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َوَأَنا ُألـَْملُِم َأْحُرَف الكَِتاِب اَلِذي َبْنَ َيَدْيَك َوُأوِشُك َأْن َأْفَرَغ ِمنُْه
ُنِبئُت بِاْستِْشَهاِد اْبِن ُأْختِي ِي َساَحِة اْلَوَغى

َوَحَق لِـي َأْن اْفَتِخَر بَِذلَِك
َكاَن َذلَِك ِي َعْرِ َيْوِم الـَخِمْيِس 16 ُمَاَدى اأُوى َسنَة 1437هـ

ِي َلْيَلِة زَفاِف َأِخْيِه َوُعمُرُه اْثنََتاِن َوُعُروَن َسنَة
َفإَِلـى َأْبَطاِل اَحْشَد الَشْعبِِي َوِرَجاِل َجْيِشنَا الَباِسِل

َوإَِى ُكِل الُشَهَداِء ُرْضَواُن اهِ َعَلْيِهم
(1( َوإَِلـى َعِلّ

ُأْهِدي َجُْهوِدي َهَذا َلَعَلُه َيِفي َحَق َقْطَرٍة َواِحَدٍة ِمْن ِدَمائِِهِم الَزاكَِية

َأْمَد

)1) الَشهيد عل�ّي قاسم هادي اخفاجّي الذي نال رف الَشهادة ي ناحية الَصقاوّية.





9

احمُد هِ رِب العامن، وصَى اهُ عى س��ِيد امرس��لن أي القاس��م ُحََمد وآله 
الطِيبن الطاهرين.

لق��د َمَن اهُ تع��اى عى مدينة احَلة الفيحاء أْن َرفه��ا باحتضان حوزة علوم 
أهل البيت زمنًا يقرب عى مسة قرون، خَرج فيها علاُء أعاظم ملؤوا الدنيا 
براثهم الفكرّي، ووضعوا بصاه��م ي صفحات التاريخ امضيئة، فتناول العلاء 
م��ن بعدهم ذلك ال��راث بالبحث والدرس والرح. ومِا في��ه مْن رصانٍة علمَيٍة، 
ومطالِ��َب دقيقٍة ي ش��َتى العلوِم والفن��وِن، تصَدى لطباعته ملٌة من امؤَسس��ات 
العلمَية والبحثَية؛ ما فيه من رصانٍة علمَيٍة ومطالَب دقيقٍة ي ش��َتى جاات امعرفة 
والفنون، وهي مع ذلك م تس��تطع أْن تطبَع من تراث مدينة احَلة إَِا النزر القليل 
مَا وقَع بَن أيدها، مَا اش��تهر صيُته ي اأوساط العلمَية وي بطون الكتب بوصفه 

مصدًرا معتمًدا.
ومن ِمنَِن اه تعاى امتوالية ونعمه الس��ابغة أْن وَف��َق خدمة هذه البلدة الطِيبة 
بافتت��اح مرك��ٍز ُيعنى براثها الفك��رّي الث��رّي، وبرعاية مبارة دائم��ة من اأمانة 
العاَمة للعتبة العَباسَية امقَدسة متمَثلة بساحة السِيد أمد الَصاّي )داَم ِعُزه( امتوِي 
الرعّي للعتبة امقَدس��ة، وإراِف قس��م ش��ؤون امعارف اإس��امَية واإنسانَية 
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متمَثًا بجناب الش��يخ ع��َار اهاّي )دام توفيُقه(، إذ واكَبت العتبُة امقَدس��ُة فكرَة 
تأسيس )مركز تراث احَلة( منُذ أَول يوم أبَر فيه النوَر، وأزاَل عن الراث اِحِيّ 
غباَر الزمن، فكان ها الفضُل اأوفر واليد الطوى ي تأس��يس هذا امركز الفكرّي، 
فتص��َدى لنر تراث أعام احَلة اماضن، وم��ا خَلفوه من فكر رصن، كا وتبنَى 
ترم��َة حياه��م الكريمة التي اس��توعبوها بطلب العلم وخدم��ة الدين وأهله عر 

القرون، فكان ي سرهم ِعرٌة، وي تراثهم حكمٌة يبتغيها امؤمُن.
ك��ا وُعني اَمرك��ُز براِث اِحَلة التارخ��ّي واجغراّي والفلكل��ورّي، ضارًبا ي 
أع��اق التاري��خ بحًثا عن امعلوم��ة الصحيحة النافعة، وعن كِل م��ا َيمُت إى هذه 

امدينة العريقة بِِصَلة.
فكان ثمرُة ذلك أن أنتَج وأخرَج من الكتب والدورَيات ما فيه مزيد فائدة عى 
امكتبة اإس��امَية والعربَية، مَا أنتجه رجااُت اِحَلة وعلاؤها ي الفقه والكام، 
 ،وعلم مقارنة اأديان وامذاهب، والتاريخ اإس��امّي، وتاريخ أهل البيت
والتاري��خ احديث ال��ذي ُيعنى باِحَلة، وما يتعَلق بفلكل��ور امدينة وعادات أهِلها 

وتقاليدهم.
فكاَن ِمن ملِة ما أصدَره امركُز امبارُك هذا الكتاب الذي بن يديك، اموسوم 
ب�)ُخَت��َر امراس��م( للمحِقق احِيّ أي القاس��م جعفر بن احس��ن )ت 676ه�(، 
وه��و كتاٌب فقهٌي خَتٌر، م ُيطبع ِمن قبُل، ب��ل كان ُيعُد ي ملة امفقود من تراثنا 
الفك��رّي، وي قَصة العث��ور عليه حكايُة توفيٍق جليلة- ذكره��ا امحّقق ي مقّدمته 
للكتاب- إذ إَن هذا الكتاَب ُحِقق عى نسخٍة نفيسٍة ُقرَئت عى امؤِلف، كتبها 
له وقرأها عليه تلميُذه الس��ِيد حَمد بن مطرف احسنّي ي سنة )672ه�(، وعليها 
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بض��ُع كل��ات للمحِقق اح��ِيّ بخِطه الريف، وهذه النس��خة ُضَمت إى نس��خٍة 
نفيس��ٍة من كتاب الرائ��ع ابن بابوي��ه القِمّي )ت 329ه�(، وم��ا حفوظتان ي 

ِخزانة مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة ي النجف اأرف.
وبناًء ع��ى طلب أحد الفض��اء- م يِرح امصنُِف باس��مه- اختَر كتاَب 
)امراسم العلوية( للفقيه مزة بن عبد العزيز الديلمّي املَقب بسَار )ت 463ه�(، 
ا مطالب��ه تارًة، ومزيًدا ي  ف��كان هذا امختُر، والذي جاء جامًعا مس��ائله، ختِرً
بعضها تارًة أخرى، غر أَن الزيادة نسبُتها يسرة، ومقِدًما ومؤِخًرا ي بعض أبوابه.
قاَم بتحقيق هذا الِسفِر النفيس اأُخ الفاضُل، واأستاُذ امحِقق أمد عّي جيد 
احِيّ ش��كَر اهُ َسْعَيه، فكان حقيُقه للكتاب وما خَطتُه أنامُله ي مقِدمته َأمارًة عى 
سعِة ما بذلُه من ِوْسٍع ي ضبطه وإتقانِه دراسًة وحقيًقا، فهو امحِقق امثابر العامل، 
ذو الب��اع الطوي��ل ي هذا الفن، وصاح��ب التحقيقات الرائع��ة التي ا خفى عى 
امتتِب��ع، َفَلم يَدخر ي إخراجه بأحس��ِن ُحَلٍة ُجه��ًدا، وكان قرينَُه ي العمل التوفيُق 

والسداُد، فبلَغ ي حقيِقِه الغايَة وامراد، فلِله دُره وعليه أجُره.
وآخر دعوانا أن احمُد هِ رِب العامن.

الَشيخ صادق اخويلدّي
مدير مركز تراث احَلة

23 شعبان امعَظم 1437هـ
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احمُد ه رِب العامن الذي جعَل مراسَم دينِه باأحكاِم النَبوَيِة، واختَر لنا 
ذلَك بالنَبِي وآلِه، إذ أَمَرنا بس��لوِك الَطريق��ة العلوَية امحَمدَية، وصَى اهُ عى خِر 

خلقِه ُحَمٍد وآلِه خِر الَرَية.
وبع��ُد: فإَن��ه م ُجْل ي خاط��ري أْن حالفني احّظ والَتوفيق ي ي��وٍم من اأَيام 
، جعفر بن احس��ن اهذّي  فأَضَع بن يدَي نس��خًة ُوِضَع��ت بن َيَدي امحِقق احِيّ
)ت 676ه���( نفِس��ه، هي النُس��خة اخّطَية من كت��اب )ختر امراس��م( كتبها َله 
وقرأها عليه تلميذه الس��ِيد حَمد بن مطرف احسنّي ي سنة )672ه�(، واسَتَلَمتها 
اأي��دي الكريمُة بعَد ذلك جيًا بع��د جيل، َفِمَن امحِقِق احِيّ إى تلميذه الس��ِيد 
حَم��د ب��ن مطرف احس��نّي )كان حًيا س��نة 695ه�(، ث��َم إى الس��ِيد رّي الِدين 
حَمد ابن احس��ن الرزقّي الداودّي احس��نّي )كان حًيا سنة 695ه�(، الذي قرأها 
 عى الس��ِيد اب��ن مطرف وأجازه بروايتها، ثَم مَلكها الَش��يخ حَم��د جواد الباغّي 
)ت 1352ه���(، وب��ن اأخري��ن ما خف��ي عنّا من أس��اء الذين ق��رأوا الكتاب 
 ودرس��وه وحفظ��وه ومَلكوه، ثَم مَلكها بالراء من الَش��يخ الباغّي الَش��يُخ عّي 
آل كاشف الغطاء )ت 1350ه�(، ثَم مَلكها نجُله الشيخ حَمد احسن آل كاشف 
الغطاء )ت 1373ه�(، ثَم الَش��يخ آقا بزرك الَطهراّي )ت 1389ه�( الذي عَرَفها 
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ي كتابِ��ِه الَذريعة، ثَم الس��ِيد عّي احس��ينّي الِسيس��تاّي ونجله الس��ِيد حَمد رضا 
الِسيس��تاّي، فقد رأياها قبل حقيق كتاب )الَرائع( ابن بابويه امنضّم إى نس��خة 
)ختر امراس��م(، واستنس��خ اأخر كت��اب )الَرائع( ه��ذا، فرحم اه اماضن 
وحف��ظ الباقن وجزاه��م اه ميًعا خًرا عى حفظهم لنا ه��ذا اأثر اليتيم النَفيس 
 ، الذي هو من آثار عظيٍم من عظاء علاء احَلة، هو الفقيه امعَظم امحِقق احِيّ

الذي ُولِدُت ي جواِر قره.
وكان م��ن الَتوفي��ق أيًضا أن أع��ود إى مدينتي احَلة الَس��يفَية بع��د انتقاي إى 
النَج��ف اأرف مع والدي قب��ل أربعن عاًما؛ وذلك إحي��اء هذا اأثر، وغره 

ِ
لقسم شؤون امعارف اإسامّية واإنسانّية ي العتبة 

ُ

وكتاب امختر هذا عرفتُه ي أواخر س��نة 1432ه� ي مكتبة اإمام كاشف 
الغطاء العاّمة)1)، يوم كان اهتام امرجعَية الرشيدة بإخراج أثٍر مهٍم من آثار الِشيعة 

َوالُتقى الِعلُم  ش���اَدُه  بِ��نَ��اٌء  ما  إِذا  َي���َت���َه���َدِم)1)  َوَم  ال��ّدن��ي��ا  ����َدَم����ْت  َهَ
مكتبُة اإماِم الش��يِخ حَمد احسن آل كاشف الغطاء العاَمة امسّاة ب�: )مكتبة عّي واحسن(   
الوالِد والولِد، أّسَس��ها الشيُخ عُي ابن الشيخ حَمد رضا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر 
آل كاشف الغطاء )ت1350ه�( َفَضَمت أَمهات الكتِب الّراثَية، كتب اأجداد واآباء التي 
 توارثوها خلًفا عن َسَلف، ثّم زاَد مؤِسُسها عى إرثها العريق كتًبا بالّراِء والنّسخ، فهو
عى ما استنس��خه حقيٌق بأن يلّقَب ب�: )ش��يخ الراث(، وزاَد عليها بعَده نجُله الش��يخ حَمد 
احس��ن آل كاش��ف الغطاء وحفيده الش��يخ ريف عاِمَلْنِ بنهِج مؤِسِس��ها ي مِع الّراث 
وحفظه، وش��اَء اهُ تع��اى أن حفَظ هذه امكتبَة ع��ى الّرغم من الظروف القاه��رة التي أَمت 

بالعراق اجريح، فُرعاُها كا رأينا وسمعنا َحْنُوَن عليها كحنِو اأّم عى طفلها.
 ← وشَع نوُرها من جديد يوم جَدَد بناَءها آية اه العظمى السِيد عّي احسينّي الِسيستاّي  
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اإمامَية، هو كتاب )الَرائع( لوالد الَش��يخ الصدوق عّي بن احس��ن بن موسى 
اب��ن بابويه )ت 329ه�( وامنضّم مع )ختر امراس��م( ي جموعة خِطَية واحدة، 

والذي ُحِقق وُطبع وُنر بجهوٍد مضنية قَل نظرها.
وما إن ُكِلفُت بإحياء بعض تراث مدينة احَلة العريقة الِذكر ِمن ساحة احَجة 
الس��ِيد أم��د الَصاي دام تأيي��ده، وذلك بالعم��ل ي مركز تراث احَل��ة الذي ُفتح 
برعايت��ه واهتامه، حَتى س��ارعُت ي اإجابة، وانته��زُت الفرصة ي أن ُأحيي هذا 
اأثر الذي م ُيطبع من قبل، والذي كتبه تلميذ امؤِلف، وقد اس��تغرق عمي ي 
حقيقه مائتن ومس��ن ساعة، قضيتها ي رعاية أبوَية بن إخوي وأحَبتي العاملن 
 ي مرك��ز ت��راث احَلة، وأجهدت نف��ي ي كتابة مقِدم��ة أردُت ه��ا أن تضّم كّل 
ش��اردة وواردة تتعَلق بالكتاب ونس��ختيه، وجعلتها ي مس فِق��رات عى النَحو 

اآي:
الفقرة اأوى: سَلر الَديلمّي مؤِلف كتاب )امراسم العلوَية ي اأحكام النَبوَية(

الَتعريف به.
الَثناء عليه.

تصانيفه.
وفاته وموضع دفنه.

→ سنة )1428ه�( فازداَد النوُر نوًرا واخُر خًرا، وهي اليوم بحمد اه تعاى عامرٌة بعارها 
اجديدة الواقعة بجنب مقرة ومس��جد الَش��يخ جعف��ر الكبر، ومورٌد ع��ذٌب لطالبي العلم 

وحيي الراث.
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الفقرة الثانية: كتاب )امراسم العلوَية ي اأحكام النَبوَية(
الَتعريف به.

روحه.
ختراته.

خطوطاته )أقدم ُنَسخه(.
طبعاته.

الفقرة الثالثة: امحِقق احِلّ ُختر )امراسم العلوَية(
الَتعريف به.

أساتذته وتاميذه.
تصانيفه.

شعره.
وفاته.

الفقرة الرابعة: كتاب )ختر امراسم العلوَية(
امحِقق احِيّ واختصار الكتب.

ختر امراسم العلوَية.
. إثبات نسبة الكتاب إى امحِقق احِيّ

. ي نسبة الكتاب لغر امحِقق احِيّ
اأسباب التي أَدت إى عدم معرفة الكتاب.
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الفقرة اخامسة: ُنَسخ كتاب )ختر امراسم العلوَية(
النُسخ امعتمدة.

النُسخة اأوى اأصل )نسخة مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة(.
النُسخة الَثانية )نسخة مكتبة اإمام احكيم العاَمة(.

اإجازة اًلِتي ُكتبت عى نسخة )ختر امراسم(.
ترمة السِيد حَمد بن مطرف الرزقّي احسنّي )النَاسخ واُمجيز(.

مشاخه وأساتذته.
ترمة السِيد رّي الِدين أي عبد اه حَمد بن احسن بن عّي الرزقّي الداودّي 

العلوّي احسنّي )امُجاز(.
مشاخه وأساتذته.

هل كانت النُسخة اأوى اأصل عند آية اه السِيد حسن الَصدر أم ا؟
منهج الَتحقيق.

شكر وتقدير.
اخامة.
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الفقرة الأوى

ر الديلمّي  �سلا

موؤِلف كتاب )امرا�سم العلوياة ي الأحكام النبوياة(

التاعريف به

ه��و الفقي��ه اأعظم، والَش��يخ اأجّل، الَش��يخ أبو يعى مزة ب��ن عبد العزيز 
الديلمّي)1) الطرس��تاّي)2)، امعروف ب�)سَار( أو )ساار(، وقد اشتهر بلقبه حَتى 

ذكره ملة من أصحاب الرجال والراجم ي باب السن)3).
)1) الَدْيَلِمّي )بفتح الدال امهملة وس��كون الي��اء امعجمة بنقطتن من حتها، وفتح الام وكر 

امي��م(: نس��بة إى الديل��م، وهي باد معروفة، ينس��ب إليه��ا ماعة من أواد ام��واي، ُينظر: 
اأنساب )الَسمعاي(: 527/2.

)2) َطَب�ِرس��تان )بفتح أّوله وثانيه، وكر الراء(: معناها ناحية الَطَب�ر، والنس��بة إى هذا اموضع 

ّي(، وه��ي بل��دان ي إيران واس��عة كثرة يش��ملها هذا ااس��م، خرج م��ن نواحيها   )الَط��َرِ
م��ا ا ح��ى كثرة من أه��ل العل��م واأدب والفق��ه، والغالب ع��ى هذه النواح��ي اجبال، 
فمن أعيان بلداها: دهس��تان وجرجان وأس��رآباذ وآمل وهي قصبتها وس��ارية، وشالوس، 

وطرستان ي الباد امعروفة بازندران. )ُينظر: معجم البلدان: 13/4 باختصار(.
 )3) ه��ذه الرم��ة أوردها عى س��بيل ااختصار، وهي خالي��ة من بعض امطال��ب العلمَية،← 
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الثاناء عليه

منتجــب الدين ابــن بابويه )ت 585هـ( ي الفهرســت: »الش��يخ أبو يعى . 1
ساار بن عبد العزيز الديلمّي، فقيٌه، ثقٌة، عن«)1).

السِيد امرتى، عّل بن احسن اموسوّي )ت 436هـ(- أستاذه- ي مفتتح . 2
أجوبة امسائل الس��ّارّية التي سأله عنها الديلمّي، قال: »قد وقفت عى ما 
 أنفذه اأس��تاذ- أدام اه عّزه - من امس��ائل وس��أل بيان جواها، ووجدته
- أدام اه تأييده - ما وضع يده من مسائله إَا عى نكتة وموضع شبهة«.

السِيد حَمد مهدّي بحر العلوم )ت 1312هـ(: قال بعد إيراد كام الريف  
امرتى امتقِدم بش��أن امس��ائل الس��ّارَية ما نّصه: »وناهيك هذا النعت له 
من الس��ِيد، ولعمري لقد س��أل هذا الفاضل ي مس��ائله امذكورة عن أمور 
عويصة بتحرير متقن سديد يدّل عى كال فضله واقتداره ي صنعة الكام 
وغره، وقد تعّمق الس��ِيد اأجّل امرتى با يعلم منه مقدار فضيلة السائل 
ومّه��ره وتس��ّلطه عى العلم، وقد كان س��ؤاله عن ذلك ح��ال حصيله عى 

السِيد وقراءته عليه.

→ وأوكل��ت اأمر إى ملة من كتب الراجم، وعى س��بيل امثال ا اح��ر ُينظر ترمته ي: 
فهرست منتجب الدين: 67 الرقم 183، معام العلاء: 169 الرقم 923، خاصة اأقوال: 
167 الرق��م 11، رج��ال ابن داود: 104 الرق��م 711، أمل اآم��ل: 127/2 الرقم 357، 
نقد الرجال: 341/2، أعيان الش��يعة: 170/7، طبقات أعام الش��يعة: 86/2، اأعام: 
278/2، معج��م رجال احديث: 8/8 الرقم 4919، موس��وعة طبقات الفقهاء: 267/2 

الرقم 15 و122/5 الرقم 1803، وغرها.
)1) فهرست منتجب الدين: 67 الرقم 183.

وقال 
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       فإِن��ه ق��ال- ي ابت��داء امس��ائل-: )أَم��ا نَِعُم اه تعاى ع��ى اخلق بدوام 
بقاء س��ِيدنا الريف الس��ِيد اأج��ّل امرتى علم اهدى- أط��ال اه بقاءه 
وأدام علّوه وس��مّوه وبس��طته، وكبت أعداءه وحس��دته، فاألُس��ُن تقر 
عن أداء ش��كرها، وامنن تضعف عن تعاطي نرها، فا أزال اه عنّا وعن 
اإس��ام ظّله، وحرس أّيامه من الِغَر، وبعد: فمن كان له س��بيل إى إلقاء 
ما يعرض له ويعتلج ي صدره من الش��به إى اخاطر الريف، واس��تمداد 
اه��دى من جهته، فا معن��ى إقامته عى ظلمتها، والغاي��ة اقتباس نور اه 
س��بحانه؛ ليقف عى الطريق النهج والس��بيل الواضح والراط امستقيم، 
واخادم وإن كان متمّكنًا من إيراد ذلك ي امجلس اأرف وأخذ اجواب 
عنه عى ما جرت به عادته، فإَنه س��ائل اإنعام بالوقوف عى هذه امس��ائل، 
وإيضاح ما أش��كل منها، ليعّم النفع ها، فيحصل بذلك امبتغى بمجموعه 
من الوقوف عى احّق، وعموم النفع للمؤمنن كاّفة، والتنويه باسم اخادم، 
ولرأي س��ّيدنا الريف الس��ِيد امرتى علم اه��دى أدام اه قدرته ي ذلك 

وعلّوه إن شاء اه...(، ثّم أخذ ي ذكر امسائل«)1).
ب��ن عب��د . 3 اأقــوال: »س��ّار  احــِلّ )ت 726هـــ( ي خلصــة  العَلمــة 

 العزي��ز الديلم��ّي، أبو يع��ى- ق��َدس اه روحه- ش��يخنا امق��ّدم ي الفقه 
واأدب وغرم��ا، كان ثق��ة وجًه��ا.. ق��رأ ع��ى امفي��د وعى الس��ِيد 

.(2(»امرتى
)1) امس��ائل السَارّية )خطوط ي مكتبة جلس الشورى بطهران، الرقم 10007/2(، الفوائد 

الرجالّية )بحر العلوم(: 15/3، الذريعة: 206/5 الرقم 960.
)2) خاصة اأقوال: 167 الرقم 11.
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ابن داود احِلّ )كان حًيا سنة 741هـ( ي رجاله: »سّار بن عبد العزيز الديلمّي، . 4
أبو يعى، فقيٌه جليل معّظم، مصنِف، من تامذة امفيد والسِيد امرتى«)1).

ّاحر العامّل )ت 1104هـ( ي أمل اآمل: »الش��يخ أبو يعى ساار بن عبد . 5
العزيز الديلم��ّي، فقيٌه، ثقٌة، دّين.. ثقة، جليل القدر، عظيم الش��أن، فقيه، 

يروي عنه الشيخ أبو عّي ]ابن الشيخ الطوّي[«)2).
الســِيد حَمد باقر اخوانسارّي )ت 1313هـ( ي روضات اجنَات: »الشيخ . 6

امتفّق��ه اإمام أبو يع��ى مزة بن عبد العزيز، املّقب بس��ّار الديلمّي، أحد 
أعاظ��م امتقّدم��ن من فقهاء هذه الطائفة، بل واحدهم امش��ار إليه ي كتب 

ااستدال.. وهو من كبار تامذة امرتى وامفيد«)3).
ِالسيد حســن اأمن العامّل )ت 1371هـ( ي أعيان الشيعة: »كان متكّلًا، . 7

أصولًيا، فقيًها، أديًبا، نحوًيا، ذا ش��هرة واس��عة بن العل��اء، فكانوا يقفون 
عن��د أقوال��ه، وينقلوها ي كتبهم، وحس��به رًفا أّنه يعّد م��ن أجّلة تامذة 

امفيد وامرتى«)4).

ت�سانيفه

اأبواب والفصول، ي الفقه)5).. 1
)1) رجال ابن داود: 104 الرقم 711.

)2) أمل اآمل: 124/2 و127 الرقم 357.

)3) روضات اجنّات: 370/2.

)4) أعيان الشيعة: 170/7 حت الرقم 547.

)5) ُينظر: كشف احجب واأستار: 2 الرقم 4، الذريعة 73/1 الرقم 363.
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اأس��ئلة الس��َارّية، مسائل ي الفقه س��أل عنها أستاذه الس��ِيد امرتى، . 2
خطوط)1).

التذكرة ي حقيقة اجوهرة، مفقود)2).. 3
التقريب ي أصول الفقه، مفقود)3).. 4
ال��رّد عى أي احس��ن الب��رّي ي نقض��ه كت��اب )الش��اي ي اإمامة(، . 5

مفقود)4).
امراسم العلوّية، مطبوع.. 6
امقنع ي امذهب، مفقود)5).. 7

وفاته ومو�سع دفنه

قال الصفدّي )ت 764هـ(: مات ي صفر سنة 448ه�)6).
وذكر الســِيد حسن اأمن العامّل )ت 1371هـ( والَشيخ آقا بزرك الطهراّي 
)ت 1389هـــ( نق��ًا عن نظام اأق��وال)7) أَنه: »مات بعد الظهر من يوم الس��بت 

)1) ُينظر: الذريعة: 83/2 الرقم 331 )واأجوبة أستاذه(.

)2) ُينظر: الذريعة: 24/4 الرقم 75.

)3) ُينظر: كشف احجب واأستار: 136 الرقم 677، الذريعة: 1591-365/4.

)4) ُينظر: الذريعة: 179/10 الرقم 378.

)5) ُينظر: كشف احجب واأستار: 547 الرقم 3082، الذريعة: 124/22 الرقم 6366.

)6) الواي بالوفيات: 33/16.

)7) كتاب )نظام اأقوال ي معرفة الرجال( لنظام الدين حَمد بن احسن الساوجّي، نزيل عبد 

 العظي��م بالري، وتلميذ البهائّي، توّي بعد الش��اه عّباس )ت 1038ه���(، ُينظر: الذريعة: ← 
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لسٍت خلون من شهر رمضان سنة 463 ه�«)1)، وهو الصحيح امشهور.
وق��ال امرزا عبد اه اأفندي )ت حــدود 1130هـ( ي كتابه )رياض العلاء 
وحياض الفضاء( نقًا عن تذكرة اأولياء)2): »إّن سّار بن عبد العزيز الديلمّي 

مدفون ي قرية خرو شاه من قرى تريز«.
وق��ال اأفندي: وقد وردُت عليها أيًضا وس��معُت من بعض أكابرها بل من 
ميع أهلها أَن قره ها، وكان قره هناك معروًفا، وقد زرته ها، وخرو ش��اه: 
كان )كان��ت- ظ( ي الزمن القديم بلدة كب��رة معروفة من باد آذربيجان، واآن 

صارت قرية..وهي من تريز عى مرحلة بقدر سّتة فراسخ«)3).
وقال الســِيد حَمد حسن اجللّ: »حّدثني السِيد حَمد عّي القاي التريزّي 

أّن مزاره معروف، وتزوره الطائفة«)4).

→ 191/24 الرقم 994.
)1) ُينظر: أعيان الشيعة: 170/7، طبقات أعام الشيعة: 86/2.

)2) تذك��رة اأولي��اء: ي تراج��م العل��اء والصلح��اء واأكاب��ر وامش��اهر امدفون��ن ي تريز 

ونواحيها، للموى حري اأديب الش��اعر الصوّي التريزّي )ق11(.. طبع قبل س��نن كا 
ذكره بعض امّطلعن، ُينظر: الذريعة: 29/4 الرقم 99.

)3) رياض العلاء: 442-441/2.

)4) فهرس الراث: 534.
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انية الفقرة الثا

بوياة( كتاب )امرا�سم العلوياة ي الأحكام النا

التاعريف به

ختر فتوائّي معروف من أحكام الَطهارة إى الِديات)1)، ي قسمن: )العبادات 
وامعامات(، ي بعض مسائله إشارة إى بعض اأدَلة، أَلفه باسم أحد الَساطن م 
يذكر اس��مه ترًحا ي مقِدمة امؤِلف، ُسِمي ي بعض الفهارس )اأحكام النَبوَية 

وامراسم العلوَية(، واشتهر ب�)امراسم(، وقد ُيعَر عنه ب�)الِرسالة( اختصاًرا)2).

)1) اش��تمل الكتاب عى: )كتاب الَطهارة، وكتاب الَص��اة، وكتاب الَصوم، وذكر ااعتكاف، 

وكت��اب اح��ِج، وكتاب ال��َزكاة، وكتاب اخُمس، وكت��اب النِكاح، وكتاب الف��راق، وكتاب 
امكاس��ب، وذكر الرك��ة وامضاربة، وأحكام الُش��فعة، وكت��اب اأيان والن��ذور والعهود 
والكَف��ارات، وكتاب العتق والَتدبر وامكاتبة، وأحكام الدي��ون، وأحكام الوديعة، وأحكام 
العارَي��ة، وأحكام امزارعة، وأحكام اإجارة، وذك��ر الصلح، وأحكام الوقوف والَصدقات، 
وأح��كام الَضانات والكفاات، واحواات وال��وكاات، وذكر اإقرار ي امرض، وأحكام 
الوصَية، وذكر اللقطة، وذكر الَصي��د والَذبائح، وذكر اأطعمة واأربة، وكتاب امواريث، 
وأحكام القضاء، وأحكام اجناية، وكتاب احدود، وباب اأمر بامعروف والنَهي عن امنكر(.
)2) ُينظر: كشف احجب واأستار: 501 الرقم 2817، الذريعة: 298/20 الرقم 3065، ← 
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أَول الكتاب: »احمد لذي القدرة والس��لطان، والكرم واإحس��ان.. أَما بعد 
عى أثر ذلك أطال اه للحرة العالية امظَفرة امنصورة الوزيرَية السيدَية اأجِلّية 
الس��عادة والبقاء، وأدام ها الس��لطان والعاء، والنور والسناء، وكبت ها احسدة 
اأعداء، فإّن أحّق ما اش��تغل به العارفون، وعمل به العاملون، الرس��وم الرعّية 
واأحكام احنيفّية، إذ ها ينال جزيل الثواب.. وقد عزمت عى مع كتاب ختر 
جمع كَل رسم وحوي كَل حتم من الريعة، وأتيته عى القسمة؛ ليقرب حفظه)1) 

ويسهل درسه..«)2).
آخــر الكتــاب: » فقد أتينا ي ه��ذا الكتاب ع��ى كتب الفقه م��ع ااختصار، 
وجنّبن��ا اإطالة واإكث��ار، وجعلناه تذك��رًة للعامِن، وإماًما للدارس��ن، ومقنًعا 
للطالبن، ورمًة للعاَمن، مع قّلة حجمه وصغر جس��مه حاٍو للعبادات، متضّمن 
للرعّيات، ا يفوته إّا القليل، وا يرجع البر عن نظره وهو كليل، فهو مليح 
امب��اي غزير امعاي، وم نصنِفه لقصور الكتب امصنّفات عّا فيه، بل أّن أصحابنا 
رض��وان اه عليهم إذا اختروا، أثبتوا العب��ادات، وم يذكروا امعامات، وأَنه 
عى طريقة من القس��مة غر مألوفة، وملية غر معروف��ة، فلذلك برز عى اأقران 
ووج��ب بفضله اإق��رار واإذعان..وجعل عاقبتنا أمع��ن إى اجنّات، إَنه جواد 

كريم، باٌر رحيم«)3).

→ الراث العرّي امخطوط: 275/11، فنخا: 56/29.
)1) ي بعض نسخ امراسم: »وأبّينه عى القسمة؛ ليتقَرب حفظه«.

)2) امراسم العلوَية: 27.

)3) امراس��م العلوّية: 265، وقد ذكرُت الن��ّص بطوله أّن امؤّلف أورد فيه هنا عّلة ااختصار 

ي كتابه هذا.
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�سروحه

رٌح لبع��ض امقارب��ن لعر امصنِ��ف، ختٌر عى نحو الَتعلي��ق، بعناوين . 1
)قوله- قوله(، ذكره ورآه الَشيخ آقا بزرك الطهراّي عند الَشيخ حَمد الساوّي 
ضم��ن جموعة عليها إجازة بخّط قطب الدين الراوندّي، س��عيد ابن هبة اه 
احس��نّي )ت 573ه�(، كتبها لولده نصر الدين حس��ن الشهيد، وهو ناقص 
اأَول، يبدأ من ِذكر حكم من دخل مَكة حرمًا بالعمرة الرجبَية وأقام ها عازًما 
عى احج)1) إى آخر احدود واأمر بامعروف والنهي عن امنكر الذي ينتهي به 
كتاب امراسم)2)، والكتاُب سوف ُحَقق وُينر ي جَلة )دراسات علمَية(، العدد 

التاسع، بتحقيق اأخ العَامة السِيد َجواد اموسوّي الغريفّي- داَم تأييدُه-.
       وقد أش��ار الش��يخ عّز الدين احس��ن بن أي طالب اليوس��فّي امعروف 

بالفاضل اآّي )ت 690ه�( إى هذا الرح ي كتابه )كشف الرموز()3).
        وهناك بعض القرائن ُتش��ر إى أّن الشارح من تاميذ ابن إدريس احِيّ 
ا عن��ه ب�)بعض  )ت 598ه���(، وذل��ك لنقل بع��ض أقواله ي ال��رح معِرً

مشاخي(، دون الَتريح باسمه.
      وقد انتقلت هذه النُس��خة إى مكتبة اإمام كاش��ف الغطاء وتسلس��لها 

)1) ي الذريعة: )من أّول الزكاة(، فاحظ.

)2) ُينظر: الذريعة: 63/14 الرقم 1752، و298/20.

)3) قال ي كشف الرموز )40/2( ما نّصه: »..فإَن كتب اأصحاب خالية عن حديٍث وارد ي 

هذا امعنى، واعترت كتب اأحاديث فا ظفرت بيٍء، وكذا ذكر شيخنا وصاحب البرى 
-قَدس اه روحيها- وتّوهم بعض الش��ارحن لرسالة س��ّار وجود حديٍث مروٍي بذلك، 

فقال: إّن اخر الوارد بذلك للتقّية«، واحديث امشار إليه موجوٌد ي هذا الرح.
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)316(، رأيته��ا ضمن جموعة مع كت��اب )اجواهر ي الفقه( ابن الَراج. 

ولِقَدمها أرى من امفيد أن أذكر مواصفاها، وهي عى النحو اآي:
       النسخة ضمن جموعة ضَمت ثاثة كتب:

اأَول: اجواهر ي الفقه: للقاي سعد الدين أي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن 
عب��د العزيز بن الّراج، قاي طرابلس )ت481 ه�(، ناقص اآخر، ينتهي 
بامس��ألة ذات الرق��م )733( من امطب��وع ويقع ي 45 ورق��ة ورقتان منها 
بياض وعليه إجازة الس��ِيد س��عيد بن هبة اه الراوندّي امذكورة، ونّصها: 
»كتاب اجواهر ي الفقه: تأليف القاي أي القاس��م عبد العزيز بن نحرير 
ابن الّراج)(1 قرأه عل�ّي ولدي نصر الدين أبو عبد اه احسن)2) أبقاه 
اه ومَتعن��ي ب��ه)3) قراءة إتق��ان، وأجزت له أن يرويه عنِي، عن الَش��يخ أي 

جعفر حَمد بن امحسن احلبّي، عنه، كتبه: سعيد بن هبة اه«)4).
الثاي: امراسم العلوّية: لسَار بن عبد العزيز الديلمّي)ت 463ه�(، ناقص اأَول 
واآخ��ر، يب��دأ بباب ذكر ما يتطَه��ر به من اأحداث وينته��ي بذكر أحكام 

اجنايات ي القضاء، ويقع ي )31( ورقة، بعض أوراقه خرومة)5).

)1) ي الذريعة زيادة: )الطرابلّي(، وي الطبقات غر موجودة، فاحظ.

)2) ي الذريعة: )احسينّي(، وي الطبقات صحيح مثل ما هو مثبت أعاه، فاحظ.

)3) م يرد ي الذريعة: )اه(، التي بعدها تقرأ: )ونفعني به(.

)4) ُينظر: طبقات أعام الشيعة: 75/3، الذريعة: 257/5، و 63/14، و298/20، وهذه 

اإجازة م يذكرها الَشيخ آقا بزرك الطهراّي ي جّلد اإجازات من الذريعة فهي مَا يستدرك 
عليه، فاحظ.

)5) ذكر الشيخ الطهراّي النسخة هذه ي كتابه الذريعة: 298/20.
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الثالث: رح امراس��م العلوَية: مجه��ول، ناقص اأَول، ويبدأ من ذكر النس��يان 
م��ن أفع��ال اح��ّج)1)، ويق��ع ي )11( ورقة، واستنس��خ عن هذه النس��خة 
أَوًا: الَش��يخ حَمد بن حَمد بن عّي الفراهاّي امحَمد آبادّي ي شعبان سنة 
618ه�، ثَم استنس��خ عنها ي شهر رمضان من تلك السنة أيًضا الشيخ أبو 
جعفر عّي بن احس��ن بن أي العَباس)2) اجاستّي)3) الواراّي)4)، وكتبا ذلك 

بخِطها ي إهاء النسخة.
       ون��ُص م��ا كتبه اأَول: »انتس��خ من��ه أضعف عب��اد اه وأحوجهم إى 
رمت��ه حَمد بن حَمد بن عّي الفراه��اّي امحَمد آبادّي ي عر اأواخر من 
شهر اه امبارك رمضان)5) سنة ثان عر وسّتائة داعًيا لصاحبه ومستغفًرا 

مصنِفه«)6).
)1) ي الذريعة: )من أّول الزكاة(، فاحظ.

)2) ي الذريعة: )احسن(، بدل: )العّباس( وهي كا ي الطبقات، فاحظ.

)3) ي طبقات أعام الش��يعة: )104/4(: )احانني(، و)اجاس��تّي( أثبتناها من النسخة، وهي 

كا وردت ي العديد من النسخ اخطَية القديمة.
وقال اأفندي ي رياض العلاء )49/7(: »واجَاْس��بّي بفتح اجيم ثّم ألف س��اكنة ثّم س��ن   
مهملة ثّم باء موّحدة نسبة إى )اجاسب(، وهي قرية من قرى بلدة قّم، وإليها ينسب ]ملة[ 

من أصحابنا، وغلط من صَحفه باحاء امهملة«.
)4) ي الذريع��ة )257/5(: )الوران���ّي(، و)واران بعد األف راء، وآخره نون( من قرى تريز 

عى فرسخ منها.
ُينظر: معجم البلدان: 347/5.  

)5) )رمضان( ي النسخة تقرأ: )شعبان(، وأثبّتها عى ما ورد من احديث ي امقنعة )ص373( 

ع��ن أم��ر امؤمنن: »ش��هر رمضان ش��هر اه، وش��عبان ش��هر رس��ول اه، ورجب 
شهري«، وعى ما أثبته الشيخ آقا بزرك الطهراّي ي الذريعة، فاحظ.

 )6) ذكر الَشيخ الطهران�ّي هذه النُسخة ي كتابه الذريعة: 257/5، و63/14 الرقم 1752، ← 
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       ون��ُص م��ا كتبه الثاي: »انتس��خ من هذا الكت��اب العبد الضعيف الفقر 
امحتاج إى رمة اه تعاى أبو جعفر عّي بن احسن )احسن( بن أي العّباس 
اجاس��تّي الواراّي ي شهر اه امبارك رمضان عَظم اه بركته سنة ثان عر 

وسّتائة داعًيا لصاحبه باخر«.
       والنس��خة عليه��ا خت��م مكتب��ة جد الدي��ن ]جد الدين حَم��د النصرّي 
اأمينّي )ت 1390ه�( ظاهًرا[، وختم مكتبة الش��يخ الساوّي، 87 ورقة، 

ختلفة السطور،  × 20 سم، الغاف: جلد، أسود.
رٌح ي زم��ن امحّقق احِيّ )ت 676ه�( أو قبله بيس��ر، نقل عنه الَش��هيد . 2

اأّول )ت 786ه���( ي كتاب��ه )ذك��رى الِش��يعة( بع��ض الفوائ��د ي ب��اب 
الَتس��ليم، ولعّله مَتحد مع ال��رح اأَول، أو مع ال��رح الاحق، واأمر 

حتاج إى حقيق، كون اأَول ليس فيه كتاب الصاة)1).
رٌح ي زم��ن فخر امحِققن اح��ِيّ )ت 770ه�( أو قبله بيس��ر، فإَنه نقل . 3

عن��ه ي كتابه )إيضاح الفوائد( ي كتاب الطاق، ولعّله مَتحد مع اأَول أو 
الثاي، واأمر حتاج إى حقيق، كون اأَول ليس فيه كتاب الطاق)2).

→ وترج��م للفراهاّي عى ضوئها ي طبقات أعام الِش��يعة: 172/4، كا ترجم للواراّي ي 
.104/4

)1) ُينظر: ذكرى الشيعة: 427/3، وقال فيه ما نّصه: »ومنها: إلزامه ]امحِقق احِل�ّي[ بوجوب 

صيغة: )الَسام علينا وعى عباد اه الَصاحن( خيًرا، وهذا قول حدث ي زمانه فيا أظنّه أو 
قبله بيسر، أّن بعض الراح لرسالة سَار أومأ إليه«.

)2) إيضاح الفوائد: 161/3، وقال فيه ما نّصه: »ونقل صاحب رح رسالة سار من أصحابنا 

بأَن��ه وجد بعض فتاوى امفيد بأَن العقد وحده ا يوجب كّل امهر بل إَنا جب كّل امهر بالعقد 
والدخول أو اموت فعى هذا ا يتوّجه كام ابن إدريس، واحّق عندي اختيار والدي امصنِف«.
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رح الس��ِيد ضياء الدين بن الفاخر: ويعَر عنه ب�)السِيد الفاخر(، نقل عنه . 4
الش��هيد اأَول )ت 786ه�( ي كتابيه )الدروس الرعَية( و)غاية امراد(، 
ونق��ل عن الش��هيد اأَول ملة من امتأخرين، ونق��ل عن رح الفاخر هذا 
مل��ة م��ن اأعام، منهم: حس��ن بن موس��ى العامّي )حًيا س��نة 888ه�( 
ي كتاب��ه )نزه��ة اأرواح في��ا يتعلق بأح��كام النكاح()1)، والش��هيد الثاي 
)ت965ه���( ي كتابه )مس��الك اأفهام(، والس��ِيد حَمد العام��ّي ي كتابه 
)هاي��ة ام��رام(، والفاضل اهندّي )ت 1137ه�( ي كتابه )كش��ف الّلثام(، 
والس��ِيد حَمد ج��واد العامّي )ت 1228ه�( ي كتاب��ه )مفتاح الكرامة()2)، 
وقرنه اأخ��ُر بأعاظم العلاء، وعُره غُر مع��روٍف َلدّي، وكّل ما أعرفه 

عنه هو أَنه متقِدم عى الشهيد اأَول)3).
)1) توج��د منه نس��خة مصَورة ي مركز الفقي��ه العامّي، ونقل فيه ع��ن رح الفاخر قوًاً فقهًيا 

ن��ادًرا مطلًبا واحًدا فقط ا غر قبل إهاء الكتاب، ونّص��ه: »ولو تركت احداد فعلت حَرًما، 
وانقضت العّدة، وقال أبو الصاح والس��ِيد الفاخر ش��ارح رس��الة س��ّار: ا تنقي العّدة 

بركه؛ لإخال بمراد الشارع، فلم حصل اامتثال«.
ُينظر عن الكتاب: فنخا: 287/33، والنسخة اخّطّية امصّورة ي مركز الفقيه العامّي.  

)2) ُينظر: الدروس الرعّية: 465/1، غاية امراد: 100/1، مسالك اأفهام: 279/9، هاية 

امرام: 102/2، كشف اللثام: 124/8، مفتاح الكرامة: 616/9. 
)3) ي كت��اب )اأن��وار الَلوام��ع ي رح مفاتي��ح الرائ��ع( للش��يخ حس��ن آل عصف��ور 

)ت1216ه�( ما نُصه: )وقال أبو الّصاح احلبّي والس��ِيد الفاخر الس��ِيد أمد بن طاوس: 
ا حتس��ب من العّدة ماا حصل فيه احداد من الزمان؛ لإخال بمراد الش��ارع فا حصل 
اامتثال وجب ااس��تئناف وهو ن��ادر..(. ومن امعلوم أن هذه العبارة نقلها الش��هيد الثاي 
ي )مس��الك اأفهام( عن رح امراسم للس��ِيد الفاخر، وقد تفّرد الشيخ حسن آل عصفور 
هذا القول، فلم ينّص أحٌد عى أّن الس��ِيد الفاخر شارح امراسم هو السِيد أمد ابن طاووس 

)ت673ه�(، ويبقى لدّي السِيد الفاخر جهوٌل فاخٌر، فاحظ. ←
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       ق��ال الش��يخ حَم��د حس��ن النجف��ّي )ت 1266ه�( ي كتاب��ه )جواهر 
ال��كام(: »..والس��ِيد اأج��ل ع��ّي ب��ن موس��ى اب��ن ط��اووس صاحب 
الكرام��ات، والعَام��ة طاب ث��راه ي ملة م��ن كتبه، ووال��ده وولده وابن 
أخته السِيد العميد، والس��ِيد ضياء الدين ابن الفاخر، والشهيدين وامقداد 
وتلميذه حَمد بن ش��جاع القط��ان..«)1)، وا أعرف وجًها هذا الرتيب إا 
أن يكون لصاحب اجواهر معرفٌة بطبقة الش��ارح، بينا قَدمه الش��هيد 
اأَول ي كتابه )غاية امراد( عى الش��يخ نجيب الدين حيى بن سعيد اهذّي 

)ت 690ه�()2).
       وترج��م ل��ه امرزا عب��د اه اأفن��دي ي )رياض العل��اء( )3) مقتص�ًرا 
عى م��ا ذكره الش��هيد اأَول ي كتابيه امذكورين أعاه، ولعَل الش��ارح له 
صلة بالس��ِيد الفاخر ابن فضائل العلوّي شيِخ سديد الدين يوسف بن عّي 
- فيكون الشارح  ابن امطَهر)4) )كان حًيا سنة 665ه�(- والد العَامة احّيّ

. بطبقة سديد الدين يوسف ابن امطَهر احّيّ
       ولعَل هذا الرح مَتحد مع السابَِقن، واأمُر حتاج إى حقيٍق أيًضا، وم 

يذكر الشيُخ آقا بزرك الطهراّي )رَح الفاخر( ي كتابه )الذريعة(.
العائم ي رح امراس��م: للس��ِيد حَمد عّي امعروف بآقا جتهد ابن السِيد . 5

→ ُينظر: اأنوار اللوامع: 10ق159/2، مسالك اأفهام: 279/9.  
)1) جواهر الكام: 35/13.

)2) ُينظر: غاية امراد: 100/1.

)3) ُينظر: رياض العلاء: 180-179/7، 216.

)4) ُينظر: بحار اأنوار: 173-104.
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صدر الدين اموسوّي العامّي اأصفهاّي )ت 1274ه�(، غر تاّم)1).

خت�سراته

اخت��ره نجم الدي��ن جعفر بن احس��ن امعروف بامحِقق اح��ِيّ )676ه�(، 
وسيأي احديث عنه مفَصًا ي الفقرة الثالثة من هذه امقِدمة.

خطوطاته )اأقدم ُن�َسخه(

إَن م��ن الغالب أن يكون لكِل مؤَلٍف قديم عَدة نس��خ خِطَية منترة ي ربوع 
اأرض، وكتاب )امراس��م العلوَية( حظي بذلك أيًضا، ففي إيران )38( نس��خة، 
وي النَج��ف اأرف ثاث ُنس��خ)2)، وهنا اقترت عى ذكر أربع نس��خ قديمة 

ونفيسة:
نس��خة ضمن جموعة عليها إج��ازة بخِط القطب الراوندّي، س��عيد بن . 1

هبة اه احس��نّي )ت 573ه�( كتبها لولده نصر الدين حس��ن الشهيد، 
رآها الش��يخ آقا بزرك الطهراّي عند الش��يخ حَمد الساوّي )3)، وانتقلت 
هذه النس��خة إى مكتبة اإمام كاش��ف الغطاء وتسلس��لها فيها )316(، 
اج، و)رح  َ

امراسم(، و احديث عنها ضمن روح كتاب امراسم.

)1) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 357/1 الرقم 2، الذريعة: 308/15 الرقم 1969.

)2) ُينظ��ر: فنخ��ا: 56/29 وما بعده��ا، وفيه ذكر لثاٍن وثاثن نس��خة، ومعجم امخطوطات 

النجفَية: 232/10 وفيه ذكر لثاث نسخ، وُكتِب العنوان فيه تصحيًفا: )امراسم العلمَية(.
)3) ُينظر: الذريعة: 63/14 الرقم 1752، و298/20.

َ
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نس��خة ضمن جموعة نفيس��ة للغاي��ة، كتبها مهديّ بن احس��ن بن حّمد . 2
النرم��ّي اجرج��اّي ب��ن س��نتي )657- 658ه���(، موج��ودة ضم��ن 
خطوطات مدرسة دار العلم ي النجف اأرف، وتقع بالرقم )479(، 
وهي التاس��عة ي امجموعة)1)، وقد قابل الناس��ُخ بعَض كتب امجموعة 
هذه مكّرًرا، وكتب ع��ى ملة منها حواٍش نافعة تدّل عى فضله وعلمه، 
وامجموع��ة عليها إج��ازة حّمد بن القاس��م بن حّمد الرزه��ّي البيهقّي 
جال الدين الس��ّيد حّم��د بن النار بن مزة العلوّي احس��ينّي العراقّي 
 الوّرامين��ّي، تارخها 23 ش��هر رمضان س��نة 661ه�، وقد رآها الش��يخ 

.(2( آقا بزرك الطهراّي
)1) وترتيب الكتب التي فيها كاآي: )احدود واحقائق للس��ِيد امرتى )ت 436ه�(، تارخها 

ي يوم ااثنن من أواخر شهر مادى اأوى سنة 658ه�، ورسالة ي أصول الدين، مجهول، 
تارخها غَرة ش��هر ش��ّوال سنة 657ه� ي سبزوار، ورس��الة ي أصول الدين، مجهوٍل أيًضا، 
تارخها أواخر ش��هر رمضان س��نة 657ه�، وكتاب اجُمل والعقود، للسّيد امرتى، تارخها 
يوم ااثنن 20 شعبان س��نة 675ه�، والفرائض النصرَية، للخواجة نصر الدين الطوّي، 
تارخها يوم اجمعة أواخر ش��هر رمضان س��نة 657ه�، ورسالة ي غسل اجنابة، معن الدين 
سام بن بدران امرّي امازّي )ق 7(، تارخها ليلة اجمعة 14 شهر ربيع اأّول سنة 658ه�، 
ورس��الة ي حرم��ة العصر الزبيبّي بع��د الغليان وقبل ذهاب الثلثن، مج��د الدين الروّي، 
تارخها ليلة اجمعة 14 ش��هر ربيع اأَول س��نة 658ه�، ورس��الة ي الشّك والسهو والتاي 
واجران ي صاة اآيات والعيدين، تارخها ليلة اجمعة 14 شهر ربيع اأّول سنة 658ه�، 
وامراس��م العلوّية، ناقصة اآخ��ر بمقدار ورقتن، وتنتهي بذكر حِد رب امس��كر، وعليها 
ح��واٍش ي غاية النفاس��ة، بعضها ابتدأ بعبارة: )قال اإمام(، وهي رح لعبارات امراس��م، 

ويشرك بعضها مع الرح اأّول للكتاب امذكور سابًقا ي أّول روح الكتاب.
)2) ُينظ��ر: الذريع��ة: 85/1 الرق��م 404، 195/2 الرق��م 741، 301/6 الرق��م 1611، 

 208/7 الرق��م 1023، 85/11 الرق��م 529، و86 الرقم 530، و283 الرقم 1722، ← 
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نس��خة كتبها عّي بن احس��ن بن فادشاه بن أي القاس��م بن أمرة بن أي . 3
الفضل بن بندار.. بن موس��ى بن أي جعفر اجواد، يوم اخميس 5 شهر 
ربي��ع اأَول س��نة 675ه���، وه��ي اآن ي مكتبة جامعة طه��ران بالرقم 

701، 76 ق، 17س، 17.5 × 26سم)1).
)2)، يوم اأربعاء . 4 نس��خة كتبها حَمد بن إساعيل بن احس��ن اهرقّي احِيّ

4 مادى اآخرة س��نة 677ه�، وهي اآن ي مكتبة جسربيتي )ي دبلن 
بايرلن��دا( بالرق��م 3878، 99ق، 15س، ومصَوره��ا ي مكتبة الس��ِيد 
امرعي)3) بالرقم )735(، وهنالك نس��خ أخ��رى قديمة ومتأِخرة ليس 

هنا حٌل لذكرها، فمن أرادها فلرجع إى مظاِها.
وكانت هذه النس��خة ي مكتبة الشيخ عبد احس��ن الطهراّي )ت 1286ه�( 
ي كرباء، وقد رآها الش��يخ آقا بزرك الطهراّي وذكرها عند ترمة الناسخ با 
نّصه: »ورأيت أيًضا بخِطه )امراس��م العلوِية( لساار الديلمّي ي مكتبة الطهراّي 
بكرباء، كتبه ي بغداد وفرغ منه ليلة اأربعاء 14 مادى اآخرة سنة 677ه�«)4).

→ 213/14 الرقم 2244، 55/16 الرقم 262، 382/20 الرقم 3536، طبقات أعام 

الشيعة: 33/4، 71، 145، 166، 167، 177، 186.
)1) ُينظر: الراث العري امخطوط: 276/11، فنخا: 56/29.

)2) الناس��خ م��ن تاميذ امحِقق احِل�ّي والعَامة احل�ِّي ومرج��م ي كتب الراجم، ُينظر: أمل 

اآمل: 245/2 الرقم 721، رياض العلاء: 34/5، طبقات أعام الشيعة: 179/3.
)3) ُينظر: فنخا: 57/29.

)4) ُينظر: طبقات أعام الشيعة: 179/5.
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طبعاته

اأوى: طب��ع ضمن )اجوامع الفقهَية( عى احجر س��نة 1276ه�، وترتيبه ي 
اجوامع الس��ابع بن اثني عر كتاًبا، ونس��خته كتبها حَمد رضا ابن امرزا عبد اه 

الطبيب بتاريخ سنة 1276ه�، 35ص، رحّي.
الثانيــة: طبع بعنوان )امراس��م ي الفق��ه اإمامّي(، بتقدي��م وحقيق الدكتور 
حمود البستاّي ي النجف اأرف ضمن منشورات )معَية منتدى النَر(، الرقم 

)4(، بروت، سنة 1400 ه�، 272 ص، وزيرّي.

الثالثة: أوفس��يت عى الطبعة السابقة، منش��ورات احرمن، قّم امقَدسة، سنة 
1404ه�.

الرابعــة: بتحقيق الس��ِيد حس��ن احس��ينّي اأمين��ّي، ومراجعة الس��ِيد حَمد 
جواد اجاّي ي امجمع العامّي أهل البيت، قّم امقّدس��ة، س��نة 1414ه�، 

280ص، وزيرّي.
اخامسة: أعيد طبع السابقة باأوفسيت ي دار احِق، بروت، سنة 1414ه�.
وطبع أيًضا مبثوًثا ضمن )سلس��لة الينابيع الفقهَية(، مع: الش��يخ عّي أصغر 
مرواري��د، ن��ر: مؤَسس��ة فقه الش��يعة، م��ط: الدار اإس��امَية، ب��روت، ط1، 

1410ه�.
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الفقرة الثالثة

امحِقق احِلّي ُخت�سر امرا�سم العلوياة

التاعريف به)1)

هو ش��يخ اإمامَية، الفقيه امجتهد، نجم الدين أبو القاس��م احل�ِّي، امش��هور 
(، جعفر بن احس��ن بن حيى بن احس��ن بن س��عيد اهَُذّي، مؤِلف  ب�)امحِقق احِيّ

)رائع اإسام(، امولود ي احَلة سنة 602ه�، وامتوَف ي سنة 676ه�.

)1) ه��ذه الرمة أوردها عى س��بيل ااختصار، فامحِقق احِل�ّي أش��هر من نار عى علم، وهي 

خالي��ة من بعض امطالب العلمَي��ة، وأوكلُت اأمر إى ملة من كتب الراجم، وعى س��بيل 
امث��ال ا احر، ُينظر ترمته ي: رجال ابن داود: 83 الرقم 300، جامع الرواة: 151/1، 
أمل اآمل: 48/2 الرقم 127، وسائل الشيعة: 152/20 بالرقم 224، روضات اجنَات: 
182/2 الرقم 180، أعيان الش��يعة: 89/4، طبقات أعام الشيعة: 30/4، معجم رجال 
احديث: 61/4 الرقم 2144، قاموس الرجال: 378/2، ومقِدمات حِققي كتبُه خصوًصا 
 ،) م��ا كتبه احِجة الش��يخ حَمد مهدّي اآصف��ّي )ت 1436ه�( بعنوان )حي��اة امحِقق احِيّ
الذي ُطبع ي مقّدمة كتاب الش��يخ الطوّي )ت 460ه�(: )النهاية ونكتها(، 83-174ص، 
والذي يصلح أن تكون كتاًبا عى حدة، وما كتبه أيًضا آية اه الشيخ رضا اأستادي ي مقِدمة 

.) )رسائل امحِقق احِيّ
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كان م��ن أعاظ��م العلاء فقًه��ا وُأصوًا، وحقيًق��ا وتصنيًفا، ومعرف��ًة بأقوال 
الفقهاء من اإمامَية ومن امذاهب السنَِية، ذا باٍع طويل ي اآداب والباغة، دَرس 
وأفتى، وإليه انتهت رئاسة الش��يعة اإمامَية ي عره، وُعَد رائًدا حركة التجديد 
ي مناهج البحث الفقهّي واأُصوّي ي مدرس��ة احَلة، خَرج عليه خلق من العلاء 
والدارسن أبرزهم ابن أخته احسن بن يوسف ابن امطَهر امعروف بالعَامة احِيّ 

)ت 726ه�(.
ق��ال فيه تلمي��ذه الفقيه الرج��اّي اب��ن داود اح��ِيّ )كان حًيا س��نة 741ه�(: 
»امحَق��ق امدِقق، اإمام العَامة، واحد عره، كان ألس��ن أه��ل زمانه وأقومهم 

باحَجة وأرعهم استحضاًرا، قرأت عليه ورَباي صغًرا«)1).

اأ�ساتذته وتلميذه

أخذ العلم عن: والده احس��ن، ونجيب الدين حَمد بن جعفر بن هبة اه ابن 
نا، والس��ِيد فخار بن معّد اموسوّي، وحَمد بن عبد اه بن زهرة احسينّي احلبّي، 
وس��ام ب��ن حفوظ بن عزيزة بن وش��اح، وج��د الدين عّي بن احس��ن بن إبراهيم 

العريّي)2).
وأخذ عن امحِقق: عبد الكريم بن أمد بن موس��ى ابن طاووس، وعّز الدين 
احسن بن أي طالب اليوسفّي اآّي، وحيى بن أمد بن حيى بن احسن بن سعيد 
اهذّي، وحَمد بن أمد بن صالح الُقِسينّي، وابن أخته رّي الدين عّي بن يوسف 

)1) رجال ابن داود: 62 الرقم 304.

)2) للمزيد عن شيوخه وأساتذته ُينظر: النهاية ونكتها: 145/1-153 )مقِدمة التحقيق(.
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ابن امطَهر، وطومان بن أمد العامّي، وأبو جعفر حَمد بن عّي القاّي، وحفوظ بن 
وش��اح بن حَمد، ويوسف بن حاتم العامّي، والشاعر صفّي الدين عبد العزيز بن 
، والوزير أبو القاسم ابن الوزير مؤّيد الدين ابن العلقمّي، وغرهم)1). رايا احِيّ

ت�سانيفه

أجوبة امسائل البغدادَية)2).. 1
بطان إثبات امعدوم وعدم كفر القائل به)3).. 2
تلخيص )الفهرست( للشيخ الطوّي)4).. 3
التيار ي القبلة)5).. 4
الرسالة اماتعَية)6).. 5
رائع اإس��ام ي مس��ائل احام واحرام: مطبوع، وهو أشهرها، وقد . 6

أصبح حوًرا لإفادة وااستفادة والتحقيق والرح والتعليق منذ أن أَلفه 
امحِقق إى اليوم احار)7).

)1) ُينظر عن تامذته: النهاية ونكتها: 153/1-169)مقِدمة التحقيق(، وفيه ذكر لسّتة عر تلميًذا.

)2) ُينظر: الذريعة: 215/5 الرقم 1014.

)3) ُينظر: بحار اأنوار: 35/102.

)4) ُينظر: الذريعة: 425/4 الرقم 1872.

)5) ُينظر: الذريعة: 18/2 الرقم 49، واسمه فيه: )استحباب التيار أهل العراق(.

)6) ُينظر: تراثنا: 469/39.

)7) ُينظر: الذريعة: 47/13 الرقم 161، واحواي عليه ي: 106/6-108، وروحه كثرة 

مبثوثة ي الكتاب.
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ختر امراسم )لسَار بن عبد العزيز الديلمّي(، ي الفقه)1).. 7
الُلْهنة ي امنطق)2).. 8
امسائل اخمسة عر)3).. 9

امسائل العِزَية، وهي عر مسائل كتبها امحِقق لعِز الدين عبد العزيز)4).. 10
امسائل الكالَية)5).. 11
امس��ائل امرَي��ة: مطبوع ضم��ن النهاي��ة ونكتها ال��ذي حَققته ونرته . 12

مؤَسسة النر اإسامّي التابعة جاعة امدِرسن بقّم)6).
امسلك ي ُأصول الدين)7).. 13
امعارج ي ُأصول الفقه: مطبوع)8).. 14
امعتر ي رح امختر: مطبوع، وهو كتاب فقهّي استداّي مقارن)9).. 15

)1) ُينظر: الذريعة: 207/20 الرقم 2607.

)2) ُينظر: الذريعة: 168/18 الرقم 1228، واس��مه فيه: )كنز امنطق(، و189/18، واسمه 

فيه: )الكهنة ي امنطق(، و389/18 واس��مه فيه: )الُلْهنة ي امنطق( وهو الصحيح، والُلْهنة 
هو ما يقَدم للضيف قبل الطعام.

)3) ُينظر: تراثنا: 303/44.

)4) ُينظر: الذريعة: 262/15 الرقم 1702.

)5) ُينظر: تراثنا: 305/44.

)6) ُينظر: الذريعة: 234/5 الرقم 1123.

)7) ُينظر: الذريعة: 21/21 الرقم 3753.

)8) ُينظر: الذريعة: 180/21 الرقم 4503، واسمه فيه: )معارج اأصول(.

