
ب�سمه تعاىل
)ومن يعظم �شعائر اهلل فاإنها من تقوى القلوب (

فقه��اء  م�ؤلف��ات  يف  مهم��ا  حي��زًا  ال�س��عائر  م��س���ع  يحت��ل 
الأمامي��ة حي��ث اأ�س��دروا في��ه الكت��ب العدي��دة �س���اًء م��ا تعل��ق بتن���ع 
م�ساديق ال�س��عائر والطرق التي ت�ؤدى فيها وقد اعتمد الفقهاء يف 
م�سروعيه تلك ال�سعائر على جمله من الأدلة كم�ستند لهم ل جمال 

لذكره��ا يف ه��ذه املقدم��ة.
اأكرثه��ا  و  ال�س��عائر  اأعظ��م  م��ن  احل�س��ينية  ال�س��عائر  تع��د 
ممار�سه من قبل امل�ؤمنني ملا متثله من بث روح الإ�سالم من خالل 
ا�ستمرار النه�سة احل�سينية وامتدادها يف اأغلب بقاع الأر�ض وكان 
لب��د م��ن ت��سي��ح امل�س��ائل ال�س��رعية املتعلق��ة به��ا ل�س��يما الإبتالئية 
منها لذا اأرتاأى ق�س��م ال�س���ؤون الدينية يف العتبة العبا�س��ية املقد�س��ة 
اأن يجم��ع بع���ض ال�س��تفتاءات املتناث��رة الت��ي رفعه��ا امل�ؤمن���ن اإىل 
ال�س��يدين املرجع��ني )م��د ظلهم��ا ال���ارف( يف كتي��ب واحد ت�س��هيال 

لالأخ���ة الذي��ن يبحث���ن ع��ن اأج�ب��ة مل�س��ائلهم الإبتالئية. 
  س��ائلني امل���ىل القدي��ر اأن ي�فقن��ا خلدم��ه زائ��ري احل�س��ني�
ويتقب��ل من��ا ومي��ن علين��ا جميع��ا ب�س��فاعة احل�س��ني  ي���م ل ينفع 
م��ال ول بن���ن اإل م��ن اأت��ى اهلل بقل��ب �س��ليم و�سل��ى اهلل عل��ى حمم��د 

واآل بيت��ه الطيب��ني الطاهرين.
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) ششعائر اال( ااشا
لا يال را اش وىف وف

)الوا ل ا( اششال شال 
 شوا اإ شا الش ظ اهلل 
   شومعا ئا ل مالل و اتع

شر� ل ل
ا���ا  ل يف��ى عليك��م اأن اأول م��ن اأق��ام الع��زاء 
على �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل احل�سني  ه� ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله فعن اأم الف�سل بن احلار اأها 
دخل�� عل��ى ر�س���ل اهلل فقال��  راأي�� كاأن قطع��ة من 
  يف حجري . فقال ر�س�ل اهلل وو�سع قطع ج�سد
  م��ة غالم��ًا فيك���ن يف حج��رتل��د فا  ًا��خ ��راأي 
ف�ل��دت فام��ة احل�س��ني  ف��كان يف حج��ري كم��ا ق��ال 
  ي�م��ًا عل��ى ر�س���ل اهلل ��فدخل   ر�س���ل اهلل
ف��سعته يف حجره ثم حا مني التفاتة فاإا عينا ر�س�ل 
 بي اهلل بابي اأ يا  تهرقان من الدم�ع فقل  اهلل
واأم��ي مال��ك  ق��ال  اأت��ا جائي��ل فاخ�� اأن اأمت��ي 
�س��تقتل اأبن��ي ه��ذا فقل��  ه��ذا  فق��ال  ع��م واأت��ا ببة 

من تربت��ه حمراء.
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) احلاك��م الني�س��اب�ري  امل�س��تدر عل��ى ال�سحيح��ني 
.) 

ع��ن اأم �س��لمة قال�� كان احل�س��ن واحل�س��ني يلعب��ان ب��ني 
يدي النبي �سلى اهلل عليه واله و�سلم يف بيتي فنزل جئيل 
 د ان اأمت��ك تقت��ل ابن��ك ه��ذا من بعد�� ي��ا حمم فق��ال  
ه اإىل  فبك��ى ر�س���ل اهلل و�سم   واأوم��اأ بي��ده اىل احل�س��ني
 قال بةهذه ال يا اأم �سلمة وديعة عند ثم قال سدره�
ها ر�س���ل اهلل  وقال ريح كر وبالء. قال وقال  ف�س��م
ل هذه البة دمًا فاعلمي  � ايا اأم �س��لمة اإ ر�س���ل اهلل

اأن ابن��ي قد قتل.

وهك��ذا ��د اأئم��ة اآه��ل البي��  اأقام���ا الع��زاء عل��ى 
احل�س��ني  واأمرو��ا بذل��ك وباإظه��ار احل��زن .

وم��ن ه��ذا املنط��ق اأخ��ذت ال�س��يعة الأمامي��ة تعم��ل به��ذه 
ال��سي��ة فتظه��ر تل�� عالم��ات احل��زن والع��زاء عل��ى 
الإمام احل�سني  كل بح�سب منطقته وعاداته وتقاليده .

فبع�سه��م ات��ذ مث��اًل اللط��م عل��ى ال�س��دور ريق��ة م��ن 
��رق اأظه��ار احل��زن ليظهر م��ن خالله حبه وولئه ال�س��ديد 
لأبي عبد اهلل احل�سني  واعتوه عماًل راجحًا يت�قع�ن 
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في��ه الأج��ر والث���ا م��ن اهلل �س��بحاه وتع��اىل ودليله��م عل��ى 
ج�ازه اأجماع علماء الطائفة ال�سيعية عليه وبع�ض الروايات 
منها ما رواه ال�س��ي الط��س��ي يف كتا التهذيب  يف 
اآخ��ر الكف��ارات ع��ن الإم��ام ال�س��ادق  اأ��ه ق��ال  ) ولق��د 
س��ققن الفامي��ات اي��� ولطم��ن اخل��دود على احل�س��ني 
ب��ن عل��ي  وعل��ى مثل��ه تلطم اخلدود وت�س��ق اي��� ( وكر 
هذه الرواية اأي�سًا ال�سهيد يف الذكرى يف البحث الرابع من 

املطل��ب الثال��ث من اأح��كام الأم�ات فراجع�ا .

وم��ن الأدل��ة عل��ى ج���از اللط��م يف املجال���ض احل�س��ينية 
ه��� احلدي��ث ال���ارد ع��ن الإم��ام ال�س��ادق   ) ا��زع 

مك��روه اإل عل��ى احل�س��ني( واللط��م ���ع م��ن ا��زع .

 ر  اإ الوافين   وا  ش  
 فه ااشلل شا ريال ل شقا
 وا ايش ( ريال م االعل م ل وي

 )فق
ينتف��ع من��ه  امل�س�� بحي��ث  ا���ا  ينب��ي تنظي��م 

. الطرف��ان 
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 يش اإو اشاب اوا الين 
 )( شا اإما رائ م ويقوم
 رشال ل ااشال ري  وا

ل وي فه نائريال ل اا
س��رة  م��ع  بالتن�س��يق  ل��ك  م��ن  ما��ع  ا���ا  ل 

امل��رور.

 الن ام يا العقم  اتق 
 شا لو ان ام  لع شا
الرى الشوي لشها ش الرشو اظم 
 اوت راا اشوا )وال ل اهلل ش(
اوم وتانهم  ا ال ) ( علهم 
 الا    اشا  لو  اا  وي
 وعوا شال ام اال وتق شا
 الن ام يالع تعق  الا لل
 شال  قام  اوا  و  وا  و  
 تق الا  لرى واا اولل
 اشال  م  لو  )ا(  اعال  او
الار )الشا  شاا( اإ ما ع الظهر 
)الشا الان والش )ا ش ال من 
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م معظم ا ا  امان الايا فا و 
ل  ريشم النظر

فالب��د  س��رعًا  م  وحم��ر مب����ض  التبذي��ر     ا���ا
م��ن ات��ا الإج��راءات الالزم��ة للمن��ع من��ه ول��� كان ل��ك 
بالتن�س��يق بني اأ�سحا املاآد لي�فر من الطعام قدار ما 

يتي�س��ر �سرف��ه.

