليها اال تال واحدل كغا ربعني.أو كانغت ا والو أسغل كمغا لغو أولغد        
له ث ثني تال إلعل  كل تكون االوالو عرغواي لغيس عليهغا تغ   وال ىدخليغة للحغوي إليهغا        
وىن وذا القبيل ىا لو أولد  البل عنده الباللة سغتة وعةغرين مخسغاي  ن انمغس ىغل      
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اب ىسغغتقل وال ىكملغغة للن غغاب.وىن وغغذا يعغغرا احلكغغم ىغغا لغغو وغغذا العغغدو لغغيس بن غغ
كانت ا ىها  ليسغت بن غاب إلأولغد  أوالواي بللغت بهغا الن غاب إلانغه حيسغ  احلغوي          
لل ميل ىن حني الوالول.وىثل أوالو ا نعام يف احلكم ىغا لغو ىلغ  ىغن جغنس ىغا عنغده        

و العغت تغروط   ىن الن اب بةرا  أو ارث أو وبة أو دو ذل  وىثل ذل  أيرغا ىغا لغ   
 ال كال بعا ا نعام بعد إلقدوا يف أثنا  احلوي كما لو ساىت املعلوإلة يف أثنا  احلوي.

 الشرط الثالث
 عدم كون األنعام عوامل

)الةغغرط الثالغغ دلوجوب ال كغغال يف ا نعغغام أال تكغغون عواىغغل طغغوي احلغغوي إلغغ    
و ذلغغ  إلمتغغ  جتغغ  ال كغغال يف املتخغغذل للسغغق  والدياسغغة والركغغوب ومحغغل ا ثقغغاي ودغغ

صغغار  عواىغغل ع جتغغ  إليهغغا ال كغغال واسغغتأنف هلغغا احلغغوي ىغغن حغغني عغغدم العمغغل ويف    
ال حيح إمنا ال كال علغ  السغا مة املرسغلة يف ىرجهغا عاىهغا.ووو ىغن املواضغيل العرإليغة         
ال  يرجل إليها إال العرا وىل الة  يف كونها عاىلة إلال كال واجبة ان ع تكن حالتهغا  

يكر  الق غد إال العمغل إللغو تغراوا للعمغل ثغم ع يعمغل بهغا إال أن          السابقة عاىلة.وال
 وخل الةهر الثان  عةر وجبت إليها ال كال ىل اجتماع باس  الةرا ط.

 
 

 املبحث الثاني
 يف شرائط زكاة الذهب والفضة اخلاصة

ويةرتط يف وجوب ال كال يف الغذو  والررغة ىرغاإلا إال الةغرا ط السغتة العاىغة       
 أىور آخر.املتقدىة الذكر 

 الشرط األول
 أن يكونا مسكوكني

الةغرط ا وي أن يكغون الغغذو  والررغة ىسغغكوكني بسغكة املعاىلغغة سغوا  كانغغت      
سكة إس م أو غريوا وسوا  كانت السكة بالكتابة أو بلريوا ىن ا تغكاي وسغوا  كغان    

تعاىغل  التعاىل بها يف اليل البلدان أو لت غا ببعرغها كالربيغة اهلنديغة.نعم ال بغد ىغن ال      
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بها إلع  وون ىا و غر التعاىغل بهغا كا يغدي العثمغان  إلغان  غاور ا خبغار وغو وجغوب           
ال كال إليما إليه ىنرعة التعاىل إلر  انرب ال جت  ال كال إليما سب  اال تغرى ان املنرعغة سغد    
ذوبت.إل  جت  ال كال يف االورا  الغ  يتعاىغل بهغا كغاورا  العملغة العراسيغة وااليرانيغة        

ا   الذو  وال يف الترب وال يف نقغار الررغة وال يف املنقوتغني بكتابغة أو دووغا      وال يف سب
لل ينة أو التغربك وال للتعاىغل بها.ووكغذا ال جتغ  ال كغال يف الغذو  والررغة إذا تعاىغل         
بهمغا وع يكونغغا ىسغكوكني ووكغغذا ال جتغغ  ال كغال يف املسغغكوك ىنهمغا إذا ايغغت سغغكته     

 حت  انه اصبح ال ي لح للتعاىغل بغه.وال جتغ  ال كغال     حبي  ع يب  إليه اثر لسكته أص 
يف ا وان  واوال  امل نوعة ىن الغذو  والررغة سغوا  كانغت اللغة أو ارىغة كغآال         
اللهو وا وان  املتخذل للةراب.وال جت  ال كال يف احلل  امل نوع ىغن الغذو  والررغة    

وسغوا  كغان احللغ  ىتخغذا     سوا  كان ال  للمرأل أو ارىا كاناني ىن الغذو  للرجغل   
ىغن الغدراوم أو الغدنانري كغغالق ول املعلغ  بهغا الغدنانري أو الغغدراوم أم ىغن غريوغا إلانغغه ال         
جت  يف ذل  ال كال.ولو سبكت الدراوم أو الدنانري أو صاغها حليا سبغل حلغوي احلغوي    

 إلرارا ىن ال كال صح ذل  وع جت  عليه ال كال.
 الشرط الثاني
 نقدينحوالن احلول على ال

)الةغغرط الثغغان دلوجوب ال كغغال يف الغغذو  والررغغة حغغوي احلغغوي عليهمغغا عنغغد    
ىالكهما جاىعني لةرا ط الوجوب.واحلوي يتحق  بدخوهلما يف الةهر الثغان  عةغر وال   
يعترب انقرامه عليهما كما تقدم ذل  يف حوي ا نعام.إللو نقغص عغن الن غاب سبغل متغام      

ما ع جتغ  ال كغال إليهمغا سغوا  كغان التبغديل أو       احلوي أو تبغدال ولغو با غانس أو سغبكه    
 النقي ة أو السب  بق د الررار ىن ال كال أو للري ذل   

 الشرط الثالث
 عدم جعلهما نفقة الهله

)الةرط الثال دلوجوب ال كال يف الذو  والررة عغدم جعلغهما نرقغة الولغه يف      
عغغان لةغغرا ط  حغغاي كونغغه غغغري ىقغغيم عنغغدوم إلانغغه لغغو ىرغغ  عليهمغغا احلغغوي وومغغا جاى     
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الوجوب وكانا سد جعلهما نرقة  وله وع يكن ىقيما عندوم ع جت  إليهما ال كغال وان  
 كان ىتمكنا ىن الت را إليهما.

 املبحث الثالث
 يف الشرائط اخلاصة لزكاة الغالت األربع

ووغغ  احلنطغغة والةغغعري والتمغغر وال بي .ويةغغرتط يف وجغغوب  كغغال وغغذه اللغغ     
 إال الةرا ط الستة العاىة املتقدىة الذكر أىور آخر.ا ربل بانواعها ىراإلا 

 الشرط األول
 صدق اسم الغلة عليها

)الةرط ا ويدان تكون مترا و بيبغا وحنطغة وتغعري إلغ  جتغ  يف الللغة إذا كانغت        
بسغغرا أو ح غغرىا أو عنبغغا أو رطبغغا إذا ع ي غغد  عليغغه اسغغم التمغغر وال يف احلبغغوب سبغغل   

ان وو صد  اسغم احلنطغة والةغعري والتمغر وال بيغ  إلغإذا       انعقاو حبها.واحلاصل ان املي 
صد  االسم وجبت إليها ال كال واال إل .وعليه إلقبل صد  امسها للمالغ  أن يت غرا   
بها ىا تا  بدون الرمان ل كاتها حت  ىل الترريط ولغو نقلغت بناسغل تغرع  عغن ىلكغه       

ال كغال ىنهغا وغو    وجبت  كاتها عل  املنتقل إليه الذي صد  امسها عنده.ووست اخراب 
وست صد  امسها عليها حبي  جيو  للمالغ  وإلغل  كغال احلبغوب سبغل أن تقطغف ووإلغل        
 كال التمر وال بي  سبغل أن يقطل.وجيغو  تغاخري اخغراب  كاتهغا إال  ىغان تقسغيمها بغني         
الةركا  حبس  العاول ووو  ىغان سطرهغا وت غرية احلبغوب ىغن الغتنب والقةغر مبغا جغر           

ال راعة ومثر االتغ ار بغني الةغركا  إللغو أخروغا عغن ذلغ  ىغل         العاول يف تقسيم حاصل 
وجوو املسغتح  بغدون جمغو  تغرع  كغان ضغاىناي لغو تلرغت اىغا سبغل وغذا الوسغت وعنغد              

 صد  االسم إليرمن لو تلرت بترريط ىنه.
 الشرط الثاني

 ملكية الغلة قبل وقت الوجوب

حاي تعلغ  ال كغال    )الةرط الثان د لوجوب ال كال يف الل   أن يكون ىلكها     
بها ىسب  عن سب  ىل  عليهغا اال انغه ىسغب  عغن ابتيغاع أو وبغة أو إرث أو دغو ذلغ          
وبتعبري آخر أن يدخل وسغت وجغوب ال كغال والللغة كانغت مملوكغة لغه وعليغه إللغو حغدث           
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ىلكه هلا حاي وجوبها بابتياع أو وبة أو إرث أو غري ذل  كغأن سغارن انتقاهلغا إليغه وسغت      
ا أو مترا أو حنطة أو تعري إل  جت  عل  املنتقل إليه ل كال  نغه ع حي غل   صريورتها  بيب

لغغه الةغغرط املغغذكور ووغغو سغغب  امللكيغغة وال جتغغ  أيرغغا علغغ  املنتقغغل ىنغغه  نغغه ع حي غغل  
اناىس ىن الةروط العاىة لوجوب ال كال ووو إىكان الت را ىل امللكيغة حغاي تعلغ     

الةرط انغاىس إلغان وغذا الةغرط وغو امللكيغة       ال كال.وبهذا  هر ل  ان وذا الةرط غري 
سبل تعل  ال كال ولو بآن واحد والةرط اناىس وغو امللكيغة ىغل إىكغان الت غرا حغاي       

 التعل .
إل  وجه ملغا توومغه بعرغهم ىغن انغه عينغه.وعل  وغذا إلقغد  هغر لغ  صغحة ىغا يف             

و ىغن ان عمغاي ال راعغة والبسغاتني ىغن حغاإلم أو جنغار أ        كتاب جدنا كاتف اللطغا   
مساو وغريوم ان ىلكوا احل ة ىن العني سبل تعل  ال كال بها كغأن يكغون هلغم سغهم يف     
اصغغل ال راعغغة أو سغغهم سبغغل تعلغغ  ال كغغال بهغغا واسغغتمر إال حغغني التعلغغ  وجبغغت علغغيهم 

 ال كال وأال إل .
 الشرط الثالث

 أال تكون من حصة السلطان

يف ىقابغل ىغا تأخغذه    )الةرط الثالغ دلوجوب ال كغال يف اللغ   أال تكغون الللغة      
احلكوىة باسم الرريبة عل  ال رع سوا  ِأخذ  سهراي أو وإلعها باختياره.إلان املقدار ىغن  
الللة إذا كانت سيمته أو ىا يقابله أو نرسه ضريبة للحكوىة ال حيس  ىن الن اب وليس 

وط عليه  كال وامنا جت  ال كال إليما بق  بعغد إخراجغه إذا كغان املغاي البغاس  جاىعغاي لةغر       
 ال كال.

وأىغغا ىغغا سابغغل املؤونغغة ىغغن الللغغة إلاملةغغهور انغغه كغغذل  ال جتغغ  إليغغه ال كغغال ولكغغن   
التحقي  انغه جتغ  إليغه ال كغال وحيسغ  ىغن الن غاب وتكغون املؤونغة علغ  املالغ  سغوا              
كانت ىؤونة ال رع كما لو جعل أجرل ىن الدراوم للر حة أو السق  أو احلرث كغأجرل  

ةرتال لل راعة أو اجرتهغا لل راعغة وكغثمن ىرغخة املغا  أو      الدركرتا  وكثمن ا رض امل
الدوالي  وآالتهغا أو أجرتهغا أو اجغرل الغثريان ودووغا الغ  يسغق  بهغا الغ رع أو حيغرث           
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عليها أو مثن ال رع إذا تراه سبل تعل  وجوب ال كال به وى غارا اخغراب النهغر وكريغه     
ا رض وسغغوا  كانغغت ىؤونغغة  أو بنغغا  جغغدران البسغغتان وتنقيغغة ىواضغغيل امليغغاه وتسغغطيح 

حاصل ال رع كاجرل احل او والقطغل والت غرية واحلمالغة وىغا نقغص بسغب  الغ رع ىغن         
 اوال  والعواىل إلان اليل ذل  يكون عل  املال .

 الفصل الرابع
 يف الفريضة الثابتة من الزكاة وأحكامها

 وسد عرإلت يف ىبح  اترتاط الن اب ىقدار ىا جي  يف كل ن اب ىغن إلريرغة   
ال كال.وحي  ان ال كال ح  ىال  ىتعل  بعني الن اب وليس بنحو الةركة احلقيقية بغل  
وغغ  تةغغبه نغغذر وإلغغل سيمغغة ىقغغدار خغغاص للرقغغري ىغغن عغغني ىغغاي ل غغوص أو تةغغبه حغغ    
ال وجة املتعل  بقيمة البنا  واحلاصل ان الةارع إمنا إلرض ىقدارا ىغن املاليغة غغري ىقيغدل     

إلي غو  للمالغ  أن يعطغ  القيمغة السغوسية الثابتغة        خب وص نوع يف عني الن غاب وعليغه  
وست اوا هغا يف بلغد اوا هغا وراومغا أو أعيانغاي خارجيغة كغأن يعطغ  بقيمغة ال كغال ثيابغاي أو            
كتابا أو وارا أو دو ذل  أو وينا عل  الرقري حيتسبه ىنها.كما أنه جيو  له أن يعطغ  بغدي   

الن غاب وال إلغر  يف ذلغ  بغني  كغال       الرريرة ىن نوعها بقيمتها وان ع يكغن واخغ ي يف  
ا نعام وبني  كال النقدين والل  .والبيغل ال غاور ىنغه ملغا إليغه ال كغال صغحيح إذا أوى        
ال كال وحيرم عليه البيل ودوه إذا ع يؤووا كما حيغرم علغ  املةغرتي الةغرا  إذا علغم ان      

االوا  لل كال واال إلغ   يف املاي  كال وع يؤووا ال وو وال البا ل إلاملعاىلة صحيحة بةرط 
جيغغو  للمةغغرتي أن يت غغرا مبقغغدار ال كغغال وال للبغغا ل أن يت غغرا إليمغغا وغغو عغغوض          
ال كال.كما أنه ثبت ترعا يف إلريرة ال كال يف البل عل  ىن وجبت عليه سن ىنهغا وع  
تكن عنده وعنده أعل  ىنها بسن وإلعها وأخغذ تغاتني أو عةغرين ورومغا إلمغث  لغو كغان        

ن الواج  عليغه حقغة أعطغ  ا ذعغة وأخغذ تغاتني أو عةغرين ورومغا         عنده جذعة وكا
ووكذا الك م يف الباس .ولو إلرض انه كان عنده اسغل ىغن الرريرغة بسغن وإلعغه وأعطغ        
ىعه تاتني أو عةرين وروما كما لو إلرض يف املثاي املذكور عنغده حقغة والواجغ  عليغه     

عاىغل وال للرقري.كمغا أن أجغ ا     جذعة.وانيار بني وإلل الةاتني والدراوم للمالغ  ال لل 
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ىغغا ذكرنغغاه عغغن الرريرغغة يف البغغل ال إلغغر  إليغغه بغغني أن تكغغون القيمغغة السغغوسية للرريرغغة    
ىساوية ملا وإلعه أم ال.وخيتص وذا احلكم يف البل مبا كغان الترغاو  بسغن واحغد أىغا لغو       
 كان التراو  بأ يد ىن ذل  إل  ي ح وان تراعف التقغدير علغ  نسغبته.وال جيغ ي عغن     

اناث البل يف الرريرة ذكوروا وان كانت الذكور أكرب ىنها سنا إل  جيغ ي عغن ا ذعغة    
ا ذع وال عن بنت املخاض ابن املخاض وجي ي الذكر عغن االنثغ  يف اللغنم وبغالعكس     
سوا  كان الن اب كله ذكورا أو كله اناثا أو ىلرقغا بينهمغا ابغ  كغان أو غنمغا ووكغذا يف       

لتبيعة يف الن اب ا وي للبقر ويف الن اب الساوق ل بل جيغ ي  البقر جي ي التبيل عن ا
ابن اللبغون عغن بنغت املخغاض إذا ع تكغن ىوجغوول عنده.واحلاصغل أنغه ال بغد يف  كغال           

االنعام ىن وإلل االناث اال يف اللنم والن اب ا وي للبقر والن اب السغاوق ل بغل إذا    
ن.واملعروا ان الةغال الغ  تؤخغذ يف    ع تكن عنده بنت لاض إلانه جي ي عنها ابغن لبغو  

ال كال سوا  كانت يف ن اب اللنم أو البل أو اللنم الغ  جيغرب بهغا النغاسص ىغن اسغنان       
البل و  ا ذع ىن الرأن والثين ىن املع  وان ا ذع ىا وخل يف السغنة الثانيغة والغثين    

 ىا وخل يف الثالثة وال وليل عل  ذل  بل يكر  ى دا  الةال.
انيار يف وإلغل أي إلغرو ىغن أإلغراو الرريرغة تغا  حتغ  لغو كغان الن غاب            وللمال 

جمتمعا ىن الران ىل املع  أو ىن البقر ىغل ا غاىوق أو ىغن البغل العغراب أو البخغات        
أو الن دي أو العراس  إلان املال  بانيغار يف إخغراب الرريرغة ىغن أي إلغرو تغا  ووكغذا        

وسط ىن الرريرة وال يل م عليغه وإلغل ا علغ     للمال  انيار يف عطا  الررو ا ون  أو ال
ىنها يف ا نعام والنقدين والل   بل جيو  له أن يدإلل الرريرة ىن غري بلده وان كانغت  
أون  سيمة إل  جي  عليه وإلل إلحغل الرغراب وال املعغدل ل كغل وال الربغ  ووغ  القريبغة        

 جتعغل لريضغل ىنهغا ولغد     العهد بالوالول ال  اعد  ل نتراع بهغا لبيتغه وضغيوإله وال الغ     
صغغاحبها وولغغدوا وال احلاىغغل وال الللغغة الغغ  اصغغذوا لنرسغغه أو ضغغيوإله وال الغغدراوم        

 والدنانري غري امللةوتة ال اإلية.
نعم ليس للمال  وإلل انبي  يف  كال الل   وليس له وإلل ذا  العي  يف  كغال  

ة السغن املسغمال باهلرىغة    االنعام حت  لو كان العي  إليهغا وغو املغرض وال الكغبريل الطاعنغ     
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حت  لو كغان الن غاب كلغه كغذل  اال أن يةغا  الرقغري والعاىغل اخغذوا ىغن حقغهلوليس           
النراق ىن املرض الغذي مينغل ىغن ا خغذ.وال جيغ  وإلغل منغا  ال كغال املت غل واملنر غل           
علغغ  املالغغ  ولغغو تغغأخر  عنغغده ال كغغال إلغغ  جيغغ  عليغغه وإلغغل الغغدون وال غغوا واللغغنب     

 ع ي ال كال.   وأوالووا إال إذا
والرريرة يف الل   ن ف العةر إليما سق  بع ب ىغن ىرغخة ودووغا واىغا ىغا      
ال يسق  بع ب كاملسق  سيحا ووو املا  ا اري عل  ا رض ىغن وون واسغطة أو بعغ     
ووو ىا ميتص عروسغه املغا  ىغن ا رض كمغا لغو كانغت ا رض سريبغة ىغن النهغر أو عغذيا           

اليغل ذلغ  العةغر وىغا تغ  إليغه إلالواجغ  إعطغا  ن غف          ووو ىا سقته السما  إلان يف 
العةر.وإذا سق  بلري ع ب ىرل وبع  أخرى إلان كان سقيه بكل ىنهمغا سغقيا ىعتغدا بغه     
يف العرا أعط  ىن ن ره العةر وىن ن غره اوخغر ن غف العةغر.إليكون الواجغ  إليغه       

ه كمغا لغو كغان    ث ثة أرباع  عةر جمموع ال رع.واىغا إذا ع يكغن السغق  بغاوخر ىعتغدا بغ      
ال رع يسغق  باملرغخة وأحيانغا بغاملطر أو بالسغيح أو بغالعكس كغان احلكغم تابعغا للسغق            
ملعتغغد بغغه وون غغغريه إليعطغغ  ن غغف العةغغر يف املثغغاي ا وي والعةغغر يف املثغغاي الثغغان .وىل  

 الة  إل  جي  أ يد ىن ن ف العةر.
إوراكهغا إليهغا    ولو كغان عنغده غلغة يف ىواضغل ىتقاربغة أو بلغدان ىتباعغدل يترغاو         

بالسرعة والبط  إلان بل  بعرها احلد الغذي يتعلغ  بغه الوجغوب وكغان ن غابا ىسغت معا        
للةرا ط أخذ ىنه ال كال ثم أخذ ىن الباس  عند تعل  الوجغوب بغه سغل عغن الن غاب أو      
كثر.وأىا ان كان ناس ا عن الن اب ع يؤخغذ ىنغه تغ   بغل يرتبغص إال ان يغدرك ىغن        

اب إليؤخغغذ ىنغغه ال كغغال ثغغم تؤخغغذ ال كغغال ىغغن البغغاس  سغغلِّ عغغن   الللغغة ىغغا يكمغغل بغغه الن غغ 
الن اب أو كثر.والناسص عن الن اب ىن الل   سوا  كان ىوجوواي أو اتلره باختياره 
ببيل أو أكل أو دوه ذل  يكون ىكم  له نعغم لغو غ غ  ىنغه أو تلغف بآإلغة مساويغة ع        

بلغ  ن غابا وجبغت ال كغال      يكن الباس  ىكم  له ن ابا بل حبس  الباس  علغ  حغده إلغان   
 وإال إل .
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 الفصل اخلامس
 يف اخلرص

ووغغو عبغغارل عغغن صمغغني اك غغوي ىغغن اللغغ   ا ربغغل التمغغر وال بيغغ  واحلنطغغة     
والةعري وتقديره بالرن والتقري .بأن يدور انارص بكل خنلة أو ت رل وينرغر  مغوع   

ه حتغ  يعغني ىقغدار ال كغال     احلنطة أو الةعري أو التمر أو ال بيغ  لغيعني ىقغدار ال كغال إليغ     
عل  ال راعني وخيل  بينهم وبني اك وي وست تعل  الوجوب به ويعترب يف انارص ىا 

 يعترب يف أول انربل ىن الوثو  بقوله.
 فائدة اخلرص

وإلا دتغغه إخغغراب ال كغغال حبسغغاب انغغرص كمغغا صغغرب حبسغغاب الكيغغل وامليغغ ان         
ي عنغد تعلغ  الوجغوب بغه.وحرم ال كغال      والتوسعة عل  امل ارعني يف التناوي ىن اك و

سبغل أن تؤكغل الثمغار وترغر  إليمغا إذا ع يغؤىن ىغن اربغاب الثمغرل أن يررطغوا بهغا عنغغد            
وجوبها.وتسهيل وإلعها حبساب انغرص عنغد وجوبهغا سبغل سطعهغا وت غريتها إلغان كغثرياي         

هل ىن النروق ال ترغ  يف بقا  ذىتها ىةلولة إلإذا عني املقدار الواج  سبل وجوبه سغ 
عليه التأوية عند الوجوب وأىكنه املباورل إليها.وسد ىنغل احلنريغة ىغن انغرص بغدعواوم      

 انه يرر  إال الربا ومحلوا أحاوي  انرص عل  انها كانت سبل رريم الربا.
 وقت اخلرص

ووسته ىوسل يبدأ ىن حني بغدو صغ   الثمغرل وان ع تبلغ  الثمغرل حغد تعلغ              
يف الرط  أو العن  أو ال رع انها لو صغار  متغرا أو  بيبغا أو    ال كال كأن ينرر انارص 

حنطة أو تعريا أي ىقدار تكون  كاتها ليعينها عل  ىالك  الثمر أو ينرر يف نرغس التمغر   
أو ال بيغغ  أو احلنطغغة أو الةغغعري ويعغغني ذلغغ  إليغغه.وال جيغغو  الخغغراب لل كغغال ان ح غغل 

 رقري.انرص سبل تعل  الوجوب إال بعنوان االسرتاض لل
 اخلرص ليس مبعاملة

ويعترب يف نروذ انرص عل  املال  رضاه وال يةرتط إليغه صغيلة خاصغة بغل وغو         
يتحق  مب رو التبان  عليغه إلانغه طريغ  ملعرإلغة ىقغدار ال كغال نرغري الكيغل وامليغ ان.وليس          
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مبعاىلة خاصة تةتمل عل  ترمني املال  ىقغدارا ىغن املغاي يف ىقابغل ح غة ال كغال إللغو        
ل ياول يف يد املال  وج  رووا وإن  هر  النقي ة وج  وإلعها نعم لغو جغ      هر  ا

ب غغيلة ال غغلح انطبغغ  علغغ  املعغغاى   املتعارإلغغة.وال يلغغ م ارغغاو العغغوض واملعغغوض ملغغا   
اخرتناه ىن ان ال كال تتعل  باملالية املعرال عن ان وصية واعتبار ان وصغية يف املقغدار   

ودل للثمغغر إليكغغون نرغغري بيغغل التمغغر علغغ  الةغغ رل يف املخغغروص.وال يلغغ م ا هالغغة للمةغغا
كرايغغة املةغغاودل يف رإلغغل ا هالغغة إليرغغمن املالغغ  ال كغغال مبقغغدار ىغغن العغغني ويكغغون ذلغغ   
املقدار يف عهدته سوا  نقص عن ىقغدار ال كغال أو  او إلتكغون ال يغاول للمالغ  وليسغت       

 النقي ة عليه.
 

 
 الفصل السادس

نية وتروط املستحقني هلغا وإليغه حبثغان ا وي يف    يف ىوارو صرا ال كال وو  مثا   
 ىوارو ال را والثان  يف الةروط العاىة للمستحقني هلا.