)9) ُينظر: الذريعة: 209/21 الرقم 4648.
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امقصود من اجمل والعقود)1).. 16
الناف��ع ي ختر الرائ��ع: مطبوع، ويقال له أيًض��ا: )امختر النافع ي . 17

ختر الرائع(، وقد طبع هذا الكتاب ي مر ]س��نة 1376ه�[، وُأقَر 
للتدريس ي جامعة اأزهر بأمر من وزير اأوقاف اأس��تاذ أمد حس��ن 

الباقورّي)2).
نك��ت النهاي��ة: مطب��وع، أي )النهاية ي ج��رد الفقه والفتاوى( للش��يخ . 18

الطوّي)3).
هج الوصول إى معرفة اأُصول)4).. 19

�سعره

كان امحِقق قد نظم الشعر ي أوائل شبابه، ثَم تركه، إَا ما جاء منه بن احن 
واحن مَا تقتضيه امناسبة، فمن شعره:

ي�����ا راق����������ًدا وام����ن����اي����ا غ������ُر راق��������دٍة
وغ�����اف�����ًا وس�����ه�����اُم ال����َل����ي����ل ت���رم���ي���ِه

بِ�������َم اغ�����������راُرك واأّي������������اُم م����رص����دٌة
وال����ده����ُر ق���د م���أ اأس�������اَع داع����ي����ِه؟!

)1) ُينظر: تراثنا: 312/44.

)2) ُينظر: الذريعة: 213/20 الرقم 2636.

)3) ُينظر: الذريعة: 306/24 الرقم 1602.

)4) ُينظ��ر: الذريع��ة: 425/24، وه��و اس��م آخر لكت��اب )معارج اأصول( بحس��ب كتاب 

الذريعة، وفيه كام ا جال لذكره هنا، فالعنوان عى هذا الرأي مكّرر، فاحظ.
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أم�����ا أرت�������ك ال���ل���ي���اي ُق����ب����َح دخ��ل��ت��ه��ا
وغ����دره����ا ب����ال����ذي ك���ان���ت ُت���ص���اف���ي���ِه؟!

ه��ا إّن  م�����غ�����روُر  ي����ا  ب���ن���ف���ِس���ك  ِرف�����ًق�����ا 
ي���وًم���ا ت��ش��ي��ب ال���ن���واي م���ن دواه����ي����ِه)1)

وفاته

توِي باحَلة ي شهر ربيع اآخر سنة 676ه�، واجتمع جنازته خلق كثر.
وموض��ع ق��ره ي حَلة اجَباوِي��ن من احِلة، وه��و ماثل للعي��ان حَتى اليوم، 
وعليه قبة جَصصة يتَرك الناس به منذ ذلك العر إى عرنا احار، وقد سِمي 

الشارع الذي فيه موضع القر باسمه.

)1) أمل اآمل: 51/2 باختاف يسر.
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الفقرة الرابعة

ِة( كتاب )خت�سُر امرا�سِم الَعَلويا

امحِقق احِلّي واخت�سار الكتب

عم��د الكثر من علائنا اأعام إى اختصار ملة م��ن الكتب، وخُر ما ينفع 
الدارس��ن، وأهم اأس��باب الداعي��ة إى اختصار الكتب تضُخ��م حجم الكتاب 
 إَم��ا بكثرة إيراد اأس��انيد التي ا يفيد منه��ا إَا قَلٌة من اخاَص��ة الذين هم اعتناٌء 
 ه��ذا الل��ون م��ن امعرف��ة، ي الوقت ال��ذي مِثل في��ه لدى عاَم��ة الدارس��ن عبًئا 
يس��تنزف أوقاه��م، وعرقلًة ي طري��ق قراءِهم، وإَم��ا بكثرة ااس��تطرادات التي 
 ت��ؤِدي إى تش��ُتت الفائ��دة العلمَي��ة وح��ول دون إي��راد امعلومات ضمن س��ياق 

منتظم.
ويق��وم بذلك العلاء امخترون، إَما من تلقاء أنفس��هم؛ تش��خيًصا مقتى 
احال��ة العلمَية، وإَما اس��تجابًة لطلب طَاهم وُمريده��م، وحقيًقا لرغبة ملٍة من 
امعنِين بالشأن العلمّي الذين يكونون ي الغالب من املوك أو الوزراء أو اأعيان 
أو الوجه��اء، وقد جرت العادة أن يذكر العلاء امخترون الَداعَي إى ااختصار 
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 ي أوائ��ل ختراه��م)1)، وامحِق��ق احِل���ّي خُت��ر كت��اب امراس��م م��ن أولئك 
اأعام.

وم يك��ن كتاب )امراس��م العلوَية( الكت��اب الوحيد الذي اخت��ره امحِقق 
احِل���ّي، ب��ل اختر كتاًبا آخر أيًضا هو )الفهرس��ت( للش��يخ الطوّي، حَمد بن 
احسن )ت 460ه�(، وُسمي ختره ب�)تلخيص الفهرست(، خَصه بتجريده عن 
ذك��ر الكتب، واقتر عى ذك��ر نفس امصنِفن وس��ائر خصوصَياهم، ورَتبه عى 

احروف ي اأساء واألقاب والكنى)2)، وُطبِع هذا التلخيص أربع مَرات:
اأوى: بتحقيق آية اه الش��يخ رضا اأس��تادّي ضمن جَلة )علوم احديث(، 

ع14، الصفحات )211-238(، سنة 1424ه�.
الثانية: بتحقيق الس��ِيد مه��دّي الرجائّي ضمن كت��اب )اإجازات جمع من 

الفقهاء وامحِدثن(، الصفحات )323-361(، سنة 1429ه�.
الثالثة: بتحقيق آية اه الش��يخ رضا اأستادّي ضمن جموعة )رسائل امحِقق 

(، الصفحات )327-356(، سنة 1433ه�. احِيّ
الرابعــة: بتحقي��ق الدكتور ثامر كاظ��م اخفاجّي، منش��ورات الرافد، بغداد، 

ط1، سنة 1437ه�، 198ص.
)1) ُينظ��ر: الذريع��ة: 174/20- 216، اأرق��ام 2456-2658، وفيه��ا ملة من خترات 

الكتب.
)2) ُينظ��ر: الذريع��ة: 425/4 الرق��م 1872، و384/16 وذكر الطهراّي أَنه رأى نس��خته ي 

مكتبة آية اه الس��ِيد حسن الصدر، أعيان الش��يعة: 166/9، وانفرد السِيد اأمن ي أعيان 
الش��يعة )406/5( ي نس��بته إى العَام��ة اح��ِيّ )ت 726ه�(، واعتمد ع��ى ذلك ملة من 

امحِققن، والصحيح ما ذكرناه، فاحظ.
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وهذا الكتاب ثاث نسخ:
اأوى: كتبه��ا جعف��ر عّي ب��ن جال بتاريخ يوم اجمعة ش��هر رمضان س��نة 
1014ه�، وهي ي مركز إحياء الراث اإسامّي ي قّم امقَدسة، وتقع بالتسلسل: 

.(2151/2(

الثانية: كتبها امرزا عبد اه اأفندي )ق 12(، من دون تاريخ، وهي ي مكتبة 
السِيد امرعّي ي قّم امقَدسة، وتقع بالتسلسل: )6062/15(، وعليها اعتمد ي 

حقيق الكتاب: السِيد الرجائّي والشيخ اأستادّي)1).
.(2(الثالثة: نسخة كانت ي مكتبة آية اه السِيد حسن الصدر

خت�سر امرا�سم العلوياة

ه��و ختر لكتاب )امراس��م العلوَي��ة ي اأحكام النبوَية( لس��َار الديلمّي، 
الش��يخ أبو يعى م��زة بن عبد العزيز )ت 463ه�(، ومع ه��ذا فإَن مؤِلف اأصل 
الديلم��ّي ق��د َرح بأَنه أَلف كتابه عى س��بيل ااختصار، إذ قال م��ا نُصه: »وقد 
عزمت عى مع كتاب ختر جمع كّل رسم وحوي كّل حتم من الريعة، وأتيته 

عى القسمة ليقرب حفظه)3) ويسهل درسه..«)4).
واختره امحِقق احِيّ عى اختصار أصله بطلٍب من أحد الفضاء م يِرح 

)1) ُينظر: فنخا: 154/9.

)2) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 264/2 الرقم 267، الذريعة: 425/4 الرقم 1872.

)3) ي بعض نسخ امراسم: »وأبِينه عى القسمة؛ ليتقَرب حفظه«.

)4) امراسم العلوَية: 28.
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باس��مه، مع زيادة يسرة جًدا عى نصوص اأصل دون فتوى، وتأخر وتقديم ي 
بع��ض أبوابه، فحذف زوائده، وجَرد فوائده، بعب��ارة ا تقر عن إبانة مقاصده، 
وا خُل بضبط قواعده؛ لتسقط كلفة التطويل، وخّف مل العبء الثقيل، كا ذكر 
ه��و ي أَوله، إذ قال ما نُص��ه: »ذكرت أَيدك اه بالتوفيق، وأرش��دك إصابة 
التحقي��ق، ووهب��ك قلًب��ا معام الدي��ن واعًيا، وعزًما ب��ا كَلفك اه وافًي��ا، وزماًنا 
إدراك البغي��ة كافًي��ا، وقوًا عند إيراد احَجة ش��افًيا، وجع��ل َمتك عى حصيل 
النجاة موقوفة، ونفس��ك عن زخارف الدنيا مروفة، إَن كتاب امراسم مع كونه 
من أحس��ن امخت��رات مًعا، وأوضحه��ا وضًع��ا، ا ينفُك عن تطوي��ٍل ُيتعب 
احاف��ظ بتكُلفه، وا يس��عه إَا متابعة مؤِلفه، وإَنك تؤثر ح��ذف زوائده، وجريد 
فوائده، بعبارة ا تقر عن إبانة مقاصده، وا خُل بضبط قواعده، لتس��قط كلفة 
التطويل، وخّف مل العبء الثقيل، فلم أَر إَا إجابتك؛ إرهاًفا لعزمك، وتصويًبا 
لومك، وإَا فاأَول أوى باحّق، ولو م يكن إَا فضيلة الس��بق، وأنا أس��تعن باه 

وأتوَكل عليه، وأعتصم به وأفّوض إليه..«)1).
واموجود من امختر ناقص، وقد احتوى عى اختصار الكتب الفقهَية التالية: 
)كت��اب الطهارة، وكت��اب الصاة... وكتاب الن��كاح، وكتاب الف��راق، وكتاب 
امكاس��ب، وذكر الركة وامضاربة، وأحكام الش��فعة، وكت��اب اأيان والنذور 
والعهود والكَفارات، وكتاب العتق والتدبر وامكاتبة، وأحكام الديون، وأحكام 
الوديع��ة، وأحكام العارَي��ة، وأحكام امزارعة، وأحكام اإج��ارة، وذكر الصلح، 
وأح��كام الوق��وف والصدق��ات، وأحكام الضان��ات والكف��اات، واحواات 

)1) مقِدمة الكتاب الذي بن يديك.
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وال��وكاات، وذك��ر اإق��رار ي امرض، وأح��كام الوصية، وذك��ر اللقطة، وذكر 
الصيد والذبائح، وذكر اأطعمة واأرب��ة، وكتاب امواريث، وأحكام القضاء، 

وأحكام اجناية، وكتاب احدود، وباب اأمر بامعروف والنهي عن امنكر(.
والذي نُقص أو م ُختر من الكتاب لسقٍط ي نسخة الكتاب أو لعَلٍة خفيت 
علين��ا أربعة كتب، هي: )كتاب الص��وم، وذكر ااعتكاف، وكتاب احِج، وكتاب 
الزكاة، وكتاب اخُمس(، وي مكان اموضوعات التي م ُخَْتَرْ من الكتاب بياض 

ي نسخة اأصل.

ي اإثبات ن�سبة الكتاب اإى امحِقق احِلّي

ذك��ر ملة م��ن اأع��ام أَن )خت��ر امراس��م( هذا هو م��ن تآلي��ف امحِقق 
، منهم: احِيّ

الســِيد حَمد بن مطرف احســنّي احِلّ )كان حًيا سنة 672هـ(: َرح بذلك . 1
بعد ما فرغ من نسخ الكتاب ي حياة أستاذه امحِقق احِي بتاريخ يوم اخميس 

16 صفر سنة 672ه� وقرأه عى امصنِف.
       ذكر ذلك اخبر الشيخ آقا بزرك الطهراّي ي كٍل من: طبقات أعام 
الشيعة: 174/4، و183/5، والذريعة: 246/1 الرقم 1299، و46/13 

و207/20 الرقم 2607.
       وق��ال عند ذكر كتاب )الرائع( ابن بابويه واموجود ضمن جموعة مع 
نس��خة كتاب )ختر امراس��م( ما نّصه: »وقد قرأه��ا ]أي ابن مطرف[ عى 
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أستاذه امحّقق فأجازه عى ظهرها، وتأريخ اإجازة سنة 672ه�«)1).
       وم أج��د أث��ًرا لذك��ر هذه الق��راءة إَا بعد النظر امس��تقي ي النس��خة، 
فوجدت عبارة كتبت ي ظهر نس��خة )الرائع( قبل كتاب )ختر امراسم( 
بورقة واحدة نّصها: »قرأ...ختر امراس��م... أَيده اه...«، فعرفت أَن هذه 
العبارة هي للمحِقق احِيّ بحس��ب امذكور س��ابًقا، وقد ذهب��ت بقَية العبارة 
لأس��ف فيا ذهبت؛ وذلك لتعُرض النس��خة من أثر الِقدم للخرم أو السقط 
أو ح��و الكلات، لكثرة اللمس والقراءة، وس��تأي ترمة ابن مطرف هذا فيا 

بعد.
امرزا عبــد اه اأفندي )ت حدود 1130هـ(: ذكره ي كتابه )رياض العلاء . 2

وحي��اض الفضاء(، فإَنه ذكر تآليف امحِقق احِيّ عند ترمته نقًا عن كتاب 
)أمل اآمل( للش��يخ حَمد بن احسن امعروف ب�احِر العامّي )ت 1104ه�( 
ا عنه ب�)ش��يخنا امعار(، واس��تدرك عى عبارة العامّي التي نَصت عى  معِرً
ذك��ر التآلي��ف با نّصه: » ونس��ب إليه بع��ض العلاء: رح الكلم��ة اإهَية، 
واختصار رس��الة س��َار«)2)، وذكر اأفندي ذلك أيًضا ي تعليقته عى كتاب 

)أمل اآمل()3).
       والصحيح أَن الكتاب له، والدليل ما يأي:

• ما ُكتب ي نسختنا امعتمدة هذه بخِط تلميذ امحِقق احِيّ السِيد حَمد 	

)1) ُينظر: الذريعة: 46/13 الرقم 157.

)2) رياض العلاء: 106/1، وُينظر: أمل اآمل: 48/2.

)3) ُينظر: تعليقة أمل اآمل: 109.
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ابن مطرف احس��نّي، الذي قرأ الكتاب عى أس��تاذه ورواه عنه، بعد 
أن فرغ من نس��خه ي حياة أستاذه بتاريخ يوم اخميس 16 صفر سنة 

672 ه�، وقد ذكرنا ذلك سابًقا ي النقطة اأوى.
• ما ذكره اأفندي نفس��ه ي كتابه )ري��اض العلاء وحياض الفضاء( 	

احًق��ا عند ترمة س��َار الديلم��ّي مؤِلف اأصل، إذ ق��ال ما نّصه: 
»أقول: وقد اختر امحِقق جعفر بن س��عيد احِيّ كتاب امراس��م له 

كا قد سبق ي ترمة امحِقق امذكور«)1).
• ما ذك��ره اأفندي أيًضا ي كتابه )ري��اض العلاء وحياض الفضاء( 	

احًقا ي ترمة س��َار الديلمّي مؤِلف اأصل، إذ قال ما نّصه: »وقد 
اختر امحِقق بالتاس بعض أصحابه كتاب مراس��مه امعروف 
بالرس��الة م��ع اختصار أصل الرس��الة ي نفس��ها، وه��ذا ااختصار 

موجود عند الفاضل اهندّي بأصبهان«)2).
الفاضل اهندّي، هاء الدين حَمد بن احسن اأصبهاّي )ت 1137هـ(: ذكره . 3

ي كتاب��ه )كش��ف اللثام واإهام عن كت��اب قواعد اأح��كام( ونقل عنه)3)، 

)1) رياض العلاء: 438/2.

)2) رياض العلاء: 443/2، وعنه أعيان الشيعة: 171/7.

)3) كش��ف اللث��ام: 145/3، وقال فيه م��ا نّصه: »كا ي اجامع، والرائع، وختر امراس��م، 

وظاهر امصباح وختره«.
أقول: قال الش��يخ حَمد إبراهي��م الكلباّي )ت 1315ه�( ي الرس��ائل الرجالَية، ج4: 24    
ما نّصه: »قيل: كانت رسالة عّي بن احسن ابن بابويه عند قدماء اأصحاب، وعند الفاضل 

اهندّي والسِيد حَمد مهدّي النجفّي والشيخ أسد اه الكاظمّي من امتأِخرين«. ←
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ولكنَ��ه م ي��ِرح بأَنه للمحِقق احل�ِّي، واعتمدنا عى م��ا ذكره امرزا عبد اه 
اأفندي عنه، فمن امسَلم أَن اأفندي كان عى بِينة من أمره، إذ قال ما نّصه: 
»وقد اخت��ر امحِقق بالتاس بع��ض أصحابه كتاب مراس��مه امعروف 
بالرسالة مع اختصار أصل الرس��الة ي نفسها، وهذا ااختصار موجود عند 

الفاضل اهندّي بأصبهان«)1).
آية اه الســِيد حســن الصدر )ت 1354هـ(: ذكره للمحِقق احِيّ عند ترمة . 4

السِيد حَمد بن مطرف احس��نّي كاتب امجموعة ظاهًرا )الرائع( و)ختر 
امراس��م(، وامجاز من امحِقق احِيّ بالرواية، وقال ما نّصه: »وجدت بخِطه 
نسخة ختر امراسم أستاذه امحِقق، فرغ من نسخها سادس عر صفر سنة 
اثنتن وس��بعن وسّتائة..«)2)، وعند ترمة السِيد حَمد بن احسن الرزقّي)3)، 
«)4)، علًا أَنه م  قال ما نّصه: »واإهاء عى ظهر ختر امراسم للمحِقق احِيّ
يذكره ي ترمة امحِقق احِل�ّي عند تعداد تآليفه، ونسبه ي موضع آخر للسِيد 

حَمد بن هاشم اموسوّي اهندّي )ت 1323ه�( كا سيأي ي حِله.

→ وَما كانت نس��خة كتاب )ختر امراس��م( اليتيمة هذه ضمن جموعة مع قطعة من كتاب   
)رس��الة الرائع( للشيخ اأجّل عّي بن احسن ابن بابويه، فأسَتْظِهُر أَن هذه امجموعة هي 
التي كانت عند الفاضل اهندّي، وا جال متابعة ما نقله عنها ي كتابه )كشف اللثام( مقابلتها 

مع النسخة امذكورة، فاحظ.
)1) رياض العلاء: 443/2، وعنه أعيان الشيعة: 171/7.

)2) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 168/5 الرقم 2134.

)3) ي امطبوع: )الزرقنّي( وسيأي حقيق ذلك.

)4) ُينظ��ر: تكملة أمل اآم��ل: 264/2 الرق��م 267 ترمة امحِقق احِل���ّي، و451/4 الرقم 

1961 ترمة الزرقنّي.
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الســِيد جعفر بن حَمد باقر آل بحر العلوم )ت 1377هـ(: نسبُه إليه ي كتابه . 5
 ما  )حفة العام ي رح خطبة امعام(، وقال عند تعداد تآليف امحِقق احِيّ
نّصه: ».. وكتاب امعتر، وكتاب اختصار مراسم سَار الديلمّي ي الفقه«)1).

الشــيخ آقا بزرك الطهــراّي )ت 1389هـ(: رأى نس��خة كتاب امختر عند . 6
الش��يخ حَمد الس��اوّي )ت1370ه�(، التي نس��خها الس��ِيد حَمد بن هاشم 
اموس��وّي اهندي)2)، وه��ي اليوم موجودة ي مكتبة اإم��ام احكيم العاَمة ي 
النجف اأرف، وتقع بالتسلس��ل )21(، وس��يأي ذكرها عند ذكر النس��خ 
امعتمدة، وتبعه عى ذلك ملة من اأعام)3)، غر أَن الشيخ الطهراّي م ُيْر 
إى ذكر امرزا عبد اه اأفندي للكتاب، فلعَله اكتفى باأصل دون الواسطة.

 ي ن�سبة الكتاب لغر امحّقق احِلّي

، وس��بب هذه النس��بة هو اخلط  قد ُنس��ب الكتاب إى غر امحّقق احِيّ
 بن امصنِف والناس��خ، فقد استنس��خ الس��ِيد حَمد بن هاش��م اموس��وّي اهندّي 
)ت 1323ه�( عى نس��خة اأصل، ويكاد يكون الس��ِيد حَمد بن هاشم اموسوّي 
هذا الوحيد الذي حفظ لنا نسخة مستنسخة عن نسخة اأصل اموجودة اليوم ي 
مكتبة كاشف الغطاء العاَمة، أَما الذين وقعوا ي هذا ااشتباه، فنسبوا الكتاب إى 

ناسخه السِيد حَمد اموسوّي، فهم:

)1) حفة العام: 380/1، علًا أَنه فرغ من تأليفه بتاريخ 25 شَوال سنة 1342ه�.

)2) ُينظ��ر: الذريع��ة: 207/20 الرق��م 2607، و246/1 الرق��م 1299، وطبق��ات أع��ام 

الشيعة: 174/4.
)3) ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 267/2، ومقِدمات حِققي كتب امحِقق احِل�ّي.
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آية اه السِيد حسن الصدر )ت 1354هـ(: ذكر ي كتابه )تكملة أمل اآمل( . 1
أّن من تآليفه: )ختر امراسم ي الفقه()1).

الســِيد حسن اأمن العامّل )ت 1371هـ(: ذكر ي كتابه )أعيان الشيعة( أَن . 2
من تآليفه: )ختر مراس��م سَار()2)، مع أَنه ذكر ي موضٍع آخر من الكتاب 

.(3( أَنه للمحّقق احِيّ
الشيخ آقا بزرك الطهراّي )ت 1389هـ(: ذكر ي كتابه )طبقات أعام الشيعة( . 3

أَن من تآليفه: )ختر امراسم()4)، وذكره ي الذريعة بعنوان: )ختر ختر 
امراس��م(، وقال ما نّصه: » ختر ختر امراس��م: للس��ِيد حَمد ابن الس��ِيد 
هاش��م اهندّي النجفّي امنش��أ وامدفن، امتوَف 1323، موجود ي خزانة كتبه 
بالنجف، وقال ي )نظم الآي()5) عند ذكر امختر: )وإذا كان أصله ي غاية 

الوجازة فا ظنُك بمختره(«)6).
ومن امعلوم أَن عبارة الس��ِيد حَمد اموس��وّي ُيفهم منها أَن مراده هو وصف 

)ختر امراسم( بالنسبة إى )امراسم العلوَية( امختر جًدا، ا غر، فاحظ.
)1) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 179/5 الرقم 4.

)2) ُينظر: أعيان الشيعة: 85/10 الرقم 12.

)3) ُينظر: أعيان الشيعة: 92/4 الرقم 10، و171/7، والظاهر أَن مصدر ااشتباه النقل عن 

كتاب تكملة أمل اآمل، فاحظ.
)4) ُينظ��ر: طبقات أع��ام الش��يعة: 294/17، والظاهر أَن مصدر ااش��تباه النقل عن كتاب 

تكملة أمل اآمل، فاحظ.
)5) ُينظ��ر: الذريع��ة: 225/24 الرقم 1163، وه��و ي علم الرجال، جَل��دان، فرغ منها يوم 

اجمعة 16 شهر ربيع اآخر سنة 1277ه�.
)6) الذريعة: 208/20 الرقم 2608.
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الأ�سباب التي اأدت اإى عدم معرفة الكتاب

عدم ورود اسم امحِقق احِيّ ي ديباجة كتاب امختر.. 1
كثرة نس��خ كتاب اأصل امراسم وش��هرته غِيبت شهرة امختر، وم تسمح . 2

له أن حظى بشهرة.
وجود نسخة الكتاب ضمن جموعة خِطَية.. 3
عدم حديد مكان النسخة عند ِذكرها.. 4
عدم فهرسة مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة فهرسًة تفصيلَية.. 5
نس��بة الكتاب ي مكتبة اإمام احكيم العاَمة س��ابًقا إى ابن مطرف احس��نّي . 6

ناسخ اأصل.
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الفقرة اخام�سة

ن�سخة كتاب )خت�سر امرا�سم العلوياة(

الُن�سخ امعتمدة

اعتمدُت ي مقابلة النس��خة وضبطها عى نس��ختن تفَضل ها َحَفَظُة الراث 
وُراُت��ُه، وأطنب��ُت ي وصف النس��خة اأوى؛ وذلك لنفاس��ة هذا اأث��ر الراثّي 
ال��ذي لواه لضاع أثران عظيان لعامِن عظيمن من علائنا، ما ابن بابويه القِمّي 
 وامحِق��ق اح��ِيّ )قِدس ُرم��ا(، فرحم اه من حف��ظ لنا هذا اأثر س��اًما، ومن 
 س��اعد ي إظه��اره، وم��ن كَح��ل ناظ��ر التائق��ن إلي��ه وامتلِهف��ن علي��ه، وإليك 

ما ذكرت:

ة( سل )ن�سخة مكتبة الإمام كا�سف الغطاء العاما 

هي ضمن جموعة موجودة ي مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة ي النجف 
اأرف، فيها ثاثة كتب:

اأَول: قطعة من كتاب )الرائع( للفقيه اأقدم الش��يخ عّي بن احس��ن بن 
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موسى ابن بابويه القِمّي )ت 329ه�()1) من دون تاريخ.
الثاي: إهاء لكتاب )امس��ائل امرَية(، وق��د كتب بتاريخ أواخر ربيع اآخر 

من سنة 671ه�.
الثالــث: كتاب )ختر امراس��م( للمحِق��ق احِيّ )ت 726ه���(، وقد كتب 
)1) استنس��خ عن هذه النس��خة س��احة الس��ِيد حَمد رضا السيس��تان�ّي بتاريخ 20 ش��هر 

رمضان س��نة 1421ه�، مع فهرستها واس��تخراج بعض مطالبها وااستدراك عليها، رأيُت 
مصَورها، وتقع ي )67( صفحة بسطور ختلفة، وطبعت بتحقيق اأخوين الفاضلن الشيخ 
كريم مس��ر والشيخ شاكر امحَمدّي دام تأييدما، مع مقِدمة وافية ي جَلة )دراسات علمَية( 
ي العدد امزدوج )3/2( الصفحات: )305-463(، ثَم عما مس��تدرًكا ها استخرجاه من 
مل��ة من الكتب الفقهَية، وُطبع ضمن العدد الرابع من امجَلة نفس��ها، الصفحات: )205-
297(، ثَم طبع امجموع اأصل وامس��تدرك ي كتاب واحد صدر ضمن منش��ورات امجَلة 
نفس��ها أيًضا س��نة 1435ه���، ي 327 صفحة، وزيرّي، وا ننس��ى دور امرجعَية الرش��يدة 
امتمِثلة بس��احة آية اه العظمى الس��ِيد عّي احس��ينّي السيس��تاّي ونجله العام الس��ِيد 
حَمد رضا احس��ينّي السيستاّي ي رعاية هذا امروع العلمّي اممَيز، والذي نجح ي ظروف 

استثنائَية قاهرة، فلَله دُرما وعى اه تعاى أجرما.
ولقد َرفني اه تعاى بتوفيقه بمقابلة هذه النس��خة النفيس��ة ح��ن التحقيق مع خلَية النحل   
إدارة امجَل��ة العامل��ة والدائبة ع��ى نر البحوث العلمَي��ة اممَيزة، وحالفن��ي التوفيق بتهيئة 
وريقات متفِرقة من نس��خة أخرى للكتاب بعضها بخِط الش��يخ ش��مس الدين حَمد بن عّي 
ابن احسن بن حمد بن صالح اجباعّي احارثّي اهمداّي )ت 886ه�(، وبعضها بخِط احَجة 
الش��يخ حَمد ع��ّي اأوردبادّي )ت 1380ه�( وجدها عند س��بطه العَامة اخطيب الس��ِيد 

مهدّي الشرازّي دام توفيقه، وقوبلت مع اأصل ي الطبعة الثانية للكتاب.
ونسخة العَامة الشيخ اأوردبادّي ختلف عن هذه النسخة اأصل، فعى قَلة أوراقها تتَبعت   
موارد ااختاف فيها فوجدها بن العرين والثاثن، إَا أن يكون قد ضبط النس��خة 
بخرته، وهذا بعيد، لكونه ُعرف- عى ما رأيت- باأمانة العلمَية، إذ لو كان من عمل نفسه 

أشار إى هذا ي هامش النسخة مثًا.
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بتاريخ يوم اخميس 16 صفر سنة 672ه�.
ورقم امجموعة القديم ي امكتبة: )340(، وعليها رقم آخر بعطف الكتاب: 
)333(، ورقم احيازة: )17633(، وتارخه ي: 1977/2/23م، وختم احيازة 

م��دَور: )مديرَية اآث��ار العاَمة، مكتب��ة امتحف العراق��ّي، امخطوطات/بغداد(، 
وعليه��ا ختم بيضوّي كبر: )بس��مه تع��اى من كتب عّي بن الرضا بن موس��ى بن 
جعفر كاشف الغطاء، سنة 1322ه�(، وصاحب هذا اختم هو الشيخ عّي كاشف 
الغطاء )ت1350ه�( صاحب امكتبة العريقة وصاحب كتاب )احصون امنيعة(، 
وختم آخر غر مؤَطر: )مكتبة اإمام حَمد احسن كاشف الغطاء العاّمة/النجف 
اأرف- العراق(، وحواي النسخة مرَمة، وهي بخِط النسخ، والعناوين كتبت 
بخٍط أكر من اأصل، وفيها تغير ي رس��م بعض احروف ي بعض امواضع، إذ 
 ) ُرِسَمت الياُء تاًء، والتاُء ياًء، واألُف امقصورُة ياًء معجمة. وعدد أوراقها: )

ورقة، وقياسها: )12×16( سم، وغافها: جلد، بنِّي اللون.
وس��أذكر امكت��وب ي امجموع��ة تباًع��ا بحس��ب م��ا فيها؛ وإلي��ك وصف 

امجموعة:

الكتاب اأَول: )كتاب الرائع(
وجه الورقة اأوى: عليه مُلك الش��يخ حَمد ج��واد الباغّي )ت 1352ه�(، . 1

وكتب عى وجه امجموعة ي ورقة حديثة ما نّصه: »ِمن َمِن اه عى أقِلَ عباده 
حَم��د جواد الباغّي، وقد ألزمت نفي بأن ا أعره إَا مَدة ثاثة أيام بورقٍة 
م��ن امس��تعر، أو كتابة بخِطه ي دف��ري، وا جوز تأخره ع��ن ثاثة أَيام ي 

2
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ااس��تعارة، وإن طلب منِي ذلك فإِي ا أجيب إى ذلك إَا َحياًء، فقد ذهب 
منِي بالعارَية عَدة كتب«)1).

وجه الورقة الثانية:. 2
أ. علي��ه عن��وان الكت��اب اأَول: )كت��اب رس��الة اب��ن بابويه القِم��ّي ي رائع 

اإسام(، كاتبها...
ب. عبارة مُلك: )انتقل بِل البيع )كذا( الرعّي إى الس��ِيد حس��ن ابن)2) ثابت 
ابن حس��ن ابن أمد ابن حَمد ابن عبد اه اموسى، غفر اه له ولوالديه، ومن 

قرأه ومن ترَحم عليه(.
ج. فائدة: )الكّر العراقّي ألف ومائتا رطل بالعراقّي، ومائتان وستون بالشامّي(، 

وبعدها كتابة مشطوبة تتعَلق بذلك.
د. فائدة ي معادلة الرطل الشامّي بالرطل العراقّي.

ه���. العب��ارة اآتي��ة: )يثق ب��اه الغن��ّي: 110(، والرقم هذا يعن��ي أَن صاحب 
اإمضاء اسمه: )عّي(، بحسب حساب اجّمل.

و. شعر لصفّي الدين احِيّ )ت 752ه�(:

)1) وذك��ر الش��يخ آقا بزرك الطه��راّي أَن هذه امجموعة كانت عند آية اه الس��ِيد حس��ن 

 الص��در، ونفيُت ذل��ك بقرائن، ويمكن أن تكون النس��خة كانت عنده عى نحو ااس��تعارة 
ا التمّل��ك، فقد ّرح ي موضع آخر أّها عند الش��يخ الباغّي واش��راها الش��يخ كاش��ف 

الغطاء رمها اه ميًعا، وسيأي الكام عى ذلك، فاحظ.
)2) الصحيح إسقاط مزة )ابن( وهنا أثبتناها حفاًظا عى النّص.
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ب����ال����س����ؤاِل ع����ال���������ًا  ت����ك����ْن  م  إذا 
ف������������رُك اج����������������واِب ل�������ه أس�����ل�����ُم

ف�������إن أن��������َت ش����َك����ك����َت ف����ي����ا س��ئ��ل���
أع����ل����ُم ا  ج������وابِ������ك  ف�����خ�����ُر  ��������َت 

ز. مسألة ي ثمن كفن الزوجة هل هو من الزوج أم ا؟
ح. فائدة: عن أي ذّر ي عدد الرسل واأنبياء، خرومة.

ط. مسألة ي الطاق.
ظهر الورقة الثانية: يبدأ منه كتاب الرائع، بسملة ثَم نّص الكتاب من أَوله، . 3

العرين ويستمّر
( بياض.. 4 اأوراق )

اخامسة
الث�امن���ة

وبع��د، فإَن هذه النس��خة من كتاب )الرائع( فإَه��ا ُقِرئت عى علاء أعام، 
وس��َجلوا عى حواش��يها باغات القراءة، وبلغ جموع الباغات التي عليها غر 

التي ذهبت ي خروم النسخة إثر الِقدم: )13( باًغا.

الكتاب الثاي: )امسائل امرَية(
التاسعة

أ. ثاثة أس��طر من آخر كتاب )امس��ائل امرَية( للمحِقق احِيّ )ت 676ه�(، 

34
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وجاء ي إهاء النسخة ما نّصه: »مَت امسائل امرَية بحمد اه تعاى ومنِه عى 
يد أضعف عباد اه وأحوجهم إى شفاعة أئَمته حَمد وعّي وفاطمة ]واحسن 
واحس��ن[ وعّي وحَمد وجعفر ]وموس��ى[ وعّي وحَمد ]وعّي واحس��ن[ 
وامهدّي عليهم س��ام اه: عّي بن حَمد ابن عّي بن موس��ى اخاّي)1) وذلك 
ي أواخر ربيع اآخر من س��نة إحدى وسبعن وسّتائة وصلواته عى أرف 

اأنبياء وامرسلن حَمد وآله الطاهرين وسامه..)2)
)1) اخاّي )باخاء امعجمة والنون بعد األف(: هذه النسبة إى مدينة بنواحي أصفهان يقال ها: 

)خان لنجان(، وتقرأ كلمة )اخاّي( ي هذه النسخة: )الداي( لكنها بعيدة؛ أن بلدة )دانية( 
ي اأندل��س، وه��ي بعيدة ع��ن احَلة من حيث امس��افة والعقيدة، واعتمد الش��يخ آقا بزرك 
الطه��راّي عى هذا اإهاء عند ترمة الناس��خ، غر أَنه ذكره بعن��وان )امعاي( بدل )اخاّي(، 
وقال ي ترمته ما نّصه: »عّي بن حَمد بن عّي بن موس��ى امعاّي الذي كتب بخِطه )امس��ائل 
، وفرغ منه ي حياة امؤِلف )ربيع اآخر س��نة 671ه�(، والظاهر  امرَي��ات( للمحِقق احِيّ
أَنه من تاميذه. والنس��خة كانت عند الباغّي اشراها كاشف الغطاء«، وهو مَتحد بحسب 
اخ��ِط وطريقة الكتابة مع أي طالب عّي بن حَمد بن عّي، ناس��خ كت��اب )امهِذب ي الفقه( 

ابن الَراج )ت 481ه�( وامستنسخ بتاريخ يوم الثاثاء 14 صفر سنة 651
مكتبة اأستانة الرضوَية، ورقمها: )2598).

ُينظر: طبقات أعام الشيعة: 113/4، الذريعة: 234/5، فنخا: 614/32، فهرست كتب   
خطى كتابخانه مركزى واسناد آستان قدس رضوى: 1543/21.

والعجي��ب ي اأم��ر ما ذكره الش��يخ آق��ا بزرك الطه��راّي نقًا ع��ن هذا اإه��اء الورقة   
 الواح��دة ي كتابه الذريعة )234/5( عند التعريف بنس��خة )امس��ائل امرَي��ة( هذه، إذ قال 
ما نّصه: »رأيت منه نس��خة ناقصة من أَوها وهي بخِط الش��يخ عّي بن حَمد بن عّي بن موسى 
امعاي )اخاّي- ظ(، فرغ من الكتابة أواخر ربيع الثاي من )671ه�(، يعني قبل موت امؤِلف 
بخمس سنن، والظاهر أَن الكاتب كان من تاميذه«، َأفكان الشيخ آقا بزرك الطهراّي قد 

رأى من نسخة )امسائل امرَية( هذه أكثر من هذه الورقة الواحدة، وهو بعيد، أم هي هي؟!
)2) هنا ثاث كلات غر مقروءة.
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م���ن���ُه ب�������َد  ا  ل�����ل�����ذي  ت������������زَوْد  ب. 
ام�����ع�����اِد إى  ال�����ع�����ب�����اِد  ف����م����ي����ع����اُد 

ق�����وٍم رف�����ي�����َق  ت�����ك�����وَن  أن  أت��������رى 
زاِد ب�����غ�����ِر  وأن������������َت  زاٌد  ه��������ْم 

ام��ط��ام��ع وخ�����ِل  ال���دن���ي���ا  م���ن  ت�������زّوْد  ج. 
ُي��س��ارِع م���ْن  م���ْع  اخ�����راِت  إى)1)  وس�����ارْع 

ودي���ع���ٌة إَا  واأواُد  ام�������اُل  ف����ا  د. 
ال����ودائ����ع ُت���������َرُد  ي�������وٍم  ِم������ن  ب������ّد  وا 

م��اه��ا أخ����ِذ  ي  ال��ن��ف��َس  ج����ِه����َدَن  وا  ه�����. 
ف���������ق���������د...)2) م������ن ه����ت����ك ام�����وان�����ع

الكتاب الثالث: )ختر امراسم(
رين:. 7

أ. عب��ارة قراءة الكتاب، وقد ذهبت بس��بب ِقدم النس��خة، والظاه��ر أَها بخِط 
، كتبها لتلميذه الس��ِيد حَمد بن مطرف احسنّي، وتقِدم احديث  امحِقق احِيّ
، ونّص الباقي منها: »قرأ...  عنها سابًقا ي صِحة إثبات الكتاب للمحِقق احِيّ

كتاب امراسم الولد... أَيده اه«.
ب. شعر غر مستقيم:

)1) ي اأصل: )ي(، وما أثبتناه أوفق للسياق والوزن.

)2) كلمة واحدة غر مقروءة.

التاسعة
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ن��ر وم  م���س���ال���َك���ه���م  ن����س����ل����ْك  وم 
ك������ان������وا أي�������ن�������ا  رض���������اه���������م  ي 

ع���ل���ي���ه ل������ك������ن  ه��������م  م��������ن   ...
زاروا)1) أو...  اح�������������ّب 

ج. نقل��ت ذلك من )معجم البلدان( لياقوت احموّي: »ُعِمرت احّلة ي ش��هر 
حرم سنة مس وتسعن وأربعائة«)2).

30، و31
الثانية و

الثانية و

الثانية و

)1) ي مكان النقاط كلات غر مقروءة.

)2) ُينظر: معجم البلدان: 294/2.
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النس��خة: »وافق الفراغ ِمن نس��خه يوم اخميس سادس عر صفر سنة اثنن 
وس��بعن وس��تائة، كتبه العبد الفقر إى رمة اه: حَمد بن مطرف احس��نّي 

حامًدا مصِلًيا مستغفًرا«.
ب. ون��ّص اإه��اء ال��ذي كتبه ابن مط��رف احس��نّي لتلميذه واب��ن عِمه رِي 
الدين حَمد الرزقّي احس��نّي: »أهى قراءة ختر رسالة سَار بن عبد العزيز 
الديلمّي قراءة وبحًثا وفهًا الس��ِيد اأجّل احس��يب النَسيب)1) رض�ّي الدين 
أبو عبد اه حَمد بن حس��ن ب��ن عّي الرزقّي يوم اخمي��س رابع عر مادى 

اآخرة سنة مس وتسعن وستائة، وكتب حَمد بن مطرف احسنّي«)2).

)1) احس��يُب النَسيُب: مأخوٌذ من اَحَسِب والنََس��ب، وكاُما عى صيغة )فعيل( التي هي من 

ِصَي��غ امبالغ��ة، بمعنى أَنه جامٌع مجِد نفس��ه وجِد آبائه، ونحُوه ما ُيقال: ج��ٌد طاِرٌف وَتليد، 
 والَط��ارف ه��و ما يكتس��به بنفس��ه، والَتليد ما يكتس��به عن آبائه، واحس��يب النَس��يب غالًبا 
م��ا ُتقال ي الَس��ادة اأراف، وقد ُتق��ال ي غر العلوِين إذا كان من آب��اٍء أجَاء ُمعِرقن ي 
امج��د والُس��ؤُدِد- ليس ي الَلغة »الُس��ؤَدد« بفتح ال��دال، وإَنا هو بضِمه��ا- والرِف لكن 

ُوًزا، إَا أَن الغالب أن ُتستعمَل للَسادة اأراف. َجَ
فالنَس��يُب: ِمن النََس��ب اُمعِرق الَريف امحض البحت الذي ا شبهَة فيه، ويكون من جهة   
اآباء اُمعِرقن ي الَرف والُس��ؤُدد، واحَس��يُب: من احََس��ب، وهو بحسب الظاهر كا هو 
مدَون ي معجات الُلغة وغرها- ما يكتسُبه امرُء بنفِسه من َمعاٍل ورف، وقد يكتسُبه عن 
آبائه، ومنه العصامّي وهو الذي يبني نفَسه بنفِسه من دون أن جد ي آبائه أحًدا من أهل العلم 
واجال��ة، والعظامّي هو الذي يكون آباؤه أجَاء عل��اء، إَا أّنه ختلف عنهم ويتخَلف وا 
يعمل عمَلهم، فيمدح نفَسه ويتبَجح ويفتخر، لكن إذا مَع بن العصامَية والعظامَية، أي مع 
بن رف اآباء ورف النَفس، فهو هو. )من إفادات العَامة السِيد عبد السّتار احسنّي(.

)2) ُينظر: الذريعة: 246/1 الرقم 1299، فقد أشار إى هذا اإهاء الذي ي آخر النسخة بأَنه 

إجازة أخرى، ومن امعلوم أَن هذا اإهاء خاٍل من اإجازة، فاحظ.
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اإهاءات التي عى النسخة
إَن نسخة كتاب )ختر امراسم( ُقرئت عى ملة من العلاء اأعام، ومنهم 
امحِقق احِيّ كا ذكرت س��ابًقا، وسَجلوا عى حواشيها باغات القراءة، وحفظوا 
نَصها، وهي بخطوٍط ختلفة، والنس��خة عى صغ��ر حجمها بلغ جموع الباغات 
الت��ي عليها غر التي ذهبت ي خروم النس��خة من الِق��دم )117( باًغا، ومعرفة 
قيمة الكتاب العلمَية لدهم رأيت لزاًما عّي أن ُأعِرف القراَءَة وأدِون نّص عبارات 

الباغ وعددها، فدونك ذلك:
• القراءة: هي الطريق الثاي من طرق حّمل احديث، وتس��َمى عند أكثر قدماء 	

اُمَحِدثن )العرض(، وهي عى أنحاء:
قراءة الراوي عى الشيخ من كتاب بيده، وكتاب بيد الشيخ.. 1
 ق��راءة ال��راوي ع��ى الش��يخ م��ن كت��اب بي��ده، والش��يخ يس��تمع ع��ن . 2

حفظه.
قراءته ما حفظه، واأصل بيد الشيخ.. 3
قراءته عن حفظه، واستاع الشيخ عن حفظه.. 4
 قراءت��ه م��ن كتاب بي��ده، واأصل بي��د ثقة غره، فيس��مع الش��يخ ويقّر . 5

بصَحته.
قراءة غره من كتاب بيده ما حفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده . 6

ويقّر بصَحته.
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هو كالس��ابق، مع استاع الشيخ حفًظا من دون أن يكون اأصل بيده أو . 7
يد ثقة)1).

والقراءة عادًة تكون ي جالس ِعَدة، فُيثبِت الش��يخ باغ القراءة عى النس��خة 
بعد كِل جلٍس، وي آخر النسخة يكتب إهاء القراءة.

عبارات البلغ امسَجلة عى النسخة، وعددها:
- عبارة: »بلغ قراءًة أَيده اه تعاى«، 25 مَرة.

- عبارة: »بلغ قراءًة«، 23 مَرة.
- عبارة: »بلغت قراءًة أَيده اه تعاى«، 18 مَرة.

- عبارة: »بلغ«، 18 مَرة.
- عبارة: »بلغ قراءًة أَيده اه«، 14 مَرة.

- عبارة: »بلغ قراءًة ورًحا أَيده اه تعاى«، 8 مَرات.
- عبارة: »بلغ قراءًة وحفظه ورحه أَيده اه تعاى«، 6 مَرات.

- عبارة: »بلغ قراءًة وحفظه أَيده اه تعاى«، مَرتان.
- عبارة: »بلغت قراءًة وحفظه ورحه أَيده اه تعاى«، مَرة واحدة.

- عبارة: »أهاه قراءًة«، مَرة واحدة.

- عبارة: »بلغ مقابلًة«، مَرة واحدة.

)1) ضياء الدراية: 57.
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واأخر هو باغ مقابلة النس��خة، فإَما أن تكون هذه النس��خة مستنسخة عى 
نس��خة اأصل، أو يكون باًغا لنس��خة مستنس��خة عن نس��ختنا هذه، ولو عرفنا 
اأَول ل��زادت قيمة النس��خة اخِطَية، م��ع أَهم ذكروا أَن هذه النس��خة ُقرئت عى 

امصنِف.

ة( الن�سخة الثانية )ن�سخة مكتبة الإمام احكيم العاما

موج��ودة ي مكتب��ة اإمام احكيم، كتبها الس��ِيد حَمد بن هاش��م اموس��وّي 
اهندّي )ت 1323ه�()1) عى نسخة اأصل التي سبق ذكرها، وقد نسَخ منها قبل 
أن ُتَرَمم امجموعة، بلحاظ أَنه نقل بعض الكلات امصَححة من هامش النسخة، 
واليوم هذه الكلات ا تبدو كاملة للعيان، وكتب ي آخرها ما نّصه: »وافق الفراغ 
من نس��خه يوم اجمعة سادس عر امحَرم أَول ش��هور سنة ثانن ومائتن وألف 
هجرَية، كتبه الفقر إى رمة رِبه الدائم حَمد ابن الس��ِيد هاشم اموسوّي الرضوّي 
امعروف باهندّي عى نس��خة بخٍط ش��امّي راقمها حَمد بن مطرف احسنّي فارًغا 
يوم اخميس س��ادس عر صفر سنة اثنن وس��بعن وسّتائة«، ثَم ذكر إهاء قراءة 
السِيد رّي الدين أي عبد اه حَمد بن احسن الزرقينّي )الرزقّي- ظ( عى أستاذه 
حَمد بن مطرف احس��نّي امذكور، وبعده ذكر إجازة اأستاذ لتلميذه، وكتبه فيها: 

)الزقنّي( مصّحًفا.
التسلس��ل: )21(، رق��م احي��ازة: )27149(، بتاري��خ 1977/4/11م، 
عليها ختم مكتبة الش��يخ حَمد بن حَمد طاهر الساوّي، وهو بيضوّي: )من كتب 
)1) ُينظ��ر ترمته ي: تكملة أم��ل اآمل: 178/5 الرقم 2143، طبقات أعام الش��يعة: 17: 

293 الرقم 404.



69

 حَمد الس��اوّي، 1354(، وختم مكتبة اإمام احكيم العاَمة، وهو بيضوّي كبر: 
)مكتبة آية اه احكيم العاَمة ي النجف اأرف، ُأِسس��ت س��نة 1377ه�(، عى 
وجهه��ا قائمة حس��اب لراء س��َتة كتب مع ذكر قيم��ة كِل كت��اب منها وجموع 
قيمته��ا، وع��دد أوراقه��ا: )54( ورقة، وعدد أس��طرها: )15-16(، وقياس��ها: 
)9.6× 14.5سم(، وغافها: جلد، أخر اللون، كتبت بخِط النسخ، وبامداد 

اأس��ود، بدأت من وج��ه الورق��ة اأوى، والبياض فيها يق��ع ي )18و-26و(، 
واإهاء ي وجه الورقة )53(، واإجازة ي ظهر هذه الورقة أيًضا.

كانت هذه النس��خة عند الشيخ حَمد الس��اوّي )ت 1370ه�( قبل أن تنتقل 
بال��راء إى مكتبة اإمام احكيم العاَمة، وقد ذكر هذه النس��خة الش��يخ آقا بزرك 
الطهراّي ي كتابه الذريعة، رآها عند الش��يخ الس��اوّي، قال: »وقد استنس��خ 
السِيد حَمد بن هاشم اهندّي النجفّي نسخة )ختر امراسم( هذا عن نسخة خِط 
الس��ِيد حَمد بن مط��رف، ونقل صورة ما كتبه الس��ِيد حَمد ب��ن مطرف عى ظهر 
نسخته التي رأيتها عند الشيخ حَمد الساوّي، وقد نقلت عن تلك النسخة صورة 

خّط حَمد بن مطرف ي ترمته ي )اأنوار الساطعة ي امائة السابعة(«)1).

الإجازة التي ُكتبت على ن�سخة )خت�سر امرا�سم(

إجازة رواية خترة ُكتبت عى وجه نسخة كتاب امختر، كتبها السِيد حَمد 
ابن مطرف احس��نّي الناسخ بخِطه للسِيد رّي الدين أي عبد اه حَمد بن احسن 
ابن عّي الرزقّي الداودّي العلوّي احس��نّي بتاريخ سنة 695ه� بعد قراءة امختر 

)1) الذريعة: 208/20.



70

 علي��ه، ونّص اإج��ازة:  قرأ عَي ختر رس��الة س��َار ب��ن عبدالعزي��ز الديلمّي 
-قَدس اه روحه- الولد العزيز، اأجِل اأوحد، العام الفاضل، رّي الدين، أبو 
عبداه حَمد بن حسن بن عّي بن حَمد الرزقّي الداودّي العلوّي احسنّي- أحسن 
ً مرضَية، ورحت له من  اه تسديده-، وأجزل من كِل
 ،فقه الكتاب ما خطر بباي ي احال من اخاف احاصل ي امسألة بن أصحابنا
وبَينت له ذلك حس��ب اجهد والطاقة، فأخ��ذه واعًيا، وفهمه ضابًطا، فلرِو ذلك 
عنِي، عن الشيخ الفاضل امعَظم الفقيه مفتي الفرق، قدوة العلاء، نجم الدين أي 
- قَدس اه روحه، ونَور رحه-، عن  القاس��م جعفر بن احسن بن س��عيد احِيّ
ش��يخه امرحوم حَمد بن نا)1)، عن ش��يخه حَمد بن إدريس، عن عرّي بن مسافر، 
عن إلياس بن هش��ام احائرّي، عن أي عّي، عن مصنِفه- ري اه عنهم ميًعا-، 

وكتب العبد الفقر إى اه تعاى: حَمد بن مطرف احسنّي«)2).
وجاء بخِطه أيًضا ي اهامش عى يس��ار اإجازة ما نّصه: »وأذنت له أيًضا أن 
يروي عنِي كتاب اأصل، عن الشيخ حَمد بن أي العّز، عن شيخه أمد بن...)3)، 

)1) ي طبقات أعام الشيعة )174/4( سقطت عبارة: )عن شيخه امرحوم حَمد بن نا(.

وقال الس��ِيد حَمد ع��ّي الروضاّي )ت 1433ه���( ي كتابه )تكملة طبقات أعام الش��يعة(   
ص176 معِلًقا عى هذا السقط ما نُصه: »أقول: ولد ابن إدريس احِيّ ي حدود سنة 543ه�، 
وتوِي سنة 598 ه� كا ي ترمته ي الثقات العيون ص290، وولد امحِقق أبو القاسم جعفر 
ي حدود الستائة، وتوِي سنة 676ه� كا مَر ي ترمته ص30، فالظاهر سقوط واسطة بينها 

ي النسخة التي نقل عنها شيخنا امصنِف، أو حن طبع هذا الكتاب، واه العام«.
)2) ُينظر: ي طبقات أعام الشيعة )174/4).

)3) بعده��ا ي اأص��ل بمقدار كلمت��ن ذهبتا بفعل الِقدم، والش��يخ أمد هذا بحس��ب العر 

والطبقات والبلد مرَدد بن ثاثة: ←
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→ اأَول: أمد بن صالح القس��ينّي، الذي يروي عن عّي بن ثابت ابن عصيدة الس��وراوّي،   
عن عرّي بن مسافر العبادّي. )ُينظر: رسائل الشهيد الثاي: 1131/2، ضمن إجازة الشهيد 
الثاي للحس��ن بن عبد الصمد العامّي، وفيها ذكر ملة من طرق أمد بن صالح القس��ينّي(، 

وطبقات أعام الشيعة: 7/4.
الث��اي: أمد بن حَمد اموص��ّي، الذي يروي عن عّي بن ثابت ابن عصيدة الس��وراوّي، عن   
عرّي بن مسافر العبادّي، كا ي إجازته للسِيد اأجّل فخر الدين الرّي عّي بن أمد ابن أي 
هاش��م العلوّي احس��ينّي، التي كتبها له بتاريخ مادى اأوى سنة 668 ه�. )ُينظر: الذريعة: 
142/1 الرق��م 673، و235/7-236 واإج��ازة وردت كامل��ة ي اهام��ش(، وطبقات 

أعام الشيعة: 12/4 و100 و102، وأعيان الشيعة: 156/3 الرقم 477.
وطبع��ت له حديًث��ا إجازة أخرى لنفس امجي��ز ي كتاب )إجازات علاء موجود در نس��خه   
هاى خطى كتابخانه مركزى آس��تان قدس رضوى(، ص23، وامطبوعة مغلوطة جًدا لعدم 
الق��راءة الصحيح��ة، ونارها م يمِيز اُمجاز م��ن اُمجيز، ورمت نر صحيحه��ا هنا للفائدة 
العلمَي��ة وا فائدة ي نقل نِصها امغلوط، وهي: »قرأ عّي الس��ِيد اأجِل العام الفقيه فخ�]�ر 
الدين الرّي عّي بن أمد[ بن أي هاش��م العلوّي احس��ينّي ]كتاب امبس��وط ي الفقه من[ 
تصنيف الش��يخ السعيد أي ]جعفر حَمد بن احس��ن الطوّي[... قراءة جِيدة من... مسائله 
وخفي عليه... والتمس��ه ضابًطا، وأذنت ]له أن يرويه عنِي...، عن[ حَمد بن نا، عن حَمد 
ابن ]إدريس، عن أي عبد اه احسن بن هبة اه[ بن رطبة، عن أي عّي، عن والده أي جعفر 
]حَم��د بن احس��ن الطوّي[ مصنِف الكت��اب، وله أن يروي عنِي، عن الش��يخ اجليل 
عّي بن ثابت بن عصيدة، عن عرّي بن مس��افر العبادّي، عن إلياس بن هش��ام احائرّي، عن 
أي ع��ّي، ع��ن والده مصنِف الكت��اب رمهم اه، وكتب أمد بن حَمد اموصّي يوم الس��ابع 
والعرين من رجب امبارك سنة تسع وسِتن وسّتائة حامًدا مصِلًيا و]مسِلًا[، وله أن يروي 
عنِي... واجمل... وكتاب ااس��تبصار... وكتاب ختر مصب��اح امتهِجد، وكتاب... عن 
الش��يخ ]عّي بن ثابت ب��ن[ عصيدة، عن عرّي بن مس��افر العبادّي، عن إلياس، عن هش��ام 

احائرّي، عن أي عّي، عن والده مصنِف الكتاب«.
الثالث: الش��يخ أمد بن حيى بن احس��ن بن س��عيد احِيّ اهذّي والد حيى صاحب )جامع   
 الرائع(، الذي يروي عن والده حيى عن الشيخ عرّي بن مسافر العبادّي. )ُينظر: طبقات ← 
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عن مشاخه. وكتب حَمد بن مطرف«)1).

د بن مطرف الرزقّي اح�سنّي )النا�سخ وامجيز( ترجمة ال�سِيد حما

م يذكر ي كتب الراجم إَا ب�)حَمد بن مطرف احسنّي)2)( ا غر.
أقول: هو الس��ِيد حَمد بن مطرف بن حَمد ب��ن داود بن مزة بن رزق اه بن 
أمد بن حيى بن عبد اه بن حَمد بن داود بن موسى الثاي ابن عبد اه بن موسى 
اجون ابن عبد اه امحض ابن احس��ن امثنّى ابن احس��ن الس��بط ابن اإمام أمر 

.(3(امؤمنن عّي بن أي طالب
فه��و: الرزق��ّي؛ نس��بة إى ج��ِده )رزق اه(، ويق��ال ه��م: )الرزاقل��ة()4)، 

و)الرزاقات(، و)بنو الرزقن()5).

→أعام الشيعة: 14/4)
)1) ُينظر: الذريعة: 246/1 الرقم 1299، فقد أشار إى هذه اإجازة، وعَب�ر عن اإهاء الذي 

ي آخر النسخة بأَنه إجازة أخرى، فاحظ.
)2) ورد ي طبق��ات أع��ام الش��يعة )174/4(، والذريعة: 208/20 ضم��ن الرقم 2607: 

)احسينّي(، بينا ُذكر صحيًحا ي طبقات أعام الشيعة: 156/4، و165، و174 ي إمضاء 
آخر اإجازة، والذريعة: 246/1 الرقم 1299، و192/5 ضمن الرقم 882.

)3) اس��تفدت ي وصل نس��به الطاهر من الكتب الَتالية: اأصيل�ّي ي أنس��اب الطالبِين: 97، 

والتذكرة ي اأنساب امطَهرة: 48، وعمدة الطالب ي أنساب آل أي الطالب: 129، وحفة 
اأزه��ار وزال اأه��ار: 403، وي اأخر امطبوع منه جاء اس��م وال��ده مصَحًفا: )مظفر( 

بدل: )مطرف(، فاحظ.
)4) ُينظر: عمدة الطالب: 124، مناهل الرب: 250 وي اأخر أَن )الرزاقلة( ي احَلة.

)5) الدُر امنثور ي أنساب امعارف والصدور: 147.
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وال��داودّي: نس��بة إى ج��ِده )داود ابن احس��ن امثنَ��ى( )1) صاح��ب القضَية 
امعروفة بدعاء أِم داود.

.واحسنّي: نسبة إى جِده اأعى اإمام احسن بن عّي
ذكره معاره ابن الطقطقّي )كان حًيا س��نة 720ه�( ي مشَجره، ووصفه با 
نّصه: »جون اللون، حجازّي، يس��كن احَلة امزيدّية، متفِقه عى مذهب اإمامَية، 

فيه خر وورع، وانقطاع وتعُفف وسكون«)2).
وذك��ره الس��ِيد ابن عنب��ة )ت 828ه�( ووصف��ه ب�)الفقيه(، إذ ق��ال ما نّصه: 
»وأَم��ا أمد بن حيى فأعقب من رجلن: رزق اه، وعبد اه، يقال لبني رزق اه: 

الرزاقلة، منهم: بنو الرزقّي باحَلة، والفقيه: ابن مطرف«)3).

)1) داود بن احسن امثنَى بن احسن بن عل�ّي بن أي طالب، ُيكنَى أبا سليان، وكان يي صدقات 

 ،نيابًة عن أخي��ه عبد اه امحض، وكان رضيع اإم��ام جعفر الَصادق أم��ر امؤمنن
وحبس��ه امنصور الدوانيق��ّي، فأفلت منه بالدع��اء الذي عَلم الصادق أَم��ه أّم داود إياه، 
وُعِرف ب�: )دعاء أّم داود(، و)دعاء يوم ااس��تفتاح(، وه��و النصف من رجب، وتوِي داود 
بامدينة وهو ابن سِتن سنة، وعقبه من ابنه سليان بن داود، وأُمه أُم كلثوم بنت زين العابدين 

.عّي بن احسن بن عّي بن أي طالب
ُينظر: عمدة الطالب: 189، والدعاء مذكور ي كتاب إقبال اأعال: 239/3.  

)2) اأصيل�ّي، نس��خة مصَورة عند آية اه امحِقق الس��ِيد حَمد مهدّي اخرسان، ص28، 

وامصَورة ي مؤسسة كاشف الغطاء، الرقم 498، وهذه العبارة غر موجودة ي امطبوع من 
الكتاب بتحقيق السِيد مهدّي الرجائّي، فاحظ. 

)3) عمدة الطالب: 124. 
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ولده واأخوه

��ابة السِيد عاء اموسوّي ي حقيقه لكتاب )عمدة الطالب(  قال الصديق النّسَ
غ��ر مطب��وع ما نُصه: » َوَلَد الس��يد حَمد بن مط��رف رجلن: حَم��ًدا وعلًيا، كانا 
أول��دا، وكان للس��ِيد حَمد بن مطرف أخ اس��مه: عّي، كان ل��ه أواد، وذكره ابن 

الطقطقّي وابن مهنَا«)1).