 ر هرش�  موا ع يقو  
 ع يا اشاا ياا و   رشو
 ش ل هام شام وت   ال اا
 راش� ي  اإ اقنا واال اا
ا�شا ي اا وا وا والين 
 و ي ياشم اا اوالل ال 

لل شاا رشال وو ا اف ل
ا�ا  ل يحرم ممار�س��ة ما كر يف اأيام املنا�س��بات 
��د هت��كًا كاإقام��ة الف��رح والزين��ة يف الي���م العاس��ر  م��ا ع اإل
 )( ��ي اأن ل ينف��ذ يف اأي��ام م�سائ��ب اأه��ل البي��ع��م ينب
وحزه��م م��ا ل ي�قع��ه الإ�س��ان عادة يف اأي��ام حزه وم�سابه 
باأحبائه اإل ما اقت�سته ال�سرورة العرفية فيتار وقتًا اأبعد 

ع��ن امل�سا���ض قت�سي��ات الع��زاء واحل��زن. واهلل امل�فق .
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 ر هرش� ياا  ال م ل ما 
راا

القي��ام فيهم��ا ��ا ين�س��جم م��ع  ا���ا  ل ينب��ي 
املنا�سبة احلزينة بل اا عد لك �عًا من عدم املبالة ا 

م. ح��ر  ��ج��رى عل��ى اآه��ل البي

 ا وا يعائر الشال ااإ  
شم

ا�ا  م�ستحب يف ف�سه .

 موا تظم   ا  رالل  وي    
واشال  اإ  رووا  االع

يف  ال�ق���ع  خ���ف  اأو  اإث��اره  في��ه  كان  اإا     ا���ا
احل��رام ف��ال يج���ز.

   ووال  ال م  و  ما   
  شا  االع مراشم 

ا�ا  ل ماع منه .

 االع موا و ميا و ام 
اش ال ا ان الر عا ن 
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 شا وال اا
ا���ا  ل ينب��ي التط��ي ع��ن الطريق��ة املت�ارث��ة 
من ال�س��ل ال�سالح يف اأقامة عزاء �س��يد ال�س��هداء اأرواحنا 

ف��داه. .

 ا يا  يان الماا م ف ام 
ل اهلل ش راا ا اا�شوو اشوتا

ا���ا  اإا ع��د �ع��ًا م��ن ع��دم املب��الة ��ا ج��رى 
على اأهل البي  يف هذين الي�مني احلزينني فال بد من 

تركه.

 ا  اشا م  و  ما   
ائالع  واا    قشوا

الله���  جمال���ض  تنا�س��ب  ل  بكيفي��ة  يج���ز     ا���ا
واللع��ب ب�س��ر ل يك���ن ا�س��تعمالها بح�س��ب ع��رف املح��ل 

م�س��ينًا بع��زاء �س��يد ال�س��هداء  اأرواحن��ا ف��داه .

 وش ن الع م ال ام 
اوا�ش ووي لل

ا���ا  اإا ع��د احل�س���ر �ع��ًا م��ن ع��دم املب��الة ��ا 
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ج��رى عل��ى اأه��ل البي��  يف الي�م��ني احلزين��ني ف��ال يج�ز 
اإل اإا كان م�سط��رًا لك���ه م�ظف��ًا اأو ال��ب مدر�س��ة .

 لا   يظهر   اشال  ام    
 إماا شم رايق نو اشال وش اا
 اشا ش لو اا ا اإ وشعا
م الشو فش الرا ااو  الشا فا 

 ل م
ا�ا  ل ينبي لك .

 شا  راا  ع  ا  
 و ناب مشال ع اهر فيظه )يالل(
 تل اشم اشلل وي فه الق اتا

راا
ا���ا ل يج���ز للم��راأة النظ��ر اإىل م��ا ل يتع��ارف 
النظ��ر اإلي��ه م��ن ب��دن الرجل مث��ل ال�سدر والبط��ن وح�هما 

.���عل��ى الأح

 راا ر  اعال  من ي
   شلل اوا علي ا م رال
 اواو راا ا الع را شال شي
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ا���ا  ع��م ف��ان اأع��ام الطع��ام م��ن امل�س��تحبات 
الأكي��دة وللم�ؤم��ن اأن يه��دي ث���ا الأعم��ال احل�س��نة اإىل من 
س��اء فيثيبه اهلل تعاىل على اإح�س��اه اإح�س��اًا م�ساعفًا ومن 
اأف�س��ل وج���ه ل��ك الإع��ام بث���ا الإم��ام احل�س��ني  مل��ا 

اس��را اإليه .

 ا  را الق ق وي  
 روم ر اش وا ر هرش� 

يتالئ��م  ل  فيم��ا  فيه��ا  القي��ام  ينب��ي  ل     ا���ا
. احلزين��ة  ومنا�س��باتهما 

االع( يعال  ي  
او( واا اإ الش )الظهر م )ما 
ي الو او اإا مراشم العي وايها 

وا
وم��ن   وقته��ا اأول  ال�س��الة يف  اأداء  الأوىل     ا���ا

امله��م ج��دًا تنظي��م مرا�س��م الع��زاء بنح��� ل يزاح��م ل��ك.

 االع و روا شي  
 و  اهنين وا عن ام لل ل رام
اعين   ل  اظنا او   شريال  ش
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  شريال و اشا ي نريام
ام العشمرا ااإ

 ��م��ع ع��دد اك تظ��ار اإىل ح��نيميك��ن ال  ا���ا
م��ن املعزي��ن ولك��ن ينب��ي قط��ع مرا�س��م الع��زاء ح��ني دخ���ل 

وق�� ال�س��الة لأدائه��ا ث��م ال�س��تمرار فيه��ا بع��د ل��ك .

 ليا و ترها ارو والنا 
 يقو ات  او  شا اإمل وفمو
 وي اشا و اشاا  اا
اموا من اإيا  شو ا اشم 
اش  ويقو اإام القو ويا 
 ن ل ناا ريشا  را  شي ا اواإ

 نيوا ماونفا  ل وي  وال 
ا�ا  ل باأ�ض بذلك يف مفرو�ض ال�س�ؤال .

  ما و ا شا شنا ومرعا 
 شار الع إمان ا الوا يا ش
 و  شا ل او تا  نم(  

 )ا ل
ا���ا  ع��م ورد يف اأحادي��ث متع��ددة � جمل��ة منه��ا 
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معت��ة� ال�ع��د بان��ة مل��ن بك��ى عل��ى احل�س��ني  كم��ا يف 
بع�سه��ا مث��ل ل��ك مل��ن تباك��ى علي��ه اأو اأ�س��د س��عرًا فتباك��ى 

عليه.