 البحث األول
 يف موارد صرف الزكاة وهي مثانية

 الفقراء واملساكني

)ا وي والثغغان دالرقرا  واملسغغاكني واملغغراو بهغغم ىغغن ال ميلغغ  سغغو  السغغنة لنرسغغه   
لنرقغة عليغه أم ال ىغن الطعغام والةغراب والرغرا  واللبغاق        وعياله سوا  كغانوا واجغيب ا  

واملسكن والدوا  وكل ىا حيتاب إليه حتغ  أجغرل الطبيغ  ىغن غغري إسغراا وال مينغل ىغن         
أخذ ال كال وجوو وار له يسكنها و خاوم خيدىه وأثغاث بيغت ال قغة باحلغاي وكتغ  علغم       

أو لةغرإله وعغ ه بغه ويف     يةتلل بهغا لنيغل العلغم أو املغاي وكغل ىغا احتاجغه لع غ ه بدونغه         
 رواية إمساعيل بن عبد الع ي  عن أبيه ساي وخلت أنا وأبو ب ري عل  أبغ  عبغد اهلل  

إلقاي له أبو ب ري ان لنا صديقا له وار تسغوى أربعغة آالا وروغم ولغه جاريغة ولغه غغ م        
يستق  عل  كل الل كل يغوم ىغا بغني الغدرومني إال ا ربعغة سغوى علغف ا مغل ولغه          

يغا أبغا امغد     نعم ساي وله وذه العروض إلقغاي   ن يأخذ ىن ال كال ساي عياي أله أ
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أإلتغغأىرن  ان آىغغره يبيغغل واره ووغغ  عغغ ه أو يبيغغل جاريتغغه الغغ  تقيغغه احلغغر والغغربو وت غغون 
وجهه ووجه عياله أو آىره أن يبيل غ ىه أو الله ووو ىعيةغته وسوتغه بغل يأخغذ ال كغال      

وال الله انته  وذا احلغدي  وإليغه ىغا يغدي علغ        إله  له ح ي وال يبيل واره وال غ ىه
عل  تيعتهم وحرصغهم علغ  ىنرعغتهم.نعم ال ا غد علغ  حاجتغه        ىدى ترقة ا  مة 

ىن وار أخرى أو عبد آخغر أو غغري ذلغ  وكغان مثنغه يرغ  مبؤونغة سغنته ىغل ىغا عنغده ىغن             
ىغن القغو    القو  ع جي  له أخذ ال كال واىا إذا كان ال ير  مبؤونغة سغنته ىغل ىغا عنغده      

جا  له أخذ ال كال وان ع يبعه وكما ال يرر أعيان تل  ا تغيا  بغالرقر كغذل  ال يرغر     
وجوو أمثانها عنده ىل احلاجغة إليهغا كغاملهر للغ واب  نهغا ىغن املؤونة.ويةغرتط يف الرقغري         
واملسكني يف أخذوما وذا السغهم احلريغة إلغ  يعطغ  اململغوك حتغ  لغو كغان غغري واجغ            

كان آبقاي وي ح أن يعط  ىن باس  السهام ان وخل يف ىسغتحقها ولكغن ال    النرقة كما لو
 حيس  ذل  ىن نرقته الواجبة عل  ىواله.

 الفرق بني الفقر واملسكنة

والرر  بني الرقر واملسكنة املأخوذين يف ىستح  ال كال وو أن ا وي ىن ع تبلغ   
  ىغغا بللغغت بغغه احلاجغغة إال بغغه احلاجغغة إال املعيةغغة إال سغغؤاي ىغغا يف أيغغدي النغغاق والثغغان 

 املسكنة والذلة حت  صار يسأي ىا يف أيدي الناق.  
 من حيرم عليه ومن جيوز له األخذ من الزكاة

 من سهم الفقراء واملساكني

وال جيو  أن يتناوي ال كال ىن سهم الرقرا  واملساكني ىن كغان ميلغ  سغو  السغنة     
ل غنعة املناسغبة حلالغه القغاور إلعغ ي      لنرسه وعياله بقدر حاجتهم ىن غري إسغراا وال ذو ا 

أن ميون نرسه وعياله ىنها حبس  حاجتهم طوي سغنته إلانغه حيغرم عليغه أن يتنغاوي ال كغال       
ىن السهم املذكور سوا  اتتلل ب نعته أم تركها وال ىغن يقغدر علغ  االكتسغاب ال  غ       

وي ال كغال  بةأنه الذي يكريه وعياله طوي السنة حبس  حغاجتهم إلانغه حيغرم عليغه أن يتنغا     
ىغغن السغغهم املغغذكور سغغوا  اكتسغغ  أم ال واىغغا غغغري ال  غغ  حبالغغه كاالحتطغغاب والكغغنس  
واندىة إلالقدرل عليه ال متنغل ىغن تنغاوي ال كغال ووكغذا القغدرل علغ  الكسغ  وال غنعة          
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واحلرإلة الةاسة ال  ال تتحمل عاول وإن ع تكغن ىناإليغة لةغأنه كالبنغا  إذا كغرب سغنه إلانغه        
 اوي ال كال.جيو  له أن يتن

واحلاصل ان املي ان يف ذل  وو القغدرل الرعليغة علغ  أن يكغف نرسغه عغن ال كغال        
بكس  أو ب نعة ال قة حباله.وعليه إللو إلرض ان صاح  احلرإلغة املغذكورل تغرك احلرإلغة     
باختيغاره أو بسغغب  إلقغده اوال  أو عغغدم الطالغغ  هلغا إلاحتغغاب ال كغال يف  ىغغان ال يقغغدر     

احلرإلة إليه أو ال تر  مبؤونتغه كمغا لغو تغرك احلرإلغة نهغارا واحتغاب         عل  احلرإلة أو ال تنرعه
ال كغغال لغغي  أو تغغرك احلرإلغغة صغغيراي إلاحتغغاب ال كغغال تغغتا  جغغا  إعطغغامه ال كال.ووكغغذا        
صاح  االكتساب  نه يف وذه احلغاي ال يقغدر أن يكغف نرسغه عغن ال كغال باكتسغابه وال        

ىغغن كغغان اتاجغغاي يف آن حاجتغغه     حبرإلتغغه.وبعبارل أخغغرى انغغه جيغغو  إعطغغا  ال كغغال لكغغل     
إليها.كما جيو  إعطاموا ملن يتمكن أن يتعلم احلرإلة وع يتعلمها  نه غغري سغاور علغ  أن    
يكغغف نرسغغه عغغن ال كغغال يف وغغذا احلغغني وال جيغغ  عليغغه أن يغغتعلم احلرإلغغة لغغئ  يأخغغذ            

أو ال كال.ووكذا جيو  إعطا  ال كال ملن كان عنده ىاي يكتسغ  بغه أو ى رعغة يسغتثمروا     
وار يؤجروا عل   ا ري البلد إذا كانت الرا دل ىن ذل  ال تكر  سو  السنة له ولعيالغه  
وسد حاجاتهم وال إلر  يف ذل  بني أن يكون أصل املاي الذي يت ر به أو سيمغة امل رعغة   
أو الدار ال  يستللها ميل  بهغا سغو  سغنته أم ال ووكغذا جيغو  إعطغا  ال كغال ل غاح          

 س  والقول إذا كان يق ر التكس  بها عن كراية السنة.احلرإلة وال نعة والك
 تنبيهات مهمة

 دعوى الفقري الفقر مسموعة

)أحدوادانه يكرغ  يف إثبغا  الرقغر لإلنسغان ليعطغ  ال كغال يف صغورل عغدم العلغم          
حباله ىن اللن  والرقر جمرو وعواه الرقر ىل أون  وثو  بها وال حيتاب إال اساىغة بينغة وال   

 غنيا يف الساب  أم ال. ميني سوا  كان
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 ال جيب إعالم الفقري
 بأن املدفوع إليه الزكاة

)ثانيهمادجيو  إعطا  الرقري ال كال بدون إع ىه بأن املغدإلوع لغه  كغال حتغ  للغذي      
يرتإلل عنها حيا  ىن الناق إال إذا علم أن الرقري ال يرض  بأخذ ال كغال أصغ  إلغ  جيغو      

ا ملغغغة إلغغغر  بغغغني االسغغتحيا  ىغغغن النغغغاق وبغغغني  إعطغغامه بغغغدون إع ىغغغه بانهغغا  كال.وب  
 االستنكاا ىن أخذ ال كال إلر  ا وي جيو  العطا  بدون الع م وون الثان .

 جيوز إعطاء الفقري السائل بكفه

)ثالثهغغادجيو  إعطغغا  الرقغغري ىغغن ال كغغال حتغغ  السغغا ل بكرغغه خ إلغغا للمحكغغ  عغغن  
 يف كتابه  او املعاو.  اور ا لس  

 الفقري من الزكاةجواز اغناء 

)رابعهادجيو  إعطا  ال كال للرقغري باسسغاىه املغذكورل بقغدر ىغا يلنيغه بغل بقغدر ىغا          
ي يد عل  غنا ه ويف بعغا الروايغا  انغه يعطغ  ىغن ال كغال ىغا يأكغل ويةغرب ويكتسغ            
ويت وب ويت د  وحيل.نعم بعد غناه ال جيو  أن يدإلل لغه تغيئا ىغن ال كغال إال إذا إإلتقغر      

كم ال  رواوا الكليين عن عدل ىن أصغحابه سلغت البغ  عبغد اهلل الرجغل      ويف رواية احل
ىالل كال حيغل بهغا ان كغان اتاجغا إلليعطغه حلاجتغه        يعط  الرجل ال كال حيل بها ساي 

وإلقره وال يقل له حل بهغا ي غنل بهغا بعغده ىغا يةغا .ووذه روايغة  غاورل يف عغدم جغوا            
 ية كاحلل وال يارل ودو ذل .إعطا  سهم الرقرا  للقيام باالعماي العباو

 الشك يف الفقر

)خاىسهادلو ت  يف أن ىا عنده ىن املاي يكر  ملؤونة السنة لنرسغه ولعيالغه حتغ     
جيو  له أخذ ال كال أم ال إلان كان سبل الة  يعلم بوجغوو ىغا بغه الكرايغة عنغده حرىغت       

احغذ ال كغال وان    عليه ال كال وان كان سبل الة  يعلم بعدم وجوو ىا به الكراية جا  له
ع يعلغغم احلالغغة السغغابقة ميكغغن الرجغغوع إال أصغغالة عغغدم متلغغ  ىقغغدار الكرايغغة املسغغبو     
بالعدم ا  ل  بنا  عل  جريان االست حاب يف العغدام اال ليغة.وإن علغم بسغب  حالغة      
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الرقر إليه وحالة اللن  ولكن ال يعلم أيهما املتقدم ىل تكه إلعغ  يف إلقغره وغنغاه ال جيغو      
 خذ لعدم إحرا  الةرط ووو الرقر.له ا 

 جواز احتساب الدين على الفقري زكاة

)ساوسهادانه لو كان عليه وين عل  ىستح  ال كال جيو  له أن حيتسبه ىن ال كغال  
 بل جيو  له أن يعطيه بعنوان القرض ليحتسبه عليه وست ال كال.

 الثالث من موارد صرف الزكاة عماهلا
أو  تهغد النا غ  عنغه وسغد      ل كال ىغن سبغل االىغام    )الثال دىن املوارو عماي ا

يسمونهم)بامل دسنيدالل ى د  بكسر الداي ىل تةديدوا ووم الساعون يف ر غيلها  
ور ينها والعها وأخذوا وكتابتها وحسابها وسسمتها بإإلرا وا عن ىغاي املالغ  ونقلغها    

إال ان ت غغل إال  وترريقهغغا بغغني املسغغتحقني هلغغا ودغغو ذلغغ  ىغغن ا عمغغاي املتعلقغغة بهغغا      
ىستحقيها.ووؤال  يستحقون ن يباي ىن ال كال وان كانوا أغنيا  بةغرط العمغل سغد جعلغه     
اهلل هلم يف املاي ال كوي الذي ح ل بأيديهم ىن عملهم وليس وو عوضغاي عغن عملغهم    
ولذا ال يل م استي اروم أو تعيني ىقغدار هلغم ىغن املغاي بنحغو ا عالغة بغل حغاهلم حغاي          

ني لل كال مبعن  انهم يسغتحقون سغهما ىغن ال كغال بةغرط عملغهم كغالرقرا         باس  املستحق
 يستحقون سهما ىن املاي بةرط إلقروم.  

وعليه إللو وإلل ا تهد أو املالغ  ال كغال ملسغتحقيها بغدون توسغط عمغاي ال كغال ع        
يستحقوا تيئا ىنها.وال يدخل إليهم الىام وال ا تهد النا   عنه وال املالغ  وان عملغوا   

 يف إي اهلا ملستحقيها.
 شرط العامل

ويةرتط يف صحة جعل الةخص عاى  عل  ال كال أن يكون ناصحا تغريقا اىينغا   
ثقغغة حريرغغاي يرإلغغ  باملاي.ووغغذه ال غغرا  حبسغغ  ا غغرى الطبيعغغ  ال تتغغوإلر وال ميكغغن         
إحرا وا إال يف البال  املؤىن العاوي العارا باحكام الةرع ال  صص عملغه عنغد سياىغه    

لعمل ولو عن تقليغد إذ ىغل عغدم املعرإلغة ال يغؤىن ىغن وسوعغه يف املرسغدل املرغرل مبغاي           با
 الرقري.
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 الرابع من موارد صرف الزكاة املؤلفة قلوبهم
)الرابغغلدىن املغغوارو املؤلرغغة سلغغوبهم.ووم الغغذين سغغد اسغغروا هلل تعغغاال بالطاعغغة         

عغرإلتهم لغه أو ىوجبغا    والوحدانية ويكون العطا  هلم ىوجبغا مليلغهم العتنغا  السغ م وى    
لتثبيتهم عليه ورغبتهم إليه.إليةمل الكرار املوحدين واملسغلمني املنغاإلقني وبعبغارل أوضغح     
وذا السهم ال يعط  إال للموحد لكن بةرط أن يرى بإعطا ه أن حي ل له امليل  عتنا  
 الس م وا لرة له أو باعطا ه له يثبت عل  الس م ويرغ  إليغه وال خيغرب عنغه وجيغو     

 إعطا  وذا السهم هلذا ال نف وان ع يكونوا إلقرا .
 اخلامس من موارد صرف زكاة الرقاب

)اناىسدىن املوارو العبيد اكتاجون يف إل  رسغابهم إال ال كغال وان متكنغوا ىغن      
ىؤونغغة سغغنتهم ووغغذا ال غغنف ت غغرا ال كغغال يف إلكهغغم ىغغن ر  العبوويغغة وال إلغغر  بغغني   

كان رت الةدل وغريه وال بغني صغورل وجغوو ىسغتح      املكات  ىنهم وغريه وال بني ىن 
لل كال وبني صورل عدم وجوو املستح  هلا نعم يكره صغرا ىغاي ال كغال يف إلغ  الرسبغة      
إذا ع تكن رت الةدل ىل وجوو املستح  هلا وكيف كان إلاملكات  ينعتغ  مب غرو تأويغة    

وو وست التأويغة لسغيده    املاي ال كوي لسيده.وآخر وست لنية ال كال يف املاي املؤوى لركه
النغه وسغت صغرا ال كغال يف ىورووا.وأىغا غغري املكاتغ  إلانغه يةغرتى ىغن ال كغال ويعتغ              
ووست نية ال كال باملاي الذي يةرتى به العبغد وغو وسغت صغرا ال كغال يف ىورووغا ووغو        
وست ترا  العبد.ووذا العبد املةرتى لو ىا  ولغه ىغاي وال وارث لغه ورثغه الرقرا .ولغو      

 كال يف إلغ  الرسبغة وع ت غرا إليغه اسغرتجعت ىنغه وجيغو  احتسغابها عليغه إذا          وإلعت ال
 كان ىن باس  ا صناا.

 السادس من موارد صرف الزكاة الغارمون
)السغغاوقدىن املغغوارو اللغغارىون.ووم ىغغن علغغيهم الغغدين ووغغؤال  يعطغغون وغغذا     

جغوا    السهم ىن ال كال لر  وينهم إللغو صغرإلوه يف غغريه ارجتغل ىغنهم ولكغن يةغرتط يف       
إعطا هم ىنها تغرطان)أحدومادأن يكونغوا اتغاجني يف إلغ  الغدين إال ال كغال حتغ  لغو         
كانوا يتمكنون ىن ىؤونة سنتهم إال انهغا ال ترغ  ىغؤو نغتهم بسغد ويغنهم وعليغه إللغو كغان          
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املديون كسوبا يتمكن ىن ىعيةته وسرغا  وينغه تغدرجيا حبيغ  ال يغرى العغرا انغه اتغاب         
ا  وينه ال جيو  إعطامه ىن وذا السهم.كما لو كان الدين ىغؤج   وإلقري إال ال كال يف سر

وع حيل أجلغه ال يعطغ  ىغن وغذا السغهم إلع .نعغم لغو كغان كسغوبا يغتمكن ىغن املعيةغة             
والوإلغغا  تغغدرجيا اال انغغه إلعغغ  ال يسغغعه تغغأخري وإلغغا  الغغدين كمغغا لغغو خةغغ  ىغغن احلغغبس أو   

وإلا  الدين بعد حغني كغأن تغدرك    التح ري جا  إعطامه ىن وذا السهم.كما ان متكنه ىن 
غلة بستانه ال مينل ىن جوا  إعطا ه ىن وذا السهم)ثانيهمادعدم صرا اللارم الدين يف 
ىع ية اهلل تعاال بدون عذر ترع  وان تاب بعد ال را.وعليه إللو إلغرض انغه صغرا    

يف  الدين يف ىع ية اهلل ع جي  إعطامه ىن ال كال لوإلا  وينه واىا لو كان ىعغذورا تغرعا  
صرا الدين يف ىع ية اهلل كما لو كان جاو  أو ناسغياي أو ىرغطراي أو جمنونغا أو صغلريا     
جا  إعطامه ىن وذا السهم ووكذا احلاي لو استدان بق د ال را يف ىع غية اهلل وع  
ي رإله إلانه جيو  إعطامه ىن وغذا السغهم ولغو تغ  يف ان صغرإله للغدين كغان يف ىع غية         

 اهلل أم ال جا  إعطامه.
 ن جيوز إعطاؤه من هذا السهمم

جيو  أن يدإلل سهم اللارىني إال الدا ن ىن وون إط ع املغديون وجيغو  وإلعغه إال    
املديون ىن وون اط ع الدا ن كما جيو  أن يعط  لوإلا  وين احلغ  وويغن امليغت ولوإلغا      
ىن جت  نرقتغه علغ  امل كغ  أو ال جتغ  إللغو إلغرض ان ابغاه ىغديون وكغان ال يغتمكن ىغن            

وينه جا  ل بن وإلا  وين أبيه ىن ال كال الواجبة عليغه ولغو كغان تخ غا ىيتغا ووغو       وإلا  
ىديون جا  وإلا  وينه ىن ال كال ولكن بةرط أن يكون امليغت ع يغرتك ىغا يرغ  بدينغه أو      
ترك ىا ير  بدينه لكن ع ميكن استيرا  الدين ىن الرتكة كما إذا جحد الورثغة الغدين او   

ترك ىا ير  ببعا وينه اعط  الباس  ىن ال كال لوإلا  وينغه كمغا   الرتكة ووكذا الك م لو 
 يف ال ورل املتقدىة.  

 السابع من موارد صرف الزكاة سبيل اهلل تعاىل
)السابلدىن ىغوارو صغرا ال كال:سغبيل اهلل تعغاال ووغو ا عمغاي انرييغة إلانهغا          

تعغاال كغاحلل    الطر  والسبل ال  توصل العبغد هلل تعغاال حيغ  انهغا توجغد القغرب ىنغه       
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وا هغغاو والغغدعول والرتغغاو.وتأليف الكتغغ  لغغدإلل تغغبهة احلغغاو وطلغغ  العلغغوم الدينيغغة 
واملعارا الهلية.والدإلاع عن املسلمني.وصليص املؤىنني ىن يغد الراملني.وإنقغاذ ا بغرار    
ىن ا ترار.وتعريم العلما  وال لحا .أول املنغابر وانطبا .والبنغا  للمسغاجد املعرمغة     

ود املةغغرإلة وتةغغييد املغغدارق وانانغغا  وتغغ  ا نهغغار والقنوا .واصغغ   ذا     واملةغغا
البني.وىساعدل احل اب وال ا رين إال غغري ذلغ  ىغن ا عمغاي انرييغة.واملربا  الهليغة       
ويةرتط يف املدإلوع له وذا السهم ىغن ال كغال ان يكغون اتاجغا إال ال كغال يف إلعغل انغري        

انه ال يتمكن ىن القيغام بالعمغل انغريي بغدون ال كغال       وان كان غنيا ميل  سو  سنته إال
كما لو إلرض ان تخ اي يتمكن ىن سو  سنته ولكنه ال يتمكن ىغن احلغل أو ال يغارل أو    
ال واب مبعن  انه لو صرا ىا عنده إليها اصبح إلقريا ال ميل  سو  سنته أو كغان كسغبه ال   

اىا امل ا  العاىة كبنغا  القنغاطر   ير  اال مبعيةته إلانه يعط  ىن ال كال ل رإلها يف ذل .و
واملسغغغاجد واملستةغغغريا  إلحيغغغ  انهغغغا ترجغغغل مل غغغلحة املسغغغلمني العاىغغغة وال تغغغ  ان   
تخ غغيتهم العاىغغة إلقغغريل اتاجغغة إال ال كغغال وغريوغغا يف ال غغرا يف ى غغاحلها الةغغاىلة     

لم وىناإلعها العاىة.وعليه إلاملس د املبين ىن وذا السهم والقنطرل املةيدل ىنه جيغو  للمسغ  
حت  لو كان غنيا يتمكن ىن بنا  املس د والقنطغرل ان ينترغل بهمغا بغل وا اوغد واملغداإلل       
عن املسلمني يعط  ىن وغذا السغهم حتغ  لغو كغان غنيغا ال حيتغاب يف ا هغاو والغدإلاع إال          
املغغاي  ن وغغذا العمغغل راجغغل لةخ غغية املسغغلم العاىغغة ووغغ  إلقغغريل إال ىثغغل ذلغغ  كمغغا     

ه ىن وغذا السغهم ع يغأ و بالعمغل كمغا لغو أعطغ  للحغل وع         عرإلت.وإذا كان املدإلوع ل
حيل أو اعط  لل هاو وع جياود ارجتل ىنه ويكون املدإلوع ىن وذا السهم بقدر احلاجغة  
عل  حس  حاله تغرإلا وضغعة وسغرب املسغاإلة وبعغدوا وغغري ذلغ .ويرجتل ال ا غد علغ           

ليه كما لو آجغره علغ    امل را وذا كله إذا أعط  لل را يف عمل انري واىا لو آجره ع
احلل أو عل  ا هاو واطعام احل اب وال ا غرين إليعطيغه ىغن ال كغال مبقغدار ىغا عينغه ىغن         
االجرل وال يرجل ال ا د.وىثل الجارل وو العطا  ىن وذا السهم للتة يل عل  عمغل  
انري والرتغي  إليه إلانه يعطيه ىا حي ل به ذل  وال يسرتجل ال ا د علغ  العمغل.واعلم   

ال يل م صرا نرس عني ال كغال يف سغبيل اهلل تعغاال بغل جيغو  تبديلغها رغنس ي غلح          انه
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لل را يف السبيل املق غوو إلعلغه إلمغث ي يبغاع الةغعري بالنقغدين لغتعمري املسغ د وال يلغ م          
 صرا نرس الةعري يف بنا  املس د.

 الثامن من موارد صرف الزكاة ابن السبيل
املسغغاإلر الغغذي احتغغاب إال ال كغغال يف سغغرره )الثغغاىندىن املغغوارو ابغغن السغغبيل ووغغو 

لنرقته أو راحلته أو غري ذل  ىن تؤون حياته حبي  يكون التكس  أو الدين أو بيل ىغا  
عنده إليه حرب عليه إليدإلل له ىن ال كال سدر احلاجة ال  قة حبالغه ىغن امللبغوق واملغاكوي     

و إال اكغغل الغغذي  واملركغغوب وغغغري ذلغغ  ممغغا حيتاجغغه يف سغغرره إال أن ي غغل إال بلغغده أ    
يستلن  إليه عن ال كال بالقرض أو البيل.واحلاصل انه جيغو  إعطغا  ال كغال البغن السغبيل      
سوا  كان احتياجه هلا يف الطري  أو يف البلد املساإلر إليه أو يف خروجه ىنها لبلغد أخغرى   
أو يف رجوعه لبلده وسوا  س غد الساىغة يف سغرره أم ال وسغوا  كغان سغرره إال ىغا وون        

ملساإلة الةرعية املوجبة للق ر أم ال وسوا  كان إلقريا يف بلغده أم كغان غنيغا إليهغا وسغوا       ا
كان ضيرا أم ال وسوا  كان كثري السرر أم ال.ويةرتط يف جوا  إعطا غه ال كغال أن يكغون    
سرره الذي مس  بواسطته ابن السغبيل لغيس مبع غية اهلل تعغاال.ولو تغاب أو عغدي عغن        

.ولو بق  عنده ت   ىن ال كال بعد وصوله لبلغده ولغو بترغيقه    س ده اكرم جا  إعطامه
علغغ  نرسغغه أو تيسغغر لغغه يف االثنغغا  املغغاي ولغغو بغغالقرض رو ال ا غغد عنغغده إال ولغغ  ال كغغال    
ويعلمه بأنه ىن ال كال املعطال البن السبيل سوا  كان ال ا د عنده ىغن عغني ال كغال أو ىغا     

وغو صغاح  املغاي إلغان تعغذر اي غاي املغاي         اترتاه ىن الثياب و ا ووا .والول  لل كغال 
إليه أو إال وكيله وإلعه حلاكم الةرع إلان تعذر ي رإله بنرسه يف ابنا  السبيل وىل عدىهم 

 ي رإله يف املستحقني لل كال.
 البحث الثاني يف الشروط العامة للزكاة وهي ثالثة

 الشرط األول
 اإلميان

ان أي ىن الةغيعة االثغين عةغرية    )الةرط ا ويدأن يكونوا ىن أول املعرإلة والمي
سوا  كانوا عدوال أو إلساسا إذا ع يكن إليها إعانة عل  املع ية نعم يف اكك  عغن املريغد   
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وعغغن امغغد بغغن احلسغغن)ان واوو   وعغغن الكلغغيين يف ال غغحيح كمغغا وصغغره ا لسغغ    
 ال رى  ساي سألته عن تارب انمر يعط  ىن ال كغال تغيئاي سغاي الدوال جيغو  اعطاموغا     

للري الةيعة االثين عةرية ىطلقا حت  ان الةخص الذي ع يكن علغ  وغذا املغذو  ثغم     
استب ر ع يعد ص ته وال صوىه وال ح ه إذا أت  بهغا علغ  طبغ  ىذوبغه ويعيغد  كاتغه       
ولو أت  بها عل  طب  ىذوبه  نه وإلعها إال أول دلته اىا لو وإلعها للمغؤىنني أو صغرإلها   

إعاول ال كال.واملةكوك إميانه ال يعط  ىن ال كال ىا ع يثبغت  يف ى احلهم إل  جت  عليه 
إميانه بالةياع أو البينة أو وعوى انغه ىغؤىن أو با صغل.ويدخل يف الةغيعة ىغن إذا سغئل       
أجاب بأنه تيع  وع يدن بدين ىناا للمذو  االثين عةري حبي  يغؤىن بكغل ىغا لغو     

ن بالتةيل االثين عةري عل  سبيل عرإله انه ىن املذو  االثين عةري وبا ملة انه يؤى
بامسغغا هم واحسغغابهم  االالغغاي وان ع يغغدر  ىغغا ىعنغغ  الةغغيع  وع يعغغرا ا  مغغة  

كاغل  أوغل الباويغة والسغواو.وتعط  ال كغال الطرغاي املغؤىنني ىغن غغري ال نغا وان كغان           
اباموم إلساسا أو اىهاتهم ليست ىن الةيعة ولكن الغذي يعطغ  ىغن ال كغال ل طرغاي اىغا       

يسلم إال وليهم لي رإله يف ى احلهم أو وو صغاح  ال كغال ي غرإله يف ى غاحلهم أو      ان
 يعتمد عل  الثقة يف صرإله عل  ى احلهم.