م�سايخه واأ�ساتذته

، جعفر بن احس��ن )ت 676ه�(، كت��ب ابن مطرف امرجم له . 1 امحِق��ق احِيّ
نس��خة من )ختر امراس��م( أُس��تاذه هذا، وهي التي بن يديك، وفرغ من 
الكتاب��ة يوم اخميس 16 صفر س��نة 672ه�، ثَم قرأها من بعد عى أس��تاذه، 
وقرأه��ا بعد ذلك عى ابن مط��رف صاحب الرمة تلميذه حَمد بن احس��ن 
الرزق��ّي ي يوم اخمي��س 14 مادى اآخرة س��نة 695ه� )ك��ا جاء ي آخر 
النس��خة(، وكتب ابن مطرف له إجازة رواية عى وجه النسخة، جاء فيها أَنه 
ي��روي عن: امحِقق احِيّ وأي العّز، وكان ابن مطرف بحس��ب هذه اإجازة 

فقيًها عارًفا باخاف الواقع بن الفقهاء ي امسائل الفقهِية.
)2)، ذكر ابن مطرف صاحب الرمة أَنه يروي عنه ي . 2 حَم��د ابن أي العّز احِيّ

إجازته لتلميذه حَمد بن احسن الرزقّي، اموجودة عى وجه النسخة، وامؤَرخ 
فيها قراءة التلميذ عليه ي يوم اخميس 14 مادى اآخرة س��نة 695ه� )كا 
)1) ُينظ��ر عن ول��ده: حفة اأزهار: 403، وع��ن أخيه: اأصيل�ّي: 97، التذكرة ي اأنس��اب 

امطَهرة: 48، وي اأخر ورد اسم والده مصَحًفا: )مطرب( بدل: )مطرف(، فاحظ.
)2) ي طبقات أعام الشيعة: )أبو الغّر(.
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جاء ي آخر النسخة(.
أق��ول: ه��و حَمد بن عّي بن حَمد ب��ن عّي بن ميس بن لزم��اء)1) القويقّي)2) 

. التغلبّي اِحِيّ
جُده هو أبو العّز حَمد بن عّي القويقّي)3)، ويش��رك معه لفًظا ي اسمه واسم 
أبيه، وهو من مش��ايخ السِيد فخار بن معّد اموسوّي )ت 630ه�()4)، ويظهر 
من كنيته أي العّز أَن اأرة تنتس��ب إليه، فيقال لكِل فرد من أبنائه وأحفاده: 

)ابن أي العّز()5).
وترج��م كال الدين عبد الَرزاق بن أمد امعروف بابن الفوطّي )ت 723ه�( 
 لول��ده كال الدين أي احس��ن عّي بن أي الع��ِز)6) امعروف باب��ن القويقّي النيل�ّي 

)1) وتقرأ: )كزماء( أو ما شابه ذلك.

)2) القويقّي: نس��بة إى هر قويق، وهو هر مدينة حلب ك��ا ي معجم البلدان )417/4(، وي 

مل��ة م��ن امصادر جاءت مصَحف��ة هكذا )الفويق��ّي(. )ُينظر: احَجة ع��ى الذاهب: 264، 
و285، و304، بحار اأنوار: 128/35 ح74، خامة امستدرك: 47/3، و372).

)3) ومن مشايخ أي سعيد حَمد بن عل�ّي بن عبد اه العراقّي اجاواّي احِل�ي )ت 561ه�(: أبو 

الع��ِز حَمد بن أم��د النيّي الّلغويَن، وا نعلم إن كان بينه وبن امرجم صلة أم ا؟ والظاهر 
أَنه ا قرابَة بينها، ويشرك معه ي الكنية والنسبة ا غر، فاحظ.

ُينظر: نزهة اأنفس وروضة امجلس: 27، 116، 249، 397، 411.  
)4) ُينظر: احَجة عى الذاهب: 264، و285، و304، وفيه جاء لقبه مصَحًفا هكذا: )الفويقّي(.

(5(

َ علًيا هذا هو عن حَمد  )6) ي موس��وعة طبقات الفقهاء )174/7 الرقم 2532( اس��تظهر أن

ابن عّي ابن أي العِز صاحب الرمة، وأن اجَد اأعى لصاحب الرمة حَمد بن عّي القويقّي 
هو والد صاحب الرمة امبار، وهم معذورون ي ذلك، فلوا النسخة التي وجدُها بخِط 
ابن حفيد امرَجم لوقعُت ي هذا السهو أيًضا، ومزيد من التوضيح أذكُر النَص اموجود ي ← 

ّ
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)ت 674ه���(، وقال عنه ما نّصه: »كال الدين أبو احس��ن عّي بن أي العِز ُيعرف 
بابن القويقّي، وأصلهم من حلب، وينسبون إى هر قويق النيّي، فقيه الشيعة، كان 
عاًم��ا بالفقه واحديث، حافًظا ما جاء فيه م��ن ااختاف، وكان أصله من حلب، 
س��كن النيل واستوطنها، وُرزق اأواد النجباء وهم فقهاء وأدباء، وتوِي ي ثاي 

مادى اآخرة سنة أربع وسبعن، ومولده سنة سّت عرة وسّتائة بالنيل«)1).
وكت��ب ابن حفيده: عبد امهدّي بن احس��ن بن أي احس��ن ع��ّي بن أي العّز 
حَم��د بن عّي ب��ن حَمد بن عّي بن ميس بن لزماء القويقّي التغلبّي كتاب )قواعد 
اأحكام ي معرفة احال واحرام( للعَامة احِيّ )ت 726ه�( ي آخر هار ااثنن 
س��لخ شهر ربيع اأّول س��نة 729ه� كتبها ي احَلة السيفَية، والنسخة موجودة ي 
مدرس��ة اإم��ام الص��ادق ي چالوس، ورقمه��ا )238))2)، وق��د عرفُت آباء 
→ اموسوعة: »ابن أي العّز )610-674ه�(: ترجم الطهراّي ي طبقات أعام الشيعة محَمد 
اب��ن أي الع��ّز، وترجم ابن الفوط��ّي ي معجم األقاب لعّي بن أي الع��ّز، والذي يغلب عى 
الظِن أَها واحد، وأَن الصحيح ي اس��مه عّي، ثَم إَن الطهراّي ترجم لرجل يس��َمى حَمد بن 
عّي القويقّي، ويكنَى أبا العّز، وقال: )إَنه من مش��ايخ فخار بن معّد اموسوّي )ت 630ه�(، 
والظاه��ر أَنه والد اب��ن أي العّز صاحب الرمة، وعى هذا فإَننا س��نجمع بن هذه الراجم، 
ونقول إَن ابن أي العّز، هو: عّي بن أي العّز حَمد بن عّي، أبو احسن النِيّي، احلبّي اأصل، 

امكنَى بكال الدين، وامعروف أيًضا بابن القويقّي(«.
وي كت��اب )صدى الف��ؤاد إى مى الكاظم اجواد( ي اهامش أَن اب��ن أي العّز هذا هو كال   
الدين عّي بن أي العّز حَمد بن عّي، فش��اِرحو الكتاب نس��بوا كتابة الرسالة التي ُوِجهت إى 

هواكو لولده عّي مع أَها هي لوالده الفقيه امعروف حَمد بن أي العّز، فاحظ.
ُينظر: صدى الفؤاد: 123.   

)1) معجم اآداب ي معجم األقاب: 202/4 الرقم 3669.

)2) ُينظر: فهرست نسخه هاى خطى مدرسة امام صادق، چالوس: 126.



77

امرجم ونس��به من خال عثوري عى هذه النسخة النفيسة، ويظهر منها أَن أرة 
آل أي العّز كانت من اأر العلمَية ي احَلة.

 ، والفقي��ه حَم��د بن أي الع��ّز هو الذي وّقع ع��ى بعض فت��اوى امحِقق احِيّ
وكت��ب عليها ي مس��ألة امق��دار الواجب م��ن امعرفة: »هذا صحي��ح«، وقد رأى 
امحِقق الكركّي )ت941ه�( هذه الفتاوى، وكتب هو أيًضا فتاوى نفس��ه ي هذه 
امس��ألة مع فتاوى علاء احَلة، وقد كتب الشيخ رف الدين عّي امازندراّي هذه 
الفتاوى عن خِط الشهيد اأَول حَمد بن مِكّي )ت 786ه�(، الذي كتبها عن خِط 

علاء احَلة، ومنها فتوى امحِقق احِيّ مع الشيخ حَمد بن أي العّز)1).
)1) ُينظر: طبقات أعام الشيعة: 165/4، الذريعة: 192/5 الرقم 882، وعلاء احَلة امفتون 

هم كّل من: الش��يخ الفقيه حيى بن س��عيد اح��ِيّ صاحب )جامع الرائ��ع( )ت 689ه�(، 
، والفقيه الشيخ  والش��يخ سديد الدين يوسف بن عّي بن حَمد ابن امطَهر والد العَامة احِيّ
، وتلميذه  ، والشيخ نجيب الدين حَمد بن نا من مشايخ امحِقق احِيّ يوسف بن علوان احِيّ
الشيخ نجم الدين أي القاسم جعفر بن احسن بن سعيد امحِقق احِيّ )ت 676ه�(، والشيخ 

. حَمد بن أي العّز احِيّ
قال الش��يخ آقا بزرك الطهراّي عن هذه امس��ألة: جواب مس��ألة امعرفة وامقدار الازم   
منها، نس��خة هذه اجواب��ات بخطوط امجيبن حصل عليها الش��يخ الس��عيد حَمد بن مِكّي 
 الش��هيد )ت 786ه�( ي امدينة امنَورة، فكتب عنها بخِطه الريف، وكتب ي آخر نس��خته 
ما صورته: )هذا نقل من خطوط هؤاء اأئَمة الفضاء طاب ثراهم وشاهده العبد حَمد بن 
مِكّي بامدينة النبوَية، واحمد ه وصلواته عى س��ِيدنا حَمد وآله(، ثَم إَنه قد حصلت نس��خة 
خِط الش��هيد عند الش��يخ رف الدين عّي بن مال الدين امازندراّي الپنج هزارّي النجفّي 
امج��از عن اأمر رف الدين عّي بن حّجة اه الشولس��تاّي بتاريخ س��نة 1063ه�، فكتب 
الش��يخ رف الدين بخِطه نس��خًة عن خِط الش��هيد اأَول ي س��نة 1055ه�، ونسخة خِط 
الشيخ رف الدين موجودة ضمن جموعة رأيتها ي مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ي 
 النجف، ويظهر من آخر هذه النسخة أَن امحِقق الكركّي )ت 940 ه�( رأى نسخة أخرى ← 
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ولقد وجدُت أخًرا ي مكتبة اإمام احكيم العاَمة ي النجف اأرف نسخًة 
م��ن كتاب )رائع اإس��ام( للمحِقق احِيّ حت الرقم )2579(، كتبها الش��يخ 
حَمد بن عبد الرحيم بن داود اأس��رآبادّي النجف��ّي تلميُذ امحِقق الكركّي، جاء 
ي ظهرها فت��اوى علاء احَلة هذه- ومقدارها نصف صفحة- والتي فيها جواب 
الش��يخ حَمد ابن أي العّز، وهذه النس��خة عليها خّط امحِقق الكركّي، دَون عليها 
مل��ة من فوائده وفتاواه، ومن ذلك إجازته للنَاس��خ، ولندرة هذه الفتاوى رأيُت 

أن أضعها هنا، ونُص ما وجدُتُه:
»ُوِجَد عى ظهر كتاب ما هذه صورته: ُس��ِئل علاء احَلة الس��يفَية عن الَازم 
م��ن معرفة احِق تعاى والَرس��ول واإمام، فكتَب الش��يخ نجي��ب الدين حيى بن 
س��عيد: )إذا كان امكَل��ف عال�ًا بامع��ارف العقلَية بدليٍل دلي��ٍل، َنَظَر فيه من 
الوج��ه الذي ي��دُل فيه فأصابه فقد خ��رج من العهدة وكفاه، وإن م حس��ن النطق 
→ من هذه الفتاوى غر نس��خة خّط الش��هيد اأَول، وكتب ي آخرها فتواه ي امسألة موافًقا 
لفتاوى هؤاء امشايخ؛ أَنه كتب الشيخ رف الدين بعد نقله ما مَر من صورة خِط الشهيد 
إى آخره ما صورته: )تَم واحمد ه حَق مده، وقد ش��اهدت ي الس��ابق هذه الفتاوى، وي 
آخره��ا مق��دار نصف صفح��ة ي الفتوى عى وفق الفت��اوى امتقِدمة، وي آخ��ره كتبُت هذه 
اأح��رف اقتف��اًء آثار هؤاء اأعام، العب��د الضعيف: عّي بن عبد الع��اي(، انتهى صورة 
خِط الشيخ رف الدين ي آخر هذه النسخة. )ُينظر: الذريعة: 192/5 الرقم 882 بتُرف 

يسر(.
وتوجد أيًضا نس��خة من هذه اجوابات ي مكتبة امشكاة بطهران بعنوان )سؤال علاء احَلة(   
ضمن امجموعة ذات الرقم )6914(، ورقم النسخة فيها )28(، وقد ورد ي فهرس امكتبة 

أَها ُكتِبت ي القرن الثالث عر اهجري.
غر أّن امفهرس ذكر أَن عليها خُط امحِقق الكركّي، فاحظ. )ُينظر: فهرس��ت نس��خه هاى   

خطى كتابخانه مركزى ومركز اسناد دانشكاه طهران: 398/16، فنخا: 439/18).
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ب��ه باألفاظ؛ أَن ذل��ك صناعة ا تلزم النَاس كاَفة، بل خُص رؤس��اَء اإس��ام 
ليدفع��وا أعداَء الدي��ن و اُملقَن للُش��بهة، وا ريَب أَن اه تعاى ق��د نصب اأدَلة 
ومَكن امكَلف من حصيلها بقلبه، والعلم رجع إى القلب ا إى الِلسان الذي هو 
جارحة فكيف يلزم النطق به، ولو نطق باأدَلة لفًظا، وم يعتقدها بالقلب، م يكن 
ذلك إياًنا وا شيًئا ُينتفع به ي اآخرة، ولو علم بقلبه ما وجب عليه علمه بدليل 

وكان أخرس، لكان ذلك هو الَازم له الواجب عليه(.
وكتب الشيخ سديد الِدين يوسف بن امطَهر: )الذي يلزم امكَلف من امعارف 
العقلَية العل��م بالتوحيد والعدل والنبَوة واإمامة اعتقاًدا بقلبه دون إيراد األفاظ 
الداَل��ة عى ذلك، فأَما إيراد األفاظ فِمن فروض رؤس��اء الِدين دون غرهم لئا 
يدخل عى أهل ذلك امذهب طعن ُيعجز رئيسهم عن حِل شبهة أو إقامة دليل(.

وكتب يوسف بن علوان الفقيه هذا: )اخَطان واحكم ها صحيح(.
وكتب الفقيه العَامة نجيب الدين حَمد بن نا: )ما ذكره أعاه كاٍف ي امراد 

منه وا حتاج إى زيادة(.
وكتب الش��يخ نجم الدين جعفر بن س��عيد: )علم اإنسان لعقائده برؤوس 
اأدَلة كاٍف له ي السامة يوم القيامة عن اخوض ي امباحث الكامَية والوقوف 
عى تفصيل اأدَلة، وليست العبادة معترة ي ذلك، بل يكفي العلم بذلك وامعرفة 
ب��ه بقلب��ه والتصُور ل��ه بمخِيلة الذه��ن، وأَما حس��ن اإيراد والق��درة عى النطق 
بالراهن العقلَية وإفهامها امعرَض فِمن فضيلة اإنسان وكاله، ا يلزم ذلك إَا 

متصِدًيا للرئاسة حراسًة للمذهب من تسُلط اخصم، وأَما غر ذلك فا(.
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وكتب الشيخ حَمد بن أي العّز: )هذا صحيح(.
ثَم ُوِجَد بخِط الش��يخ شمس الدين حَمد بن مِكّي ما هذه صورته: )هذا ُنِقل 
من خٍط ُنِقل من خطوط هؤاء اأئَمة الفضاء طاب ثراهم وش��اهده العبد حَمد 

ابن مَكّي بامدينة النبوَية، واحمد ه وحَده، وصَى اه عى حَمد وآله(.
مَ��ت ص��ورة ما وجدته، وأنا عب��د آل حَمد: حَمد بن عب��د الرحيم بن داود، 

حامًدا ه عى آائه، ومصِلًيا عى خر أنبيائه حَمد وآله ومسِلا«)1).
وق��ال العَامة احِيّ )ت 726ه�( ي كتابه )كش��ف اليق��ن(: »إَن الفقيه ابن 
أي العّز اش��رك مع س��ديد الدين والد العَامة احِي ي كتابة الرسالة إى هواكو، 
وطلب اأمان أهل احَلة، وذلك عن��د ذكره أخبار أمر امؤمنن بامغّيبات، 

ومن خال الطبقات يظهر أَن امراد بالفقيه هو حَمد هذا«)2).
ق��ال ام��رزا عب��د اه اأفن��دي )ق 12( ي كتاب��ه )رياض العل��اء( ما نُصه: 
»الش��يخ الفقيه ابن أي الع��ّز: الفاضل العام امعروف، وه��و الذي ذهب مع والد 
العَامة احِيّ والس��ِيد جد الدين ابن طاووس لطلب اأمان أهلها، وذهب عند 

)1) تَم ما نقلُتُه من فتاوى علاء احَلة- أناَر اهُ برهاهَم-.

)2) كش��ف اليقن: 80، واحادثة فيه كاملة ي امبحث الثالث، وي كتاب طبقات أعام الشيعة 

)165/4( أّنه ذكر العَامة احِيّ ذلك ي كتابه األفن، وهو من س��بق القلم، وقد ُأش��ر إى 

هذه احادثة ي كتاب احوادث )امنس��وب ابن الفوط��ّي(: 360، وي كتاب )صدى الفؤاد 
إى م��ى الكاظم اجواد( ي اهامش أَن ابن أي العّز هذا هو كال الدين عّي بن أي العّز حَمد 
ابن عّي، فش��اِرحو الكتاب نسبوا كتابة الرسالة التي ُوِجهت إى هواكو لولده عّي، مع أَها 

لوالده الفقيه امعروف حَمد بن أي العّز، فاحظ.
ُينظر: صدى الفؤاد 123.  
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خواجة نصر إى هاكو بقرب بغداد حن غلب هاكو واستوى عى بغداد، وقتل 
امستعصم العَباّي، ووجه هؤاء وذهاهم إليه معروف، فاحظ«)1).

وقال الشيخ عّباس بن حَمد رضا القِمّي )ت 1359ه�( ي )الكنى واألقاب( 
ما نُصه: »ابن أي العّز: الشيخ الفقيه الفاضل العام امعروف الذي ذهب مع الشيخ 
س��ديد الدين والد العَامة احِيّ والسِيد جد الدين بن طاووس من احَلة إى قرب 
بغداد لطلب اأمان من هواكو ملك التر هم وأهل احَلة والقّصة مشهورة«)2).

د بن اح�س��ن الرزقّي ال��داودّي العلوّي  ترجمة ال�س��ِيد ر�س��ّي الدي��ن حما
اح�سنّي )امُجاز(

م ُيذكر ي كتب الراجم إَا ب�)السِيد رّي الدين أي عبد اه حَمد بن احسن 
ابن عّي الرزقّي الداودّي العلوّي احس��نّي)3)( اعتاًدا ع��ى اإجازة امذكورة عى 

النسخة.
أق��ول: هو الس��ِيد رّي الدين أبو عبد اه حَمد بن احس��ن بن عّي بن حَمد 
اب��ن عّي ب��ن حازم بن رزق اه بن أمد بن حيى بن عب��د اه بن حَمد بن داود بن 
موس��ى الثاي ابن عبد اه بن موس��ى اجون ابن عبد اه امحض ابن احسن امثنَى 

.(4(ابن احسن الِسبط ابن اإمام أمر امؤمنن عّي بن أي طالب

)1) رياض العلاء: 9/6.

)2) الكنى واألقاب: 197/1.

)3) ي طبقات أعام الش��يعة )174/4، و183/5(، وموسوعة طبقات الفقهاء )255/7(: 

)احسينّي(، ي حن ُذكر صحيًحا ي الذريعة: 246/1 الرقم 1299.
 )4) استفدت ي وصل نسبه الطاهر من الكتب التالية: التذكرة ي اأنساب امطَهرة: 48، وحفة ← 
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فه��و: الرزق��ّي)1)؛ نس��بة إى ج��ِده )رزق اه(، ويق��ال ه��م: )الرزاقل��ة()2)، 
و)الرزاق��ات(، و)بن��و الرزقن()3)، فه��و من ابن عِم امجيز م��ن جهة جِده )رزق 
اه(، وُيعرف من تسلسل اآباء وإهاء النسخة أَن ابن مطرف يكره بطبقة واحدة، 

فقد وصفه باإهاء ب�)الولد(.
والداودّي: نس��بة إى جِده )داود ابن احسن امثنّى( صاحب القضَية امعروفة 

بدعاء أِم داود.
.واحسنّي: نسبة إى جِده اأعى اإمام احسن بن عّي

م�سايخه واأ�ساتذته

م نعث��ر عى يء ُيذكر ي كتب الراجم عن هذا الس��ِيد الفقيه س��وى ما ُنقل 
عن اإجازة التي عى هذه النس��خة، فقد أجازه ش��يخه وأس��تاذه وابن عِمه السِيد 
حَمد بن مطرف الرزقّي احسنّي برواية كتاب )امختر وامراسم(، واإجازة من 
دون تاريخ، وقد أهى قراءة كتاب ختر امراس��م عى أستاذه امذكور بتاريخ يوم 
اخمي��س 14 مادى اآخرة س��نة 695ه�، ونُص اإهاء الذي كتبه أس��تاذه له ي 

→ اأزهار وزال اأهار: 403.
)1) ي تكملة أمل اآمل )451/4 الرقم 1961(، وي الذريعة )208/20(: )الذرقنّي(، وي 

الذريع��ة )246/1 الرقم 1299(: )الزرقنّي(، وي طبقات أعام الش��يعة )183/5( كتب 
بع��د )الزرقنّي(: )أو الزرق��اّي، أو الرقنّي(، وا أظُن أَن ليٍء م��ن هذا وجًها مع وضوح 
امكت��وب ي اإجازة، وأثبتن��ا الصحيح )الرزقّي( بعد ما ذكرنا امذكور من نس��به عن كتاب 

)عمدة الطالب ي أنساب آل أي طالب(، فاحظ.
)2) ُينظر: عمدة الطالب: 124، مناهل الرب: 250، وي اأخر أَن )الرزاقلة( ي احَلة.

)3) الدُر امنثور ي أنساب امعارف والصدور: 147.
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آخر النسخة: »أهى قراءة ختر رسالة سَار بن عبد العزيز الديلمّي قراءًة وبحًثا 
وفهًا الس��ِيد اأجّل احسيب النس��يب رّي الدين أبو عبد اه حَمد بن حسن بن 
عّي الرزقّي يوم اخميس رابع عر مادى اآخرة س��نة مس وتس��عن وسّتائة، 

وكتب حَمد بن مطرف احسنّي«)1).
وقد وصفه أستاذه ي اإجازة با نّصه: »الولد العزيز، اأجّل اأوحد، العام 
الفاضل، رّي الدين، أبو عبداه حَمد بن حسن بن عّي بن حَمد الرزقّي الداودّي 

العلوّي احسنّي أحسن اه تسديده، وأجزل من كِل
وي اإهاء با نّصه: » السِيد اأجّل احسيب النسيب رّي الدين أبو عبد اه 

حَمد بن حسن بن عّي الرزقّي«.

 هل كانت الن�س��خة الأوى الأ�س��ل عند اآية اه ال�س��ِيد ح�س��ن ال�سدر 
اأم ل؟

نس��خة اأص��ل امجموع��ة اخِطَي��ة امعتمدة، الت��ي حوت كت��اي )الرائع( 
و)ختر امراس��م(، وبينها إهاء لكتاب )امس��ائل امرَية( مَر ذكره وتارخه عند 
وصف النس��خة امعتمدة، قال عنها الش��يخ آقا بزرك الطهراّي )ت 1389ه�( ي 
كتاب��ه )الذريعة( عند التعريف بكتاب )الرائع( للش��يخ اأجّل ع��ّي ابن بابويه 
)ت 329ه�( ما نُصه: »وتوجد نس��خة منها ي الكاظمَية ي مكتبة س��ِيدنا احس��ن 
، وقد قرأها عى  صدر الدين وهي بخِط السِيد حَمد بن مطرف تلميذ امحِقق احِيّ

)1) ُينظر: الذريعة: 246/1 الرقم 1299، فقد أشار إى هذا اإهاء الذي ي آخر النسخة عى 

أَنه إجازة أخرى، ومن امعلوم أَن هذا اإهاء خاٍل من اإجازة، وقد ذكرنا ذلك سابًقا.
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أستاذه امحِقق فأجازه عى ظهرها، وتأريخ اإجازة سنة 672ه�«)1).
وقال عنها ي كتابه اآخر )طبقات أعام الش��يعة( عند ترمة السِيد حَمد بن 
مطرف احس��نّي، وِذكر اإجازة التي عى نسخة )ختر امراسم( ما نّصه: »وهذه 
النسخة اشراها سِيدنا احسن الصدر من بَقال ببغداد كان يضع عى أوراقها التمر 
واللبن وغرها من احوائج. واستنس��خ عنها السِيد حَمد اهندّي بالنجف بخِطه، 

ونسخة اهندّي موجودة عند الشيخ حَمد الساوّي بالنجف«)2).
واعتقد استناًدا إى ما لدَي من قرائن أَن هذا الكام فيه من سهو القلم ما فيه، 
فالنس��خة م تكن عند السِيد حس��ن الصدر، بل اموجود عى النسخة مُلك الشيخ 
حَمد جواد الباغّي )ت 1352ه�( امعار للس��ِيد حسن الصدر )ت 1354ه�( 
 وامت��وَف قبله بس��نتن)3)، وحتمل أَن النس��خة كان��ت عنده عى نحو ااس��تعارة 

ا التمُلك، والقرائن التي استنتجتها هي:
اعتم��د الش��يخ آقا ب��زرك الطه��راّي ي ترمة ع��ّي بن حَمد ب��ن عّي بن . 1

موسى اخاّي ناسخ كتاب )امسائل امرَية( للمحِقق احِيّ عى إهاء النسخة 
اموج��ود ي امجموع��ة اخِطّية امعتم��دة بن كتاب )الرائ��ع( و)امختر(، 
وق��ال ي ترمت��ه ما نّصه: »عّي ب��ن حَمد بن عّي بن موس��ى امعاّي )اخاّي- 
، وفرغ منه ي حياة  ظ( الذي كتب بخِطه )امس��ائل امرَيات( للمحِقق احِيّ
امؤِلف )ع2 671(، والظاهر أَنه من تاميذه، والنس��خة كانت عند الباغّي 

)1) الذريعة: 46/13.

)2) طبقات أعام الشيعة: 174/4.

)3) هذا وقد ذهب اأخوان العزيزان حِققا كتاب )الرائع( ابن بابويه إى ذلك من أَن النسخة 

كانت عند السِيد حسن الصدر موافقة ما ذكره الشيخ الطهراّي، فاحظ.
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��ظ قوله: »والنس��خة كانت عن��د الباغّي  اش��راها كاش��
اشراها كاشف الغطاء)1)

قال الش��يخ آقا ب��زرك الطه��راّي ي )الذريعة( عن��د التعريف ب�)ختر . 2
امراس��م( ما نّصه: »والنس��خة ي النجف منضَمة م��ع رائع والد الصدوق، 
وقد استنسخ الس��ِيد حَمد بن هاشم اهندّي النجفّي نسخة )ختر امراسم( 
هذا عن نسخة خّط السِيد حَمد بن مطرف امذكور، ونقل صورة ما كتبه السِيد 
حَمد بن مطرف عى ظهر نسخته التي رأيتها عند الشيخ حَمد الساوّي، وقد 
نقلت عن تلك النس��خة ص��ورة خِط حَمد بن مط��رف ي ترمته ي )اأنوار 

الساطعة ي امائة السابعة(«)2).
       وق��ال ي موض��ع آخر: »واستنس��خ عنها الس��ِيد حَمد اهن��دّي بالنجف 

بخِطه، ونسخة اهندّي موجودة عند الشيخ حَمد الساوّي بالنجف«)3).
       ومن امعلوم أَن الس��ِيد حس��نًا الصدر ومكتبته ي الكاظمَية ا ي النجف 
اأرف، وق��ول الطهراّي يوحي أَنه م يَر نس��خة اأصل، بل رأى النس��خة 
امستنس��خة عنها، لكنه وصف امجموعة بش��كٍل دقيٍق، مَا يدُل عى أَنه اَطلع 

عليها ي النجف اأرف.

)1) وحَدثني أخي وقَرة عيني الشيخ أمر ابن الشيخ ريف ابن الشيخ حَمد احسن ابن الشيخ 

 عّي كاش��ف الغط��اء أَن جَده اأخر صاح��ب كتاب احصون امنيعة اش��رى ملة من كتب 
آل الباغّي، وهي اآن ي خزانة امكتبة، وخطوطهم موجودة عى النسخ إى يومك هذا.

)2) الذريعة: 208/20.

)3) طبقات أعام الشيعة: 174/4، ونسخة الشيخ الساوّي امذكورة هي اليوم ي مكتبة 

اإمام احكيم العاَمة، وتقع بالتسلسل )21).
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م يذكر الس��ِيد حسن الصدر النسخة )الرائع( و)ختر امراسم( ي فهرس . 3
مكتبت��ه امس��َمى ب�)اإبانة عن كت��ب اخزانة(، وال��ذي كتبه بيده، ونس��خته 

موجودة ي مكتبته، ومصَورته موجودة ي مكتبة الروضة العَباسَية)1).
م يذكر ولده الس��ِيد عّي الصدر )ت 1380ه�( النسخة )الرائع( و)ختر . 4

امراس��م( ي فهرس مكتبة والده امس��َمى ب�)إبانة الوسن عن مكتبة أي حَمد 
احس��ن(، والذي كتبه بيده، ونسخته موجودة ي مكتبته، ومصَورته موجودة 

ي مكتبة الروضة العَباسَية)2).
م يذكر الس��ِيد حسن الصدر النسخة )ختر امراس��م( ي كتابه )تكملة أمل . 5

اآمل( عند ترمة سَار الديلمّي، باعتبار أَن النسخة ختر مراسمه)3).
م يذكر السِيد حس��ن الصدر النسخة )الرائع( ي كتابه )تكملة أمل اآمل( . 6

عند ترمة الش��يخ اأجّل ع��ّي ابن بابويه، باعتب��ار أَن ي امجموعة التي فيها 
النس��خة كتاب الرائع ابن بابويه، و كُل ما ذك��ره عن الكتاب هو ما نُصه: 

»كتاب الرائع، وهي الرسالة إى ابنه الصدوق«)4).
كتاب��ه . 7 ي  امراس��م(  )خت��ر  النس��خة  الص��در  حس��ن  الس��ِيد  يذك��ر   م 

)1) ُينظ��ر: الذريعة: 56/1 الرقم 286، وقد نس��به الش��يخ آقا ب��زرك الطهران�ّي إى ولده 

احَجة السِيد عّي، فاحظ.
)2) هذا الفهرس م يذكره الش��يخ آقا بزرك الطهراّي ي كتابه )الذريعة(، فهو مَا ُيس��تدرك 

عليه، ونس��ب إليه كت��اب والده )اإبانة عن كتب اخزانة(، وق��د أرت إى ذلك ي اهامش 
السابق، فاحظ.

)3) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 119/3 الرقم 808.

)4) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 556/3 الرقم 1406.
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، وخصوًص��ا عد تعداد تآليفه،  )تكمل��ة أمل اآم��ل( عند ترمة امحِقق احِيّ
وذكره له ي ترمة الس��ِيد حَمد بن مطرف احس��نّي والس��ِيد حَمد بن احسن 
الزرقن��ّي )الرزقّي- ظ(، ونس��به س��هًوا للس��ّيد حَمد بن هاش��م اموس��وّي 

اهندّي)1).
م يذكر الس��ِيد حسن الصدر النسخة )ختر امراس��م( ي كتابه )تكملة أمل . 8

اآمل( عند ترمة كاتب امجموعة )الرائع( و)ختر امراسم( وامجاز من 
امحِقق احِيّ بالرواية الس��ِيد حَمد بن مطرف احس��نّي، مع أَنه ذكر اإجازة، 
وقال ما نُصه: »وجدُت بخِطه نس��خة ختر امراس��م أس��تاذه امحِقق، فرغ 
من نس��خها س��ادس عر صفر سنة اثنتن وسبعن وس��تائة..«، ومن عادته 
ي التكملة أَنه إذا ذكر كتاًبا خِطًيا أو مطبوًعا ي ملكه يس��بقه أو يتبعه بكلمة: 

)عندي(، وأَما هنا فقال: »وجدت بخِطه..«، وم يقل )عندي()2).
م يذكر الس��ِيد حسن الصدر النسخة )ختر امراس��م( ي كتابه )تكملة أمل . 9

اآمل( عند ترمة الس��ِيد حَمد بن احس��ن احس��نّي الزرقن��ي )الرزقّي- ظ( 
 امجاز من كاتب امجموعة )الرائع( و)ختر امراسم(، مع أَنه ذكر اإجازة 

له)3).
م يذكر الس��ِيد حسن الصدر النسخة )ختر امراس��م( ي كتابه )تكملة أمل . 10

)1) ُينظ��ر: تكمل��ة أمل اآمل: 264/2 الرق��م 267، و 168/5 الرقم 2134 عند ترمة ابن 

مط��رف احس��نّي، و451/4 الرقم 1961 عن��د ترمة الزرقنّي )الرزق��ّي- ظ(، و178/5 
الرقم 2143 عند ترمة السِيد حَمد اموسوّي اهندّي.

)2) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 168/5 الرقم 2134.

)3) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 451/4 الرقم 1961.
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اآمل( عند ترمة الس��ِيد حَمد اموس��وّي اهندّي الناسخ عن نسخة اأصل، 
وأعظم من هذا أَنه نس��ب كتاب امختر للس��ِيد حَمد اموسوّي اهندّي، مع 

أَنه ذكر ي موضعن أَن امختر للمحِقق احِيّ كا ذكرنا آنًفا)1).
م يذكر الس��ِيد حس��ن الصدر النس��خة )الرائع( ي كتابه )فص��ل القضا ي . 11

الكت��اب امش��تهر بفقه الِرضا(، وق��د حَدث ي هذا الكت��اب كثًرا عن كتاب 
)الرائع( مشاهته لكتاب )فقه الِرضا()2).

خلّو النس��خة امعتم��دة )الرائع( و)ختر امراس��م( واموج��ودة ي مكتبة . 12
اإمام كاش��ف الغطاء من خِط الس��ِيد حسن الصدر وعى خاف عادته عند 
مُلك النسخ، وخلّوها أيًضا من ختم مكتبة السِيد حسن الصدر، وكُل النسخ 
الت��ي رأيتها من خطوطات ومطبوع��ات مكتبته م تكن خالية من اختم الَلُهَم 
إَا ما م أَره بعيني، وس��جع ختم مكتبته: »مكتبة آية اه امرحوم السِيد حسن 

الصدر العاَمة- الكاظمَية«)3).

)1) ُينظر: تكملة أمل اآمل: 178/5 الرقم 2143.

)2) ي الذريعة )234/16 الرقم 921(: )فصل القضا ي الكشف عن حال فقه الرضا(، يثبت 

فيه أَن الكتاب امش��تهر ب�)فقه الِرضا( هو كتاب )الَتكليف( للشلمغاّي، وقد فرغ منه بتاريخ 
19 ربيع اأَول س��نة 1323ه�، ُطبع الكتاب أَوًا ي قِم امقَدس��ة س��نة 1396ه� ي جموعة 
تراثَية باس��م: )آش��نائي با نس��خهء خطى( امجموعة اأوى، وُطبع ثانًيا بتحقيق الشيخ رضا 
اأس��تادّي، ثاث مَرات: اأوى: ضمن الرس��ائل اأربع عرة امطبوعة ي مؤَسس��ة النَر 
اإس��امّي جاعة امدِرسن بقِم امقَدسة، ط1، س��نة 1415ه�، والثانية: ضمن جَلة )علوم 
احديث( ع10 س��نة 1422ه�، الصفح��ات 227-313، والثالثة: ضمن الرس��ائل اأربع 

عرة أيًضا سنة 1423ه�، الصفحات 85-136، ط2. 
 )3) وهذه امكتبة تفَرقت أيدي س��بأ، بس��بب ظروف العراق القاهرة اأخرة، وقد فهرس��ها ← 



89

منهج التحقيق

ضبطُت النَص وخَرجُته من كتاب )امراسم العلوَية(.. 1
→ صاحبها آية اه السِيد حسن الصدر نفسه، وعنون الفهرس: ب�)اإبانة عن كتب اخزانة(، 
ثَم فهرسها ولده احَجة السِيد عّي، وعنون الفهرس: ب�)إبانة الوسن عن خزانة السِيد احسن(، 
ثَم تفَرقت ش��ذَر مذر، فبيع قس��م منها ي النجف اأرف وكرباء امقَدس��ة، وس��عيت ي 
إرجاع بعضها بمعونة س��احة العام السِيد حَمد رضا احسينّي السيستاّي ومعونة إدارة 
مكتبة الروضة العَباس��َية، والذي ُأرجع عن طريق س��احة السِيد السيس��تاّي الكتب التالية: 
)جاء العيون، وحاش��ية عى رح الكاّي للكافية، وال��دَرة الباهرة، وزاد امعاد، والقواعد 
والفوائ��د، والقوان��ن امحكمة، وكتاب ي امنط��ق، وكنز العرفان ي فق��ه القرآن، وجموعة 
أدعية وأش��عار فارسَية وعربَية، وجموعة أوراق أدبَية من عَدة كتب، وختر مفاتيح اجنان 
ومصابيح اجنان، ومناس��ك احِج(، والذي ُأرجع عن طريق إدارة مكتبة الروضة العَباس��َية 
ثاث نس��خ أو مس، ومنها تقريرات الس��ِيد حَمد جواد العامّي لدرس السِيد حَمد مهدّي 

بحر العلوم.
وبيع��ت عى ما س��معت ي طهران وقِم امقَدس��ة أيًضا، وقد اش��رى بعضها الس��ِيد حمود   
امرعّي وضَمها مكتبة والده بعنوان حفظ الراث، وذكر بعضها ي امجَلد الرابع واأربعن 
من فهرس امكتبة، وس��معت أيًضا أَن بعضها بيع ي سوريا ومر، ورأيت بعضها ي مكتبة 
اإمام حَمد حس��ن كاشف الغطاء العاَمة بنحو اأمانة، ورأيت نسخة واحدة منها ي مكتبة 
اإمام احكيم العاَمة، وامرجّو من اإخوة امؤمنن وامتصِدين الكرام إرجاع ما بحوزهم من 

هذه امكتبة لتعود أهلها، وأن ا يقِروا ي ذلك، وهذا أملنا هم.
وامتبِقي منها اليوم هو ي مكتبة آية اه العظمى الس��ِيد حسن الصدر الواقعة ي حسينَية   
آل الصدر ي الكاظمَية امقَدس��ة ي أَول ش��ارع باب امراد، وهي بتوِي الفاضل السِيد صالح 
ابن الس��ِيد مهدّي الصدر، وكم له وأخيه الس��ِيد عّي حفظها اه تعاى من ألطاف وجهود 
ي حف��ظ امتبِق��ي من امكتبة والس��عي مع أهل الفِن واخرة ي إخراج م��ا تبَقى منها خطوًطا 
للتصوير والطبع والتحقيق، وقد صِور غالب امتبِقي منها من ِقَبل مؤَسس��ة كاش��ف الغطاء 
أَوًا، ومكتبة الروضة العَباس��َية ثانًيا، وطبع فهرس مصَوراها ي جَلة كتاب شناس��ى شيعة، 

العدد اخامس، الصفحات: )337-291).
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 قابل��ُت النس��خة بع��د تنضيده��ا مع العَام��ة الش��يخ عب��اس آل أي طابوق. 2
- دام ع��ُزه-، وال��ذي كان م��ن امفروض أن خ��رج العمل بتحقيق��ه، ولكنَه 
آثر عى نفس��ه وس��َلَمنيه بعد امقابلة، وبعد خرجه بعض نصوصها، ثَم قابلُته 
بالنس��خة )ح( نس��خة مكتب��ة اإمام احكي��م، وبكتاب امراس��م مع مع من 

اإخوة اأعَزاء.
أثبُت العناوين من النس��خة نفسها، وما بن امعقوفن منها بعضه من امراسم . 3

العلوَية، وبعضه زيادة اقتضاها السياق.
أرُت إى موضع الكتب الفقهَية الساقطة من النسخة، وجعلُت حَلها صفحًة . 4

بيضاَء للتمييز.
عمدُت إى تشكيل النِص، وهذا أقُل ما ُيقَدم خدمته.. 5
أثبُت باغات الدرس والقراءة والرح والبحث واحفظ ي اهامش؛ وذلك . 6

للحفاظ عى الراث العلمّي للنسخة.
رَة النس��خِة. 7 َ جعلُت

بابويه القِمّي؛ وذلك لتكثرها خوًفا من الضياع وتُرًكا ها.

�سكر وتقدير

عرفاًن��ا باجمي��ل امس��دى إَي ي طريقي إمام إخ��راج هذا الكت��اب أتوَجه 
بالشكر الوافر إى كٍل من:

س��احة احَجة السِيد أمد الَصاي- دام عُزه- امتوِي الرعّي للعتبة العَباسَية . 1
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امقَدسة، وفضيلة الَشيخ عَار اهاّي- دام تأييده- اُمرف عى قسم امعارف 
اإس��امَية واإنس��انَية ي العتبة؛ لرعايتها اأخوَي��ة وتبنِيها مروع حقيق 

الكتاب.
فضيل��ة الَش��يخ صادق اخويل��دّي- دام فضله- واإخ��وة العاملن ي مركز . 2

ت��راث احَل��ة ميًع��ا؛ لثقته��م بامجه��ود، ومواكبتهم س��ر العم��ل، وتوفر 
مستلزماته وتقويمه، وطيب ُخلقهم.

إدارة مكتبة اإمام كاش��ف الغطاء العاَمة امتمِثلة بأمينها العام فضيلة الَش��يخ . 3
ريف كاش��ف الغطاء- دام عُزه-، ونجله اأخ العزيز الَش��يخ أمر كاشف 

الغطاء؛ لتزويدي بنسخة اأصل النَفيسة.
إدارة مكتب��ة اإمام احكيم العاَمة امتمِثلة بأمينها الس��ِيد جواد الس��ِيد كاظم . 4

احكي��م- دام فضله-، ومديرها اأس��تاذ واأب الروحّي جيد الَش��يخ عبد 
اهادي ُموزي- زيَد فضُله-؛ لتزويدي بالنسخة الثانية للكتاب.

العَامة الش��يخ عباس آل أي طابوق- دام ع��ُزه-، والذي كان من امفروض . 5
أن خرج العمل بتحقيقه، ولكنَه آثر عى نفسه وسَلَمنيه بعد امقابلة معُه.

كُل َمن قابل النسخة معي، أو راجعها، أو خدمني بمصدٍر، أو أخرجها فنِ�ًيا، . 6
أو صَور النسخة، وما شاكل ذلك مَا ذكرُته أو م أذكره، وباخصوص كّل من 
اإخوة اأس��اتذة: ميثم سويدان اِحْمَرّي، ومصطفى صباح اجَناّي، وحَمد 

عبد اجواد الَفتاوّي، وأمد عبد العاي الكعبّي.
َمن راجع الكتاب لغوًيا وضبط نّصه، وهم كّل من اأس��اتذة: د. عّي عَباس . 7
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اأعرجّي، وحيدر حَمد عّي امخزومّي، وحيدر حَمد عبيد اخفاجّي.
أهي وأوادي )جعفر وع��ّي وفاطمة( الذين حَملوا ويتحَملون عبء غياي . 8

طوال مَدة العمل ي هذا الفّن.
فإليهم ميًعا منِي أسمى آيات الُشكر والِعرفان.
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وختاًما:
 ألتمس من إخواي امؤمنن واس��َيا أهل البح��ث والتحقيق أن ينِبهوي عى 
م��ا ق��د جدونه م��ن اخطأ غر امقص��ود مَا جرى ب��ه القلم وزاغ عن��ه البر، فإَن 
اإنسان موضع الغلط والنسيان، والكال ه، والعصمة أهلها، واحمد ه الذي 

بنعمته تتُم الصاحات.
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ختر امراسم العلوَية، نسخة مكتبة اإمام احكيم العاَمة
الصفحة اأوى
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ختر امراسم العلوَية، نسخة مكتبة اإمام احكيم العاَمة
الصفحة ما قبل اأخرة
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ختر امراسم العلوَية، نسخة مكتبة اإمام احكيم العاَمة
الصفحة اأخرة
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صورة إهاء كتاب )امسائل امرَية( للمحّقق احّلّ 
كتبت سنة 671 هـ، والنسخة ي مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة
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صورة إجازة السِيد قطب الدين الراوندّي لولده نصر الدين
والنسخة ي مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة
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إهاء رح امراسم العلوَية )الرح اأَول(
والنسخة ي مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاَمة
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َصاَبِة  َوبِ��ِه َأْس��َتِعُن َعى الَظامِ��َن، َذَكْرَت أَي��َدَك اهُ بِالَتْوفِي��ِق، َوَأْرَش��َدَك ِإِ
الَتْحِقي��ِق، َوَوَهَب��َك َقْلب��ًا مََِعاِمِ الِدي��ِن َواِعًيا، وَعْزًما بِ��َا َكَلَفَك اهُ َوافًِي��ا، َوَزَماًنا 
ِصيِل  َتَك َعى َحْ ْدَراِك الُبْغَي��ِة َكافًِي��ا، َوَقْوًا ِعنَْد إِيَراِد احَُجِة َش��افًِيا، َوَجَع��َل ِمَ ِإِ
وَفًة، إَِن ِكَتاَب اَمَراِسِم َمَع َكْونِِه  النََجاِة َمْوُقوَفًة، َوَنْفَس��َك َعن َزَخاِرِف الُدْنَيا َمْرُ
اِت َمًْع��ا، َوَأْوَضِحَها َوْضًع��ا، ا َينَْفُك َعْن َتْطِوي��ٍل ُيْتِعُب  ِمْن َأْحَس��ِن اُمْخَت��َرَ
ِريَد  احَافِ��َظ بَِتَكُلِفِه، َوا َيَس��ُعُه إَِا ُمَتاَبَعَة ُمَؤِلِفِه، َوَأَنَك ُتْؤثُِر َح��ْذَف َزواِئِدِه، َوَجْ
َفواِئِدِه، بِِعباَرٍة ا َتْقُرُ َعْن إَِباَنِة َمَقاِصِدِه، َوا ُخُِل بَِضْبِط َقَواِعِدِه، َولَِتْسُقَط ُكْلَفُة 
الَتْطِويِل، َوَخَِف َمُْل الِعْبِء الَثِقيِل، َفَلْم َأَر إَِا إَِجاَبَتَك؛ إِْرَهاًفا لَِعْزِمَك، َوَتْصِويًبا 
لَِوْمِ��َك، َوإَِا َفاأََوُل َأْوى بِاحَِق)1)، َوَلو مَْ َيُكْن إِاَ َفِضيَلُة الَس��ْبِق، َوَأَنا َأْس��َتِعُن 

بِاهِ، َوَأَتَوَكُل َعَلْيِه، َوَأْعَتِصُم بِِه، َوُأَفِوُض إَِلْيِه.

)1) اُمَراُد ِمن )اأََوِل( ِكَتاُب اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة. 
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َهاَرِة  ِكَتاُب الطا
َهاَرِة[))( ]اأَْق�َساُم الطا

َباِن: ُصْغَرى، َوُكْرَى. َوِهَي َرْ
َوَينَْقِسُم ُكُل َواِحٍد ِمنُْهَا إِى: َواِجٍب، َوَنْدٍب.

َفَا ُيْسَتَباُح بِِه الَواِجُب َواِجٌب.
َوَما ُيْسَتباُح بِِه النَْدُب َنْدٌب.

َوَكَذا َما ُيْسَتَحُب َمَعُه الَكْوُن َعى الَطَهاَرِة)2).

]ِذْكُر الَطَهاَرِة الُصْغَرى[
َوُفُصوُل الُصْغَرى َأْرَبَعٌة:

ِقِق النُْسَخِة.  )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 31.
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ُل  الأَوا

ي ُموِجَباِتَها

 ، َوِهَي ِس��ٌت: الَب��ْوُل، َوالَغاِئُط، َوالِريُح، َوالنَْوُم الَغالُِب َعى الَس��ْمِع َوالَبَرِ
َوَما ُيزيُل الَعْقَل، َوااْستَِحاَضُة الَقِليَلُة.

، إَِا َأْن  ٌء َغْرُ ذلَِك، َوَلو َخ��َرَج ِمْن َأَحِد الَس��بِيَلْنِ َوا ُيوِج��ُب الَطَه��اَرَة َيْ
َيُكوَن ُمَلَطًخا بَِبْوٍل َأْو َغاِئٍط)*).

َباِن: َواِجٌب، َوَنْدٌب. َوِمْن ُمَقِدَماِت َهِذِه اأَْحَداِث آَداُب اخَْلَوِة، َوِهَي َرْ
ِزُئ  َفالَواِجُب: َغْسُل َخَْرِج الَغاِئِط بِاَماِء َحَتى َيِرَ اَمْوِضُع)1) إِْن َتَعَدى، َوا ُجْ

)1) ي اَمْطُبوِع: )َيْطُهَر اَمْوِضُع(، َوُهَو ِمْن َسْهِو الَقَلِم، َفِعَباَرُة )َيِص�َر اَمْوِضُع( َوَرَدْت ي ُنْسَخٍة 

ُأْخ��َرى ِمَن اَمَراِس��ِم َكَا ي َهاِمِش اَمْطُبوِع اُمَحَق��ِق ِمَن الِكَتاِب، َوي اَمَراِس��ِم اَمْطُبوِع ِضْمَن 
: 139/1، َوُخَْتَلِف الِش��يَعِة: 272/1، َوالَبَياِن: 41،  الَينَابِي��ِع الِفْقِهَيِة: 244/1، َواُمْعَت��َرِ
َوَكْش��ِف ااْلتَِباِس: 135/1، َوَمَعاِمِ الِديِن َوَمَاِذ اُمْجَتِهِديَن )ِقْس��ِم الِفْقِه(: 863/2، َوي 

ِمْفَتاِح الَكَراَمِة )190/1(: )َحَتى َيِرَ اَمْخَرُج(.
: َينَْقبُِض، َوُهَو- ُهنا- فِْعٌل تِْلَقاِئُي َحُْدُث ي اَمْوِضِع َأْثنَاَء َتنْظِيِفِه. وُيَرُ  

َوِي َحاِش��َيِة ُنْس��َخٍة ِمْن ِكَتاِب امَراِس��ِم اْلَعَلِوَيِة- َمَر ِذْكُرَها ِي اْمَقِدَمِة- ُكتَِبْت ِضْمَن َجُْموَعٍة   
ًحا هَِذِه الِعَب��اَرِة، َوفِْيَها َما َنُصُه: »َوُهَو ِكنَاَيُة َعَا َذَكَرُه َمَش��اُخنَا َأَنُه  َتاِرُخَها َس��نَة 657ه�، َرْ
 َيغِس��ُل امْوِض��َع َحَتى ُينََقى، َوَمْعنَى )َحَتى َي��ِرَ امْوِضَع(؛ أْي: َحَتى َيْقَط��َع امْوِضُع َعْنَ ←

)*) َبَلَغ
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َغْرُ اَماِء َمَع ُوُجوِدِه، َوإِْن َمْ َيَتَعَد َجاَز ااْس��تِنَْجاُء بَِأْحَجاٍر َثاَثٍة، َوا َجْزي إَِا َما 
ُه َمَع ُوُجوِدِه. َأْصُلُه اأَْرُض، َوَغْسُل َخَْرِج الَبْوِل باماِء، َوا ُجْزُئ َغْرُ

ى إَِذا َدَخ��َل، َوَيْدُعَو،  َوالنَ��ْدُب: َأْن َيْطُل��َب َس��اتًِرا، َوَأْن ُيَق��ِدَم ِرْجَلُه الُي��ْرَ
َئ بَِأْن َيْمَس��َح َقِضيَبُه َبْنَ ُمَسِبَحتِِه َوإِْهاِمِه  َوالُيْمنَى إَِذا َخَرَج، َوَيْدُعَو، َوَأْن َيْس��َتْرِ

→ النََجاَسِة َوَأَثَرَها بَِكْثَرِة َما ُيْغَسُل«.
َأُقوُل: َوَقْوُلُه ِي امْتِن: )َحَتى َيِرَ اَمْوِضُع( َمْ َيْظَهِر اَمْقُصوُد ِمنُْه لَِكثٍِر ِمَن الَداِرِسَن، َفَذَهُبوا   
ي َتْفِسِرِه َمَذاِهَب َشَتى، َفَبْعُضُهم َذَهَب إِى َأَن اُمَراَد ِمنُْه ُخُشوَنُة اَمْوِضِع، َكَا ُهَو الَظاِهُر ي: 
ُخَْتَلِف الِشيَعِة: 272/1، َوَكْشِف ااْلتَِباِس: 135/1، َوَذِخَرِة اَمَعاِد: 18/1 َوَقِد اْسَتنَُدوا 
ي  َفْهِمِه��م َهَذا إى َما َنَقَلُه اْبُن إِْدري��َس)ت 598ه�( ي الَراِئِر )97/1( َعْن َبْعِض الُعَلَاِء، 

َوذلَِك ي َقْولِِه:
ٍء ُيْعَتَمُد،  ، َوَهذا َلْيَس بَِيْ )َوَقْد َذَهَب َبْعُض َأْصَحابِنَا إِى َأَن َحَدُه ُخُشوَنُة اَمْوِضِع، َوَأْن َيِرَ  
َتِلُف بِاْختِاِف امَِياِه َوالَزَماِن، َفَاُء اَمَطِر اُمْس��َتنِْقُع ي الُغْدَراِن َا ُخَِش��ُن اَمْوِضَع، َوَلو  ِأََن��ُه َخْ
اْس��ُتْعِمَل ِمنُْه ِمائُة َرْطٍل، َواَماُء الَباِرُد ي الَزَماِن الَباِرِد ُخَِش��ُن اَمْوِضَع بَِأَقِل َقِليٍل(، َفاِحُظوا 
، َفِمْن ُجَزاِف  ( َفالَظاِهُر ُهنَا َأَن اخُُشوَنَة َغْرُ الَرِ َقْوَلُه: )َحُدُه ُخُشوَنُة اَمْوِضِع، َوَأْن َيِرَ

ا بِاآَخِر، إِْذ الَعْطُف َيْقَتِي اُمَغاَيَرَة. الَقْوِل َتْفِسُر َأَحِدِمَ
يِر، َكَا ي: اأَْلِفَيِة َوالنَْفِلَيِة: 90، والَبَياِن: 41،  َوَذَه��َب آَخُروَن إى الَقْوِل بَِأَنُه َيْرِجُع إى الَرِ  

َها. وِذْكَرى الِشْيَعِة: 172/1، َوَغْرِ
َوِكا اأَْمَرْي��ِن َا ُيْمِك��ُن اأَْخُذ بِِه بَِحاٍل ِمَن اأَْحَواِل، َف��إَِذا َكاَن الَتنْظِيُف ا ُبَد َأْن ُيَؤِدَي إِى   
ُخُش��وَنِة اَمْوِضِع َكاَن ذلَِك ِمَن الَتْعِس��ِر الِذي ا ُيْمِكُن الُرُكوُن إَِلْيِه، َفْضًا َعْن َأَن الِوْجَداَن 
َيْش��َهُد بِ��َأَن الَتنْظِيَف ي احَااِت ااْعتَِياِدَي��ِة ُيَؤِدي إِى النُُعوَمِة ا إِى اخُُش��وَنِة، َوَأَما إَِذا َكاَن 
َب ِمَن اأَْصَواِت  يُر َفُهَو َأْمٌر ا ُمنَاَس��َبَة لِلَقْوِل بِِه إِْذ اَمْعُروُف َأَن َهَذا الَرْ اَمْقُصوُد ُهَو الَرِ
��ا، َوَقْبَل َهَذا َوَذاَك  ِريِكَها، َوِمَن اأَْق��اِم الَقِديَمِة ِعنَْد الِكَتاَبِة ِهَ َيْص��ُدُر ِمَن اأَْبَواِب ِعنْ��َد َحْ
(، َفَأْيَن َهَذا ِمْن َتنْظِيِف اِإْنَس��اِن  ُرُ ُه��َو الَصْوُت الِذي ُتْصِدُرُه الُدَوْيَبُة التِي ُتَس��َمى )الُرْ

َمْوِضَعُه َبْعَد الَتَغُوِط؟! َواهُ َأْعَلُم بَِحِقيَقِة احَاِل.
: 412/4، لَِساُن الَعَرِب: 646/1، َتاِج الَعُروِس: 281/2. ُينَْظُر: الَعْنُ  
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إِْن َكاَن ُيِري��ُد إِْدَخاَل َيِدِه اِإَناَء َغَس��َلَها ِمن النَْوِم  َ ُه، َوَيَتنَْحنََح َثاًث َثاًث��ا َوَينْ��ُرَ
َمَع َبْنَ اِحَجاَرِة َواَماِء، َوَيْمَس��َح بَِيِدِه َعى  ، َوَأْن َجْ َوالَبْوِل َمَرًة، َوِمن الَغاِئِط َمَرَتْنِ

َبْطنِِه َبْعَد ِقَياِمِه، َوَيْدُعَو.
ُرُم اْستِْقَباُل الِقْبَلِة َواْستِْدَباُرَها بَِبْوٍل َأو َغاِئٍط، َوَلو َكاَن ي َمْوِضٍع َقْد ُوِضَع  َوَحْ

َعى ذلَِك اْنَحَرَف، َوَقْد ُرِخَص فِيِه ي الُدوِر َعى َكراِهَيٍة.
ٍر، َأو ي نَِزاٍل،  َوُيْكَرُه)1) َأْن َيْدُخَل َمْكُش��وَف الَرْأِس، َوَأْن ُي�ْحِدَث ي َش��ِط هََ
َأو َمْس��َقِط ثَِاٍر، َأو َجاَدِة َطري��ٍق، َأو َمْوِرِد اماِء، َوي اجَاِري، َوالّراِكِد َوهَو َأَش��ُد، 
وَرٍة، َأو  واْس��تِْقَباُل الَش��ْمِس َأو الَقَمِر بَِفْرِجِه، َأو الِريِح بِالَبْوِل، َوال��َكاُم إّا لَِرُ
ُش��ْكًرا هِِ، َأو َصاًة َعى النَبِ��ِي، َأو ِحَكاَيَة َأَذاِن ُمَؤِذٍن، َوَأْن َيْس��َتنِْجَي بِالُيْمنَى 
ى َوفِيَها َخاَتٌم َعَلْيِه اْسُم اهِ َأو َأَحِد اأَْنبَِياِء واأَِئَمِة، َوَأْن َيْسَتاَك،  َأو بِالُيْرَ

َوَأْن َيُبوَل ي ُصْلِب اأَْرِض، َأْو ِجَحَرِة احََيواِن)*) )2).

)1) َما ُيْكَرُه َحاَل الَتَخِي.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 33-31.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َوَحِفَظُه 
َحُه َأَيَدُه  َوَرَ

اهُ َتَعاى

.
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ُل الثااي  الَف�سْ

ُر ِبِه ِفيَما ُيَتَطها

اَم��اُء اُمْطَلُق: َطاِه��ٌر ُمَطِهٌر، َوَك��ذا َما َماَزَجُه ِجْس��ٌم َطاِهٌر َمْ َتْس��ُلْبُه اِإَضاَفُة 
ْت  إِْطاَق ااْس��ِم، َوَما َس��َلَبْتُه َفُهَو َطاِهٌر َغْرُ ُمَطِهٍر، َوَما َوَقَعْت فِيِه َنَجاَس��ٌة َفَغَرَ
ُبُه إَِا...)1)  َأَح��َد َأْوَصافِِه َفُهَو َغ��ْرُ َطاِهٍر َوا ُمَطِه��ٍر، َوا َجُوُز اْس��تِْعَاُلُه َوا ُرْ

وَرٍة. لَِرُ
َوَم��ا اْس��ُتْعِمَل ي الَطَهاَرِة الُصْغَرى َطاِهٌر إِْمَاًعا إَِذا َخا ِمْن َنَجاَس��ٍة، َوَجُوُز 
اْستِْعَاُلُه ي الَطَهاَرِة، َوَكذا َما اْسُتْعِمَل ي الَطَهاَرِة)2) الُكْرى، َوِمن اَأْصَحاِب َمْن 

َمنََع ِمن اْستِْعالِِه ي الَطهاَرِة.
َوَتنَْقِسُم امَِياُه َأْقَساًما َثاَثًة:

اأََوُل: ِمَياُه اآَباِر، َوِهَي ُتنََجُس بَِا ُياِقيَها ِمَن النََجاَس��ِة، َوُتَطَهُر بِنَْزِح َماِئَها، 
َأو بِنَْزِح ُكٍر َأو ِداٍء)*).

)1) ي اَأْص��ِل َبَياٌض بِِمْق��َداِر َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َوالَظاِهُر َأَن الَس��اِقَط َكِلَمُة: )اْس��تِْعَاُلُه(، َفَتُكوُن 

وَرٍة( َكَا ي ُنْسَخٍة ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة، َوَتصُح ِمْن ُدوِهَا. الِعَباَرُة: )إَِا اْستِْعَاُلُه لَِرُ
ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 34 )اهَاِمُش(.  

)2) مَْ َيِرْد ي )ح(: »َوَكَذا َما اْسُتْعِمَل ي الَطَهاَرِة«.

)*) َبَلَغ
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َفاأََوُل: مَِْوِت الَبِعِر، َولُِوُقوِع ُمْس��ِكٍر َأو ُفَقاع، َأو َدِم َحْيٍض، َأو اْس��تَِحاَضٍة، 
َأو نَِفاٍس، َأو َمنٍِي، َولَِتَغُرِ َأَحِد َأْوَصافَِها بِالنََجاَس��ِة، َفإِْن َتَعَذَر َنْزُحَها َتَراَوَح َعَلْيَها 

َأْرَبَعُة ِرَجاٍل ِمْن َأَوِل النََهاِر إِى آِخِرِه.
، َوَلو  َوالَثاي: مَِْوِت اِحَاِر، َأو الَبَقَرِة، َأو الَفَرِس، َأو َما َأْش��َبَهُه َمَع َعَدِم الَتَغُرِ

َقَل َعْن ُكٍر َطُهَرْت بِنَْزِحَها.
َوالَثالُِث: ِمنُْه َما ُيوِجُب َنْزَح َسْبِعَن، َوُهَو اِإْنَساُن.

َوِمنُْه َما ُيوِجُب َنْزَح َمِْسَن، َوُهَو الَعِذَرُة الَرْطَبُة، َوَكثُِر الَدِم.
َوِمنُْه ما ُيوِجُب َنْزَح َأْرَبِعَن، َوُهَو َمْوُت الَغَزاِل، َوالَكْلِب، َواِخنِْزيِر، َوالَشاِة، 

َوالِسنَْوِر، َوَما ي َقْدِر ِجْسِمِه، َوَبْوُل الِرَجاِل.
ٍة، َوُهَو الَعِذَرُة الَيابَِسُة، َوَقِليُل الَدِم. َوِمنُه َما ُيوِجُب َنْزَح َعَرَ

َوِمنْ��ُه َما ُيوِجُب َنْزَح َس��ْبٍع، َوُهَو احََاَمُة، َوالَدَجاَجُة، َوَما ي َقْدِر ِجْس��ِمِهَا، 
اِس اُجنُِب. َِ َوالَفأَرُة إَِذا َتَفَسَخْت َأو)1) اْنَتَفَخْت، َولَِبوِل الَصبِِي، َوِاْرم

َوِمنُْه َما ُيوِجُب َنْزَح َمٍْس، َوُهَو َذْرُق الَدَجاِج اجَّال.
َوِمنْ��ُه َما ُيوِجُب َن��ْزَح َثاٍث، َوُهَو الَفأَرُة إَِذا َمْ َتنَْتِفْخ، َوَمْ َتنَْفِس��ْخ)2)، َوَمْوُت 

احََيِة.
َوِمنُْه َما ُيوِجُب َنْزَح َدْلٍو، َوُهَو الَوَزَغُة َوالُعْصُفوُر، َوِشْبُهُه)3).