يف  ورد  ق��د  بان��ة  ال�ع��د   اإ ل��ك  يف  غراب��ة  ول 
اأحادي��ث الفريق��ني يف س��اأن جملة من الأعم��ال ومن املعل�م 
اأه ل يراد بذلك اأن ي�سعر املكل بالأمان من العق�بة حتى 
ل��� ت��ر ال�اجب��ات وارتك��ب املحرم��ات وكي�� ي�س��عر بذل��ك 
م��ع م��ا ورد م��ن ال�عي��د املل�� يف الآي��ات بالعق�ب��ة على مثل 
لك بل املفه�م من هذه الن�س��ض يف �س�ء لك اأن العمل 
املفرو���ض يج��ازى علي��ه بان��ة عن��د وق�ع��ه م�ق��ع القب���ل 
عن��ده �س��بحاه وتراك��م املعا�س��ي ق��د مين��ع م��ن قب�ل��ه قب�ًل 

يف�س��ي ب��ه اإىل الف���ز بان��ة والنج��اة م��ن الن��ار

��ل قط��ة  العم��ل امل�ع���د علي��ه ميث اإن    اآخ��ر   ��وبتعب
ا�س��تحقاق للجن��ة وفاعلي��ة ه��ذه النقط��ة متام��ًا من���ة ب��اأن 
 مقابلة ت�جب ا�ستحقاق النار بارتكا قا ل يك�ن هنا
الأعم��ال الت��ي اأوع��د عليها بها واأما ثب���ت هذه املكاة للبكاء 
عل��ى احل�س��ني   ف��الأن الب��كاء يع عن تعلقات الإ�س��ان 
وك�امن ف�س��ه تعبًا عميقًا لأه اإا يحد يف اأثر تنامي 
م�س��اعر احل��زن وتهيجه��ا لت���ؤدي اإىل افع��ال ف�س��ي يه��ز 
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الإ�س��ان وم��ن ث��م ف��اإن الب��كاء عل��ى الإمام  ميث��ل ال�لء 
ال�سادق للنبي  واأهل بيته الأهار وللمباد التي ادى 
به��ا ودع��ا اإليه��ا وا�ست�س��هد لأجله��ا وم��ن امل�س��ه�د اأن حركته 
 ��اة ور�س��ض الط��عرو ��وزلزل ��ق��د ه��زت التاري 
القي��م الإ�س��المية يف قل��� امل�ؤمن��ني و يحد لك اإل يف 
  تيجة حث اأئمة اأهل البي اأثر التم�سك والتعلق بذكره

ث��ل ه��ذه الأحاديث

اأم��ام  الب��كاء  اإظه��ار  ب��ه  امل��راد  فلي���ض  التباك��ي  واأم��ا 
الآخري��ن ب��ل ه��� عن��ى تكل�� الإ�س��ان الب��كاء عل��ى م��ا يراه 
حقيق��ًا ب��ه ولكن��ه ي�اج��ه حلظ��ة جف��اف يف قلب��ه وم�س��اعره 
فيتكل�� الب��كاء ع�س��ى اأن ي�س��تجيب قلب��ه وتتدف��ق م�س��اعره 
لن��داء عقل��ه وبه��ذا املعنى اأي�س��ًا ورد ال�عد بانة ملن بكى 
 ب��ه عليه غ ه وتع��اىل كم��اك��ر اهلل �س��بحا اأو تباك��ى عن��د
.  العالم��ة املقرم )ره( يف مقتل احل�س��ني  واح��د منه��م

)وا   االع  ئلقا  وي    
 للر شوتها   اشاإ  )مشإا  نا�شا
ا و يو ل اشا لشوتها او 
 اشلل ل مو اا ل عا  اشال

  وو اا 
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ا���ا  يج���ز له��ا اإ�س��ماع �س�ته��ا لالأجنب��ي اإا كان 
خاليًا عن القيق والتح�سني املهي له  ويج�ز له ال�ستماع 
 ��ي و ال�س��ه�ي والريب��ة اإىل �س�ته��ا م��ع ع��دم التل��ذ

عل��ى ف�س��ه ال�ق�ع يف احلرام.

وينب��ي الحتي��ا يف م�ا�س��ع ال�س��ك ب��ل الأوىل ع��دم 
الإ�س��ماع وال�س��تماع م��ن غ�� �س��رورة واهلل العا�س��م.

   هال او   لال  راا ما     
 و عال ا تهواإ  االع ئلقا اشا

ما وي  را
 م��ا يك���ن جن�س��يًا ��والتهي امل��راد بالتل��ذ ا���ا
والع��ة يف الإ�س��ماع ��ا اإا كان ال�س���ت مهيجًا للن�ع ويف 

ال�س��تماع ��ا اإا كان م�جب��ًا لتل��ذ امل�س��تمع ب�س���سه .

 يعال راتق ا رالل وي   
 ي ال العام واشن الم ري ام 
  ان الرم انا روم اوي اا

 اشوته عوشي
م��ن  علي��ه  ي�س��تمل  ��ا  �س�ته��ا  كان  اإا     ا���ا
القي��ق والتح�س��ني مهيج��ًا ع��ادة لل�س��امع فال��الزم التجن��ب 
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عن لك مع اإحراز �سماع الأجنبي ل�س�تها واإل فال باأ�ض به 
. والجتن��ا وق��د م��ر ح�س��ن الحتي��ا(

 ا وا راو اا الل وي  
 اشو اا ش شو شا اإ ت
 شا االع الو يال راشاا
 ا او اإا ل وو الب اا ير  ااإ

وي  ا اهو وق اشو
ا���ا  اأم��ا املتزوج��ة ف��ال يج���ز له��ا اخل��رو م��ن 
بيته��ا اإل ب��اإن زوجه��ا واأما غ�� املتزوجة فاإن كان خروجها 
  ر��اس��فقة عليه��ا م��ن بع���ض امل ي اأبيه��ام�جب��ًا لت��اأ

يج��ز له��ا اخل��رو اأي�س��ا .

   يو للرا ا تلم وهها 
 شا االع  اعرش� وت

ا�ا  يج�ز .

 راا ر نر مالعا�ش وي   
 ل وي ن فهعوش�  نيق وشال ع

 ان الهل  و
ا�ا  يج�ز ول كفارة عليهن .
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 اشوال  ائلل  وي    
 شا يتع ال  شر ا شاشوا
 شومعا ا اري ال  وا  )(

عم اهل اهلل واشل
ا�ا  يج�ز .

 ا شو اشال ا  وا تقولم 
 شم لا وي   االع ال 
 اشال شواا ش ت عاو اشوال امن الر
 االر ع  و ار الرنظ ا يل
اال  من  يعر  ن يم وش

ا���ا  اإ�س��ماع امل��راأة �س���ت بكائه��ا للرج��ل الأجنب��ي 
لي���ض حمرمًا يف حد اته.

 عوا      االع  شال او   
  ام ي اوم  اا شا ال
  ررب لشي ا ا ول رشا اإ
 ل قوىل اشرب اي ا  ا لا ا
 ال م اش  ا ل يع ا  ائا
 ل و انا لل اا روي  هلال 



١٨

 اش ائش م لو فق وا ام 
    ع ولو هلش الق و ال واإن
تع  ما ل ام اإن ش اا وف ما 

 ال  ام تيا ا  ام رشاإ ايق
اأو  العط���ض  يهلك��ه  بح��ال    كان  م��ا     ا���ا
ي�سعفه عن القتال كما اثب لك هابًا وع�دًا ف�سر املاء 
 يك��ن واجب��ًا علي��ه  واإا كان متلهفًا اإىل املاء لعط�س��ه ول 
يقا���ض حال��ه بح��ال غ��ه فه��� كان عارفًا ح��ق املعرفة قام 
الإمام��ة وكان ي��رى اإم��ام زما��ه  عط�س��اًا ظلم��ًا فل��م 

يك��ن يهن��اأ ل��ه امل��اء �س��الم اهلل عليه .

   وشقا  ال   ما     
  اشال ها   ال    شا

ا���ا  الق��در التيقن من حمل اخذ تربة ال�ست�س��فاء 
وم��ا يق��ر من��ه عل��ى وج��ه يلح��ق ب��ه عرف��ًا فالح��� وج�ب��ًا 
القت�س��ار علي��ه  وا�س��تعمالها فيم��ا زاد عل��ى لك ممزوجة 
��اء اأو م�س��رو اخ��ر على ح� ت�س��تهلك فيه وي�ست�س��فى به 

رج��اًء   .
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  اييا  ال ال تع  
  ا  شا ا اله  ايا 
  ل نت  واإ   شا  رابن تم
فه تع ا ن تر ار ا تراب 

 اتهها نم اال ع ل وشال وي
ا���ا  لي�س�� ه��ذه الب��ة ترب��ة ق��ه �س��الم اهلل 
  ااه��رة اإ ولكنه��ا ترب��ة علي��ه ول ترب��ة احلائ��ر ال�س��ري

تتنج���ض ب�س��بب خارج��ي .

 اوا�ش ل  عال اي 
ا فها تش اا اهلل وتش اولائ او 

 ل  ميا و اف  اشال شت
ا���ا  اإا  ي�س��تمل العر���ض والتمثي��ل عل��ى م��ا في��ه 
هتك اأو حمرم اأخر كالكذ على اأولياء اهلل فال ماع منه .