ووذا الوصف ىعترب يف اليل أصغناا املسغتحقني لل كغال ىغا عغدا املؤلرغة سلغوبهم        
وإل  الرساب للخرب ال حيح سهم املؤلرة سلوبهم وسغهم الرسغاب عام.ووكغذا جيغو  أن     

ىن سهم سبيل اهلل للغري املغؤىن إذا كغان إليغه نرغل للمغؤىن كتخلي غه ىنغه وإذا ع          يعط 
يوجغغد املغغؤىن يف بلغغده وتعغغذر صغغرا ال كغغال يف بغغاس  املغغوارو كسغغبيل اهلل وإلغغ  الرسغغاب 
بعثها إال بلد املغؤىنني ىغل ا ىغن ىغن التلغف وإال حررهغا عنغده حتغ  حي غل ىغن ي غح            

 صرإلها عليه.
 الشرط الثاني

 لنفقةعدم وجوب ا

)الةرط الثان دأال يكون واج  النرقغة علغ  صغاح  ال كغال كغا بوين وا والو      
وال وجغة حتغغ  املطلقغغة الواجبغة النرقغغة عليغغه وجيغو  هلغغؤال  أن يأخغغذوا ال كغال ىغغن غغغري     
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الةخص الذي جت  نرقتهم عليه إذا كانوا ىستحقني لل كال كغأن كغانوا ال ميلكغون سغو      
علغيهم ىغن اللري.واحلاصغل ان وغؤال  إذا كغانوا يف حغد       سنتهم بقطل النرر عغن النرغا    

ذاتهم ال ميلكون سو  سنتهم إلانرا  اللري عليهم ال ينرل ىن اعطا هم ال كغال إلرغ  انغرب    
ال حيح)يأخذ وعنده سو  تهر ىغا يكريغه لسغنة ىغن ال كالدواملغذكورون لغيس عنغدوم        

ملن يعوي بغه إذا كغان   سو  اللد إلر  عن الةهر.وجيو  ل اح  ال كال أن يعط   كاته 
غري واج  النرقة عليه كأخيه وعمه وخاله.كما جيو  له أن يعط   وجتغه املتمتغل بهغا أو    
النات .نعم ال جيو  له أن يعط   وجته املتمتل بها املةروط نرقتها عليه حبي  تكغون ىغن   
عياله.ووكغغذا ال جيغغو  أن يعطغغ   كاتغغه ملغغن وجبغغت عليغغه نرقتغغه بنغغذر ودغغوه أو مبعاىلغغة   
كال لح وغغريه كمغا لغو كغان عنغده خغاوم وجبغت عليغه نرقتغه بامل غاحلة ودووغا.وجيو             
لل وجة أن تعط   كاتها ل وجهغا إذا كغان ىسغتحقا لل كغال كمغا لغو كغان إلقغريا وان كغان          
ينر  عليها ىنها.وجيو  إعطا  واج  النرقة ىن غري سهم الرقرا  واملساكني إذا كان ىغن  

د عناوينهم كما لو كغان عغاى  أو يف سغبيل اهلل ولكغن ال     باس  ا صناا وينطب  عليه أح
جيو  أن حيس  ذل  ىن نرقته الواجبة عليه بل يعطيه مما يستح  ىن ال كغال  ا غداي علغ     
نرقتغغه الواجبغغة عليغغه إلي غغو  أن يةغغرتي ىغغن سغغهم سغغبيل اهلل كتابغغاي ويوسرغغه علغغ  أوالوه    

ا السهم عقغاراي أو دغوه ويوسرغه    وغريوم ممن جت  نرقته عليه.وال جيو  أن يةرتي ىن وذ
عل  ىن جت  نرقته عليه ل غرا منا غه يف نرقغتهم نعغم جيغو  أن يوسرغه بنحغو االنترغاع بغه          

 عل  جهة العموم كأن يوسره عل  ط ب العلوم الدينية وابنه يكون أحدوم.
 الشرط الثالث

 عدم االنتساب هلاشم

ال رغغل لغغه إال  كغغال   )الةغغرط الثالغغ دأال يكغغون وابيغغا إلانغغه لغغو كغغان وابيغغا     
اهلغغاب  واىغغا  كغغال غغغري اهلغغاب  إلغغ  رغغل للغغهاب  إال عنغغد االضغغطرار إلانغغه ىغغل       
االضطرار جيو  إعطا  اهلغاب   كغال غغريه ولغو بأ يغد ىغن الرغرورل إذا كغان يف وإلعغة          
واحغغدل ال يف وإلعغغا  ىتعغغدول خيغغرب إليمغغا بينهغغا عغغن االضغغطرار.وال إلغغر  يف ذلغغ  بغغني     

دم جوا  إعطا  اهلغاب  ىغن  كغال غريه:وتقبغل وعغوى الةغخص       السهام اليعها يف ع
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انغغه وغغاب  بالبينغغة والةغغياع ووعغغواه ذلغغ  ىغغل عغغدم ىرنغغة الكغغذب:ورل  كغغال غغغري        
اهلاب  عل  ىوال  بين واتم ووم عتقاموم: كما جيغو  االنترغاع للغهاب  مبغا يتخغذ      

ر العاىغة كمغا جيغو     ىن  كال غري اهلاب  ىن القناطر واملدارق وانانا  وسا ر ا ىو
له اخذ ال كال بعد إعطا ها ملستحقها واملراو باهلاب  ىن انتسغ  ىغن طغرا ا بغا  إال     

وسد اد ر  ذريته بعبد املطل  كما اد ر  ذريغة   واتم بن عبد ىناا جد النيب 
عبد املطل  باوالو أب  طال  والعباق واحلارث وأب  هل  واىغا ولغده عبغد اهلل إللغيس     

وال يعرا اليوم غري ذرية أب  طال  والعباق.واىا أوالو املطلغ  أخغ     يب له اال الن
واتم إلي و  إعطاموم  كال غريوم وكذا ىغن انتسغ  إال واتغم ىغن طغرا االم  إلقغط       

 جيو  إعطامه لل كال.
 الصدقة احملرمة على بين هاشم

 خصوص الزكاة

اجبغة  إمنا حيغرم ىغن صغدسا  غغري اهلغاب  علغ  اهلغاب  خ غوص ال كغال الو         
املرروضغغة علغغ  النغغاق  نهغغا وغغ  أوسغغاخ النغغاق ووغغ  الغغ  عغغوض اهلغغابيون عنهغغا    
بانمس:واىغغا بغغاس  ال غغدسا  املندوبغغة والواجبغغة كالكرغغارا  واملنغغذورل واملوصغغ  بهغغا   
واهلدي يف احلل واملراع املسمال برو املراع وغري ذل  ىن ال دسا  إلي غو  إعطاموغا   

 كانت ىن غريه. للهاب  وتناوي اهلاب  هلا وان
 الفصل السابع

 يف إخراب ال كال ووست تسليمها واملتول  لإلخراب ول وم نية القربة وإليه ىباح 
 البحث األول

 يف املتولي إلخراج الزكاة

أو عمالغه أو املالغ  وال يغتعني     ان املتول  لخراب ال كال ىن املاي وغو الىغام   
 كال يف ىوارووا بنرسغه كمغا جيغو  لغه أن     الدإلل إال الىام بل جيو  للمال  أن ي را ال

يستني  عنه ىن خيرب ال كال ويررسها بني املسغتحقني اال انغه يةغرتط يف النا غ  أن يكغون      
 ثقة.
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 البحث الثاني
 يف وقت تسليم الزكاة وفوريته

وسد عرإلت ان وست وجوب ال كال يف الل   وو عند صد  أمسا هغا عليهغا ىغن    
وجوب ال كال يف غريوا ىن ا نعام والنقغدين وغو عنغد    متر و بي  وحنطة وتعري ووست 

وخوهلا يف الةهر الثان  عةر:وجي  إخراجها ولغو بع هلغا إلغورا حبسغ  عغاول ىغا خيغرب        
ىن احلقو  املن  ل ىن العني.وأىا أواموغا وإعطاموغا للرقغرا  إلي غو  تغاخريه إال حغد ال       

ىغن إعطا هغا إلعغ  كمغا لغو      يبل  ىعه صد  االوماي ولكنه يرمنها عند التأخري ىل متكنغه  
كان املستح  هلغا ىوجغووا يغتمكن ىغن وإلعهغا لغه وع يغدإلعها لغه واىغا إذا كغان ىوجغوواي            

 ولكن املال  ال يعرإله إل  يرمن لو تلرت ال كال إال إذا إلرط بها.
 عدم جواز إعطاء الزكاة
 قبل وجوبها        

اليوىيغة وصغوم تغهر    وال جيو  تقديم ال كال سبل وست وجوبها إلانها ىثغل ال غ ل   
رىران ال جيو  تقغدميها علغ  وستهغا:وجيو  إعطاموغا سبغل وستهغا بنحغو القغرض ويكغون          
حكمها حكم القرض:نعم له أن حيتسبها عليه وست الوجوب وله أن يسرتجعها ىنه  نغه  
له الوالية عليها يدإلعها ملن يةا :وينبل  ملقرض ال كال ال  حيل وجوبها عليه يف الوست 

حتغغ  إذا صغغار غنيغغا يف ذلغغ  الوسغغت أرجعهغغا إال صغغاح  املغغاي ولغغئ  جيعغغل      الر نغغ  
 صاح  ال كال حيتسبها عليه كما إذا إلقد ترط وجوبها استعاوه ىنه.

 البحث الثالث
 يف اعتبار النية يف الزكاة وتعني املنوي

وال بد يف ال كال ىن النية بان يق غد القربغة بهغا إال اهلل تعغاال يف ع هلغا أو وإلعهغا       
للمسغغتح  أو للم تهغغد بعنغغوان الواليغغة أو السغغاع  عغغن ا تهغغد املغغذكور وال جيغغ  علغغ  
وؤال  النية.نعم للمسال  أن يوكل عنه ىن يث  به يف وإلعهغا للمسغتحقني إلينغوي الوكيغل     
نيابة عن املال  إذ كغان وكغي  يف اوا  ال كغال عنغه واىغا إذا كغان ىغن سبيغل اولغة املوصغلة           

أعطغ  ال كغال للمكغاري ليوصغلها إال ىسغتح  ىعغني إلالنيغة ىتعينغة          لل كال للرقري كما لغو 
عل  ملال .وجي  استمرار النية إال حغني االي غاي ولغو حكمغا ولغو نغوى املالغ  وحغده         
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عند وإلل الوكيل عنه للمستح  أج أ  ن املال  تعل  به انطاب وسد نوى عنغد وصغوي   
يغة الغول  عليهمغا وال بغد يف النيغة ىغن       املاي ملستحقه:و كال ال يب وا نون يتوال إليهغا الن 

تعغني كونهغغا  كغغال الحقغا آخر:ىندوبغغة أو واجبة:ىاليغغة أو إلطغرل ان اتغغتللت ذىتغغه بغغأىور    
ىتعغغدول ىغغن  كغغال ومخغغس وحغغ  اىغغام ارواحنغغا إلغغداه ودغغو ذلغغ :ويكر  الغغتعني ولغغو      
باالتغغغارل بغغغأن ينغغغوي ىغغغا وجغغغ  عليغغغه أوال أو اليغغغوم الر نغغغ  أو بسغغغب  بلغغغوي الللغغغة   

ب:وال يعتغغرب يف النيغغة س غغد الوجغغوب وال النغدب إال إذا توسغغف تعغغيني نغغوع ال كغغال  الن غا 
عل  س د أحدوما.وال تعيني ا نس الذي يدإلل ىن ال كال انه ىن االنعام أو الل   أو 
النقدين:نعم لو كانت عنده اجناق لتلرة تعلقت بكل ىنهغا ال كغال كغان عليغه تعغيني ىغا       

ىعيناي ونغاك يف انغارب كمغا لغو وجغ  عليغه تغال يف أربعغني         خيرب ال كال ىنه إذا ع يكن 
تال وتال يف مخس ىن البل إلانه لو أراو وإلل تغال واحغدل البغد لغه ىغن تعغني ىغا يغدإلل         
عنه إلان وإلعها عن الةياه ع يرجل إليه املةرتي يف  كاتها وع جت  عليه  كال البل ىغل  

ل تاتني وإلعغة واحغدل ونغوى كونهمغا     تلرها ال بترريط ووكذا لو وإلعها عن البل.ولو وإل
 كال عنهما ىن وون تعني اج أ ذل  ووكذا لو كانت ذىته ىةتللة ب كوا  ىتعدول ىغن  
أجناق لتلرة يف أ ىنة ىتراوتة وأراو أن خيلص نرسه ىنها إلانه يعط  عمغا يف ذىتغه ىنهغا    

ا ىغن اربعغني   وال يل م عليه التعيني:ولو علم إالاال بوجوب تال عليه ولكنه ال يعلم انهغ 
تال أو ىن مخسة ابل جا  إعطامه تغال عمغا يف ذىتغه ىغن وون تعيني:وجتغ ي النيغة بعغد        
الدإلل إذا كان له اسرتجاع ال كال عينغا أو سيمغة وإال إلغ  جتغ ي ووجغ  عليغه الغدإلل ىغرل         
ثانيغغة.ولو اخغغذ  ال كغغال سهغغراي ىغغن تغغخص إلغغ  يعتغغرب نيتغغه واملعتغغرب نيغغة اوخغغذ والغغدإلل     

   إال انه آثم.وتربأذىة املال
 البحث الرابع

 يف إخراج زكاة املال الغائب

إذا كان لةخص ىاي غا   إلنوى انه أن كغان ىوجغوواي إلهغذه  كاتغه وأن ع يكغن      
ىوجوواي إلهو صدسة أو ودية جا  ويكون ىا أعطاه  كال علغ  تقغدير وجغووه وصغدسة أو     

ل كغال ونواوغا   ودية عل  تقدير عدىه.ولو كان عنغده ىغاي حاضغر وىغاي غا غ  إلغأخرب ا      
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عن اللا   أن كان ىوجوواي واال إله  عن احلاضر صغح ذلغ  وكغان  كغال عغن اللا غ        
عل  تقدير وجووه واال إلهو  كال عن احلاضر.ولو كان عنده ىاي غا غ  وصيغل وجغووه    
وأخرب  كاته ثم تبني انه تالف أو إلاسد لةرط ال كال جا  له احتسغاب ىغا أخرجغه  كغال     

ارجاعغه.ولو كغان لغه ىغاي ال يغتمكن ىغن الت غرا إليغه اال أنغه           عن ىاي أخغر إذا كغان لغه   
يرجو وصوله له إلأعط  له  كاته سبل وصوله ع جي  ذلغ  النغه يكغون ىغن سبيغل تع يغل       

 ال كال سبل وستها.
 الفصل الثامن

 يف الشكوك يف الزكاة
إذا ت  يف تعل  ال كال مباله إل  جت  عليه  كاته واىا إذا تغ  يف اخغراب ال كغال    

د الغغيقني بتعلقهغغا مبالغغه وجغغ  عليغغه إخراجهغغا إال إذا كغغان تغغكه بالنسغغبة إال السغغنني     بعغغ
املاضية حبي  ي د  عليه عرإلاي انه ت  يف ت   سد جا  وسغد ىرغ  إلأنغه ال جيغ  عليغه      
إخراجهغغا ملغغا يف املوثقغغة)إمنا الةغغ  إذا كنغغت يف تغغ   ع جت هدوجيغغو  يف وغغذه احلالغغة أن  

ان كان عليه  كال إلهو ىنها وان كان عليه ىراع إلهغو ىنهغا    يعط  تيئا للرقرا  وينوي انه
وان كان عليه كرارل إلهو ىنها وان كان عل  أبيغه  كغال إلهغو ىنهغا أو غغري ذلغ  إلهغو ىنهغا         
واال إلهو صدسة:وإذا علم بتعل  ال كال باملاي ولكنه تغ  يف انهغا تعلقغت بغه  ىغان ىلكغه       

لغ  وتغ  يف  ىغان االنتقغاي وجبغت      أو بعد انتقاله ىنغه لللغري إلغان علغم  ىغان التع     
عليه ال كال ولو بدإلل القيمة واىا إذا ع يعلغم  ىغان التعلغ  إلغ  جتغ  عليغه ال كغال واىغا         
املنتقل إليه إل  جت  عليه ال كال ىل الة  املذكور حت  إذا علم  ىان االنتقغاي إليغه ىغن    

ي ك أصغ .واىا لغو علغم    اللري اال إذا علم بأن وذا املاي الذي بيده تعلقت به ال كال وع 
املنتقل إليه املاي ببيل اووبة أو دغو ذلغ  بتعلغ  ال كغال باملغاي املغذكور ولكغن تغ  يف ان         
املنتقل ىنه  كال أم ال إل  جي  عليه اخراب  كاته حت  لو كان املاي باسيا  ن اليغد اىغارل   

يغغد املسغغبوسة علغغ  امللكيغغة وعلغغ  عغغدم تعلغغ  حغغ  اللغغري بغغه يف املقغغام حتغغ  لغغو سلنغغا بغغأن ال 
باالىانة ليست حب ة حل ية اليد يف خ وص ال كال ولذا لو اوع  املالغ  االخغراب سبغل    
سولغغه ووكغغذا لغغو وال عغغن امل غغد  ال يطالبغغه بال كغغال.ولو علغغم الغغوارث بغغان ال كغغال سغغد   
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وجبت عل  ىورثه وت  يف ان ىورثغه أواوغا أم ال إلغ  جيغ  علغ  الغوارث تأويتهغا ىغن         
عني املاي باسية كما وو الةأن يف سا ر التكغاليف الغ  علغم بثبوتهغا     الرتكة حت  لو كانت 

يف ىوثقغة عبغد الغرمحن)واال إلغ  حغ  لغه  نغا ال نغدري          وع يعلم تأويتها ىنه لقولغه  
 لعله سد وإلاه يف تعليل ل وم اليمني عل  املدع  املقيم للبينة عل  وعواهد

 الفصل التاسع
 فارة بالزكاةيف نبذة من أحكام الزكاة تكليف الك

)ىنهغغادان الكغغاإلر ىكلغغف بال كغغال حبيغغ  لغغو ىغغا  ومتغغام الن غغاب ىوجغغوو وكغغان   
وارثه ىسلماي وج  عليه أوا  ال كال ولغو باعغه الكغاإلر علغ  املسغلم وجغ  علغ  املسغلم         
أواموا وللمسلم الرجوع عليه.وت ح ىنه إذا تأت  ىنه س د القربة كمغا لغو كغان ىعتقغداي     

الس م ليس بةغرط تغرع  ل غحة العبغاول كمغا حكغ  الرتغوى        بال انل وبنينا عل  ان 
ب حة الوسغف وال غدسة ىغل انهغا ىغن العبغاوا  يعتغرب إليهغا س غد           عن الةهيد الثان  

انغه اسغتقرب صغحة العتغ  ىغن الكغاإلر        القربة عند رققها واكك  عن الةهيد ا وي 
وى ب غحة العتغ  ىغن    الرتغ  ىل اترتاطه القربة يف العت  واككغ  عغن الةغهيد الثغان      

الكاإلر أو كيف كان إذا اسلم الكاإلر بعد وجوبها عليه سقطت عنه سوا  كان املاي باسيغا  
أو تالرا بترغريط أو بلغري ترغريط وال ضغمان عليغه.وال جيغو  أخغذ ال كغال ىغن الكغاإلر غغري            

ال احلرب  بالقهر وال سرستها ىنه  ن املعاودل ىعه ووخوله يف الذىة جتعل أىوالغه ارتىغة   
جيو  التعدي عليها أصغ .نعم إذا اتغرتط عليغه ال كغال كغان لغول  املسغلمني أخغذوا ىنغه          
سهراي.وإذا ارتد املسلم عن إلطرل سبل احلوي وع جت  ال كغال يف ىالغه النقطغاع امللغ  عنغه      
وأستأنف الورثة احلوي ىن حني متكنه ىغن الت غرا إليغه.وإن كغان االرتغداو بعغد احلغوي        

وعلغ  ىغن يرجغل املغاي إليغه إخراجهغا.وإذا كغان االرتغداو ال عغن           وجبت ال كال يف ىالغه 
إلطرل وجبت ال كال عند متام احلوي  نه ال وليل عل  ىنعه ىغن الت غرا كمغا حققنغاه يف     
كتاب احلدوو.وأىا املرأل املرتدل عن إلطرل إلحاهلا حاي املرتد عن إلطغرل لرهغور ا ولغة يف    

 ىنعها عن الت را.
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 ضمان املسلم للزكاة

نهادانه سغد تقغدم ان القغدرل علغ  اىتثغاي أىغر ال كغال تغرط عقلغ  نرغري سغا ر            )وى
التكاليف وانها عبارل عن التمكن ىن أولتها ولغو بعغد سغنني.وعليه إلغإذا ح غل الغتمكن       
املذكور وكان املاي ىست معا لةرا ط ال كال تكغون واجبغة عليغه إللغو أومغل بلغري ىسغوي        

ا.واىا إذا ع يغتمكن ىغن أوا هغا إلعغ  إلانغه      ترع  وع يؤووا وتلرت ىنه يكون ضاىنا هل
ال يرغغمنها إال أن يرغغرط بهغغا بعغغد وجوبهغغا عليغغه.وإذا ع جيغغد ىغغن يغغدإلعها إليغغه وبعثهغغا       
لت را يف ىوارووا إلتلرت إل  ضمان عليغه.ولو تلغف ىغن الن غاب تغ   بعغد وجغوب        

عليغه اوا    ال كال إلان إلرط املال  ولو بتأخري االوا  ىل التمكن ىنه ب  جمو  ترع  كغان 
 كال ذل  املاي متاىا.وان كان تلف بعا الن اب بعد وجوبها بغدون ترغريط سغقط ىغن     
املقدار املقرر لذل  الن اب ىن ال كال بنسبة التغالف إلمغث  إذا وجغ  العةغر إليمغا حغل       
عنده ىن الللة ثم سر  ىنها ىقدار أو اخذه ا ا ر باسم انغراب أو املقامسغة أو احغرت     

إليما ح ل بيده ىن الللة بعغد ذلغ  وال جيغ  عليغه اخغراب عةغر ىغا         وج  عليه العةر
ح ل عنده ىن الللة سبل ذل  ووكذا لو كان عنده اربعما ة ىغن اللغنم إلتلغف ىنغه بعغد      
احلغغوي واحغغدل بغغدون ترغغريط إليسغغقط ىغغن االربغغل تغغياه الواجبغغة إليغغه أربعغغة أجغغ ا  ىغغن      

ىن أربعما ة ج   ولو تلف ىغن   اربعما ة ج   ولو تلف ىنه اثنان سقط ىنها مثانية أج ا 
انمس ىن البل واحغدل سغقط جغ   ىغن مخسغة أجغ ا  الةغال الواجبغة إليهغا ولغو تلغف            
الن اب كله ب  ترريط سقط الكل.وأىا لو كان عل  الن اب  ياول ىعرو عنهغا كمغا لغو    
كانغغت اللغغنم اربعما غغة وعةغغرين وتلغغف ىنهغغا واحغغدل أو عةغغرل أو عةغغرون ع يغغدخل      

ال ولو كان التلف بدون ترريط.ولغو عغ ي ال كغال إلتلرغت بغدون ترغريط       النقص عل  ال ك
ولغغو بالتغغاخري ىغغل عغغدم وجغغوو املسغغتح  ع يرغغمنها خبغغ ا ىغغا لغغو إلغغرط إليهغغا أو كغغان      

 املستح  هلا ىوجووا إلانه يرمنها.
 الزكاة يف العني بيد أي شخص صارت

لغو اتغرتى   )وىنهادان العني ال كوية جي  إليها ال كال يف يد أي تخص صغار  إل  
متغام الن غاب بعغغدم تعلغ  ال كغال بغغه وع يكغن البغغا ل سغد أوى ال كغال سغغوا  كغان البغغا ل         
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ىسلما أو كاإلرا أخذ  ال كال ىن املةغرتي ووغو يتبغل البغا ل بهغا أو يغؤوي ال كغال البغا ل         
والبيغل حغغرام إذا ع يؤووغا البغغا ل واملةغغرتي حغرام عليغغه الةغرا  إذا ع يؤووغغا واملعاىلغغة     

 ىة بالنسبة إال ال كال إذا أوى البا ل أو املةرتي ال كال واال حغرم الت غرا   صحيحة وال
مبقدار ال كال للمةرتي ومبا سابله ىن الثمن للبا ل.وذا خي ا ىا لو بغاع بعغا الن غاب    
إال أن يبق  عند البا ل ىقدار ال كال إلانه يتبل يف ال كغال البغا ل ال املةغرتي  ن ل غاح      

يف ىاله ىا عغدا ىقغدار ال كغال.ولو بغاع املغاي سبغل تعلغ  ال كغال بغه           املاي احل  يف الت را
إل كاته علغ  املةغرتي إذا تعلقغت بغه ال كغال عنغد املةغرتي.ولو ىغا  املالغ  وسغد تعلقغت            
ال كال مباله ووو ح  وع يؤووا وج  اخراجها ىن املغاي ال كغوي ولغو كغان عليغه ويغن       

علغ  الغدين بغه.نعم لغو كغان املغاي ال كغوي        يستلر  الرتكة  ن ال كال تعلقت باملاي سبل ت
تالرا وال كال يف ذىته صار حاهلا حاي سا ر الديون أىا لو ىا  املال  سبغل تعلغ  ال كغال    
مباله وانتقل املاي إال الورثة وع يكونوا ممنغوعني ىغن الت غرا يف املغاي إلال كغال جتغ  يف       

 كل ىن بللت ح ته الن اب ىل جاىعيتها لباس  الةرا ط.
 اط الزكاة على الغرياشرت

)وىنهادال جيو  االترتاط عل  املةرتي اوا   كغال املغاي الغ  وجبغت علغ  البغا ل       
 ن املخاطغغ  بال كغغال الغغ  وغغ  ا ىغغر العبغغاوي وغغو املالغغ  نعغغم جيغغو  أن يةغغرتط علغغ   

 املةرتي أن ينوب عنه يف اخراب ال كال.
 جواز النيابة عن الزكاة

 وعدم وجوب الرتتيب فيها

دان ال كال ىن العباوا  ال  جيو  ان ينوب الةخص عغن احلغ  يف اوا هغا    )وىنها
واخراجها ويةرتط يف النا   ان يكون ثقة يرعها يف ىواضعها ولو تلف ىن النا   ىغل  
متكن املال  ىن اوا ها ىواضغعها أو بترغريط ىنغه ع تغربأ ذىغة املالغ  وكغان عليغه اواموغا          

بار ىاله ىن الوالية أو ىن جعله نا با عنه أو السغاع   ىرل ثانية نعم لو اعطاوا ل ىام باعت
بر ت ذىة املال  ولو تلرت ىنهم بترريط.وال جي  الرتتي  يف اوا  ال كال بأن يغؤوي ىغا   
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وج  عليه ىنها أوالي إلأوال بل ي ح له ان يعط   كغال السغنة احلاضغرل سبغل عطغا   كغال       
 ملا عرإلت ىن إلورية وجوبها. السنة السابقة عليها نعم حيرم عليه التأخري لل كال

 جواز احتساب الدين زكاة على مستحقها

)وىنهادانه لو كان له وين عل  ىستح  ال كال وع يعلم بأنه صرإله يف ىع ية اهلل 
جيو  له أن حيتسبه ىن ال كال بان يربى  ذىغة املغديون ىغن الغدين علغ  وجغه ال كغال كغأن         

ثم حيتسبه عل  املديون.وميكن أن يقاصه بغأن   يعني املاي الذي له بذىة املديون ىن ال كال
يعني امل ك  يف انارب ىاال ىن ال كال بقدر الذي له بذىة املديون ثغم يقبلغه عغن املغديون     
إلي بح املاي ىلكا للمديون ثم يأخذ الدا ن ذل  املاي ىقاصة عماله يف ذىغة املغديون.وال   

تا نعغم يعتغرب يف احلغ  أن يكغون     إلر  يف جوا  االحتساب بني أن يكون املديون حيا أو ىي
وسغغت االحتسغغاب ىسغغتحقا لل كغغال  نغغه وسغغت اوا  ال كغغال سغغوا  كغغان وسغغت االسغغرتاض   
ىستحقا أم ال.كما يعترب يف امليغت أال تكغون تركتغه ترغ  بدينغه واال إلغ  جيغو  االحتسغاب         
عليه ولو إلرض ان الرتكة تر  ببعره جا  احتساب بغاس  الغدين ىغن ال كغال عليغه      