)1) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »و« َبَدَل »أو«.

)2) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »إَِذا مَْ َتَتَفَسْخ َومَْ َتنَْتِفْخ«.

)3) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »َوَما َأْشَبَهُهَا«.
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الَثاي: ِمَياُه الُغْدَراِن َوالُقْلَباِن.
َفَا َكاَن ُدوَن الُكِر َينَْجُس بُِماَقاِة النََجاَس��ِة، َوَيْطُه��ُر إَِذا ُمَِم ُكًرا، َوالُكُر َأْلٌف 
َوِماَئَت��ا َرْطٍل، َوَلو َكاَن ُكًرا َمْ َينَْجْس إَِا َأْن ُتَغِرَ النََجاَس��ُة َأَحَد َأْوَصافِِه، َواجَاِري 
 ، ا ُينَِجُس��ُه إَِا َما َغَرَ َلْوَنُه َأو َطْعَم��ُه َأو َراِئَحَتُه، َوُيَطَهُر بَِتَكاُثِرِه َحَتى َيُزوَل الَتَغُرُ

َوُحْكُم َماِء احََاِم ُحْكُمُه.
الَثالُِث: َماُء اأََواي.

َوُه��َو َينَْجُس بُِوُقوِع النََجاَس��ِة، َوا َيْطُهُر َبْل ُيَراُق، َوُيْغَس��ُل اِإَناُء ِمْن ُوُلوِغ 
ِه َمَرًة إَِا اخَْمَر َفإَِنُه ُيْغَس��ُل ِمنُْه َس��ْبًعا،  اِب، َوِم��ْن َغْرِ  الَكْل��ِب َثاًث��ا: َأَوُهَُن بِالُرَ

َوا َينَْجُس اَماُء بَِمْوِت َما ا َنْفَس َلُه َساِئَلًة.
َوَأَما اأَْسآُر: َفُسْؤُر ُكِل َطاِهٍر َطاِهٌر، َوُسْؤُر ُكِل َنِجٍس َنِجٌس.

َوُيْكَرُه ُسْؤُر َجّاِل الَبَهاِئِم َواجََواِرِح، َوَما َأَكَل اِجَيَف، َواحَاِئِض التِي َلْيَسْت 
َمْأُموَنًة)*) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 34- 37.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ 
]َتَعاَى[«
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اِلُث ُل الثا  الَف�سْ

ِتَها ي َكْيِفيا

َوِهَي َتْشَتِمُل َعى: َواِجٍب، َوَنْدٍب.
َفالَواِجُب: النَِيُة، َوَغْسُل الَوْجِه ِمْن ُقَصاِص الَشْعِر إِى الَذَقِن ُطوًا، َما َداَرْت 
َعَلْيِه اِإْهَاُم َوالُوْس��َطى َعْرًضا، َوَغْس��ُل الَيَدْيِن ِمن امِْرَفَقِن إِى َأْطَراِف اأََصابِِع، 
َم��َرًة َمَرًة، َوَمْس��ُح ُمَقَدِم الَرْأِس بَِبِقَيِة َبَلِل الَيِد ِمْقَداَر إِْصَب��ٍع، َوَأْكَثُرُه َثاُث َأَصابَِع 
ا َمْعَقُد  َمْضُموَمٌة، َوَمْس��ُح َظاِهِر الَق��َدِم ِم��ْن ُرُؤوِس اأََصابِِع إِى الَكْعَب��ِن- َوُمَ

اِك- بِالبَِلِة)*). الِرَ
ى، َوبِالَرْأِس َقْبَل  تِي��ُب: َيْبَدُأ بِالَوْجِه َقْب��َل الَيَدْيِن، َوبِالُيْمنَى َقْبَل الُي��ْرَ َوالَرْ
ى)1)، َوِمَن اَأْصَحاِب َمْن ا َيَرى َبْي�َن  ، َوالِرْجُل الُيْمنَى َقْبَل َمْسِح الُيْرَ الِرْجَلْنِ

الِرْجَلْنِ َتْرتِيًبا.
َواُم��َوااُة: َوِه��َي َغْس��ُل الَيَدْي��ِن َوالَوْجُه َرْطٌب، َوَمْس��ُح ال��َرْأِس َوالِرْجَلِن 
َوالَيداِن َرْطَبَتاِن َمَع اْعتَِداِل الَزَماِن َواَهَواِء، َوا َجُوُز اْستِْقَباُل الَشْعِر ي الَيَدْيِن)2)، 

، َوالِرْجُل الُيْمنَى َقْبَل َمْسِح الُيْس�َرى«. )1) مَْ َيِرْد ي )ح(: »َوبِالَرْأِس َقْبَل الِرْجَلْنِ

)2) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »َوَأْن اَ َيْسَتِقَل الَشْعُر اّلِذي ي الَيَدْيِن«، َفالَظاِهُر َأَن )الَباَء( َساِقَطٌة ِمْن 

َكِلَمِة »َيْسَتقبَِل«.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة
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ٍء ِمْن ذلَِك. َوا ُوُضوَء َمَع اِإْخاِل بَِيْ
َوالنَْدُب: َغْس��ُل الَوْج��ِه َوالَيَدْيِن َثانًِيا، َوا َتْكَراَر ي اَمْس��ِح، َوَغْس��ُل الَوْجِه 
بالُيْمنَى َحْس��ُب، َواَمْضَمَضُة َوااْستِنَْش��اُق َثاًثا، َوالِس��َواُك، َوُهَو ي َصاِة الَلْيِل 
ُمَؤَكٌد، َوالَبْدَأُة ي َمْس��ِح الِرْجَلْنِ ِمن اأََصابِِع، َوَوْضُع اِإَناِء َعى َيِمينِِه، َوالُدَعاُء 
إَِذا َنَظَر إَِلْيِه َوإَِذا َمَْضَمَض َوإَِذا اْسَتنَْش��َق َوإَِذا َغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوإَِذا َمَسَح َرْأَسُه 

َوِرْجَلْيِه َوإَِذا َفَرَغ ِمن الُوُضوِء.
ا، َوُيَثنِ��ي بَِباطِنِِهَا، َواَم��ْرَأُة بِالَعْكِس،  َوَيْب��َدُأ الَرُجُل ي َغْس��ِل َيَدْي��ِه بَِظاِهِرِمَ
ِت ِقنَاِعَها ي الُظْهِر َوالَعْرِ َوالِعَش��اِء، َوِمْقَداُر  َوَمَْس��ُح اَمْرَأُة َرْأَس��َها بَِأْنُمَلٍة ِمْن َحْ
َثاِث َأَصابَِع ي اَمْغِرِب َوالَغَداِة، َوَمْن ي َيِدِه َخاَتٌم َأو َسْرٌ َوِشْبُهُه)1) َينِْزُعُه إِْن َكاَن 

ِرُكُه إِْن َكاَن َواِسًعا. َضِيًقا، َوُحَ
َوُيْلَحُق بِذلَِك:

َأْحَكاُم الُوُضوِء
َم��ْن َظَن َحَدًث��ا َوإِْخاًا بَِواِجٍب َوُهَو َعى َحاِل الُوُض��وِء َأَعاَد، َوَلو َكاَن َبْعَد 
افِِه َمْ َيْلَتِفْت، َوَلو َتَيَقَن الَطَهاَرَة َواحََدَث َوَش��َك ي الَس��ابِِق َأَعاَد، َوَلو َتَيَقَن  اْنِرَ
الَطَهاَرَة َوَشَك ي احََدِث َمْ َيْلَتِفْت، َوَلو َتَيَقَن احََدَث َوَشَك ي الَطَهاَرِة َتَطَهَر)2).

)1) مَْ َيِرْد ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »ِذْكُر الَسْي�ِر َوِشْبِهِه«.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 40-37.
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]ِذْكُر الَطَهاَرِة الُكْبَى[
َوَأَما الُكْرَى)1):

َفِقْسَاِن: َواِجٌب، َوَنْدٌب.
َفالَواِجُب: ُغْسُل اجَنَاَبِة، َواَحْيِض، َوااْستَِحاَضِة، َوالنَِفاِس، َوَمِس اأَْمَواِت 
َعى إِِْحَدى الِرَواَيَتِن)2)، َوُغْس��ُل اَأْمَواِت، َوُغْس��ُل َمْن َتَرَك َصاَة الُكُسوِف َمَع 

اِق الُقْرِص َعاِمًدا. اْحِرَ

ِذْكُر ُغْسِل اَجنَاَبِة
َوِهَي بَِأْمَرْيِن: إِْنَزاِل اَماِء الَدافِِق، َواِجَاِع ي الَفْرِج إَِذا اْلَتَقى اِخَتاَناِن.

ُرُم َعى اجُنُِب: ِقَراَءُة الَعَزاِئِم اأَْرَبِع، َوَمُس ِكَتاَبِة الُقرآِن، َواْسِم اهِ. َوَحْ
َوُيْكَرُه: َم��ُس اُمْصَحِف، َوِقَراَءُتُه َما َعَدا الَعَزاِئَم، َوُدُخوُل اَمَس��اِجِد إَِا َعابَِر 
ٍء فِيَها، َوَلُه َأْن َيأُخَذ ِمنَْها َما َلُه ِهَا)*)، َوااْرِمَاُس ي اَماِء الَراِكِد. َسبِيٍل، َوَوْضُع َيْ

اَء َعى اَمْرَأِة، َفإِْن َتَعَذَر َفْلَينُْر  ئ بِالَبْوِل، َوا اْس��تِْرَ َوإَِذا َأَراَد الُغْس��َل َفْلَيْسَتْرِ
الَقِضيَب، َوَلو َرَأى َبَلًا َوَقْد َباَل َوَنَرَ َواْجَتَهَد َمْ ُيِعِد الُغْسَل، َوإَِا َأَعاَدُه.

ِلُل َشْعَرُه، ُثَم َيْغِسُل َمَياِمنَُه،  َوَجُِب إَِزاَلُة النََجاَسِة َعنُْه َأَوًا، ُثَم َيْبَدُأ بَِرْأِسِه َوُخَ
ا َجُِب  َ ُه، َوُيْس��َتَحُب إَِفاَضُة اَماِء َعى َجَس��ِدِه، َوإِْمَراُر َيِدِه َع��ى َبَدنِِه ُث��َم َمَياِرَ
اُمَوااُة ُهنَا، َوَيْغِس��ُل َيَدُه َقْبَل إِْدَخاِهَا اِإَناَء َثاًثا، َوَيَتَمْضَمُض َوَيْسَتنِْش��ُق ُس��نًَة، 
ى َبْنَ الَفْصِل الَثالِِث َوالَرابِِع ِمْن  )1) ِم��ن اُمَاَحِظ َأَن اُمَحِقَق اِحِل�ّي َقْد َذَك��َر الَطَهاَرَة الُكْرَ

ُفُصوِل الَطَهاَرِة الُصْغَرى، َوَواَفَق بَِذلَِك ِكَتاَب اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة، َفَاِحْظ.
ِذيُب اَأْحَكاِم: 108/1، ح283 و284. )2) ُينَْظُر: َهْ

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة

.
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ِزُئ  َوُيَكِرُر الَغَساِت َثاًثا، َوا ُبَد ي َمِيِع اأَْغَساِل ِمن الُوُضوِء َعَدا اجَنَاَبِة، َوَجْ
اْرِمَاَسٌة َواِحَدٌة َعن الُغْسِل َوَتْرتِيبِِه)*) )1).

ِذْكُر اَحْيِض
؛ لَِئَا َيَتَعَدى  َتِيَ ُرُج بُِحْرَقٍة، َوَيْلَزُم احَاِئَض َأْن َحْ َوُهَو َدٌم َأْسَوُد َغِليٌظ َحاٌر َخْ

الَدُم، َوا َحُِل َوْطُؤَها.
ٌة،  َوَجِ��ُب َعَلْيَها َتْرُك الَصاِة َوالَصْوِم، َوَأَق��ُل احَْيِض َثاَثُة َأَياٍم، َوَأْكَثُرُه َعَرَ

ٍة َفُهَو اْستَِحاَضٌة. َفَلو َرَأْتُه َأَقَل ِمْن َثاَثٍة َمْ َيُكْن َحْيًضا، َوإِْن َزاَد َعْن َعَرَ
ُرُم َعى اجُنُِب، َوُيْسَتَحُب َهَا َأْن َتَتَوَضَأ ي َوْقِت ُكِل َفِريَضٍة،  ُرُم َعَلْيَها َما َحْ َوَحْ
ِل��َس ي ُمَصّاَها َذاِكَرًة هِِ َتَعاى َبَقْدِر َزَماِن َصاِهَا، َوَتْعَتِزَل اَمَس��اِجَد َوَما فِيِه  َوَجْ
َأْت)2) بُِقْطنٍَة، َفإِْن َخَرَجْت ُمَلَطَخًة  ِكَتاَبٌة ُمَعَظَمٌة، َفإِِن اْنَقَطَع َدُمَها َقْبَل الَعاِرِ اْسَتْرَ
َفِهَي بُِحْكِم احَاِئِض، َوإَِا َغَس��َلْت َفْرَجَها َوَتَوَضَأْت ُوُضوَء الَصاِة َواْغَتَس��َلْت، 
َوَل��و َأَراَد َزْوُجَها َوْطَأَها َقْبَل الُغْس��ِل َج��اَز، َوَينَْبِغي َأْن َيْأُمَرَها بَِغْس��ِل َفْرِجَها َقْبَل 

الَوْطِء.
َوَلو َوطَِئَها ي َأَوِل احَْيِض َكَفَر بِِدينَاٍر، َوي َوَسطِِه نِْصَف ِدينَاٍر، َوي آِخِرِه ُربَع 

ديناٍر، َوَتْقِي احَاِئُض َما َتَرَكْتُه ِمن الَصْوِم ُدوَن الَصاِة)3).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 42-40.

ْت«. )2) ي اَأْصِل: »اْسَتْرَ

)3) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 43-42.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َوَحِفَظُه َأَيَدُه 
اهُ َتَعاى
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ِذْكُر النَِفاِس
َوُه��َو َدُم الِواَدِة، َوا َحَد لَِقِليِل��ِه، َوَأْكَثُرُه َثَانَِيَة َعَرَ َيْوًم��ا، َوُحْكُمَها ُحْكُم 

احَاِئِض، َوُيْكَرُه لِلنَُفَساِء َواحَاِئِض َواجُنُِب اِخَضاُب بِاِحنَاِء)*) )**) )1).

ِذْكُر ااْستَِحاَضِة
َوِهَي َمَرٌض َتَرى اَمْرَأُة فِيِه َدًما َأْصَفَر َباِرًدا َرِقيًقا، َفإِْن َمْ َيْغِمِس الُقْطنََة َفَعَلْيَها 
َتْغِيُر احَْش��ِو ي َوْقِت ُكِل َصاٍة َوالُوُضوُء)***)، َوإِْن َرَشَح َفَعَلْيَها َمَع ذلَِك ُغْسٌل 
لَِص��اِة الَغَداِة َمَع َتْغِيِر اِخْرَقِة، َوإِْن َرَش��َح َوَس��اَل َفَعَلْيَها َمَع ذلَِك ُغْس��ٌل لِلُظْهِر 

َمُع َبْينَُهَا َوُغْسٌل لِلِعَشاَءْيِن. َوالَعْرِ َجْ
َوُغْس��ُلَها َكُغْس��ِل احَاِئِض، َوا َحَرَج َعى َزْوِجَها ي َوْطِئَها َبْعَد فِْعِل َما َجُِب 

َعَلْيَها.
َوُغْسُل َمِس ال�َمْيِت َكُغْسِل اجُنُِب، لِكْن اُبَد َمَعُه ِمن الُوُضوِء)****) )2).

ِذْكُر ُغْسِل الـَمْيِت َوَأْحَكاِمِه
َوُهَو ِمْن ُفُروِض الِكَفاَيِة َيْس��ُقُط بِِفْعِل الَبْعِض، َوَمْن َوَجَب َقْتُلُه َقَوًدا َأو َحًدا 
ُأِمَر بِااْغتَِس��اِل َوالَتَكُفِن َوالَتَحنُِط، َفإَِذا ُقتَِل ُص��ِيَ َعَلْيِه َوُدفَِن، َواَمْقُتوُل َبْنَ َيَدْي 
إَِماٍم َعاِدٍل ا ُيَغَسُل َوا ُيَكَفُن إَِذا َماَت، َبْل ُيَصَى َعَلْيِه َوُيْدَفُن بِثَِيابِِه، َوا ُينَْزُع إَِا 

اِويُلُه َوُخُفُه َوَقَلنُْسَوُتُه َما َمْ ُيِصْب ذلَِك الَدُم، َوَلو َأَصاَبُه ُدفَِن َمَعُه. َرَ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 44.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 45-44.

)*) َبَلَغْت ِقَراَءًة 

]َوَحِفَظُه[ 
َحُه ]َأَيَدُه  َوَرَ

اهُ َتَعاَى[

)**) َبَلَغ ُمَقاَبَلًة

)***) َبَلَغ ِقَراَءًة

)****) َبَلَغ 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ
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َوَمْن َقَتَلُه َس��ُبٌع، َأو ُقتَِل َش��ِهيًدا، َأو ُنِقَل َعن اَمْعَرَكِة َوبِِه َرَم��ٌق، َأو ُقتَِل ُظْلًا، 
نَُط َوُيَصّى َعَلْيِه َوُيْدَفُن إَِذا َكاَن ُمْعَتِقًدا لِلَحِق. ُيَغَسُل َوُيَكَفُن َوُحَ

َوإَِذا ُوِجَد ِمَْن َجُِب َتْغِس��يُلُه ِقْطَعٌة َفإِْن َكاَن َصْدَرُه ُعِمَل بِِه َما ُيْعَمُل بُِجْمَلتِِه، 
َوإِْن َمْ َيُكْن َوَكاَن فِيَها َعْظٌم ُغِس��َل َوُكِفَن َوُدفِ��َن، َوَلو َمْ َيُكْن فِيَها َعْظٌم ُدفِنَْت ِمْن 

َغْرِ ُغْسٍل َوا َكَفٍن.
َوَم��ْن َماَت َمًْا َوَلُه َأْرَبَعُة َأْش��ُهٍر ُغِس��َل َوُكِفَن َوَمْ ُيَصَل َعَلْي��ِه َوُدفَِن، َوُدوَن 
ذلِ��َك ُيَلُف ي ِخْرَقٍة َوُيْدَفُن ِمْن َغْرِ ُغْس��ٍل، َوَلو ُولَِد َوَبَلَغ ِس��َت ِس��نَِن َفَصاِعًدا 

َوَجَبِت الَصاُة َعَلْيِه، َوَلو َماَت َقْبَل ذلَِك اْسُتِحَبْت.
َوإَِذا ُخِيَ َتنَاُثُر ِجْلِد اَمِيِت َأو َحِْمِه َكاَمْحُروِق َواَمْجُذوِم ُصَب َعَلْيِه اَماُء، َوَلو 

ُخِيَ َمَع ذلَِك ُيِمَم)*).
ِهيُز الـَمْيِت[)1( ]َتْ

ِهيُزُه َيْشَتِمُل َعى َبَياِن: ااْحتَِضاِر، َوالُغْسِل، َوالَكَفِن، َوالَدْفِن. َوَجْ
َأَما ااْحتَِضاُر:

َفالَواِجُب فِيِه َتْوِجيُهُه إِى الِقْبَلِة بَِأْن ُجَْعَل َوْجُهُه َوَباطُِن َقَدَمْيِه إَِلْيَها، َواَمنُْدوُب 
َأْن ُيَلَقَن الَشَهاَدَتِن، َوَأْسَاَء اأَِئَمِة، َوَكِلَاِت الَفَرِج، َوُتَغَمَض َعْينَاُه، َوُيْطَبَق 
َج ِعنَْدُه إِْن َم��اَت َلْيًا،  ُف��وُه، َوُمََد َي��َداُه إِى َجنَْبْي��ِه َوِرْجاُه، َوُيَش��َد َحَْياُه، َوُي��ْرَ

َك َوْح��َدُه، َب��ْل َيُك��وُن ِعنَْدُه َمْن َيْذُك��ُر اهَ ُس��ْبَحاَنُه، َوا ُجَْعَل َع��ى َبْطنِِه   َوا ُي��ْرَ
َحِديٌد)**).

ِقِق النُْسَخِة.  )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ

)*) ]َبَلَغ ِقَراَءًةٍ[ 

] َوَحِفَظُه ]َوَرَ
ََيَدُه[ اهُ   ]أ

َحُه

َتَعاى

)**) َبَلَغ ِقَراَءًة
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َوَأَما الُغْسُل:
َفالَواِجُب: َمَرٌة بَِاٍء ُقَراٍح َكُغْسِل اجَنَاَبِة.

َوالنَْدُب: َأْن ُيَعَد ِسْدٌر َوُأْشنَاٌن َونِْصُف ِمْثَقاٍل ِمْن َجاِل الَكاُفوِر لُِغْسِلِه، َوِمن 
ا َوُثُلٌث ِمن  الَذري��َرِة- َوِهَي الَقْمَحُة- َرْط��ٌل َفَصاِعًدا، َوِحَنُوطِِه َثاَثَة َع��َرَ ِدْرَمً

ٌء ِمن الُقْطِن. ، َوَيْ الَكاُفوِر اخَاِم، َفإِْن َتَعَذَر َفَأْرَبَعُة َدَراِهَم، َوإَِا َفَا َتَيَرَ
َوُيَغَس��ُل َعى َس��اَجٍة ُمَوَجًها إِى الِقْبَلِة، َوَيْفتُِق َقِميَص��ُه َوَينِْزُعُه ِمَا َيي ِرْجَلْيِه، 
ُب  ُك َعى َعْوَرتِِه َس��اتًِرا، ُثَم ُيَلِنُ َأَصابَِعُه بِِرْفٍق، َف��إِْن َصُعَبْت َتَرَكَها، ُثَم َيْرِ َوَي��ْرُ
َع��ُل َرْغَوَتُه ي إَِناٍء، َوَيُلُف َع��ى َيِدِه ِخْرَقًة َوَيَضُع َعَلْيَها ِمن اأُْش��نَاِن،  الِس��ْدَر َوَجْ
َوَيْغِس��ُل َخَْرَج النَْج��ِو َوآَخُر َيُصُب َعَلْيِه، ُثَم ُيْلِقي اِخْرَقَة َوَيْغِس��ُل بَِرْغَوِة الِس��ْدِر 
ُه)*)، ُثَم َيُرُدُه َعى َظْهِرِه  َرْأَس��ُه َوِحَْيَتُه، ُثَم َيْغِس��ُل َرْأَسُه بِالِس��ْدِر، ُثَم َمَياِمنَُه َوَمَياِرَ
َوُيِفيُض َعَلْيِه ِمْن َماِء الِسْدِر ِمْن َرْأِسِه إِى ِرْجَلْيِه، ُثَم ُيَغِسُلُه بَِاِء الَكاُفوِر َعى ِصَفِة 

الُغْسِل بَِاِء الِسْدِر، ُثَم َكذلَِك بِاَماِء الُقَراِح.
َوَل��و َمْ َيُكْن إَِا إَِناٌء َواِحٌد َفُكَلَا اْنَتَهْت َغْس��َلٌة َأَراَق َما َخََلَف َوَغَس��َل اِإَناَء، 
َوَيْمَسُح َبْطَن اَمِيِت ي الَغْسَلِة اأُوى َوالَثانَِيِة َحْسُب، َوا ُيَسَخُن اَماُء لُِغْسِلِه إَِا َأْن 

َد، ُثَم ُينََشُف بَِثْوٍب. َخَْشى الَغاِسُل الَرْ
َوَأَما الَكَفُن:

َفالَواِجُب ِمنُْه: ِقْطَعٌة َواِحَدٌة.
ٌس، َوَأْكَمُلُه َس��ْبٌع: ِمْئ��َزٌر، َوَقِميٌص، َوِخْرَقٌة  َوالنَ��ْدُب: َثاٌث)1)، َوَأْفَضُلُه َمْ

)1) ي اأصل: )َثاَثٌة( والصواب ما أثبتناه.

)*) ]َبَلَغ 

ِقَراَءًة[ َوَحِفَظُه 
َحُه[ َأَيَدُه  ]َوَرَ

اهُ َتَعاى
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َيٌة)1) َغْي�ُر ُمَذَهَب��ٍة، َوِعَاَمٌة، َولِْلَم��ْرَأِة لَِفاَفَتاِن،  ٌة َعْرِ لَِش��ِد َفِخَذْي��ِه، َولَِفاَفٌة، َوِح��َرَ
: )ُفاٌن َيْش��َهُد َأْن ا إِلَه)2) إِّا  ِة َوالَقِميِص َواجَِريَدَتْنِ َوُيْكَت��ُب َعى الِلَفاَفِة َواِحَرَ

َبِة. اهُ( بِإِْصَبِعِه َأو بِالُرْ
َوَينَْبِغي َأْن َتُكوَن اجَِريَدَتاِن ِمن النَْخِل، َفإِْن َمْ ُيوَجْد َفِمن اِخاِف، َوإَِا َفِمن 
الِس��ْدِر، َوإَِا َفَا ُوِجَد ِمن الَش��َجِر، َفإِْن َمْ ُيوَجْد َفا َحَرَج. َوَأْن َيُكوَن ُكُل َواِحَدٍة 

بَِقْدِر َعْظِم الِذَراِع.
َوُيْكَرُه َأْن ُيْقَطَع الَكَفُن بِاحَِديِد، َوَأْن ُيَقَرَب بَِبُخوٍر.

ُة َوَفْوَقَها الِلَفاَفُة، ُثَم الَقِميُص، ُثَم امِْئَزُر، َوَقْد َنَثَر َعى ُكِل ِقْطَعٍة  ُثَم ُتْبَسُط اِحَرَ
َشْيئًا ِمن الَذِريَرِة، ُثَم َيْغِسُل الَغاِسُل َيَدْيِه إِى ِمْرَفَقْيِه، َوَينُْقُل اَمِيَت إِى الَكَفِن، َوُيْلِقي 
َعى ُقُبِلِه َوُدُبِرِه ُقْطنًا َقْد ُجِعَل َعَلْيِه َذِريَرٌة، َوَيُش��ُد اِخْرَقَة َعى َوِرَكْيِه، ُثَم ُيَؤِزُرُه ِمْن 
تِِه، َوَيَضُع الَكاُفوَر َعى َمَساِجِدِه َبْعَد َأْن َيْسَحَقُه بَِيِدِه، َوإِْن َفَضَل َأْلَقى الَفاِضَل  ُرَ

َعى َصْدِرِه)*).
ُثَم ُيْدِخُل الَقِميَص ي َرْأِس��ِه َوَيُمُدُه َعَلْيِه، َوَجَْعُل إِْحَدى اجَريَدَتْنِ ِمْن َجانِبِِه 
َت َي��ِدِه، َواأْخَرى َمَع َتْرُقَوتِ��ِه ُيْلِصُقها بِِجْلِدِه  الَيَس��اِر)3) َبْنَ الَقِميِص َواِإَزاِر َحْ
نُِكُه، َوُيْلِق��ي َطَرَيِ الِعَاَمِة َعى َصْدِرِه، ُثَم َيْطِوي  ِم��ْن َجانِبِِه اأَْيَمِن، َوُيَعِمُمُه، َوُحَ
ُة، َوَيعِقُد  ، َوَكذا اِح��َرَ َجانِ��َب الِلَفاَفِة اأَْيَرَ َع��ى اأَْيَمِن، َواأَْيَم��َن َعى اأَْيَرِ
ُر الَلْوِن،  ُة: بَِكْرٍ ُثَم َفْتٍح َنْوٌع ِمْن ُبُروِد الَيَمِن َأْمَ ٌة َيَمنَِيٌة«، َواِحَرَ )1) ي اَمَراِس��ِم الَعَلِوَيِة: »ِحَرَ

 ، ، نِْس��َبًة إِى َبْلَدٍة ي الَيَمِن، َك��َا ي )َتاِج الَعُروِس( 511/12: )والَعْرُ َيٌة« بَفْتِح الَعْنِ َو»َعْرِ
بالَفْتِح: َبَلٌد بِالَيَمِن َبْنَ َزبيٍد َوَعَدٍن(.

)2) ي اَأْصِل: »َأّا إَِلَه«.

.» )3) َكَذا، َواَأْوَفُق َكَا ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »َجانِبِِه اَأْيَرِ

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة
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َطَرَفْيَها ِعنَْد َرْأِسِه َوِرْجَلْيِه. َوا ُيَقِرُب اُمْحِرُم الَكاُفوَر، َوُيَغِطي َوْجَهُه.
َوَلو َماَت ُمْؤِمٌن َبْنَ َكَفَرٍة َونِْس��َوٍة ُمْؤِمنَاٍت، َأَمَر النِْس��َوُة الَكَفَرَة بَِغْس��ِلِه، َوَلو 

َكاَن َلُه فِيِهَن َحَْرٌم َغَسَلْتُه، َوإِْن َكاَن َبْنَ َكَفَرٍة َفَقْط ُدفَِن بَِغْرِ ُغْسٍل.
َوَجُوُز َأْن ُيَغِسَل ُكُل َواِحٍد ِمن الَزْوَجْنِ َصاِحَبُه، َوُيَغِسَل النَِساُء اْبَن َأْكَثَر ِمْن 
َمٍْس بِثَِيابِِه، َوُيَغِسْلَن اْبَن َمٍْس ُجََرًدا، َوا ُيَغِسُل الِرَجاُل ِمن الَصَباَيا َمْن َزاَد ]ْت[ 
َعن َثاٍث، َوُيَغِسُلوَن بِنَْت َثاٍث بِثَِياِهَا، َوَلو َكاَنْت َهَا ُدوَن َثاٍث َغَسُلوَها ُجََرَدًة.

َوَأَما الَدْفُن:
. َفالَواِجُب َدْفنُُه َا َغْرُ

َوالنَْدُب: َأْن ُيْمَشى َخْلَف اجَنَاَزِة، َأو ِمْن َجانِبَِها.
، َوُينَْقَل َمَرَتِن، َوُيْصَرَ َبْينَُهَا  َوُيْكَرُه: الَتَقُدُم، َوُيْس��َتَحُب: َأْن ُيوَضَع ِعنَْد الَقْرِ
َيِسًرا، َوُينَْزَل اَمِيُت الَقْرَ َسّاً، َسابًِقا بَِرْأِسِه، َوَأْن َيَتنَاَوَلُه َولُِيُه، َأو َمْن َيْأُمُرُه، َوْلَيْدُع 

.ِعنَْد ُنُزولِِه، ُثَم ُيَلِقنُُه: الَشَهاَدَتْنِ َوَأْسَاَء النَبِِي َواأَِئَمِة
اَب َمْن َحَرَ بُِظُهوِر اأَُكِف إَِا َذوي الَرِحِم،  َج الَلبُِن، َوُهِيَل َعَلْيِه الُرَ َوُيْرَ
َوا ُيْط��َرُح ي الَقْرِ ِمْن َغْرِ ُتَرابِِه، َوُيَرَبَع، َوُيْرَفَع َع��ن اأَْرِض ِمْقَداَر َأْرَبِع َأَصابَِع 
ُمَفَرَج��ًة، َوُيَص��َب اَماُء َعَلْيِه ِمْن ِعنِْد َرْأِس��ِه، َوَي��ُدوَر َعَلْيِه َحَتى َيُع��وَد إِى الَرْأِس، 
َوَيَتَأَخَر َولُِيُه َوُينَاِدي بَِأْعَى َصْوتِِه: َيا ُفاُن ْبَن ُفاٍن، اهُ َرُبَك، َوُحََمٌد َنبُِيَك، َوَعِيٌ 

.(1( (*(إَِماُمَك، َوَيُعُد اأَِئَمَة
َوَأَما اأَْغَساُل اَمنُْدوَبُة:

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 51-45.

)*) ]َبَلَغ 

ِقَراَءًة[ َوَحِفَظُه 
َحُه[ َأَيَدُه  ]َوَرَ

اهُ َتَعاى
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َفُغْس��ُل اجُُمَعِة، َواِإْحَراِم لِلَحِج َوالُعْم��َرِة، َوَلْيَلِة الِفْطِر َوَيْوِم��ِه، َوَأَوِل َلْيَلٍة 
َة، َوإِْحَدى  َة، َوَلْيَلِة تِْس��َع َعْرَ ِم��ْن َرَمَض��اَن، َوَلْيَلِة النِْصِف ِمنُْه، َوَلْيَلِة َس��ْبَع َعْرَ
يَن، َوُدُخوِل َمَكَة، َواَمْسِجِد اَحَراِم، َوالَكْعَبِة، َوالِزَياَراِت،  يَن، َوَثاٍث َوِعْرِ َوِعْرِ
َوُغْسُل َيْوِم اُمَباَهَلِة، َوالَتْوَبِة، َوااْستِْسَقاِء، َوااْستَِخاَرِة، َواحَاَجِة، َوَلْيَلِة النِْصِف 

ِمْن َشْعَباَن)*) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 51-45.

)*) َبَلَغْت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
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ِذْكُر َما َيُقوُم َمَقاَم امَاِء

َوُهَو الَفْصُل الَرابُِع ِمن الَطَهاَرِة:
َم��ْن َفَقَد اَماَء َتَيَم��َم بِالَصِعيِد، َفإِْن َفَقَدُه َفبُِغَباِر الَث��ْوِب َأو ُعْرِف الَداَبِة)*)، َوَلو 
َوَجَد الَثْلَج َوَأْمَكنَُه الُوُضوُء بِِه َوَجَب، َوإِْن َتَعَذَر َتَيَمَم بِالَوَحِل َأو الَثْلِج َأو احََجِر، 
َوا َجُوُز الَتَيُمُم إَِا بِاأَْرِض، َوا ُيَتَيَمُم بِاأُْش��نَاِن، َوا بِالُس��ْعِد، َوا َما َش��اَهَُه، 
َوُيَتَيَم��ُم بِ��َأْرِض النُوَرِة َواجُ��ِص، َوا ُيَتَيَمُم إَِا ِعنَْد َتَضُيِق َوْق��ِت الَصاِة َبْعَد َأْن 

، َوي َحْزِهَا َغْلَوَة َسْهٍم. ُيْطَلَب اَماُء ي َسْهِل اأَْرِض َغْلَوَة َسْهَمْنِ
َب بَِيَدْيِه َعى اأَْرِض ُوُجوًبا،  َوَكْيِفَيُة الَتَيُمِم إِْن َكاَن َبَدًا ِمن الُوُضوِء: َأْن َيْرِ
َوَينُْفَضُهَا اْس��تِْحَباًبا، َوَيْمَس��َح ِهَِا َظاِهَر َجْبَهتِِه ِمْن ُقَصاِص َشْعِرِه إِى َطَرِف َأْنِفِه، 
ى بَِباطِِن َكِفِه  ى، َوَظاِهَر َكِفِه الُيْرَ ُثَم َيْمَس��َح َظاِهَر َكِفِه الُيْمنَى بَِباطِِن َكِفِه الُي��ْرَ

َبًة َولَِكَفْيِه ُأْخَرى. َب لَِوْجِهِه َرْ الُيْمنَى، َوَلو َكاَن َبَدًا ِمن الُغْسِل َرَ
َوَينُْقُض الَتَيُمَم َما َينُْقُض الَطَهاَرَة اَماِئَيَة، َوُوُجوُد اَماِء َمَع الَتَمُكِن ِمن اْستِْعَالِِه 

إَِا َأْن َيُكوَن َقْد َدَخَل ي الَصاِة)**).

ِذْكُر إَِزاَلِة النََجاَساِت
َجُِب َتْطِه��ُر الَثْوِب َوالَبَدِن لِلَصاِة ِمن النََجاَس��اِت: َوِهَي الَب��ْوُل، َوالَغاِئُط 

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة

)**) َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َوَحِفَظُه 
َحُه َأَيَدُه  َوَرَ

اهُ َتَعاى
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ِمَ��ا ا ُيْؤَكُل َحُْمُه، َواَمنُِي، َوَدُم احَْيِض، َوااْس��تَِحاَضِة، َوالنَِفاِس، َواخَْمُر، َوُكُل 
ُمْسِكٍر، َوالُفَقاُع، َوُلَعاُب الِكاِب، َواُمُسوِخ، َوَيْسَتوي َقِليُل ذلَِك َوَكثُِرُه.

َوا َجِ��ُب إَِزاَلُة َم��ا َعَدا الِدَماَء الَثاَثَة ِم��ن الِدَماِء اَمْس��ُفوَحِة إَِا َأْن َتِزيَد َعْن 
ا َفَا َنَقَص، ُمَتَفِرًقا َكاَن َأو ُجَْتِمًعا، َوَدُم الَسَمِك  ِدْرَهٍم، َوا َجُِب إَِزاَلُة َما َكاَن ِدْرَمً
اِغيِث ا َجُِب إَِزاَلُتُه، َوَكذلَِك َما ا َنْفَس َلُه َس��اِئَلًة، َوَدُم الَقْرِح إِْن َرَقَأ اْعُتِرَ  َوالَرَ
فِيِه الِدْرَهُم، َوإِْن َمْ َيْرَقْأ َجاَزِت الَصاُة َمَعُه َما َداَم َراِشًحا، َوُكُل َما ا َتتُِم الَصاُة 
وُز الَصاُة فِيِه َوإِْن َكاَن َنِجًس��ا،  بِاْنِف��َراِدِه َكالِتَكِة َواجَْوَرِب َوالَقَلنُْس��َوِة َوالنَْعِل َجُ

اِب. َوَيْطُهُر َأْسَفُل اخُِف َوالنَْعِل بِالُرَ
َوَتْطُهُر اأَْرُض َوالَبَواِري َواحُُرُ ِمن الَبْوِل إَِذا َجَفَفْتَها الَش��ْمُس، َوإَِذا َمَس 
الَكْلُب َأو اِخنِْزيُر َأو َجَس��ُد الَكافِِر َأو الَفأَرُة َأو الَوَزَغُة َثْوَب اِإْنَس��اِن َيابًِس��ا َرَشُه 

باَماِء، َوَكذا َلو َظَن ُوُصوَل النََجاَسِة إِى الَثْوِب، َوَما َعَدا ذلَِك ا َيُزوُل إَِا بِاَماِء.
َوِمن اأَْصَح��اِب َمْن َأَج��اَز إَِزاَلَة النََجاَس��ِة بِاَماِئَعاِت، َوااْقتَِص��اُر َعى اَماِء 
َأْوى)*)، َوي َنَجاَس��ِة َذْرِق الَدَج��اِج َوَعَرِق اِإبِِل اجََاَل��ِة َوَعَرِق اجُنُِب ِمن احََراِم 

ِخاٌف، َوُهَو ِعنِْدي َنْدٌب)**) )1).

كَِتاُب الَصلِة
َوِهَي ِقْسَاِن: َواِجٌب، َوَنْدٌب.

َفالَواِج��ُب َمْ��ٌس: َص��اُة الَي��ْوِم َوالَلْيَل��ِة، َواجُُمَع��ِة، َوالِعيَدْي��ِن، َواآَياِت 
َكالُكُسوِف َوالَزْلَزَلِة، َوالَصاُة َعى اَمْوَتى، َوَما َعَداُه َنْفٌل.

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 56-52.

)**) َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ

)*) َبَلَغ
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ُب بَِغْرِ  َوُكُلَها َجُِب بَِغْرِ َس��َبٍب إَِا َص��اَة اآَياِت، َواأَْم��َواِت )1)، َوُكُلَها َجِ
ٍط إَِا اجُُمَعَة، َوالِعيَدْيِن. َرْ

َوَقْد ُتْقَرُ الَصاُة ي َكِمَيتَِها َكَصاِة اُمَسافِِر، َواخَاِئِف، َوَقْد ُيْقَرُ ي َكْيِفَيتَِها 
َكَصاِة اُمْوَحِِل، َوالَسِفينَِة، َوالَغِريِق، َواُمَطاَرَدِة، َواَمِريِض، َوالُعْرَياِن.

]ِذْكُر ُمَقِدَماِت الَصلِة[
��ا، َوَكْيِفَيتَِه��ا، َوَما َيْل��َزُم بِالَتْفِريِط  َوالِعْل��ُم بِالَصاِة َيْس��َتْدِعي َبَي��اَن ُمَقِدَماِهَ

 

فِيَها)*).
َوُمَقِدَماُها ِس��ٌت: الَطَهاَرُة، َوالِقْبَلُة، َوالَوْقُت، َوَما ُيَصَى فِيِه، َوَعَلْيِه، َواأََذاُن 

َواِإَقاَمُة.

]ِذْكُر َمْعِرَفِة الِقْبَلِة[
َأَما الَطَهاَرُة َفَقْد َمَضْت، َوَأَما الِقْبَلُة: َفِهَي الَكْعَبُة ِأَْهِل اَمْسِجِد، َواَمْسِجُد مَِْن 
َن��َأى َعنُْه، َوَأْهُل ُكِل ِجَهٍة َيَتَوَجُهوَن إِى الُرْكِن الِذي َيِليِهم، َوَتَوُجُه اجَِميِع إَِنَا ُهَو 

إِى احََرِم، َوُهَو َعْن َيِمِن الَكْعَبِة َأْرَبَعُة َأْمَياٍل َوَعْن َيَساِرَها َثَانَِيُة َأْمَياٍل.
م، َوَعْنَ  َق َعْن ِش��َاِهِ َعُل��وَن الَغْرَب َع��ْن َيِمينِِهم، َوال��َرْ َوَأْه��ُل الِع��َراِق َجْ
الَش��ْمِس ِعنَْد ال��َزَواِل َعى َحاِجبِِه��م اأَْيَمِن، َواجَ��ْدَي َخْلَف َمنِْكبِِه��م اأَْيَمِن، 

َوُيْسَتَحُب ِأَْهِل الِعَراِق الَتَياُرُ َقِليًا.

)1) ي اَأْص��ِل ِعَب��اَرُة: »َوُكُلَها َعى اَأْعَي��اِن إِاَ َصَاَة اَأْمَواِت«، َوُصِحَح��ْت بِالِعَباَرِة اُمْثَبَتِة: 

»َوُكُلَها َجُِب بَِغْرِ َسَبٍب إَِا َصَاَة اآَياِت، َواأَْمَواِت« ِمن اهَاِمِش.

)*) َبَلَغ ]ِقَراَءًة[ 

َوَحِفَظُه 
َحُه َأَيَدُه  ]َوَرَ

اهُ َتَعاَى[
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َوَلو َجِهَل اُمَصّي الِقْبَلَة َصَى الَصاَة الَواِحَدَة إِى َأْرَبِع ِجَهاٍت، َوَلو َظَن ِجَهًة 
َفَصّى إَِلْيَها ُثَم َتَبَنَ اخََطُأ َفإِْن َكاَن الَوْقُت َباِقًيا َأَعاَد، َوإِْن َخَرَج َمْ ُيِعْد إَِا َأْن َيُكوَن 

ُمْسَتْدبًِرا.
َوُرِخَص ي الَس��َفِر َصاُة النَافَِلِة َحْيُث َتَوَجَهِت الَراِحَلُة، َوااْستِْقَباُل َأْفَضُل 

َوَلو بَِتْكبَِرِة اِإْحَراِم.

]ِذْكُر اأَْوَقاِت[
َوَأَما الَوْقُت:

َك  َف��إَِذا َزاَل��ِت الَش��ْمُس َدَخَل َوْق��ُت الُظْهِر، َف��إَِذا َمَى ِمْق��َداُر َأَداِئَها اْش��َرَ
الَفْرَض��اِن َحَتى َيْبَقى لِلُغ��ُروِب ِمْقَداُر َأْرَبٍع َفَيْخُلُص الَوْق��ُت لِلَعْرِ َحَتى َتْغُرَب 
الَش��ْمُس، َوَوْقُت اَمْغِرِب ِعنَْد ُغُروِب الَش��ْمِس َحَتى َيْبَقى لَِذَهاِب الَشَفِق اأَْمَِر 

ِمْقَداُر َثاِث َرَكَعاٍت َفَيَتَضَيُق)*).
َوُرِوَي َج��َواُز َتْأِخِرَه��ا لِلُمَس��افِِر إِى ُرْب��ِع الَلْي��ِل. َوَوْقُت الِعَش��اِء إَِذا َذَهَب 
الَش��َفُق اأَْمَُر إِى اْنتَِصاِف الَلْيِل، َوِقيَل إِى ُثُلِث الَلْي��ِل، َوَوْقُت َفِريَضِة الَغَداِة إَِذا 
ُض إِى ُطُلوِع الَش��ْمِس، َفا َجُوُز َتْقِديُم الَص��اِة َعى َوْقتَِها إَِا  َطَل��َع الَفْجُر اُمْعَرِ
الِعَش��اَء َفإَِن اَمْعُذوَر ُيَقِدُمَها َعى ُسُقوِط الَش��َفِق)**)، َوَلو َظَن إِْنَساٌن ُدُخوَل الَوْقِت 

 

َفَص��ّى ُثَم َعِلَم َأّن��ُه َمْ َيْدُخْل، َفإِْن َدَخَل َعَلْيِه َوُهَو فِيَها َمْ ُيِعْد، َوإِْن َفَرَغ َقْبَل ُدُخولِِه 
َأَعاَد.

َوَوْق��ُت َنافَِلِة الُظْه��ِر َبْعَد الَزَواِل َقْبَل الَفْرِض، َوَنافَِلُة الَع��ْرِ َبْعَد الُظْهِر َقْبَل 
، َوَنافَِلُة اَمْغِرِب َبْعَدَها، َوَصاُة الَلْيِل َبْع��َد اْنتَِصافِِه، َوَوْقُت َصاِة اآَياِت  الَع��ْرِ

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َوَحِفَظُه ]َأَيَدُه 
اهُ َتَعاَى[

)**) َبَلَغ ِقَراَءًة
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ُمَدُة َبَق��اِء ُموِجبَِها، َوُيَصَى َعى ال�َمْي��ِت َبْعَد َدْفنِِه إِى َثاَثِة أَي��اٍم، َوَصاُة الِعيَدْيِن 
 

َما َبْنَ ُطُلوِع الَش��ْمِس إِى الَزَواِل، َواجُُمَعُة َبْعَد الَزَواِل، َوالنََوافُِل اُمَوَقَتُة بَِحَس��ِب 
َما ُعِنَ َهَا.

]ِذْكُر َأْحَكاِم َما ُيَصَى فِيِه[
َوَأَما َما ُيَصَى فِيِه:

وُز الَصاُة فِي��ِه، َوُهَو الُقْط��ُن َوالَكَتاُن،  َفِلَب��اٌس َوَم��َكاٌن، َفالِلَباُس ِمنْ��ُه َما َجُ
َوَما ُمِزَج ِمن اِإْبِريَس��ِم بِ��َا ُيَصَى فِيِه، َواخَُز اخَالُِص َا اَمْغُش��وُش بَِوَبِر اأََرانِِب 
َوالَثَعالِِب، َوَا اِإْبِريَس��ُم اَمْحُض، َوِجْلُد َما ُي��ْؤَكُل َحُْمُه إَِذا َكاَن ُمَذًكى، َوُصوُفُه 
َوَش��ْعُرُه َوَوَبُرُه، َوِمنُْه َما ُيْكَرُه، َوُهَو الِثَياُب الُس��وُد إَِا الِعَاَمَة، َوي ِمْئَزٍر َمْش��ُدوٍد 
وُز الَصاُة فِيِه،  َفْوَق الِثَياِب، َأْو َقَباٍء َمْش��ُدوٍد، َوي َثْوٍب فِيِه ُصوَرٌة َوإِْن َكاَن ِمَا َجُ

ُرُم َوُهَو َما َعَدا َما ُذِكَر. َأو لَِثاٍم، َأو َشْعٍر َمْعُقوٍص، َوِمنُْه َما َحْ
َوُرِوَي ُرْخَصٌة ي الَسُموِر، َوالَفنَِك، َوالِسنَْجاِب، َوُرِخَص لِلنَِساِء ي اِإْبِريَسِم 

اَمْحِض، َولِلُمَحاِرِب َوَعَلْيِه ِدْرٌع ِمنُْه.
ا َصَحْت َصاُتُه، َوُيْسَتَحُب َأْن َيْسُرَ  ُمَ َوَعْوَرُة الَرُجِل: ُقُبُلُه َوُدُبُرُه، َفإَِذا َس��َرَ
َجَسَدُه، َوَأَقُلُه َأْن َيُكوَن َعى َكتِِفِه َخْيٌط، َواحَُرُة الَبالَِغ�]�ُة[ َاُبَد َهَا ِمْن ِدْرٍع َوِمَاٍر، 
َتِزَئ��اِن بِالِدْرِع، َواجَْمُع َب��ْنَ اِخَاِر َوالِدْرِع َأْفَض��ُل، َوَا َبْأَس  َواأََم��ُة َوالَصبَِيُة َجْ
، َوالنَْعِل الَعَربَِيِة، َوَأَما الِس��نِْدُي َوالُشِمْش��ُك َفا،  بِالَصاِة ي اخُِف، واجُْرُموَقْنِ

إَِا ي الَصاِة َعى اَمْوَتى.
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]ِذْكُر َأْحَكاِمِ اَمَكاِن[
َواَمَكاُن:

وُز الَصاُة فِيِه، َوُهَو ُكُل َأْرٍض َطاِهَرٍة َغْرِ َمْغُصوَبٍة َوا َمنِْهٍي َعنَْها. ِمنُْه: َما َجُ
َوِمنُْه: َما َيْزَداُد َثَواُهَا فِيِه، َوُهَو اَمَشاِهُد، َوُبُيوُت الِعَباَداِت.

َوِمنْ��ُه: َما َينُْق��ُص َثَواُهَا، َوُه��َو الَكنَاِئُس، َوَج��َواُد الُطُرِق، َوَمَعاطِ��ُن اِإبِِل، 
َوالَسْبَخُة، َواحََاُم.

ُرُم الَص��اُة فِيِه: َوُهَو ُبُيوُت اخُُموِر َوالنِ��َراِن، َوُبُيوُت اَمُجوِس،  َوِمنْ��ُه: َما َحْ
َواَمْغُصوُب، َواَمَقابُِر إَِا َأْن َيُكوَن َحاِئٌل َوَلو َقْدَر َلبِنٍَة.

َوُرِوَي َجَواُز الَصاِة إِى ُقُبوِر اأَِئَمِة َخاَصًة.
َمٌة، َأو َسْيٌف ُجََرٌد)*)،  َوالَصاُة ي َمْوِضٍع ي ِقْبَلتِِه َتَصاِويُر ُجََسَمٌة، َأو َناٌر ُمْرَ

َأو إِْنَساٌن ُمَواِجٌه، َمْكُروَهٌة، َوإِْن َوَرَد َما َيُدُل َظاِهُرُه َعى احَْظِر.

]ِذْكُر َأْحَكاِم َما ُيَصَى َعَلْيِه[
َوَأَما َما ُيْسَجُد َعَلْيِه َفُهَو: اأَْرُض، َأو َما ُتنْبُِتُه اأَْرُض)**) َما َمْ َيُكْن َمْلُبوًسا َأو 

. َثَمًرا، َفا َجُوُز الُسُجوُد َعى الُقْطِن، َوا الَكَتاِن، َوُيَصَى َعى الَبَواِري َواحُُرِ
َوُيْك��َرُه الُس��ُجوُد َع��ى َم��ا َمَس��ْتُه النَ��اُر َكاآُج��ِر َواخَ��َزِف، َواأَْرِض التِي 
َكاُمْس��َتِحيَلِة، َوَعى اَمَعاِدِن َواأَْرِض اُمْسَتِحيَلِة، َوُيْس��َتَحُب َعى اأَْلَواِح ِمْن ُتْرَبِة 

ُقُبوِر اأَِئَمِة َوَخَشبَِها.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ

)**) َبَلَغ 

ِق�]�َراَءًة[
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]ِذْكُر اأََذاِن َواِإَقاَمِة[
َوَأَما اأََذاُن َواِإَقاَمُة َفُهَا ُمْس��َتَحَباِن لِلَصَلَواِت اخَْمِس، َوَيَتَأَكَداِن ي اَمْغِرِب 
َهُر  ا ي َح��ِق الِرَجاِل آَكُد ِمن النَِس��اِء، َوَجْ َوالَفْج��ِر، َوا ُي��َؤَذُن لَِغ��ْرِ اخَْمِس، َوُمَ
ا َمَْس��ٌة َوَثاُثوَن َفْص��ًا، اأََذاُن َثَانَِيَة َعَرَ َفْصًا،  الَرُج��ُل َوُتِرُ اَمْرَأُة، َوَأْعَداُدُمَ
، َوالَكْيِفَيُة َأْن َيِقَف َع��ى َأَواِخِر الُفُصوِل ِمْن َغ��ْرِ إِْعَراٍب،  َواِإَقاَمُة َس��ْبَعَة َع��َرَ
��ِدَر اِإَقاَمَة، َوَأْن َيُك��وَن َعى َطَهاَرٍة، َوَيَتَأَك��ُد ي اِإَقاَمِة، َوَأْن  َوُيَرِت��َل اأََذاَن، َوَحْ
ِلَلُها بِِذْكِر َمْدِح اهِ ُسْبَحاَنُه َوالَثنَاِء، َوَأْن َيْفِصَل  َيُكوَن ُمَواِجًها لِلِقْبَلِة َقاِئًا، َوَأْن ُخَ
َبْينَُه��ا إِْن َكاَن َغْرَ إَِماٍم بَِس��ْجَدٍة َأْو َخْط��َوٍة، َوإِْن َكاَن إَِماًما َفَصَل َبْينَُهَا بَِرْكَعَتِن ي 

َغْرِ اَمْغِرِب، َفإَِنُه َيْفِصُل َبْينَُهَا بَِخْطَوٍة إَِماًما َكاَن َأو َمْأُموًما)*) )1).

ُح َكْيِفَيِة الَصلِة َرْ
َوَتْشَتِمُل َعى: َواِجٍب، َوَنْدٍب.

 ، َفالَواِجُب: النَِيُة لِلُقْرَبِة َوالَتْعِيِن، َوَتْكبَِرُة ااْفتَِتاِح، َوِقَراَءُة احَْمِد ي اأُوَلَيْنِ
َوالَتْخِيُر َبْنَ احَْمِد َوالَتْسبِيِح ي ُكِل َثالَِثٍة َوَرابَِعٍة، َوالُرُكوُع، َوالُسُجوُد، َوالَتْسبِيُح 
فِيِهَا، َوالَتَش��ُهَداِن، َوالَص��اُة َعى النَبِِي، َوي اأَْصَحاِب َم��ْن َأْحََق بِالَواِجِب 
َتْكبَِراِت الُرُكوِع َوالُسُجوِد َوالِقَياِم َوالُقُعوِد َواجُُلوِس ي الَتَشُهِد َوالَتْسِليِم، َوُهَو 

اأََصُح.
َوَم��ا َعَدا ذلَِك َنْدٌب، َفَمْن َأَخَل بَِواِجٍب َأَعاَد، َوَأَما النَاِي َفَس��َيْأِي ُحْكُمُه إِْن 

َشاَء اهُ)**).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 69-59.

)**) َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه 
]اهُ[

)*) َبَلَغْت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
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ُح الَكْيِفَيِة: َرْ
إَِذا َزاَلِت الَشْمُس َوَقَف ُمَتَذِلًا ُمْفِرًغا َقْلَبُه ِمن الَعاِئِق، َواْفَتَتَح الَصاَة بَِسْبِع 
َتْكبِ��َراٍت َبْينَُه��ا)1) َثاَثُة َأْدِعَيٍة، َرافًِعا َيَدْيِه ب�َِها اَ َيَتَجاَوُز َش��ْحَمَتْي ُأُذَنْيِه، َوَيَتَأَكُد 
ذلِ��َك ي َأَوِل ُكِل َفِريَض��ٍة، َوي ُأوَى َنَوافِِل الَزَواِل، َوَأَوُل��ُه َنَوافُِل اَمْغِرِب، َواأُوَى 

ِمْن َصاِة الَليِل، َوي الَشْفِع َوالَوْتِر، َوَلو اْقَتَرَ َعى َمٍْس َأو َثاٍث َجاَز)*).
َوالَواِجُب َواِحَدٌة َوِهَي َتْكبَِرُة اِإْحَراِم، ُثَم َيْقَرُأ َبْعَد الَفْصِل اأَِخِر )احَْمُد( 
ُمْفَتتًِحا بِالَتَعُوِذ، َوَبْعَد )احَْمُد( ُس��وَرًة ِمْن ِخَفاِف اُمَفَصِل، ُثَم ُيَكِرُ لِلُرُكوِع َرافًِعا 
َيَدْيِه َوَيْرَكُع، َوُيْس��َتَحُب ي ُرُكوِعِه َتْس��ِوَيُة َظْهِرِه َوَمُد ُعنُِقِه َوَنَظ��ِرِه إِى َبْنَ ِرْجَلْيِه 
َوَتْفِريُقُهَا َوَوْضُع َباطِِن َكَفْيِه َعى ُرْكَبَتْيِه، َوَيُقوُل: »ُس��ْبحاَن َرِيَ الَعظِيِم َوبَِحْمِدِه« 
َثاًثا، َواخَْمُس َأْفَضُل، َوالَسْبُع َأْكَمُل، َوالَواِجُب َواِحَدٌة، ُثَم َيْرَفُع َوَيُقوُل: »َسِمَع 
اهُ مَِْن َمَِده، احَْمُد هِِ َرِب الَعاَمَِن«، ُثَم َيْرَفُع َيَدْيِه بِالَتْكبِِر لِلُسُجوِد َوَيْسُجُد َعى 
َس��ْبَعِة َأْعُظٍم ُوُجوًبا: اجَْبَهِة َوَباطِِن الَكَفِن َوالُرْكَبَت��ِن َوإِْهَاَمي الِرْجَلِن، َوُيْرِغُم 

بَِأْنِفِه ُسنًَة)**).
َوُيْس��َتَحُب َأْن َيَتَجاَف ي ُسُجوِدِه، َوَأْن َينُْظَر إِى َطَرِف َأْنِفِه، َوَيُقوُل: »ُسْبَحاَن 
َرِيَ اأَْع��َى َوبَِحْم��ِدِه« َكَا َوَصْفنَ��اُه ي الُرُكوِع، ُثَم َيْرَفُع َرْأَس��ُه َوُيَك��ِرُ وَيْطَمِئُن، 
َوَيَت��َوَرُك ي ُجُلوِس��ِه، َوَينُظُر إِى ِحْج��ِرِه، َوَيْدُعو، ُثَم َيْرَفُع َيَدْيِه بِالَتْكبِِر َوَيْس��ُجُد 
ِل��ُس َداِعًيا، ُثَم َينَْهُض َوُهَو َيُق��وُل: »بَِحْوِل اهِ  َثانَِي��ًة َكاأُوَى، ُثَم َيْرَفُع َرْأَس��ُه َوَجْ
َوُقَوتِِه َأُقوُم َوَأْقُعُد«، ُثَم َيْقَرُأ: )احَْمُد( َوُس��وَرًة، ُثَم َيْقنُُت اْستِْحَباًبا بَِكِلَاِت الَفَرِج 
َه��ا، َوُهَو ي ُكِل َثانَِيٍة َقْبَل الُرُكوِع، ُثَم َيْرَكُع َوَيْس��ُجُد َكَا َذَكْرَناُه، ُثَم َجِلُس  َأو َغْرِ

)1) َلَعَل اَأْصَوَب: )َبْينََها(.

)*( َبَلَغ 

ِق�]�َراَءًة[

)**( ]َبَلَغ[ 

ًحا  ِقَراَءًة َوَرْ
َأَيَدُه اهُ َتَعاى



141

لِلَتَش��ُهِد، َوالَواِجُب فِيِه الَش��َهاَدَتاِن َوالَصاُة َعى النَبِِي َوَع��ى آلِِه، َوَما َزاَد 
اَه الِقْبَلِة َتْس��ِليَمًة َواِحَدًة َوَيُقوُل: »الَس��اُم َعَلْيُكم َوَرْمَُة اهِ«،  َنْدٌب، ُثَم ُيَس��ِلُم ِجَ

َوَينَْحِرُف بَِوْجِهِه َيِمينًا، َوُيتُِم َثَاِيَ َرَكَعاٍت ُكُل َرْكَعَتِن بَِتْسِليَمٍة َعى َما َذَكْرناُه.
ُثَم ُيَؤِذُن َوُيِقيُم َوُيَصِي الُظْهَر َأْرَبًعا بَِتْسِليَمٍة، َيْقَرُأ ي اأُوَى: )احَْمُد( َوُسوَرًة، 
َوي اأُْخَرَي��ْنِ )احَْمُد( َأو َيُقوُل: »ُس��ْبَحاَن اهِ َواحَْم��ُد هِِ َوا إِلَه إَِا اهُ« َثاًثا، 

.» َوَيِزيُد ي الَثالَِث�]�ِة[: »َواهُ َأْكَرُ
َوِصَف��ُة الَتْس��ِليِم: َأْن ُيوِم��َئ بَِوْجِه��ِه إِى الِقْبَلِة َفَيُقوَل: »الَس��اُم َع��ى اأَِئَمِة 
َن«، َوُيوِمَئ بُِمْؤِخِر َعْينِِه إِى َيِمينِِه،  الَراِشِديَن، الَساُم َعَلْينا َوَعى ِعَباِد اهِ الَصاِحِ
َوُيْس��َتَحُب الَتْعِقيُب بِالُدَعاِء َوَتْس��بِيِح الَزْهَراِء َعَلْيَها الَس��اُم، ُثَم َيْس��ُجُد َوُيَعِفُر، 
، ُثَم َيُعوُد إِى  ُك َخَدُه اَأْيَمَن ]ي[)2) َمْوِضِع ُس��ُجوِدِه، ُث��َم َخَدُه اَأْيَرَ ]ُثَم[)1) َيْرُ

الُسُجوِد َوَيْدُعو، ُثَم ُيَصِي َثَاِن َرَكَعاٍت َكَا َذَكْرَنا)*).
ُثَم ُيِقيُم الَعْرَ َوُيَصِي َأْرَبًعا َكالُظْهِر، َفإَِذا َغَرَبِت الَش��ْمُس َأَذَن َوَأَقاَم َوُيَصِي 
َثاَث َرَكَعاٍت اَمْغِرَب بَِتَش��ُهٍد ي الَثانَِيِة ِمْن َغْرِ َتْسِليٍم، َوَيَتَشَهُد ي الَثالَِثِة َوُيَسِلُم، 
، َفإَِذا َغاَب الَشَفُق اأَْمَُر َأَذَن َوَأَقاَم َوَصَى الِعَشاَء  ُثَم ُيَصِي َنافَِلَتَها َأْرَبًعا بَِتْسِليَمَتْنِ

َأْرَبًعا َكالُظْهِر.
ُث��َم ُيَصِي َرْكَعَتْنِ ِم��ْن ُجُلوٍس ُتَعَداِن بَِرْكَع��ٍة، َفإَِذا اْنَتَص��َف الَلْيُل َصَى َثَاِن 
ِع،  َتِهُد ي الُدعاِء َوالَتَرُ َرَكَعاٍت بَِأْرَبِع َتْس��ِليَاٍت، َيْقَرُأ فِيِهَا الُس��َوَر الِطَواَل، َوَجْ
َوُيطِي��ُل َحَتى َتِصَل َصاُة الَلْيِل بَِصاِة النََهاِر، ُثَم ُيَصِي َرْكَعَتِي الَش��ْفِع ب�ِ)احَْمُد( 

)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)2) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة
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َو)ُقْل ُهَو اهُ َأَحٌد(، ُثَم ُيَس��ِلُم َوُيَصِي الَوْتَر َرْكَعًة واِح��َدًة بِ�)احَْمُد( َو)الَصَمُد(، 
، َوُيْكثُِر ااْستِْغَفاَر. َوَيْدُعو فِيَها بِاَمْرُسوِم َأو بَِا َتَيَرَ

ُثَم ُيَصِي َرْكَعَتِي الَفْجِر، َفإَِذا َطَلَع الَفْجُر الَثاِي َأَقاَم َوَصَى َرْكَعَتِي الَغَداِة، َيْقَرُأ 
ي ُكِل َواِحَدٍة: )احَْمُد( َوِمن اُمَفَصِل)*) )1).