 شا ال فوائ  ما 
ا���ا  ال�س��ج�د عليه��ا ي��رق احلج��ب ال�س��بع وه��ي 
 ��ب��ة القل��ك ب ت���ضوي  تفي��د لل�س��فاء م��ن الأمرا���ض

. ال�س��ري
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 اإما هاششا وي م الع ام 
 شا

  العامل��ي  للح��ر  ال��س��ائل   كت��ا يف  ورد   ا���ا
���ض  )ع��ن اأب��ي احل�س��ن عل��ي ب��ن م��س��ى الر�س��ا 
  ق��ال م��ن ت��ر ال�س��عي يف ح�ائج��ه ي���م عاس���راء 

ق�س��ى اهلل ل��ه ح�ائ�� الدي��ا والآخ��رة...(.
 ما ام الشر  اا الشعائر 
 م شاا يالها وش�ا ل شا

ا ع
ا���ا  ل ينب��ي التط��ي ع��ن الطريق��ة املت�ارثة من 

.  ال�سالح يف تعزية اأهل البي ال�سل
 ل اوت واما ع ه  
 مواا ه وا�ش  شاهلل ا  ا
  ها  اعشا وي   شو ها

 ا ا ا رىا اشام
ا�ا  ل يج�ز .

 شائوالق نا�شل اشال وي  
وو الراا شا شو ال شق مشإا

ا�ا  ل يج�ز .
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 اا   ال اشا  
 نا�شا ع شا نفاإن راما ا اواإ را
 و شال قشوا ع وا مشإا
ل الشرب ل ال فه يو اشا اإلها 

 ا
الع��زاء  م�اك��ب  يف  الطب��ل  عل��ى   ال�س��ر    ا���ا
واملرا�سم الع�سكرية وح�ها ل باأ�ض به كما اأن ال�ستماع اإىل 
ال�س�ت املنبعث عنه جائز اإل ما كان منا�سبًا ملجال�ض الله� 

واللعب.

 هشم راو اإر اشويت وي  
 انا و اا  )(  ال ر فيظه
 وو الرما  )( شومعا ئو اا  قاشال
او  الشا   شا�ش�  ل  شقا  ياال

 رشا ل وا  ويلال
التعظي��م  م�س��تلزمات  في��ه  روع��ي  اإا     ا���ا
والتبجيل و ي�س��تمل على ما ي�س��يء اىل �س�رهم املقد�س��ة 

يف النف����ض  ف��ال ما��ع.
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 راوتوال الشوير   وي      
  شا ر ا

ا���ا  لب��د م��ن التقي��د بالتعليم��ات ال�س��ادرة به��ذا 
ال�سدد من اللجنة امل�س��رفة على الرو�سة املقد�س��ة .

 ها اإشون وشم الش وي   
 وي و  م  شا  شومعا ا
 لما ي ش شعهاوو  مله اشا ع

 شوال ياال  من شو يا اشإنا
ا���ا  يح��رم عم��ل املج�س��مات  ول باأ���ض بر�س��م 
ال�س���ر غ�� املج�س��مة يف ف�س��ه  كم��ا ل باأ���ض بن�س��بتها اإىل 
 و  ��والت التعظي��م  بق�س��د  كان  اإا    املع�س�م��ني 

. تقا�س��ًا اأو هت��كًا ملقامه��م ال�س��ريي�س��تلزم ا

  ما  قق و وا القاشم 
ن اشن لها الش يو ا�شوا الرم من 
تشاب اوا  ل وتعاشها اش ما 
  شا إماا  ش من وا ي
 و نشريعاوا قاشال اقهال اا  اوم

 اا 
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ي���م  القا�س��م   زوا  ح��دو م�س��األة  اأن   ا���ا
 ة واملقاتل املعتمد عليهاتذكره امل�سادر املعت  س�راءعا
واأن ح��اول بع���ض الأع��الم كالعالم��ة الدربن��دي يف كتاب��ه 
  ك��ر عدة اأدلةاأ�س��رار ال�س��هادات( اأثب��ات ه��ذه احلادثة و(

وعل��ى كل ح��ال  فامل�س��األة تبق��ى يف حي��ز الحتم��ال .
 ان اإا  ما  ن   اششا  وا    
 ا  ا ايع ال  االرواي  ع
من     وا    اام او ش شا
 ي شال ا تقو ال االرواي تل م
 ان اه قا و�ش ل شا الهل
 واال و تلا   شا اإماب اشم ل
 اليا اشهو ن اإما اه  فلا 
 ل رش ونظر يا وا اشال ينا
 العويو شعوال نا�شرا ون من ار ملويا

 اا
ا���ا  احلقيق��ة اأن م��ا و�سلن��ا م��ن وقائ��ع عاس���راء 
وت�ابعها ه� اقل بكث مما كان  واأن الفجائع ال�اقعة على 
اأه��ل البي��   تنق��ل عل��ى حقيقته��ا اإلين��ا  ولذل��ك ل 
ي�س��تر م��ن مث��ل ه��ذه الأخب��ار الت��ي اأس��ر اإليه��ا واإن كان 

. ن��ا ب�س��ند معتيبل  بع�سه��ا
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 ل شال   وشقو ا نم  
 ل و   اوا�ش اي  شن ا ل
ا او ل اشر او الشا   واا ا 

 شال
ا���ا  ع��م املق�س���د ب��ه عل��ي الأك��  ول��ك 
ل��� راجعت��م املقات��ل  اأك��م  لبي��ان عظي��م منزلت��ه  حت��ى 
ل�س��اهد ب��س���ح اإن م��ن اأس��د امل�سائ��ب على اأب��ي عبد اهلل 
احل�سني  كا عندما برز علي الأك اإىل القتال وعند 

س��هادته .

 ششعائر اال امم ا ما  
اب��رز  م��ن  احل�س��ينية  ال�س��عائر  اإقام��ة  اإن     ا���ا
  اإليه��ا م��ا س��عائر اهلل فه��ي من��دو م�سادي��ق تعظي��م
ي�سحبها ما ينا�سب جمال�ض الله� والعيا باهلل  والإ�سرار 
با�س��د م��ا  ي���ؤد اإىل اله��ال اأو م��ا بحكمه فال دليل على 

حرمت��ه .

  وشال ل مالل وا ل ام 
  ئا ا

ا�ا  يكفي عدم الدليل على املنع .
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 ال من ي  اللم او الشرب 
 لا  ال اقا  اإ ششال 
 اإ وي   اوشو اا   شوال

 ل وي   امإا
ا�ا  يج�ز .

 شم ن يم ان الرم ا 
للم والشرب الشش وم ل مراى من 

 ل مله وي   اشال
ا�ا  يج�ز ول يج�ز لهن النظر .

 ششال شربو الم االل وي   
 اال ماا راوتظا يا اوال

ا�ا  ل يج�ز الرياء .

الشرب  او   اال  فع  وي   
 ل و ل  مو اللا ششال

ا���ا  هن��ا عناوي��ن ثا�ي��ة  ر��ا ي�ج��ب املن��ع 
كالتقي��ة.
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   اشال  رااإ  وي      
 ال الال (  اهشال ش ا

) ال عوا  وشت
 ت�س��تمل عل��ى حم��رم كالك��ذ  يج���ز اأن  ا���ا
اأو الهتك حتى من جهة اتا الأسا�ض الذين ي�ؤدون 

دور املع�س�م اأو ال�س�سيات الإ�سالمية املحمة .

   يو اإام الشا وما م 
 اا الر ا من شاال  شاما ي
 اعشوا ائشن م ائتوا راا و

 ووال ال  من قشمو ا
 يج���ز متثي��ل دور امل��راأة ب�ا�س��طة الرج��ل  ا���ا
الآلت  ا�س��تعمال  ويج���ز  بامل��راأة متام��ًا  يت�س��به    ااإ
امل��س��يقية اإا كان ال�س��ر ل ينا�س��ب جمال���ض الله��� 

واللع��ب .