ا ع ميكن استيرا  الغدين ىغن الرتكغة كمغا لغو جحغد الورثغة الغدين أو اىتنعغوا عغن           نعم إذ
اوا ه إلي و  له احتساب الدين ىن ال كال وان كانت الرتكة تر  بدينه وىنه يرهغر جغوا    
إعطا  الرقري القرض ليحتسبه ىن ال كال وست وجوبها عليه ويف خرب عقبة بن خالد سغاي  

سغاي ىرحبغا بكغم وجغوه      عمغران علغ  أبغ  عبغد اهلل     وخلت أنا واملعل  وعثمغان بغن   
ربنا ودبها جعلكم اهلل ىعنا يف الدنيا واالخرل إلقاي له عثمان جعلغت إلغداك ، إلقغاي ابغو     

: بغارك اهلل تعغاال لغ  يف     : نعم ىه ؟ سغاي انغ  رجغل ىوسغر ،إلقغاي لغه        عبد اهلل 
كغات  ، إلقغاي لغه ابغو     يسارك ، ساي : إلي يئين الرجل ويسغألين الةغ   ولغيس وغو إبغان       

القغغرض عنغدنا بثمانيغغة عةغغر و ال غدسة بعةغغر وىغغاذا عليغ  اذا كنغغت كمغغا     عبغد اهلل  
تقوي ىوسراي أعطيته إلاذا كان إبان  كات  احتسبت بهغا ىغن ال كغال ، يغا عثمغان ال تغروه       
إلان روه عند اهلل عريم ، يا عثمان ان  لو علمت ىا ىن لة املؤىن ىن ربه ىغا توانيغت يف   

وسرغا  حاجغة    وىن اوخل عل  ىؤىن سروراي إلقغد اوخغل علغ  رسغوي اهلل      حاجته
 املؤىن يدإلل ا نون و ا ذام و الربص.  
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)وىنهغغادجيو  للمالغغ  عغغ ي ال كغغال ىغغن العغغني أو القيمغغة بغغل العغغ ي اإلرغغل سغغوا  
و يكغغون منا وغغا  وجغغد املسغغتح  أم ع يوجغغد وإذا ع هلغغا ميلكهغغا املسغغتحقون هلغغا سهغغرا أ   

املت غغل واملنر غغل هلغغم وت غغري يغغد املالغغ  عليهغغا يغغد اىانغغة.وال جيغغو  لغغه تبديلغغها بعغغني       
أخرى.وال يرمنها إذا تلرغت ىغن غغري ترغريط نعغم لغو ع هلغا وع يغدإلعها ملسغتحقها ىغل           

 وجووه إلتلرت ىنه ضمنها.
 إعطاء الزكاة لغري مستحقها

 باعتقاد انه مستحقها

 غري ىستحقها باعتقاو انه ىسغتحقها كمغا لغو وإلعهغا غغري      )وىنهادلو وإلل ال كال إال
اهلاب  إال اهلاب  باعتقاو انه ليس وابياي أو وإلعها إال الكغاإلر باعتقغاو انغه ىغؤىن     
أو إال اللين باعتقاو انه إلقري إلان كانت عني ال كال باسية عنغد املغدإلوع لغه اسغرتجعها ىنغه      

لقغغابا جغاو  حبرىغة ال كغال عليغغه أم ال    وال جيغو  للمغدإلوع لغه ت غغرإله بهغا سغوا  كغان ا      
وسوا  يعلم بان ىا وإلغل لغه  كغال أم ال.وإذا ع يغتمكن املالغ  ىغن اسغرتجاع العغني إلغان          
كان سد طل  واجتهد إللم جيد ىستحقا لل كال يف نرره غري وذا الةخص املدإلوع لغه إلغ    

علغغ   ضغغمان عليغغه.واىا ان إلغغرط بهغغا وتسغغاىح واعطاوغغا ايغغاه بغغدون سيغغام ح غغة تغغرعية  
استحقاسه أو كان يعرا غريه ىستحقا هلا ووإلعها للذي انكةف لغه عغدم اسغتحقاسه هلغا     
إلهغغو هلغغا ضغغاىن وعليغغه أن يغغدإلل بغغدهلا ملسغغتح  ال كال.واىغغا ان كانغغت العغغني سغغد اتلرهغغا  
املدإلوع له إلان كان املال  وإلعها له عل  وجه ال كال أو عل  وجغه حيتمغل إليغه انهغا  كغال      

رحص عغغن حاهلغغا واتلرهغغا كغغان املغغدإلوع لغغه ضغغاىنا هلغغا سغغوا  كغغان  إلغغرتك املغغدإلوع لغغه الغغت
املغغدإلوع لغغه عاملغغا بانغغه ال جيغغو  لغغه اخغغذ ال كغغال أم ال واىغغا ان كغغان وإلعهغغا لغغه علغغ  دغغو ال 
حيتمغل انهغغا  كغغال كمغغا لغو اعطاوغغا ايغغاه علغغ  وجغغه ال غلة ع يرغغمنها املغغدإلوع لغغه لكونغغه    

لغ  إلحكمغه حكغم ىغا سغب  وغذا كلغه إذا        ىلرورا برعل الغداإلل إللغيس لغه تلرميغه.واىا املا    
كانت ال كال سد اخرجها املال  ىن املاي ال كغوي أو ع يغدإلعها للم تهغد أو وكيلغه.واىا     
إذا ع خيرجها ىن املاي كما لو كانغت بنحغو القرضغة أو كغان املالغ  بذىتغه ال كغال إلغاراو         
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 كغال ىغرل ثانيغة    صليص نرسه ىنها إلدإلل املاي ملن صيل اسغتحقاسه وجغ  عليغه أن يغدإلل ال    
إذا ع يتمكن ىن اسرتجاع ىا وإلعه واىغا إذا وإلعهغا للم تهغد أو وكيلغه إلقغد بر غت ذىتغه        

 وال ضمان عل  ا تهد أو وكيله إذا ع يررطا بها.
 االشتباه يف إعطاء الزكاة للمستحقني

)وىنهادلو وإلل املال  ال كغال إال بكغر وصيغل انغه  يغد ىغل ان كغ  ىنهمغا ىسغتح           
و وإلعها إال بكر بتخيل انه عاع إلرهر انه جاول أو بتخيغل انغه ىغريا إلبغان انغه      لل كال أ

صحيح إلان كان صيله ذل  واعيا ارا حبي  يكون اعطامه انه إلرو ىغن اإلغراو املسغتح     
لل كال ولكن الذي وعاه إال العطا  له صيل كونه  يغدا أو ىريرغا أو عاملغا أجغ أه ذلغ       

صيلغغه ذلغغ  علغغ  دغغو التقيغغد والعنوانيغغة بغغان اعطغغاه لغغه وع جيغغ  لغغه اسغغرتجاعه وان كغغان 
بعنوان انه عاع أو انه ىريا أو انه  يد كان له اسرتجاعه أو احتسغابه عليغه ىغن ال كغال     
بنية جديدل ىل بقا  العني واىا ىل تلف العني إلان كانت ىرمونة علغ  الغداإلل واملغدإلوع    

املرض أو العلم واملدإلوع لغه علغم انغه    له بأن أخرب ال كال الداإلل وإلرط يف ىعرإلة  يد أو 
ان اعط  بعنغوان انغه  يغد أو انغه عغاع او ىغريا ووغو لغيس كغذل  ووغو لغيس كغذل              
وج  عل  املدإلوع له ان يرجعها واال عل  الغداإلل أن يغدإلعها ىغرل ثانيغة واىغا إذا كانغت       

د ىرمونة عل  املدإلوع له إلقط وع يررط الداإلل إليها كأن ترحص الداإلل وطل  واجتهغ 
واخرب ال كال إللم يةخص اال بكرا بأنغه عغاع أو ىغريا أو انغه  يغد واملغدإلوع لغه ووغو         
بكر اخذوا بعنوان انه  يد أو ىريا أو عغاع ووغو لغيس كغذل  ع جيغ  علغ  الغداإلل        
املخغغرب لل كغغال ىغغن ىالغغه ال كغغال ىغغرل ثانيغغة وال احتسغغابها عليغغه ووجغغ  علغغ  اوخغغذ أن   

ونة عل  الداإلل إلقط كما لغو إلغرط يف املعرإلغة ووإلعهغا     يرجعها للداإلل واىا إذا كانت ىرم
إال بكر بعنوان انغه  يغد ولكنغه ع يطلغل بكغر بغذل  وع حيتمغل بكغر ذلغ  وسغد اتلرغت            

 العني وج  عل  الداإلل أن يعط  ال كال ىرل ثانية وع يرمنها بكر.
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 استحباب االعالن بدفع الزكاة

قغغد ورو ان ال كغغال املرروضغغة )وىنهاديسغغتح  االعغغ ن باعطغغا  ال كغغال الواجبغغة إل 
صرب ع نية وتدإلل ع نية وغري ال كال ان وإلعه سرا إلهو اإلرل ويف رواية أخغرى لغو ان   

 رج  محل  كال ىاله عل  عاتقه إلقسمها ع نية كان ذل  حسنا الي .
 األوىل دفع الزكاة إىل اجملتهد

إال الرقيغه يف  )وىنهاد اكك  عن اللنية الالغاع علغ  عغدم وجغوب وإلغل ال كغال       
 ىن الليبة إال ىل إلقد املعرإلة اال ان الراور ا وال وإلل ال كال إال ا تهد العاوي الب غري  
بالةؤون الس ىية النه اب ر مبواسعهغا واعغرا مبواضغعها وىغل ذلغ  ابعغد عغن التهمغة         
واروع للنرس عن وواوا وىيلها الخت اص ىن ربه وتررله علغ  ىغن ال تهغواه ىغل انغه      

 رها ىن املال  بعنوان الوالية عل  الرقرا  أو عل  صرإلها يف ىوارووا كاالىغام لو سب
بر ت ذىة املال  ولو تلرت بترريط ىن ا تهد أو وإلعها ا تهغد للغري املسغتح .ثم الغدإلل     
إال ا تهد تارل بعنوان انه وكيل عن املال  وحينئذ إلعل  ا تهد نية القربة وتغارل بعنغوان   

املال  نية القربة أو عل  ا تهد.وذا ولكن لو طلبها ولغ  املسغلمني العغاوي    الوالية إلعل  
 امللت م باعاتة إلقرا  املسلمني وإلعها إليه.

 جيوز إعطاء الزكاة من غري تعيني اجلهة

)وىنهادإذا علم استحقا  الةغخص لل كغال لكغن ال يعلغم جهغة اسغتحقاسه جغا           
قدار اسغل ا هغا  اكتملغة إلمغث  لغو علغم أن       إعطامه ال كال ىن غري تعيني ا هة ولكن مب

 يدا يستح  ال كال وع يعلم انه إلقري أو ىسكني أو ابن السبيل ولكغن علغ  تقغدير كونغه     
ابن السبيل إلمقدار كرايته ىن ال كال عةرل وراوم جا  إعطغامه عةغرل وراوغم ىغن وون     

 س د عنوان ابن السبيل وال جيو  إعطامه اكثر ىنها.
 الزكاة على األصناف الثمانية عدم وجوب بسط

)وىنهادانغغه ال جيغغ  بسغغط ال كغغال سغغوا  كانغغت واجبغغة أو ىندوبغغة علغغ  ا صغغناا  
الثمانيغغة بغغل جيغغو  ص غغيص صغغنف واحغغد ىنهغغا بهغغا كإعطا هغغا للرقغغرا  إلقغغط بغغل جيغغو      
ص ي ها بةخص واحد إلقط.كمغا ان املسغتح  إذا اجتمغل إليغه سغببان أو اكثغر يسغتح         
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يعط  حبس  كغل سغب  ن غي  ىغن ال كغال كمغا لغو كغان املسغتح            بهما ال كال جيو  أن
إلقغغريا وكاتبغغا وىلرىغغا ىغغل عغغدم ح غغوي املغغانل ىغغن إعطا غغه لن غغي  أحغغدوم.ويف بعغغا   
ا خبار ترريل إعطا  الذي ال يسأي عل  الذي يسأي.ويف بعرغها يرهغر ىنغه اسغتحباب     

الررغة واحلنطغة   إعطا   كال االنعام لذوي الت مل ىن الرقرا  واعطغا  صغدسة الغذو  و   
والةغغعري والتمغغر وال بيغغ  للرقغغرا  املغغدسعني الةغغديدي الرقغغر.ويف بعرغغها ىغغا يغغدي علغغ    

 ترريل ذي الرحم عل  غريه وترريل أول الرقه والعقل عل  غريوم.
 نقل الزكاة إىل غري بلده

)وىنهادكما جيو  أن يعدي بال كال إال غري ىن حرره ىن الرقرا  كذل  جيو  أن 
ري بلغده ولغو كغان يوجغد املسغتح  إليهغا ولكغن اجغرل النقغل علغ  املالغ .نعم            ينقلها إال غ

يرمن ال كال لو تلرت بالنقل ىل وجوو املستح  هلا يف بلده.واىا ىل عدىه إل  يرغمنها  
 إذا تلرت بدون ترريط ىنه ووكذا لو وإلعها للرقيه والرقيه وك له يف نقلها.

 الزكاة على امليت وجواز احتسابها على ورثته

)وىنهغادان ىغن عليغغه ال كغال إذا أوركتغه الوإلغغال و غن املغو  وجغغ  عليغه الوصغغية        
بال كغغال سغغوا  كانغغت ال كغغال يف عغغني ىالغغه أو يف ذىتغغه ولغغو كانغغت الورثغغة اغغاويل جغغا      
احتسابها عليهم بعد ىوته وان كانوا ممن جتغ  نرقغتهم عليغه اال انغه يسغتح  وإلغل تغ          

عليه إخراجها ىن تركتغه إلغان كانغت يف ذىتغه     ىن ال كال للريوم ولو ع يوص بها وج  
كانت كسا ر الديون ىقدىة عل  الوصايا واملواري  وان كانت ىتعلقغة بغالعني أخرجغت    

 إلبل الديون والوصايا واملواري   ن ال كال تعلقت بالعني سبل تعلقها.
 وارث اململوك املشرتى بالزكاة

وارث لغغه ال بنسغغ  وال  )وىنهغغادإذا ىغغا  اململغغوك الغغذي يةغغرتى ىغغن ال كغغال وال  
 بسب  ورثه أرباب ال كال.

 مصاريف إعطاء الزكاة

)وىنهادان ى اريف ىا يتوسف عليه ايتا  ال كال ىن الكيغل والغو ن والنقغل علغ      
 املال  وال صرب ىن ال كال.
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 اقل ما يعطى للفقري من الزكاة وأكثره

 يعطغ  أسغل ىغن    )وىنهادال حد  سل ىا يعط  الرقغري ىغن ال كغال نعغم ا إلرغل أال     
ىقدار مخسة وراوم وو  عبارل عن عةرل سراريط ىن الذو  ووكذا ال حغد الكثغر ىغا    
يعط  ىن ال كال إلي و  أن يعط  وإلعة مبقدار ىا ي ري به غنيا ولو كغان اكثغر ىغن ىؤونغة     
سنته نعم لو أعط  مبقدار ىا ير  مبؤونته السنوية إل  جيو  بعغد وغذا اعطغامه ىغن ال كغال      

 حت  يرتقر.
 تكرر الزكاة يف املال مبمر األحوال

)وىنهغغادتكرر ال كغغال يف ا نعغغام والنقغغدين بتكغغرار ا حغغواي ىغغا ع تغغنقص عغغن       
الن اب وال تتكرر يف الل   بتكرر ا حواي وتوضيح ذل  انه إذا كان عنغده الن غاب   
ا وي ىغغن النقغغدين أو ا نعغغام ال ي يغغد عليغغه تغغ   ىغغن املغغاي كغغأربعني تغغال إلحغغاي عليهغغا 
أحواي إلان كان خيرب  كاته ىن غريه حبي  ع ينقص املاي عن الن اب املغذكور وجغ    
إعطا   كاته إليما يسغتقبل ىغن ا حغواي إلتتكغرر ال كغال بتكغرر ا حواي.واىغا لغو اخغرب          

 كاته ىن نرس الن اب ع جي  عليه  كال وذا الن اب إليما يستقبل ىن ا حغواي النغه    
احلوي ا وي.واىغا إذا ع خيغرب  كاتغه عغدل أحغواي      نقص عن الن اب بإخراب ال كال بغ 

إلغغ  جيغغ  إليغغه اال  كاتغغه حلغغوي واحغغد وغغذا كلغغه إذا ع يكغغن ي يغغد علغغ  الن غغاب تغغ      
عنده.واىا إذا كان عنده أ يد ىن الن اب ا وي كما لو كان عنده مخس واربعون تغال  

  عليغه ىغن   إلحاي عليها أحواي وون أن خيرب  كاتها وج  عليه ال كغال مبقغدار ىغا ىرغ    
ا حواي ىغا ع ينتقغل ال ا غد بأالعغه للرقغرا  كمغا لغو ىرغ  عليغه مخسغة أحغواي إلغإذا             
انتقل ال ا د بأالعه صار حكمه حكم الن اب الذي ال  ا غد عليغه واىغا لغو كغان عنغده       
ن غغاب غغغري الن غغاب ا وي إلحغغاي عليغغه أحغغواي وون ان خيغغرب  كاتغغه وجغغ  ان خيغغرب  

الن غغاب الغغذي وونغغه ثغغم خيغغرب ال كغغال للغغذي وونغغه    ال كغغال بعغغدو ا حغغواي حتغغ  يبلغغ   
وولم را حت  يبل  للن اب ا وي إليكون حكمه حكم الن غاب ا وي.إللغو كغان عنغده     
ىا تان واثنتغان ىغن الةغياه وىرغ  عليهغا واحغد واربعغون حغوال وون أن ي كيهغا وجغ            

يمغا  عليه ث ث تياه للحوي ا وي ومثانون تغال الربعغني سغنة عغن كغل سغنة تغاتان ثغم إل        
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يستقبل ىن ا حواي تال واحدل حت  تنقص عغن ا ربعغني تغال إلغ  تغ   عليغه إذا ىغد        
اهلل يف عمر املال  وحرم له ىاله.وذا كله يف ا نعام وىثلها يف النقدين:وأىا الل   إلغ   
تتكرر  كاتها مبمر السنني عليها بل ي ك  حاصل ال رع املست مل للةرا ط ىغرل واحغدل   

  كال ولو بق  ىئا  السنني.ثم ال جي  عليه ال
 أخذ الزكاة قهرًا

)وىنهادال جيو  أن يأخذ الرقري ال كال سهراي ىغن املالغ  املمتنغل عغن أوا هغا النغه ال       
ميلكهغغا إال بعغغد أن يقبرغغها وال واليغغة لغغه عليها:وللم تهغغد ا غغاىل للةغغرا ط أن يأخغغذوا  

خذ والغدإلل وتغربأ ذىغة املغأخوذ     سهرايىن املمتنل عن أوا ها وعل  ا تهد نية القربة عند ا 
ىنه سهراي نعم لو أوع  املال  عدم وجوب ال كال يف ىاله أو عغدم حلغوي احلغوي عليغه أو     
أن املاي عنده وويعة أو انه أعط   كال املاي أو دو ذل  سبل سولغه وال يكلغف بالبينغة وال    

 اليمني.
 جيوز للوكيل أخذ الزكاة لنفسه

ال كغغال تخ غغاي يف إعطغغا  ال كغغال للمسغغتحقني    )وىنهغغادإذا وكغغل املتغغول  ل غغرا 
ىطلقاي بدون تقيد أو ص يص وكان الوكيل ىن املستحقني جا  لغه أن يأخغذ ىنهغا أال إذا    

 علم بأن املتول  ال يرض  بأخذه.
 الزكاة فيما يأخذه الفقري من الزكاة

)وىنهغغادإذا أخغغذ الرقغغري ال كغغال أنعاىغغاي أو نقغغداي ولغغو ىغغن أتغغخاص ىتعغغدوين وسغغد  
بللت الن اب وحاي عليها احلوي ىست معة للةرا ط وجغ  عليغه أن ي كيهغا ولغو كغان      

 باسياي عل  حاي الرقر.
 إعطاء الزكاة يف املكان املغصوب

)وىنهادجيو  إعطا  ال كال يف املكان املل غوب وال ينغايف ذلغ  عباويغة ال كغال  ن      
  املكان املل وب.الواج  وو متكني املستح  ىنها وإي اهلا له ووو ليس بت را يف
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 ما يأخذه اجلائر باسم الزكاة

)وىنهادىا يأخذه ا ا ر باسغم ال كغال ىغن ىغاي جيغو  أن حيتسغبه املالغ  ىغن  كغال          
ذل  املاي الواجبة وتربأ ذىة املال  ىنها وتسقط عنه.ولكن جي  علغ  املالغ  أن خيريهغا    

 عل  ا ا ر ىهما أىكن.وال يعطيها له ىهما أستطاع.
 لوارث بأن مورثه قد اشتغلتإذا علم ا

 ذمته بالزكاة

)وىنهادأنغغه لغغو علغغم الغغوارث بغغأن علغغ  ىورثغغه ال كغغال وع يؤووغغا وجغغ  عليغغه       
إخراجهغغا ىغغن الرتكغغة كسغغا ر ويونغغه.ولو تغغ  يف أن ىورثغغه أواوغغا أم ال ع جيغغ  عليغغه      

 تأويتها ىن تركته وان علم بأن ذىته سد اتتللت بال كال وسد تقدم سابقاي توضيح ذل .
 الباب الثاني

 يف زكاة الفطرة
وتسغغغم  ب كغغغال ا بغغغدان وصغغغدسة الرطغغغرل و كغغغال رىرغغغان وصغغغدسة الغغغرموق     
وانلقة.وترعت عل  ىا نرل يف السنة ال  إلرض إليها صوم رىران سبل  كال ا ىغواي  
ويف إرتاو الساري كان إلرضها يف السنة الثانية ىغن اهل غرل يف تغهر رىرغان سبغل العيغد       

الرطر لكونها جتغ  بغالرطر ىنغه.وأوجبها الةغرع الةغريف عنغدىا        بيوىني وتسم  ب دسة
يستقبل املسلمون العيد ليةاطر أول اللنا  والثرول الرقرا  واملساكني يف البه غة واملسغرل   
ويواسووم يف احلبغور واللبطغة بعغد أن وصغل بيغنهم بعقغدل الخغا  االخول.وسغد ورو يف         

 بغأن ال غوم ال يغ اي ىعلقغاي بغني السغما        حقها أن)ىن متام ال غوم إعطغا  ال كالدأتغعاراي   
وا رض يقرع أبواب الرمحن إل  يؤذن له حت  خيتم بال كال ىنه ا يام وانه ال ين و بغه  
العبد ىن العذاب ىا ع يعق  بال دسة علغ  الرقغرا  سغيما ا رحغام وا يتغام وسغد سغاي        

رْهُمْ بِدليذَابل ََلِييمل يليِِْل يُحْمليا ولالَّذِينل يلكقنِلُونل الذَّهلبل ولالقفِضَّرَ وللَتعاال :   ا يُنفِ ُِزَهلا فِ  سلبِيلِ الَّْي ِ فَبلشيل

وقُِا مليا اُنيتُمْ علَْيْهلا فِ  زَارِ ِلهلنَّمل فَتُكقِل  بِهلا ِِبلاهُهُمْ ولُِنُِبُهُمْ ولظُهُِرُهُمْ هلذَا مليا اَنليلْتُمْ لِأَزفُسِيكُمْ فَيذُ

قَيمْ ََفقَْي ل ملينْ رآنه ا يد ب كال الرطغر سبغل ال غ ل بقولغه تعغاال:        وسد بدأ اهلل يف ستَكقنِيلُونل  
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َّْا 14تَللاَّا) إيذانا ىنه بان ال  ل ال توج  الر   والرغو  با نغان ىغا    (ولذَاَرل اسْمل رلبل ِ فَليل

ع ي ك ىاله النسان.وان بال    تقبل ال غ   كمغا ورو أن ىغن صغل  وع يغ ك ع      

فَأَزقيذَرْتُكُمْ زَيارأا تََْظَّيا لَيا يللْيَْاهلا إِلَّيا القأَشْي َا الَّيذِي اَيذَّبل ولتَيِللَّا سغاي تعغاال :     تقبل ىنغه ال غ ل  

َْا ءل ولِْي ِ رلبلي ِ القيأَعْولسليُجلنَّبُهلا القأَتق َا الَّذِي يُؤْتِ  ملالَ ُ يلتَللاَّا ولملا لِأَحلمٍ عِنْملهُ مِنْ زِدْملرٍ تُجْلل   إِلَّيا ابْتِغَيا

انه ساي ملعت  أذو  إلغاعط عغن عيالنغا الرطغرل      ويف انرب عن ال او  وللَسلِْفل يلرْ َا 

وال تدع ىنهم أحداي إلان  أن تركت ىنهم أنسانا صوإلت عليه املو  والك م يقغل إليهغا يف   
 إل وي.

 الفصل األول
 يف وجوب زكاة الفطرة واعتبار النية يف إخراجها

  صغغام الةغغهر أم ال وسغغوا  كغغان حاضغغراي أو ووغغ  واجبغغة علغغ  كغغل ىكلغغف سغغوا
ىساإلراي وسوا  كان كاإلراي أو لالراي أم ال.نعم إذا اسلم الكاإلر بعد وخوي ليلة عيد الرطر 
سقط وجوبها عنه وأىا املخالف إلإذا أستب ر إل  تسقط عنه سوا  أواوغا أم ال ويعتغرب يف   

ن العبغاوا  ويل ىغه تعغيني أنهغا     أوا ها وسقوطها عن املكلف س د القربة بإتيانها  نها ىغ 
 كال إلطرل ال  كال ىاي وال رو ىراع وال كرغارل وإذا أخرجهغا بنيغة أنهغا  كغال الرطغرل ال       
يل ىه عند وإلعها أن يعني ىن ي ك  عنه إللو كان عليه إلطرل أتغخاص وسغد أخرجهغا بنيغة     

طغرل ابغين   القربة عل  أنهغا  كغال إلطغرل ع يلغ م عنغد وإلعهغا ملسغتحقها أن يعغني ان وغذه إل         
ووذه إلطرل  وج  ووذه إلطرل غ ى  وسد تقدم ىا ينرع  يف  كال املاي سابقاي.ويةغرتط  

 يف وجوبها عل  املكلف تروط ستة.
 الشرط األول البلوغ

)الةرط ا ويدالبلوي إل  جت  عل  ال يب وال علغ  وليغه أن خيغرب عنغه الرطغرل      
ل لبغاس  الةغرا ط الغذي يعغوي     ال عن ال يب وال عن عياله:نعم جيغ  علغ  البغال  ا غاى    
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بال يب ان يعطغ  عغن ال غيب الرطغرل اال ان يكغون أنراسغه علغ  ال غيب ىغن ىغاي نرغس            
 ال يب إل  جت  الرطرل عليه أيرا.

 الشرط الثاني العقل

)الةرط الثان دالعقل إل  جت  عل  ا نون وال عل  وليه أن خيرب عنه الرطغرل ال  
جي  عل  العاسل ا اىل لباس  الةرا ط الذي يعغوي  عن نرس ا نون وال عن عياله.نعم 

بغا نون أن يعطغ  عغن ا نغون الرطغرل أال أن يكغغون أنراسغه علغ  ا نغون ىغن ىغاي نرغغس           
 ا نون إل  جت  الرطرل عليه أيرا.