ِذْكُر َصلِة الَسَفِر
إَِنَا َيْلَزُم الَتْقِصُر إَِذا َكاَن الَس��َفُر َساِئًغا، َوَكاَنِت اَمَساَفُة َثَانَِيَة َفَراِسَخ َأو َأْرَبَعًة 
ا، َوا ُيَقِرُ َمْن َس��َفُرُه َأْكَثُر ِمْن  َم��َع إَِراَدِة الَع��ْوِد لَِيْوِمِه، َوَلو َعَزَم الَع��ْوَد َكاَن ُخََرً
اِئِط ُيَقِرُ ِمْن ُكِل  ِه َكاُمَكاِرِي َواَمَاِح، َوَمْن َمِعيَش��ُتُه ي الَس��َفِر، َوَم��َع الَرَ َحَرِ
َة َرْكَعًة، َوَتْس��ُقُط  ، َفَتُك��وُن َفَراِئُضُه ي الَي��ْوِم َوالَلْيَلِة إِْحَدى َعْرَ ُرَباِعَي��ٍة َرْكَعَت��ْنِ
ُة، َوَتْبَقى َنَوافُِل الَلْي��ِل، َوِهَي)2) َمَع َنافَِلِة اَمْغِرِب َوَرْكَعَتِي  َنَوافِ��ُل الُظْهَرْيِن َوالُوَتْرَ
وَرِة ااْقتَِص��اُر ي الَفِريَضِة َعى  َة َرْكَعًة، َولِلُمَس��افِِر َمَع ال��َرُ الَفْج��ِر َس��ْبَع َع��ْرَ
)احَْمُد( َوَتْس��بِيَحٍة َواِحَدٍة لِلُرُكوِع، َوِمْثِلَها لِلُسُجوِد، َوَتْعِجيُل الَصاِة، َوالَصاُة 
ِة  ِه، َوَلو َنَوى إَِقاَمَة َعَرَ َعى الَراِحَلِة، َوا ُيَقِرُ اُمَسافُِر َحَتى َيِغيَب َعنُْه َأَذاُن ِمْرِ
َأَياٍم ي َبَلٍد َواِحٍد َأَتَم، َوَلو َنَوى ُدوَن ذلَِك َبِقَي َعى َتْقِصِرِه، َوَلو َتَرَدَد َقَرَ َما َبْينَُه 

َوَبْنَ َشْهٍر ُثَم ُيتُِم)**).

وَرِة ِذْكُر َباِقي َصلِة الَضُ
يَاِء،  َصاُة اخَْوِف َمْقُصوَرٌة َكالَسَفِر، َوَسَيْأي ي اجََاَعِة، َوَصاُة ام�ُوَحِِل بِاِإِ

)1) اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 74-69.

)2) ي اأصل: )َوُهَو( واأصوب ما أثبتناه.

)*( ]َبَلَغ ِقَراَءًة[ 

ًحا ]َأَيَدُه[  َوَرْ
اهُ َتَعاى
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َوُس��ُجوُدُه َأْخَفُض ِمْن ُرُكوِعِه، َوَصاُة الَس��ِفينَِة َعى َما ُيْمِكنُ��ُه َقاِئًا، َوإَِا َقاِعًدا، 
َوَيَتَوَج��ُه إِى الِقْبَلِة َوَي��ُدوُر َمَعَها ي الَفِريَضِة إِْن َداَرِت الَس��ِفينَُة، َوَل��و َمْ َيَتَمَكْن َمْ 

ُحَْرْج)*)، َوي النَافَِلِة ُيَصِي إِى َصْدِرَها َكْيَف َداَرْت.
َوَص��اُة الَغِري��ِق َكاُموَحِِل، َوا ُيَص��ِي ُمْضَطًرا إَِا آِخَر الَوْق��ِت، َواُمَطاَرُد إِْن 
َأْمَكنَُه الَصاُة بِاِإيَاِء َفَعَل، َوإَِا َصَى بِالَتْكبِِر َوالَتْهِليِل، َوَصاُة اَمِريِض بَِحَسِب 
إْمَكانِِه َقاِئًا َوإَِا َقاِعًدا َأو ُموِمًئا، َوُيوِمُئ لُِسُجوِدِه َأْكَثَر ِمْن ُرُكوِعِه، َوَصاُة الُعْرَياِن 
َقاِئًا ُموِمًئا إِْن َكاَن بَِحْيُث َيْأَمُن َمْن َيَراُه، َأو ُيَصِي َعى َجنَاَزٍة َوإِْن َمْ َيْأَمْن ُمَشاِهًدا، 

َأو َكاَن َجاِمًعا َصَى َجالًِسا.

ِذْكُر َصلِة اُجُمَعِة
ِط ُوُجوِد اِإَماِم َأو َمْن  إَِن��َا َجُِب َعى احُِر الَبالِِغ َغْرِ اِهِم، َوا اُمَس��افِِر، بِ��َرْ
َماُم َأَحُدُهم، َوا َجُِب َعى َم��ْن َبْينَُه َوَبْنَ  َنَصَب��ُه اِإَماُم، َوَمَْس��ِة َنَفٍر َفَصاِع��ًدا، اِإِ
، َوَجُِب َعى َمْن َمَس��اَفُتُه َفْرَس��َخاِن َف��َا ُدوُن، َوَيْقَرُأ ي  ]ال���[ُأوَى )احَْمُد( َو)اجُُمَع��ِة(، َوي الَثانَِيِة )احَْم��ُد( َو)اُمنَافِِق��َن(، َوَعى اِإَماِم  اجُُمَعِة َأْزَيُد ِمْن َفْرَس��َخْنِ
ُقنُوَتاِن: ي اأُوَى َقْبَل الُرُكوِع، َوالَثانَِيِة َبْعَدُه، َوَجُِب َأَماَمَها اخُْطَبَتاِن، َوُيْس��َتَحُب 
الُغْس��ُل، َوَما َقُرَب ِمْن الَصاِة َأْفَضُل، َوالِس��َواُك، َوُلْبُس َنظِي��ِف الِثَياِب، َوَحْلُق 

الَرْأِس َواِإْبَطْنِ َوالَعاَنِة، َوَقُص الَشاِرِب َواأَْظَفاِر.

ِذْكُر َصلِة الِعيَدْيِن
َتِم��ْع، َوِهَي َرْكَعَتاِن:  ِة ي اجُُمَعِة، َوُيْس��َتَحُب َما َمْ َجْ وِط اُمْعَتَرَ َوَجِ��ُب بِالُرُ
َيْق��َرُأ ي اأُوَى: )احَْم��ُد( َو)َس��ِبْح..(، ُث��َم ُيَكِرُ َوَيْقنُُت َمًْس��ا، ُثَم ُيَك��ِرُ َوَيْرَكُع 

)*( َبَلَغ 
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، َوَيُقوُم بِالَتْكبِِر َفَيْقَرُأ: )احَْمُد( َو)الَشْمِس(، ُثَم ُيَكِرُ َوَيْقنُُت  َوَيْس��ُجُد َس��ْجَدَتْنِ
َثاًثا، ُثَم ُيَكِرُ َوَيْرَكُع َوَيْسُجُد َسْجَدَتِن، َوَيَتَشَهُد َوُيَسِلُم، َوُيْسَتَحُب اإْصَحاُر ِهَا 
ا َكاجُُمَعِة، َوُيَكِرُ ي الِفْطِر َعِقيَب َأْرَبِع  َت الَس��َاِء، َواخُْطَبَتاِن َبْعَد الَصاِة، َوُمَ َحْ
، َأَوُهَا َصاُة الِعيِد،  َصَلَواٍت: َأَوُهَا اَمْغ��ِرُب َلْيَلَة الِعيِد، َوي اأَْضَحى َعِقيَب َعْرٍ

َة)*) )1). َوي ِمنًى َعِقيَب َمَْس َعْرَ

]ِذْكُر َما َلُه َسَبٌب ِمن الَصَلَواِت[
ِذْكُر ما َلُه َسَبٌب، َوهَو َصاَتاِن:

اأُوَى: َص��اُة اَمْوَتى، َوِهَي َف��ْرٌض َعى الِكَفاَيِة، ُيَكِرُ َمْ��َس َتْكبِراٍت َيْرَفُع 
 بِاأُوَى َيَدْيِه َحْس��ُب، َوَيْش��َهُد َأْن َا إِلَه)2) إِاَ اهُ، ُثَم َثانَِي��ًة، َوُيَصِي َعى النَبِِي
َوَع��ى آلِِه، ُثَم َيْدُع��و لِلُمْؤِمنَِن، ُث��َم َرابَِعًة َوَيْدُع��و لِل�َمْيِت، ُثَم َخاِمَس��ًة َوَيُقوُل: 

»َعْفَوَك َعْفَوَك«.
َوُيْس��َتَحُب َأْن َيِق��َف َمْوِقَفه َُحَتى ُتْرَف��َع اجَنَاَزُة، َوَأْن َيِقَف اِإَم��اُم ِعنَْد َصْدِر 
اَمْرَأِة َوَوَس��ِط الَرُجِل)**)، َوَلو اْجَتَمَعْت َجنَاِئُز ُخَْتِلَف��ٌة ُجِعَل الَرُجُل ِمَا َيي اِإَماَم، 
طَِها الَطَهاَرُة،  َوَبْع��َدُه اخُنَْثى، َوَبْع��َدُه الَصبُِي، َواَمْرَأُة إِى امِْحَراِب، َوَلْي��َس ِمْن َرْ
َب��َى ِهَي ِمْن َفْضِلَها، َوُيَتَيَمُم َمَع ُوُجوِد ام��اِء، َوُيَصِي َلْيًا َوَهَاًرا َما َمْ َيَتَضَيْق َوْقُت 

ٍة، َوالَوِيُ َأَحُق بِالَصاِة َأو َمْن َيْأُمُرُه، َواجََاَعُة فِيَها ُسنٌَة ُمَؤَكَدٌة. َحاِرَ
الَثانَِيُة: َصاُة الُكُس��وِف َوالَزاِزِل َوالِرَياِح الَش��ِديَدِة َواآَياِت، َوِهَي واِجَبٌة 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 78-74.

)2) ي اَأْصِل: »َأّا إِلَه«.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ

)**( َبَلَغ 

ِق�]�َراَءًة[
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اِق إِى اْبتَِداِء  َع��ى الَبالِِغ الَعاِقِل، َواجََاَعُة فِيَها ُمْس��َتَحَبٌة، َوَوْقُتها ِمن اْبتَِداِء ااْحِرَ
ااْنِجاِء، َوِهَي َعْرُ ُرُكوَعاٍت بَِأْرَبِع َس��َجَداٍت، ُيَكِرُ لِاْفتَِتاِح، َوَيْقَرُأ: )احَْمُد( 
َوُس��وَرًة َجاِه��ًرا بِالِقَراَءِة، ُث��َم َيْرَكُع، ُثَم َينَْتِص��ُب، َحَتى ُيتَِم َمًْس��ا، َوي َرْفِعِه ِمن 
اخَاِمِس َيُقوُل: »َس��ِمَع اهُ مَِْن َمَِدُه«، ُثَم َيْسُجُد َسْجَدَتِن، َوَيُقوُم َفَيْفَعُل َكاأُوَى، 

ُثَم َيَتَشَهُد َوُيَسِلُم.
َوُيْس��َتَحُب َأْن َيْقَرَأ الُس��َوَر الِطَواَل، َوَأْن َيُكوَن ُرُكوُعُه بَِقْدِر ِقَراَءتِِه، َفإِْن َفَرَغ 
َقْب��َل َأْن َتنَْجَي َأَعاَد، َوَلو َأَخَل بِالَصاِة َمَع اْحِراِق الُقْرِص ُكِلِه َوَجَب الَقَضاُء َمَع 

الُغْسِل)*) )**) )1).

ِذْكُر َباِقي النََوافِِل
ِمنْها: َصاُة الَغِديِر، َوِهَي َرْكَعَتاِن، َوَوْقُتُهَا َقْبَل الَزَواِل بِنِْصِف َساَعٍة ِمْن َثاِمَن 
َعَرَ ِذي اِحَجِة، َوَيْقَرُأ ي ُكِل َواِحَدٍة: )احَْمُد( َوُس��وَرَة اِإْخاِص َوآَيَة الُكْرِيِ 

َو)إَِنا َأْنَزْلنَاُه( ي َكِل َواِحَدٍة َعْرَ َمَراٍت، ُثَم َيَتَشَهُد َوُيَسِلُم َوَيْدُعو بِاَمْرُسوِم.
َة)2) َرْكَعًة بِِس��ِت َتْس��ِليَاٍت، َيْقَرُأ ي  َوِمنْها: َصاُة َيْوِم اَمْبَعِث، َوِهَي اْثنََتا َعَرَ
ُكِل َرْكَع��ٍة: )احَْمُد( َو)يس(، َفإَِذا َفَرَغ َقَرَأ: )احَْمُد( َو)الَصَمُد( َواُمَعِوَذَتِن َأْرَبًعا، 
«، َوَيُقوُل: »اهُ اهُ َرِي  َوَيُقوُل: »ُسْبَحاَن اهِ، َواحَْمُد هِِ، َوَا إِلَه إّا اهُ، َواهُ َأْكَرُ

ُك بِِه َشْيًئا«، َوَيْدُعو بَِا َأَحَب. ا ُأْرِ
َوِمنَْه��ا: َص��اُة َلْيَل��ِة النِْصِف ِمْن َش��ْعباَن، َوِهَي َأْرَب��ُع َرَكَعاٍت، َيْق��َرُأ ي ُكِل 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 80-78.

(، َوالَصَواُب َما َأْثَبْتنَاُه.  )2) ي اأْصِل: )اْثنََتا َعَرَ

)*( َبَلَغْت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
)**( َبَلَغ
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 َرْكَعٍة: )احَْمُد( َمَرًة َوُس��وَرَة اِإْخاِص ِماَئَة َمَرٍة، َوَوْقُتها َما َبْنَ الِعَشاِء إِى الَفْجِر 
اأََوِل.

َوِمنَْها: َنَوافُِل َش��ْهِر َرَمَضاَن، َوِهَي َأْلُف َرْكَع��ٍة، َواأَْظَهُر ي َتْرتِيبَِها َأَنُه ُيَصِي 
َة َرْكَعًة  يَن َرْكَعًة، ِمنَْها َثَاٍن َبْعَد اَمْغِرِب، َواْثنََتا َعْرَ َة َلْيَلًة، ُكَل َلْيَلٍة ِعْرِ تِْس��َع َعْرَ
ِة، ُكُل َرْكَعَتْنِ بَِتْس��ِليَمٍة، َوي َثَاٍن ِمن الَعْرِ اأََواِخِر ُكَل َلْيَلٍة  َبْعَد الِعَش��اِء َوالُوَتْرَ
يَن، ُكَل َلْيَلٍة  ي��َن َوَثاَثٍة َوِعْرِ َثاثَِن َرْكَعًة، َوي َلْيَلِة تِْس��َع�]�َة[ َعَرَ َوَأَحٍد َوِعْرِ
 ،ِماَئَة َرْكَعٍة، َوي ُكِل ُمَُعٍة َعْرَ َرَكَعاٍت بَِصاِة َأِمِر اُمْؤِمنَِن َوَفاطَِمَة َوَجْعَفٍر
ي��َن َرْكَعًة بَِصاِة َأِم��ِر اُمْؤِمنَِن، َوي آِخِر  َوي آِخ��ِر َلْيَلِة ُمَُعٍة ِمن الَش��ْهِر ِعْرِ

.يَن َرْكَعًة بَِصاِة َفاطَِمَة َسْبٍت ِعْرِ
، َيْقَرُأ ي ُكِل َرْكَعٍة: )احَْمُد(  َوَصاُة َأِمِر اُمْؤِمنَِن َأْرَبُع َرَكَعاٍت بَِتْسِليَمَتْنِ

َمَرًة َوَمِْسَن َمَرًة )ُقْل ُهَو اهُ َأَحٌد()*).
َوَص��اُة َفاطَِمَة َرْكَعَت��اِن، َيْقَرُأ ي اأُوَى: )احَْمُد( َو)إَن��ا َأْنَزْلنَاُه( ]ِماَئَة 

َمَرٍة[)1)، َوي الَثانَِيِة: )اَحْمُد( َو)ُقْل ُهَو اهُ َأَحٌد( ِماَئَة َمَرٍة.
َوَص��اُة َجْعَفٍر َأْرَبُع َرَكَعاٍت، َيْقَرُأ ي اأُوَى: )احَْمُد( َو)إَِذا ُزْلِزَلْت(، ُثَم 
َة َمَرًة، ُثَم  « َمَْس َعْرَ َيُقوُل: »ُس��ْبَحاَن اهِ، َواحَْمُد هِِ، َوَا إِل��َه إَِا اهُ، َواهُ َأْكَرُ
ا، َوَكَذا َيْفَعُل ي ُس��ُجوِدِه  ا، ُثَم َيْرَفُع َرْأَس��ُه َوَيُقوُلُه َعْرً َيْرَك��ُع َوَيُق��وُل ذلَِك َعْرً
اأََوِل، َوي َرْفِع��ِه، َوي َس��ْجَدتِِه الَثانَِيِة، َوي َرْفِعِه ِمنَْها، ُث��َم َيْفَعُل ذلَِك ي الَرْكَعِة 
الَثانَِي��ِة َبْعَد ِقَراَءِة )احَْمُد( َو)الَعاِدَي��اِت(، َوي الَثالَِثِة َبْعَد )احَْمُد( َو)إَِذا َجاَء َنْرُ 

اهِ َوالَفْتُح(، َوي الَرابَِعِة َبْعَد )احَْمُد( َو)ُقْل ُهَو اهُ َأَحٌد(.
)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)*( َبَلَغ
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َوِمنَْه��ا: َص��اُة َلْيَل��ِة الِفْطِر، َوِه��َي َرْكَعَت��اِن، َيْق��َرُأ ي اأُوَى: )احَْم��ُد( َمَرًة 
َواِإْخاَص َأْلَف َمَرٍة، َوي الَثانَِيِة )احَْمُد( َواِإْخاَص َمَرًة.

َوِمنْها: َصاُة َيْوِم َعاُش��وَراَء، َوِهَي َأْرَبُع َرَكَع��اٍت، َيْقَرُأ ي ُكِل َرْكَعٍة )احَْمُد( 
َو)ُقْل ُهَو اهُ َأَحٌد(، َوَوْقُتها َقْبَل الَزَواِل.

ُرُج اِإَماُم  َوِمنَْها: َصاُة ااْستِْس��َقاِء، َوُيْسَتَحُب الَصْوُم َأَماَمَها َثاَثَة َأَياٍم، َوَخْ
َوالنَ��اُس َمَع��ُه ي الَثالِِث َفُيَصِي بِالنَ��اِس َرْكَعَتْنِ َعى ِصَفِة َص��اِة الِعيَدْيِن َجاِهًرا 
ِهَا، َفإَِذا َس��َلَم َرِقَي امِنَْرَ َوَخَطَب، َوُيْس��َتَحُب َلُه َقْلُب الِرَداِء ِمن الَيِمِن إِى الَيَساِر 
َوِمن الَيَس��اِر إِى الَيِمِن َثاًثا، َوَيْس��َتْقبُِل الِقْبَلَة، ُيَكِرُ َأَماَمُه َجاِهًرا، َوُيَكِرُ َوالنَاُس 
َمُد َوالنَ��اُس َمَعُه َعْن  َمَع��ُه ]ِماَئًة[)1)، َوُيَس��ِبُح َوالنَ��اُس َمَعُه َعْن َيِمينِ��ِه ِماَئًة، ُثَم َحْ
ِشَالِِه ِماَئًة، ُثَم َيْسَتْقبُِل النَاَس َوَيْسَتْغِفُر َوالنَاُس َمَعُه ِماَئًة، ُثَم َيْدُعو ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة 

بِالنَاِس.
َوِمنَْه��ا: َص��اُة احَاَجِة، َوِهَي َرْكَعَتاِن بَِتْس��ِليَمٍة، َيْق��َرُأ ي ُكِل َرْكَعٍة: )احَْمُد( 
َة َمَرًة اِإْخاَص َعى ِصَفِة َصاِة الَتْس��بِيِح، َلِكْن َجَْعُل َمَكاَن الَتْسبِيِح  َوَمَْس َعْرَ

ُسوَرَة اِإْخاِص.
َوِمنَْها: َصاُة الُش��ْكِر، َوِه��َي َرْكَعَتاِن ِعنَْد َقَضاِء احَاَج��ِة، َيْقَرُأ ي ُكِل واِحَدٍة 
ِمنَْه��ا: )احَْمُد( َوُس��وَرَة اِإْخ��اِص، َوَيُق��وُل ي الُرُكوِع َوالُس��ُجوِد: »احَْمُد هِ، 
��ًدا«، ]َوَيُقوُل َبْعَد الَتْس��ِليِم[)3): »اَحْمُد هِِ ال��ِذي َقَى َحاَجتِي،  ُش��ْكًرا)2) هِِ َوَمْ

)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)2) ِي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »ُشْكًرا ُشْكًرا«.

)3) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.
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َوَأْعَطاي َمْسَأَلتِي«)*) )**) )1).

ِذْكُر َصلِة اَجَمَعِة
ا ِمن  اِئِط، ُمْس��َتَحَبٌة فِي��َا َعَداُمَ َوِه��َي َواِجَب��ٌة ي اجُُمَع��ِة َوالِعيَدْيِن َم��َع الَرَ
َه��ا ِم��ن النََوافِ��ِل، َوا َجُوُز ااْئتِ��َاُم بَِكافٍِر  الَفَراِئ��ِض، َوي ااْستِْس��َقاِء ُدوَن َغْرِ

 

َوَا َفاِسٍق، َوا َيْأَتُم الَرُجُل بِاَمْرَأِة، َوا بَِوَلِد الِزَنا، َوُيْكَرُه اْئتِاُم اُمَتَوِضِئ بِاُمَتَيِمِم، 
َواحَاِرِ بِاُمَسافِِر، َوُتْدَرُك َفِضيَلُة اجََاَعِة باْجتَِاِع اْثنَْنِ َفَصاِعًدا، َوَلو َتَشاَح اأَِئَمُة 
ُقِدَم اأَْقَرُأ َفاأَْفَقُه َفاأَْقَدُم ِهْجَرًة َفاأََس��ُن َفاأَْصَبُح، َوَرُب اَمْس��ِجِد َأْوَى إَِذا َكاَن 
َأْه��ًا لِِإَماَمِة، َوا َيِصُح َمَع َحاِئٍل َبْنَ اِإَم��اِم َواَمْأُموِم، َوَجُوُز ي اَمْرَأِة، َوَلو َكاَن 
َمَق��اُم اِإَماِم َأْعى ِمن اَمْأُموِم بِ��َا ُيْعَتُد بِِه َمْ َيِصَح، َوَجُ��وُز إَِذا َكاَن اِإَماُم َأْخَفَض، 
َوُيْس��َتَحُب َأْن َيِقَف اَمْأُم��وُم َعن َيِمِن اِإَمام إِْن َكاَن َواِح��ًدا إَِا ي َصاِة اجَنَاَزِة، 
ُز  َوَلو َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َواِحٍد َوَقُفوا َخْلَفُه إَِا الُعَراَة، َفإَِهُم ُيَصُلوَن َخْلَفُه ُجُلوًسا َوَيْرُ
َعنُْهم بُِرْكَبَتْيِه إَِا ي اجَنَاَزِة، َفإَِهُم ُيَصُلوَن ِقَياًما َصًفا َوَأْيِدهِم َعى َسْوآِهِم، َوُينََزُل 

اِب، ُثَم ُيَصَى َعَلْيِه. ُه َوُيْسَرُ بِالُرَ الُعْرَياُن َقْرَ
َوِمن اُمْس��َتَحِب: َأْن َتُكوَن الُصُفوُف َمْش��ُحوَنًة، َوَأن َيُكوَن َبْينََها َقْدُر َمْس��ِقِط 
اجََس��ِد، َوُرِوَي َأَن الِق��َراَءَة َخْلَف َم��ْن ُيْقَتَدى بِ��ِه ُحََرَمٌة، َوالَكَراِهَي��ُة َأْثَبُت، َوَمَع 
ا بِإَِزاِء الَعُدِو َوُيَصِي بِاأُْخَرى  ، َتِقُف إِْحَداُمَ َخْوِف الَعُدِو َيْفُرُقُهم اِإَماُم فِْرَقَت��ْنِ
َرْكَعًة، َوُيطِيُل ي الَثانَِيِة َحَتى ُيتَِم َمْن َخْلَفُه، َوَتْأِي الِفْرَقُة اأُْخَرى َفُيَصِي ِهِم َرْكَعًة، 
ِلُسوا َوُيَسِلُم ِهِم)***)، َوَلو َكاَنْت َصاُة اَمْغِرِب َصَى  َوُيطِيُل الَتَشُهَد َحَتى ُيتُِموا َوَجْ
ُفوا، ُثَم َتْأِي اأُْخَرى َوَتْرَكُع، ُثَم  بِ��اأُوَى َرْكَعًة َوَأَطاَل ي الَثانَِيِة َحَتى ُيتُِموا َوَينَْرِ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 84-80.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
)**( َبَلَغ 

ِق�]�َراَءًة[

)***( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
اهُ َتَعاى
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ُيطِيُل َتَشُهَدُه َحَتى ُيتُِموا، ُثَم ُيَسِلُم ِهِم.
َوإَِذا َصَى اُمَقِرُ َخْلَف اُمتِِم َتبَِعُه ي اأُوَى َحْسُب، َوَلو اْئَتَم اُمتُِم بِاُمَقِرِ َتبَِعُه 

َحَتى ُيَسِلَم، ُثَم َينَْهُض بَِغْرِ َتْسِليٍم ِإْمَاِم َصاتِِه، َوَلْيَس َهَا َفْضٌل)*) )1).

ِذْكُر َما َيْلَزُم اُمَفِرَط ي الَصلِة
َم��ْن َتَعَمَد َنْقَض الَطَه��اَرِة َأو الَكاَم ي الَصاِة َوالَقْهَقَه��َة َأو ااْلتَِفاَت َوَراَءُه 
يَعُة َلِزَمْتُه اِإَعاَدُة، َوَكذلَِك َمْن َش��َك ي َعَدِد اأُوَلَيْنِ ِمْن  َأو فِْع��َل َما َمْ ُتبِْحُه الَرِ
ُرَباِعَيٍة َواِجَبٍة َأو ي الَغَداِة َأو ي اَمْغِرِب َأو ي اجُُمَعِة َأو ي َصاِة الَس��َفِر)**)، َوَكَذا 
َمْن َس��َها َعْن َتْكبَِرِة ااْفتَِتاِح َحَتى َيْرَكَع، َأو الُرُكوِع َحَتى َس��َجَد، َأو الَس��ْجَدَتْنِ 
ِم��ْن َرْكَعٍة َحَتى َيْرَكَع، َوَمْن َمْ ُحَِصْل َعَدَد َما َصَى، َأو َصَى ي َمَكاٍن َمْغُصوٍب، َأو 
َثْوٍب َمْغُصوٍب، َأو َثْوٍب َنِجٍس، َوَمْن َس��َها َعْن َس��ْجَدٍة ِمْن َسْجَدَتْنِ ُثَم َذَكَر َبْعَد 
الُرُكوِع، َقَضاَها َبْعَد الَتْس��ِليِم َوَسَجَد َسْجَدَيِ الَس��ْهِو، َوَكَذا َلو َنِيَ الَتَشُهَد َحَتى 
َرَكَع ي الَثالَِثِة، َوَلو َتَكَلَم ي الَصاِة ناِس��ًيا َسَجَد َسْجَدَيِ الَسْهِو، َوَكَذا َمْن َقاَم ي 

َحاِل ُقُعوٍد َأو َقَعَد ي َحاِل ِقَياٍم.
َوَس��ْجَدَتا الَسْهِو َبْعَد الَتْس��ِليِم، َيُقوُل ي ُكِل َواِحَدٍة: »بِْس��ِم اهِ َوبِاهِ، الَلُهَم 

َصِل َعى ُحََمٍد َوآِل ُحََمٍد«، َوَيَتَشَهُد َوُيَسِلُم.
َوَلو اْعَتَدَل َظنُُه َبْنَ الَثاِث َواأَْرَبِع، َأو َبْنَ ااْثنََتْنِ َوالَثاِث، َأو َبْنَ ااْثنََتْنِ 
َواأَْرَبِع، َأو َبْنَ ااْثنََتْنِ َوالَثاِث َواأَْرَبِع، َبنَى َعى اأَْكَثِر َوَأَتَم، ُثَم َصَى َما َشَك 

فِيِه.

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 86-84.

)*( َبَلَغْت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ

)**( َبَلَغْت 

ِقَراَءًة
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َوَل��و َنِيَ )احَْم��ُد( َوَذَكَر َوُهَو ي الُس��وَرِة َق��َرَأ: )احَْمُد(، َوَلو َن��ِيَ َتْكبَِرَة 
ااْفتَِتاِح َقَطَع ُثَم َكَرَ َواْس��َتْأَنَف، َوَلو َس��َها َعِن الُرُكوِع َوَذَكَر َقاِئًا َرَكَع، َوَلو َذَكَر 
َقاِئ��ًا َأَنُه َمْ َيْس��ُجْد َرَجَع َفَس��َجَد َم��ا َمْ َيُكْن َرَكَع، َوَلو َس��َلَم َقْبَل الَتَش��ُهِد اأَِخِر 
َء ي الَس��ْهِو إَِذا َكُثَر، َوا ي الَس��ْهِو ي النَافَِلِة، َوَمْن َتَرَك  َتَش��َهَد ُثَم َس��َلَم، َوا َيْ
َص��اًة َعْمًدا َأو َس��ْهًوا َأو لَِتْفِري��ٍط َوَجَب َقَضاُؤَها َع��ى الَفْوِر َم��ا َمْ َيَتَضَيْق َوْقُت 
ٍة، َوَمْن َع��َرَف َما َفاَتُه َعى الَتْعِيِن َأَتى بِِه، َوَلو َع��َرَف َأَنُه ُكُل اخَْمِس َفاَت  َح��اِرَ
ي َأَي��اٍم ا َي��ْدِري َعَدَدَها َصَى َم��َع ُكِل َصاٍة َصاًة َحَتى َيْغِلَب َع��ى َظنِِه الَوَفاُء، 
َوَل��و َعَرَف َأَهَ��ا َواِحَدٌة ِمن اخَْم��ِس َوا َيْعَلُم َعْينََه��ا َصَى اْثنََتْنِ َوَثاًث��ا َوَأْرَبًعا، 

َوا َقَضاَء َعى الَصبِِي، َوا َعى الَكافِِر، َوا احَاِئِض، إَِا َأْن َيُزوَل الُعْذُر َوُيَفِرُطوا  
ي اأََداِء، َوا َقَضاَء َعى اُمْغَمى َعَلْيِه إَِا َأْن ُيِفيَق َوَوْقُت الَصاِة َباٍق، َوُرِوَي َأَنُه إِْن 

 

َأَفاَق)*) )1)...)2).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 90-87.

َت��َرِ ِكَتاِب الَصاِة، َوَبْعَد َهِذِه الِعَباَرِة َبَي��اٌض ِمْقَداُرُه َوَرَقَتاِن، َوالُكُتُب  )2) َت��َم اَمْوُجوُد ِمْن خُْ

َها ِه��َي: )ِكَتاُب الَص��ْوِم، َوِكَتاُب احَ��ِج، َوِكَتاُب ال��َزَكاِة، َوِكَتاُب  التِ��ي َمْ َنْعَثْر َع��َى ُخَْتَرِ
اخُُمِس(، َوَلْيَس ِي ِعْلٌم بِِعَلِة ذلَِك، َوالَظاِهُر َأَن ِعَدَة َأْوَراٍق َسَقَطْت ِمن النُْسَخِة اُمْعَتَمَدِة.

 )*( ]َبَلَغ 

ِق�[�َراَءًة 
َوَش�ْرًحا َأَيَدُه 

اهُ َتَعاى
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ْوِم[))( ]ِكَتاُب ال�سا

َوالَبَياُض الذي ي الَصْفَحِة
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]ِكَتاُب اَحِج[))(

َوالَبَياُض الذي ي الَصْفَحِة
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َكاِة[))( ]ِكَتاُب الزا

َوالَبَياُض الذي ي الَصْفَحِة





157

]ِكَتاُب اُخُم�ِس[))(

َوالَبَياُض الذي ي الَصْفَحِة
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]ِكَتاُب الِنكاِح[

... ]َأْقَساُم النَِكاِح[)1):
وطِِه  َرًدا َعْن ُمَدٍة، َوالَكاُم ي ُرُ الَداِئُم)2): َفُهَو اُمْفَتِقُر إِى اِإَجاِب َوالَقُبوِل جَُ

َوَلَواِزِمِه.

ائِِط اأَْنكَِحِة[ ]ِذْكُر َرَ
وُطُه: َواِجَبٌة، َوَمنُْدوَبٌة، َفالَواِجَباُت َثَانَِيٌة: َوُرُ

اأََوُل: َأْن َيَت��َوَاُه الَعاِق��ُد لِنَْفِس��ِه َمَع ُبُلوِغِه َوُرْش��ِدِه، َأْو َوِكيُل��ُه)3)، َأو اآَباُء 
ا َبْعَد الُبُلوِغ، َوَل��و َزَوَجُهَا َغْرُ اآَباِء  َع��ن الَصِغِر َوالَصِغَرِة، َوا ِخَي��اَر ِأََحِدِمَ
��ا َبْعَد الُبُلوِغ، َواْختَِياُر اجَِد ُمَق��َدٌم َعى اأَِب، َواَمْمُلوَكُة  َكاَن َمْوُقوًف��ا َعى ِرَضاُمَ
ا بَِغْرِ إِْذنِ��ِه َكاَن بِاِخَياِر ي  ُيَزِوُجَه��ا اَمْوَى َرُج��ًا َكاَن َأو اْمَرَأًة، َوَلو َت��َزَوَج َأَحُدُمَ

الَفْسِخ َواِإْمَضاِء، َوَلو َوَلَدِت اأََمُة َقْبَل اِإْذِن َكاَن مَِْواَها، َوَكَذا الَعْبُد)*) )**).
الَث��اي: َأْن َتُكوَن ِمْن َغْرِ اُمَحَرَماِت، َوُهَن: اأَُمَهاُت، َوالَبنَاُت، َواأََخَواُت، 
َوالَع��َاُت، َواخَااُت، َوَبنَاُت اأَِخ، َوَبنَاُت اأُْخ��ِت، َوُأَمَهاُت الَزْوَجاِت ُمْطَلًقا، 

)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة اْقَتَضاَها الِسَياُق.

َتَرِ ِكَتاِب النَِكاِح، َفاِحْظ. )2) ِمْن ُهنَا َبَدَأ اَمْوُجوُد ِمْن خُْ

)3) ي اَأْصِل: »َوِكيُلُه« ِمْن ُدوِن »و«.

)*( َبَلَغ ]ِقَراَءًة[ 

ًح�]�ا[  َوَرْ
]َأَيَدُه اهُ 

َتَعاَى[
)**( َبَلَغ ِقَراَءًة
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َوَبنَاُهَُن َمَع الُدُخوِل بِاأُِم، َوِمْثُلُه��َن ِمن الَرَضاِع، َوَمنُْكوَحاُت اأَْواِد بِالَعْقِد َأو 
ُرُم  ِريُم َمنُْظوَرِة اأَِب بَِش��ْهَوٍة َنَظًرا َحْ امِْل��ِك، َوَكَذا َمنُْكوَحاُت اآَباِء، َوَقْد ُرِوَي َحْ
َع��ى َغْرِ اَمالِ��ِك، َوَذَواُت اأَْزَواِج، َوُأُم اأََم��ِة اَمْوُطوَءِة َوبِنُْتَه��ا، َوُأْخُت الَزْوَجِة 

 

َما َداَمْت ي ِحَبالِِه، َوُأْخُت اَمنُْكوَحِة بِامِْلِك َحَتى َخُْرَج َعْن ِمْلِكِه.
الَثالِ��ُث: الَكَفاَءُة، َوُه��َو َأْن َينِْكَح اُمْؤِم��ُن ُمْؤِمنًَة َأو ُمْس��َتْضَعَفًة، َوا َجُوُز َلُه 
انَِيِة  نِ��َكاُح الِذِمَيِة، َوَا اُمَعانِ��َدِة ِغْبَطًة، َوَيِصُح ُمْتَعًة، َوبامِْل��ِك ي الَيُهوِدَيِة َوالنَْرَ

ُدوَن اَمُجوِسَيِة)*).
)1)، َوا َيِزيَد الَعْبُد َعى ُحَرَتْنِ  الَرابِ��ُع: َأَا َيِزيَد احُُر َعى َأْرَبِع َحَراِئَر َأو َأَمَتْنِ

َأو َأْرَبِع إَِماٍء.
ُرُم  اخَاِم��ُس: َأَا َتُكوَن ِمَْن َزَنى ِهَا َوِهَي َذاُت َبْعٍل َأو ي ِعَدٍة َرْجِعَيٍة، َفإَِهَا َحْ
َأَب��ًدا، َوَكَذا َلو َتَزَوَجَها ي ِع��َدٍة َعالِ�ًا، َوَلو َكاَن َجاِهًا َوَمْ َيْدُخ��ْل َبَطَل الَعْقُد َوَمْ 

ُرْم، َوَكَذا َلو َعَقَد َعَلْيَها ُحِْرًما َعامًِا بِالَتْحِريِم. َحْ
 الَس��اِدُس: َأَا َيُك��وَن َقَذَفَه��ا ي َح��اِل َصَمِمَها َأو َخَرِس��َها َوِه��َي َزْوَجٌة َلُه، 

َوا ُماَعنًَة)2)، َوا ُمَطَلًقا)3) تِْسًعا لِلِعَدِة َينِْكُحَها َبْينََها َرُجاِن.
ا ِمْن  الَس��ابُِع: َأَا َتُكوَن بِنَْت ُأْخِت اْمَرَأتِِه، َوا بِنَْت َأِخيَها، َفَلو َتَزَوَج إِْحَداُمَ
َغْرِ إِْذٍن َوَقَف َعى إَِجاَزِة الَعَمِة َواخَاَلِة، َفَلو َفَس��َخْتُه َجاَز، َوَكَذا َلو َفَس��َخْت َعْقَد 
َنْفِسَها َواْعَتَدْت ِمنُْه، َونَِكاُحَها َعى بِنِْت َأِخيَها َأو بِنِْت ُأْختَِها َجاِئٌز، َوَكَذا ا َيَتَزَوُج 

« ي النُْسَخِة َمْطُموَسٌة، َوَأْثَبْتنَاَها ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.  )1) َكِلَمُة »َأَمَتْنِ

)2) ي اَأْصِل: »َأْو اَ ُماَعنََة«، َوا َتِصُح ي الِسَياِق.

)3) كذا، َوي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: )ُمَطَلَقًة(.

)*)َبَلَغ ]ِقَراَءًة[ 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
اهُ َتَعاى
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ٌة ي الَفْس��ِخ َواِإْمَضاِء، َأو َفْس��ِخ  َأَم��ًة َوِعنَْدُه ُحَرٌة إَِا بِإِْذِهَا، َفإِْن َفَعَل َفاحَُرُة ُخََرَ
َعْقِد َنْفِسَها، َواِخَياُر ي ذلَِك ُكِلِه َعى الَفْوِر.

الَثاِم��ُن: َأَا َتَك��وَن بِنْ��َت َعَمتِِه َأو َخاَلتِِه َوَق��ْد َزَنى بُِأِمِهَا، َوَلو َكاَن��ْت َأْجنَبَِيًة 

 

��ُرْم ُأُمَه��ا َوا بِنُْتَه��ا، َوَل��و َاَط بُِغ��اٍم َفَأْوَقَب��ُه َحُرَم��ْت َعَلْي��ِه ُأُم��ُه َوبِنُْت��ُه  َحْ  َمْ 
َوُأْخُتُه)*) )**) )***) )1).

َوُيْلَحُق بِذلَِك: الَرَضاُع، َوالَتْدلِيُس، َوالُعُيوُب.
ُط ي الَتْحِريِم بِالَرَضاِع: َأْن َيُكوَن َعْرَ َرَضَعاٍت ُمَتَوالَِياٍت، َوَأْن َيُكوَن  َوُيْشَرَ
، َفَلو َرَضَع ُدْوَن َعْرٍ َأو َبْعَد احَْوَلْنِ َأو  الَلَبُن لَِفْحٍل َواِحٍد، َوَأْن َيُكوَن ي احَْوَلْنِ

َأْرَضَعْت َصبَِيْنِ بَِلَبِن َفْحَلْنِ َمْ َتنُْرِ احُْرَمَة)****).
الَث��اِي: الَتْدلِيُس، َوَمْن َتَزَوَج اْم��َرَأًة َعى َأَهَا ُحَرٌة َفَخَرَجْت َأَمًة َفَلُه الَفْس��ُخ، 

َوَا َمْهَر، َوَلو َكاَن َدَخَل َكاَن َهَا اَمْهُر إِْن َمْ َتُكْن ِهَي اُمَدِلَسَة، َوَيْرِجُع بِِه َعى اُمَدِلِس،  
َوَا َيْفَتِقُر الَفْسُخ إِى َطاٍق، َوَكَذا َلو َدَلَس الَعْبُد َنْفَسُه بِاحُِر َكاَن َهَا الَفْسُخ.

َصاُء، َواَمْجُذوَمُة، َوالَرْتَقاُء، َواُمْفَضاُة،  الَثالُِث: الُعُيوُب، َوُتَرُد الَعْمَياُء، َوالَرْ
َوالَعْرَج��اُء، َواَمْح��ُدوَدُة ي الُفُجوِر، َوا ِخَياَر َبْعَد الِرَضا، َوُي��َرُد الَرُجُل بِاجُنُوِن، 
َوالَعنَِن، َوُينَْتَظُر َس��نًَة َف��إِْن َمْ ُيَواِقْع َفِهَي بِاِخَياِر، َوا ِخَياَر َم��َع الَعنَِن احَاِدِث َبْعَد 

َوْطِئَها.
َواَمنُْدوَباُت: ااْستَِخاَرُة، َوالُدَعاُء، َواِإْعاُن، َواِإْشَهاُد، َواِخْطَبُة، َوالَولِيَمُة، 

ُمُل الَرُجِل ِعنَْد الُدُخوِل، َوَمُس الِطيِب. َوَمُْع اِإْخَواِن، َوَجَ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 150-149.

)*( َبَلَغْت 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
]اهُ[

)**( َبَلَغ

)****( َبَلَغ

)***( َبَلَغ
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َوُيْكَرُه الُدُخوُل َلْيَلَة الُكُسوِف َوَيْوَمُه، َوِعنَْد الَزْلَزَلِة َواآَياِت اَمُخوَفِة، َواِجَاُع 
َما َبْنَ ُطُلوِع الَفْجِر إى ُطلوِع الَش��ْمِس، َوَما َبْنَ الُغُروِب إِى َمِغيِب الَش��َفِق، َوي 
َأَوِل َلْيَلٍة ِمن الَش��ْهِر إَِا ي َشْهِر َرَمَضاَن، َوي آِخِر ُكِل َشْهٍر، َوي الَلْيَلِة التِي ُيَسافُِر 
فِيَه��ا، َوي َصبِيَحتَِها، َوي التِ��ي َيِرُد فِيَها، َوَبْعَد ااْحتِاِم َحَتى َيْغَتِس��َل، َوا َبْأَس 
بَِتْكَراِر اِجَاِع ِمْن َغْرِ ُغْس��ٍل، َوُيْكَرُه ِمَ��اُع احَُرِة َوِعنَْدُه َزْوَجٌة َتَراُه َأو َصبٌِي، َوُهَو 

ي اِإَماِء َجاِئٌز، َوَكَذا الَعْزُل)1).

]ِذْكُر َما َيْلَزُم بِالَعْقِد[
َوَما َيْلَزُم بِِه َأْرَبَعٌة: اَمْهُر، َوالِقْسَمُة، َوالنََفَقاُت، َوُحُوِق اأَْواِد.

ِذْكُر اَمْهِر:
َجُ��وُز الَعْقُد َعى ِدْرَهٍم َواِحٍد، َوَعى ِماَئِة ِقنَْطاٍر، َواَمْس��نُوُن َمُْس ِماَئِة ِدْرَهٍم، 
َوَيْل��َزُم اُمَس��َمى بِالَعْقِد، َفإِْن َدَخَل اْس��َتَقَر بَِأْمَِع��ِه، َوإِْن َطَلَق َقْبَل الُدُخوِل َس��َقَط 
ِف َواجََاِل، َوَلو  نِْصُفُه، َوَلو َمْ ُيَس��ِم َمْهًرا َصَح، َفإِْن َدَخَل َفَلَه��ا َمْهُر ِمْثِلَها ي الَرَ
ُه،  َأْعَطاَها َش��ْيًئا َقْب��َل الُدُخوِل َكاَن ذلَِك َمْهَرَها إَِا َأْن ُتَش��اِرَطُه َع��ى َأَن اَمْهَر َغْرُ
َوإِْن َطَلَقَه��ا َقْب��َل الُدُخوِل َفَلَها اُمْتَع��ُة، َفالَغنُِي ُيَمِتُع بِالَثْوِب َواجَاِرَيِة، َواُمَتَوِس��ُط 
ِعنَا  بَِخْمَس��ِة َدَنانَِر َوَأْكَث��َر، َوالَفِقُر بِِمْثِل الِدْرَهِم َواخَاَت��ِم، َوُكُل َما َلُه ِقيَمٌة ي َرْ
 َيُكوُن َمْهًرا، َعْينًا َكاَن َأو َثْوًبا، َأو َمَتاًعا، َأو َمنَْفَعًة َكَتْعِليِم َصنَْعٍة ُحََلَلٍة َأو ُقْرآٍن، َوَما 
َا ِقيَم��َة َل��ُه َكاخَْمِر َواِخنْزيِر َوَتْعِلي��ِم اَمْحُظوِر)*)، َوي َأْصَحابِنَا َمْن َأْفَس��َد بِِه اَمْهَر 

ُدوَن َمْهٍر)2) َوَأْوَجَب َمْهَر امِْثِل، َوفِيِهم َمْن َأْفَسَد الَعْقَد.
)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 153-150.

)2) ي )ح(: »ُدوَن الَعْقِد«.

)*( َب�]�َلَغ...[
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َونِ��َكاُح الِش��َغاِر َباطٌِل، َوُصوَرُت��ُه َأْن ُيَزِوَج اْم��َرَأًة ِمْن َرُجٍل َع��ى َأْن ُيَزِوَجُه 
ُأْخَرى، َونَِكاُح ُكِل َواِحَدٍة ُهَو َمْهُر َصاِحَبتَِها)*).

ِذْكُر الِقْسَمِة:
لِلُح��َرِة َلْيَلٌة ِم��ْن َأْرَبٍع، َوَلُه َث��اٌث، َولِاْثنَْنِ َلْيَلَت��اِن، َوَلُه ِمْثُلُهَا َيَض��ُع َلْيَلَتُه 
َأْيَن َش��اَء، َواأَْفَض��ُل الَعْدُل، َوإِْن ُكَن َأْرَبًعا َفِلُكِل َواِح��َدٍة َلْيَلٌة، َوا َجُوُز الُعُدوُل 
بِالَلْيَل��ِة َعن َصاِحَبتَِها إَِا بِِرَضاَها، َوَكَذا ُحْكُم اِإَماِء إَِذا ُكَن َزْوَجاٍت، َوَا ِقْس��َمَة 

لِلَمْوُطوَءِة بِامِْلِك)**).
ِذْكُر النََفَقاِت:

َف،  َجُِب َعى الَزْوِج اِإْطَعاُم بَِقْدِر َس��ِد اخََلِة، َوَم��ا َزاَد َفنَْدٌب َما َمْ َيْبُلِغ الَرَ
َوالُكْسَوُة َواِإْس��َكاُن َعى َقْدِر الَزْوِج َوَحاِل الَزْوَجِة، َواِإْخَداُم، َوُوُجوُب النََفَقِة 
وٌط بِالَتْمِكِن، َفإِِن اْمَتنََعْت َفا َنَفَقَة، َوَجُِب اِإْنَفاُق َعَلْيَها ِعنَْد الِوَاَدِة، َوَعى  َمْرُ

الَوَلِد، َوَا َيَتَوّاَها إَِا النَِساُء َمَع اِإْمَكاِن.
َوُيْس��َتَحُب َأْن ُحَنََك الَوَلُد بِاَماِء الُفَراِت)1)، َوَلو َكاَن اَماُء ِمْلًحا ُخِلَط بِالَعَسِل 
ى، َوُتْثَقَب ُأُذُنُه َيْوَم  َبِة، َوَأْن ُيَؤَذَن ي ُأُذنِِه الُيْمنَى، َوُيَقاَم ي الُيْرَ ٍء ِم��ن الُرْ َأو بَِيْ
َتَن ي الَسابِِع، َوُيَعَق َعنُْه  َلَق َرْأُس��ُه َوُيَتَصَدَق بَِوْزنِِه َذَهًبا َأو فَِضًة، َوُخْ الَس��ابِِع، َوُحْ
بَِشاٍة، َواأَْفَضُل َأْن ُيَعَق َعِن الَذَكِر بَِذَكٍر َوَعن اأُْنَثى بُِأْنَثى، َوُتْعَطى الَقابَِلُة الِرْجَل 

َوالَوِرَك، َوُيَتَصَدُق بِالَباِقي، َوَلو ُطبَِخ َوُدِعَي َعَلْيِه اُمْؤِمنُوَن َكاَن َأْفَضَل.

)1) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »بَِاِء الُفَراِت«، َوا َيِصُح ي الِسَياِق بَِقِرينَِة ِذْكِر اَماِء اَمالِِح َبْعَد ذلَِك، َمَع 

َأَن اَمْشُهوَر َأَن الَتَحنَُك َيُكوُن بَِاِء َهِْر الُفَراِت، َوَذَكُروا َأَن لَِذلَِك َفْضًا.

)*( َبَل�]�َغ...[

)**( َبَلَغ ]ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاَى[
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ِذْكُر إِحَاِق اأَْواِد:
ُة َأْشُهٍر، َوُكُل َمْوُلوٍد  َأَقُل احَْمِل ِس��َتُة َأْشُهٍر، َوَأْكَثُرُه تِْسَعُة َأْش��ُهٍر، َوِقيَل َعَرَ
لِِس��َتِة َأْش��ُهٍر ُمنُْذ َدَخَل ُيْلَحُق بِِه، َوَلو ُولَِد َقْبَل ذلَِك َمْ ُيْلَحْق، َوَلو اْخَتَلَفا ي َزَماِن 
َق  وِط َحِ ٍء ُيَؤِدي إِى َنْفِي الَوَلِد اَعنََها، َوَلو َأَقَر بِِه َمَع اْختِاِل الُرُ احَْمِل َأو ي َيْ

بِِه، َوا َجُوُز َنْفُيُه مََِكاِن الَعْزِل، َوَوَلُد اُمْتَعِة اِحٌق بَِأبيِه)1).

]ِذْكُر نَِكاِح اُمْتَعِة[
َوَأَما نَِكاُح اُمْتَعِة:

وُطُه  َف��ا ُبَد فِيِه ِمْن َتْعِيِن اَمْهِر، َواأََجِل، َوالَتَلُفِظ بِ�)َأْمتِِعينِي َنْفَس��ِك(، َوُرُ
وُط الَداِئ��ِم إَِا َأَهَ��ا َتبُِن بِاأََجِل، َوَجُ��وُز نَِكاُح الِكَتابَِيِة فِي��ِه، َوَلْيَس اِإْعاُن  ُرُ

َواِإْشَهاُد ِمْن ُسنَتِِه.

]ِذْكُر النَِكاِح بِِمْلِك الَيِمِن[
انَِيِة ُدوَن  َوَأَم��ا نَِكاُح امِْلِك َفا َحْرَ فِي��ِه، َوَجُوُز فِيِه َوْطُء الَيُهوِدَي��ِة َوالنَْرَ
َكِة، َوَلو  يَكْنِ َوْطُء اُمْش��َرَ َكاِت، َوا َحُِل ِأََحِد الَرِ َها ِمن اُم��ْرِ اَمُجوِس��َيِة َوَغْرِ
ْز َلُه  ى احَاِمَل َمْ َجُ ُه، َوَلو اْش��َرَ َت��َزَوَج َأَمًة َوَطَلَقه��ا َمَرَتْنِ َحُرَمْت َحَتى َتنِْكَح َغْرَ
ْز َلُه َبْيُع  َوْطُؤَه��ا َحَتى َيتِ��َم ِحَْمِلَها َأْرَبَعُة َأْش��ُهٍر َأو َيْعِزَل َعنَْه��ا، َوَلو َمْ َيْع��ِزْل َمْ َجُ
ُرْم َعَلْيِه إَِذا َمَلَكَها،  َوَلِدَه��ا، َوَينَْبِغي َأْن َيْعِزَل َلُه َش��ْيًئا ِمْن َمالِِه، َوَلو َزَنى بَِأَم��ٍة َمْ َحْ

َوَسْبُي الُضَاِل َكَسْبِي اُمْؤِمنَِن ي اْستَِباَحِة امِْلِك)*) )**) )2).
)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 157-153.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 158-157.

)*( َبَلَغ ]ِقَراَءًة[ 

َأَيَدُه اهُ
)**( َبَلَغ



165

ِكَتاُب الِفَراِق

َوُه��َو بَِطاٍق َوَغْرِ َطاٍق، َوالَطاُق َيَقُع َعى ُوُج��وٍه ُتَؤِثُر ي َبْعِض َأْحَكاِمِه، 
َوِهَي َثاَثٌة:

اأََوُل: النُُشوُز: َوُهَو َأْن َتْعِيَ اَمْرَأُة الَرُجَل َفَيِعُظَها َوَيْعَتِزُل ُمَضاَجَعَتَها، َفإِْن 
��ا َغْرَ ُمَبالٍِغ، َوَلو َوَقَع َبْينَُهَا ِش��َقاٌق َبَعَث احَاِكُم َرُجَلْنِ ِمْن َأْهِلِهَا،  َهَ ْت َرَ َأَرَ
َفإِْن َرَأَيا اِإْصاَح َفَعاُه، َوإِْن َرَأَيا الُفْرَقَة َأْعَلَا احَاِكَم، َوَلْيَس لِلَحاِكِم َجْرُ الَرُجِل 

َعى الَطاِق.
اِمُع َزْوَجَتُه ُمَتَلِفًظا بِاْسِم اهِ، َوَأْن َتَكوَن  ِلَف َأَنُه ا ُجَ الَثاِي: اِإياُء: َوُهَو َأْن َحْ
اَر، َفَلو َحَلَف لَِئَا َينَْقطَِع َلَبنَُها َفَيُرَ بَِوَلِدَها َفَلْيَس  َمْدُخوًا ِهَا، َوَأْن َيْقِصَد اِإْرَ
بِإِياٍء، َوَمَع اْنِعَقاِدِه َوُمَراَفَعتَِها َلُه ُينْظُِرُه احَاِكُم َأْرَبَعَة َأْشُهٍر، َفإِْن َكَفَر َوَجاَمَع َوإَِا 
ِب َحَتى  َأْلَزَم��ُه الَطاَق َأو الَفْيَأَة، َوَلو اْمَتنََع َحَبَس��ُه َوَضَيَق َعَلْي��ِه ي اَمْطَعِم َواَمْرَ

ا)*). ُجِيَب إِى َأَحِدِمَ
الَثالُِث: الِظَهاُر: َوُهَو َأْن َيُقوَل: )َأْنِت َكَظْهِر ُأِمي(، َأو َواِحَدٍة ِمن اُمَحَرَماِت، 
اِمْعَها فِي��ِه إِْن َكاَنْت ِمَْن  ُط َكْوُهَ��ا َطاِهًرا ُطْه��ًرا َمْ ُجَ ِط، َوُيْش��َرَ ُجَ��ِرًدا َلُه ِمن الَرْ
َحِيُض، َوَأْن َيْس��َمَعُه َش��اِهَدا َع��ْدٍل، َوإَِذا اْنَعَقَد َحُرَم��ْت َحَتى ُيَكِف��َر، َفَلو َطَلَقَها 
ُه، َوَلو َظاَهَر احَاِئَض َقْبَل الُدُخوِل َوَقَع،  َوَراَجَعَه��ا َوَجَبْت َعَلْيِه إَِا َأْن َتنِْكَح َغ��ْرَ

)*( ]َبَلَغ[ ِقَراَءًة
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ْت َفَلَها، َوإِْن  َوَلو َطَلَقَها َوَنَكَحْت ُثَم َتَزَوَجها اُمظاِهُر َوَجَبِت الَكَفاَرُة، ُثَم إِْن َصَرَ
راَفَعْتُه َأْنَظَرُه احَاِكُم َثاَثَة َأْشُهٍر، َفإِْن َكَفَر َوَعاَد َوإَِا َأْلَزَمُه الَطاَق، َوَلو َوطَِئ َقْبَل 

الَكَفاَرِة َلِزَمْتُه َكَفاَرَتاِن.
وُط الَطلِق َوَأْقَساُمُه[)1( ]ُرُ

وُط الَط��اِق َثَانَِي��ٌة: َأْن َيُك��وَن اُمَطِلُق ُمَكَلًف��ا ُخَْتاًرا َقاِص��ًدا، َفَلو َطَلَق  َوُرُ
الَصبُِي َأو اَمْجنُوُن َأو الَسْكَراُن َأو اُمْغَضُب الِذي ا ُحَِصُل َمْ َيَقْع، َوَأْن َيْأِيَ بَِلْفظِِه 
َعَلُه َيِمينًا، َوَأْن َتُكوَن ي  ٍط، َوا َجْ ُمَوَحًدا، َوأْن َيْس��َمَعُه َش��اِهَداِن، َوَأّا ُيَعِلَقُه بَِرْ
، َوَلو َكاَن َغاِئًبا َعنَْها َأو  اِمْعَها فِيِه إَِذا َكاَنْت َمْدُخوًا ِهَا َوَزْوُجَها)2) َحاِرٌ ُطْهٍر َمْ ُجَ
َمْ َيْدُخْل ِهَا َصَح َوَلو اَتَفَقْت َحاِئًضا. َوَأْقَساُمُه اْثنَاِن: َطاُق الِعَدِة، َوَطاُق الُسنَِة.
َأَما الِعَدُة: َفَأْن ُيَطِلَقَها َبْعَد الُدُخوِل َواِحَدًة، ُثَم ُيَراِجَعَها َقْبَل اخُُروِج ِمْن ِعَدِها، 

ُه. ُثَم ُيَطِلَقَها ُأْخَرى، ُثَم ُيَراِجَعَها، ُثَم ُيَطِلَقَها َثالَِثًة َفَتْحُرُم َعَلْيِه َحَتى َتنِْكَح َغْرَ
َوَأَما الُس��نَُة: َفَأْن ُيَطِلَقَها َواِحَدًة، َفإَِذا َخَرَجْت ِمْن ِعَدِهَا َمَلَكْت َنْفَس��َها، َوإِْن 

َشاَءْت َراَجَعْتُه بَِعْقٍد َجِديٍد.
: َباِئٍن، َوَرْجِعٍي. َوَينَْقِسُم هَذا الَطاُق ِقْسَمْنِ

َفالَباِئ��ُن: َطاُق َمْن َمْ ُيْدَخْل ِهَا، َوالَياِئَس��ِة ِمن احَْيِض َوَلْيَس��ْت ي ِس��ِن َمْن 
َحِيُض، َوَمْن َمْ َتْبُلْغ، َواحَاِمِل، َوالَرْجِعُي َما َعَداُه)*) )**).

َوُيْلَحُق بِذلَِك:
ِقِق النُْسَخِة.  )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ

)2) ي اَأْصِل: »َوَزُجَها«.

)*( َبَلَغْت 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
اهُ[ ها...

)**( َبَلَغ
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اُخْلُع واُمَباَرَأُة
َأَم��ا اخُْلُع: َفإَِذا َكِرَهِت اَمْرَأُة الَرُجَل َوَظَهَر ِعْصَياُهَا َجاَز َخْلُعَها َعى َما َيَش��اُء 
ِم��ن الِفْدَيِة، َوَلو َكاَن َأْضَعاَف َما َوَصَل إَِلْيَها ِمنْ��ُه، َفإَِذا َبَذَلْت َقاَل: )َخاَلْعُتِك َعى 

َكَذا( َوَيْرِجُع َوَلو)1) َرَجَعْت فِيِه، َوُهَو َباِئٌن.
واُمَب��اَرَأُة: َأْن َتُكوَن الَكَراِهَيُة ِمنُْهَا، َوَجُوُز َأْن َيْأُخ��َذ ِمنَْها ِمْثَل َما َأْعَطاَها ِمْن 

َغْرِ ِزَياَدٍة، َوُيَطِلُقَها َباِئنًا.
وُط الَط��اِق، َوالِف��َراُق بَِغْرِ َطاٍق َق��ْد َيُكوُن  وُط اخُْل��ِع َواُمَب��اَرَأِة ُرُ َوُرُ
بِاَمْوِت، َواْنِقَضاِء اأََجِل ي اُمْتَعِة، َوبِااْرتَِداِد، َوالَفْس��ِخ بَِأَحِد اأَْسَباِب اُمْقَتِضَيِة 

َلُه، َوبِالِلَعاِن.