 اظال ال الله وي  
 شالرو ااإ   من قرا اعلوال

 شقا
ا���ا  يج��ب عل��ى امل�ؤمن��ني اأيده��م اهلل اللت��زام 
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بالتعليم��ات الت��ي اأقرته��ا اللجن��ة املكلف��ة م��ن قب��ل املرجعي��ة 
العلي��ا ب��اإدارة الرو�س��ة املقد�س��ة  والفتها حرام س��رعًا .

 ايا    واشال  ل   ايم  ما   
  ال ا شائم

ا�ا ل باأ�ض به .

 االل اإ اشا وي   
قشوا ل شت ال

ع��رف  بح�س��ب  م�س��تهجنًا  يك��ن    اإا     ا���ا
املت�سرعة فال ماع منه ما دامها غ منا�سبة ملجال�ض الله� 

واللع��ب .

 شا اب اإال  ميا و ام  
  ال ا ئا اوف ايا 

ا�ا  يج�ز .

 وروفا اعشا رالل وي  
 امن ا اشوتها ا مر

ا���ا  ل يج���ز له��ا ترقي��ق ال�س���ت و�س��ينه عل��ى 
ح��� يك���ن ع��ادة مهيج��ًا للم�س��تمع واأن كان حمرمًا لها.
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االع شا راا رو م ما 
ا�ا  ل ماع منه يف حد اته .

  ياال اا شا م ما 
ايا ال تواف وفا ائ ش اهلل لهم 
 ه ن اين مو  انم االعل م عا
 يو  نع  وا لنا ا ( الع وا
 ) وال ل شم ويت   يع شر ا
ا���ا ينب��ي غل��ق املح��الت التجاري��ة يف الأي��ام التي 
ت�س��ادف وفي��ات املع�س�م��ني  ب��ل يل��زم ل��ك اإا ع��د 

.  فتحه��ا اإ�س��اءة لهم

  رشال  شا شا اللع   
 شا ن لي  اإ ل ور القائيو و

ا���ا  الع��زاء احل�س��يني ��د اإلي��ه النب��ي الأك��رم 
والأئم��ة الأه��ار وال�سحاب��ة الأخي��ار  وب��ه رواي��ات معت��ة 
كث��ة ج��دًا  منه��ا م��ا رواه ال�س��ي اب��ن ق�ل�يه بالأ�س��ايد يف 
كتابه ال�سه ) الكامل يف الزيارات ( وهذا �ض من اإحدى 
تل��ك الرواي��ات  كان عل��ي ب��ن احل�س��ني  يق���ل  )اأمي��ا 
م�ؤم��ن دمع�� عين��اه على احل�س��ني بن علي دمعة حتى ت�س��يل 
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عل��ى خ��ده ب���اأه اهلل بها يف انة غرفًا ي�س��كنها اأحقابًا ...( 
بل اإه من سعائر الإ�سالم وعالئم الإميان وبذلك يك�ن من 

اأه��م ال�اجب��ات خا�س��ة يف مثل ه��ذه الأزمة.

 رافا  روشي    ئا  
 الوا  مهيو ن م وانههم واعش�
ا���ا  ع��م والدلي��ل عل��ى ل��ك ق�ل الإم��ام ال�سادق 
( سيعتنا جزء منا خلق�ا من فا�سل ينتنا ي�س�وؤهم ما 
 ض� املفيد ال�سي ا( اأماا وي�سرهم ما ي�سري�س�وؤ
وبح��ار ال���ار ع��م اإا ه��ب احلج��ا واحلاج��ز 
ال��ذي بينن��ا وبينه��م وه��ي) الآثام الت��ي تف�سل بينن��ا وبينهم 
( و�سل املكاس��فة فيمكن روؤيتهم اأي ) اأن يك�ن الإ�س��ان 

قلبه كاملراآة التي ينعك���ض فيها الأ�ار الإلهية ( .

 ش ما تقولو  مراشم مشاب   
 فو م  مشالقا ف اهوم  اهشال
 شوى ولا يوتو وا �شهوف اا
 عل ا را اهوم شويا ااإ
 ش ا فه  م فال ل الال إ�شعاا

ا�ا  ل ماع منه .
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 ئا وال اا وي  
   رال  وشالر  مول  م  انوا  
 ريشال  فر اهلل     ا  مول او 

مو
ا�ا  يج�ز ول دليل على رميه .

  ال ا اتا م ويق  
 وال اعال  شا واا  نم
 عا ايال  اا    شا اإما
من  ما تشر لهم من تا اوم من 
 ) اشال  رشال  نال  رال ( الع واا
 ام  اي تو نم ا شي وال
 اإ ا يو رىا موا  ونق رال مع
 قي ان ام  و وشن الرائها مش�
 وا ل القائ م  ني لن ام مش

 مله وي فه
 ال اا راو�ش تيا نقا يم  

 ا نقهف شي
  وي  ايم الشمرا اهان ع 
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 همل ين الال يشت رل قا تم
 واا من   وام  راو�ش  قت ما     
  وا شاها  ا  وا   ا
 و مقا وشن الم ا ي  ااإ 
 ا ن ول لن الم ائال اا ل

 ولا يعاف مالقا شال
ا���ا  اأن اإعط��اء تل��ك امل���اد اإن كان عل��ى �س��بيل 
الت�س��دق للجه��ة اخلا�س��ة   وه��ي امل�ك��ب اقت�س��ى �سرفه��ا 
 ���ه��ة فالحا تع��ذر �سرفه��ا يف تل��ك اه��ة واإيف تل��ك ا
اإىل اه��ة   فالأق��ر الأق��ر بعينه��ا فيم��ا ه���  �سرفه��ا 
اخلا�س��ة فيعط��ى ل�س��ائر امل�اك��ب الت��ي تا مث��اًل ول� تعذر 
 لل�سنة القادمة بيع على امل�اد ل� اأبقي التل لك وخي
وادخ��ر ثمنه��ا ل�س��راء مث��ل ل��ك يف ال�س��نة القادم��ة وان كان 
 �يل املت�الإعطاء على �سبيل التمليك املطلق للجهة مع ت
يف �سرف��ه عل��ى اه��ة اأو تبديله ح�س��ب م�سلحة اهة جاز 
��م ت�يله فيه  ه تبديل��ه اأو اأي ت�س��رف اآخر ف ذ��حين ���للمت
واأن كان الإعط��اء عل��ى �س��بيل الت�كي��ل بال�س��رف يف تل��ك 
اه��ة  ي��ر م��ا اأعط��اه ع��ن ملك��ه ف��اإا تع��ذر �سرف��ه يف 
اه��ة اخلا�س��ة ج��از �سرف��ه فيم��ا يح��رز ر�س��اه بالت�س��رف 
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 ��وجب ر�س��اه �سرف��ه يف غه��ا  ع��دم  احتم��ل  وان  في��ه 
مراجعت��ه يف ل��ك اإن كان �س��بيل ملعرفت��ه واإل كان جمه���ل 

املال��ك وت�س��دق ب��ه عل��ى الفق��راء املتدين��ني .

 اإمل  عا  اي  شا  
 واا  ل الائرين   رووم    شا
 اإوا عال شا و هموم شا
 واى ام لاتها وشا يم ا منهفا
 ت اا وو ا لعهاشا ش شعوو
واا اب تلشا لو ت اها فاشا ل
اأ�سحابه��ا  اإىل  ال��س���ل  م��ن  الياأ���ض  م��ع     ا���ا

يت�س��دق به��ا عل��ى الفق��راء املتدين��ني .

 رائال  رائال  في ا  وي  
 وال ريشال للق وشالو ش  را
را ش  وهر اا را اإ وو الا 

ا�ا  الدفع املتعمد حرام .

  وا شا  اا  وي  
 رينل شريال شاالرو

ا�ا  ال�ق ملن �س��بق فباإمكان الإ�س��ان ال�س��تفادة 
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من ال�ق لكن ل يج�ز له منع الآخرين من ال�ستفادة منه 
بحجة اأه يريد اأن يحجزه لالآخرين لالتفاع به بل ل يج�ز 
له اأن يحجز املكان لنف�سه اإل اإا كان يريد اأن ير ليجدد 

ال��س�ء ويع�د لإكمال عبادته .