 الشرط الثالث عدم اإلغماء

)الةرط الثال دعغدم الغمغا  إلغ  جيغ  علغ  ىغن وخغل عليغه غغروب ليلغة عيغد            
ىلم  عليه أن يعط  الرطرل ال عن نرسه وال عن عيالغه وان كغان جيغ  علغ      الرطر ووو 

 ىن يعوي بامللم  عليه ا اىل لباس  الةرا ط أن يعط  الرطرل عن امللم  عليه.
 الشرط الرابع احلرية

)الةغرط الرابلداحلريغة إلغغ  جتغ  الرطغرل علغغ  العبغد ال عغن نرسغغه وال عغن عيالغغه        
تبا ىطلقا أو ىةروطا ررر بعره أم ال نعم جي  علغ  ىغن   سوا  كان سنا أو ىدبرا أو ىكا

 يعوي به ا اىل لباس  الةرا ط أن يعط  عنه الرطرل.
 الشرط اخلامس الغنى

)الةرط انغاىسداللن  ووغو أن ميلغ  النسغان سغو  سغنته لنرسغه وعيالغه سغوا           
ال يعتغرب ال يغاول   كانوا واجيب النرقة عليه أم ال كما تقدم يف ىبح  ال كال املاليغة سغابقاي و  

عل  سو  السنة ولو مبقدار الرطرل إل  جي  علغ  الرقغري أن خيرجهغا عغن نرسغه وال عغن       
عيالغغغه:نعم جيغغغ  علغغغ  ىغغغن يعغغغوي بغغغالرقري ا غغغاىل لبغغغاس  الةغغغرا ط أن يعطغغغ  عنغغغه       
الرطرل:ويستح  للرقري إعطا  الرطرل عن نرسه وعن عياله ويف انغرب املوثغ  سلغت  بغ      

 يكون عنده ت   ىن الرطرل أال ىا يغؤوي عغن نرسغه ىغن الرطغرل      الرجل ال عبد اهلل 
يعطغ  بعغا عيالغه ثغم يعطغ  اوخغر        وحدوا أيعطيه غريباي أو يأكل وو وعيالغه سغاي   

 عن نرسه يرووونها إلتكون عنهم اليعاي إلطرل واحدل.
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 الشرط السادس
 دخول غروب ليلة شوال

لةرا ط املغذكورل إللغو   )الةرط الساوقدوخوي غروب ليلة عيد إلطر ووو جاىل ل
وخل اللروب ووو ع يت ف بواحغد ىنهغا ع جتغ  عليغه الرطغرل ال عغن نرسغه وال عغن         
عياله ووكذا لو كغان بعغد غروبهغا سغد بلغ  أو اسغلم أو صغار حغرا أو عقغل أو أإلغا  ىغن            
إغما ه أو صار غنياي ع جت  عليه الرطغرل ال عغن نرسغه وال عغن عيالغه:وأىا لغو بلغ  سبغل         

لم أو عقل أو أإلا  ىن إغما ه أو صار حغرا أو ىلغ  سغو  سغنته وجبغت      اللروب أو اس
 عليه  كال الرطرل.

 فيمن جتب عليه أو عنه الفطرة

جي  عل  كل ىن اجتمل إليه الةرا ط الستة املذكورل حت  لو ع يكغن صغا ما أن   
يعط  بق د القربة هلل تعاال الرطرل عن نرسه وعمن كان حني وخغوي ليلغة الرطغر يعغوي     

وا  كان املعاي بغه ذكغرا أو أنثغ  وسغوا  كغان حغرا أو مملوكغا وسغوا  كغان عغاس  أو           به س
جمنونا وسوا  كغان يتيمغا أو غغريه وسغوا  كغان كغبريا أو صغلريا حتغ  الرضغيل إذا تكرغل           
بةؤونه ووو ينر  عل  ىرضعته أو ىستأجر هلا علغ  رضغاعته حبيغ  يعغد ممغن يعغوي بغه        

عاي به ىؤىنا أو لالرا أو كغاإلرا وسغوا  كغان واجغ      إلانه جت  عليه إلطرته وسوا  كان امل
النرقة عليغه أم ال وسغوا  كغان ضغيرا عليغه أم ال وسغوا  كغان غنيغا أو إلقغريا وسغوا  كغان            
رمحا أو غريه وسوا  كان صا ما أو ىرطرا وسوا  كان ىل الذي يعغوي بغه أو ىرارسغا لغه     

نرقتغه وكغان ىغتكر      كما لو كغان لغه  وجغة أو ولغد أو خغاوم ودغو ذلغ  سغد سغاإلر علغ           
لةؤونه إلانه يعد ممن يعوي به إلت   إلطرته عليغه ووكغذا لغو سغاإلر وغو عغنهم ووغم علغ          
نرقته سد تكرل تؤونهم إلان إلطرتهم عليه  نغه يعغوي بهغم :إلغان اليغل أولئغ  إذا كغانوا        
يعدون عرإلا انهم يعوي بهم حني وخوي ليلغة الرطغر جيغ  عليغه أن يعطغ  الرطغرل عغنهم        

ربع املعاي به يف إخراب الرطرل عن نرسغه بغدون أذن الغذي يعغوي بغه ع تغربأ       حت  انه لو ت
ذىة ىن يعوي به ىن التكليف بإخراب الرطرل عنه:وحت  املطلقة إذا كغان سا مغا بةغؤونها    
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حبي  تعد ممن يعوي بها وج  عليه إخراب إلطرتها ىن عنده وال جت  الرطرل عغن  
جت  عل  ىن يعوي إلطرل ىن حغدثت عيلولتغه    ا نني الذي يف بطن أىه وان كان حيا وال

بعد وخوي ليلة الرطر كما لو ولد له ولد أو أضاإله تخص أو ت وب ب وجة بعغد وخغوي   
ليلة الرطر وال جت  الرطغرل عمغن ينرغ  عليغه النسغان ولكغن لغيس ممغن يعغوي بغه أال انغه            

الةغخص   يتكرل له كسوته ونرقته وون باس  تؤون حياتغه كغاملن ي ودغوه وىنغه يرهغران     
إذا عاي به اثنان كالعبد بني الةريكني ع جت  عليهمغا إلطرتغه الن كغ  ىنهغا ع يكغن سغد       
عاي به واغل  عليه بابه بل يكون كل ىنهم حيكغم املنرغ  عليغه ووكغذا لغو تغارك املعغاي        
املعيل به يف نرقة نرسه وجبت إلطرل املعاي عل  نرسه لعدم متاىية العيلولة ويف اكك  عن 

انغه سغاي)وإذا كغان اململغوك بغني نرغرين إلغ  إلطغرل          عغن ال غاو      دو  وداية ال
 عليه أال أن يكون لرجل واحدد

وال جت  الرطرل عمن  اره أو أوع له وليمة ووخلت ليلة الرطرل عليه ووو عنغده  
وال جت  الرطرل عن الريف النا ي عنده بعد وخغوي ليلغة الرطغر وان كغان ىتوجهغا إليغه       

ل وخوهلا.وال جت  إلطرل ال وجة علغ  الغ وب إذا ع تكغن ممغن يعغوي      أو ىدعوا عنده سب
بها سوا  كانت واجبة النرقة عليه أم ال وسوا  كانت وا مغة أم ىنقطعغة وخغل بهغا أم ع     
يدخل ىؤسرل أو ىعسغرل وال جيغ  إلطغرل اململغوك علغ  املغوال اذاع يكغن ممغن يعغوي بغه           

أو  ال صغلرياي أو كغبرياي جتغ  نرقتغه أو ال      سوا   كان حاضراي أو غا بغاي أبقغا أو ال ىل غوبا   
عبد جتارل أو  ال وال جت  إلطرل االبن عل  ا ب عل  االبن إذا ع يعل أحدوما بغاالخر  
و )احلاصغغلد ان امليغغ ان وغغو العيلولغغة الرعليغغة بالنسغغبة إال املغغذكورين و كغغال الرطغغرل إمنغغا  

الغذي يعغوي بهغم أم ال     جت  عل  الذي يعوي بهم وال جت  علغيهم أواموغا سغوا  أواوغا    
نعم يف صورل ىا إذا كغان الغذي يعغوي بالةغخص ال جتغ  عليغه الرطغرل لرقغد تغرط ىغن           
تروطها وكان الةخص املعاي به جاىعاي لةروط وجغوب الرطغرل السغتة املتقدىغة وجغ       
عل  الةخص املعاي به أن يعط  الرطغرل عغن نرسغه كمغا لغو إلغرض أن الغذي نغ ي عنغده          

الريف جاىعغا لةغرا ط وجغوب الرطغرل السغتة املتقدىغة وجغ         الريف كان إلقريا وكان 
عل  الريف أن خيرب الرطرل عن نرسه:ثم لغيعلم أن وجغوب الرطغرل علغ  الغذي يعغوي       
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إمنغغا يوجغغ  سغغقوط الرطغغرل عغغن نرغغس الةغغخص املعغغاي بغغه وون عياله.إلالرغغيف ا غغاىل  
لغه عنغه   لةرا ط وجوب الرطرل إمنا يسقط وجوبها عن نرسه وال يسقط وجغوب إلطغرل عيا  

بل جي  عليه أن يعط  الرطرل عن عياله:ولو ت  الذي يعغوي بغان املعغاي بغه بغا   علغ        
 عليولته عنده أم ال است ح  إعالته واعط  الرطرل عنه.

 النيابة يف الفطرة وحكمها بعد املوت

جيو  ملن وجبغت عليغه الرطغرل أن ينيغ  تخ غاي عنغه يف أوا هغا عغن نرسغه وعمغن           
اب الرطرل ىغن ىالغه بغدون أذنغه وال جيغ ي التغربع بهغا عنغه بغدون          يعوي به.وال جي ي إخر

أذنه  نها ىن العباوا  ال  يعترب إليها س د القربة ولغو ىغا  ىغن كغان ىةغلوال بغالرطرل       
أخرجت ىن تركته عغن نرسغه وعمغن كغان يعغوي بغه وكغان حكمهغا حكغم سغا ر الغديون            

 ابقاي.املتعلقة بالذىة:والنية حس  ىا تقدم يف  كال ا ىواي س
 يف جنس الفطرة ومقدارها

ا نس الذي يعط  ىنغه الرطغرل وغو ىغا كغان يتلغذى بغه سوىغه غالبغا اعغين القغو             
املتعارا يف ىكان إخراجها ووست أخرجها كاحلنطة والةعري والتمر وال بيغ  واحلليغ    
والر  ودو ذل  ىن ا جناق ال  يؤخذ ىنها اللذا  ال املسغتخرب ىنهغا بعغد الطغبي أو     

ب كالسوي  واحللغوى وانبغ  ودغو ذلغ  وال غغري املتعغارا الرغو  بغه كانرغروا           امل 
والرواكه وجيو  أن يعط  النقوو وغريوا ىغن املاليغا  كالثيغاب وانبغ  والراكهغه بعنغوان       
القيمغغة لل غغنس الغغذي يريغغد أن يعطيغغه إلطغغرل علغغ  أن تكغغون سيمغغة ا غغنس وسغغت إخغغراب  

الغ  خيغرب بهغا الرطغرل ال سيمغة البلغد الغ  إليهغا          الرطرل ال وست وجوبها وسيمته يف البلغد 
عياله ووطنه.ويةرتط يف ا نس املخرب إلطرل كونه صحيحاي سغاملاي إلغ  جيغ ي املعيغ  وال     
املمتغغ ب بغغالرتاب ودغغوه ى جغغا غغغري ىتعغغارا إليغغه وال املخلغغوط ىغغن جنسغغني كغغان يعطغغ    

ةغرتط أن يكغون   الرطرل صغاعاي ىركبغاي ىغن التمغر وال بيغ  واحلنطغة والةغعري:وال ي       
جنس الرطرل ال  يعطيها عن نرسه عني ىا يعطيه عمن يعوي به بل جيغو  أن يعطغ  عغن    
نرسه حنطة وعمن يعوي به تعرياي أو سيمة الةغعري أو بالعكس:وأىغا ىقغداروا إلهغو صغاع      
عل  كل تخص ىن أي جغنس كانغت حتغ  احلليغ .ووو يبلغ  بعيغار الن غف االتغرا         
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 ثغغني ىثقغغاال صغغريإليا أال ىقغغدار مح غغتني:ويبل   ن غغف حقغغه ون غغف وسيغغة وواحغغدل وث 
بالعيغغار ال غغرييف سغغتما ة واربعغغة عةغغر ىثقغغاال صغغريإليا وربغغل املثقغغاي:ويبل  بغغالكيلوا      
كيلوين وث ثة أرباع الكيلو وستة وسغبعني غغرام أال مخغس اللرام:وللرغرار ىغن الكسغر       

أو يعطغ  ث ثغة   واحلساب يعط  ن ف حقه وث ثة أرباع الوسية بعيغار الن غف االتغرا:   
 كيلوا  أو يعط  سيمتها.

 مبدأ وجوب الفطرة ووقت إخراجها

ىبدأ وجوب الرطرل وجوا  إخراجها واحد ووو غروب ليلة عيد الرطر إلإذا جغا   
اللروب وجبت الرطرل عل  ىن الغل الةغرا ط السغتة عغن نرسغه وعغن عيالغه وجغا  لغه          

الثغان  ليغوم العيغد:وال جيغو  لغه      إعطاموا وال جي  عليه تأخري إعطا ها إال طلوع الر غر  
تقغغديم إخراجهغغا علغغ  غغغروب تلغغ  الليلغغة أال بنحغغو القغغرض كغغان يقرضغغه تغغيئا ىغغن         
ا جناق ال  تعط  إلطرل أو سيمتها سبل تغهر رىرغان أو يف أثنا غه وحيتسغبه عليغه إلطغرل       
بعد وخوي غروب ليلة العيد:كما جيو  أن يقرضه نرس الرطغرل بغان يعطيغه املغاي بعنغوان      

كون إلطرل عنه عند وجوبها عليه عل  سبيل القرض هلا ووذا غري التع يغل للرطغرل   أن ي
إذ لغغو سلنغغا رغغوا  التع يغغل ميلغغ  القغغابا الرطغغرل بالرعغغل خبغغ ا وغغذه ال غغورل إلانغغه ال  
ميلكها وللمال  أن يسرتجعها ىنه كما نقدم ذل  يف  كال املاي ويسغتح  إخراجهغا يغوم    

ينترغغر بهغا رجغ  أو يطلغ  هلغا ىسغتحقا حيغ  إمنغغا        الرطغر سبغل صغ ل العيغد ولغو بع هلغا      
جيتمل إليها عنوانان ىطلوبان للةارع أحدوما إنها صدسه ىن ال دسا  الواجبة وثانيهمغا  
ترطري املعط  للريه سبل ص ل العيغد إلانغه سغد ترغاإلر  ا خبغار علغ  اسغتحباب أن يرطغر         

يؤووغا يغوم الرطغر وجغ      الرجل غريه ويطعم تيئا سبل انروب إال ص ل العيغد وإذا ع  
عليه أواموا كسا ر الواجبا  املالية:نعم يرهر ىغن كلمغا  الرقهغا  اترغاسهم علغ  حرىغة       
تأخريوا عن يوم العيد إذا ع تع ي واىا إذا ع لت جا  تأخريوا ولو ىغا  النسغان وع   
يؤوو ىا عليه ىن الرطرل أخرجت ىن تركته كسا ر ويونه.ولو  هر العيد بعد الغ واي كمغا   
لغو ساىغت البينغة عليغه يف ذلغ  الوسغت ع يسغقط وجوبهغا وكغان عليغه أواموا:ويسغتح             

 حينئذ إخراجها يف اليوم الثان  سبل ص ل العيد.
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 مصرف الفطرة

ينبلغ  أن تعطغغ  الرطغغرل ملغن كغغان علغغ  صغرا  املسغغتح  لل كغغال املاليغة ىغغن الرقغغر     
غغري وغاب  وجغ  أن     والميان وعدم وجوب النرقة عل  امل ك  وإذا كان املعطغ  هلغا  

يكون ا خغذ غغري وغاب  وسغد تقغدم بيغان وغذه الةغروط يف ال كغال املاليغة سغابقايوجيو             
صرا  كال الرطرل عل  أطراي املؤىنني أو وإلعها الوليأ هم ال نراسها علغيهم وجيغو  وإلغل    
الرطغغرل علغغ  إلقغغرا  املخغغالرني ىغغن االسربغغا  وا غغريان يف ىقغغام التقيغغة كمغغا جيغغو  وإلعهغغا      

الرني ىل عدم وجوو إلقرا  املؤىنني وجيو  للمال  أن ي رإلها بنرسغه أال أن ا وال  للمخ
له إعطاموا إال  الرقيه ىن ا ىاىية  نه أعرا مبواسعهغا وأب غر مبواضغعها كمغا تقغدم يف      

  كال املاي سابقاي.
 مقدار ما يعطى من الفطرة للفقري

أعطغ  إلطغرل تغخص     ينبل  أن ال يعط  الرقري اسل ىن إلطرل تخص واحد سوا 
واحد أو إلطرل تخص واحد ىل بعا إلطرل تخص أخغر إللغو كغان عنغده إلطغرل مخسغة       
أتخاص وأعطاوا ث ثة إلقرا  عل  أن ال تنقص ح ة كغل واحغد ىغنهم عغن صغاع كغان       
ذل  جم ياي له أال إذا اجتمل عدل ىن الرقغرا  ال تسغل هلغم إلتغو ع علغيهم ولغو كغان إلطغرل         

 يتأذى واحد ىغنهم بغاملنل:وال حغد  كثروغا إلي غو       تخص واحد تعميما للنرل وحت  ال
أن يعط  امل ك  إلطرل للرقري الواحد إلطرل أتخاص كثريين حتغ  يسغتلين إلغإذا اسغتلن      

 ال جيو  أن يعط  ىنها نروجه عن حد الرقر وسد عرإلت ىعن  الرقر سابقاي.
 أحكام زكاة الفطرة
 عزل زكاة الفطرة

املتقدىة أو ع ي سيمتهغا ىغن نقغوو وغريوغا      )ىنهادجوا  ع ي الرطرل ىن ا جناق
للمكلف بها ينترر بها رج  أو يطل  هلا ىستحقا وجيو  لغه عغ ي سسغم ىنهغا وون سسغم      
كان يع ي إلطرل بعا عياله ويدإلل إلطرل الباسني ىنهم إلورا:كما جيو  له أن يع هلا بغاكثر  

ال جيغو  لغه تبديلغها    ىن ىقداروا ىل نيغة أن ال ا غد علغ  ىقغداروا ملسغتحقيها وإذا ع هلغا       
لتعينها  كال إلطرل يستحقها اللري:وجمرو ع هلغا ال يوجغ  بغرا ل ذىتغه ىنهغا حتغ  يؤويهغا        
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 ربابها أال أنها لو تلرت ىنه بعد الع ي بدون ترريط ال يرره تيئاي مبعن  أنغه ال يرغمنها   
رغمنها حتغ    أال إذا كان ىستحقاي ىوجوواي وع يدإلعها إليه خب ا ىا إذا ع يع هلا إلانغه ي 

 لو تلف ىاله بأالعه بدون ترريط وحت  ىل عدم وجوو املستح  لديه.
 جواز نقل الفطرة لبلد أخرى

)وىنهادجوا  نقلها لبلد آخر كما وي عل  ذل  صحيح بن ب يغ  وصغحيح ايغوب    
ابن نو  أال أن ا إلرل تو يعها يف البلد الذي كلف بغالرطرل إليغه وان كغان ىالغه ووطنغه      

 يف بلد أخر.
 تصاص ذوي القرابة واجلريان بهااخ

 )وىنهاد انه يستح  ان خيص بها الرقرا  املؤىنني ىن سرابته وجريانه
 استحباب إخراج الفقري للفطرة

)وىنهاد انه يستح  للرقري أن خيرجها ولو ب اع واحد عن عياله ونرسه بغالوارل  
يعغغا إلطغغرل يعطيغغه لغغبعا عيالغغه ثغغم يعطغغ  اوخغغر عغغن نرسغغه يرووونهغغا إلتكغغون عغغنهم ال  

واحدل:كما يستح  ملغن يعغوي بةغخص بعغد وخغوي ليلغة الرطغر سبغل الغ واي ان يعطغ            
 الرطرل عنه كما إذا ولدله ولد أو ت وب باىرأل.

 كتاب اخلمس
ووو ح  ىال  ثبت لبين واتم يف ىاي ل غوص با صغالة ال بالنغذر أو بغالوسف     

ن أوسغاخ النغاق بأخغذ    ودوه عوضغا عغن ال كغال إكراىغا وتن يهغا هلغم عغن أن يغأكلوا ىغ         
ال كوا  وليلنيهم به عن الذي واملسكنة بطلغ  ىغا يف أيغدي النغاق ىغن ال غدسا  وسغد        

ََزَّمليا ََنِمْيتُمْ مِينْ ال م باوا ه اهلل تعغاال يف سرآنغة الةغريف بقولغه تعغاال يف سغورل ا نرغاي :          

مليا ََفَياءل الَّْي ُ وية وبقوله تعاال يف سورل احلةر:   اشل ْءٍ فَأَنَّ لَِّْ ِ َُمُسل ُ وللِْرَّسُِ ِ وللِذِي الق ُرْبليا  

إِنَّ الَّْي ل اويغة وبقولغه يف سغورل النحغل :      علَْا رلسُِلِ ِ مِنْ ََهْلِ الق ُرل  فََِّْْ ِ وللِْرَّسُِ ِ وللِذِي الق ُرْبلا  

بغار ىغا يغدي علغ  لعغن اللاصغ  لغه        اويغة ويف ا خ يلأقمُرُ بِالقدلمْ ِ ولاإلِحْسلانِ ولإِيتَاءِ ذِي الق ُرْبليا  
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متحرغغونا  وان ا  مغغة ا طهغغار خ غغمامه يغغوم القياىغغة:ويف انغغرب عغغن ولغغ  الع غغر   
املوول بألسنتكم وت وون عنا حقاي جعلغه اهلل لنغا وجعلنغا لغه ووغو انمس:وىغن أكغل ىغن         
أىوالنغغا تغغيئا إلإمنغغا يأكغغل يف بطنغغه نغغاراي وسي غغل  سغغعرياي.ويف خغغرب آخغغر ال حيغغل الحغغد أن 
يةرتي ىن انمس تيئا حت  ي غل إلينغا حقنغا.وعن احل غة )ع غل اهلل إلرجهدلعنغة اهلل       

ىغا  وامل  كة والناق أالعني عل  ىن أكل ىغن ىالنغا ورومغاي ويف كتغاب عغن الرضغا       
يغغدي علغغ  أن ىنغغل انمغغس ىوجغغ  حلرىغغان النسغغان ىغغن وعغغا  ا  مغغة ا طهغغار وان       

 غغ  ممندي غغ  اللعغغن علغغ  ىغغن  إخراجغغه ىرتغغا  للغغر   ومتحغغيص للغغذن )وأن  ال ع 
غ   ح  ال ورا  عليها الس م ويرهر ا  ع واحل ن عل  ذل  ووو غاصغ  نمغس   
السغغاول ا طهغغار الغغذين اصغغبحوا يتوسغغدون الغغرتاب لرقغغروم ويغغأكلون خةغغن العغغي        
لراستهم ت هروم الةمس بأتعتها والرىرا  بلرغح و ريوغا سغد إلتغ  بهغم املغرض إلتغ         

دو الرنا  سري العاجل املستح  إلالويل ثم الويغل ملغن ىغنعهم     الطاغية املستبد وسار بهم
حقهغغم الغغذي إلرضغغه اهلل هلغغم يف ا ىغغواي وانغغ ي والعغغذاب ملغغن غ غغبه يغغوم احلسغغاب     

 والك م إليه يقل يف ث ثة إل وي.
 الفصل األول

 فيما جيب فيه اخلمس
خغتلط  ووو واج  يف كل ىلنم وا رض ال  يةرتيها الذى  ىن املسلم واملغاي امل 

 باحلرام وتوضيح ذل  ببيان تل  ا ىور وأسساىها وأحكاىها  
 أحدها غنيمة دار احلرب

وو  ىا يلنمه ويستريده املسلمون باحلرب ىل الكاإلرين أو ىل بلال املسلمني علغ   
االىغغام سغغوا  حغغواه العسغغكر أم ع حيغغوه سغغوا  كغغان سلغغي  أو كغغثرياي وسغغوا  كغغان ىنقغغوال  

أو غغري ىنقغوي كغاالرض والغدور واملسغاكن أو ىغا وغو سغيب          كاالىواي والس   وانيغل 
كالنسغغا  واالطرغغاي.وىن اللنيمغغة ىغغا صغغوحلوا عليغغه بعغغد احلغغرب أو أخغغذ علغغ  سغغبيل       
الرغغدا .وا رض انراجيغغة وان كغغان إليهغغا انمغغس أال أنغغه ال جيغغ  علغغ  املغغؤىنني الغغذي  

انمس.كمغا   يتقبلونها ىن السلطان سوى أجرتها للسلطان وون أجغرل مخسغها الربغاب   
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أنه جيغو  احلكغم مبلكيغة بعرغها إليمغا إذا وجغد رغت يغد ىسغلم بنحغو امللكيغة إذا احتمغل             
أو نا بغه املرغوض    انتقاله إليه ىن سهم انمس بوجه سا   بأن يكون باىرا  الىغام  

علغغغغ  ذلغغغغ .وال يةغغغغرتط يف وجغغغغوب انمغغغغس يف اللنيمغغغغة احلريغغغغة وال البلغغغغوي وال       
 وو الول  إليما كان عل  صاح  املاي ول العقل.واملكلف بإخراب انمس 

 املستثنيات من الغنيمة

ويسغتثين ىغن اللنيمغة أىور)أحدوادصغرو ىغغاي اللنيمغة حيغ  ل ىغام أن ي غغطر         
لنرسه ىن اللنيمة سبل سسمتها ىغا خيتغاره ىنهغا كا اريغة الرتيغة احلسغنا  والسغيف القغاطل         

ن ىغن ا ىغواي خال غا لسغلطان     والررق ا واو والدرع)ثانيهادسطا ل امللوك وو  ىا كغا 
اكاربني إلانه ل ىام يأخذه ىغن اللنيمغة وال مخغس إليغه سغوا  كغان ىغن ا ىغواي املنقولغة          
ووو املعرب عنها بال وايف أو غري املنقولة كاالراضغ  ووغ  املعغربل عنهغا بالقطغايل بةغرط       

  انرقغت  ان ال تكون ىل وبة ىغن اغرتم املغاي إلانغه ىغرووو علغ  ىالكغه)ثالثهاداملؤن الغ        
عل  اللنيمة ال عل  ا ي  اكارب ىن الل اللنيمة وحررها ومحلها ورعغ  ىواتغيها   
إلانهغغا صغغرب سبغغل انمس)رابعهادا عا غغل الغغ  جيعلغغها االىغغام علغغ  إلعغغل ى غغلحة ىغغن    
ى ا  ا اودين كالداللة عل  ىواطن الرعف يف ا ي  أو باب احل ن أو دغو ذلغ    

ان جي  إليها انمس علغ  أخغذوا ىغن جهغة أخغرى ووغ        إلانها صرب سبل انمس وان ك
ىن جهة كونها ىغن املكاسغ  والروا غد له)خاىسهادالسغل  إلانغه لغو صغار للقاتغل جيعغل          
االىام خيرب ىن اللنيمة وال مخس إليه أال انه جي  عل  آخذه انمس ىغن جهغة أخغرى    

لرضغا ي  وو  ىن جهة كونه ىغن الروا غد واملكاسغ  وخغذه رعغل االىغام له)ساوسهادا      
ووو ىا جعله االىام ىن العطا  اليسري للنسا  والعبيد ودووم ممن الح  هلغم يف اللنيمغة   

 إلانه ال مخس إليها ىن جهة اللنيمة.
 شروط وجوب اخلمس يف الغنيمة

ويةرتط يف وجوب انمغس يف اللنيمغة أىغور)ا ويدان تكغون بغاحلرب:و أىغا ىغا        
لة واالخت ق والدعوى الباطلة إلليس إليغه  يؤخذ ىن اكاربني بلري حرب كالسرسة واللي

انمغغس ىغغن جهغغة كونغغه غنيمغغة وار احلغغرب بغغل ىغغن جهغغة كونغغه ىغغن الروا غغد واملكاسغغ    
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إليكون حكم حكمها وىثل أىغواي أوغل احلغرب أىغواي الناصغيب وانغارج  وسغا ر ىغن         
 حيل ىاله ممن انتحل الس م.و أىا أىغواي املخغالرني وغريوغم ممغن ال يغرى رأي ا ىاىيغة      

ولكنغغه ع ين غغ  العغغداول الوغغل البيغغت ولةغغيعتهم إلغغ  جيغغو  أخغغذوا وال سغغرستها وال      
التعدي عليها إلان هلم احلرىة والكراىغة واالخغول واكبغة)الثان دان تكغون احلغرب بغإذن       

كانغغت اللنيمغغة  أو ىغغن سغغام ىقاىغغه إلانغغه لغغو كغغان اللغغ و بلغغري اذن الىغغام   االىغغام  
ي غغغغيبه املغغغغؤىن اللغغغغاا ىعهغغغغم لغغغغه إذا أوى  سغغغغد أحغغغغل ىغغغغا   اال انغغغغه  ل ىغغغغام 

مخسه)الثال دأال تكون أىواي اللنيمة ىل وبة ىن ىسلم أو ىعاود أو ذىغ  أو دغووم   
 ىن ارتى  املاي واال إلانه يرجل ل احبها.