]الِلَعاُن[
َوه��َو بَِأْمَرْيِن: َق��ْذِف الَزْوَجِة بالِزنا َمَع اِدعاِء اُمش��اَهَدِة، َوَنْف��ِي َمْن ُولَِد َعى 
فَِراِش��ِه، َوُصوَرُتُه َأْن َجِْلَس احَاِكُم ُمْس��َتْدبَِر الِقْبَلِة، َوُيِقيَم الَزْوَجْنِ َأَماَمُه، َواَمْرَأُة 
َع��ْن َيِم��ِن الَرُجِل، ُثَم َيُقوَل َلُه: )ُقْل َأْش��َهُد بِاهِ إِِي َمَِن الَصاِدِق��َن فِيَا َذَكْرُتُه َعْن 
َه��ِذِه اَمْرَأِة َوإَِن هَذا َلْيَس َوَلِدي(، َيْلِفُظُه بِذلِ��َك َأْرَبًعا، ُثَم َيِعَظُه، َفإِْن َرَجَع َجَلَدُه، 
َوإِْن َأَرَ َق��اَل: ُق��ْل: )إَِن َلْعنََة اهِ َع��َيَ إِْن ُكنُْت ِمن الَكاِذبَِن(، ُث��َم َيُقوَل لِلَمْرَأِة: 
)َم��ا َتُقولِ��َن؟(، َفإِْن َأَقَرْت ُرِمَ��ْت، َوإِْن َأْنَكَرْت َقاَل: ُقوِي: )َأْش��َهُد بِ��اهِ إَِنُه َمَِن 
ْت َقاَل: ُق��وِي: )إَِن َغَضَب اهِ َعَيَ إِْن َكاَن  الَكاِذبِ��َن( َأْرَبًعا، ُث��َم َيِعَظَها، َفإِْن َأَرَ

ِمن الَصاِدِقَن(، َفإَِذا َقاَلْت َحُرَمْت َعَلْيِه َأَبًدا، َواْعَتَدْت.

)1) َكَذا، َوَلَعَلَها بُِدْوِن َواٍو َأْصَوُب.
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��ُد احَاِمُل َحَتى  َوا لَِع��اَن َبْنَ اُمْس��ِلِم َوالِذِمَيِة، َوا َبْنَ احُ��ِر َواأََمِة، َوا ُحَ
َتَضَع، َوَلو َقَذَف َزْوَجَتُه الَصَاَء َأو اخَْرَساَء ُحَد، َوا لَِعاَن َبْينَُهَا، َوَحُرَمَتا.

ِذْكُر َما َيْلَزُم اُمَطِلَق
ِرُجَه��ا ِم��ْن َبْيتَِه��ا َحَتى َتْق��ِيَ ِعَدَهَا،  َتْلَزُم��ُه َنَفَق��ُة الِع��َدِة الَرْجِعَي��ِة، َوا ُخْ

 

َوَا َيْل��َزُم ذلِ��َك ي الَباِئِن، َوَجُِب َعَلْيِه اِإْنَفاُق َعى الَوَل��ِد، َوِأُِمِه َأْجُر َرَضاِعِه إِْن 
ا َبْنَ  َها َكاَن ُخََرً ، َوَلو َطَلَب��ْت ِزَياَدًة َعْن َغْرِ َرْ َكاَن َيْرَض��ُع، َوَلو َكِرَهِت احَُرُة َمْ ُجْ
وَن  ، َوِهَاَيُة الَرَضاِع َحْواِن، َوَأَقُلُه َأَحٌد َوِعْرُ الِرَضا َواْنتَِزاِعِه َوَتْس��ِليِمِه إِى الَغْرِ
َش��ْهًرا، َواأُُم َأَحُق ُمَدَة الَرَضاِع، ُثَم اأَُب َأَحُق بِالَذَك��ِر، َواأُُم بِاأُْنَثى َحَتى َتْبُلَغ 

تِْسَع ِسنَِن، َوَلو َتَزَوَجْت َسَقَطْت َحَضاَنُتَها، َولِلُمَتَمَتِع ِهَا ِمْثُل ذلَِك)*).

ِذْكُر َما َيْلَزُم اَمْرَأَة
َة َأَياٍم إَِذا َكاَنْت ُحَرًة َحاِئًا،  َوُهَو الِعَدُة، َفاُمَتَوَف َعنَْها َتْعَتُد َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعَرَ
)**)، َوإِْن َكاَنْت َأَم��ًة َأو ُمَتَمَتًعا ِهَا َحاِئًا  َوَل��و َكاَنْت َحاِمًا اْعَت��َدْت بَِأْبَعِد اأََجَلْنِ
، َوَتْعَتُد اُمَتَوَف َعنَْها  َفِعَدُهَا َش��ْهَراِن َوَمَْس��ُة َأَياٍم، َوإِْن َكاَنْت َحاِمًا َفَأْبَعُد اأََجَلْنِ
ِح��َن َيْبُلُغَها اخََرُ َوإِْن َتَأَخَر َعْن َوَفاتِِه، َوَيْلَزُمَها اِحَداُد، َوُهَو َتْرُك الِزينَِة َوالِطيِب، 
ْك َنَفَقًة لَِزْوَجتِِه َوَرَفَعْت َأْمَرَها  َوا َيْلَزُمَها اِإَقاَمُة َحْيُث ُطِلَقْت، َوالَغاِئُب إَِذا َمْ َيْرُ
ُه اْعَتَدْت ِعَدَة الَوَفاِة، َفإِْن َجاَء َوِهَي ي  إِى احَاِكِم َفَطَلَبُه َأْرَبَع ِسنَِن َوَمْ َيْعِرْف َخَرَ
ْت  الِعَدِة َفُهَو َأْمَلُك ِهَا، َوإِْن َخَرَجْت َفا َسبِيَل َعَلْيَها، َوَلو َكاَن َلُه َعَلْيَها َنَفَقٌة َصَرَ
َأَب��ًدا، َواُمَطَلَقُة إَِذا َكاَنْت ِم��ْن َذَواِت اأَْقَراِء َفِعَدُهَا َثاُث ِحَي��ٍض إِْن َكاَنْت ُحَرًة، 
َوإِْن َكاَنْت َأَمًة َأو ُمَتَمَتًعا ِهَا َفَحْيَضَتاِن، َواحَُرُة التِي ا َحِيُض َوي ِسنَِها َمْن َحِيُض 

)*( َبَلَغ...

)**( َب�]�َلَغ...[
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ِعَدُهَا َثاَثُة َأْش��ُهٍر، َواأََمُة َواُمَتَمَتُع ِهَا َعى النِْصِف، َواحَاِمُل ِعَدُهَا َوْضُع احَْمِل 
َوَل��و َبْع��َد الَطاِق بَِلْحَظ��ٍة، َوَتْعَتُد َزْوَجُة الَغاِئ��ِب ِمْن ِحِن َطاِقَه��ا، َوَلو َعِلَمْت 
َبْع��َد اْنِقَضاِء َق��ْدِر الِعَدِة َأو َكاَنْت َحاِم��ًا َفَوَضَعْت َفَقْد َقَض��ْت ِعَدَهَا، َوَلو َمَى 
ْز َلُه الَعْقُد   َبْعُض الِع��َدِة َأَمَِت الَباِقَي، َوَا ِحَداَد َعى ُمَطَلَقٍة، َوَمْن َطَلَق َرْجِعًيا َمْ َجُ

��ا، َوَلو َكاَن َباِئنًا  ��ُرَج اُمَطَلَقُة َعن ِعَدِهَ َع��ى ُأْخِت اُمَطَلَق��ِة، َوَا َعى َرابَِعٍة َحَتى َخْ
َجاَز)*) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 168-161.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

]َأَيَدُه[ اهُ
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ِكَتاُب امََكا�ِسِب

ااْكتَِس��اُب َقْد َيُكوُن َواِجًبا إَِذا َكاَن َحاًا، َوا َمِعيَش��َة َلُه ِسَواُه، َوَقْد َيُكوُن 
َنْدًبا َكااْكتَِس��اِب بِاحَاِل َما ُيْطَلُب بِِه الَسَعُة، َوَقْد َيُكوُن َمْكُروًها اْحتَِكاٍر، َوَقْد 
َيُكوُن ُمَباًحا َكاْكتَِس��اِب َما َلُه َعنُْه َغنَاٌء، َوَقْد َيُكوُن َحُْظوًرا َكااْكتَِساِب لِاْستَِعاَنِة 

بِِه َعى الَفَساِد، َوااْكتَِساِب بِاُمَحَرِم.
]َأْقَساُم اَمَكاِسِب[)1(

َوَما ُيْكَتَسُب بِِه َينَْقِسُم إِى: ُمَباٍح، َوَمْكُروٍه، َوُحََرٍم.
َفاُمَباُح: اَمَتاِجُر َوالَصنَاِئُع اُمَحَلَلُة.

َواَمْكُروُه: َكْسُب النَاِئَحِة بِاحَِق، َوَكْسُب احََجاِم، َواأَْجُر َعى الَقَضاِء، َوَعى 
الِشْعِر احَِق، َوَعى اخَُطِب ي النَِكاِح.

ي ي اأَْرِض  اُع��ُه، َوَلو َبنَى اُمْش��َرِ َواُمَح��َرُم: َبْي��ُع اَمْغُص��وِب، َولِلَالِِك اْرِجَ
َم، َوَبْيُع اُمْس��ِكَراِت،  َأو َغ��َرَس َأو َزَرَع َفِللَالِ��ِك إَِزاَلُتُه، َوَيْرِجُع َعى الَباِئِع بَِا اْغَرَ
، َواَمْيَتِة، َوالَدِم، َواِخنِْزيِر َوَما ُهَو ِمنُْه، َوالَعِذَرِة، َواأَْبَواِل إَِا َأْبَواَل اِإبِِل،  َوالُفَقاِعِ
َوَبْيُع الِساِح ِأَْعَداِء الِديِن، َوَبْيُع الِقَرَدِة، َوالِفَيَلِة، َوالِسَباِع، َوالِذَئاِب، َوالِكاِب 

ِقِق النُْسَخِة. )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ
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إَِا الَس��ُلوِقَي َوَكْلَب اَماِش��َيِة َوالَزْرِع، َوالَضَفاِدِع، َوالَساِحِف)*)، َوالّرَقاِق، َوُكِل 
ُحَ��َرِم اأَْكِل، َواأَْجُر َعى ُكُت��ِب الُكْفِر إَِا لِلنَْقِض، َوَزْخَرَفِة اَمَس��اِجِد َوَتْزِويِقَها، 
َوَزْخَرَف��ِة اَمَصاِحِف، َوَتْغِس��يِل اأَْمَواِت َوَمِْلِهم َوَدْفنِِهم، َوَع��ى ِهَجاِء اُمْؤِمنَِن، 
َوَعَم��ِل اآاِت اُمَحَرَم��ِة َكاأَْصنَ��اِم َوآاِت الِق��َاِر َوالَلْهِو، َوالَتَاثيِل اُمَجَس��َمِة، 
َواأَْدِوَيِة َواأَْغِذَيِة اَمْمُزوَجِة بِاخَْمِر، َوَتْعِليِم الَصنَاِئِع اُمَحَرَمِة، َوا َبْأَس بَِكْس��ِب 

اِب، َوُكُتِب الُعُلوِم َوالُقْرآِن)**) )***) )1). اَماِشَطِة إَِذا َمْ َتُغَش، َوَأْجُر َفْحِل الِرَ

ِذْكُر الَبْيِع
ا ُيْمَى الَبْيُع إَِا ِمْن َمالٍِك، َأو ِمَْن َلُه َأْن َيبِيَع َعنُْه َكالَوِكيِل َواأَِب َواجَِد َمَع 
الَصِغِر، َوَلْيَس َلُه الُرُجوُع َوَلو َبَلَغ، َوَاُبَد ِمن اِإَجاِب َوالَقُبوِل َوَتْس��ِمَيِة الَثَمِن، 
َوَلو َم ُيَس��ِمِه َبَط��َل الَبْيُع َوَلو َتقاَبَض��ا، َولِلَباِئِع اْس��تَِعاَدُتُه َوَأْرُش��ُه إِْن َنَقَص، َوإِْن 
َزاَد َف��اأَْرُش لِلُمْبَتاِع، َوَلو َتِلَف َكاَن َعى اُمْش��َري ِقيَمُتُه َي��ْوَم َقَبَضُه، َوإَِذا َكَمَلت 
َقا، َوَلو اْبَتاَع َش��ْيًئا ُمَعَينًا َوَعَجَل َثَمنَُه َفَقْد َتَم الَبْيُع،  اِئ��ُط َفُهَا بِاِخَياِر َما َمْ َيْفَرِ الَرَ
َوإِْن َمْ َيْقبِْض��ُه َوَمْ َيْدَف��ِع الَثَمَن َفالَبْي��ُع َاِزٌم َثاَثًة، َفإِْن َجاَء بِالَثَم��ِن فِيَها َوإَِا َكاَن 
ٌط ي  لِلَباِئِع الَفْس��ُخ، َوَتَلُفُه فِيَها ِمن اُمْبتاِع، َوَبْعَدَها ِمن الَباِئِع، َوالنََظُر إِى اَمبِيِع َرْ

، َوَيْفُسُد الَبْيُع بَِفواتِِه. احَاِرِ
اِي، َوَلو َهَلَك ي ُم��َدِة اِخَياِر َفُهَو ِمن  َط��ا ِخَياًرا َلِزَم، َوَيَتَقَدُر بِال��َرَ َوَل��و َرَ
الَباِئِع، إَِا َأْن ُحِْدَث اُمْبَتاُع فِيِه َحَدًثا ُيْؤِذُن بِالِرَضا، َوَلو َماَت اْنَتَقَل اِخَياُر إِى َواِرثِِه، 
َط َما َزاَد َجاَز،  ْط، َوَل��و َرَ  َواِخَي��اُر ي احََيَواِن لِلُمْش��َري َثاَثُة َأَياٍم َوإِْن َمْ َيْش��َرِ
��وُز َبْيُع اأََمِة اَمْوُطوَءِة إَِا َبْعَد اْس��تِْراِئَها، َوَلو َباَعَها َقْبَل ذلَِك َكاَنْت َنَفَقُتَها  َوا َجُ

)1) ْينَُظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 173-171.

)**( ]َبَلَغ[ 

ِقَراَءًة

)*( َبَلَغ

)***( ]َبَلَغ 

ًحا  ِقَراَءًة َو[ َرْ
َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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اِء َعى الَباِئِع، َوَلو َهَلَكْت َكاَن َتَلُفَها ِمنُْه، َوَما َلْيَس بَِحاِرٍ َيِصُح َبْيُعُه  ُمَدَة ااْستِْرَ
إَِذا ُوِصَف بَِا َيْرَفُع اجََهاَلَة، َفإِْن َكاَن َعى الَوْصِف َلِزَم، َوإَِا َكاَن اُمْشَري بِاِخَياِر، 
َوَكَذا َبْيُع اأْعَداِل اَمْحُزوَمِة َواجُُرِب اَمْش��ُدوَدِة، َوَما ا ُيْعَلُم إَِا بِاْختَِباِرِه َا َيِصُح 
َبْيُعُه بُِدونِِه إَِذا َكاَن ا َيْفُس��ُد بِِه َكاخَِل اُمَراِد َطْعُم��ُه، َواأَْدَهاِن الَطِيَبِة اُمَراِد ِرُحَها، 
ي َأْرُشُه  ِط الِصَحِة، َفإِْن َخَرَج َمِعيًبا َفِللُمْش��َرِ  َوَما ُيْفِس��ُدُه ااْختَِباُر َجُوُز َبْيُعُه بَِرْ

َيُه َأْعَمى َفَلُه اأَْرُش َأو الَرُد. َا َرُدُه، إَِا َأْن َيْشَرِ

]ِذْكُر الَبْيِع بِالِصَفِة[
َوَم��ا ُيَباُع َس��َلًفا َيْفَتِقُر إِى ِذْكِر َوْصِفِه َوِجنِْس��ِه)*) )**) )***)، َوا َجُوُز نِْس��َبُتُه إِى 
َمْزَرٍع ُمَعَنٍ َوا َنْخَلٍة ُمَعَينٍَة َوا َغْزِل اْمَرَأٍة ُمَعَينٍَة، َوَجُوُز الَسَلُف ي َشْيَئْنِ ُخَْتِلَفْنِ 
ِك الَوْصِف ي الَس��َلِف َكَا َيْبُطُل بَِتْعِيِن َأْصِلِه َمَع  َكاِحنَْطِة َواأَُرِز، َوَيْبُطُل الَبْيُع بَِرْ

 

الَوْصِف.

]ِذْكُر الَبْيِع بِالنَِسيَئِة[
َط النََساَء َوَمْ ُيَعِنِ اأََجَل َبَطَل، َوَكَذا  َوَجُوُز الَبْيُع َنِسيَئًة َكَا َجُوُز َنْقًدا، َوَلو َرَ
َل��و َعَنَ َأَجًا َجُْه��وًا َكُقُدوِم الُغَزاِة، َوَكَذا َلو َعَلَقُه بَِأَجَلْنِ َكَأْن َيُقوَل: )إِى َش��ْهٍر 
بِِدينَاٍر، َوإِى َش��ْهَرْيِن بِِدينَاَرْي��ِن(، َوَيِصُح إَِذا َذَكَر َأَجًا ُمَعَينً��ا، َوَيْلَزُم َحَتى َيُكوَن 
اماُل َمْضُموًنا َعى اُمْبتاِع ي اأََجِل َكَا َيُكوُن اَمَتاُع َمْضُموًنا َعى الَباِئِع ي الَسَلِف، 
َوَل��و َبَذَل َمْن َعَلْيِه احَُق َقْبَل اأََجِل َمْ َيْل��َزْم َصاِحَبُه َقْبُضُه، َوَلو َهَلَك َكاَن ِمَْن ُهَو 
ى َشْيًئا  َعَلْيِه، َوَلو َبَذَلُه َبْعَد اأََجِل َفاْمَتنََع ِمْن َأْخِذِه َفَتِلَف َكاَن ِمَْن ُهَو َلُه، َوَلو اْشَرَ

إِى َأَجٍل َفَباَعُه َقْبَل اأََجِل َمْ َيِصَح، َوَلو َحَل َجاَز َبْيُعُه َوإِْن َمْ َيْقبِْض َثَمنَُه.

)*( ]َبَلَغْت 

ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
]اهُ َتَعاَى[
)**( َبَلَغ 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
]اهُ[

)***( َبَلَغ
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اِء[ اِء ِمن الُعُيوِب َوَغْرِ الَبَ ]ِذْكُر الَبْيِع بالَبَ
اِء ِمن الُعُيوِب َجاِئٌز، َوإِْن َمْ ُيَفَص��ْل، َوالَتْفِصيُل َأْفَضُل، َوَلو َباَع  َوالَبْيُع بِال��َرَ
ي ال��َرُد َأو اأَْرُش، َوا ِخَياَر  َعى الِصَحِة َفَظَهَر َعْيٌب َس��ابٌِق َعى الَعْقِد َفِللُمْش��َرِ
ِة، َوَل��و اْخَتَلُفوا ي الِقيَمِة َرَجَع  لِلَباِئ��ِع، َوَل��و اْخَتَلَفا ي اأَْرِش َرَجَع إِى َأْهِل اِخْرَ
إِى اأَْوَس��ِط، َوَلو اْش��َرى ُمَْلًة َفَظَهَر الَعْيُب ي الَبْعِض َرَد اجَِميَع َأو َأْمَسَك، َوَلُه 
اأَْرُش، َوَلْي��َس َل��ُه َرُد اَمِعيِب َوْحَدُه، َوَلو َأْحَدَث ي اَمبِي��ِع َحَدًثا َبَطَل الَرُد َوَثَبَت 
اأَْرُش َوَلو َكاَن َقْبَل الِعْلِم بِالَعْيِب، َوَلو اْبَتاَع َأَمًة َفَوطَِئَها َفا َرَد إَِا بَِعْيِب احََبِل، 

َوَيُرُد َمَعَها نِْصَف ُعْرِ ِقيَمتَِها.

ِذْكُر َبْيِع اُمَراَبَحِة
ِرَ بِ��َرْأِس َمالِِه َوَيْطُلَب الِرْبَح َمنُْس��وًبا إِى الِس��ْلَعِة، َوَلو َقاَل بِِرْبِح  َوُه��َو َأْن ُخْ

ِة َواِحًدا َمْ َيِصَح)*). الَعَرَ

ِذْكُر َبْيِع اَحَيَواِن
ا َيِص��ُح َأْن َيْمِل��َك اِإْنَس��اُن َأَحَد َأَبَوْي��ِه، َوا َوَلَدُه، َوا إِْح��َدى اُمَحَرَماِت 
بِالنََس��ِب، َوَلو َمَلَك َأَحَدُه��م اْنَعَتَق، َوَيِص��ُح َأْن َيْمِلَك َمْن َع��َدا اَمْذُكوِريَن َوَمْن 
ِط، َوا َيِصُح  َماَثَلُه��م ِم��ن الَرَضاَعِة، َوا َيْدُخُل َوَلُد احَاِمِل ي الَبْي��ِع إَِا َمَع الَرْ
َبْيُع اآبِِق إَِا َأْن ُيَضَم إَِلْيِه َما َجُوُز َبْيُعُه، َوَجُوُز اْبتَِياُع الَعبِيِد بَِأَقَل ِمَا َمَعُهم، َوَجُوُز 
اِء احََيَواِن، َوَلو َوَجُدوا بِِه َعْيًب��ا َكاَن َهُم الَرُد َأو اأَْرُش،  َك َمَاَع��ٌة ي ِرَ َأْن َيْش��َرِ
َوا ُي��َرُد َبْعُضُه��م ُدوَن َبْعٍض، َوا ُعْهَدَة ي اِإَباِق احَاِدِث، َوُي��َرُد الَعبِيُد بِاجُنُوِن 
ِص إِى َس��نٍَة، إَِا َأْن ُحِْدَث اُمْبَتاُع فِيِه َحَدًثا، َوإَِذا اَدَعى الَعْبُد احُِرَيَة  َواجَُذاِم َوالَرَ

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
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َمْ ُتْقَب��ْل إَِا بَِبِينٍَة، َوا ُيَف��َرُق َبْنَ اأَْطَفاِل َوُأَمَهاِهِم بِالَبْيِع َحَتى َيْس��َتْغنَِي اأَْطَفاُل 
َعنُْهَن )*) )**) )***).

اَواِت ِذْكُر َبْيِع الِثَمِر َواَخْضَ
ُيْكَرُه َبْيُع َما َمْ َيْبُد َصاُحُه َس��نًَة َواِحَدًة، َوَمًْا َبْعَد َمٍْل ِمَا ُيْس��َتْخَلُف َكالِقَثاِء 
َواِخَياِر َوِش��ْبِهِه، َوا َبْأَس بَِبْيِع َما َبَدا َصاُحُه، َوَمِْل اخَُرِ إَِذا َخَرَج، َوَبْيِع َما َمْ 
َيْبُد َصاُحُه َس��نََتْنِ َفَصاِع��ًدا، َوَجُوُز َبْيُع الَزْرِع َقِصيًا، َوَجِ��ُب َعى اُمْبَتاِع َقْطُعُه، 
َوَل��و َمْ َيْقَطْع��ُه َكاَن لِلَباِئِع َخَراُجُه، َوَجُوُز َبْيُع ما ُيْس��َتْخَلُف َجَزًة َوَجَزاٍت، َوُلَقَطًة 
َوُلَقَط��اٍت َكالُرْطَبِة َوالَباِذْنَجاِن، َوَلو َباَع َثَمَرًة َوَمْ َيْبُد َصاُحَها َفَخاَس��ْت َفِهَي ِمْن 
َم��اِل الَباِئ��ِع، َوَلُه َما َأَغَل��ْت ُدوَن َما َتَضَمنَُه الَعْق��ُد، َوَلو َباَع الَثَمَرَة َواْس��َتْثنَى ِمنَْها 
َأْرَطاًا َجاَز، َوَلو اْس��َتْثنَى ُثُلًثا َأو ُرُبًعا َكاَن َأْوَى، َوَكَذا َلو اْس��َتْثنَى َنْخًا ُمَعَينًا، َوَلو 

َق الِثَاَر َجاِئَحٌة َكاَن ي اُمْسَتْثنَى بِِحَسابِِه. َحِ
َواُمَزاَبنَ��ُة)1) َحَراٌم، َوِهَي َبْيُع الَثَم��َرِة ي ُرُؤوِس النَْخِل بِالَتْمِر، َوَكَذا اُمَحاَقَلُة، 

َوِهَي َبْيُع الَزْرِع بِاِحنَْطِة.
َط َبْعَض اَمِكيِل َأو  َط َرْأَس��َها َأو ِجْلَدَها َأو َبْعَضَه��ا، َأو َرَ َوَلو َباَع َش��اًة َوَرَ
َت ُقْدَرِة الَباِئِع ِمْثُل ِقَصاَرِة الَثْوِب  اُط َما َيْدُخُل َحْ اَمْزُروِع َكاَن َجاِئًزا، َوَجُوُز اْش��ِرَ

َوَصْبِغِه)****) )2).

)1) ي اَأْصِل َتْفِسُر َكِلَمِة اُمَزاَبنَِة: »َأْي ِمْثُلَها«.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 180-173.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ 
]َتَعاَى[

)**( َبَلَغْت 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
اهُ

)****( َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ

)***( َبَلَغ
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ِذْكُر الِرَبا
ُكُل َما ا ُيَكاُل َوا ُيوَزُن َوا ُيَعُد َفا َبْأَس بِالَتَفاُضِل فِيِه َنْقًدا ا َنِسيَئًة َكالِثَياِب 
��ُرُم الَتَفاُضُل فِيِه إَِذا بِيَع بِِجنِْس��ِه َنْقًدا َوَنِس��يَئًة،  َواحََي��َواِن، َوَما ُي��َكاُل َأو ُيوَزُن َحْ
َواِحنَْطُة َوالَش��ِعُر ِجنٌْس َواِحٌد ي الِرَبا، َوإَِذا اْخَتَل��َف اِجنُْس َجاَز الَتَفاُضُل َنْقًدا، 
ِمْث��ُل َقِفيٍز ِم��ْن ِحنَْطٍة بَِقِفيَزْي ُذَرٍة، َوَكَذا َجُوُز َبْيُع َرْطٍل ِم��ْن َحِْم الَبَقِر بَِرْطَلْنِ ِمْن 
َحِْم الَغنَِم، َوا َجُوُز بِِجنِْس��ِه َمَع الِزياَدِة، َوَما ُيَباُع َعَدًدا َفُهَو َكاَمِكيِل َواَمْوُزوِن ي 
ٌء ي َمْوِضٍع بِالَكْيِل َأو الَوْزِن َوي آَخَر ُجَزاًفا َفُحْكُمُه ُحْكُم  الَتَفاُض��ِل، َوَلو بِيَع َيْ
 اَمِكي��ِل َواَمْوُزوِن، َوا َجُوُز النَِس��يَئُة ي َبْي��ِع الُعُروِض بِالُع��ُروِض َوإِن اْخَتَلَفْت، 

ِف الَتَقاُبُض َقْبَل  ُط ي ال��َرْ َوَا ي َبْي��ِع اأَْث��َاِن بِاأَْث��َاِن َوَل��و اْخَتَلَفْت، َوُيْش��َرَ
الَتَفُرِق، َوا َجُوُز َبْيُع الَغنَِم بِالَلْحِم)*) )**) )***).

َلَواِحُق الَبْيِع
ِب َواَماِء َس��واٌء ُأِخَذ ِمْن ِمْلٍك َأو ُمَباٍح، َوَك��َذا َلو َأْحَدَث َهًَرا  ��وُز َبْيُع الِرْ َجُ
ي َأْرٍض َمَواٍت َفَأْحَياَها بِِه، َوَلُه َبْيُع َفاِضِلِه، َفإِِن اْس��َتْأَمَْت َأو َهَلَك َأْهُلَها َفنََاُؤَها 

لِِإَماِم.
��وُز َبْيُع الَدْيِن َقْبَل َقْبِضِه، َفُيَباُع الَذَهُب ِمنُْه َوالِفَضُة بِالُعُروِض، َوا َجُوُز  َوَجُ
ِط َأْن ُيْقِرَضُه َأو ُيْس��ِلَفُه َأو  َبْي��ُع ال��ِرْزِق إَِا َبْعَد َقْبِضِه، َوَجُوُز َأن َيْبَتاَع َش��ْيًئا بِ��َرْ
َيْسَتْس��ِلَفُه ِمنُْه، َوَمْن َباَع َحاًا َوَحَراًما َصْفَقًة َصَح ي احَاِل ُدوَن احََراِم، َوُأْجَرُة 
ي َعى اُمْبَتاِع، َوَلو  الَوَزاِن َوالَكَياِل َواُمنَاِدي َعى الَباِئِع، َوُأْجَرُة الَدّاِل َوَمْن َيْش��َرِ
َق��اَل اَمالِ��ُك: )َأَمْرُتَك بَِبْيِعِه بَِك��َذا( َفَأْنَكَر ال��َدّاُل َفالَقْوُل َقْوُل اَمالِ��ِك َمَع َيِمينِِه، 

 

)*( َبَلَغت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
)**( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
)***( َبَلَغ ِقَراَءًة
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َوا َيْضَمُن الَواِس��َطُة َم��ا َمْ ُيَفِرْط فِيِه، َوَيْضَم��ُن َما َفَرَط، َوَدَرُك اَمَت��اِع َواَماِل َعى 
اُمَتَباِيَعْنِ ُدوَن الَواِسَطِة.

َواحُْك��َرُة َمْكُروَهٌة، َوِه��َي اْحتَِباُس اأَْطِعَم��ِة للِزَياَدِة، َوا ُيْك��َرُه َمَع ُوُجوِد 
ُه)*). الِكَفاَيِة، َولِلُسْلَطاِن اِإْجَباُر َعى الَبْيِع َوالَتْسِعِر َما َمْ ُخِْرْ

َكِة َواُمَضاَرَبِة ِذْكُر الِرْ
َكَة إَِا بِاَماِل ُدوَن الَبَدِن، َوالِرْبُح َسَواٌء َمَع الَتَساِوي ي اَماِل، َوَلو َتَفاَوَت  ا ِرْ

َكَة ي الِرْبِح. َكاَن الِرْبُح بَِحَسبِِه، َوُمَداَخَلُة َصاِحِب اَماِل ُتوِجُب اأُْجَرَة ا الِرْ
ِه بِإِْذنِِه، َفَل��ُه ُأْجَرُة ِمْثِلِه، َوا َضَاَن َعَلْيِه َوَلو  َواُمَضاَرَب��ُة: َأْن َيْعَمَل ي َماِل َغْرِ

َتِلَف، إَِا َمَع الَتَعّدي.
َوُيْلَح��ُق بِذلَِك الَتَلِق��ي، َوُهَو َمْكُروٌه، َوَحُدُه َأْرَبَعُة َفَراِس��َخ َفَا ُدوُن، َوَلو َزاَد 

َعْن َأْرَبٍع َمْ ُيْكَرْه.

ِذْكُر الُشْفَعِة
يُك  َكِة إَِذا اْنَتَقَل الِش��ْقُص بِالَبْي��ِع َوَكاَن الَرِ َوِه��َي َتْثُب��ُت ي اأَْمَواِل اُمْش��َرَ
ِب، َوا َتْثُبُت فِيَا ا َيِصُح ِقْس��َمُتُه،  َك��ِة ي الَطِريِق َوال��ِرْ  َواِح��ًدا، َوَتْثُب��ُت بِالِرْ

َوَا ي َمْقُسوٍم بُِحُقوِقِه، َوا ي ِهَبٍة، َوا َصَدَقٍة، َوا َمْهٍر، َوا ُشْفَعَة مَِْن َيْعِجُز َعن 
الَثَمِن، َوا لِِذِمٍي َعى ُمْس��ِلٍم، َوإَِذا اْخَتَلَف اُمَتَباِيَعاِن َوالَش��ِفيُع َفالَقْوُل َقْوُل اُمْبَتاِع 

َمَع َيِمينِِه)**) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 184-180.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ

)**( َبَلَغت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ
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اِن َوالُنُذوِر َوالُعُهوِد ِكَتاُب الأَْيَ

ِل��َف َع��ى فِْعٍل َواِج��ٍب َأو َنْدٍب َأو  ا َيِم��َن إَِا بَِأْس��َاِء اهِ ُس��ْبَحاَنُه، َوَأْن َحْ
 ُمَب��اٍح، َأو َتْرِك َما َلْيَس بَِواِجٍب َوا َمْكُروٍه َفَيِجُب الَوَفاُء، َوَيْلَزُم بِاِحنِْث الَكَفاَرُة، 
َوَا َتنَْعِق��ُد ي َمْعِصَي��ٍة َوا َتْرِك َمنُْدوٍب، ِمْثُل َأْن َحِْلَف َأْن َيْقَطَع َرِمًا، َأو ُيَس��اِعَد 
َك َنْدًبا، َوا َيِمَن لَِوَلٍد َمَع والِِدِه، َوا لَِزْوَجٍة َمَع َزْوِجَها، َوا لَِعْبٍد َمَع  َظامًِا، َأو َيْرُ
َسِيِدِه، َوا َيِمَن إَِا َمَع الَقْصِد، َوُيْؤَجُر بِالَيِمِن ي اْستِنْقاِذ ُمْؤِمٍن َأو َمالِِه َوَلو َكاَن 
اَءِة ِمن اهِ َوَرُس��ولِِه َواأَِئَمِة  َكاِذًبا ي الَظاِهِر، َوُيَوِري إَِذا َأْحَس��َن، َوي الَيمِن بِالَرَ
َكَف��اَرُة ظَِهاٍر)*)، َوَلو َحَلَف بَِغْرِ اهِ َمْ َتنَْعِق��ْد، َوَيْأَثُم َلو َخاَلَف، َوإَِذا َحَلَف َفْلَيْأِت 

َما ُهَو َخْرٌ لِِدينِِه َأو ُدْنَياُه.
َوالنَ��ْذُر: َأْن َيُقوَل: )هِِ َعَيَ َكَذا إِْن َكاَن َكَذا(، َفإِْن َمْ َيِف َكَفَر، َوَلو َقاَل: )َعَيَ 
ا، َوالَوَفاُء َأْفَضُل، َوإَِذا ُعِنَ اَمنُْذوُر َوَج��َب، َوإِْن َمْ ُيَعَنْ َفَعَل ُقْرَبًة  َك��َذا( َكاَن ُخَ��َرً
َوَلو َصَدَقًة، َوإِْن َنَذَر ِحينًا َصاَم ِس��َتَة َأْشُهٍر، َوالَزَماُن َمَْسٌة، َوَلو َنَذَر الَصَدَقَة بَِاٍل 

ا، َوا َنْذَر ي َمْعِصَيٍة. َكثٍِر َتَصَدَق بَِثَانَِن ِدْرَمً
َوَجِ��ُب الَوَفاُء بِالَعْهِد، َوَلو َخاَلَف َلِزَمُه َكَفاَرُة النَْذِر، َوَلو َتَرَك الَعْهَد ِأََنُه َخْرٌ 

َلُه ي ِدينِِه َأو ُدْنَياُه َمْ ُيَكِفْر)**) )***).

)*( َبَلَغْت ِقَراَءًة 

)**( َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ
)***( َبَلَغ
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ِذْكُر الَكَفاَراِت
ِة َمَساِكَن، لُِكِل َواِحٍد ِمنُْهم َثْوَباِن،  ي ِحنِْث الَيِمِن ِعْتُق َرَقَبٍة، َأو ُكْس��َوُة َعَرَ
َأو إِْطَعاُمُهم ِش��ْبَعُهم لَِيْوٍم، َوا ُجِْزُئ الَصِغُر َوا اِه��ُم، َوا اَمِريُض، َوُيْطِعُم ِمْن 
، َأْع��اُه الَلْحُم َوَأْدَناُه  َأْوَس��ِط َما ُيْطِعُم َأْهَل��ُه، َوَأْدَنى َما ُيْعَطى الَفق��ُر ُمٌد بَِا َتَيَرَ
امِْل��ُح، َوَمَع الَعْجِز َيُصوُم َثاَثَة َأَياٍم ُمَتَوالَِياٍت. َوَكَف��اَرُة الِظَهاِر: ِعْتُق َرَقَبٍة، َفإِْن َمْ 
، َفإِْن َمْ َجِْد َفإِْطَعاُم ِسِتَن ِمْسِكينًا، َوِمْثُلَها َكَفاَرُة ُخْلِف  َجِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنِ

النَْذِر.
، َأو  َوَكَفاَرُة اِإْفَطاِر ي َش��ْهِر َرَمَضاَن ِعْت��ُق َرَقَبٍة، َأو ِصياُم َش��ْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنِ
إِْطَعاُم ِس��ِتَن ِمْس��ِكينًا، َوِمْثُلَها َكَفاَرُة َقْتِل اخََطأِ، َوي َقْتِل الَعْمِد َكَفاَرُة اجَْمِع، َفإِْن 
َعَجَز َكَفَر بَِواِحَدٍة، َوَمْن َوَجَب َعَلْيِه َش��ْهَراِن ُمَتَتابَِعاِن َفإَِذا َصاَم َش��ْهًرا َوِمن الَثاي 
َوَلو َيْوًما َجاَز البِنَاُء َوإِْن َفَرَق الَباِقَي، َوَلو َأْفَطَر َقْبَل ذلَِك لَِغْرِ ُعْذٍر اْس��َتْأَنَف، َوإِْن 
َكاَن لُِع��ْذٍر َبنَى، َوَمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َقَضاِء َرَمَض��اَن َبْعَد الَزَواِل َلِزَمْتُه َكَفاَرُة َيِمٍن، 
َوي ُوْطَء اأََم��ِة احَاِئ��ِض َثاَث��ُة َأْمَداٍد ِمْن َطَع��اٍم، َوَلو َناَم َعن الِعَش��اِء َحَتى َجاَز 
نِْص��ُف الَلْيِل َأْصَبَح َصاِئًا، َوَمْن َش��َق َثْوَبُه ي َمْوِت َوَلِدِه َأو َزْوَجتِ��ِه َلِزَمْتُه َكَفاَرُة 
َيِمٍن، َوَكَذا َلو َخَدَش��ِت اَمْرَأُة َوْجَهَها ي ُمَصاٍب، َوَلو َجَزْت َشْعَرَها َلِزَمَها َكَفاَرُة 

َقْتِل اخََطأِ)*) )**) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 191-187.

)*( َبَلَغْت ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
)**( َبَلَغ ِقَراَءًة  

َأَيَدُه اهُ
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ْدِبِر َوامَُكاَتَبِة ِكَتاُب الِعْتِق َوالتا

ا ِعْتَق إَِا هِِ، َوا ُيْعَتُق الَكافُِر، َوَمْن َأْعَتَق ي َواِجٍب َفُهَو َس��اِئَبٌة، َوالَواُء ي 
ِع بِِعْتِقِه، َوَجُوُز َأْن َجَْعَل ِعْتَق اأََمِة َصَداَقَها، َوَمْن َأْعَتَق َبْعَض َعْبِدِه ُعتَِق ُكُلُه،  اُمَتَرَ
يِك، َوَلو َعَجَز َسَعى الَعْبُد ي َفِك َنْفِسِه)*). يٌك َلِزَمُه َفُك ِحَصِة الَرِ َوَلو َكاَن َلُه َرِ
َوَأَم��ا الَتْدبُِر: َفُهَو َأْن َيُقوَل لَِعْبِدِه: )َأْنَت ُحٌر َبْعَد َوَفاِي(، َوَلُه َأْن َيْرِجَع فِيِه َما 

َداَم َحًيا، َوا َيُكوُن إَِا ي الُقْرِب، َوُيْعَتُق ِمن الُثُلِث.
َط  َوَأَم��ا اُمَكاَتَبُة: َفِهَي َأْن ُيَواِقَف َعْبَدُه َعى َماٍل َيْكَتِس��ُبُه َوُيَؤِديِه إَِلْيِه، َفإِْن َرَ
َرَر ِمنُْه بَِقْدِر َما  ْط َحَ َع��ْوَدُه إِْن َعَجَز َفُهَو ِرٌق َحَت��ى ُيَؤِدَي َماَل الِكَتاَبِة، َوإِْن َمْ َي��ْرُ

َأَدى، َوَلو َعَجَز َفَوَهَبُه َحاَز َأْجًرا، َوَجُوُز َأْن ُيْعَطى ِمْن َبْيِت اَماِل)**).

ِذْكُر َأْحَكاِم الُدُيوِن
الَق��ْرُض َيْفَتِقُر إِى إَِجاٍب َوَقُبوٍل، َوُه��َو َأْفَضُل ِمن الَصَدَقِة، َوَجُِب الَعْزُم َعى 
َأَداِئ��ِه، َوا َجُوُز اُمَطاَلَب��ُة بِِه َمَع الَفْقِر، َوَجُ��وُز َمَع اِج��َدِة)1)، َوإَِذا َأَدى ِمْثَل الَدْيِن 

اِي. َوَجَب َقْبُضُه، َوإِْن َدَفَع ِقيَمَتُه َوَقَف َعى الَرَ

)1) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »الِشَدِة« َوا َتِصُح، َواِجَدُة: الَيَساُر َوالِغنَى.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة

)**( َبَلَغْت 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
اهُ، َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه ]اهُ[



182

ِذْكُر َأْحَكاِم الُرُهوِن
ُف فِيِه إَِا بِِرَضا اآَخِر،  اِهنَْنِ الَتَرُ َوا َيِص��ُح إَِا بِالَقْبِض، َوَلْيَس ِأََحِد اُمَرَ
ًكا َص��َح ي َنِصيبِِه،  َوَل��و َب��اَع الَراِهُن َأو َأْعَت��َق َأو َدَبَر َكاَن َباطًِا، َوَلو َرَهَن ُمْش��َرَ
َوَهِْل��ُك الَرْهُن ِمن الَراِهِن، َوَلو َف��َرَط اُمْرَهُِن َضِمَن ِقيَمَتُه َيْوَم َهاِكِه، َوَلو اْخَتَلَفا 
ي ِقيَمتِ��ِه َوَعِدَما الَبِينََة َفالَقْوُل َقْوُل الَراِهِن َمَع َيِمينِ��ِه، َوَلو َرَهَن َحاِمًا ِمن اِإَماِء 
َأو النَْخ��ِل َأو الَش��َجِر َفاحَْم��ُل َخ��اِرٌج َعنُْه، َوَلو َمَ��َل َبْعَد الَرْه��ِن َفاحَْمُل َداِخٌل 
َب َمَعُهم   فِي��ِه، َواُمْرَهُِن َأَحُق بِالَرْهِن ِمْن َس��اِئِر الُغَرَم��اِء، َوَلو َقَرَ َعْن َدْينِ��ِه َرَ

بِالَباِقي)*) )1).

ِذْكُر الَوِديَعِة
َوِه��َي َتْفَتِق��ُر إِى َقْبٍض َوَقُبوٍل، َوا َيْضَمنَُها اُمْس��َتْوَدُع َوَلو َتِلَف��ْت، َوَلو َفَرَط 
اَن، َولِلَالِِك الِرْبُح، َوَجُِب َرُدَها إِى اُموِدِع، َفإِْن  َر ِهَا َضِمَن اخُْرَ َضِمَن، َوَل��و اَجَ
َعَرَفَه��ا َغْصًبا َمنََعُه إَِا َمَع اخَْوِف َأو َعَدِم ااْمتَِياِز، َوَيُرُدَها َعى اَمالِِك، َوَلو َجِهَلُه 
َتَصَدَق ِهَا، َوَجَعَل ُمَُس��َها لُِفَقَراِء َأْهِل الَبْيِت، َوإَِذا َماَت اُموِدُع ُس��ِلَمْت إِى َوَرَثتِِه 

َأْمََع َأو إِى َمْن َيْرَتُضوَنُه)2).

ِذْكُر الَعاِرَيِة
ا إَِا  َيْضَمُن اُمْس��َتِعُر َما َكاَن َذَهًبا َأو فَِض��ًة َوإِْن َمْ ُيَفِرْط، َوا َيْضَمُن َما َعَداُمَ

ِط َأو الَتْفِريِط، َوَلو اْخَتَلَفا ي الِقيَمِة َفالَقْوُل َقْوُل اُمِعِر َمَع َيِمينِِه)**) )3). بِالَرْ
)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 197-195.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 197.

)3) ُينُْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 198-197.

)*( َبَلَغْت ِقَراَءًة 

]َأَيَدُه[ اهُ

)**( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ
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ِذْكُر اُمَزاَرَعِة َواُمَساَقاِة
َط َزْرَع  ، َوَلو َرَ ��ا َجاِئَزَتاِن بِِحَصٍة ُمَش��اَعٍة، َواُب��َد فِيِهَا ِمْن َأَجٍل ُمَع��َنٍ َوُمَ
َما َش��اَء َجاَز، َوَلو اْس��َتْأَجَر َأْرًض��ا لِلِزَراَعِة َلِزَمِت اأُْجَرُة، َوَل��و َتِلَفِت الَغَلُة، َوإِْن 
َمنََعُه َصاِحُب اأَْرِض َس��َقَطْت)*)، َوَكَذا َلو َغِرَق��ْت َقْبَل َقْبِضَها، َوَلو َغِرَق َبْعُضَها 
��ا بَِأْكَثَر ِمَا  َفاُمْس��َتْأِجُر ُخَ��َرٌ َب��ْنَ الَفْس��ِخ ي اجَِميِع َأو فِيَا َغ��ِرَق، َوُتْك��َرُه إَِجاَرُهَ

. َتِلَف ِجنُْس اأُْجَرَتْنِ اْسَتْأَجَرَها بِِه، إَِا َأْن ُحِْدَث فِيَها َحَدًثا َأو َخْ
َط َمَع  َط ِم��ن الَثَمَرِة ِحَص��ًة َمْعُلوَمًة، َوُيْك��َرُه َأْن َيْرُ َوا ُمَس��اَقاَة إَِا َأْن َي��ْرُ
َطُه َعى  ذلِ��َك َذَهًبا َأو فَِضًة، َواُمْؤَن��ُة َعى الَعاِمِل، َواخََراُج َعى اَمالِ��ِك إَِا َأْن َيْرُ

 

الَعاِمِل)**) )***) )1).

ِذْكُر اِإَجاَراِت
، َوَجُِب َتْعِجيُل  َوِهَي َتنَْعِقُد بِاِإَجاِب َوالَقُبوِل، َواأََجِل اَمْعُلوِم، َواَماِل اُمَعَنِ
َط َتْأِجيَلَها، َواُمَشاُع َواَمْقُسوُم َسَواٌء ي ِصَحِة اِإَجاَرِة، َوا َجُوُز  اأُْجَرِة إَِا َأْن َيْرُ
َف إَِا ُهَو  َط َأَا َيَتَرَ َأْن ُيْؤِجَر َما اْسَتْأَجَرُه بِِزَياَدٍة إَِا َأْن ُحِْدَث فِيِه َحَدًثا، َوَلو َرَ
َل َسَقَطِت اأُْجَرُة ي تِْلَك  َلِزَم، َوَلو اْهََدَم الَعَقاُر َوَجَب َعى اَمالِِك إَِعاَدُتُه، َوَلو َأْمَ
اُمَدِة إَِا َأْن َينَْهِدَم بَِتْفِريٍط ِمن اُمْس��َتْأِجِر، َواِإَجاَرُة َتْبُطُل بِاَمْوِت، َوَتْس��ُقُط اأُْجَرُة 
ْف  ِف، َوَكَذا َلو َمنََع َمانٌِع َقْبَل الَقْبِض، َفإِْن َقَبَض َوَمْ َيَتَرَ َلو َمنََع اَمالُِك ِمن الَتَرُ

َأو َمنََعُه َمانٌِع َمْ َتْسُقْط.

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 198.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًةُ

)**( َبَلَغْت 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ
)***( َبَلَغ 

]ِقَراَءًة[ َأَيَدُه 
]اهُ[
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]ِذْكُر َتْضِمِن الُصنَاِع َوَغْرِ ذلَِك[)1(
نِي��ِه)2) ي اَأْمتَِعِة ُدوَن َما َيْتَلُف ِمْن َغْرِ َس��َببِِهم، َوَكَذا  َوَيْضَم��ُن الُصنَاُع َما َجْ
اَمّاُح َواُمَكاِرُي، َوَلو اَدَعى اَمالُِك الَتْفِريَط َوَأْنَكَر الَصانُِع)3) َفَعى الَصانِِع الَيِمُن، 
ُة َدَراِهَم، َوَلو َرَدُه ِمْن َخاِرِج امِْرِ َكاَن  َوَمْن َرَد َبِعًرا َش��اِرًدا َأو َعْبًدا آبًِقا َفَلُه َعَرَ

ٌء، َبْل َلُه ُأْجَرُة امِْثِل)*) )4). ا َيْ ِمَ ا، َوَلْيَس ي َغْرِ َلُه َأْرَبُعوَن ِدْرَمً

ِذْكُر الُصْلِح
َط الَفْس��َخ  َوُه��َو َجاِئٌز َمَع اِإْقَراِر َواِإْنَكاِر، َوا َجُوُز الُرُجوُع فِيِه إَِا َأْن َيْرُ

َمَع النُُكوِل)5).

ِذْكُر الُوُقوِف َوالَصَدَقاِت
َف  ُطُه الَواِقُف، َوَيْمِلُك اَمْوُقوُف َعَلْيِه الَتَرُ الَوْق��ُف: َصَدَقٌة ُيْتَبُع فِيَها َما َيْرُ
ي َحاِصِلِه َكْيَف َش��اَء، َوااْقتَِصاُر ي الَرَقَبِة َعى ااْستِنَْاِء، َوا َجُوُز ِهَبُتُه َوا َبْيُعُه 
إَِا َأْن َيُك��وَن بِاَمْوُق��وِف َعَلْيِه َحاَجٌة َش��ِديَدٌة، َأو َيْبُلَغ َحًدا ا ُينَْتَفُع بِ��ِه إَِا بِالَبْيِع، 
َط َعْوَدُه ِعنَْد َفْق��ِرِه َجاَز، َوإِْطاُق الَوْقِف َيْقَتِي الَتْس��ِوَيَة إَِا َأْن ُيَفَضَل،  َوَل��و َرَ

 

َوَا َيِص��ُح الَوْقُف َعى َمْعُدوٍم إَِا َتَبًعا لِلَمْوُج��وِد، َوإَِذا َوَقَف َعى ِجَرانِِه َكاَن مَِْن 
ِقِق النُْسَخِة. )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ

نُوَنُه(. )2) َكَذا، والَصَواُب: )ما َجْ

: »الَصانُِع« َو»الَصاِيُغ«، َوَأْثَبْتنَا  َت ُنوِن »الَصانُِع« ُنْقَطَتاِن، َفُتْقَرُأ بِِقَراَءَتْنِ )3) ي اَأْصِل ُوِضَع َحْ

»الَصانُِع« لَِكْوِهَا َمْوُجوَدًة ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.
)4) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 199.

)5) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 200.

)*( ]َبَلَغ ِقَراَءًة[ 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى



185

َيل�ِ��ي َداَرُه إِى َأْرَبِع��َن ِذَراًعا، َوَوْق��ُف اُمْؤِمِن َعى اُمْؤِمِن َجاِئٌز، َوَك��َذا الَكافُِر َعى 
ِمْثِل��ِه، َوا َجُ��وُز َوْقُف اُمْؤِمِن َع��ى َكافٍِر، َوُرِوَي َج��َواُزُه َع��ى ِذي الَرِحِم ِمنُْهم، 

َواأََوُل َأْثَبُت)*).
َكاِت ]َكاَن[)1) ي الَصَدَقِة َواَمَصالِِح. َوَلو َقاَل: َعى ُوُجوِه الَرَ

َوَلو َوَقَف: )َعى َبنِي َأٍب( َكاَن مَِِن اْنَتَسَبْت إَِلْيِه َكالَعَلِوَيِة َفُهَو لُِوْلِد َعِيٍ ُعُموًما.
َوَلو َقاَل: )َعى اُمْسِلِمَن( َكاَن مَِْن َصَى إِى الِقْبَلِة.

َوَلو َقاَل: )لِلِشيَعِة( َكاَن لِِإَماِمَيِة َواجَاُروِدَيِة.
َيُة. َوَلو َقاَل: )َعى اُمْؤِمنَِن( َفُهَو لِِإماِمَيِة، َوُهم ااْثنَا َعَرِ

َوَلو َقاَل: )لَِقْوِمِه( َكاَن ِأَْهِل ُلَغتِِه، َوالَعِشَرُة ُهم اأَْقَرُبوَن ي النََسِب.
َوَلو َوَقَف َعى َمْن َينَْقِرُض َغالًِبا َفاْنَقَرَض َكاَن ِمَراًثا لَِوَرَثِة اَمْوُقوِف َعَلْيِه)**).

والُس��ْكنَى َجاِئَزٌة، َفَلو َجَعَلها ُمَدَة َحَياِة الَس��اِكِن َصَح، َفإَِذا َماَت َرَجَعْت إِى 
احَابِ��ِس، َوَلو َجَعَل َفَرَس��ُه ي َس��بِيِل اهِ، َأو ُغاَمُه ي ِخْدَمِة الَبْي��ِت، َأو َبِعَرُه ي 

َمُعوَنِة احَاِج، َلِزَم َما َداَم اَمْحُبوُس َحًيا.

]ِذْكُر َأْحَكاِم اِهَبِة[
َوا ُحْكَم لِلِهَبِة َما َمْ َيْقبِْض، َوَمَعُه َيْمِلُكها اَمْوُهوُب، َفإِْن َكاَن َرِمًا َفا ُرُجوَع، 
َوَل��ُه الُرُجوُع إِْن َكاَن َأْجنَبًِيا َما َمْ َهِْل��ْك َأو ُيَعَوْض َعنَْها، َوإَِذا َوَهَب اأَُب َأو اجَُد 

.(2( الَوَلَد الَصِغَر َفا ُرُجوَع؛ ِأََهَا َمْقُبوَضٌة بَِيِد الَوِيِ
)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 202-200.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة

)**( ]َبَلَغ[ 

ِقَراَءًة َأَيَدُه اهُ 
َتَعاى
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ِذْكُر الَضَمَناِت َوالَكَفااِت َواَحَوااِت َوالَوَكااِت
الَض��َاُن َيْفَتِق��ُر إِى إَِج��اٍب َوَقُب��وٍل، َوإَِذا َكاَن الَضاِم��ُن َمِلًي��ا َف��ا ُرُج��وَع 
لِلَمْضُم��وِن َلُه، َوَكَذا َل��و َعِلَم َفْقَرُه، َوَل��و َمْ َيْعَلْم َكاَن َلُه الُرُج��وُع، َوَيِصُح َضَاُن 
 اَمْعُل��وِم َواَمْجُهوِل، َف��إَِذا َضِمَن َما َعَلْيِه َتنَ��اَوَل َما َيُقوُم بِِه الَبِينَُة)1) ا َما َيْش��َهُد بِِه 

اِحَساُب.
َوَمْن َكَفَل إِْنَس��اًنا بَِوْجِهِه إِى َأَجٍل َفَعَلْيِه إِْحَضاُرُه ِعنَْدُه َمَع اُمَطاَلَبِة، َفإِِن اْمَتنََع 
َكاَن لِلَمْكُفوِل َلُه َحْبُسُه َحَتى َحُْرَ الَغِريُم َأو َيُقوَم بَِا َعَلْيِه، َوَلو َأْفَلَت َغِريًا َقْهًرا 

ُه َأو َأَقاَم بِالِدَيِة)*). َلِزَمُه إِْحَضاُرُه َأو الِقَياُم بَِا َعَلْيِه، َوَلو َكاَن َقاتًِا َأْحَرَ
َواحََواَلُة َجاِئَزٌة، َواُبَد َأْن َيُكوَن اُمَحاُل َعَلْيِه َمِلًيا، َأو َيْعَلَم اُمَحاُل َفْقَرُه، َوِهَي 

اِزَمٌة، َفإِْن َأَخَذ اُمَحاُل َوَلو َبْعَضَها َمْ َيْرِجْع، َوإِْن َمْ َيْأُخْذ َفَلُه الُرُجوُع.
َوالَوَكاَل��ُة َتْفَتِق��ُر إِى اِإَجاِب َوالَقُب��وِل، َواُبَد َأْن َيُكوَن َعاِرًفا بَِا ُأْس��نَِد إَِلْيِه، 
َوبِالُلَغِة التِي ُخَاَطُب ِهَا، َوَجُوُز َأْن ُيَوِكَل َعى الُعُموِم َفَيُقوُم الَوِكيُل َمَقاَمُه، َوَجُوُز 
َأْن َخُ��َص َوَكاَلَتُه بَِبْعِض اأَْش��َياِء َفا َيَتَع��َداُه، َولِلَحاِكِم َأْن ُيَوِكَل َعى الُس��َفَهاِء، 
َواُمْس��ِلُم َيَتَوَكُل لِلُمْس��ِلِم َعى اُمْس��ِلِم َوَعى الِذِمِي، َولِلِذِمِي َعى الِذِمِي، َوالِذِمُي 

َيَتَوَكُل لِلُمْسِلِم، َوالِذِمُي َعى الِذِمِي، َوا َيَتَوَكُل َعى ُمْسِلٍم)2).

ِذْكُر اِإْقَراِر ي اَمَرِض
إِْقَراُر اَمِريِض َم��َع َعْقِلِه َواْختَِياِرِه َكإِْقَراِر الَصِحيِح، َونَِكاُحُه ي اَمَرِض َجاِئٌز، 

)1) َكَذا، َوي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: َما َتُقوُم بِِه ُحَجُة: 203.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 204-203.

)*( ]َبَلَغ ِقَراَءًة 

ح�ً[�ا  َوَرْ
 ]َأَيَدُه اهُ 

َتَع�[�اى
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ْأ َأو َتَتَزَوِج اَمْرَأُة)*) )1). َوُيْكَرُه َطاُقُه، َوَلو َطَلَق َوِرَثْتُه َما َبْينََها َوَبْنَ َسنٍَة َما َمْ َيْرَ

ِذْكُر الَوِصَيِة
: الُبُلوُغ، َوَكَاُل الَعْقِل،  ُط ي الَوِيِ َوِهَي َتْفَتِقُر إِى اِإَجاِب َوالَقُبوِل، َوُيْشَرَ
وُز  َواحُِرَي��ُة، َواِإْس��اُم، َوالَعَداَل��ُة، َوَلو َمْ َجِْد َأْوَص إِى الَس��ِفيِه َوالَفاِس��ِق، َوَجُ
الَوِصَيُة إِى اُمَكاَتِب َواُمَدَبِر، َوَجُوُز إِى اْثنَْنِ ُجَْتِمَعْنِ َوُمنَْفِرَدْيِن، َوإِى َصبٍِي َوَبالٍِغ، 
ا، َوُيْش��ِهُد َعى الَوِصَيِة  ُف الَبالِ��ُغ َحَتى َيْبُل��َغ الَصبُِي، ُثَم ا َينَْف��ِرُد َأَحُدُمَ َوَيَت��َرَ
، َوَجُوُز ي الَسَفِر َش��َهاَدُة ِذِمَيْنِ َمْأُموَنْنِ ي َأْهِل ِدينِِهَا إَِذا ُعِدَم  َش��اِهَدْيِن ُمْسِلَمْنِ

ُعُدوُل اُمْسِلِمَن، َوَلو َشِهَدِت اْمَرَأٌة َمْأُموَنٌة ُقبَِلْت ي الُرُبِع ِمَا َشِهَدْت بِِه.
َوُيْعَت��ُر ي اُموِي: الُبُلوُغ، َوالَعْقُل، َوَلو َكاَن َس��ِفيًها ُقبَِلْت َوِصَيُتُه ي ُوُجوِه 
، َوَكَذا َلو َبَلَغ الَصبُِي َعْرَ ِسنَِن، َوا ُتْقَبُل َوِصَيُتُهَا ي َغْرِ ذلَِك، َوا ِهَبُتُهَا،  الِرِ
ا َوَلو َكاَن ي اَمْعُروِف، َوا َتِصُح  َوا َوْقُفُهَا، َوَكَذا ا ُتْقَبُل َوِصَيُة َمْن َمْ َيْبُلْغ َعْرً
الَوِصَيُة بَِا َزاَد َعى الُثُلِث إَِا َمَع إَِجاَزِة الَوَرَثِة َبْعَد الَوَفاِة، َوَهُم الُرُجوُع َلو َأَجاُزوا 
َقْب��َل ذلَِك، َوُكَلَا َقَلِت الَوِصَيُة َكاَن َأْفَضَل، َوَلو َأْوَص بُِجْزٍء ِمْن َمالِِه َكاَن ُس��ُبًعا، 

ٍء َكاَن ُسُدًسا. َوبَِسْهٍم َكاَن ُثُمنًا، َوبَِيْ
َوالَوِصَي��ُة لِل��َواِرِث َجاِئَزٌة َكاأَْجنَبِ��ِي، َوي الَوِصَي��ِة لِلَكافِِر ِرَواَيَت��اِن َأْثَبُتُهَا 
الَتْحِري��ُم، َوا َتِصُح الَوِصَيُة لَِعْبِد اأَْجنَبِِي، َوَل��و َأْوَص لَِعْبِدِه بُِثُلثِِه َوَكاَنْت ِقيَمُتُه 
بَِق��ْدِرِه ُأْعتَِق، َفإِْن َكاَنْت َأَق��َل ُأْعطَِي الَفاِضَل، َوإِْن َكاَنْت َأْكَث��َر ِمن الُثُلِث بِِمْقَداِر 
الُرُب��ِع َأو الُثُلِث َس��َعى ي الَفاِضِل، َوَل��و َأْوَص مَُِكاَتٍب َكاَن َلُه ِم��ن الَوِصَيِة بَِقْدِر 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 204.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ، َبَلَغ 
ِقَراَءًة
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َرَر ِمنُْه َوُيْرِجُع الَباِق��َي ِمَراًثا، َوَلو َأْوَص بِِعْتِق ُثُلِث َعبِيِدِه اْس��ُتْخِرَج الُثُلُث  َم��ا َحَ
بِالُقْرَع��ِة، َولِلُموِي الُرُجوُع ي الَوِصَيِة َوالُعُدوُل َعَم��ْن َأْوَص إَِلْيِه، َوإَِذا َأْوَص 
بَِوِصَيَت��ْنِ َفإِْن َأْمَك��َن الَعَمُل ِهَِا َوإَِا ُعِم��َل بِاأَِخَرِة، َوَلْيَس لِل��َوِيِ َأْن ُيوِيَ 
ِه إَِا َم��َع اِإْذِن، َوَمْن َلْيَس َلُه َوِيٌ َفالنَاظِ��ُر ي َتِرَكتِِه اِإَماُم، َأو َمْن َنَصَبُه  إِى َغ��ْرِ
َكذلِ��َك، َوَمَع َفْقِدِه الُفَقَهاُء َمَع الَتَمُكِن، َوَلو َم��اَت اُموَص َلُه َقْبَل اُموِي اْنَتَقَلِت 

الَوِصَيُة إِى َوَرَثِة اُموَص َلُه َما َمْ َيْرِجِع اُموي)*) )1).