 ول ش ا يم اش�ا ع ىا  
  وشي  وشعا اإما شري اإ

 عال ل م ام  شريال وا
ا���ا  ل يج���ز ال�س��ج�د ل�� اهلل تع��اىل فاإم��ا اأن 
ي�سجد هلل تعاىل عند ب�ابة احلرم ال�سري سكرًا هلل حيث 
وفق��ه لزي��ارة الإم��ام  ويق�س��د بذل��ك اخل�س���ع واإظهار 
التذلل والعب�دية هلل تعاىل حيث مهد له املقدمات و�سهل له 
الزي��ارة واأم��ا اأن ينحن��ي ويقب��ل عتب��ة الإم��ام  ل بق�س��د 
 �ام واإظهار احلب وال�لء والحالعب�دية بل ملجرد الح
اأن ل ي�س��ع جبهت��ه عل��ى الأر���ض ول يك���ن كهي��ة الإ�س��ان 

ال�س��اجد حني تقبيل العتبة ال�س��ريفة .

 اش�ا  ق  ال م  ما   
 ال ائشن الوش نا منها مالعل م الال
 تق   اهشال ش ا اه اوي ايق
 االع ف يقا ال اا  ) ا ( شرال



٣٤

 اشهال ش ا شاا الراي تق  ات
 شو اا اا ا تق 

يف  س��ك  ول  مطلق��ًا  ل��ك  م��ن  ما��ع  ل     ا���ا
ج���از الت�� ب��كل م��ا يتعل��ق ب�س��يد ال�س��هداء و�س��ائر الأئم��ة 

.   الطاهري��ن 

   ترم  ال  واما م  ما   
�شا واشر ائ   الو ااشر 

 او تا ااي واع
ا���ا  ل ما��ع م��ن ل��ك يف العتب��ات الت��ي ي�س��رف 
على ادارة س���ؤوها ان مكلفة من قبل املرجعيات الدينية 

له��ذا الر�ض .
 اال  موا ع ا  
 ع ىا ا ع نول ) ش ( ما ال
 مشا مر اما شفن ام نا موا
 مشاإ امه اإ شافإا اا اه ويق

 ام اشاإ وا ام ا اف  رىا
ا���ا  اإا جمع�� للت��ع يف اإقام��ة �س��ا دين��ي 
ف���ض  بامل��كان ت�س��رف يف  الت�سي���ض  خا���ض م��ن دون 

 ول��� يف م��س��ع اأخ��ر الن�س��ا



٣٥

 وتل اشا  و يو 
 شا الم  وش اه يو شا
 اا نا وا للو وي فه  شا
 اإ تاواإ مع  شا وش نم
 اإ ف شا ا  و  وشال
 ا ل ريو  لا ا  ا  يشام ا
 ا رشا ال م وي فه شا

 ئق
ا�ا  ل يج�ز .

 ال شال اإ اا الا ف ااإ  
يو  اا من ا للاش وهر من 
 شال  مانا اا فا ياإ نن االقرائ
 ها  اا شر   و راوي ا

 شا ن مل اا ري   علوما
ا���ا  اإا  يق�س��د ب��ه الت��ع ح��ني الدف��ع ل 

ي��ر ع��ن ملك��ه.

الشاب   ع    لا شنا   
   شقا  االع  اي  اإ  وتيا



٣٦

 ش رىوا شيا  هام اش�ا ل
  وش اهل وشرى مروا ال ل
 الل اهل    وا رب او ما  وا
  اموا ا  اا ا
الرا والل فه ل ريق الرب فا 
 ان الم اإا ه ماش ا و

 رشال
بع�سه��ا  املذك���رة  الأم���ر  تع��اىل  ب�س��مه   ا���ا
حمرم��ة وبع�سه��ا غ�� منا�س��بة وعل��ى كل ح��ال فينب��ي 
ت�جي��ه الزائري��ن ��ا يتي�س��ر باحلكم��ة وامل�عظ��ة احل�س��نة 
  الأع��زاء م��ن اأتب��اع اأه��ل البي ي عل��ى ال�س��با��وينب 
بنح� عام نب املالب�ض غ الالئقة من جهة ال�سيق اأو 
الر�س��م اأو العبارات املكت�بة . واأن لب���ض الإ�س��ان جزء من 
�سل�كه  كما يعد دلياًل على عقله وثقافته وف�سيته ووعيه 
عند العقالء بل قد يحرم لب���ض بع�ض تلك الألب�س��ة كما ل� 
كا م�جبة لالإثارة املحرمة اأو تروي الف�ساد كما ينبي 
بنح��� خا���ض رعاي��ة الآدا يف الأماك��ن املقد�س��ة من قبيل 
امل�س��اجد واملزارات وح�ها ولب���ض الألب�سة املحت�سمة التي 



٣٧

تك�ن مظهرًا لل�سكينة وال�قار على �ساحبه فاإن لك جزء 
م��ن اآدا الزي��ارة واهلل امل�ف��ق.

 شرا  شتو ال واما  
 يالال ل را اا ان شقا
 و وملاتهم  ل وائلهم   رشت  انو
 را شا اعو اوا راقال
 شاا ل شرت انو اال اظال ل
ا وانا مهم ل ا ال شلوا اهلل 
 مواا  ا ناش روت  مهل مشو
 لل م و شرا  شعو ا م
 رش� و ا  ىنا اش اشوا
 شرا  واما  شن وم و اا
اقش و ائ لل ا ياوا مها او 
 اإما  نم ول منهاا وهوا فشرفي

نيوما افونا   
يف  النق���د  و�س��ع  اأم��ا   تع��اىل ب�س��مه   ا���ا
الأ�سرح��ة ف��ال باأ���ض ب��ه يف حد اته ولك��ن لبد من �سرفه 



٣٨

باأن املرجع يف س�ؤون امل�سهد املقد�ض ومنه رواتب خدمه 
ول اأ�سا���ض مل��ا كان مق��ررًا م��ن ظ��ام احل�س���ض ب��ل م��ن 
ي��دم وف��ق ال�س�اب�� ال�س��رعية فله اأجرة مث��ل عمله ومن 

. س��يء ل��ه واهلل الع��ا ل يعم��ل ف��ال

  ال ا ال  ره 
 يال شا ي الهمعشين من اشا ع
 ش� شواا شت ال هن ام  وا
  شام لهوي  اهل شال
 ال  هاف ال  ووال شال
 شات ها اشت ال واشوا 
 الر ويشها  والرب  اللهو   ال
 اعشا وا   الر م  فا   اائ

نيوا ماونفا  اي هل
ا�ا  ب�سمه تعاىل

املنا�س��بة  الأحل��ان  يف  اه��از  ا�س��تعمال  يح��رم   .
ملجال���ض الله��� واللع��ب.

 �ل يج���ز رق���ض الرج��ال اأم��ام الرج��ال على الأح .
وكذا احلكم بالن�سبة للن�ساء اأمام الن�ساء . 



٣٩

 ووال ال اعشم ا ام 
االع موا  ن اا موون

ا�ا  ب�سمه تعاىل
ل ما��ع م��ن ا�س��تدامها يف م�اك��ب الع��زاء وح�ه��ا 
عل��ى الطريق��ة املتعارف��ة مع ك�ها من الآلت امل�س��كة 

ولي���ض م��ن اآلت الله��� املحرم.