 ثانيها غنيمة املعادن

إلانه جي  انمس يف كل ىعدن ىلكه النسان سبل ىل  أحغد لغه سبلغه سغوا  كغان       
وينغه يف ا رض أو أخرجغه حيغوان أو سغيل ىنهغا واسغتوال وغو عليغه         اخرجه ىن ال تك

وسغغوا  اسغغتخرجه بطريغغ  اغغرم أو الغغل ىغغن وون إلغغر  بغغني البغغال  وال غغيب والعاسغغل     
وا نغغون إلانغغه جيغغ  علغغ  وليهمغغا اخغغراب انمغغس ىغغن ىالغغه وىغغن وون إلغغر  بغغني املسغغلم  

نمس عنه)واحلاصغلدان  والكاإلر نعم إذا اسلم الكاإلر ىل عدم بقا  املعدن عنده سقط ا
املعدن كالذو  والررة وال رر واحلديد وال  ب  والرصاص وامللغح والكربيغت والقغري    
واالمثد والنرط والياسو  والعقي  والدر ودغو ذلغ  جيغ  إليغه انمغس مب غرو ىلغ  أي        
إنسان له سوا  كان صلريا أو كبريا عاس  أو جمنونا حرا أو عبدا:ويتوال اخغراب انمغس   

يمغغا كغغان علغغ  صغغاح  املغغاي ول :واملعغغدن ىغغن املواضغغيل العرإليغغة يرجغغل يف         الغغول  إل
تةخي ها إال العرا:وىغا تغ  يف كونغه ىغن املعغدن ممغا لغه سيمغة كغالعنرب وطغني اللسغل            
وارض النورل وا ص ال جي  إليه انمس ىن حي  كونه ىن املعدن وامنا جي  إليغه ىغن   

 حي  كونه ىن الروا د واملكاس .
 ملعدنما يستثنى من ا

ويستثن  ىغن ذلغ  املؤونغة الغ  يتوصغل بهغا إال ر غيل املعغدن كغاجرل اخراجغه           
وسبكه واحلرر والت رية وآلة العمل اكتغاب إليهغا إلانغه ال جيغ  يف ىقغداروا انمغس وال       
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يستثن  ىؤونة سنته كما انه لو عمل باملعدن عم  أوج   ياول سيمته كأن صغاي الغذو    
 نرس املعدن ال ىل نقةه. إلانمس إمنا يكون ثابتا يف

 ما يشرتط يف وجوب اخلمس يف املعدن

ويةرتط يف وجوبه يف املعغدن تغرطان)أحدومادىل  النسغان لغه ىغل عغدم سغب         
ىل  عليه إللو أخرجه ىن ارض اللري بدون اذنه ع جي  عليه انمس وامنغا جيغ  علغ     

انمغس علغ    صاح  ا رض النه الذي ىلكه.ووكذا لو أستاجر الخراب املعغدن كغان   
املؤجر ال عل  املستأجر النه وو الذي ىلكه ووكذا ال جي  عل  النسان مخس املعغدن  
الذي كان مملوكاي لللري وسد مخسه إلان ىل  الةخص اوخر له ال يوج  ثبو  انمغس  
عليه)ثانيهمادبلوي الن اب ووو عةرون وينارا إل اعدا اىا عينا ان كان املعغدن ذوبغا أو   

ه بعغد اخغراب املؤونغة وتقغدم بيغان العةغرين وينغارا يف ىبحغ  ن غاب          سيمته ان كان غغري 
الذو  يف ال كال وال يعترب بلوغغه الن غاب ملغذكور وإلعغة واحغدل بغل لغو اخغرب وإلعغا           
ىتعدول ىن ىكان واحد عل  سبيل التدريل ولو طاي بينها ال ىن ضم بعرها إال بعغا  

لتغالف إال املوجغوو ىنهغا إلغإذا     إذا كانت باالعها ىوجوول وإذا تلف بعرغها ضغم سيمغة ا   
بل  ا موع الن اب مخس ا موع حتغ  ال ا غد علغ  الن غاب ووكغذا ال يعتغرب وحغدل        
املعدن يف بلوي الن اب املذكور بل لو كان سد اخرب عدل ىعاون ىن ىكان واحغد وبلغ    
جمموعها الن اب املذكور وج  انمس.ولغو اتغرتك الاعغة يف املعغدن وجغ  اخغراب       

ن بللغت ح غته الن غاب املغذكور.ولو تغ  يف بلوغغه الن غاب ع جيغ          مخسه عل  ى
 انمس والرحص.

 وقت اخراج اخلمس من املعدن

جيو  إخغراب انمغس ىغن املعغدن بعغد الت غرية وجيغو  اخراجغه سبغل الت غرية إذا           
 علم بلوي ىا يف املخرب ىن املعدن إذا صر  ىقدار انمس للمعدن املستخرب  

 ملك املعدن

ب ىن املعاون إذا أخذه النسان ىن ارض يبا  له اخذه ىنهغا كمغا لغو    ميل  ىا خير
كانت ا رض ىن املباحا  العاىغة أو كانغت ىلكغه سغوا  كغان اخغذه ىنهغا بالواسغطة أو         
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بدون واسغطة و أىغا لغو أخغذه تغخص ىغن ىلغ  اللغري بغدون إذنغه إلهغو ىلغ  ل غاح               
لكونها ىلكغا   ا ل ىام ا رض وهلذا ا راض  ال  و  ىن ا نراي يكون املعدن إليه

 . لإلىام 
 ثالثها غنيمة الكنز

إلانغغه جيغغ  انمغغس يف كغغل كنغغ  ىلكغغه النسغغان سغغوا  اخرجغغه النسغغان بنرسغغه أو   
اخرجه غريه ىن حيوان أو سيل أو دو ذل  وسغوا  اخرجغه بطريغ  الغل أو اغرم ىغن       

ىغن املواضغيل   وون إلر  بني ال يب وغغريه وا نغون وغغريه كمغا تقغدم يف املعغدن:والكن        
املعروإلة يرجل يف تةخي ها إال العرا.وىا ت  يف كونه كنغ ا كاملغذخور رغت احلطغ      
أو يف بطن الة ر ال جي  إليه انمس ىن حي  كونه كن اي وان كان سد جي  إليه انمس 
باعتبار كونه إلا دل ىن الروا د.ويستثن  ىغن ذلغ  املؤونغة الغ  ينرقهغا علغ  ر غيله ىغن         

ته ودو ذل  إلي   انمس إليه بعد اخراب امل غارا املنرقغة عليغه وال    اجرل اخراجه وآل
يسغغتثن  ىؤونغغة سغغنته وال يةغغرتط يف وجوبغغه احلريغغة وال العقغغل وال البلغغوي وعلغغ  الغغول    

 اخراب مخس املاي إليما كان له الوالية عل  صاحبه.
 شرائط وجوب اخلمس يف الكنز

لررغغة ال غريوغغا ىغغن   )أحغغدوادأن يكغغون الكنغغ  ىغغن جغغنس النقغغدين الغغذو  وا     
ا ح ار الكرمية أو احلديغد أو ال غرر أو ان ا)ثانيهغادان كغان الكنغ  ذوبغا إلغ  بغد أال          
ينقص عن عةرين وينارا وان كان إلرة إل  بد أال  يغنقص عغن ىغا   وروغم و سغد تقغدم       
بيان ىقداروما يف ن اب الذو  والررة يف ال كال إلان نقص عغن ذلغ  إلغ  مخغس إليغه      

ه كن ا وامنا جي  إليه ىن حي  كونه إلا غدل ىغن الروا غد.و لغو و جغد كنغو ا       ىن حي  كون
ىتعدول كان لكل ىنها حكم نرسه يف عغدم وجغوب انمغس إليهغا إذا ع يبلغ  كغل ىنهمغا        
املقدار املذكور وان يبل  جمموعهما املقدار املذكور:ولو وجد الغذو  والررغة يف ىكغان    

كور ع جيغغ  إليهمغغا انمغغس وان بلغغ     واحغغد وكغغان كغغل ىنهمغغا اسغغل ىغغن املقغغدار املغغذ      
جمموعهما سيمة عةرين وينارا أو ىا   وروم.ولو اترتك الاعة يف إخغراب الكنغ  كغان    
ال  م بلوي ح ة كل ىنهم املقدار املذكور.ولو ت  يف بلوغه املقدار املغذكور ع جيغ    
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لغ   انمس وال جي  الرحص)ثالثهادىلكيته الكن  إللو استأجر الخراجه كغان انمغس ع  
 ىن آجره النه وو الذي ميلكه.

 ملكية الكنز

و حي  ان الكن  وو املاي املذخور رغت ا رض الغذي ال يغرى العغرا لغه ىالغ        
ملرور  ىان طويل عليه أو يف ارض خربة باو أولها أو تركها أولها وأعرضغوا عنهغا كغان    

لغه:ىل ان  ىن املباحا  ميلكه ىغن وجغده ال نغه ىغن سغب  إال ىغا ع يسغب  إليغه أحغد إلهغو           
الةارع سد أىر  بنا  العق   يف الكنو  ووو متلكها ملن وجدوا النه ع ي غدر ىنغه روع   
عن ذل  بل يسغتراو ىغن إلغرض انمغس إليهغا علغ  ىالكهغا ىغن وون بيغان ىنغه ملالكهغا و            
أسباب ىلكيتها ان الةارع سد سرر بنا  العق   إليها وو  ىلكيتها ملن وجدوا وملغن وضغل   

باسغناوه عغن    عا ا خبار ىا يرهر ىنغه ذلغ  كالغذي رواه ال غدو      يده عليها ويف ب
يف  عغن آبا غه    محاو بغن عمغرو وأنغس بغن امغد عغن أبيغه اليعغا عغن ال غاو            

ساي يا عل  ان عبد املطل  سن يف ا اولية مخس سغنن اجراوغا اهلل يف    وصية النيب 
إلغأن ي اهلل تعغاال   ووجغد كنغ ا إلغأخرب ىنغه انمغس وت غد  بغه         الس م إال أن ساي 

اويغة.و أىغا املغاي املغذخر رغت ا رض الغذي       ولاعَْْمُِا ََزَّملا ََنِمْتُمْ مِنْ شيل ْءٍ فَيأَنَّ لَِّْي ِ َُمُسيل ُ  

يرى العرا انه له ىال  وال ينر  ىلكيته عن ىالكه كما لغو وجغد صغرل إليهغا وراوغم سغد       
  لقطغة وان كانغت   سكت عن سري  يف وار ىعمغورل إلغان كانغت ضغا عة عغن ىالكهغا إلهغ       

ىدإلونة إله  جمهولة املال  و كيف كان إلاملغاي املغذكور لغيس ىغن الكنغ  أصغ  إلغ  جيغري         
عليه أحكام الكن )و احلاصلدان الكنو  ىطلقا ميلكها واجدوا و جي  إليها انمس كمغا  
تقدم ىن وون إلر  بني ال  وجغد  يف وار احلغرب أو وار السغ م وسغوا  كغان عليهغا       

ككتابغغة الةغغهاوتني أو أمسغغا  أحغغد والل املسغغلمني أم ال وسغغوا  كانغغت ىغغن  أثغغر السغغ م 
كنو  ا اولية أو ىن كنو  ا ىويني أو ىن كنو  العباسيني أو غريوم.نعم لو وجد الكن  
يف ارض ميلكها إلع  اللري ممن وو ارتم املاي حرم عليه أخذه بدون الذن ىنغه كاملعغاون   

اي.و أىا لو وجد الكن  يف ىلكه املنتقل إليه ىن اللري إلغان  لكونه مملوكا بالتبل ل اح  امل



 لتقوى لنيل جنة املأوىأسس ا .................................................. 

 

217 

علم بتمل  تخص لذل  الكن  باستخراجه أو استخرب ىورثه وإلعغه لغذل  اللغري.وان    
ع يعلم ذل  اخذ الكن  الواجد له سوا  احتمل متل  اللري لغه أم ال كمغا وغو الةغأن يف     

 سا ر املباحا  ال  ميل  با خذ واالستي   عليها.
 ا يوجد يف جوف الدابة من األموالم

ان ىا يوجد يف جوا الدابة ىن ا ىواي كالدراوم أو الدنانري أو ا غواور أو غغري   
ذل  ىن ا تيا  ذا  القيمة إلان كانت الدابة سد ىلكها باحليا ل كبقغرل الغوح  والطغري    

 وغغا واللغ اي والسغمكة إذا ىلكهغا بال غيد إلغان ىغا يوجغد يف جوإلهغا يكغون ىلكغا ملغن حا           
وليس عليه أن يعرإله  حد.وان كان سد أخذوا ىن تغخص آخغر وسغد انتقغل إليغه بغالبيل       
أو اهلبغغة أو الرث أو دغغو ذلغغ  إلغغان أحتمغغل انغغه ىلغغ  للمغغأخوذ ىنغغه سغغد ابتلعتغغه الدابغغة  
كا  ور أو البقرل والةال الغ  أخغذوا ىغن تغخص كانغت ترتغل عنغده أو مسكغة كانغت          

  عنغده وجغ  عليغه أن يعرإلغه للمغأخوذ ىنغه.وان       تعي  يف حوض له أو طغري كغان يقتغا   
كان املأخوذ ىنه سد وضل يده عليها بنحو الل   أو العارل إلان عرإله كان له وإال إلهغو  
ميلكه.وان ع حيتمل ذلغ  ع جيغ  عليغه تعريرغه وميلكغه اوخغذ وجيغ  عليغه مخسغه ان          

ا ر ىغا ميتلكغه ممغا    كان ىا يف جوا الدابة ىن ا ىور ال  جي  إليها انمس وإال إلهو كسغ 
ال خيمس إليه:و ال جي  تتبل ىن جر  يده عل  الدابة بغل إمنغا يعرإلغه للغذي أخغذوا ىنغه       
إلقط إذا احتمل ان ىا يف جوإلها له واال إل  جي  عليه تعريره وال تعريف ىن سب  لغه يغد   

 عليها سبله وان احتمل انه له.
 رابعها غنيمة ما يف البحر

ة الن وي يف واخله واللطس به كمغا يف اللغوص أو   ووو ىا خيرب ىن البحر بواسط
بواسطة اولة كالةبكة ودووا كما يف اصطياو السمكة ىنه أو بواسغطة اخغراب البحغر لغه     
عل   هر ىا ه أو الساحل كما يف العنرب سوا  كان ال تكوينه يف البحغر كغاللؤلؤ ودغوه    

الررغة و دغو ذلغ     لو و سغل يف البحغر و رسغ  إليغه و سغد أعغرض أولغه عنغه كالغذو  و         
وسغوا  كغغان عليغغه آثغار السغغ م أم ع يكغغن و سغغوا  كغان حيوانغغا أو غريه)ويسغغتثن  ىغغن    
ذل داملؤن ال  صرإلت عل  اخراجه.و ال يةرتط يف وجوبه البلوي أو العقغل أو احلريغة   
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وعل  الول  إخراب مخس ىا له الوالية عليه.و أىا ىا خيرب ىن النهر كالررا  و وجلغة  
ه انمغس ىغن وغذه ا هغة و ان كغان سغد جيغ  إليغه انمغس ىغن جهغة أخغرى             إل  جي  إليغ 

ككونه ىن االربا  واملكاس :وإذا وجد يف البحر ىعغدن و أخغرب كالغذو  و اليغاسو      
و املرجان عل  القوي بأنه ىعدن وج  إليه انمس ىن جهة كونه مما خيرب ىغن البحغر ال   

 أب  عبد اهلل عن أب  احلسغن  ىن جهة كونه ىعدنا كما يقتريه خرب امد بن عل  بن
وعليغه إلغ  يعتغرب إليغه تغغرا ط انمغس يف املعغدن كبلوغغه عةغغرين وينغارا و إمنغا يعتغرب إليغغه           

 ترا ط انمس إليما خيرب ىن البحر.
 شرائط اخلمس فيما خيرج من البحر

يةرتط يف وجوب انمس إليه أىران)أحدومادأال ينقص ىا خيرب ىغن البحغر عغن    
املؤن ال  صرإلت عل  إخراجه)وسد تقغدم يف ن غاب الغذو  يف     سيمة وينار بعد إخراب

ال كال بيان ىقدار الدينارد.إلإذا نقص عن الغدينار ع جيغ  إليغه انمغس ىغن وغذه ا هغة        
وان ثبت إليه انمس ىن جهة أخرى ككونه ىن ا ربا  والروا د)واملي اندبلوي جممغوع  

إلعا  ىتعدول ىغل عغدم العغراض    ىا خيرب ويناراي إل اعدا ولو كان أجناسا ىتعدول يف و
عن الخراب إليما بينها حبي  يراه العرا ا وال واحدا ىن البحر.ولو اتغرتك الاعغة   

 يف الخراب ىن البحر أعترب بلوي ح ة الواحد ىنهم ويناراي وال يكر  بلوي ا موع.
 الشرط الثاني ملكيته

 انمغس  إللو اسغتأجر تخ غا علغ  االسغتخراب ىغن البحغر ال جيغ  علغ  ا جغري         
 وامنا جي  عل  املال .

 ملكية ما خيرج من البحر

ان كل ىا يتكون يف البحغر ميلغ  حبيا تغه إال إذا كغان ىسغتأجرا لخراجغه ووكغذا        
كغغل ىغغا وسغغل يف البحغغر واعغغرض عنغغه ىالكغغه كالسغغرينة تنكسغغر ويسغغقط ىغغا إليهغغا يف البحغغر  

 ىن البحر انمس.ويرتكه أوله إلمن حيو ه بإخراجه ميلكه و كيرما كان إلريما خيرب 
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 خامسها غنيمة الفائدة وكسبها

وو  الرا دل ال  ي د  عليها عند العغرا انهغا غنيمغة وان ىسغتريدوا غغاا إلغان       
املتح ل ىن ا خبار واالالاعا  بعد ضم بعرها إال بعا وغو وغذا املعن .والروا غد    

كغالرث  ال  ي د  عليها اللنيمة علغ  سسغمني)أحدوادأن تكغون الرا غدل غغري اتسغبة       
ىن الذي ع يرتس  انه يرثه وكا ا  ل العريمة وكاهلدية انطريل وكالعغدو ميغو  إليأخغذ    
أىواله وكاملاي الذي يلتقط وال يعرا صغاحبه وكاملغاي انطغري أوصغ  بغه لغه ودغو ذلغ          
إلان يف اليل ذل  انمس إليما إلرل ىنهغا عنغد انتهغا  سغنته لل غد  عنغد العغرا علغ          

ي  انه سد ح لت لديه بدون بذي ىاي ىنه با ا ها وع تقترغيها  ىستريدوا انه سد غنم ح
ذاتغغه و إمنغغا ىلكغغه بواسغغطة أىغغور خارجيغغة)ثانيهادأن تكغغون الرا غغدل ىكتسغغبة إلغغان الرا غغدل 
املكتسبة تسم  عند العرا غنيمة بأي نوع كان اكتسابها كحاصل االراض  ىن اللغ    

وكغغربح الت غغارا  رميغغل   والثمغغار واملخرغغرا  ودغغو ذلغغ  علغغ  اخغغت ا اجناسغغها     
وجووها وكعوض ال ناعا  بسا ر اسساىها وكاجور العمغاي واالىغواي رميغل أنواعهغا     
وكاملباحا  اكا ل بسا ر ضروبها كالسم  والق غ  والغربوي والعسغل واملغن واملسغ       
وال غغم  ودغغو ذل .)واحلاصغغلدان الروا غغد املكتسغغبة سغغوا  كانغغت حاصغغلة بوجغغوه         

ارا  أو بكغغد الغغيمني كا صغغطياو واالحتطغغاب وال غغناعا      املعغغاى   كاربغغا  الت غغ  
واالحتةا  واالستقا  أو بغا خت ق والغدعوى الباطلغة ممغن حيغل ىالغه كاوغل احلغرب         
والناصغغيب أو باجغغارل ا ىغغواي كاجغغارل عقغغار أو حيغغوان أو اراضغغ  أو دغغو ذلغغ  حتغغ    

اللغري أو تع يغة   اجارل النسان نرسه لتعلغيم االطرغاي ولل غ ل أو لل غوم أو للحغل عغن       
أو لقرا ل القغرآن علغ  املقغابر ودغو ذلغ  ىغن العبغاوا  و ىغن          أب  عبد اهلل احلسني 

ذل  ىاي الناصيب إلهغذه الروا غد احلاصغلة بتلغ  ا ىغور جيغ  إليهغا انمغس إليمغا إلرغل           
ىنها عند انتها  سنته لل د  عل  ىستريدوا عند العرا)انه سغد غنمدحيغ  ع تقترغيها    

ا ىلكها بواسطة أىور خارجية كعمله وحيا ته وكانت إلوا د ارة  النغه  ذا  املال  وامن
ع يبذي با ا ها املاي حت  أربا  الت ارا  النه يف احلقيقة ان الذي بذله وو أصغل املغاي   
الغغذي تغغاجر بغغه و اىغغا رحبغغه إل غغا ه  يغغاول علغغ  اصغغل ىالغغه إلكغغان لغغه غنيمغغة)و اىغغا              
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ان وع تكن ىكتسبة إل  ي غد  عليهغا اللنيمغة    الروا دداكتسبة ال  تقتريها ذا  النس
كالرث ممن حيتس  انه يرثه.واهلدية املتعارإلة.والغديون الغ  لغه علغ  النغاق وع تكغن       
ىن االربا  أو مما جي  إليه انمس و احلقو  الةغرعية الغوارول عليغه.وا وساا املنطبقغة     

واملهر لل وجغغغغة عليغغغغه.واملاي غغغغغري انطغغغغري املوصغغغغ  بغغغغه إليغغغغه والنغغغغذور املعطغغغغال لغغغغه.   
املتعارا.وكأصل املاي الغذي تغاجر بغه إلغ  جيغ  عليغه يف ذلغ  انمغس وان إلرغل عغن           
ىؤونة سنته النغه ال ي غد  علغ  ىسغتريدوا انغه سغد غنمها.وىثغل ذلغ  يف عغدم وجغوب           
انمس ىا لو اصذ تيئا ل ستراول حباص ته كما لو بنغ  وارا بيغده الجارتهغا وصغنل آلغة      

لها أو غرق بستانا ل ستراول ىن مثاروغا أو اتغرتى ذلغ  مبغاي ال     بيده ل ستراول ىن عم
مخس إليه إلان نرس الدار واولة والبستان ال مخس إليهغا وان إلرغلت عغن ىؤونغة سغنته      
نعم ىا يستريده ىنها لو إلرغل عغن ىؤونغة سغنته وجغ  عليغه انمس.وىثغل ذلغ  ىغا لغو           

ا ووونها واوالووغا إلغان نرغس    اصذ غنما أو دووا ل ستراول حباص تها ىن صوإلها ولبنه
اللنم ال مخس إليها وامنا انمس إليما يررل ىن حاص تها عند انتها  سنته.وال يةغرتط  
يف وجوب انمس يف الروا د امللتنمة احلرية وال البلوي وال العقل بغل جيغ  علغ  الغول      

 اخراب انمس إليما له الوالية عليه.
 زيادة املال الذي ال مخس فيه

ال مخس إليه كاملغاي املخمغس اوكغاالرث أو اهلبغة إل ياوتغه تغارل ب يغاول        إذا  او ىا 
سيمته السوسية بأن صار  أكثر ىن الساب  كما لغو كغان عنغده بيغت إل غار الطريغ  العغام        
عليغه أو كغغان عنغغده غنمغغاي إلرتسغت سيمتهغغا لكثغغرل طلبهغغا إلغ  مخغغس يف وغغذه ال يغغاول لعغغدم    

عوضغه مبغاي و كغان ىغا يقابغل ال يغاول سغد        صد  اللنيمة عليها مب رووا نعغم لغو باعغه أو    
إلرل عن ىؤونة سنته وج  إليه انمس.وعليه لو  او  القيمة السوسية يف السنة ملاضغية  
إال انه ع يبعه وباعه يف السنة احلالية عد  سيمة ال ياول ىغن اربغا  وغذه السغنة وال إلغر       

  واالنترغاع و تغارل يغ واو    يف ذل  بني ىا اصذه للت ارل واالسرتبا  وبني ىا اصذه ل ستنغا 
املاي الذي ال مخس إليه  يغاول ىنر غلة بغاللرق أو التوليغد أو ىت غلة كالنمغا  والسغمن        
ويف وذه ال ورل جي  انمس إليما يررل ىن ىؤونة سنته ىن وذه ال ياول وغذا إذا كغان   
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سد اصذ اصل املاي للتكس  إليه كما لو كان عنده غنم ليس عليها مخغس ولكنغه اصغذوا    
ت ارل بها إل او  منوا أو توليدا إلر  وذه ال ياول انمس إليما يررل عغن ىؤونغة سغنته    لل

ىنهغغا:و اىغغا لغغو اصغغذه ل كتسغغاب بروا غغده وون اصغغله كمغغا لغغو كغغان عنغغده بسغغتانا اصغغذه     
للتكس  بثمره وحاص ته إل او  أعيانه باللرق أو بإضغاإلة بعغا القطغل إليغه أو بنمغو      

وغذه ال يغاول انمغس نعغم جيغ  إليمغا انت غه ىغن االمثغار          ىا إليه ىن االت ار إل  جي  يف 
والعة  والدغل ودو ذل  انمس إليما يررل ىغن ىؤونغة سغنته ىنهغا ووكغذا لغو كغان        
عنده غنم أصذوا للتكس  بروا دوا ال بنرسها نعم لغو بغاع تلغ  ال يغاول وجغ  انمغس       

 إليما يررل عن ىؤونة سنته ىن مثنها.
 زيادة املال الذي فيه اخلمس

إذا كان عنده ىاي إليغه مخغس إلغ او  يغاول ىت غلة أو ىنر غلة بالقيمغة السغوسية أو         
غريوا إلال يال بالنسبة إال مخسه ترجل للمال  وليست بتابعة للخمغس إلغ  جيغ  وإلعهغا     
ىل انمس.وعليغه إللغو كغان عنغده ىغاي إليغه مخغس إلغاجتر بغه إلغربح إلالغذي عليغه اخغراب              

مخسغما ة وينغار وإليهغا انمغس إلغاجتر بهغا       مخس املاي ومخس رحبه إلمث  لو كان عنغده  
وون أن خيمسها و كغان عنغد انتهغا  سغنته رحبهغا مخسغما ة إلي غ  عليغه إخغراب مخغس           
أصل املاي ووو ىئة وإخراب مخس الربح ووو ىئغة إليكغون الواجغ  عليغه ىئغتني ولغيس       
جي  عليه أن خيرب ربح مخس أصل املاي حت  يكون الواج  عليه ىئتني ومثغانني كمغا   

 ىئة ىن اصل املاي وىئة ربح مخسه ومثانني مخس االربعما ة ال  و  الربح.سيل:
 الشراء باملال الذي ال مخس فيه

لو اترتى ىن ىاله الذي ال مخس إليه تيئا لقغول سغنته أو حاجغة لل يغة أو وارا أو     
طعاىا إل  جي  انمس إليما يررل ىنه عن ىؤونة سنته نعم لو اترتى بغه تغيئا للت غارل    

وج  انمغس يف خ غوص ىغا يررغل عغن ىؤونغة سغنته ىغن الغربح إلقغط وون            إلربح به
 اصل املاي.
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 ما ال جيب فيه اخلمس من الفوائد املغتنمة

يسغغغتثن  ىغغغن الروا غغغد امللتنمغغغة أىغغغران ال جيغغغ  إليهمغغغا انمس)أحدومادىؤونغغغة   
ال را ووو سغا ر ىغا صغرإله علغ  ر غيلها حتغ  ضغرا   السغلطان إلغ  جيغ  إال بعغد            

ا انرقغه يف ر غيلها حتغ  آال  ال غناعة و اوواتهغا لعغدم رقغ  ىسغم          اخراب اليغل ىغ  
اللنيمة بدونها إذا ال ي د  اللنم علغ  ىغا يكغون يف ىقابغل اللغرم و ملغا ورو الرا غدل ممغا         
يريد الي  يف جتارل أو حغرث بعغد اللرام)ثانيهمادىؤونغة السغنة الباللغة اثنغ  عةغر تغهرا         

ىقدار املؤونة ىن الروا غد امللتنمغة انمغس و إمنغا جيغ       و لية له و لعياله إلانه ال جي  يف 
 يف الراضل ىنها عل  ىؤونة سنته.