ِذْكُر الُلَقَطِة
َمْن َوَجَد َلِقيًطا َفُهَو ُحٌر، َفإِْن َأْنَفَق َعَلْيِه الُس��ْلَطاُن، َأو َأَعاَنُه َبْعُض اُمْس��ِلِمَن، 
ِه، َوَلو َتَطَوَع َكاَن َأْفَضَل، َوَلُه َأْن َيَتَواَى  َوإَِا َأْنَفَق ُهَو َوَرَجَع َعَلْيِه ِعنَْد ُبُلوِغِه َوُيْرِ

َمْن َشاَء.
ْز َأْخُذُه،  َوَم��ْن َوَجَد َحَيَواًنا َمِريًضا ي َفاٍة َفُهَو َل��ُه، َوَلو َكاَن ي َكَأٍ َوَماٍء َمْ َجُ
َوإِْن َمْ َيُكْن َمِريًضا َوَكاَن ي َفاٍة َأَخَذُه َوَضِمنَُه إَِا َأْن َيُكوَن َبِعًرا، َوَما َعَدا احََيَواَن 
ا ُيْؤَخُذ إَِا َأْن َيُكوَن ُدوَن الِدْرَهِم َفإَِنُه ُينَْتَفُع بِِه بَِغْرِ َتْعِريٍف، َوَما َزاَد ُيَعَرُف َس��نًَة 
َفإِْن َوَجَد َمالَِكُه َوإَِا َتَصَدَق بِِه َوُهَو َضاِمٌن، َوَلو اْكَتَسَب بِِه َشْيًئا َفُهَو َلُه، َوَلو َكاَن 

ُة. ااْكتَِساُب َقْبَل ُمَدِة الَتْعِريِف َكاَن لَِصاِحبِِه، َوا ُتْؤَخُذ اِإَداَوُة َوا امِْخَرَ
��َت اأَْرِض َأو ي  َوَل��و َوَج��َد َطَعاًما ي َفاٍة َقَوَمُه َعى َنْفِس��ِه، َوَم��ا َوَجَدُه َحْ
َجْوِف َس��َمَكٍة َأْخَرَج ُمَُسُه َوَمَلَك الَباِقَي، َوَكَذا َما َينَْتِقُل إَِلْيِه بِِمَراٍث، َوَلو َوَجَدُه 
ي َج��ْوِف َداَبٍة َأو َأْرٍض اْنَتَقَلْت إَِلْيِه بِااْبتَِياِع َعَرَف الَباِئ��َع، َفإِْن َعَرَفُه َوإَِا َأْخَرَج 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 208-205.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
اهُ ]َتَعاَى[
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ُمَُسُه َوالَباِقي َلُه.
َوا َحِ��ُل ُلَقَطُة احََرِم، َبْل ُتَعَرُف َس��نًَة، َفإِْن َوَجَد َمالَِكَه��ا َوإَِا َتَصَدَق ِهَا َعنُْه 

َوا َضَاَن)*) )1).

ِذْكُر الَصْيِد َوالَذَبائِِح
 َوا ُي��ْؤَكُل ِم��ْن َصْي��ِد الَبْحِر إَِا الَس��َمُك، َوا ِمن الَس��َمِك إَِا َما َل��ُه َفْلٌس، 

َوا ُي��ْؤَكُل اِج��ِرُي َوا الَزَماُر َوا ال�َاْرَماِهي، َوَذَكاُة الَس��َمِك َصْي��ُدُه، َوا ُيْؤَكُل 
الَطاِي، َوإَِذا ُجِهَل َبْيُض الَس��َمِك ُأِكَل ِمنُْه اخَِشُن ا اأَْمَلُس، َوَلو ُوِجَد ي َجْوِف 
َسَمَكٍة ُأْخَرى َفإِْن َكاَن َهَا َفْلٌس َوإَِا َحُرَمْت، َوُيْلَقى َما ُجَْهُل َذَكاُتُه ي اَماِء َفإِْن َطَفا 

َعى َوْجِهِه ُأِكَل، َوَلو َطَفا َعى َظْهِرِه َمْ ُيْؤَكْل، َوُيْؤَكُل َما َصاَدُه َغْرُ اُمْؤِمِن.
َوا ُي��ْؤَكُل ِم��ن الَوْحِش إَِا الَبَق��ُر، َوالِغ��ْزاُن، َواحُُمُر، َوالِكَب��اُش اجََبِلَيُة، 
َوالَيْحُم��وُر، َوالنََع��اُم، َوَما َعَداُه ا ُيْؤَكُل َس��َواٌء َكاَن َيْفِرُس َكاأََس��ِد َأو ا َيْفِرُس 

ُبوِع. َكالَثْعَلِب، َواأَْرَنِب، َوالَضِب، َوالُقنُْفِذ، َوالَرْ
، َوا َما َصِفيُف��ُه َأْكَثُر ِمْن َدفِيِفِه، َوُيْؤَكُل َما َعَداُه، َوُكُل  َوا ُتْؤَكُل ِس��َباُع الَطْرِ

 

َم��ا ِصيَد َجِ��ُب َتْذِكَيُتُه، َف��إِْن َقَتَلْتُه اآَلُة َمْ ُي��ْؤَكْل، إَِا َما َقَتَلُه الَكْل��ُب اُمَعَلُم الِذي 
 

ا َي��ْأُكُل ِمن الَصْيِد، َأو َيْأُكُل ِمنُْه َناِدًرا، َوَلو اْعَت��اَد َمْ ُيْؤَكْل ِمْن َصْيِدِه إَِا َما ُتْدَرُك 
َذَكاُتُه.

ِلي��ُل َم��ا ُقتِ��َل بَِس��ْيٍف َأو ُرْمٍح َأو َس��ْهٍم إَِذا َس��َمى الَقاتِ��ُل، َوُرِوَي  َوُرِوَي َحْ
ِري��ُم َم��ا ُيَص��اُد بِِقِيِ الُبنْ��ُدِق، َوُيْؤَكُل َبْي��ُض َما َحُِل َأْكُل��ُه ِمن الَط��ْرِ َوَلو ُأِخَذ  َحْ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 209-208.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
اهُ َتَعاى
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 ِمنْ��ُه َبْع��َد َمْوتِ��ِه، َوِم��ن الَبْي��ِض اَمْجُه��وِل َم��ا اْخَتَل��َف َطَرَف��اُه، َواجَ��َراُد َحاٌل 
َوَذَكاُتُه َصْيُدُه)1).

]ِذْكُر الَذَبائِِح[
ُط ي الَذْبِح: الَتْسِمَيُة، َوَتْوِجيُه الَذبِيَحِة إِى الِقْبَلِة، َوَكْوُن الَذابِِح ُمْسِلًا،  َوُيْشَرَ
ِد،  َوَف��ْرُي احُْلُقوِم، َوَحَرَك��ُة اَمْذُبوِح، َوُخُروُج الَدِم، َوَأّا َيْفِص��َل الَرْأَس َقْبَل الَرْ

َوُيْسَتَحُب إِْرَساُل الَذبِيَحِة، َوَجُوُز َأْن َيْذَبَح الَصبُِي)*) )2).

َبِة ِذْكُر اأَْطِعَمِة َواأَْرِ
ُه َكافٌِر َأو َاَقْتُه َنَجاَسٌة َفُهَو َنِجٌس، َوُكُل َنِجٍس َحَراٌم، َوَا ُيْؤَكُل  ُكُل َماِئٍع َباَرَ
الَقِضي��ُب َوَا الِطَحاُل َوَا اأُْنَثَياِن، َوُتْكَرُه ال��ُكَى، َوَا ُيْؤَكُل ي آنَِيٍة ِمْن َذَهٍب َأو 
فَِض��ٍة، َوَا آنَِيِة َمْن َيْس��َتِحُل اخَْمَر َحَت��ى َتْطُهَر، َوَلو َوَقَع ي ِق��ْدٍر َدٌم َفَغَى َما فِيَها 
نُُبُه َأْفَضُل. َزاَلِت النََجاَسُة، َوَلو َوَقَع فِيَها ُمْسِكٌر ُغِسَل الَلْحُم َوالَتَوابُِل َوُأِكَل، َوَجَ

َوَجنُِن َما ُيْؤَكُل َحُْمُه إَِذا َأْشَعَر َأو َأْوَبَر َوَمْ َتِلْجُه الُروُح َفَذَكاُتُه َذَكاُة ُأِمِه، َوَلو 
َوَجَْتُه َمْ َحَِل َحَتى ُيَذَكى، َوَلو َمْ َيتَِم َمْ َحَِل َأْكُلُه، َوَا ُيْؤَكُل َجنُِن ال�َمْيِت َما َمْ ُتْدَرْك 

َذَكاُتُه، َوَما ُقطَِع ِمْن َحٍي فِيِه َحَياٌة َفُهَو َمْيَتٌة.
َوُكُل ُمْسِكٍر َحَراٌم، َوَكَذا الُفَقاُع، َوإَِذا َنِجَس الُدْهُن َمْ ُيْؤَكْل، َوَجاَز ااْستِْصَباُح 
َت الَس��َاِء، َوُكُل َجاِمٍد َوَقَعْت فِيِه َنَجاَسٌة َكالَس��ْمِن َوالَعَسِل ُأْلِقَي َما َيْكَتنُِف  بِِه َحْ
 النََجاَس��َة َوالَباِقي َح��َل، َوَلو اْنَقَلَب اُمْس��ِكُر إِى احُُموَضِة َحَل َوَل��و َكاَن بِِعاٍج، 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 211-209.

)2) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 212-211.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
اهُ ]َتَعاَى[
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َوا ُينَِجُس ِمن اَمْيَتاِت إَِا َما َلُه َنْفٌس َس��اِئَلٌة، َوَلو ُعِجَن َدِقيٌق بَِاٍء َنِجٍس َمْ ُتَطِهْرُه 
وِع اَمْيَتاِت ِمَن اأَْلَباِن، َوُيْكَرُه َما ُيَعاِجُُه  النَ��اُر إَِذا ُخبَِز، َوَا ُيْؤَكُل َم��ا ُيوَجُد ي ُرُ

ُجنٌُب َأو َحاِئٌض إَِذا اُهِا)*) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 213-212.

)*( ]َبَلَغ ِقَرا[َءًة 

]َأَيَدُه اهُ[ َتَعاى
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ِكَتاُب امََواِريِث

ُيْسَتَحُق امَِراُث بِالنََسِب َوالنَِكاِح َوالَوَاِء.
َفالنََسُب: اأَْوَاُد َوإِْن َنَزُلوا، َواآَباُء َوَمْن َيَتَقَرُب ِهِم ِمن اِإْخَوِة َواأََخَواِت 
َوَأْواِدِهم، َوالُعُموَمِة َوالَعَاِت َواخُُؤوَلِة َواخَااِت َوَأْواِدِهم، َفاأَْواُد َيْمنَُعوَن 
َم��ْن َيَتَقَرُب ِهِ��م، َوَيْمنَُع��وَن اأََبَوْيِن َع��َا َزاَد َعن الُس��ُدِس إَِا َعى َس��بِيِل الَرِد، 
َا، َوَا َيْمنََعاِن َمْن َيَتَقَرُب)2)  َوَيْمنَُع��وَن َمْن َيَتَقَرُب)1)، َوَيْمنَُع اَأَبَواِن َمْن َيَتَقَرُب ِهِ
بِ��اأَْواِد، َولَِأَبَوْي��ِن)3) َواَأْواِد َدَرَج��ٌة، َوَيِليِه��م اَج��َداِن بِاَأَبَوْي��ِن َواَجَدَتاِن 
َواِإْخ��َوُة َواأََخَواُت، َوَيُقوُم َأْواُد اِإْخ��َوِة َوإِْن َنَزُلوا َمَقاَم اِإْخَوِة ِعنَْد َعَدِمِهم، 
ُثَم َيِليِهم آَباُء اجََدْيِن َواجََدَتْنِ َوالُعُموَمُة َوالَعَاُت َواخُُؤوَلُة َواخَااُت، ُثَم َيِليِهم 

آَباُء آَباِء اجََدْيِن َواجََدَتْنِ َوَأْوَاُد الُعُموَمِة َواخُُؤوَلِة، اأَْقَرُب َفاأَْقَرُب.
َوَيِرُث بِالنَِكاِح الَزْوُج َوالَزْوَجُة َحْس��ُب َمَع ُكِل َواِرٍث، َلِكْن َيِرَثاِن َمَع الَوَلِد 

َوإِْن َنَزَل َنِصيَبُهَا اأَْدَنى، َوَمَع َعَدِمِه َنِصيَبُهَا اأَْعَى.

)1) الَظاِه��ُر َأَن ِعَب��اَرَة: »َوَيْمنَُع��وَن َمْن َيَتَقَرُب« َزاِئ��َدٌة، بِِداَلِة َما َجاَء ِمْن ِعَباَرِة اَحاِش��َيِة التِي 

َأْثَبْتنَاَها ي اَمْتِن ِمْن ُنْسَخِة )ح(.
)2) ي َحاِش��َيِة اَأْصِل َطْمٌس بَِس��َبِب َتْرِميٍم َقِديٍم، َوِمْقَداُر اَمْطُموِس َثاُث َكِلَاٍت، َواَمْوُجوُد 

ِمن الِعَباَرِة: »بِاأََبَوْيِن، َوَيْمنَُع اأََبَواِن َمْن َيَتَقَرُب ِه�..«، َوَما َأْثَبْتنَاُه ِمَن النُْسَخِة )ح(.
)3) ي اَأْصِل: »َولَِأَبَواِن«.
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 َوَأَم��ا الَوَاُء َفَثاَث��ٌة: َواُء الِعْت��ِق، َوَوَاُء َتَضُم��ِن اجَِري��َرِة، َوَوَاُء اِإَماَمِة. 
َوَا َيِرُث بِالَتْسِمَيِة إَِا اأََبَواِن، َوالبِنُْت، َوالَبنَاُت، َواأُْخُت، َواأََخَواُت، َوَأْواُد 
اأُِم، َوال��َزْوُج، َوالَزْوَجُة، َوُكُل َمْن َا َفْرَض َلُه، َفاُمَتَقِرُب ِمنُْهم بَِس��َبَبْنِ َأْوَى ِمَْن 

َتَقَرَب بِالَسَبِب الَواِحِد إَِذا َتَساَوَيا ي الُقْرِب)*).
]ُفُروُض اَمَواِريِث[)1(

َوالُفُروُض ِسَتٌة:
النِْص��ُف، َوُهَو ِأَْرَبَعٍة: البِنِْت، َواأُْخِت لِ��َأِب َواأُِم، َأو لَِأِب َمَع َعَدِمَها، 

َولِلَزْوِج.
: لِلَزْوِج َمَع الَوَلِد َوإِْن َنَزَل، َولِلَزْوَجِة َمَع َعَدِمِه. َوالُرُبُع ِاْثنَْنِ

َوالُثُمُن: لِلَزْوَجِة َمَع الَوَلِد َوإِْن َنَزَل.
َوالُثُلَث��اِن لَِثاَث��ٍة: لِلبِنَْت��ْنِ َفَصاِع��ًدا، َولُِأْخَت��ْنِ لِ��َأِب َواأُِم، َأو لَِأِب َمَع 

َعَدِمِهَا.
: لُِأِم َمَع َعَدِم الَوَل��ِد َوإِْن َنَزَل َوُعِدَم َمْن َحُْجُبَها ِمن اِإْخَوِة،  َوالُثُل��ُث ِاْثنَْنِ

َولِاْثنَْنِ َفَصاِعًدا ِمْن َكاَلِة اأُِم.
َوالُس��ُدُس ِأَْرَبَعٍة: لَِأَبَوْيِن َمَع الَوَلِد َوإِْن َنَزَل، َولُِأِم َمَع َعَدِم الَوَلِد َوُوُجوِد 

َمْن َحُْجُبَها ِمن اِإْخَوِة، َولِْلَواِحِد ِمْن ُوْلِد اأُِم.

ِقِق النُْسَخِة. )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َوَش�ْرًحا َأَيَدُه 
اهُ ]َتَعاَى[
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]اَمَوانُِع ِمن اِإْرِث[)1(
َواَمَوانُِع ِمن اِإْرِث َثاَثٌة: الُكْفُر، َوالَقْتُل، َوالِرُق.

َوالَكافُِر َا َيِرُث اُمْسِلَم، َوَيِرُثُه اُمْسِلُم َوَلو َبُعَد َوَقُرَب الَكافُِر، َكاْبِن َعٍم ُمْسِلٍم 
َمَع َوَلٍد َكافٍِر، َوَلو َمْ َيُكْن لِْلُمْس��ِلِم َواِرٌث ُمْسِلٌم َوِرَثُه اِإَماُم ُدوَن الَكافِِر، َواُمْسِلُم 

َيِرُث الَكافَِر َوَلو َكاَن َبِعيًدا، َوَيِرُث الَكافُِر ِمْثَلُه إَِذا َمْ َيُكْن َحْربًِيا.
َوَأَم��ا الَقْتُل َفَيْمنَُع إَِذا َكاَن َعْمًدا، َوإَِذا َكاَن لِْلَمْقُتوِل َواِرٌث َوَلْيَس بَِقاتٍِل َوِرَثُه 

َوإِْن َبُعَد َوَدَنا الَقاتُِل، َوَلو َمْ َيُكْن َواِرٌث ِسواُه َوِرَثُه اِإَماُم.
َيا  َوَأَم��ا الِرُق َفَيْمنَ��ُع ي َطَرِف اَمْوُروِث، َوَلو َم��اَت احُُر َوَلُه َأَبَواِن ِرٌق اْش��ُرِ
َيا،  ا َمْ ُيْشَرَ َكُة َعنُْهَا َأو َعْن َأَحِدِمَ ِت الَرِ َرُ َمالُِكُهَا، َوَلو َقَرَ لَِيُحوَزا اِإْرَث، َوُجْ
َكُة لَِبْيِت اَم��اِل، َواُمَكاَتُب َيِرُث  ا ِم��ن اأََقاِرِب، َوَتُكوُن الَرِ ِمَ اُء َغْرِ َوا َجِ��ُب ِرَ

َرَر ِمنُْه. َوُيوَرُث بِِحَساِب َما َحَ
َوُيْب��َدُأ ِمْن َتِرَك��ِة ال�َمْيِت بِالَكَفِن، ُث��َم الَدْيِن، ُثَم الَوِصَيِة، ُث��َم اِإْرِث، َوَمَتى 
ْت َعنَْه��ا َفا َعْوَل، َوَيْدُخُل النَْقُص َعى اأَِب َأو  اْجَتَمَع ي الَفِريَضِة ِس��َهاٌم َوَقَرَ

َمْن َيَتَقَرُب بِِه ُدوَن اأُِم َأو َمْن َيَتَقَرُب ِهَا.

]ِذْكُر ِمَراِث اأََبَوْيِن[
ِم��َراُث اأََبَوْيِن إَِذا اْنَفَرَدا َفِلْأُِم الُثُلُث َولِ��َأِب الُثُلَثاِن، َفإِْن َكاَن إِْخَوٌة َفِلْأُِم 
ُط ي َحْجِب اِإْخَوِة َأْن َا َيُكوُنوا َأَقَل ِمْن َأَخَوْيِن،  الُسُدُس َوالَباِقي لَِأِب، َوُيْشَرَ

ِقِق النُْسَخِة. )1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِزَياَدٌة ِمْن حَُ
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)1) لَِأِب َواُأِم، َأو لَِأِب َمَع ُوُجوِد اَأِب، َوَأْن  َأو َأْرَب��َع َأَخَواٍت، َأو َأًخا َوُأْخَت��ْنِ
ا َيُكوُنوا َكَفَرًة، َوا َقَتَلًة، َوا ِرًقا.

َولِلَزْوِج َم��َع اأََبَوْيِن النِْصُف، َولِلَزْوَجِة الُرُبُع، َولِ��ُأِم ُثُلُث اأَْصِل ا ُثُلُث 
َم��ا َتَبَقى، َوَلو َكاَن َمَع اأََبَوْيِن َأْواٌد َوإِْن َنَزُلوا َفِلَأَبَوْيِن الُسُدَس��اِن إَِا َمَع البِنِْت 
َكاِن ي الَفاِضِل بَِقْدِر اِحَصِص، َوَلو َكاَن َمَع اأََبَوْيِن  َوالَبنَاِت َحْس��ُب، َفإَِهَُا َيْشَرِ

إِْخَوٌة َكاَن الَرُد َعى اأَِب ُدوَن اأُِم.
َوَا َي��ِرُث َمَع اأََبَوْيِن ِس��َوى اأَْواِد، َوالَزْوِج َوالَزْوَج��ِة، َوإَِذا ُفِقَد اأََبَواِن 
َوالَوَل��ُد َفاجَُد َواجََدُة لَِأِب َوِمْثُلُهَا لُِأِم، َواأُُم َأَحُق بِامَِراِث ِمْن َذِوي اأَْرَحاِم، 
َوَا َي��ِرُث َمَعُهم إَِا اِإْخ��َوُة َواأََخ��َواُت َوَأْواُدُهم اأَْقَرُب َفاأَْق��َرُب َوالَزْوُج 

َوالَزْوَجُة، َوإَِذا اْجَتَمَع َأْجَداٌد َوَجَداٌت َفاأَْقَرُب َأْوَى ِمَن اأَْبَعِد.

ِمَراُث اأَْواِد
اأَْواُد َيْقَتِس��ُموَن اَماَل بِالَس��ِوَيِة ُذْكَراًن��ا َوإَِناًثا، َفإِن اْجَتَمَعا َفِللَذَكِر َس��ْهَاِن 
َولُِأْنَثى َس��ْهٌم، َوَل��و َكاَن الَوَلُد بِنًْتا َكاَن َهَا النِْصُف َوالَباِقي ُي��َرُد َعَلْيَها إَِذا َمْ َيُكْن 
َأَحُد اأََبَوْيِن، َوإِْن َكاَنَتا اْثنََتْنِ َفَلُهَا الُثُلَثاِن َوالَباِقي ُيَرُد َعَلْيِهَا، َوَلو اْجَتَمَع اأََبَواِن 
َمَع البِنِْت َأو َأَحُد اأََبَوْيِن َمَع الَبنَاِت َفالَباِقي ُيَرُد َعَلْيِهم َأْمَاًسا، َوَمَع َأَحِد اأََبَوْيِن 
َكُة َكاَن النَْقُص َعى البِنِْت  ِت الَرِ َوالبِنِْت َأْرَباًعا، َوَل��و َدَخَل َزْوٌج َأو َزْوَجٌة َوَقَرَ

َأو الَبنَاِت، َوا ُيَرُد َعى َأَحِد الَزْوَجْنِ َمَع ُوُجوِد َواِرٍث َأْصا)*).

.» )1) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة: »َأو َأًخا َأو ُأْخَتْنِ

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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ِمَراُث اأَْزَواِج
لِل��َزْوِج النِْص��ُف َولِلَزْوَجِة الُرُبُع َم��َع ُكِل َواِرٍث َعَدا الَوَل��ِد َوإِْن َنَزَل، َولُِكٍل 
ُك الَزْوَجاُت ي َنِصيِب الَزْوِجَيِة ُرُبًعا َكاَن َأو ُثُمنًا،  ِمنُْهَا نِْصُف َنِصيبِِهَا َمَعُه، َوَتْشَرِ
َوَلو َمْ َيُكْن َواِرٌث َغْرُ الَزْوِج َفالنِْصُف َلُه َوالَباِقي ُيَرُد َعَلْيِه، َوَا ُيَرُد َعى الَزْوَجِة، 

َبْل َما َزاَد َعى الُرُبِع)1) لَِبْيِت اَماِل، َوُرِوَي الَرُد.

ِمَراُث اِإْخَوِة َواأََخَواِت
َم��ْن َت��َرَك َأًخا َفَاُلُه َلُه، َس��َواٌء َكاَن ِمْن َأٍب َأو ِمْن ُأٍم، َأوِمنُْه��ا، َوَكَذا إِْن َكاُنوا 
َمَاَع��ًة ِمْن ِجَهٍة َواِحَدٍة، َوَل��و اْخَتَلَفْت ِجَهاُهُم َكاَن مَِْن َيَتَقَرُب بِاأُِم الُس��ُدُس إِْن 

َكاَن َواِحًدا، َذَكًرا َكاَن َأو ُأْنَثى، َوالُثُلُث إِْن َكاُنوا َأْكَثَر، لِلَذَكِر ِمنُْه ِمْثُل اأُْنَثى.
َومَِ��ْن َيَتَقَرُب بِ��اأَِب َواأُِم َأو بِاأَِب َمَع َعَدِمِه الُثُلَث��اِن، َواِحًدا َكاَن َأو َأْكَثَر، 

. لِلَذَكِر ِمْثُل َحِظ اأُْنَثَيْنِ
َوَا َي��ِرُث َأَحٌد ِمن اِإْخَوِة لَِأِب َمَع َأَحٍد ِمن اِإْخَوِة لَِأِب َواأُِم، َوإَِذا ُعِدَم 

َمْن َيَتَقَرُب بِاأَِب َواأُِم َقاَم َمَقاَمُه َمْن َيَتَقَرُب بِاأَِب.
َوَا َي��ِرُث َم��َع اِإْخَوِة ِس��َوى اأَْجَداِد ِم��ْن َمي��ِع َذِوي اأَْرَح��اِم، َولِلَزْوِج 
َوالَزْوَج��ِة َمَعُه��م َنِصيُبُه��َا اأَْع��َى، َوإَِذا ُفِق��َد اِإْخَوُة َق��اَم َأْوَاُدُه��م َمَقاَمُهم ي 

ااْستِْحَقاِق َواُمَشاَرَكِة َواَمنِْع، َوَا َحَظ ِاْبِن َأٍخ َمَع َأٍخ)*).

)1) مَْ َيِرْد ي )ح(: »َعى الُرُبِع«.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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ِمَراُث الُعُموَمِة َوالَعَمِت َواُخُؤوَلِة َواَخااِت
َوُهَو َكِمَراِث اِإْخَوِة َواأََخَواِت لَِأِب َواأُِم َأو لَِأِب.

َوِمَراُث اخُُؤوَلِة َواخَااِت َكِمَراِث اِإْخَوِة َواأََخَواِت لُِأِم، إَِا َأَن لِلُمنَْفِرِد 
ِمَن اأَْخَواِل الُثُلَث، َواْبُن الَعِم لَِأِب َواأُِم َأْوَى بِامَِراِث ِمَن الَعِم لَِأِب.

ِمَراُث اَمَوال
ًعا، َوَلو ُأْعتَِق ي َواِجٍب َمْ َيِرْث إَِا َأْن َيْضَمَن  َا َي��ِرُث اُمْعَت��ُق إَِا إَِذا َكاَن ُمَتَرِ
َجِريَرَة اُمْعتِِق، َوَا َيِرُث اَمْوَى إَِا َمَع َفْقِد ُكِل ُمنَاِسٍب، َوَوَاُء الِعْتِق َأْوَى، ُثَم َوَاُء 

الَضَاِن، ُثَم َوَاُء اِإَماَمِة.
 َوَمْن َا َواِرَث َلُه َفَواِرُثُه اِإَماُم َيْصنَُع بِِمَراثِِه َما َشاَء، َوَكاَن َأِمُر اُمْؤِمنَِن

ُيْعطِيِه ُفَقَراَء َبَلِدِه َوُضَعَفاَء ِجَرانِِه.

ِمَراُث اَمُجوِس
َيِرُث اَمُجوِيُ بِالنََس��ِب َوالَسَبِب الَصِحيَحْنِ َوالَفاِس��َدْيِن، َفَلو َتَرَك ُأًما ِهَي 
َزْوَج��ٌة َوَرَث بِاأَْمَرْيِن، َوَلو َكاَن َأَحُد الَوْجَهْنِ َيْمنَُع اآَخَر َوَرَث ِمْن ِجَهِة اَمانِِع، 

ِمْثُل بِنٍْت ِهَي ُأْخٌت ِمْن ُأٍم َفَلَها َنِصيُب البِنِْت َخاَصًة)*).

ِمَراُث اُخنَْثى َوَمْن َلُه َرْأَساِن َأو َبَدَناِن َعى َحْقٍو َواِحٍد
اخُنَْث��ى َمْن َلُه َفْرُج الِرَجاِل َوَفْرُج النَِس��اِء، َفإِْن َباَل ِم��ْن َأَحِدِما َوِرَث َعَلْيِه، 
َوإِْن َباَل ِمنُْهَا َوِرَث َعى الِذي َينَْقطُِع ِمنُْه َأِخًرا، َفإِِن اْس��َتَوَيا ُوِرَث نِْصَف َنِصيِب 

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه اهُ  َوَرْ
]َتَعاَى[
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َذَكٍر َونِْصَف َنِصيِب ُأْنَثى، َوإِْن َمْ َيُكِن الَفْرَجاِن ُوِرَث بِالُقْرَعِة، َوَلو َكاَن َلُه َرْأَساِن 
ا َفُهَا اْثنَاِن، َوإَِا َفُهَا َواِحٌد. ُيوَقُظ إَِذا َناَم، َفإِِن اْنَتَبَه َأَحُدُمَ

ِمَراُث الَغْرَقى َواَمْهُدوِم َعَلْيِهم
إَِذا َهَلَك َمَاَعٌة َوَمْ ُيْعَلِم الَس��ابُِق َوِرَث َبْعُضُهم ِمْن َبْعٍض، َوُيَقَدُم اأَْضَعُف، 
َث ااْبُن  ِمَثاُلُه َأْن َهِْلَك َأٌب َواْبٌن َفُيَوَرَث اأَُب َأَوًا، ُثَم ُيْفَرَض َأَن اأََب َماَت َفَرِ

َماَلُه َوِمَا َوِرَث ِمنُْه.
َوإِْن َم��اَت َمَاَعٌة ي َوْق��ٍت َواِحٍد َمْ َيِرْث َبْعُضُهم ِمْن َبْع��ٍض، َوَكاَن َما َتَرُكوُه 

لَِواِرثِِهم)*).

َخاِتٌَة ي اِحَساِب
، َوالُثُل��ُث َوالُثُلَثاِن ِم��ْن َثاَثٍة،  َخَ��اِرُج الُفُروِض َمَْس��ٌة: النِْص��ُف ِمن اْثنَ��ْنِ
َوالُس��ُدُس ِمْن ِس��َتٍة، َوالُرُبُع ِمْن َأْرَبَعٍة، َوالُثُمُن ِمْن َثَانَِي��ٍة، َفَمَتى َكاَن َمَع النِْصِف 
ُثُلَث��اِن َأو ُثُلٌث َأو ُس��ُدٌس َفُهَو ِمْن ِس��َتٍة، َوَلو َكاَن َبَدَل النِْصِف ُرُب��ٌع َكاَن ِمِن اْثنَي 
، َوَل��و َكاَن َبَدَلُه ُثُمٌن َكاَن ِم��ْن َأْرَبَعٍة َوِعْريَن، َوَمَتى اْنَقَس��َمْت َفِريَضٌة َعى  َع��َرَ
ْبَت اُمنَْكِرَ ي َأْصِل الَفِريَضِة، ِمْثُل َأَبَوْيِن َوَثاِث َبنَاٍت، الَفِريَضُة  ِصَح��ٍة َوإَِا َرَ
ُب ِس��َهاَم  ِمْن ِس��َتٍة، َيْبَق��ى َبْعَد َنِصيِب اأََبَوْي��ِن َأْرَبَعٌة َا َتنَْقِس��ُم ِصَحاًحا، َفَتْرِ
، لُِكِل َواِحٍد ِمن اأََبَوْيِن َثاَث��ٌة، َولُِكِل َواِحَدٍة  الَبنَاِت ي ِس��َتٍة َفَيُكوُن َثَانَِيَة َع��َرَ
ِت الَفِريَضُة َوَمْ َينَْقِس��ِم الَباِقي َعى ِصَحٍة، َكَأَبَوْيِن  ِمن الَبنَاِت َأْرَبَعٌة، َوَكَذا َلو َقَرَ
، َفالنَْقُص َيْدُخُل َعى البِنَْتْنِ َوَهَُا َمَْس��ٌة   َوَزْوٍج َوبِنَْت��ْنِ َفَفِريَضُتُه��م ِمِن اْثنَْي َعَرَ
يَن،  ُب ِسَهاُمُهَا ي َفاِضِل الَفِريَضِة، َفَيُكوُن َأْرَبَعًة َوِعْرِ ا َتنَْقِسُم َعى ِصَحٍة، ُتْرَ

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ ]َتَعاَى[
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ٌة لِلبِنَْتْنِ بِالَس��ِوَيِة، َوَلو َزاَدِت الَفِريَضُة  ، َوَتْبَقى َعَرَ لَِأَبَوْي��ِن َوالَزْوِج َأْرَبَعَة َعَرَ
ْبَت  َعى الِس��َهاِم َفإِن اْنَقَس��َم الَفاِضُل َعى ِس��َهاِم َمْن ُيَرُد َعَلْيِه بِالِصَحِة، َوإَِا َرَ
 ، َخَْرَج الِس��َهاِم ي َأْصِل الَفريَض��ِة، ِمْثُل ُأٍم َوبِنٍْت َوَزْوٍج، الَفريَض��ُة ِمن اْثنَْي َعَرَ
ُب َخَْرُج الُرُبِع- َوُهَو  َيْبَقى َبْعَد الَفَراِئِض َسْهٌم ُيَرُد َعى اأُِم َوالبِنِْت َأْرَباًعا، َفُيْرَ
َأْرَبَع��ٌة- ي الَفريَض��ِة، َفَيُكوُن َثانَِيًة َوَأْرَبِعَن، َفإَِذا اْس��َتْوَفْوا ِس��َهاَمُهم َبِقَي َأْرَبَعٌة، 
ُتْعَطى اأُُم َس��ْهًا َوالبِنُْت َثاَث��ًة، َوَمَع ُوُجوِد اأَِب َواِإْخ��َوِة إِْن َبِقَي َرٌد َكاَن َعى 

اأَِب َوالبِنِْت ُدوَن اأُِم)*) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 229-217.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه اهُ  َوَرْ
َتَعاى
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اِء ِكَتاُب الَق�سَ

��ُرُم َعَلْيِه اَمْيُل َعى َأَحِد  ُط ي احَاِكِم: الِعْلُم بِاحُْكِم فِيَا ُأْس��نَِد إَِلْيِه، َوَحْ ُيْش��َرَ
. الَغِريَمْنِ

َوُيْس��َتَحُب: َأْن ُيَفِرَغ َنْفَس��ُه ِمن الَش��َواِغِل، َوَيْلَب��َس َما َيَتَجَمُل بِ��ِه، َوَيَتَطَهَر، 
 ، َوَجِْلَس ي اَمْسِجِد اأَْعَظِم ُمْسَتْدبَِر الِقْبَلِة َعى َسِكينٍَة َوَوَقاٍر َبْعَد َأْن ُيَصِي َرْكَعَتْنِ
ُرُج اْسُمُه، َوَأْن ُيَسِوَي َبْنَ اخَْصَمْنِ  َوَيْكُتَب اْسَم اُمَدِعَن ي الِرَقاِع، َوَيْدُعَو َمْن َخْ
ا، َوَيْسَمَع ِمَْن َسَبَق  ي الَكَاِم َوالنََظِر َواَمْجِلِس، َوإَِذا َس��َكَتا َس��َأَهَُا َعن ُحُضوِرِمَ

بِالَدْعَوى، َوَلو اْبَتَدَرا َسِمَع ِمَْن ُهَو َعْن َيِمِن َصاِحبِِه.
َوَكْيِفَيُة احُْكِم َأْن َيْس��َمَع الَدْعَوى، َوَيْس��َأَل الَغِريَم، َفإِْن َأَقَر َأْلَزَمُه، َفإِِن اْمَتنََع 
ِم��ن الَتْس��ِليِم َأِذَن ِخَْصِمِه ي ُمَاَزَمتِِه، َوَلو اْلَتَمَس َحْبَس��ُه َحَبَس��ُه، َوَلو َظَهَر َفْقُرُه 
َم َأْمُرُه مَْ َيْثُبْت إِْقَراُرُه، َوَلو َأْنَكَر َحَكَم  ُه، َفإِْن ُأْهِ َأْنَظ��َرُه، َوإِِن اْرَتاَب بَِعْقِلِه)1) اْخَتَرَ
َها، َفإِْن َفَقَدَه��ا َواْلَتَمَس َيِمَن  بَِبِينَ��ِة اُمَدِع��ي، َوَلو اَدَعى َغْيَبَتَها َأْنَظ��َرُه َحَتى ُحِْرَ
اُمنِْك��ِر َأْحَلَفُه، َوَلو َنَكَل َوَمْ َيُرَد الَيِم��َن َحَكَم َعَلْيِه، َوإِْن َرَد الَيِمَن َفَحَلَف اُمَدِعي 

اَض. َثَبَت َحُقُه، َوإِْن َنَكَل َبَطَل، َوَلو َأَقَر َوَسَأَل اِإْنَظاَر َفَأَجاَب اُمَدِعي َفَا اْعِرَ
َوَا َيْثُب��ُت إِْقَراُر َعْبٍد، َوَا َحُْجوٍر َعَلْيِه، َوَا َيْش��َهُد إَِا َبْعَد اَمْعِرَفِة َأو َتْعِريِف 

)1) ي اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة َوَرَدِت الَكِلَمُة ُمَصَحَفًة: »َوإِِن اْرَتاَب بِِفْعِلِه«.
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، َوَمْن َكاَن َمُؤوًفا ُتُوِصَل إِى َفْهِم��ِه َوَمْعِرَفِة َما ِعنَْدُه، َفإِْن َتَعاَطى الُعْذَر َمَع  َعْدَل��ْنِ
ِصَحتِِه ُحبَِس َحَتى ُيِقَر َأو ُينِْكَر َأو َيْعُفَو َخْصُمُه)1).

]ِذْكُر َأْحَكاِم الَبِينَاِت[
ُط ي الَش��اِهِد الَعَداَل��ُة، َوَأَا َيُك��وَن َحاِس��ًدا، َوَا َع��ُدًوا، َوَا ُمَتَهًا،   َوُيْش��َرَ

َوَا بَِدِعًيا.
َوُتْقَبُل َش��َهاَدُة الَوالِ��ِد لِلَوَلِد َوَعَلْي��ِه، َوُتْقَبُل َش��َهاَدُة الَوَلِد لِلَوالِ��ِد َوَا ُتْقَبُل 
َعَلْيِه، َوُتْقَبُل َش��َهاَدُة اَمْمُلوِك إَِا َعى َمْواُه، َوُتْقَبُل َشَهاَدُة اأَْعَمى إَِذا َأْثَبَت، َوَلو 
َمَل َكافٌِر َأو َفاِس��ٌق َأو َصبٌِي َأو َمُْلوٌك َش��َهاَدًة ُثَم َأْس��َلَم الَكافُِر َوَعَدَل الَفاِس��ُق  َحَ
َرَر الَعْبُد ُقبَِلْت َش��َهاَدُهُم)*)، َوُتْقَبُل ي الَقْتِل َمَع الُتَهَمِة َمُْس��وَن  َوَبَل��َغ الَصبُِي َوَحَ
َنْفًس��ا ِمْن َقْوِم اَمْقُتوِل ُيْقِس��ُموَن بِاهِ َأَنُه َقَتَل َصاِحَبُهم، َوَلو َقُلوا َعن الَعَدِد َحَلَف 
 الَوِيُ َما ُيتُِم بِِه اخَْمِس��َن، َوَلو َمْ َيُكْن َلُه َقْوٌم َحَلَف ُهَو َمِْس��َن َيِمينًا، َوَكَذا َقَساَمُة 
َما ِدَيُتُه ِدَيُة النَْفِس، َوَما ِدَيُتُه ُدوَن ِدَيِة النَْفِس َفَقَساَمُتُه بِنِْسَبِة ِدَيتِِه، َوَا ُتْقَبُل ي الِزَنا 
إَِا َشَهاَدُة َأْرَبَعٍة، َوَكَذا الِلواُط َوالَسْحُق، َوُتْقَبُل َشَهاَدُة اْثنَْنِ ي اِجنَاَياِت َقْتًا َكاَن 
ُه، َوي الُدُيوِن َواأَِهَلِة، َوُيْقَبُل ي ِهاِل َش��ْهِر َرَمَضاَن َخاَصًة َشاِهٌد َواِحٌد،  َأو َغْرَ
َوي الُدُيوِن َش��اِهٌد َم��َع َيِمِن اُمَدِعي، َوَا ُتْقَبُل ي النَِكاِح َواحُ��ُدوِد َوُرْؤَيِة اأَِهَلِة 
َوالَطاِق إَِا َش��َهاَدُة الِرَجاِل، َوُتْقَبُل َش��َهاَدُة َرُجٍل َواْمَرَأَتْنِ ي الُدُيوِن َواأَْمَواِل، 
َوُتْقَبُل َشَهاَدُة اأَْطَفاِل اُمَمِيِزيَن ي اِجَراِح َوالِشَجاِج، َوُيْؤَخُذ بَِأَوِل َكَاِمِهم، َوُتْقَبُل 
َش��َهاَدُة النَِس��اِء ي الُعْذَرِة َوُعُيوِهَِن، َوي النَِفاِس َواحَْيِض َوالِوَاَدِة َوااْس��تِْهاِل 

َوالَرَضاِع، َوُتْقَبُل فِيِه َشَهاَدُة اْمَرَأٍة َواِحَدٍة، َوَا َيْشَهُد الَشاِهُد إَِا إَِذا ُسِئَل.
)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 232-230.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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]ِذْكُر َكْيِفَيِة إِيَقاِع الَشَهاَدِة[
َوَا َجُوُز الِكْتَاُن َمَع الُس��َؤاِل إَِا َأْن َتُكوَن َش��َهاَدُتُه ُمْبطَِلًة ِحٍَق َيْعَلُمُه، َوَجُِب 
وُز إَِقاَمُتَها إَِا َمَع الِذْكِر َوَلو  ُمُل الَشَهاَدِة إَِا َأْن َتُرَ بِِه َأو بَِأَحِد اُمْؤِمنَن، َوَا َجُ َحَ
ِه َفْلَيْذُكْر  َعَرَف َخَطُه، إَِا َأْن ُيِقيَم َمَعُه َعْدٌل الَش��َهاَدَة، َوَمْن َش��ِهَد َعى َش��َهاَدِة َغْرِ

ذلَِك، َوَا ُيْقَبُل إَِا َمَع َتَعُذِر َشاِهِد اأَْصِل، َوَأْن َيْشَهَد َعى َشَهاَدتِِه َشاِهَداِن.
َوُيْس��َتَحُب َتْفِريُق الُش��ُهوِد، َوَأْن ُتْكَت��َب الَدْعَوى َوُصوَرُة الَش��َهاَدِة، َوُيَقاَبَل 
 َبْينَُه��َا، َف��إِِن اَتَفَقا َمًع��ا َوإَِا َأْبَطَلَه��ا، َوَا ُيَلَقُن الَش��اِهُد ال��ِذي َتَتْعَت��َع َأو َتَلْعَثَم، 
َوَا َحُْكَمَن بَِشَهاَدِة الَشاِهِد إَِا َبْعَد اَمْعِرَفِة بَِعَداَلتِِه، َفإِْن َزَكاُه َعْدَاِن َوإَِا اَطَرَحُه، 
َف��إَِذا َتَعاَرَضِت الَبِينََت��اِن َحَكَم مَِْن َيُدُه َخاِرَجٌة، َوإِْن َكاَنا ُمَتَش��ِبَثْنِ َحَكَم بِاأَْرَجِح 
ُشُهوًدا، َوَلو َتَساَوَيا َقَسَم اَماَل َبْينَُهَا، َوَلو َحَلَف اُمنِْكُر ُثَم َأَقاَم اُمَدِعي َبِينًَة َفإِْن َكاَن 

ُط ُسُقوِط الَدْعَوى َوإَِا َحَكَم ِهَا)*) )1). َرْ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 236-232.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

ًحا َأَيَدُه  َوَرْ
]اهُ َتَعاَى[





205

ِكَتاُب اِجَناَياِت

اِجنَاَيُة إَِما َعى َنْفِس آَدِمٍي َأو َطَرفِِه، َأو َعى َهِيَمٍة، َوَقْتُل النَْفِس إَِما َعْمٌد، َوإَِما 
َشبِيُه الَعْمِد، َوإَِما َخَطٌأ.

َفاأََوُل: الَقْتُل بَِا َجَرِت الَعاَدُة َأْن ُيْقَتَل بِِه َكالَسْيِف َواحََجِر َواخََشِب.
ٍب ي َغْرِ َمْقَتٍل َفَاَت، َوِعاِج اأَطَِباِء بَِا َجَرِت  َوالَثاِي: َكَمْن َأَدَب َعْبَدُه بَِرْ

الَعاَدُة بِِه َفَيُموُت.
َوالَثالُِث: ِمْثُل َأْن َيْرِمَي َكافًِرا َفُيِصيُب ُمْؤِمنًا.

َفَمْن َقَتَل ُمْس��ِلًا َعْم��ًدا َفِأَْولَِياِئ��ِه الَقَوُد َأو الِدَي��ُة َأو الَعْف��ُو، َوَا ُيَقاُد اأَُب 
بِالَوَل��ِد، َوَعَلْي��ِه ِدَيُتُه، َوَا ُيَوَرُث ِمنَْه��ا، َوُيَعَزُر، َوَلو َقَتَلِت اأُُم ُأِقي��َدْت، َولِلَوَرَثِة 
الَعْفُو َأو الِدَيُة، َوَا ِدَيَة َعى َقاتِِل الَعْمِد إِْن َبَذَل َنْفَسُه، َوِدَيُة الَعْمِد َعى َأْهِل اِإبِِل 
ِماَئُة ُمِسنٍَة، َوَعى َأْهِل الَبَقِر َأو احَُلِل ِمَئَتاِن، َوَعى َأْهِل الَغنَِم َأْلُف َشاٍة، َوَعى َأْهِل 
ُة آاِف ِدْرَهٍم، َوُتْس��َتْأَدى ي َسنٍَة، َوَجُِب  الَعْنِ َأْلُف ِدينَاٍر، َوَعى َأْهِل الَوَرِق َعَرَ

ي َماِل الَقاتِِل.
َوَل��و َقَتَل ي احََرِم َأو اأَْش��ُهِر احُُرِم َفِدَي��ٌة َوُثُلٌث، َوَلو َجَ��َأ إِى احََرِم َأو َأَحِد 

َمَشاِهِد اأَِئَمِة ُضِيَق َعَلْيِه لَِيْخُرَج َفُيْسَتَقاَد ِمنُْه، َوَلو َقَتَل ي احََرِم ُقتَِل فِيِه.
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َوَلو َقَتَل اْمَرَأًة ُحَرًة ُمْس��ِلَمًة َفَلُهم َقْتُلُه َبْعَد َأْن َيُرُدوا نِْصَف ِدَيتِِه، َأو ال�ُمَطاَلَبُة 
بِِدَيتَِها، َوِهَي نِْصُف ِدَيِة احُِر اُمْس��ِلِم، َوَلو َقَتَلِت اَمْرَأُة َرُجًا ُقتَِلْت بِِه َوَا َرَد، َوإِْن 
َأَراَد َواِرُثُه الِدَيَة َفَأْلُف ِدينَاٍر، َوَلو َقَتَل اُمْسِلُم ِذِمًيا َمْ ُيْقَتْل بِِه، َوَعَلْيِه الِدَيُة َثَاُن ِماَئِة 
ِدْرَه��ٍم إِْن َكاَن َرُج��ًا، َوإِْن َكاَن اْمَرَأًة َفنِْصُف ذلَِك، َوإِْن َقَت��َل َعْبًدا َفا ِقَصاَص، 
َوَعَلْيِه ِقيَمُتُه َما َمْ َيَتَجاَوْز ِدَيَة احُِر ال�ُمْس��ِلِم َوُيَعَزُر، َوَلو اْعَتاَد ذلَِك ُقتَِل بِِه َبْعَد َأْن 
ُيْؤَخ��َذ َلُه َفاِضُل الِدَيِة، َوَلو َقَتَلُه َمْواُه ُأْلِزَم الَصَدَقَة بِِقيَمتِِه َوُعِزَر، َوالَعبِيُد َس��َواٌء 
ي الِدَي��ِة َوالِقَص��اِص)*)، َوَكَذا َأْهُل الِذَمِة، َوَلو َقَتَل الِذِمُي ُمْس��ِلًا َأو ُمْس��ِلَمًة ُدفَِع 
ُقوُه، َوَلو َقَتَل الَعْبُد ُحًرا َأو ُحَرًة َدَفَعُه  بُِرَمتِِه َوَمالِِه َوُوْلِدِه اأََصاِغِر لَِيْقُتُلوُه َأو َيْسَرِ
ُقوا، َوَلو َبَذَل َمْواُه الِدَيَة َفَرُضْوا َفَأْلٌف  َمْواُه، َفإِْن َش��اُؤوا َقَتُلوا َوإِْن َشاُؤوا اْسَرَ
ِأَْولَِي��اِء الَرُجِل َوَمُْس ِماَئٍة ِأَْولَِياِء اَمْرَأِة، َوَلو َقَتَل َخَطًأ َكاَن َمْواُه بِاِخَياِر َبْنَ َأْن 
ُقوُه، َوَكَذا اُمَدَبُر َواُمَكاَتُب  َيْفِدَيُه بِِدَيِة اِجنَاَيِة َأو ُيَسِلَمُه إِى َأْولَِياِء اَمْجنِِي َعَلْيِه لَِيْسَرِ
َرَر ِمنُْه َوُيْسَتْس��َعى ُهَو  وُط، َأَما اُمْطَل��ُق َفَيْلَزُم اِإَماَم َأْن ُيَؤِدَي َعنُْه بَِقْدِر َما َحَ اَم��ْرُ
ي الَباِق��ي، َواخُنَْثى اُمْش��َتبُِه ِدَيُتُه نِْصُف ِدَيِة َرُجٍل َونِْصُف ِدَي��ِة اْمَرَأٍة، َوَلو َكاَن ُهَو 
الَقاتَِل ُأِخَذ ِمنُْه ِدَيُة اَمْجنِِي َعَلْيِه َكاِمَلًة، َوَلو َقَتَل َمَاَعٌة ِمن اأَْحَراِر اُمْسِلمَن ُمْسِلًا 
ُح��ًرا َفِأَْولَِياِئ��ِه َقْتُل اجَِميِع َبْع��َد َأْن َيُرُدوا َما َفَضَل َعن ِدَي��ِة َصاِحبِِهم، َأو اُمَطاَلَبُة 
بِِدَيتِ��ِه َعى الَقاتِِلَن بِالَس��ِوَيِة، َأو َيْقُتُل��وا َبْعًضا َوَيُرَد الَباُقوَن َم��ا َوَجَب َعَلْيِهم ِمن 
الِدَيِة، َوَكَذا َلو َقَتَل َمَاَعٌة ِمن النَِس��اِء اْمَرَأًة، َوَكَذا َلْو َقَتَل الِرَجاُل َوالنَِس��اُء ُمْس��ِلًا 
ُحًرا َأو ُحَرًة)**)، َوَا َقَوَد َعى اَمْجنُوِن، َوَا َعى الَصبِِي، َبْل َتْلَزُم الِدَيُة َعاِقَلَتُهَا َوإِْن 
َكاَنِت اِجنَاَيُة َعْمًدا، َوَا ُيَقاُد َعاِقٌل بَِمْجنُوٍن، َوَتْلَزُم الِدَيُة، َوَلو َنَظَر َواِحٌد َوَأْمَسَك 

آَخُر َوَقَتَل َثالٌِث ُقتَِل الَقاتُِل، َوُخِلَد اُمْمِسُك الِسْجَن، َوُسِمَلْت َعْنُ النَاظِِر.

)*( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ ]َتَعاَى[

)**( َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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ا ُدوَن  َوَلو َأَق��َر َواِحٌد بِالَقْتِل َعْمًدا َوآَخ��ُر بِالَقْتِل َخَطًأ َفِلْلَوِيِ ُمَطاَلَب��ُة َأَحِدِمَ
اجَِميِع، َوَل��و اْخَتَلَف اأَْولَِياُء َفَطَلَب َبْعٌض الَقَوَد َوَبْعٌض الِدَيَة َفا ِقَصاَص َحَتى 
ُيَؤِدَي َمْن َيُروُم َقْتَلُه َسْهَم اآَخِريَن، َوَلو َعَفا َبْعٌض َمْ َيُكْن لِلَباِقَن الَقَوُد َحَتى ُيَؤُدوا 
َف َمَاَعٌة َفَوَقَع َواِحٌد َفَتَش��َبَث بِآَخَر َوالَثاِي بَِثالٍِث  لِلَقاتِِل َس��ْهَم َمْن َعَفا، َوَلو َأْرَ
َوَأْمَسَك الَثالُِث َرابًِعا َفَهَلُكوا، َفاأََوُل َهَدٌر، َوَعى ُكِل َواِحٍد ِمن الَثاَثِة ُثُلُث الِدَيِة 
لِلَرابِِع)1) )*)، َوا ِقَصاَص ي اَخَطأِ َشبِيِه الَعْمِد، َوفِيِه الِدَيُة ُمَغَلَظٌة: َثاٌث َوَثاُثوَن 
ِحَقًة، َوَثاٌث َوَثاُثوَن َجَذَعًة، َوَأْرَبٌع َوَثاُثوَن َخِلَفًة َطُروَقَة الَفْحِل، َوَكَذا َأْس��نَاُن 

. الَغنَِم َوالَبَقِر، َوُيْسَتْأَدى ي َسنََتْنِ
وَن بِنَْت َخَاٍض،  ، َوِدَيُتُه ُخََفَفٌة: ِع��ْرُ َوُموَج��ُب اخََطأِ اَمْح��ِض الِدَيُة َا َغ��ْرُ
وَن اْبَن َلُبوٍن، َوَثاُثوَن بِنَْت َلُبوٍن، َوَثاُثوَن ِحَقًة، َوُتْسَتْأَدى ي َثاِث ِسنَِن. َوِعْرُ
ا َأْقَرَب َفِدَيُتُه  َوَم��ْن ُوِجَد َمْقُتوًا َبْنَ َقْرَيَتْنِ َفِدَيُتُه َعَلْيِهَا، َفإِْن َكاَن إِى إِْحَداُمَ
َعَلْيَه��ا، َوَلو ُوِجَد ي َداِر َقْوٍم َأو َقبِيَلٍة َعَلْيِهم، َوَل��و ُوِجَد ِقَطًعا َفِدَيُتُه َعى َمْن ِعنَْدُه 
ُهم، َوِدَيُة اخََطأِ َعى الَعاِقَلِة، َوَمْن َا َعاِقَلَة َلُه َفالِدَيُة  َص��ْدُرُه َوَقْلُبُه إَِا َأْن ُيَتَهَم َغْرُ

ي َمالِِه.

)1) ي َحاِشَيِة اأْصِل: »َحاِشَيٌة: اَأَوُل ُثُلُث الِدَيِة، َوَعى الَثاِي ُثُلَثا الِدَيِة لِلَثالِِث، َوَعى الَثالِِث 

الِدَي��ُة«. َوَج��اَء ي اَمْطُبوِع ِمَن اَمَراِس��ِم الَعَلِوَي��ِة َما َنُصُه: »َفَعَل��ى اأََوِل ُثُل��ُث الِدَيِة، َوَعَلى 
الّثانِ��ي ُثُلُث الِدَيِة، َوَعَلى الّثالِِث ُثُلُث الِدَي��ِة، َوَعَلى الّرابِِع الِدَيُة َكاِمَلًة«، َوُهَو َغَلٌط َواِضٌح، 
َوالَمْوُج��وُد في الَمْتِن َأْعاُه ُيَوافُِق َما َجاَء في ُنْس��َخِة )الَمَراِس��ِم الَعَلِوَيِة( الُمْسَتنَْس��َخِة في 
الَقْرِن الّس��اِدِس الِهْجِرِي، َوُيَوافُِق َما في ُنْسَخِة )َشْرِح الَمَراِسِم الَعَلِوَيِة( الُمَؤَلِف في الَقْرِن 
الّس��اِدِس الِهْجِرِي، َوَهاَتاِن النُْس��َخَتاِن َمْوُجوَدَتاِن في َمْكَتَبِة اِإَماِم َكاِش��ِف الِغَطاِء الَعاَمِة، 

َوَقْد َذَكْرُتُهَما في ُمَقِدَمِة َهذا الِكَتاِب.

)*) ]َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه[ اهُ َتَعاى
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َوَمن َقَتَل َعْبَدُه َخَطًأ َفا ِدَيَة َوَعَلْيِه الَكَفاَرُة، َوَمْن َهَجَم َعى َقْوٍم َفَدَفُعوُه َف�آَل 
ٍء  إِى َمْوتِِه َفا ِدَيَة، َوَكَذا َمِن اَطَلَع َعى َعْوَراِت َقْوٍم َفَزَجُروُه َفَلْم َينَْزِجْر َفَرَمْوُه بَِيْ
ِه َفَقَتَلُه، َوَكَذا َمْن َأْغَشى َداَبَتُه إِْنَساًنا َفَدَفَعَها  َفَاَت، َوَكَذا إِْن َسَقَط ِمْن ُعْلٍو َعى َغْرِ

َعْن َنْفِسِه َفنََفَرْت َفَقَتَلْت)*) )1).
َوُيْلَحُق بِِه:

َضَمُن النُُفوِس
ُه َفَعَلْيِه ِدَيُتُه،  ُه ِم��ْن َبْيتِِه َلْيًا َفُه��َو َضاِمٌن، َف��إِْن َمْ َيْعِرْف َخ��َرَ َم��ْن َأْخَرَج َغْرَ
ِه َقْتَل��ُه َوَأَقاَم َبِينًَة َفَقْد َبِرَئ، َوإَِا َكاَن َعَلْيِه ِدَيُتُه،  َوإِْن ُوِج��َد َمْقُتوًا َواَدَعى َعى َغْرِ
َوَكَذا إِْن َقاَل إَِنُه َماَت َحْتَف َأْنِفِه َوإِْن َمْ َيَدِع َش��ْيًئا َفاأَْولَِياُء بِاِخَياِر َبْنَ َقْتِلِه َوَأْخِذ 
الِدَيِة، َوَمْن َجاَمَع َزْوَجَتُه َقْبَل ُبُلوِغَها َفَأْفَضاَها َفَعَلْيِه ِدَيُتَها َوالِقَياُم ِهَا َحَتى َيُموَت 
َها َفُعِدَم َفَعَلْيَها الِدَيُة، َوَكَذا َلو َأَناَمْتُه إِى  ا، َوإَِذا َس��َلَمِت الِظْئُر الَوَلَد إِِى َغْرِ َأَحُدُمَ
َجانِبَِه��ا َفاْنَقَلَبْت َفَقَتَلْت��ُه، َوإَِذا َأْعنََف الَرُجُل بِاَمْرَأِة َفَاَت��ْت َفَعَلْيِه ِدَيُتَها، َوَعَلْيَها َلو 
نِيِه بِِرْجَلْيَها  نِيِه الَداَبُة بَِيَدْهَا، َوا َيْضَمُن َما َجْ َضَمْت��ُه َفَقَتَلْتُه، َوَيْضَمُن الَراِكُب َما َجْ
��ا َفَتْجنِ��َي، َوَلو َهَجَمْت َداَب��ٌة َعى ُأْخَرى َفَجنَ��ِت الَداِخَلُة َفَصاِحُبَها  َهَ إَِا َأْن َيْرِ
 َضاِم��ٌن، َوَلو َجنَ��ِت اَمْدُخوُل َعَلْيَه��ا َمْ َيْضَمْن َصاِحُبَها، َوَمْن َأْح��َدَث ي الَطِريِق 
َما َلْيَس َلُه َفُهَو َضاِمٌن، َوا َيْضَمُن َما َكاَن َلُه إِْحَداُثُه، َوَمْن َقَتَل َحاِمًا َفَعَلْيِه ِدَيُتَها 
َوِدَيُة احَْمِل، َفإِْن َكاَن َتاًما َحًيا َفِدَيٌة َكاِمَلٌة لِلَذَكِر َونِْصٌف لُِأْنَثى، َوإِْن ُجِهَل َفنِْصُف 
ِدَيِة َذَكٍر َونِْصُف ِدَيِة ُأْنَثى، َوإِْن َمْ َيُكْن َتاًما َفِفي الَعَلَقِة َأْرَبُعوَن، َوي اُمْضَغِة ِسُتوَن، 
َوي الَعْظ��ِم َثَاُن��وَن، َوي اجَنِِن َقْبَل ُوُل��وِج الُروِح ِماَئُة ِدينَ��اٍر، َوي َقْطِع َجَواِرِحِه 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 242-236.

)*) ]َبَلَغ[ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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بِِحَساِب ِدَيتِِه، َوي َرْأِس اَمِيِت ِماَئُة ِدينَاٍر، َوي َجَواِرِحِه بِِحَساِب ِدَيتِِه.
ُة َدَنانَِر، َوي َجنِِن اأََمِة ُعْرُ ِقيَمتَِها،  َوَمْن َأْفَزَع ُجَاِمًعا َفَعَزَل َفَعَى اُمْفِزِع َعَرَ
َوَك��َذا ي َجنِِن الَبِهيَمِة، َوبِِحَس��اِب ذلَِك َم��ا ُيْلِقَيانِِه ِمن النُْطَف��ِة َوالَعَلَقِة َواُمْضَغِة 

َوالَعْظِم)*) )1).
َوَأَما ِدَياُت اأَْطَراِف:

َف��ُكُل َما ي اِإْنَس��اِن ِمنُْه َواِح��ٌد َفِفيِه الِدَيُة إَِذا اْس��ُتْؤِصَل، َكالِلَس��اِن َوالَذَكِر 
َوَع��ْنِ اأَْعَوِر ِخْلَقًة َواأَْنِف َوالُصْلِب َوالَرَقَبِة، َوي َرْوَثِة اأَْنِف َمُْس ِماَئِة ِدينَاٍر، 
َوي النَافِ��َذِة ي اأَْن��ِف ُثُلُث الِدَيِة، َفإِْن َبِرَئْت َفُخُمُس الِدَيِة، َوي لَِس��اِن اأَْخَرِس 
ُثُل��ُث الِدَيِة، َوفِيَا َيْذَهُب ِمنُْه بِِحَس��اِب ِدَيتِِه، َوَكَذا ي َذَكِر الِعنِِن، َوُيْعَتَرُ الِلَس��اُن 
وَن َحْرًف��ا، َفَا َنَقَص ُأِخَذ ِمن الِدَيِة  الَصِحي��ُح بُِحُروِف اُمْعَجِم، َوِهَي َثانَِيٌة َوِعْرُ
بِِحَسابِِه، َوي َعْنِ اأَْعَوِر نِْصُف الِدَيِة إِْن َكاَن اْسَتَحَق ِدَيَتَها َأو ُقِلَعْت ي ِقَصاٍص، 
َوي الَقاِئَم��ِة ُرُبُع الِدَيِة، َوي الِلْحَيِة إَِذا َمْ َتنُْبِت الِدَيُة، َفإِْن َنَبَتْت َفُرُبُع الِدَيِة، َوُرِوَي 

ِماَئُة ِدينَاٍر، َوَكَذا ي َشْعِر الَرْأِس.
َوُكُل َما ي اِإْنَس��اِن ِمنْ��ُه اْثنَاِن َفِفيِهَا الِدَيُة إَِذا اْس��ُتْؤِصا، َكالَعْينَْنِ َواأُُذَنْنِ 
، إَِا َأَن  َوالَيَدْيِن َوالِذَراَعْنِ َوالَعُضَدْيِن َوالَس��اَقْنِ َوالَفِخَذْيِن َواأُْنَثَيْنِ َوالَشَفَتْنِ
ى ُثُلَثِي الِدَيِة، َوي  ي الَشَفِة الُسْفَى ُثُلَثِي الِدَيِة، َوي الُعْلَيا الُثُلَث، َوي الَبْيَضِة الُيْرَ
الُيْمنَى الُثُلَث، َوي َش��ِق الَش��َفِة َحَتى َتْبُدَو اأَْسنَاُن ُثُلُث الِدَيِة، َفإِْن َبِرَئْت َفُخُمُس 
ا نِْصُف الِدَيِة، َوي ُكِل َواِحٍد ُرُبُع الِدَيِة)**)،  الِدَيِة، َوي احَاِجَبْنِ إَِذا َمْ َينُْبْت َشْعُرُمَ
َوي اأُْدَرِة َأْرَب��ُع ِماَئِة ِدينَاٍر، َفإِْن َصاَر بَِحْيُث َا َينَْتِفُع بَِمْش��ِيِه َفَثَاُن ِماَئٍة، َوي الَيِد 

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 245-242.