 يقا العا اش  مقا 
 واا ع  ريال االع ريق ل
العا ل اوا  او اا ل ولرا 
  اعا اال اا  ا اش�
 اعشا وي فه ا  وو االله ال
 ا شا االع  واوا اا 
م��ن  الأحل��ان  تلك��م  ك���ن  يعل��م    اإا     ا���ا
الأحلان املتعارفة عند اأهل الله� واللعب جاز ا�ستدامها 

يف ق��راءة التعزي��ة واإا عل��م ل��ك  يج��ز.
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) ششعائر اال( ااشا
وف فاوى ار الي ال الش ام 

)الوا ل ا(
  مقا مش  و  ش من 
  شعائر اشال ف ر تقاشو راا ر
وتو ا  ا اق و  ولهم 
 و نا  اش ان ام امق وشعي شا
 شا اإمل )شال( االع  شوت
 شلل  اا ا ن ير  اوشوال )(
 شها� شا يقا ال االع ل ا  شن
 اشا وي و  )  ( شاهلل ا  ا
 اإ ا ن شن شا ا  مواا 

 اال
ا���ا  يع��رف ل��ك م��ن كيفي��ة جم��ع امل��ال  ف��اإا ابتن��ى 
 وق ( ا كتب على ال�سندوق مثاًلعلى اأن يك�ن للعزاء كما اإ
الإمام احل�سني    ( كان للمجل�ض احل�سيني واإا كتب على 
 اأو كان هنا  امل�سجد( كان للم�سجد وق(  ال�سندوق مثاًل

دليل على اإحدى اهتني غ لك فيعمل به .
  ش�  ماش ا و ام 



٤٢

 شا إماا وا ل اإنا ل ومو اش
 اشم لو  شا يعال امواإ )  (
 ف اتق شا ا ال  تشعو  اشا
 لو  شال ايا لا شا يعال
  وي فه  )  ( شا اإما وا قشي
 راو�ش شم اترم ل ي م ااش ا

 وا الو وامن ام ملوا ع
ا���ا  ل يج���ز الإف��اق م��ن ال�ق�� املذك���ر على ترميم 
. واإقامة املاآ  لخت�سا�ض ال�قفية بالزوار  املذك�ر امل�سي

 اإما  م  وفمو  واما ليا   
 فه  ر  عا اي  ) ( شا
 إماواب ا اقم  واما  رش وي
 ر  اشرفه اعشي  ااإ )  ( شا

ا���ا  اإا تع��ذر �س��رف ه��ذه الأم���ال عل��ى زوار الإم��ام 
احل�س��ني )  ( بكرب��الء يف زي��ارة الأربع��ني وج��ب �سرفها يف 

زي��ارة الأربع��ني يف ريقه��م اإىل كربالء مع اإمكان لك .
 ااما وفوا واما  ان ااإ 
ا اإ عا واي من ا اا لها 
 رشم االق ايشم لر  وي فه  قائهاواإ



٤٣

ا���ا  ع��م يج���ز بي��ع ق�س��م م��ن ه��ذه الأغن��ام لرعاي��ة 
الق�س��م الآخ��ر واملحافظ��ة عليه .

 اهشال ش الع  ال واما 
)  ) او لا ما  او ال  للقرا او 
 وت لها  اشرفه ا وو لم
  ا  اله اا شر  رقا هلل ا  اهع امل

 ا لو وت
اإم��ا   فه��ي  ا���ا  يج��ري عليه��ا حك��م ال�سدق��ات 
خارجة عن ملك �ساحبها اأو باقية يف ملكه  يلزمه �سرفها يف 
اه��ة اخلي��ة الت��ي عين�� لها  اأو يف مثله��ا مع تعذرها ولعل 

. الأول اأق��ر
 اإ و ) وا ( �فرا  ايل 
  فق ر رش  )  ( شا اإما ام
 ما ا اول  ا مائ م اإيقا يوتا
 ا اإيراننها ال  الق  ل رتظه لال
  رىا و�شرا الق   وي   شال
 ن �شرا  من ال شان اال ا ل  هام
ن  الق ون الو  ل م ا 
 شات  ياا اتاناإم ا اإ  تون وال
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  �رامن ال وال ن راش�  مواا ف ل
  مون اا و م اهللا( ماش ا ما

 ) اا
ا���ا  ت�س��تعمل فيم��ا اأوقف�� علي��ه م��ا دام�� �ساحل��ة 
��ها  سًا يك�ن فر حد  لك باأن بل عن ا اأ�س��قطفاإ  تفاعلال
يف املاأ غ منا�س��ب له ا�س��تبدل بها واإن كان اأقل منها .

 شا اإما ال وش وي  
  عق ي نا ا  رب ااشل ر هرش�  ) (
 فه  ر باش� ول  شم ما يهوي  وا يقم
 شائم ل موالل اشوا وشا ل وي

 )  ( شا اإما
ا���ا ارت��كا ح��رام مع��ني ل مين��ع م��ن فع��ل ح�س��نات 
اأخ��رى  ب��ل ق��د ي�ج��ب ت�بت��ه ع��ن ارت��كا الذ��� ولك��ن اإا 
ا�س��تلزم ح�س�ر هذا ال�س���ض هتك املجل���ض  اأو ال�س��تفاف 

ب�س���سية الإم��ام احل�س��ني ) )  يج��ز احل�س���ر .
 لل ش ش  و و و تو  
 و تر ا ونا و  اوا�ش وي 
 االع ال  اتا وي   اشا
 شا اإ اال فائ ل  لل راوا



٤٥

  ج��ع فائدته��ا للم�س��جدجارها لل يج���ز ا�س��ت  ا���ا
ع��م يج���ز ا�س��تدامها لالإم��ام احل�س��ني )  ( يف غ�� ي���م 
عاس���راء  اأو يف غ�� امل��كان ال��ذي كان الطب�� يق��ام في��ه  واإا 

تعذر لك يراجع احلاكم ال�س��رعي .
 او ا اوف وو  ات من 
 وول  يعال ال اإ ل ا لال تر
  وفاتهم شا )  ( رش عا شومعلل
 اإ  اشا قم  رال   و او
ا ال اش ر ا من ش ش  والقشم 
 ر وفوا اتشال   ال م ا
 ا لو  من الر ا امق اإ ل شا
 ال ا اشال  ا ال  وم  فاإنها
 شون اشال ن ا ااناإم فه  ا ا

 اا   اااإن وا م ا اش
ا���ا  ل يج���ز تي�� ال�ق عما اأوقفه ال�اق جرد 
 ا كاع��م اإ  ا ه��� اأكرث منفع��ة�� قل��ة منفعت��ه لأج��ل التبدي��ل
املنفعة الباقية غ معتد بها عرفًا لقلتها جاز تيه لالأ�سلح .
وحين��ذ اإن اأمك��ن اإيج��اره م��دة �يلة وعمارت��ه باأجرته كان 
ل��ك ه��� املق��دم  كم��ا ل��� اأجر مدة ع�س��رين �س��نة مثاًل عل��ى اأن 



٤٦

ت�س��يد علي��ه بناي��ة  اأو �س���ق  لي�س��رف ال���ارد بع��د اته��اء م��دة 
. الإج��ارة عل��ى ما اأوقف��ه ال�اق

واإن تع��ذر ل��ك ف��اإن اأمك��ن بيع بع�سه لعمارة الق�س��م الباقي 
منه كان ه� املقدم  ول يج�ز بيعه بتمامه وا�ستبداله به اإل 
م��ع تع��ذر ال�جه��ني الأول��ني  ول��� و�س��ل الأمر للتبدي��ل فال يجب 
تبديله بب�ستان  بل يج�ز تبديله به من عمارة اأو غها مما 

يراه مت� ال�ق ه� الأ�سلح .
 وااب اشا ون ام  اشي  
 وي اهان ع م شي ال اعن ال
 وي و  عا ايو الا ر نر مالعا�ش
 وشم ي م  قا وا�شا شرلهم ال
لها  الش القام  فان من الشع لهم 

 امل شا لقاواإ
ا���ا  الأف�س��ل ال�س��تجازة م��ن املتع��ني واإل ف��اأن 
اأمكن اإبقاوؤها من دون حر تعني لك واإل فيج�ز بيعه وسراء 

بدل��ه يف ال�س��نة القادم��ة كم��ا يف مفرو�ض ال�س���ؤال .
 ف    اإما   نم  رشي ما   
 و�شرا شا الا امواإ يال اشعاال
  عا يا  شايا عاإ او وا�شا



٤٧

  ا ارش� ائ و
ا���ا  ل ب��د م��ن مراجع��ة احلاك��م ال�س��رعي وا�س��تذاه 

بعد ت�سي�سه ب�س��سيات امل�ارد .
 شا  واا  اعشا  وي    
   ال  شت  ال  اا  ااشال
 وال اشوا ل ايشا و 

 اا �شو ما ش� ان فق إوا
ا���ا  اإا تع��ارف ل��ك ف��ال باأ���ض ب��ه اإل اأن ين���ض 

ال�اق�� عل��ى الخت�سا���ض ب��الأان .
 اماإ وب نن الم و نن 
 إماا عا  شاي وال هترف رش

 ل ميا اف لل ايا  شا
ا�ا  ل ينبي لك .