 املراد بالعيال

والعياي ىغن كرغل النسغان ى غارإله وىعاتغه ورملغها سغوا  كغان رمحغاي أو غغريه           
واج  النرقة أم ال إلقريا أو غنيا صلريا أو كغبريا عغاس  أو جمنونغا حتغ  انغدم إلهغؤال  ال       

 س يف ىؤنتهم عل  املعيل بهم يف إلوا ده امللتنمة.جي  انم
 املراد باملؤونة

واملؤونة و  ى ارا النسان الرعلية يف تؤون حياته و ىا حيتاجغه يف تعيةغه ىغن    
أنغغواع النرقغغا  كاملسغغاكن وامل بغغس واالطعمغغة والرغغر  وسغغا ر أثغغاث البيغغت وانغغدم      

ذور والكرغارا  والغديون   والكتغ  والغدواب وىغا ي غرإله ىغن العطايغا وال غدسا  والنغ        
واحلقو  والواجبغا  واهلغدايا وال غ   وسغيم املتلرغا  وأر  ا نايغا  وىغا ينرقغه يف         
الرياإلة واالسرار كاحلل وال يارل وىا يدإلل به الةغرور واوالم وا ىغراض و ىغا يأخغذه     
الرغغاع ىنغغه سهغغرا أو ى غغانعة و ىغغا حيتغغاب إليغغه لت وجيغغه أو تغغ ويل أحغغد عيالغغه أو نتغغنهم  
الىلري ذل  مما حيتاجه النسان يف أطوار وجووه وتؤون حياته ممغا يسغم  عرإلغا ىؤونغة     
له ىا ع ي ل إال حغد السغراا أو كغان ممنوعغا ىنغه تغرعا كال غرا يف ال نغا والقمغار          
إلغغإذا بلغغ  ال غغرا حغغد السغغراا أو كغغان يف أىغغر اغغرم وجغغ  يف ىقغغدار السغغراا          

ة وإذا ت  يف ت   انه ىن املؤونة عرإلغا أم ال  وال را يف اكرم انمس عند انتها  السن
 ع يستثني ىن الربح ووج  انمس إليه.
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 ما ليس من املؤونة

ليس ىن املؤونة اال ىا صرإله عل  نرسه أو عيالغه بالرعغل حتغ  انغه لغو تغربع ىتغربع        
مبؤونة أو سرت عل  نرسه أو كان ال وب سا مغا بنرقغة  وجتغه وجغ  انمغس يف اليغل ىغا        

الغربح وال يسغتثن  ىنغه ىقغدار ىؤنته.ووكغذا لغو س غر يف بعغا التكغاليف           بق  عنده ىن
املتوسرة عل  صغرا املغاي إللغم يرعلغها وجغ  انمغس إليمغا إلرغل عنغده ىغن الغربح و ال            
يستثين ىقدار ال را لو إلعل ذل  التكليغف.وليس ىغن املؤونغة تغرا  ضغيعة لغه أو وار       

أو غنم للت ارل بهغا أو حباصغ تها   ل ستراول باجياروا وال غرق أت ار أو ترا  بستان 
إللو اترتاوا ىن الربح وج  إليها انمس عند انتها  سنته.وليس ىن املؤونغة رأق املغاي   
أو تتميمه إذا صرإله يف ر يل الربح واىا إذا صرإله عل  نرسه ع خيرجه ىن الربح إلغان  

ارا  أو املؤونة املخرجة ىن الربح و  ىا صرإلت بالرعغل ولغيس ىغن املؤونغة جغرب انسغ      
تغدارك الغغنقص الغوارو عليغغه بسغرسة أو غ غغ  أو دغغو ذلغ  نعغغم جيغرب خسغغران الت غغارل      
املعدل عند العرا انها جتارل واحدل برحبها كما لو سر  ىغن ىغاي الت غارل أو غ غ  أو     
بيل سسم ىنها بأسل ىن رأق ىاله ثم ترس  الباس  باضعاا ىراعرة لعدم صد  اللنيمغة  

ب انسارل ىن الربح.وليس ىن املؤونغة تغرا  وار للسغكن     والرا دل بدون ى حرة خرو
إذا كانغغت عنغغده وار للسغغكن  و ال تغغرا  أطعمغغة وأإلرتغغة وعنغغده أطعمغغة ىعغغدل الكلغغه       
واإلرتة لبيتغه تكريغه ىؤونغة سغنته.وليس ىغن املؤونغة ىؤونغة السغنة الثانيغة إللغو كغان عنغده             

نمغس لسغنة  راعتهغا يف    ضيعة ت رع سنة وتعطل سنة ليكمل استعداووا لل راعة إلعليه ا
إلاضغغل ىؤنتهغغا و ان كغغان الراضغغل ال يرغغ  مبؤونغغة السغغنة ال حقغغة كمغغا يرهغغر ذلغغ  ىغغن     

 صحيح ابن ىه يار.
 ما يبقى عنده من مؤونة سنته

إذا أترتى أو اوخر ىن اربا  سنته اعيانا ملؤونة سغنته وبقيغت عنغده بعغد انتهغا          
كا طعمة واالتغربة والرحغم وامللغح إلالبغاس      سنته إلان كان انتراعه بها باسته ك اعيانها 

ىنها بعد انتها  سنته حيس  ىن إلاضل ىؤونته ويعط  مخسة.وان كان االنتراع بهغا بلغري   
اسغغته ك اعيانهغغا كالغغدار وااللبسغغة والرغغر  و الرغغرق و العبغغد و ا اريغغة واالوانغغ           
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انمغغس سغغوا   والكتغ  واحللغغ  وامل غغابيح إلالبغاس  ىنهغغا بعغغد انتهغا  السغغنة ال جيغغ  إليغه    
 استلن  عنه سبل انتها  السنة أو بعدوا أم ال.

 مؤونة الواجبات و احلقوق الالزمة عليه

سد عرإلت انه ىن املؤونة ى اريف التكاليف وحقوسه ال  ىة ىن حغل أو ويغن أو   
نذر أو كرارل أو سيم املتلرا  أو أر  ا نايا  سوا  سب  املل م بها عل  عغام الغربح أو   

الربح و أىا ىا جتدو بعد عام الربح إلانمس ىقغدم عليغه لسغب  التكليغف بغه      كان يف عام 
وعليه لو استطاع يف عام أخرب ىؤونة احلل ىغن ربغح ذلغ  العغام ذوابغا وايابغا اال إذا ني       
عاىه يف أثنا  سرره إلي   اخراب مخس ىا بق  عنده ىن الربح وصغرب ى غاريف بقيغة    

ىن ىؤونة العام املاض  ولو س ر واخر احلغل عغن    السرر العام اوت  النها ىن ىؤونته ال
عام االستطاعة أخرب ىؤونة احلل ىن ربح العام الثان  الن ذىته سد اتتللت به ويكون 
انمس يف اليل ىا إلرل ىن ربح العام ا وي حت  املقدار الذي كغان عليغه أن ي غرإله    

اعة ىغن االعغوام إلغ     يف احلل لعدم صرإله يف ىؤونة احلل.و أىا ىا سب  عل  عام االستط
يستثن  ىنهغا ىؤونغة احلغل لتعلغ  انمغس يف إلرغ تها ىغن االربغا   سبغل حغدوث سغب             
احلل ووو االستطاعة و اىا لو وج  عليه احلل و ع يرعلغه و كغان ربغح السغنة االتيغة ال      
يكريه اوخره و ضمه لربح السنة الثانية و وكذا حتغ  يغتمكن ىغن احلغل و ال جيغ  عليغه       

ربا  لكونه سد صرإلها يف ىؤونة سغنته باوخاروغا لوإلغا  ىغا اتغتللت ذىتغه       مخس وذه اال
به.وىثل احلل الذي اتتللت ذىته به كل واج  صار يف ذىته بنغذر ودغوه ممغا ال يكرغ      
بالقيام به إال اربا  سينني ىتعدول كما لو كان عليه عت  رسبة وكان رحبه يف وذا العغام ال  

ثان  ووكذا حت  يغتمكن ىغن تغرا ها وال جيغ  عليغه      ير  به اوخره وضمه لربح العام ال
مخس وذه االربا  لكون الربح سد صرإله يف ىؤونة عاىه باوخاره لوإلا  ىا وجغ  عليغه   
ىن العت  وبهذا  هر ل  حاي الدين إلانه سوا  كان ىن السنة السغابقة أو الغ  وغو إليهغا     

ا ه يكون ىغن ىؤونغة السغنة    و سوا  صرإله إليما حيتاجه أم ال إلان وإلا ه أو اوخار املاي لوإل
إلان صدر ىنه الوإلا  أو االوخار سبل انتها  سنته اسغتثن  ذلغ  ىغن رحبهغا واىغا إذا آخغره       
إال ىا بعد انتها  السنة وج  اخراب انمس أوال و كان الوإلغا  أو االوخغار ىغن ىؤونغة     
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 السغنة ال حقغة وغذا كلغغه يف الغدين الغذي صغرإله يف غغغري ر غيل الغربح كمنغاإلل نرسغغه أو         
عياله و اىا الدين الذي صرإله يف ر يل الغربح واسغتراوته إلهغو خيغرب ىغن الغربح سغوا         
كان وإلامه يف اثنا  سنة الربح أو بعد انتها ها النه يكغون ىغن ىؤونغة الغربح ال ىغن ىؤونغة       
نرسه وسد تقدم ان ىؤونغة ال غرا علغ  ر غيل الغربح صغرب ىغن أصغله ثغم ان الةغ             

وإلامه ىن ىؤونة السنة اال ان ذل  الةغ   ان كغان حيتاجغه    الذي يةرتيه بالدين وان كان 
يف تؤون حياته إل  مخس إليغه النغه ىغن ىؤونتغه و اىغا ان كغان غغري اتغاب لغه يف تغؤون           

 حياته كما لو اخذه للبيل والت ارل به أو بثماره اخرب مخسه كراضل ىؤونته.
 عدم وجوب إخراج مؤونته من األموال اليت عنده

اي ال يتعلغ  بهغا انمغس كاملواريغ  واهلبغا  وعنغده أربغا         إذا كان لةخص أىو
أيرا إلله ان خيرب ىؤونته ىغن ا ربغا  إلغان إلرغل ىنهغا وجغ  يف الراضغل انمغس وإال         
إل .و ال جي  عليه أن خيرب ىؤونته أو بعرها ىن ا ىغواي الغ  ال مخغس إليهغا.نعم لغو      

مغس يف جممغوع ىغا إلرغل     اخرب ىؤونته ىن تل  ا ىواي أو كانت و  ىؤونة له كان ان
 عنده ىن الربح.

 مبدأ السنة اليت جيب اخلمس يف ما فضل من أرباحها

سد عرإلغت إليمغا سغب  ان انمغس يتعلغ  براضغل ىؤونتغه سغنته الباللغة اثنغ  عةغر            
تهراي و لية اىا ىبدأ السنة إلهو ىن حني  هور الرا دل إلإذا  هر  عنده الرا غدل حيسغ    

ه ىن الربح ىن وذا الوست إال ىر  اثنغ  عةغر تغهرا    رأق السنة ىن عندوا.إلما ي رإل
و ليغة يف ىؤونتغه لغيس إليغه انمغس و إمنغا انمغس علغ  الراضغل عنغده ىغن الغربح بعغغد             
انقرا  االثن  عةر تهرا سوا  كان الربح ىن نوع واحد ووإلعة واحغدل كمغا لغو ح غل     

كانغت أربغا    له حنطة ىن  راعة أو ربح بيل ت   ىعني يكريه سنة ويررل ىنه و سغوا   
ىتعدول ىن أنواع لتلرة يف أ ىنغة ىتراوتغة كالعاىغل بيغده ىغرل يف البنغا  وىغرل يف الن غارل         
وىرل يف احلياكة وكما لو ح غل لةغخص ىقغدار ىغن احلنطغة وىقغدار ىغن ربغح الت غارل          
وىقدار ىن الر  وىقدار ىن اللنم إلانه حيس  رأق سنته ىغن حغني  هغور الغربح ا وي     

ن وغذه ا ربغا  بعغد ىرغ  اثغين عةغر تغهرا وغو الغذي جيغ  إليغه            والذي يررل عنده ى
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انمس إلالواج  عل  املكلف أن يربط أوي  هور ربغح عنغده إلغإذا جغا  ذلغ  الوسغت       
ىن السنة املقبلة إلان كان عنده إلاضل ىن ا ربا  أعط  مخسه وإال إل  مخغس عليغه يف   

 نته ىنه.ىا رحبه وحينئذ يستأنف العمل إلأوي ربح يرهر عنده حيس  رأق س
 من أغفل نفسه ومل يعرف رأس سنته

و اىا ىن أغرغل نرسغه أو كغان غغاإل  عغن ذلغ  و ع يعلغم بوسغت أوي ربغح  هغر           
عنده عندىا اتتلل بالتكس  واالستراول و كغان عنغده أىغواي يعلغم بأنهغا إلاضغل ىؤونغة        
 السغغنة أال انغغه ال يغغدري أنهغغا لسغغنة واحغغدل أو اكثغغر إلعليغغه أن يعطغغ  انمغغس الغغذي يعلغغم  

اتتلاي ذىته به و ىا يبقغ  ىغن ا ربغا  الغ  ع خيغرب مخسغها لعغدم علمغه مبرغ  سغنة           
عليها جي  عليه أن خيرب مخسها عندىا جي   وست يقطل مب    سنة عليها ثم يسغتانف  

 العمل إليحس  رأق سنته ىن أوي ىا يرهر عنده الربح.
 الشرائط لوجوب اخلمس يف الفوائد املغتنمة

س يف الروا غغد امللتنمة)أوالداسغغتقرار ىلكهغغا عنغغد انتهغغا   يةغغرتط يف وجغغوب انمغغ
سنته إللو كان الربح غري مملوك له ع جي  عليه مخسه كما لغو كغان وكغي  يف الت غارل و     
إمنا جي  عل  املال  له ووكذا لو كان غري ىستقر ىلكه له كما لو اتغرتى ىغا إليغه الغربح     

سه عند انتها  سغنته إذا ع يلغ م البيغل و    ولكن كان البا ل له انيار إلانه ال جي  عليه مخ
أىا لو صار البيل ال ىا سبل انتها  سنته إلانه جي  انمس ولو اسغتقاله البغا ل إلأسالغه بعغد     
انتها ها.و أىا لو صغار ال ىغا بعغد انتها هغا صغار ىغن أربغا  السغنة ال حقة)وثانيادىرغ           

سنته:وعليه إل  ي غح وإلغل    سنته إل  يتعل  انمس اال بالراضل ىن ا ربا  بعد انقرا 
انمس سبل انقرا ها اال بعنوان القرض:ووكذا لو ىغا  املكتسغ  يف أثنغا  احلغوي بعغد      
ح وي الربح ع جي  انمس لعدم ىر  سنته ووكغذا اليغل املعغاى   والت غرإلا      
صحيحة يف ا ربا  سبل ىر  السنة و إمنا يتعل  انمس بالراضل ىن ىؤونته ىنهغا بعغد   

ىا ع يكن سد بذر بها أو صرإلها يف احلرام إلانه بعد ىرغ  السغنة جيغ  عليغه     ىر  السنة 
 مخس ذل  أيرا.
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 سادسها األرض اليت تنتقل باملعاوضة من املسلم للذمي

إلانه جي  عل  الذى  انمس يف رسبة كغل ارض سغوا  كانغت بسغيطة أو ىةغلولة      
هغغا انمغغس كمغغا لغغو بغغ رع أو بنغغا  كالغغدكان وانغغان والغغدار وسغغوا  كانغغت ا رض ممغغا إلي

كانغغت ىغغن اللنغغا م أم ال كغغا رض الغغ  اسغغلم عليهغغا أولغغها طوعغغا وسغغوا  كغغان الغغذى   
صلريا أو كبريا عاس  أو جمنونا حغرا أو عبغدا بةغرط أن تكغون تلغ  ا رض سغد انتقلغت        
إليه ىن ىسلم بالةرا  أو غريه ىن املعاوضا  وال جيغ  انمغس علغ  ىغا إليهغا ىغن  رع       

 را وغذا انمغس ى غرا انمغس يف بغاس  املوارو.والنيغة املعتغربل يف        أو بنا  أو آلة:وى
أوا  انمس عل  ىن يتغوال أخغذ انمغس ىغن الغذى .وال يسغقط وغذا انمغس بإسغ م          
الذى  بعد االنتقاي خب ا ىا لو اسلم سبل االنتقاي سغوا  كغان سبغل العقغد أو سبغل متاىغه       

جي  انمس عل  الذى .ووكغذا ال   أو سبل القبا إليما كان القبا ترطا ل نتقاي إلانه
يسقط وذا انمس بانتقاهلا ىغن الغذى  للمسغلم ثانيغا.ويتخري الغذى  بغني إعطغا  مخغس         
ا رض عينغغا أو سيمغغة:وليس عليغغه بعغغد وإلغغل القيمغغة مخغغس وغغذا انمس.ولغغو أعطغغ        
انمس عينا إل رباب انمس انيار بني إجارته عليه وبني أخغذه وإذا أخغذه ىغن الغذى      

سلل ىا عليه ىن اللرق والبنغا  بعغد ىغا كغان ىوضغوعا حبغ  و إمنغا هلغم أجغرل           إلليس هلم
اتلاله بذل .وال ي ح اترتاط الذى  عدم انمس إذا اترتى ا رض ىن ىسغلم  نغه   

 ترط ىناٍا للةرع.
 سابعها احلالل املختلط باحلرام

ووغغغغو أال يتميغغغغ  احلغغغغرام ىغغغغن احلغغغغ ي يف املغغغغاي ووغغغغو يت غغغغور علغغغغ  صغغغغور      
الدأن جيهغل ىقغدار احلغرام وجيهغل صغاحبه ويف وغذه ال غورل جيغ  صمغيس          أربعة)ا و

جمموع املاي املختلط باحلرام بعغد اليغأق ىغن صغاحبه وحيغل املغاي البغاس  بعغد التخمغيس          
ل اح  املاي احل ي وان احتمل وجوو احلرام إليه بغل وحتغ  إذا انكةغف بعغد إعطا غه      

 ي.ولغو انكةغف ىالغ  احلغرام بعغد      انمس أن إليه حراىا أ يد ىن انمس إلاملغاي لغه ح  
التخميس ع يرمن له املخمس و أىا لو انكةف سبل التخميس وج  وإلل ىاله لغه:ولو  
ت را باملاي املذكور سبل إعطا ه مخسه انتقل انمس إال ذىته و أىا نرغس املغاي حلغرام    
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إذا كان يف ذىتغه وع يعلغم ىقغداره وال صغاحبه إلحكمغه حكغم جمهغوي املالغ  إلي غ  أن          
ت د  بالقدر الذي يتقن اتتلاي ذىتغه بغه و ال حيغل بتخميسغه:وإذا كغان احلغ ي الغذي        ي

اختلط باحلرام إليه انمس أو ال كال كما لو كان إلاضل املؤونة ىغن الت غارل أو علغم بغان     
غنمه املختلطة باحلرام تبل  يف حد ذاتهغا الن غاب وجاىعغة لبغاس  تغرا ط ال كغال اخغرب        

ت ط إلإذا حل املاي وطهر خيرب بعد ذل   كال ذلغ  املغاي   انمس الثابت ىن جهة االخ
احل ي أو مخسه مبقدار املتيقن انه ح له الذي تعل  به انمس أو ال كال ولو كان عنغده  
ىاي حغرام ىتميغ  جمهغوي املالغ  أو  كغال أو حغ  السغاول ىغن انمغس أو حاصغل وسغف            

ه لكون املستح  له ىعلوم ووم للرقرا  ثم خلطه أو أختلط مباله احل ي إل  حيل بتخميس
الرقغغرا  إليكغغون حكمغغه حكغغم ال غغورل الثانيغغة ان كغغان ىقغغداره ىعلوىغغاي وحكغغم ال غغورل   
الرابعة ان كان ىقداره جمهوالي وال يةرتط يف وجوب انمس يف وذه ال ورل احلريغة وال  

 البلوي وال العقل بل عل  الول  ان خيرب انمس إليما له الوالية عليه.
 نيةالصورة الثا

أن يعلغغم ىقغغدار احلغغرام ويعلغغم صغغاحبه وحكمهغغا أن يغغدإلل املغغاي ل غغاحبه إال أن    
يكون انليط ممغا يسغتهل  بغاالخت ط حبيغ  ال يعغد ىغاال يف العغرا إلانغه جيغ  أن يغدإلل           

 سيمته الذي خلطه النه أتلره بهذا االخت ط.
 الصورة الثالثة 

انمغس أو أ يغد ىنغه     أن يعلم ىقدار احلرام و ع يعرا صاحبه سغوا  كغان بقغدر   
أو اسل ويف وذه ال ورل يع ي املقدار املعلوم حرىته و يرحص عن صاحبه و ىغل اليغأق   
عنه يت د  به إذا كان املاي رت يده و أىا إذا كان خارجا عن يده و يعلم بأنه أسغل ىغن   
انمس أو يعلم بأنه اكثر ولكن ع يدر  ىقداره إلي   عليغه أن يت غد  باملقغدار املعلغوم     
حرىته ويقسم ال ا د املروو بني أن يكون له أو ل اح  احلرام ن رني ن غف يكغون لغه    
ون ف يت د  به أيرا.وذا كله إذا ع يعلم املال  أص  بان تروو بغني غغري ا غورين    
و أىا إذا علم املال  وكغان ىغرووا بغني ا غورين كةخ غني أو ث ثغة إلحينئغذ ان أىكغن         

إلهو.النغه سغغد ح غل رضغا املالغغ  وإال إلغان كغان أخغغذه      الت غا  بيغنهم يف ىقغغدار احلغرام    
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بنحغغو العغغدوان أو ى جغغه بسغغو  اختيغغاره وترريطغغه إليغغدإلل ىثغغل املغغاي إال كغغل واحغغد ىغغن   
ا تخاص املروو بينهم املاي وان كان أخذه ال بنحو العدوان وال كان ى جه واخت طغه  

 إلان تنا عغا رجعغا إال   بسو  اختياره كما لو كان اللري سد ى جه إليقسم املاي بينهم ن رني
حكم القرغا  بيغنهم ىغن العمغل بالبينغة وىغل التسغاوي يف البينغة القرعغة والتحغالف وىغل            
النكغوي التن غغيف علغغ  ىغا سغغي    إن تغغا  اهلل تعغغاال يف كتغاب القرغغا  و أىغغا إن علغغم    
املال  وعرإله ولكنه كان ىرقوواي ال يغدري ىكانغه أيغن وغو وال يعغرا وارثغه كغان حكمغه         

ي اللا غ  ولغو تغروو املغاي احلغرام بغني تغخص حاضغر وتغخص ىرقغوو سسغم            حكم املغا 
بينهما ن رني ن ف للحاضر ون ف جيرى عليه أحكام جمهوي املال  ان كان الةخص 
املرقوو ال يعرا ىن وغو وحكغم املغاي لللا غ  ان كغان الةغخص املرقغوو يعلغم تخ غه          

 وع يعرا اله أو وارثه.
 الصورة الرابعة

رام ويعغرا صغاحبه إلغان كغان املغاي رغت يغده وإلغل ل غاح           أن جيهل ىقدار احلغ 
احلرام ىا يتيقن بأنه له وان كان املاي لغيس رغت يغده إلغان أىكغن الت غا  ىعغه إلهغو وإال         
إلاحلكم يف وذه ال ورل أن يأخذ ىا يعلم بأنه له ويدإلل ل اح  احلرام ىغا يعلغم بأنغه لغه     

ني وىغل تراإلعهمغغا يرجعغان  حكغغام   ويقسغم الغغذي بيغده املغغاي املقغدار املغغروو بينهمغا ن غغر    
 القرا .