)**) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 
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الَش��ّاِء ُثُلُث الِدَيِة، َوي ُشْفِر الَعْنِ اأَْس��َفِل نِْصُف ِدَيتَِها، َوي اأَْعَى الُثُلُث، َوي 
، َوي  َأَصابِ��ِع الَيَدْي��ِن الِدَيُة، َوي ُكِل إِْصَبٍع ُع��ْرُ الِدَيِة، َوَكَذا ي َأَصابِ��ِع الِرْجَلْنِ
وَن، َمَقاِديُمَها  الَزاِئ��َدِة ُثُلُث ِدَيِة اأَْصِلَيِة، َوي اأَْس��نَاِن الِدَيُة، َوِهَي َثانَِيٌة َوِع��ْرُ
، ي ُكِل َواِحَدٍة َمَْسٌة  ، ي ُكِل َواِحَدٍة َمُْس��وَن ِدينَاًرا، َوَمآِخُرَها ِسَتَة َعَرَ اْثنَا َعَرَ
، َوِقيَل فِيِه  وَن، َوي الِس��ِن إَِذا اْس��َوَد ُثُلَثا ِدَيتِِه، َوي الَزاِئَدِة ُثُلُث ِدَيِة اأَْصِيِ َوِعْرُ
ِه َفَاَت، َم��ِرَض َأو َمْ َيْمَرْض، َفَعى اجَاِي الَقَوُد،  اأَْرُش، َوُكُل َم��ْن َجنَى َعى َغْرِ
ُأ َوَيْصُلُح، َوفِيِه  َوا ِقَصاَص ي اِجَراِح إَِذا ِخيَف ِمنُْه َعى النَْفِس َغالًِبا، َوَا فِيَا َيْرَ

ُأ. اأَْرُش، َوالِقَصاُص فِيَا ا َيْرَ
َوَمْن َداَس َبْطَن إِْنَساٍن َحَتى َأْحَدَث َداَس َبْطنَُه، َأو َيْفَتِدي بُِثُلِث الِدَيِة، َواَمْرَأُة 
ُتَس��اِوي الَرُجَل ي الِقَصاِص َوالِدَيِة َحَتى َتْبُلَغ ُثُلَث الِدَيِة، ُثَم َتِصُر َعى النِْصِف، 
َوِدَي��ُة َأْعَضاِء َأْهِل الِذَمِة بِِحَس��اِب ِدَياِهِ��م، َوِدَيُة َأْعَضاِء الَعبِيِد بَِحَس��ِب ِقيَمتِِهم، 

 

َوَا ِقَصاَص إَِا َمَع الَتَساِوي ي احُِرَيِة َواِإْساِم)*).
َوَأَما ِدَياُت اِجَراِح:

َفِف��ي احَاِرَصِة َبِعٌر، َوي الَداِمَيِة َبِعَراِن، َوي الَباِضَعِة َثاَثٌة، َوي الِس��ْمَحاِق 
، َوي  ٌة، َوي اُمنَِقَلِة َمَْس��َة َعَرَ َأْرَبَع��ٌة، َوي اُموِضَح��ِة َمَْس��ٌة، َوي اهَاِش��َمِة َع��َرَ
اَمْأُموَم��ِة ُثُلُث الِدَيِة، َوَكَذا ي اجَاِئَفِة، َوالِقَصاُص ي الُكِل إَِا ي اَمْأُموَمِة َواجاِئَفِة 

مَِْوِضِع الَغَرَر.
ِه، َفإِْن ُجِرَ  َوي َك��ْرِ َعْظٍم ِمْن ُعْضٍو ُمُُس ِدَيتِ��ِه، َوي ُموِضَحتِِه ُرُبُع ِدَيِة َكْرِ
ِه، َوي َرِضِه ُثُلُث ِدَيتِِه، َفإِْن ُجِرَ َسِوًيا َفَأْرَبَعُة  َعى َغْرِ َعْيٍب َفَأْرَبَعُة َأْمَاِس ِدَيِة َكْرِ
َأْمَاِس َرِضِه، َوَلو ُفَك َعْظٌم َفَتَعَطَل الُعْضُو َفُثُلَثا ِدَيتِِه، َوَلو َبَرَأ َعى َغْرِ َعْيٍب َفَأْرَبَعُة 

)*) ]َبَلَغ[ ِقَراَءًة 

]َأَيَدُه[ اهُ َتَعاى
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َأْمَاِس ِدَيِة َفِكِه، َوي ُمنَِقَلِة ِعَظاِم اأَْعَضاِء َكَا ي ُمنَِقَلِة الَرْأِس بِنِْسَبتِِه ِدَيُتُه، َوي َلْطَمِة 
 الَوْج��ِه إَِذا اْمََر ِدينَاٌر َونِْصٌف، َفإَِذا اْخَرَ َأو اْس��َوَد َفَثاَث��ُة َدَنانَِر، َوي الَبَدِن َعى 

النِْصِف، َوالَقَساَمُة ي اأَْعَضاِء بِنِْسَبتِِه، ِدَياُهَا ِمْن َأْصِل َمِْسَن َعْينًا)*).

]اِجنَاَيُة َعى الَبَهائِِم[
َأَم��ا اِجنَاَيُة َعى الَبَهاِئِم َفَم��ْن َأْتَلَف َحَيَواًنا َتَقُع َعَلْيِه ال��َذَكاُة بِالَذَكاِة، َفِلَالِِكِه 
َدْفُعُه َوَأْخُذ ِقيَمتِِه َأو إِْمَس��اُكُه َوَأْرُش��ُه، َوَلو َأْتَلَفُه ا بِالَذَكاِة َفَعَلْيِه ِقيَمُتُه َحًيا، َوَقْد 
ا،  وَن ِدْرَمً ا، َوي َكْلِب اَماِش��َيِة َواحَاِئِط ِعْرُ ُوِظَف ي الَكْلِب اُمَعَلِم َأْرَبُعوَن ِدْرَمً
َوَلو َأْتَلَف َعى ِذِمٍي َما ا َيْمِلُكُه اُمْس��ِلُم َوَيْمِلُكُه الِذِمُي َفَعَلْيِه ِقيَمُتُه ِعنَْد ُمْسَتِحِليِه 

َكاخَْمِر َواِخنِْزيِر. َواِجنَاَيُة َعى َأْعَضاِء الَبَهاِئِم بَِحَسِب ِقيَمتَِها)**) )1).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 250-244.

)**) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ ]َتَعاَى[
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ِكَتاُب اُحُدوِد

َجُِب احَُد بِالَقْت��ِل َعى الَزاي اُمْحَصِن َواُمْحَصنَ��ِة، َوالَاِئِط ُموِقًبا، َوَغاِصِب 
َهَا َثالَِثًة، َوَمْن َجَرَد الِسَاَح ي  اَمْرَأِة َعى َنْفِس��َها، َواَمْحُدوِد ي اخَْمِر َمَرَتْنِ إَِذا َرِ
َب��ٍر َأو َبْحٍر لَِقْطِع الَطِري��ِق، َواِإَماُم ُخََرٌ َبْنَ َقْتِلِه َوَصْلبِِه َوَقْط��ِع َيِدِه َوِرْجِلِه ُخَالًِفا 
َوَنْفِيِه، َوَمْن َأْدَمَن َبْيَع الُسُموَم ُقتَِل، َوَمْن َتَكَرَر ِمنُْه الِزَنا َوُحَد َثاًثا ُقتَِل ي الَرابَِعِة، 
ُد ِهَي إِْن َمْ َتُكْن ُحَْصنًَة، َوَمْن َوطَِئ  َوَكَذا اُمَس��اِحَقُة َوالِذِمُي إَِذا َزَنى بُِمْسِلَمٍة، َوُحَ

إِْحَدى اُمَحَرَماِت ِمْن َغْرِ ُشْبَهٍة، َوَا َيْسُقُط َعنُْه احَُد َلو َعَقَد َعَلْيَها َمَع الِعْلِم.
ُد اَمْجنُوُن َوَا الَصبُِي. َوَيْثُبُت الِزَنا بَِش��َهاَدِة َأْرَبَعِة ِرَجاٍل ُعُدوٍل ُمَعاَينًَة  َوَا ُحَ
ُقُب��ًا َأو ُدُبًرا ي َجِْلٍس َواِحٍد، َوَيَتَحَق��ُق اِإْحَصاُن َمَع الَزْوَجِة الّداِئَمِة اَمْدُخوِل ِهَا 
التِي َا َحاِئَل َبْينَُه َوَبْينََها)*)، َوا ُت�ْحِصُن اُمْتَعُة، َوُت�ْحِصُن اَمْمُلوَكُة، َوُي�ْجَلُد الَزاِي، 
ُث��َم ُيَقاُم ي ُحْفَرٍة إِى َصْدِرِه، َواَمْرَأُة إِى َوَس��طَِها، َوَيْرُمُ��ُه اِإَماُم َأَوًا َأو َمْن َيْأُمُرُه 
إِْن َثَبَت الِزَنا بِاِإْقَراِر، َوَلو َفَر َمْ ُيَعْد، َوإِْن َثَبَت بِالَبِينَِة َرَمَُه َأَوًا الُش��ُهوُد، َوَلو َفَر 
َد الَاِئَط إَِذا َأْوَقَب بِالَرْجِم َأو الَقْتِل بِالَس��ْيِف، َأو بِإِْلَقاِئِه ِمْن  ُأِعي��َد، َولِِإَماِم َأْن َحُ
ُعْلٍو، َأو إِْلَقاِء ِجَداٍر َعَلْيِه َس��َواٌء َكاَن ُحَْصنًا َأو َغْرَ ُحَْصٍن، َوَجُِب احَُد بَِجْلِد ِماَئٍة 

َعى الَزاِي َغْرِ اُمْحَصِن، َوالّاِئِط َغْرِ اُموِقِب، َواُمَساِحَقِة.
َوَل��و َزَنى َوَلُه َزْوَج��ٌة َمْ َيْدُخْل ِهَا ُجَزْت َناِصَيُتُه َمَع احَ��ِد، َوُغِرَب َعن امِْرِ 

)*) ]َبَلَغ[ ِقَراَءًة 

]َأَيَدُه[ اهُ َتَعاى
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َلُد الَرُجُل َقاِئًا َعاِرًي��ا إِْن ُوِجَد َكَذلَِك،  َس��نًَة، َوَا َتْغِري��َب َعى اَمْرَأِة َوَا َج��َز، َوُجْ
َواَمْرَأُة َجالَِس��ًة َوُتْرَبُط ثَِياُهَا َعَلْيَها، َوَا ُحَُد اأَُب بَِجاِرَيِة ااْبِن َبْل ُيَعَزُر، َوَا ُيَقاُم 
��ُد احَاِمُل َحَتى  احَ��ُد ي َأْرِض الَعُدِو، َوَا ي َبْرٍد َش��ِديٍد، َوَا َحٍر َش��ِديٍد، َوَا ُحَ
ُد الَعْبُد ي الِزَنا َمِْس��َن َجْلَدًة، َوَلو ُحَد َسْبَع َمَراٍت ُقتَِل ي الَثاِمنَِة، َوَمْن  َتَضَع، َوُحَ
َزَنى ي َوْقٍت َريٍف َأو َمَكاٍن َريٍف ُعِزَر َمَع احَِد، َوَا ُيَقاُم َحٌد ي احََرِم إَِا َعى 
َلُد الَس��ْكَراُن إَِذا َزَنى، َوَلو اَدَعى اأَْعَمى الُش��ْبَهَة َمْ ُيْقَبْل)*)،  َمْن َأْح��َدَث فِيِه، َوُجْ
ٍء فِيِه ِماَئُة  َوالُعُقوُد الَفاِسَدُة َتْدَرُأ احََد َمَع الُشْبَهِة، َوَمْن َكاَن َمريًضا َفَزَنى ُجِلَد بَِيْ
َرَر  َلُد بَِقْدِر َما َحَ َقِضيٍب إَِذا ِخيَف َعى َنْفِس��ِه، َوَلو َوَجَب َرْمُُه ُرِجَم، َواُمَكاَتُب ُجْ

ِمنُْه َجْلَد احُِر َوالَباِقي َجْلَد الَعْبِد.
َوَمْن َتاَب َقْبَل ِقَياِم الَبِينَِة َسَقَط َعنُْه احَُد، َوَا َيْسُقُط َلو َتاَب َبْعَد ذلَِك، َوالَزاِي 
ُعُه، َوُيْقَتُل  ُعنَا َأو َرْ بِاَمْيَتِة ُحَُد، َواِإَماُم ُخََرٌ ي الِذِمِي َبْنَ إَِقاَمِة احَِد بَِا َيْقَتضيِه َرْ

َلو َاَط بُِمْسِلٍم.
ْن َضاَجَع اْمَرَأًة َأْجنَبَِيًة ُجَ��َرًدا َأو ُغاًما َأو َرُجًا ي إَِزاٍر  َ َوَجِ��ُب الَتْعِزيُر
َواِح��ٍد، َوالِصْبَياِن إَِذا َزَن��ْوا َأو ُزِيَ ِهِم، َأو َاُطوا َأو لِيَط ِهِ��م، َوَمن اْفَتَض َجاِرَيًة 
بِْك��ًرا بِإِْصَبِع��ِه َيْلَزُم��ُه َصَداُقَها، َوَمْن َنَك��َح َهِيَمًة َف��إِْن َوَقَع َعَلْيَها ال��َذَكاُة ُذبَِحْت 
َوُأْحِرَق��ْت بِالنَ��اِر، َوإِْن َمْ َيَقْع َعَلْيَها ال��َذَكاُة ُأْخِرَجْت ِمن الَبَلِد، َوَيْغ��َرُم ِقيَمَتَها إِْن 
َمْ َتُكْن لِلنَاِكِح، َوَمن اْس��َتْمنَى بَِيِدِه، َوَمْن َقَذَف َعْبًدا َأو ِذِمًيا، َوَكَذا الَعبِيُد َواِإَماُء 
َوَأْهُل الِذَمِة إَِذا َتَقاَذُفوا، َوَمْن َأَكَل ُمُس��وَخ الَسَمِك َكالَزَماِر َواَماْرَماِهي َوُكَل ُحََرٍم 

ِه. ِمْن َطْرٍ َأو َحَيَواٍن َوَغْرِ
َوَجِ��ُب احَ��ُد بَِثَانَِن َع��ى الَق��اِذِف إَِذا َكاَن اَمْقُذوُف ُح��ًرا َبالًِغا ُمْس��ِلًا َوَكاَن 

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى

..
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، َوالِذِمُي إَِذا  الَقاِذُف َبالًِغا َعاِقا)*)، َوَيْثُبُت الَقْذُف بَِشَهاَدِة َعْدَلْنِ َأو اِإْقَراِر َمَرَتْنِ
َقَذَف ُمْسِلًا َفَدُمُه َهَدٌر، َوَلو َقاَل َيا ْبَن الَزانَِيِة َأو َيا َأَبا الَزانَِيِة َأو َيا َأَخا الَزانَِيِة َفاحَُد 
لِلَمْقُذوِف َا لِلُمَواِجِه، َولِلَمْق��ُذوِف اُمَطاَلَبُة َوالَعْفُو، َوَلو َرَماُه بَِغْرِ الِزَنا ُعِزَر َوَمْ 
ُد اَم��ْرَأُة ي َقْذِف الَرُجِل، َوَا َحَد ي الَتْعِريِض، َوفِي��ِه الَتْعِزيُر، َوَمْن َقاَل  ��َد، َوُحَ ُحَ
َم��ا َيَتَضَمُن الِزَنا ُعْرًفا ُحَد َم��َع اَمْعِرَفِة بَِمْعنَاُه َكَقْولِِه: َيا َقْرَناُن َأو َيا َدُيوُث، َوالَرْمُي 
ٍء ِمْن َباِء اهِ َأو بِاأَْلَق��اِب اَمْكُروَهِة ُيوِجُب الَتْعِزيَر ِرَجاًا َكاَن  بِالَض��اِل َأو بَِيْ

اَمُقوُل َهُم َأو نَِساًء َأو ِصْبَياًنا.
ُقوا  َوَلو َقَذَف َمَاَعًة بَِلْفٍظ َواِحٍد َفإِْن َجاُؤوا ُجَْتِمِعَن َفَلُهم َحٌد َواِحٌد، َوإِن اْفَرَ
َلُد الَقاِذُف بِثَِيابِِه، َوا ُتْقَبُل َش��َهاَدُتُه َحَتى  َفِل��ُكِل َواِحٍد َحٌد، َوَكَذا ي الَتْعِزيِر، َوُجْ
َيُت��وَب، َوَمْن َش��ِهَد بِالِزَنا َوْحَدُه َأو َمَع اْثنَْنِ َأو اْخَتَلُف��وا ي الُرْؤَيِة َفَعى ُكِل َواِحٍد 
َحٌد، َوُحَُد َشاِرُب اُمْسِكِر َثَانَِن َجْلَدًة، َوَكَذا َمْن َأَكَل َطَعاًما فِيِه ُمْسِكٌر َأو اْصَطنََع 
ُد الَسْكَراُن َحَتى  َلُد الِذِمُي َكاُمْسِلِم، َوَا ُحَ بِِه، َفإِْن َباَعُه اْسُتتِيَب، َفإِْن َأَرَ ُقتَِل، َوُجْ

. َلُد الَشاِرُب َعى َظْهِرِه َوَكتَِفْيِه، َوَا َيْثُبُت اُموِجُب إَِا بَِشَهاَدِة َعْدَلْنِ َيِفيَق، َوُجْ
َلُد  َلُق َرْأُسُه َوُيَشَهُر إِْن َكاَن َرُجًا، َوُجْ َلُد الَقَواُد َمًْسا َوَس��ْبِعَن َجْلَدًة َوُحْ َوُجْ

.(1( (**( اَمْرَأُة َحْسُب، َفإِْن َعاَدا ُفِعَل ِهَِا َما َوَجَب ُثَم ُنِفَيا َعن امِْرِ

َقِة[ ]ِذْكُر َحِد الَسِ
َق ِمْن ِح��ْرٍز، َوَا َقْطَع َعى الَعْبِد  َوُيْقَط��ُع الَس��اِرُق إِْن َكاَن َبالًِغا َعاِقًا إَِذا َرَ
َق ِمْن َماِل اْبنِِه،  ِه، َوَا ُيْقَط��ُع اأَُب إَِذا َرَ َق ِم��ْن َم��ْواُه، َوُيْقَطُع بَِاِل َغ��ْرِ إَِذا َرَ

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 259-253.

)**) ]َبَلَغ[ ِقَراَءًة 

]َأَيَدُه[ اهُ َتَعاى

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ ]َتَعاَى[
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َوَا الَسِيُد ِمْن َماِل َعْبِدِه، َوَا اُمْسِلُم ِمْن َماِل الَغنِيَمِة، َوَا َجُِب الَقْطُع َحَتى َيُكوَن 
وُق َمَْس��َة َقَراِريَط َفَصاِعًدا َأو َما ِقيَمُتُه ذلَِك، ُحَْرًزا بُِقْفٍل َأو َغَلٍق، َوَا ُيْقَطُع  اَمْرُ
َق ِمْن َجْيٍب َأو ُكٍم َظاِهٍر، َوَلو َكاَن َباطِنًا ُقطَِع، َوالَقْرُ ِحْرٌز َفُيْقَطُع النََباُش،  َمْن َرَ
َوَلو َتَكَرَر ِمنُْه َوَتاَب ]ِعنَْد[)1) الُسْلَطاِن َثاَث َمَراٍت َكاَن َلُه َقْتُلُه َأو َقْطُعُه، َوَمْوِضُع 
َق َأو  اُم، َوُيْس��َتَعاُد ِمنُْه َما َرَ ُك َلُه الَراَح��ُة)2) َواِإْهَ الَقْط��ِع اأََصابِ��ُع اأَْرَبُع، َوُيْرَ
ُك َلُه الَعِقُب،  ى َوُي��ْرَ َق َثانًِيا ُقطَِعْت ِرْجُلُه الُيْرَ ِمْثُل��ُه َأو ِقيَمُت��ُه َلو ُع��ِدَم، َوإِْن َرَ
َق ِمن احَْبِس  َق َثالَِثًة ُحبَِس َحَتى َيُموَت، َأو َيَرى اِإَماُم ِمنُْه َتْوَبًة، َوَلو َرَ َوَلو َرَ
 ، ، َأو اِإْقَراِر َمَرَتْنِ َقُة بَِش��َهاَدِة َعْدَل��ْنِ َبْت ُعنُُقُه، َوَتْثُبُت الَرِ نَِصاًب��ا ِمْن ِحْرٍز ُرِ
ِه،  َوَا ُيْقَبُل إِْقَراُر َعْبٍد، َوالِذِمُي ُحْكُمُه ُحْكُم اُمْسِلِم، َوَساِرُق احََيَواِن َكَساِرِق َغْرِ

َواُمْحَتاُل َواُمَدِلُس َيْغَرُم َوُيَعاَقُب َوُيَشَهُر)*) )3).

ِذْكُر اأَْمِر بِاَمْعُروِف َوالنَْهِي َعن اُمنَْكِر
اأَْم��ُر بِالَواِجِب َواِج��ٌب، َوبِاَمنُْدوِب َمنْ��ُدوٌب، َوإِْنَكاُر اُمنَْك��ِر ُكِلِه َواِجٌب، 
َوَجُِب بَِحَسِب اَمِكنَِة بِالَيِد، ُثَم بِالِلَساِن، ُثَم بِالَقْلِب، َوَأْن ُيْفَعَل َعى الَوْجِه اُمَقِرِب 
ٍر َعى النَْفِس َأو َعى ُمْؤِمٍن، َوُيْسَتَحُب َوإِْن َأْفَى  َا اُمنَِفِر، َوَا َجُِب َمَع َتَوُجِه َرَ
إِى َس��ٍب)4) َأو َذَهاِب َماٍل َيِس��ٍر، َوَا ُينِْك��ُر ُمنَْكًرا بُِمنَْكٍر، َوَا َيْأُم��ُر بَِمْعُروٍف إِّا 
بِِمْثِل��ِه، َوَأَم��ا الَقْتُل َواِجَراُح َفإِى الُس��ْلَطاِن، َوَك��َذا إَِقاَمُة احُُدوِد، َف��إِْن َتَعَذَر َفَقْد 

)1) َما َبْنَ اَمْعُقوَفْي�ِن ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة.

)2) ي اَأْصِل: »ويركه الراحة«.

)3) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 261-260.

)4) ي اَأْصِل: )َسَبب(، َوَما َأْثَبْتنَاُه ِمن اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة، َوُهَو َأْوَفُق لِلِسَياِق.

)*) َبَلَغ ِقَراَءًة 

َأَيَدُه اهُ َتَعاى
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َفَوُض��وا ذلِ��َك إِى الُفَقَهاِء، َوَكَذا احُْكُم َبْنَ النَاِس، َوَل��و اْضَطَرْهُم َتِقَيٌة َأَجاُبوَها، 
إَِا ي الِدَماِء َفإَِنُه ا َتِقَيَة فِيَها.

َوُرِوَي َج��َواُز إَِقاَمِة احَِد َعى اَمْمُلوِك َوالَوَل��ِد إَِذا َكاَن َفِقيًها َوَمْ َخَْف، َوَتْرُكُه 
َأْثَبُت، َوَمن اْضُطَر إِى ِوَاَيِة َظاِمٍ َفْلَيْعَتِمِد احََق َما اْسَتَطاَع.

َولُِفَقَهاِء الِشيَعِة َأْن ُيَصُلوا بِالنَاِس اأَْعَياَد َوااْستِْسَقاَء، َفَأَما اجَُمُع َفا، َواِجَهاُد 
إِى الُس��ْلَطاِن َأو َمْن َيْأُمُرُه، َوا َجُوُز ِمْن ُدونِِه إَِا َأْن َيْغَش��ى اُمْسِلِمَن َعُدٌو، َفَيِجُب 

م َوَذَراِرِهِم، َوُهم ي ذلَِك ُمَثاُبوَن، َقاتُِلُهم َوَمْقُتوُهُم)1). الَدْفُع َعْن َأْنُفِسِهم َوَأْمَواِهِ
، َوالَصاِة َعى َنبِِيِه اأَْكَرِم اأَْطَهِر،  َوْلنَْختِْم ذلَِك بِاحَْمِد هِِ َعى َما َسَهَل َوَيَرَ
، َوَنْس��َأْلُه َأْن َيْغِفَر َلنَا َما َقَدْمنَا َوَما َأَخْرَنا، َوا ُيَؤاِخَذَنا إِْن َنِس��ينَا َأو  َوآلِِه َأِئَمِة الَبَرِ
َع��َل َما َكَتْبنَاُه ُحَج��ًة َلنَا ا َعَلْينَا، إَِنُه َجَواٌد َكري��ٌم، َواحَْمُد هِ َرِب  َأْخَطْأَن��ا، َوَأْن َجْ

الَعامَِن.
َواَفَق الَفراُغ ِمْن َنْس��ِخِه َيْوَم اخَِميِس َس��اِدَس َعَرَ َصَفٍر، َسنََة اْثنَْنِ َوَسْبِعَن 
َوِس��ِتِاَئٍة، َكَتَبُه الَعْبُد الَفِق��ُر إِى َرْمَِة اهِ ُحََمُد بُن ُمْطِرٍف احََس��نُِي، َحاِمًدا ُمَصِلًيا 

ُمْسَتْغِفًرا)*).

)1) ُينَْظُر: اَمَراِسُم الَعَلِوَيُة: 263- 264.

)*) َأْهَاُه ِقَراَءًة



218

َأْهَى ِقَراَءَة ُخَْتَرِ ِرَساَلِة َسَاِر بِن َعْبِد الَعِزيِز الَدْيَلِمِي
 

 ِقَراَءًة َوَبْحًثا َوَفْهًا الَسِيُد اأََجُل احَِسيُب النَِسيُب
 َرِض�ُي الِدي�ِن َأُب�و َعْب��ِد اهِ ُحََم�ُد بُن َحَس��ن

 اب��ُن َعِل��ٍي ال��ِرْزِق��ُي َي��ْوَم ال�َخ�ِمي��ِس
 َرابِ��َع َعَش��َر ُج�َم��اَدى اآِخ�َرِة)1)

 َس��نَ��َة َخ�ْم��ٍس َوتِ�ْس�ِعي��َن
 َوِسِت��ِم��اَئ��ٍة، َوَك��َت��َب

 ُحََمُد بُن ُمْطِرٍف
احََسنُِي)2)

)1) ي اَأْصِل: »ُمَدى اآِخِر«.

)2) َوي آِخِر النُْس��َخِة )ح( َما َنُصُه: »َواَفَق الَفَراُغ ِمْن َنْس��ِخِه َيْوَم اُجُمَعِة َس��اِدَس َعَرَ اُمَحَرِم، 

َأَوِل ُشُهوِر َسنَِة َثَانَِن َوِماَئَتْنِ َوَأْلٍف ِهْجِرَيٍة، َكَتَبُه الَفِقُر إِى َرْمَِة َرِبِه الَداِئِم ُحََمٌد اْبُن الَسِيِد 
َهاِشٍم اُموَسِوُي الَرَضِوُي اَمْعُروُف بِاِهنِْدِي َعى ُنْسَخٍة بَِخٍط َشاِمٍي، َراِقُمَها ُحََمُد بُن ُمْطِرٍف 
احََس��نُِي َفاِرًغا َيْوَم اخَِميِس َساِدَس َعَرَ َصَفٍر َس��نََة اْثنَْنِ َوَسْبِعَن َوِسِتِاَئٍة«، ُثَم َذَكَر اِإْهَاَء 

َواِإَجاَزَة.
َق��اَل ُحَِقُق الِكَتاِب: َمَ��ْت ُمَقاَبَلُة ُنْس��َخِة اأَْصِل َعى اُمْسَتنَْس��ِخ ِمنَْها- ُنْس��َخِة َمْكَتَبِة اِإَماِم   
احَِكي��ِم- بَِحْم��ِد اهِ َتَعاى ي َي��ْوِم اخَِميِس 8 ُمَاَدى اأُوى َس��نََة 1437ه��� ي َمِدينَِة اِحَلِة 
ِف  الَسْيِفَيِة َوَعى َأْصِل ِكَتاِب اَمَراِسِم الَعَلِوَيِة، َوَقْد َكاَن َبْعُض اُمَقاَبَلِة ي َمِدينَِة النََجِف اأَْرَ
َوَكْرَباَء اُمَقَدَس��ِة، َوَكاَن َقْد َقاَبَلَها َمِعَي ُكٌل ِمَن اِإْخَوِة اأََس��اتَِذِة: ِميَثم ُس��َوْيَدان اِحْمَرّي 
َوُمْصَطَف��ى َصَباح اجَنَ��اّي وُحََمد َعْبد اجََواد الَفْت��اوّي. َواحَْم��ُد هِِ َرِب الَعاَمَِن َوالَصاُة 

ِف اأَْنبَِياِء َواُمْرَسِلَن َوآلِِه الَطِيبَِن الَطاِهِريَن.  َوالَساُم َعى َأْرَ
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80 ،77 ،62 ،15                                                                          النبّي حَمد
80 ،73 ،62 ،31                                          اإمام أمر امؤمنن عّي بن أي طالب
62       فاطمة الزهراء
83 ،73 ،62                                           اإمام أبو حّمد احسن امجتبى
62   اإمام أبو  عبد اه احسن
62   اإمام عّي بن احسن السجاد
62   اإمام أبو جعفر حمد الباقر
73 ،62                             اإمام أبو عبد اه جعفر بن حّمد الصادق
62   اإمام أبو احسن موسى بن جعفر
62          اإمام أبو احسن عّي بن موسى الرضا
62     اإمام أبو جعفر الثاي حّمد بن عّي اجواد
62    اإمام أبو احسن عّي بن حّمد اهادي
62    اإمام أبو حّمد احسن العسكرّي
62     اإمام امهدّي احّجة 
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)أ(
آقا بزرك الطهراّي، الشيخ                                               15، 25، 29، 30، 31، 34، 

 86 ،85 ،84 ،83 ،77 ،76 ،62 ،60 ،54 ،53 ،49 ،46 ،37 ،36 ،35
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73 ابن عنبة  
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 25 أبو احسن البرّي  
61 أبو ذر الغفارّي  
 33 أبو الصاح احلبّي  
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41 أبو القاسم ابن الوزير مؤيد الدين ابن العلقمّي، الوزير  
43 أمد بن حسن الباقوري، وزير اأوقاف  
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71 أمد بن صالح القّسينّي  

أمد بن طاووس، السّيد = صاحب البرى                             29، 33 
91 أمد عبد العاي الكعبّي  
93 ، حّقق الكتاب   أمد عّيّ جيد احّيّ
71 أمد بن حّمد اموصيّ  
أمد بن حيى بن احسن بن سعيد احّيّ                                    71، 73
 51 أسد اه الكاظمّي، الشيخ  
71  ،70 إلياس بن هشام احائرّي                                            
73 أم داود  
73   أم كلثوم بنت زين العابدين
أمر ابن الشيخ ريف آل كاشف الغطاء، الشيخ                                     85، 91

)ب(
25 البهائّي، الشيخ  
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)ث(
46 ثامر كاظم اخفاجّي، الدكتور  

)ج(
92   ) جعفر = )جعفر بن أمد عّي جيد احّيّ
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 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،39 ،37 ،35 ،32 

     88 ،87 ،84 ،83 ،74 ،70 ،66 ،63 ،61 ،58 ،57 ،55
جعفر بن احسن بن أي العّباس اجاستي الواراّي، الشيخ                            31، 32 
 79 جعفر بن سعيد، نجم الدين  
47 جعفر عّي بن جال  
53 جعفر بن حّمد باقر آل بحر العلوم، السّيد  
91 جواد  السّيد كاظم احكيم، السّيد  
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)ح(
40   ) حسن ، الشيخ = )الشيخ حسن والد امحّقق احّيّ
احسن بن أي طالب اليوسفّي امعروف بالفاضل اآّي، الشيخ                     29، 40
60 احسن بن ثابت بن حسن بن أمد ابن عبد اه اموسى، السّيد  
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 حسن الصدر الكاظمّي، آية اه السّيد  19، 52، 54، 60، 83، 84، 85، 
 89 ،88 ،87 ،86

، العّامة احيّ                         34، 37، 40، 76، 80 احسن بن يوسف ابن امطّهر احّيّ
 33 حسن آل عصفور ، الشيخ  
الدي��ن  نص��ر  الراون��دّي،  الدي��ن  قط��ب  اه،  هب��ة  ب��ن  س��عيد  ب��ن   حس��ن 
 35  ،30  ،29 الشهيد                                                               
71 حسن بن عبد الصمد العامّي، الشيخ   
 33 حسن بن موسى العاميّ  
مزة بن عبد العزيز الديلمّي الطرستاّي، الشيخ أبو يعى = الشيخ سّار الديلمّي 
= سّار بن عبد العزيز الديلمّي                          17،21، 22،  23، 24، 

    218 ،86 ،83 ،70 ،65 ،51 ،50 ،47 ،42 ،30،33 ،29 ،26
92 حيدر حّمد عبيد اخفاجّي  
92 حيدر حّمد عّي امخزومّي  

)خ(
81 خواجة نصر ]الدين[  

)د(
داود ابن احسن امثنى                                                                 73، 82
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)ر(
رزق اه = )رزق اه جّد السّيد حّمد بن مطرف(                           72، 73، 82
رضا اأستادي، الشيخ                                                  39، 46، 47، 88

)س(
 40 سام بن حفوظ بن عزيزة بن وشاح  
261 سعد احّداد، الدكتور  
سعيد بن هبة اه احسنّي، قطب الدين الراوندّي                              29، 30، 35
73 سليان بن داود  

)ش(
58 شاكر امحّمدي، الشيخ  
91  ،16 ريف آل كاشف الغطاء، الشيخ                                           
 88 الشلمغايّ  
 33 الشهيد الثاي  

)ص(
 91 صادق اخويلدي، الشيخ  
89 صالح بن مهدّي الصدر، السّيد  
 25 الصفدّي  
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، الشاعر                                              41، 60 صفّي الدين بن عبد العزيز احّيّ
)ض(
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)ط(

41 طومان بن أمد العاميّ  
)ع(
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 25 عّباس الشاه  
81 عّباس بن حّمد رضا القّمّي، الشيخ  
عبد الرزاق بن أمد ، كال الدين = ابن الفوطي                             75، 76
65 ّد  
42 عبد العزيز، عّز الدين  
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 25 عبد العظيم احسنّي  
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 80 ،53 ،52 ،51 ،50
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73 عبد اه امحض  
76 عبد امهدّي بن احسن بن أي احسن عّي بن أي العزّ  
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77 عّي بن حّجة اه الشولستاّي، الشيخ  
86 عّي بن حسن الصدر الكاظمّي، السّيد  
 40 عّي بن حسن بن إبراهيم، جد الدين  
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37 عّي بن احسن بن فادشاه بن أي القاسم  
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92 فاطمة بنت أمد عّي جيد احّيّ  
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)م(
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   218 ،87 ،84 ،83 ،81 ،78 ،77 ،74 ،70 ،69 ،68 ،65 ،64 ،53
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71   ) حيى = )حيى والد أمد بن حيى بن احسن بن سعيد احّيّ
= حيى بن سعيد اهذّي، الشيخ  حيى بن أمد بن حيى بن احس��ن بن س��عيد احّيّ
نجيب الدين= حيى صاحب جامع الرائع          34، 40، 71، 77، 78
، الشيخ سديد الدين                      34، 77، 79 يوسف بن عّي ابن امطّهر احّيّ
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)أ(
77 آل أي العزّ  
85 آل الباغّي  
81 أهل احّلة  

)ر(
الرزاقلة= الرزاقات = بنو الرزقن                                     72، 73، 82

)ش(
الشيعة اإمامّية                                                            16، 39، 40، 73، 76

)ع(
علاء احّلة                                                                 16، 77، 78
65 العلوّيون  

)م(
40 امذاهب السنِّية  
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)أ(
26 آذربيجان  
21 آمل  
21 إسرآباذ  
أصفهان = أصبهان                                                       51، 52، 62
62 اأندلس  
35  ،21 إيران                                                    
37 إيرلندا  

)ب(
بغداد                                                                      37، 46، 81، 84
38 بروت  

)ت(
31  ،26 تريز                                                                
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)ج(
 31 جاسب  
76 جالوس  
43 جامعة اأزهر  
21 جرجان  
37 جسربتي  
38 معية منتدى النر  

)ح(
حلب                                                                          75، 76
احّلة             16، 17، 39، 40، 44، 62، 64، 73، 76، 77، 78، 81، 218

)خ(
62 خان لنجان  

)د(
38 دار احّق  
62 دانية  
37 دبلن  
21 دهستان  
21 الديلم  
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)ر(
25 الري  

)س(
21 سارية  
36 سبزوار  
89 سوريا  

)ش(
89 شارع باب امراد  
21 شالوس  

)ط(
 21 طرستان  
30 طرابلس  
89  ،78  ،23 طهران                                                                

)ع(
88  ،16 العراق                                                                     

)ق(
 26 قرية خرو شاه  
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قم امقّدسة                                               31، 38، 42، 47، 88، 89
)ك(

الكاظمّية امقّدسة                                                       83، 85، 88، 89
218  ،89  ،37 كرباء امقّدسة                                                   

)م(
21 مازندران  
42 مؤّسسة النر اإسامّي  
38 مؤّسسة  فقه الشيعة  
مؤّسسة كاشف الغطاء                                                       73، 89
38   امجمع العامّي أهل البيت
44 حّلة اجّباوّين  
76 مدرسة اإمام الصادق  
36 مدرسة دار العلم ي النجف  
امدينة امنّورة                                                              73، 77، 80
47 مركز إحياء الراث اإسامّي  
مركز تراث احّلة التابع للعتبة العباسّية امقّدسة                                             16، 17، 89
 33  مركز الفقيه العاميّ  
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89 مر  
38 مطبعة الدار اإسامّية  
 17 مقرة ومسجد الشيخ جعفر الكبر  
 29 مّكة امكّرمة  
مكتبة آية اه السّيد حسن الصدر                                    46، 47، 83، 85، 88، 89
62 مكتبة اأستانة الرضوّية  
مكتبة اإمام احكيم العاّمة                                            19، 218
مكتبة اإمام كاشف الغطاء العاّمة = مكتبة اإمام الشيخ حّمد احسن آل كاشف 
الغطاء = مكتبة عّي واحسن               16، 19، 29،  35، 53، 55، 57، 88، 89
37 مكتبة جامعة طهران  
مكتبة الروضة العّباسّية                                                      86، 89

مكتبة السّيد امرعّي                                                           37، 47 
37 مكتبة الشيخ عبد احسن الطهرايّ  
68 مكتبة الشيخ حّمد بن طاهر الساوّي  
77 مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء  
 23 مكتبة جلس الشورى  
78 مكتبة امشكاة  
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)ن(
النجف اأرف                    16، 35، 36، 38، 53، 54، 77، 78، 84، 85، 89، 218
هر قويق                                                                                              75، 76
76 النيل  
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39 الشيخ امحّقق جعفر بن احسن اهذّي احّي  
الشيخ أبو يعى مزة بن عبد العزيز الديلمّي الطرستاّي، امعروف ب�)سّار(        21، 218
62 عّي بن حّمد بن عّي بن موسى اخايّ  
74 الشيخ حّمد ابن أي العّز احّيّ  
السّيد حّمد بن احسن الرزقّي الداودّي احسنّي العلوّي                        81
72 السّيد حّمد بن مطرف بن حّمد الداودّي احسنّي العلوّي الرزقّي    

ّ
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 خت��م: )مكتبة اإمام حّمد احس��ن كاش��ف الغط��اء العاّمة، النج��ف اأرف، 
59 العراق(  
 خت��م بيض��وّي: )بس��مه تع��اى ِم��ن كتب ع��ّي ب��ن الرضا بن موس��ى ب��ن جعفر 
59 كاشف الغطاء، سنة 1322ه�(  
68 ختم بيضوّي: )من كتب حّمد الساوّي، 1354(  
النج��ف اأرف،  العاّم��ة ي  آي��ة اه احكي��م   خت��م بيض��وّي كب��ر: )مكتب��ة 
69 ُأّسست سنة 1377ه�(  
 خت��م م��دّور )مديرّي��ة اآث��ار العاّم��ة، مكتب��ة امتح��ف العراق��ّي، امخطوطات، 
59 بغداد(  
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قافية الدال
63 تزَود للذي ا بَد منه... امعاد  

قافية العن
63 تزّود من الدنيا وخِل امطامع... ُيسارع  

قافية اميم
16 إذا ما بناء شاده العلم والتقى... يتهَدم  
60 صفّي الدين احِيّ   إن م تكن عام�ًا بالسؤال... أسلم   

قافية اهاء
43 امحّقق احِيّ   يا راقًدا وامنايا غر راقدة... ترميه   

قافية الواو
64 وم نسلك مسالكهم وم نر... كانوا  
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* القرآن الكريُم.
)أ(

إجازات علاء موجود در نس��خه هاى خطى كتابخانه مركزى آس��تان قدس . 1
رض��وى: براتعى غامى مقّدم، نر: س��ازمان كتابخانه ها، موزه ها ومركز 

إسناد آستان قدس رضوى، سنة 1391ش.
اأصي��ّي ي أنس��اب الطالبّين: اب��ن الطقطقّي، حّمد بن تاج الدين احس��نّي . 2

)كان حًيا س��نة 720ه�(، حقيق: الس��ّيد مهدّي الرجائّي، نر: مكتبة السّيد 
امرعّي- قّم امقّدسة، سنة 1418ه�.

اأعام: الزركّي، خر الدين بن حمود الدمش��قّي )ت 1396ه�(، نر: دار . 3
العلم للماين- بروت، ط5، سنة 1980م.

أعيان الش��يعة، اأمن، السّيد حس��ن بن عبد الكريم )ت 1371ه�(، حقيق: . 4
حسن اأمن، نر: دار التعارف للمطبوعات- بروت، )د.ت(.

إقبال اأعال، ابن طاووس، عّي بن موس��ى احس��نّي )ت 664ه�(، حقيق: . 5
جواد القّيومّي اأصفهاّي، نر: مركز انتشارات مكتب اإعام اإسامّي، 

قّم امقّدسة، ط1، سنة 1414ه�.
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األفّية والنفلّية : الشهيد اأّول، حّمد بن مّكّي العامّي )ت 786ه�(، حقيق: . 6
عّي الفاضل القائينّي النجفّي، نر: مكتب اإعام اإسامّي– قّم امقَدسة، 

ط1، سنة 1408ه�.
أمل اآم��ل: احّر العامّي، الش��يخ حّمد بن احس��ن )ت 1104ه�(، حقيق: . 7

 الس��ّيد أم��د احس��ينّي اأش��كورّي، مطبع��ة اآداب- النج��ف اأرف، 
)د.ت(.

اأنس��اب: الس��معاّي، عبد الكريم بن حّمد )ت 562ه���(، تقديم وتعليق: . 8
عبد اه عمر البارودّي، نر: دار اجنان- بروت ، ط1، سنة 1408ه�.

 اأن��وار الّلوام��ع ي رح مفاتي��ح الرائ��ع: الش��يخ حس��ن آل عصف��ور . 9
)ت 1216ه�(، حقيق: امرزا حس��ن آل عصفور، نر: مكتبة أنوار اهدى- 

قّم امقّدسة، )د.ت(.
إيضاح الفوائد ي رح إش��كاات القواعد: فخر امحّققن، حّمد بن احسن . 10

ابن امطّهر )ت 771ه�(، حقيق: الس��ّيد حسن اموس��وّي الكرماّي والشيخ 
عي پناه اإشتهاردّي والشيخ عبد الرحيم الروجردّي، امطبعة العلمّية– قم 

امقَدسة، ط1، سنة 1387ه�.
)ب(

بح��ار اأن��وار: العّامة امجلّي، حّم��د باقر بن حّمد تق��ّي )ت 1110ه�(، . 11
مؤّسسة الوفاء- بروت، ط2، سنة 1403ه�.

البي��ان: الش��هيد اأّول، حّم��د بن مّك��ّي العامّي )ت 786ه���(، نر: جمع . 12
الذخائر اإسامّية- قّم امقَدسة، )د.ت(.
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)ت(
تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدّي، الس��ّيد حّمد مرتى احس��ينّي . 13

)ت1205ه�(، حقيق: عّي شرّي، نر: دار الفكر- بروت، سنة 1414ه�.
حفة اأزهار وزال اأهار: امدّي، الس��ّيد ضامن بن ش��دقم احسينّي )كان . 14

حًيا س��نة 1090ه�(، حقيق: د. كامل س��لان اجبورّي، نر: مرآة الراث- 
طهران، ط1، سنة 1420ه�.

حف��ة الع��ام ي رح خطبة امعام: بحر العلوم، الس��ّيد جعفر ب��ن حّمد باقر، . 15
، مؤّسس��ة اأعلمّي للمطبوعات- بروت، ط1،  حقيق: أمد عّي جيد احّيّ

سنة 1433ه�.
التذكرة ي اأنساب امطّهرة: العبيدّي، الريف أمد بن حّمد بن مهنّا، إعداد: . 16

السّيد مهدّي الرجائّي، نر: مكتبة السّيد امرعّي- قّم امقَدسة، 1421ه�.
الراث العرّي امخطوط: احس��ينّي، السّيد أمد اأشكورّي، نر: دليل ما- . 17

قّم امقّدسة، ط1، سنة 1431ه�.
تعليق��ة أمل اآم��ل: اأفندّي، مرزا عب��د اه اأصفه��اّي )ق 12(، حقيق: . 18

الس��ّيد أمد احسينّي اأش��كورّي، نر: مكتبة السّيد امرعّي- قّم امقّدسة، 
ط1، سنة 1410ه�.

تفصيل وس��ائل الش��يعة إى حصيل مس��ائل الريعة، احّر العامّي، حّمد بن . 19
احسن )ت1104ه�(، حقيق ونر: مؤّسسة آل البيت إحياء الراث، 

قّم امقّدسة، ط2، سنة 1414ه�.
 تكملة أمل اآمل: الصدر، الس��ّيد حس��ن بن هادي )ت 1354ه�(، حقيق: . 20
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د. حس��ن ع��ّي حفوظ وعب��د الكريم الّدب��اغ وعدن��ان الدّب��اغ، دار امؤّرخ 
العرّي– بروت، ط1، سنة 1429ه�.

تكملة طبقات أعام الش��يعة: الَروضاّي، الس��ّيد حّمد عّي )ت 1433ه�(، . 21
إعداد: حّمد بركت، نر: جلس الش��ورى اإس��امّي- طهران، ط1، س��نة 

1391ش.
هذي��ب اأحكام: ش��يخ الطائفة، حّمد بن احس��ن الط��وّي )ت 460ه�(، . 22

حقيق: الس��ّيد حس��ن اموس��وّي اخرس��ان، ن��ر: دار الكتب اإس��امّية– 
طهران، ط1، سنة: 1364ش.

)ج(
جامع الرواة وإزاحة ااش��تباهات عن الطرق واإس��ناد: اأردبيّي، الش��يخ . 23

حّمد بن عّي )ت 1101ه�(، نر: مكتبة امحمدّي، )د.ت(.
 جواه��ر ال��كام ي رح رائ��ع اإس��ام: النجف��ّي: الش��يخ حّمد حس��ن . 24

)ت 1266ه���(، حقيق وتعليق: الش��يخ عّباس القوچ��اّي، نر: دار الكتب 
اإسامّية– طهران، ط2، سنة 1365ش.

)ح(
احّج��ة عى الذاهب إى تكفر أي طالب: اموس��وّي، الس��ّيد فخ��ار بن معّد . 25

)630ه�(، حقيق: الس��ّيد حّمد بحر العلوم،  نر: انتشارات سّيد الشهداء– 
قّم امقَدسة، ط1، سنة1410ه�.

 اح��وادث: منس��وب إى اب��ن الفوط��ّي، عب��د ال��رّزاق ب��ن أم��د الش��يباّي . 26
)ت 723ه�(، حقيق: د. بّش��ار عّواد معروف و د. عّار عبد السام رؤوف، 
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نر: انتشارات رشيد- قّم امقَدسة، ط1، سنة 1426ه�.
)خ(

حقيق ونر: مؤّسسة آل البيت إحياء الراث- قّم امقّدسة، ط1، سنة  مستدرك الوسائل: النورّي، امرزا حسن بن حّمد تقّي الطرّي )ت 1320ه�(، . 27
1416ه�.

، احس��ن بن يوس��ف ابن . 28 خاص��ة اأق��وال ي معرفة الرجال: العّامة احّيّ
امطّه��ر )ت 726ه���(، حقيق: الش��يخ ج��واد القّيومّي، نر: مؤّسس��ة نر 

الفقاهة- قّم امقّدسة، ط1، سنة 1417ه�.
)د(

الدّر امنثور ي أنس��اب امعارف والصدور: اأعرجّي، السّيد جعفر بن راي . 29
البغدادّي )ت 1332ه�(، حقيق: الس��ّيد حس��ن أبو سعيدة اموسوّي، نر: 

مؤّسسة عاشور– قّم امقَدسة، ط1، سنة 1427ه�.
الدروس الرعية ي فقه اإمامية: الشهيد اأّول، الشيخ شمس الدين حمد . 30

ابن مّك��ي العام��ّي )ت 786ه�(، حقيق: مؤّسس��ة النر اإس��امّي، نر: 
مؤّسس��ة النر اإس��امّي التابعة جاعة امدّرس��ن بقّم امّرفة، ط2، س��نة 

1417ه�.
)ذ(

الذريع��ة إى تصانيف الش��يعة: الش��يخ آقا بزرگ الطه��راّي )ت 1389ه�(، . 31
نر: دار اأضواء- بروت، ط3، سنة 1403ه�.

ذكرى الش��يعة ي أح��كام الريعة: الش��هيد اأّول، حّمد بن مّك��ّي العامّي . 32



258

)786ه���(، حقي��ق ون��ر: مؤّسس��ة آل البي��ت إحياء ال��راث– قّم 
امقَدسة، ط1، سنة 1419ه�.

)ر(
الرج��ال:  ابن داود، احس��ن بن ع��ّي احّيّ )كان حًيا س��نة 741ه�(، حقيق: . 33

الس��ّيد حّم��د ص��ادق بحر العل��وم،  منش��ورات امطبعة احيدرّي��ة- النجف 
اأرف، سنة 1392ه�.

الرس��ائل اأربع��ة عر: تأليف: جموع��ة من امؤّلفن، حقيق: الش��يخ رضا . 34
اأس��تادّي، نر: مؤّسس��ة الن��ر اإس��امّي التابعة جاعة امدّرس��ن– قّم 

امقّدسة، ط2، سنة 1423ه�.
رسائل الشهيد الثاي، الشهيد الثاي، زين الدين بن عّي )ت965ه�(، حقيق: . 35

مركز اأبحاث والدراسات اإسامّية، نر: مركز انتشارات مكتب اإعام 
اإسامّي، قّم امقّدسة، ط1، سنة 1421ه�.

الرس��ائل الرجالّي��ة: الكلباّي، الش��يخ حّمد إبراهي��م )ت 1315ه�(، ُطبَِع . 36
ضمن رسائل ي دراية احديث، إعداد أبو الفضل حافظيان البابّي، نر: دار 

احديث– قّم امقّدسة، ط1،سنة 1424ه�.
: امحّقق احّي، جعفر بن احس��ن اهذّي )ت 676ه�(، . 37 رس��ائل امحّقق احّيّ

حقيق: الش��يخ رضا اأستادّي، نر: مؤّسسة بوس��تان كتاب- قّم امقَدسة، 
ط1، سنة 1390ش.

روضات اجنّات: اخوانس��ارّي، الس��ّيد حّمد باقر اموسوّي )ت 1313ه�(، . 38
مطبعة الدار اإسامّية- بروت، ط1، سنة 1411ه�.
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 ري��اض العل��اء وحي��اض الفض��اء: اأفندي، ام��رزا عب��د اه اأصفهاّي . 39
)ق 12(، حقي��ق: الس��ّيد أم��د احس��ينّي اأش��كورّي،  نر: مكتبة الس��ّيد 

امرعّي، سنة 1415ه�.
)س(

، الش��يخ حّمد بن منص��ور )ت 598ه�(، حقيق: . 40 الرائ��ر: ابن إدريس احّيّ
جموع��ة م��ن امحّقق��ن، ن��ر: مؤّسس��ة الن��ر اإس��امّي التابع��ة جاعة 

امدّرسن- قّم امقَدسة، ط2، سنة 1410ه�.
)ش(

الرائع )قطعة منه(: ابن بابويه، الشيخ عّي بن احسن القمّي )ت 329ه�(، . 41
حقيق: الشيخ كريم مسر والشيخ شاكر امحّمدّي، مطبعة دار امؤّرخ العرّي- 

بروت، ط1، سنة 1435ه�.
)ص(

الصح��اح ي اللغ��ة: اجوه��رّي، إس��اعيل ب��ن ّم��اد )393ه���(، دار العلم . 42
للماين- بروت، ط4، 1407ه�.

صدى الفؤاد إى مى الكاظم واجواد: الشيخ حمد بن طاهر الساوّي . 43
)ت1370ه���(، ضبطها ورحها وقّدم ها: مركز إحياء الراث التابع للعتبة 

العّباسّية امقّدسة، نر: دار الكفيل، ط1، سنة 1436ه�.
)ض(

 ضي��اء الدراي��ة، العّام��ة، ضي��اء الدي��ن ب��ن حس��ن احس��ينّي اأصفه��اّي . 44
)ت 1419ه�(، مؤّسسة التاريخ العرّي، لبنان، ط1، سنة 1432ه�.
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159 ائِِط اأَْنكَِحِة[   ]ِذْكُر َرَ
162 ]ِذْكُر َما َيْلَزُم بِالَعْقِد[  
164 ]ِذْكُر نَِكاِح اُمْتَعِة[  
164 ]ِذْكُر النَِكاِح بِِمْلِك الَيِمِن[  
165 كَِتاُب الِفَراِق  
166 وُط الَطلِق َوَأْقَساُمُه[   ]ُرُ
167 اُخْلُع واُمَباَرَأةُ  
167 ]الِلَعاُن[  
168 ِذْكُر َما َيْلَزُم اُمَطِلَق  
168 ِذْكُر َما َيْلَزُم اَمْرَأةَ  
171 كَِتاُب اَمَكاِسِب  
171 ]َأْقَساُم اَمَكاِسِب[  
172 ِذْكُر الَبْيعِ  
173 ]ِذْكُر الَبْيِع بِالِصَفِة[  
173 ]ِذْكُر الَبْيِع بِالنَِسيَئِة[  
174 اِء[   اِء ِمن الُعُيوِب َوَغْرِ الَبَ ]ِذْكُر الَبْيِع بالَبَ
174 ِذْكُر َبْيِع اُمَراَبَحةِ  
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174 ِذْكُر َبْيِع اَحَيَوانِ  
175 اَواِت   ِذْكُر َبْيِع الِثَمِر َواَخْضَ
176 ِذْكُر الِرَبا  
176 َلَواِحُق الَبْيعِ  
177 َكِة َواُمَضاَرَبةِ   ِذْكُر الِرْ
177 ِذْكُر الُشْفَعةِ  
179 كَِتاُب اأَْيَمِن َوالنُُذوِر َوالُعُهودِ  
180 ِذْكُر الَكَفاَراِت  
181 كَِتاُب الِعْتِق َوالَتْدبِِر َواُمَكاَتَبةِ  
181 ِذْكُر َأْحَكاِم الُدُيونِ  
182 ِذْكُر َأْحَكاِم الُرُهونِ  
182 ِذْكُر الَوِديَعةِ  
182 ِذْكُر الَعاِرَيةِ  
183 ِذْكُر اُمَزاَرَعِة َواُمَساَقاةِ  
183 ِذْكُر اِإَجاَراِت  
184 ]ِذْكُر َتْضِمِن الُصنَاِع َوَغْرِ ذلَِك[  
184 ِذْكُر الُصْلِح  
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184 ِذْكُر الُوُقوِف َوالَصَدَقاِت  
185 ]ِذْكُر َأْحَكاِم اِهَبِة[  
186 ِذْكُر الَضَمَناِت َوالَكَفااِت َواَحَوااِت َوالَوَكااِت  
186 ِذْكُر اِإْقَراِر ي اَمَرضِ  
187 ِذْكُر الَوِصَيةِ  
188 ِذْكُر الُلَقَطةِ  
189 ِذْكُر الَصْيِد َوالَذَبائِِح  
190 ]ِذْكُر الَذَبائِِح[  
190 َبةِ   ِذْكُر اأَْطِعَمِة َواأَْرِ
193 كَِتاُب اَمَواِريِث  
194 ]ُفُروُض اَمَواِريِث[  
195 ]اَمَوانُِع ِمن اِإْرِث[  
195 ]ِذْكُر ِمَراِث اأََبَوْيِن[  
196 ِمَراُث اأَْوادِ  
197 ِمَراُث اأَْزَواِج  
197 ِمَراُث اِإْخَوِة َواأََخَواِت  
198 ِمَراُث الُعُموَمِة َوالَعَمِت َواُخُؤوَلِة َواَخااِت  
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198 ِمَراُث اَمَواِل  
198 ِمَراُث اَمُجوسِ  
198 ِمَراُث اُخنَْثى َوَمْن َلُه َرْأَساِن َأو َبَدَناِن َعى َحْقٍو َواِحدٍ  
199 ِمَراُث الَغْرَقى َواَمْهُدوِم َعَلْيِهم  
199 َخاِتٌَة ي اِحَساِب  
201 كَِتاُب الَقَضاءِ  
202 ]ِذْكُر َأْحَكاِم الَبِينَاِت[  
203 ]ِذْكُر َكْيِفَيِة إِيَقاِع الَشَهاَدِة[  
205 كَِتاُب اِجنَاَياِت  
208 َضَمُن النُُفوسِ  
211 ]اِجنَاَيُة َعى الَبَهائِِم[  
213 كَِتاُب اُحُدودِ  
215 َقِة[   ]ِذْكُر َحِد الَسِ
216 ِذْكُر اأَْمِر بِاَمْعُروِف َوالنَْهِي َعن اُمنَْكرِ  
219 الفهارس الفنَية  
221   فهرس النبّي واأئّمة
223 فهرس اأعلم  
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237 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  
239 فهرس اأماكن والبلدان  
245 فهرس أعلم امرمن  
247 فهرس اأختام  
249 فهرس اأشعار  
251 فهرس مصادر التحقيق  
267 فهرس امحتويات  
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ا�ستدراك

ل�ّا بلَغ بنا امطاُف إى آخر العمل وي خطواته اأخرة من إخراج الكتاب إى 
الطباعة، وصلت إلينا معلومتان تتعّلقان بمقّدمة الكتاب بخصوص طباعة بعض 

الكتب امذكورة فيها:
أّوا: الصفحة )29( السطر )8(:

ُطبع هذا الرح- رح امراسم- ي جّلة )دراسات علمّية(، العدد امزدوج: 
التاس��ع والعار، الصفحات )459-588(، بتحقيق اأخ العّامة الس��ّيد جواد 

اموسوّي الغريفّي- داَم تأييُده-، شهر شعبان امعّظم سنة 1437ه�.
ثانًيا: الصفحة )46( بعد السطر )15(:

اخامسة- من طبعات تلخيص الفهرس��ت-: بتحقيق الدكتور سعد احّداد، 
دار الفرات- احّلة، ط1، سنة 1437ه�، 250ص.





Mukhtasar Al-Marasim Al-Alawiyya

The book contains, although brief, the chapters from 
‘Purity’ to ‘Enjoining Good and Forbidding Evil’. What 
has been lost or appears not to be summarized, due to  
a misprint or some other reason unknown to us, are four 
chapters: ‘Fasting’ including the section on ‘I’tikaaf’, 
‘Hajj’, ‘Zakaat’, and ‘Khums’. As for the chapters which 
were never summarized, their pages were left blank in 
the initial manuscript.



Abstract

have mentioned that the book ‘Al-Marasim’, despite 
being one of the best books of such brevity in its com-
pilation and clarity, nonetheless has some diiculty for 
a student because of its length and the need to study 
the opinions of its author. You prefer to remove its ex-
cesses and exhibit its essence in language that does 
not fall short of clarifying its points and that does not 
fail to precisely communicate its meaning. With that, 
the diiculty of its length would be stripped away and 
its heavy burden would be lightened. And I was of the 
opinion to fulill your request so that I may entertain 
your enthusiasm and show the legitimacy of your im-
pression. Otherwise, the initial author is more appro-
priately credited for his work even if it were only by vir-
tue of being irst. I seek GOD’s support and rely upon 
Him, holding fast to Him and entrusting Him [in all my 
afairs]….

What remained of this synopsis is not complete. 



Mukhtasar Al-Marasim Al-Alawiyya

-close. The synopsis included small additions without 
the inclusion of the author’s opinion, in addition to 
some restructuring in its chapters. Al-Muhaqiq Al-Hilli 
removed its excesses and stripped it to its core using 
language that does not fall short of clarifying the point 
and precisely communicating the meaning. With that, 
the diiculty of length would be stripped away and the 
burden of the book would be lightened. That is what 
Al-Muhaqiq Al-Hilli himself stated at the outset of the 
book when he said:

[May GOD support you with his blessings and guide 
you to precision in your inquiries! May He grant you  
a heart that comprehends the teachings of the faith 
and perseverance to undertake what He has requested 
of you, along with enough time to reach your goal and  
a tongue capable of presenting proof! May he make 
your will gravitate towards achieving salvation and 
your soul dismiss the ornaments of the world! You 



Abstract

‘Mukhtasar Al-Marasim Al-Alawiyya’ is a synop-
sis of the book ‘Al-Marasim Al-Alawiyya Fi Al-Ahkaam  
Al-Nabawiyya’ authored by Sheikh Abu Ya’la, Hamza 
Ibn Abdulaziz, also known as Sallar Al-Daylami (Died 
463 A.H.). Although, the original author, Al-Daylami, 
said that his book was intend to be brief, saying “And 
I had endeavored to compile a brief book that encom-
passes every declaration [of law] and includes every 
certain aspect of the Sharia; explaining everything in 
precise categories so that it is more readily memorized 
and more easily studied…”.

Al-Muhaqiq Al-Hilli (Died 676 A.H.) summarized 
this work despite its initial brevity in response to the 
request of another scholar whose name he did not dis-









Mukhtasar Al-Marasim 

Al-Alawiyya
The Great Jurist Sheikh Jaafar Ibn Al-Hassan Al-Hothali

Known as Al-Muhaqiq Al-Hilli (602-676 A.H.)

Edited by
Ahmad Ali Majeed Al-Hilli

Printed for the First Time along with a copy of the manuscript 
written by the author’s student in the year 672 A.H. 

And a Valuable Excerpt of the Book Al-Sharai’ by Ibn Babaweih  
Al-Qummi (Died 329 A.H.) 

Both of Which are Preserved in the Archives of The Imam Kashif  
Al-Ghita’ General Library

Islamic Knowledge and Humanitarian Afairs Department

Al-Hilla Heritage Center

Series of Codicological Hillian Heritage ﴾1﴿
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