 ع  ل  واال  اإ�شا من   
الشعائر اش انها  تو اإ ) تو للين 
 ان اإ ي  وموا لوي  ) وا
  و االوشو  لل مو و تلا عشال 
ما و ا  ي ا اوشو   ا من 



٤٨

 ي اله نن مموا شي وشو اإا وا
 شا ال

ا���ا  الت�ه��ني معن��ى ع��ريف تتل�� م�ساديق��ه م��ن 
زمان اإىل زمان  ومن جمتمع اإىل اآخر  ول يكفي فيه الفة 
ال�س��عة لذوق بع�ض الأس��ا�ض  ما  يثب اأن العرف العام 

يحك��م بذلك .
 واا  اوالري اال وي  

 اال اما شعائر اشو الا شا
ا���ا  اإظه��ار اخل�� و اإس��اعة املع��روف واإالع النا���ض 
��ة  وق��د يك���ن راجح��ًا خ�س��س��ًا يف ال�س��عائر املبني علي��ه جائ��ز
  ��واإظه��ار مظل�مي��ة اأه��ل البي  عل��ى الجتم��اع والت�ا�س��ل

لذكره��م  و�س��رًا لأمره��م  وتكث��ًا لأ�ساره��م.
ع��م الري��اء ن��ى اأن يك���ن الر���ض م��ن العم��ل التق��ر اإىل 

النا�ض والرتفاع يف ف��سهم حرام  ومبطل للعمل .



٤٩

) شا اوا ( ااشا
لا يال را اش وىف وف

)الوا ل ا( اششال شال 
 شا ماا و ا نهف ا 
 ر م  االع اماإ  ايعه رشي 
  لها قو�ش اال ال شا اشو
 ولل وي و  ل وي فه  

 ش اا لهم مش شت
ا���ا  اإا وج��دت قرين��ة عل��ى اإن ال�اق�� اأراد 
بق��اء عن���ان الب�س��تان م��ادام ل��ه دخل يف كف��ة املنفعة  فال 
ماع من تي الب�س��تان اإىل دكاكني وس��قق اإا كان لك 
اأك��رث منفع��ة . واأم��ا اإا  ت�ج��د قرين��ة عل��ى ل��ك ف��ال 
ب��د م��ن اإع��ادة عن���ان الب�س��تان اإىل الأر���ض ول��� باإيجاره��ا 
مل��دة �يل��ة �س��بيًا  و�س��رف ب��دل الإيج��ار يف تعمه��ا 
 اأو م�ساحل��ة س���ض عل��ى اإعادة تعمه��ا على اأن تك�ن 
ل��ه منافعه��ا لف��ة معين��ة  واأم��ا ت�سي���ض ق�س��م منه��ا 

كح�س��ينية ف��ال م��ر ل��ه .

 وفمو ا راو�ش  مما 
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  شا اإمل
ا�ا  ل يج�ز بيع ال�ق وسراوؤه.

 امل وا مل ول  وت 
 ون ام وش ول وياش�  شا
واا  فه يع ا ال وا  ن 

 عل ن ا اإ    رشال
ا�ا   وق ول يج�ز الت�سرف فيه .

 اإمول شم ا ع ايل 
 ها مال و�ش  هام اشم ل  شا
 عمو و اشر للوا اا للرا
 يتو ش ن اون  ن ام شلم
ا وفش ش اما اش  ن 
  وا ا ت وي فه  شا ق
 ال وا ووي وا ع اونل اا
 ش نش قااش او اا ام ل ش�

ارشال
املاأمت��ني  اأر���ض  ك���ن  ال�س���ؤال  مفرو���ض     ا���ا



٥١

م�س��اع بينك��م وب��ني اه��ة امل�ق�ف��ة  ف��ال ما��ع م��ن اإزال��ة 
املاأمت��ني وتق�س��يم الأر���ض اإا  يك��ن بنائهم��ا وقف��ًا او ما 

بحكم��ة  ب��ل كان مل��كًا لق��ًا واأن في��ه املال��ك .

 شا افم اشا وي  
 هاف شووالو اا او م شلل

  املي��اه  دورة   ��وق كيفي��ة   ��علم اإا     ا���ا
واأه��ا م�ق�ف��ة عل��ى رواد احل�س��ينية فق�� ولي���ض له��م 
اأ�س��تدامها  واإا عل��م ع��دم الأخت�سا���ض واأن كان م��ن 
جه��ة جري��ان الع��ادة عل��ى اأ�س��تفادة امي��ع منه��ا فيج���ز 
ل��رواد امل�س��جد اأ�س��تدامها  واأم��ا م��ع ال�س��ك يف كيفي��ة 
ال�ق�� فم��ع التزاح��م ل يج���ز وك��ذا م��ع عدم��ه عل��ى 

الأح��� وج�ب��ًا .

 اال  اال  ايا  وي    
  عال  القائ  شلل

ا���ا  ل يج���ز اإيج��ار الطاب��ق الث��ا للح�س��ينية 
القائم��ة بالفعل .

 اإمل وا ا نن  يو 
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 و  ولال  نم شوم  شا
 واا و ا اإهف يتواا اا ر
     ل هريش� وا ناا 
  عوا اعشل ام لال  يو

 اا ا
 وشللو اا ا م اعشا شي فه   
 لو   ا القم العشواإ شولل شلل
 ا شام  فر  اوا نرو من 
 اا ا اعشا ال ت ريق اوا لعل

 انوا
ا���ا  مي��اه الآب��ار الأرت�ازي��ة امل�س��ترجة م��ن 
  الأعم��اق البعي��دة م��ن الأر���ض ل تتب��ع الأر���ض يف امللكي��ة

ف��ال ما��ع م��ن اأ�س��تهكالها يف مفرو���ض ال�س���ؤال .

من   وشم  وو  واا  ا  
 و  شا امل و و اال
 تع ل ا ع تال ووالق واا
    من   ا  ووالق  واا  
 اوفوا  م  وي فه  اوفوا
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 وم و الو ت وا الهاشوا
 شا ل رش�

م��ن  اأك��رث  تعمه��ا  كلف��ة  ك���ن  جم��رد     ا���ا
قيمته��ا ل ي�س��� بيعه��ا . ل��� كان �س��رف امل��ال يف تعمه��ا 
اأ�ساع��ة للم��ال واأتالف��ًا له جاز بيعه��ا واأبدالها بها مما 

يك���ن الأتف��اع ب��ه اأق��ر اإىل منفع��ة امل�ق���ف .

 ا    وا ا�شى   ش�  
 اشال اظال ا ام لو واال قي
 اف العام رال ل شن ام واال 
 وا ياله ن �شم والع اإ روشي
 ل ا عا ياف  را ال هنا 

 ل نت  وا او ان ااإ واال
ا���ا  اإا كان وقف��ًا عل��ى ال��زوار تعني الأتفاع بها 
يف الر���ض املذك���ر يف حم��ل اآخ��ر لنف���ض الر���ض املتق��دم 
)اأي ق��ل ال��زوار ( اإن وج��د ل��ك واإل فينتف��ع به��ا فيما ه� 
اأق��ر فالأق��ر اإىل م�ساحله��م  ف��اأن تع��ذر ل��ك فاإه��ا 
ت�ؤجر وت�سرف اأجرتها لر�ض قل الزوار  واإن كان ملكًا 

لق��ًا ل�ساحبه��ا فل��