 الفصل الثاني 
 يف قسمة اخلمس ومصرفه

 انمس بأسساىه السبعة ينقسم إال ستة سغهام سغهم هلل تعغاال وسغهم لرسغوله      
ووو الىغام واحل غة يف  ىانغه وسغهم لليتغاى  ووغم ىغن ال آبغا           وسهم لذي القرب  

لكون سول السنة  نرسهم ولعيغاهلم وسغهم   هلم وسهم للمساكني ووم الرقرا  الذين ال مي
 بنا  السبيل ووم املساإلرون الذين صد  عليهم عنوان ابن السبيل بلغري سغرر املع غية:    
ويةرتط يف اليتاى  واملساكني وأبنا  السبيل أىور)ا ويدأن يكونوا ىنتسبني لبين واتغم  

لغ  يف ىبحغ    ىن طرا ا ب و ال يكر  االنتساب ىن طرا أالم كما تقغدم توضغيح ذ  
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ال كال  )الثان دأن يكونغوا ىغن أوغل الميغان الغذي تقغدم ىعناوغا يف ىبحغ  ال كغال  و ال          
يعترب إليهم العدالغة إال أن ا سغوى عغدم إعطغا  املت غاور بالرسغ  حيغ  أن انمغس كمغا          
تراإلر  به ا خبار انه جعغل كراىغة هلغم واملت غاور بالرسغ  ال حرىغة لغه إلغ  يكغون لغه           

لرقر يف اليتاى  واملساكني واحلاجة للماي يف ابغن السغبيل يف بلغد التسغليم     كراىة)الثال دا
حبي  يكون التكس  والدين و بيل ىا عنده إليه حغرب عليغه)الرابلدأال يكغون ممغن جتغ       

 نرقتهم عليه كال وجة واململوك والوالد والولد كما تقدم يف ال كال سابقاي .
 مصرف اخلمس 

تة سغغهام ث ثغغة ىنهغغا ووغغو سغغهم اهلل وسغغهم  سغغد عرإلغغت ان انمغغس ينقسغغم إال سغغ 
رسوله وسهم ذوي القرب  يعطغ  للح غة يف  ىانغه أو نا بغه إلن غف ىغن انمغس يكغون         

إلإذا سبره كان كسا ر أى كه ينتقل لورثته حس  ىوا ين الرث نرري ىن يقغبا   له
نغه  ال كال ونرري املساكني اهلغابيني إذا سبرغوا انمغس وىغن سبرغوا ا وسغاا العاىغة إلا       

ت غغري كسغغا ر أى كهغغم وتنتقغغل لغغوارثهم ويف وغغذا الع غغر يسغغلم وغغذا الن غغف للم تهغغد  
النا   عن ول  الع ر أرواحنا إلداه القا م بةؤون الىاىغة وال عاىغة الدينية.وا سغهم    
الث ثة ا خر ال  و  الن ف الثان  ىن انمس لليتاى  واملسغاكني و أبنغا  السغبيل ىغن     

الةغغيعة االثغغين عةغغرية وىغغن أوغغل الرقغغر واحلاجغغة وغغغري  بغغين واتغغم بةغغرط كغغونهم ىغغن 
واجغغيب النرقغغة:وال جيغغ  تو يغغل وغغذا الن غغف علغغيهم بغغل جيغغو  أن يقت غغر علغغ  واحغغد   
ىنهم:وجيو  أن يعط  الواحد ىنهم ىا  او عل  ىؤونة سنته وإلعة واحدل:نعم ىغن يتغوال   

رل مبعاتهم وجتب  أىور املسلمني حب  حي  انه سا م بأىر الرعية وتؤونهم احليوية ويتك
له أمخاسهم أن يقسم وذا الن ف عل  يتاىاوم وىساكينهم وأبنا  سبيلهم ىغا يسغتلنون   
به يف سنتهم إلان إلرل ىنه ت   أخذه له وان نقص عن كرغايتهم أمتغه ىغن عنغده حتغ  ال      
يبق  واب ٌّ اتاجا ويستعرون عن أيدي الناق ىغن ال كغال وال غدسا  كمغا وغو تغأن       

ملذكور بالنسبة إال ال كال إلانه يقسمها علغ  أصغناا املسغتحقني بقغدر ىغا      وال  املسلمني ا
يستلنون به يف سنتهم ب  ضي  وال تقغتري إلغان إلرغل ىغن ذلغ  تغ   رو إال الغوال  وان        
نقص ىن ذل  ت   وع يكتروا بغه كغان علغ  الغوال  أن ميغونهم ىغن عنغده بقغدر سغعته          
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و يرغة ىغن يتغوال أىغور املسغلمني ويتعهغد       حت  يستلنوا وال يبق  إلقري ىن املسلمني إلهغذا  
بةغؤونهم وكغغان إليغه أوليغغة للواليغة علغغيهم نرغري ىغغا ترغاإلر  بغغه ا خبغار آن علغغ  والغغ        
املسلمني لو ترك الناق احلل أن جيربوم عل  ذل  وعل  املقام عنغده و وكغذا لغو تركغوا     

 ف املتغول   إلان ع يكن هلم أىواي أنر  عليهم ىن بيت املاي إلهغذه و غا    يارل النيب 
يف  ىغن   واحلسغن   وكغأىري املغؤىنني    للمسلمني عل  وجه ال غحة كالرسغوي   

خ إلتهما وعل  صاح  انمس أن ال يت را إليغه إال بغأذن املتغول  املغذكور وأىغا إليمغا       
حي  ع يكن املتول  لةؤون املسلمني يتمتل بال را  املؤولغة لغه    بعد  ىان ا  مة 

اح  انمغغس أن يدإلعغه  ربابغه ول غاح  ال كغغال أن    وع يتكرغل تغؤونهم إلي غو  ل غ    
 يدإلعها  ربابها.

 الفصل الثالث
 يف أحكام اخلمس:تعلق اخلمس بالعني

)أحغغدوادأن الرغغاور أن انمغغس حغغ  ىغغال  ىتعلغغ  بعغغني املغغاي ولكغغن لغغيس بنحغغو 
الةركة احلقيقية مبعن  أن الةارع إلرض ىقدارا ىن املالية غري ىقيدل بنوع خاص يف عغني  

 ي نرري ىا سررناه يف ال كال.املا
 جيوز دفع اخلمس عينًا أو قيمة

)ثانيهاداملال  لري بني وإلل عني انمس وبني وإلل القيمة السوسية الثابتغة للخمغس   
وسغغت أوا غغه أو احتسغغاب ويغغن علغغ  أربغغاب انمغغس ىغغن وون إلغغر  بغغني أسسغغام انمغغس  

 السبعة.
 عدم جواز التصرف باملال قبل أداء اخلمس

 جيو  له الت را باملاي بأالعه سبغل أوا  انمغس و جيغو  لغه الت غرا      )ثالثهادال
 إليما عدا ىقدار انمس.

 تلف اخلمس قبل أدائه

)رابعهادان انمس لو تلف بعد وجوبه عليه ىل عدم متكنغه ىغن أوا غه ع يرغمنه     
 و أىا ىل التمكن ىن أوا ه إليرمنه.
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 االجتار باخلمس

 عليغه كمغن أكلغه أال أن املعاىلغة صغحيحة      )خاىسهادلو أجتر بانمس كان حراىغاي  
 بةرط أوا  انمس ىن البا ل أو املةرتي.

 ال يتبع ربح اخلمس اخلمس

)ساوسهادال يتبل ربغح انمغس انمغس بغل الغربح للمالغ  إال إذا عغ ي انمغس         
وأخرجه ىن ىاله وال جي  عليه وإلل منا  انمس املت ل أو املنر ل لغو تغأخر عنغده إلغ      

 وال غغوا وا والو احلاصغغلة ىغغن انمغغس وغغغري ذلغغ  اال إذا ع لغغه      جيغغ  وإلغغل اللغغنب  
 وأخرجه ىن ىاله.

 اخلمس يتبع عني املال

)سابعهادانه لو باع أو وو  ىا إليه انمس أخغذ انمغس ىغن املةغرتي ووغو يتبغل       
البا ل به أو يؤوي نرس البا ل انمس والبيل حغرام والةغرا  حغرام إذا علغم ان يف املغاي      

ل املةرتي انمس مب رو ترا ه له ىا ع ي ل انمس الولغه خبغ ا ىغا    انمس و ال حي
لو باع ىا عدا ىقدار انمس إلانه يتبغل البغا ل يف انمغس ال املةغرتي الن ل غاح  املغاي       

 احل  يف الت را مباله مبا عدا ىقدار انمس.
 موت من عليه اخلمس

راجغه ىغن تركتغه    )ثاىنهادانه لو تعل  انمس مباله وع يؤوه حت  ىغا  وجغ  إخ  
كسغغا ر الغغديون نعغغم لغغو كغغان عليغغه ويغغن يسغغتلر  الرتكغغة وكغغان املغغاي املتعلغغ  بغغه انمغغس  
ىوجوواي إخراب انمس سبل الديون أىا لو كان تالرا وانمس يف ذىتغه صغار حالغه حغاي     

 سا ر الديون.
 عوض ما فيه اخلمس

مةغرتي وال  )تاسعهادان املعاىلة عل  ىا إليه انمس ال جتو  الت غرا بغانمس لل  
عوضه للبا ل إل  جيو  وط  ا ارية املةرتال باملاي الذي إليغه انمغس و ال جيغو  الوضغو      
ىغن املغغا  املةغغرتي باملغغاي الغذي إليغغه انمغغس و ال جتغغو  ال غ ل يف الثغغوب املةغغرتى باملغغاي    

 الذي إليه انمس كما يف ال كال.
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 عدم وجوب اخلمس يف املال مرتني

باعتبغار انغه أحغد ا نغواع السغبعة الغ  جيغ  إليهغا          )عاتروادإذا مخس املغاي ىغرل  
انمس إل  جي  عليه انمس ىرل ثانيغة بغذل  العنغوان إلاملعغدن إذا مخسغه ال جيغ  إليغه        
انمس ىرل ثانية بعنوان انغه ىعغدن ولغو ىرغت عليغه سغنون عديغدل ووكغذا بغاس  أنغواع           

مغغس إال ىغغرل انمغغس السغغبعة.ووكذا لغغو اجتمغغل عنوانغغان علغغ  املغغاي إلغغ  جيغغ  إليغغه ان  
واحدل إللو إلرض إن اللوص الذي أعطغ  مخسغه صغار إلاضغل ىؤونغة سغنته ىغن أربغا          
ىكاسبه إل  جي  عليه إليه انمس ىرل ثانية أو أخرجه آخر سنته إل  يعطغ  عنغه انمغس    
ىن جهتني ىن جهة كونه غوصا وىن جهة كونه إلاضل ربح سغنته ووكغذا ال جيغ  عليغه     

املختلط باحلرام إلاضغل ربغح سغنته  ن اهلل سغد رضغ        انمس ىرتان إليما لو كان احل ي
عنه بانمس:ويف ىقام العطا  ينوي عطا  ىا تعل  بهذا املاي ىن انمغس ىغن وون تعغني    
انه مخس إلاضل املؤونة أو مخغس اللغوص أو مخغس احلغ ي املخغتلط بغاحلرام أو غغري        

 ذل .
 الرتكة اليت فيها اخلمس 

بغان انمغس سغد تعلغ  بهغا إلتغارل يعلغم بغان          )احلاوي عةردإذا ورث أىواال يقطغل 
مخسها ع يؤوه الوارث إال  ىن ىوته إلر  وغذه ال غورل جيغ  عليغه أن يغؤوي مخسغه       
ووكغغذا لغغو علغغم اتغغتلاي ذىغغة املغغورث بغغانمس حتغغ  ىغغا  وجغغ  عليغغه أن يغغؤوي ىغغا    
اتغغتللت بغغه الذىغغة ىغغن انمغغس ىثغغل سغغا ر الغغديون و أىغغا لغغو تغغ  يف إخغغراب الغغوارث   

  عليه أوا  مخسها ووكذا لو علم اتتلاي ذىة املغورث بغانمس لةغ      نمسها إل  جي
 ولكنه ت  يف انه إلري ذىته ىن انمس أم ال إلانه ال جي  عليه أوا  انمس.

 املقدم عند اجتماع اخلمس مع الزكاة

)الثغغان  عةغغردإذا اجتمغغل ال كغغال وانمغغس يف ىغغاي واحغغد كمغغا لغغو ح غغل عنغغده    
ن كمغل حغوي غنمغه عنغد انتهغا  سغنته كغان الواجغ  أوال         حنطة عند انتهغا  سغنته أو كمغ   

إخراب ال كال ثم صميس املاي  ن املاي ال يكون غنيمة وإلا غدل إال بعغد إخغراب ىغا تعلغ       
 به.  
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 تسليم املالك اخلمس ألربابه 

)الثالغغ  عةغغردجيو  للمالغغ  أن يسغغلم الن غغف الثغغان  ىغغن انمغغس اعغغين سغغهم   
ه كمغغا يسغغلم بنرسغغه سغغهم الىغغام أرواحنغغا إلغغداه  السغغاوا  ىغغن بغغين واتغغم  ربابغغه بنرسغغ

ل غغاحبه ىغغن وون توسغغف يف ذلغغ  علغغ  إذن احلغغاكم الةغغرع  نعغغم ا وال وإلعغغه للرقيغغه   
العاوي املأىون لكونه اب ر به وأعرا مبواسعه وأبعغد عغن الريغا  إليغه كمغا تقغدم ذلغ  يف        

 ال كال.
 نقل اخلمس إىل غري بلده

أو نا بغغه أو السغغاول   ىغغن الىغغام  )الرابغغل عةغغردحيمل انمغغس إال ىسغغتحقه    
املستحقني إال اسرب ىكان إذا ع يوجدوا عنده وحينئذ ال يرمن إذا تلف ىغن غغري تعغد    
و ال ترريط ولو أخره ىل التمكن ىن ا وا  ثغم تلغف ضغمنه ى غرا نقغل انمغس علغ         

 صاح  انمس.
 مقدار ما يعطى من اخلمس

ى  واملسغاكني و أبنغا  السغبيل    )اناىس عةردال جي  يف الن ف الذي خيص اليتا
أن يستوع  بعطا غه الغيعهم وال بسغطه علغيهم بغل جيغو  أن خيغص بغه تخ غا واحغدا           
ىنهم وال يتقدر املدإلوع ىن انمس بقدر بغل جيغو  أن يغدإلل للمسغتح  ىغا يوجغ  غنغاه        

 بل وأ يد ىن ىؤونة سنته ولكن بدإلعة واحدل ال بدإلعا .
 عدم حلية شراء اخلمس

حيل  حد أن يةرتي ىن انمغس تغيئاي حتغ  ي غل إال أربابغه      )الساوق عةردال 
حقهغغم إلقغغد ورو بغغأن ىغغن اتغغرتى تغغيئاي ىغغن انمغغس ع يعغغذره اهلل تعغغاال اتغغرتى ىغغا ال   
حيل:ويف خرب آخر ال يعذر عبد اترتى ىن انمس تيئاي أن يقوي أن  اتغرتيته مبغال :ويف   

ي غغل إلينغغا حقنغغا:ويف  أخبغغار ىتعغغدول ال حيغغل  حغغد أن يةغغرتي ىغغن انمغغس تغغيئاي حتغغ  
بعرها ن يبنا.والراور ىن اليل وذه ا خبار وو الةرا  ىستح  له بقرينة حتغ  ي غل   
إلينا حقنا وعليه إلالةرا  ىل أوا  انمس ال ىانل ىنه كمغا ان وغذه ا خبغار ال تغدي علغ       
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إلساو املعاىلة حت  لو أوى املةرتي انمس وامنا تغدي علغ  حرىغة أكغل انمغس املتعلغ        
  املاي.بعني

 ما يأخذه اجلائر باسم اخلمس  

سغاي سغئل أبغو     )السابل عةرديف كتاب ىن ال حيرره الرقيه لةيخينا ال غدو   
عن رجل يأخذ ىنه وؤال   كال ىاله أو مخس غنيمته أو مخغس ىغا خيغرب     عبد اهلل 

نعم:ووغو برغاوره يغدي علغ       ىن املعاون احيس  ذل  لغه يف  كاتغه أو مخسغه إلقغاي     
تسغغاب ىغغا يأخغغغذه ا غغا ر باسغغم انمغغس ىغغغن انمغغس كمغغا تقغغدم ذلغغغ  يف         جغغوا  اح 

ال كال.ويغغدي علغغ  وغغذا احلكغغم إطغغ   روايغغة سغغليمان بغغن خالغغد سغغاي مسعغغت أبغغا عبغغد  
يقوي ان أصحاب أب  أتوه إلسألوه عما يأخذ السغلطان إلغر  هلغم وانغه لغيعلم ان       اهلل

يغا أبغه ان مسعغوا ع يغ ك أحغد      ال كال ال رل اال  ولها إلأىروم ان حيتسبوا به إلقلت لغه  
يغغا بغغين حغغ  احغغ  اهلل ان يرهره.وواللغغة وغغذه الروايغغة باعتبغغار أن إطغغ   ىغغا   إلقغغاي 

يف خ غوص   إمنغا اعغرتض علغ  أبيغه      يأخذه السلطان يةغمل انمغس.و الىغام    
حت  يعرغووم عنهغا ويبيحهغا     ال كال الن ال كال حبس  التةريل)الهل دليس لإلىام 

بغان ذلغ  لغيس بإباحغة حتغ  يغرو        س إلانه له ذل  ولذا أجابه أبغوه  هلم خب ا انم
االعرتاض و إمنا وو حكم واسع  ملا يأخذه السلطان:ووكذا ميكن أن يغدي علغ  املطلغ     

عغن صغدسة املغاي يأخغذوا      رواية عبيد اهلل ابن عل  احللغيب سغاي سغألت أبغا عبغد اهلل      
سة املغاي للخمغس كمغا يغدي عليغه      السلطان إلقاي ال آىرك أن تعيغد بنغا  علغ  بغوي صغد     

 سوله ت د  خبمس ىال  يف كثري ىن الروايغا  ويغدي عليغه أيرغا استةغهاو الىغام       

ملقَاتِ بقوي اهلل تعاال  ُذُ الليَّ عل  اجياب انمس كمغا يف  َُذق مِنْ ََمِْلالِهِمْ ةلملقَرر تُطَهلرُهُمْ  وليلأَق

ل كمغغغغغغا صغغغغغغحيحة ابغغغغغغن ىه يغغغغغغار ويؤيغغغغغغد ذلغغغغغغ  أن انمغغغغغغس عغغغغغغوض ال كغغغغغغا     
ولت عل  ذل  الكثري ىن الروايا  وسد ورو يف ال كال أخبار كثريل تدي عل  احتسغابها  

 إذا أخذوا ا ا ر و ع ميكن التخلص ىنه:نعم يف ى حح احلليب عغن أبغ  عبغد اهلل    
يف رجل ىغن أصغحابنا يكغون يف لغوا هم ويكغون ىعهغم إلي غي  غنيمغة سغاي يغؤوى إلينغا            
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لغ  ال ىغان ع يأخغذ السغ طني انمغس ىغن اللنيمغة كمغا         مخسنا ويطي  له ولعلغه يف ذ 
إلتكغون   تقل عنهم وحيتمل أن اللنيمة يف الرواية ىن ا نراي لكونها بلري أذن الىغام  

لإلىام وسد أبا  له ىا عدا انمس ولو ولت إلتكون ل  ة لتل  ا خبار املتقدىة بلغري  
 مخس غنيمة احلرب وون غريوا ىن اللنا م.

 ل والفيءكتاب األنفا
ا نراي الل نقل بغالرتح وسغكون الرغا  ووغ  ال يغاول ذا  الرا غدل والنرغل وىنغه         

حلاََ وليلدْ ُييِبل زَافَِْييرر  ناإللغغة ال غغ ل وىنغغه سولغغه تعغغاال :      أي  يغغاول علغغ  ىغغا  ولولهلبْنلييا لَيي ُ إِسييْ

علغه   يغاول علغ  ىغا ج    سأله.واملراو بها ونا ا ىواي ال  و  وبة ىن اهلل تعاال للنيب 
له ىن الةركة يف انمس إكراىا له وترر  عليه وتةريرا له علغ  غغريه سغاي اهلل تعغاال :     

َُِ َةِْْحُِا ذَاتل بليْينِكُمْ وَل يدُيِا الَّْي ل ولرلسُيِلَ ُ إِنْ يلسْأَلُِزَكل علنْ القأَزقفَا ِ قُلق القأَزقفَا ُ لَِّْ ِ ولالرَّسُِ ِ فَاتَّ ُِا الَّْ ل وَل

وبهذا التعريف ل نراي تعرا أن النذر لإلىام ع غل اهلل إلرجغه أو العطيغة أو    نَِل اُنتُمْ مُيؤْمِ

اهلدية له ليس ىن ا نراي والر   النه وبة ىن الناق ال ىن اهلل تعاال.والر   وأن إلسغر  
باللنيمة ال  ال ىةقة إليها أال أن الراور ىن بعا ا خبار انه يطلغ  علغ  كغل ىغا أخغذ      

عنغغاه الللغغوي ووغغو الرجغغوع إال الغغه  ن اليغغل ىغغا بغغني السغغما      ىغغن الكرغغار باعتبغغار ى 
وا رض هلل تعاال ولرسوله وللمؤىنني املوصوإلني بالتا بني العابدين اوية إليكون ىا بيغد  

عليه حبرب كان حكمه ىا ساي اهلل تعاال واعلمغوا   الكرار حقهم إلإذا غلبهم الرسوي 
إلهو ا نراي هلل ورسغوله خاصغة إلكغل ىغن      إمنا غنمتم اوية وأىا إذا أخذه ىن وون حرب

القسمني يكون ىن الر   النه سغد رجغل إال الغه إلغالر   اعغم ىغن ا نرغاي ىغن وجغه أن          
سلت أن وذا ينايف عد بطون ا ووية ىن الر   يف ىوث  امد بن ىسلم سلنا لغيس املوثغ    

بطغغون  غغاور يف ذلغغ   نغغه بعغغد ىغغا عغغد إليغغه ا رض املسغغلمة طوعغغاي وا رض انربغغة و     
علغغغ  سغغغبيل إلهغغغذا كلغغغه ىغغغن الرغغغ   وا نرغغغاي إللعلغغغه أراو بغغغه    ا وويغغغة سغغغاي 
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خال ة له ليس للناق إليهغا   لإلىام  التو يل:وكيف كان إلا نراي بعد رسوي اهلل 
 ت   يرعها حي  يةا  وحي  حي  ويريد وو  أىور عةرل.

 أحدها 
 األرض اليت مل يوجف عليها خبيل و ال ركاب

استوال عليها املسلمون ىن غري ستاي سغوا  اجنلغ  عنهغا أولغها      وو  ا رض ال 
خوإلا ىن املسلمني أو سلمووا طوعغا ىغل بقغا هم إليهغا و سغوا  كانغت عغاىرل أو ىواتغا:و         
ليست و  ارض ال لح الغ  سغد تسغم  بغأرض ا  يغة لكغون ارض ال غلح اككوىغة         

  أوغغل الكتغغاب  بأنهغغا للمسغغلمني تغغارل و  ولغغها أخغغرى عبغغارل عغغن ا رض الغغ  صغغا    
املسلمني عل  أن ا رض هلم وعلغيهم ا  يغة أو علغ  أن ا رض للمسغلمني إلغإذا عقغد       
الىغغام ىعهغغم ال غغلح علغغ  إحغغدى وغغاتني ال غغورتني لغغ ىهم:و يف ا خبغغار ان إلغغدك ىغغن 
ا نراي ووكذا البحرين ولكن املعروا ان أول البحرين أسلموا طوعا إلتكغون أرضغهم   

 ة املنورل.هلم كما ذكروه يف املدين
 ثانيها 

 األرض اليت ال رب هلا    
وو  ا رض ال  ال ىال  هلا سوا  كانغت ىواتغا أو ايغال وسغوا  ىلكغت سغابقا       
أو ع متل  أص  كاملراو  وسيف البحار وسواحلها وتواطع ا نهغار الغ  بغر   بعغد     

 ر يف وسطها.ن وي آية ا نراي أو كانت بار ل ولكنها ع تكن مملوكة وا  ر ال  تره
 ثالثها 

 رؤوس اجلبال  
وو  سمم ا باي الكبريل وال لريل ويتبعها ىا يكون إليها ىغن ح غارل أو تغ ر أو    

أو  ىعاون أو عني ىغا  أو دغو ذلغ  سغوا  كانغت واسعغة يف ا رض اململوكغة لإلىغام         
اململوكغغة للمسغغلمني أو مملوكغغة لةغغخص ىعغغني وسغغوا  كانغغت ايغغال أم ال و سغغوا  كانغغت  

 ىلكها لللري. أو الىام  ا لللري إل ار  جب  أم ال اال إذا كان النيب ىلك
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 رابعها 
 بطون األودية        

وو  كل ىنررب بني ا باي ويتبعها ىغا يكغون إليهغا ىغن تغ ر وغغريه سغوا  كانغت         
أو اململوكة للمسلمني أو لةغخص   بطون ا ووية واسعة يف ا راض  اململوكة لإلىام 

ايغال أم ال و سغوا  كانغت ىلكغا لللغري إل غار  بطنغا للغواوي أم ال اال أن         ىعني و سغوا   
 أو الىام سد ىلكها لةخص. يكون النيب 

 خامسها 
 اآلجام

واوجام الل أالغة وا الغة كق غبة برغتح اهلمغ ل و ا غيم وغ  الةغ ر الكغثري          
هغا ىغا   امللتف بعره ببعا لتقاربغه سغوا  كغان س غبا أو غغريه ويسغم  إلعغ  بال ور:ويتبع       

إليهغا ىغغن املعغغاون وغريوا:واوجغغام ىغغن ا نرغاي سغغوا  كانغغت واسعغغة يف ا رض اململوكغغة   
أو اململوكة للمسلمني أو لةخص ىعني وسوا  كانت ىلكا لللري ثغم صغار     لإلىام 

 سد ىلكها لللري. و االىام  أالة أم ال اال أن يكون النيب 
 سادسها 

 صفو الغنيمة  
وخيتغغاره لنرسغغه ىغغن اللنيمغغة سبغغل سسغغمتها ممغغا حيغغ     ووغغو ىغغا ي غغطريه االىغغام 

 ويةته  كا ارية احلسنا  والسيف القاطل والدابه الراره والدرع الدالق.
 سابعها

 قطائع امللوك وصفاياهم
و  وو  ىغا كغان يف اللنيمغة ىغن املغاي انغالص لسغلطان اكغاربني إلانغه ل ىغام           

ال كاالرضغني ويسغم  بالقطغا ل ويةغرتط      سوا  كان مما ينقل وحيوي ويسم  بال رايا أم
 أال تكون ىل وبة ىن ىسلم أو ىعاود مما يكون ارتم املاي إلانه يرجل ملالكه.

 ثامنها
  الغنيمة بغري أذن اإلمام 

سغوا    إلانه لإلىغام   ووو ىا يلنمه املسلمون عند غ ووم بدون أذن الىام 
غا بغا و سغوا  كغان اللغ و للغدعا        كانت أراض  أو غريوا وسوا  كان الىام حاضراي أو
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لإلسغغ م أو للملغغ  والسغغيطرل والسغغلطان:نعم وغغذا ل غغوص ب غغورل اللغغ و و أىغغا يف    
بغل يكغون    صورل الغدإلاع عغن السغ م والغنرس إلالرغاور ان اللنيمغة ليسغت ل ىغام         

 بذل . ل ذن العام ىنه  حكمها حكم اللنيمة بأذن االىام 
 تاسعها

 ارث من ال وارث له
املغغاي الغغذي ىغغا  ىالكغغه و ال وارث لغغه ىغغن سرابغغة أو  وب أو ىغغوال عتغغ  أو   ووغغو

 ضاىن جريرل وع يكن ىةرتى مباي ال كال إلانه ىن ا نراي وى رإله ى رإلها.
 عاشرها 
 البحار

كما حك  عن الاعة وذو  إليه يف املستند والرغاور ان ىغراووم ىغن البحغار ىغا      
 يةمل ا نهار.

 مصرف األنفال
نسان أن يرجل يف أىروا لرتوى ىقلغده أو يسغلمها ن غوص ا تهغد     جي  عل  ال

النا   عن ول  الع ر أرواحنا إلداه القا م بةؤون الىاىغة والرياسغة وال عاىغة الدينيغة     
والتدبري لةؤون الرعية احل ة يف  ىانه والقا م بأىور املسلمني يف أوانه بل الذي حققنغاه  

اللغغري نعغغم ىغغا أحلغغوه صغغلوا  اهلل علغغيهم ىغغن  ان للم تهغغد املغغذكور أخغغذوا بغغالقهر ىغغن
ا نرغغاي لةغغيعتهم ىغغن ارض أو ىغغاي أو دغغو ذلغغ  إلانغغه حغغ ي هلغغم ولغغذراريهم إال يغغوم   
القياىغغة وامنغغا  نرغغاي لغغ  حيتغغاب إال املراجعغغة يف تغغانها وغغ  ىغغا جتغغدو ىنهغغا أو ع يعلغغم     

   .ب دور التحليل يف أعيانها ىنهم 
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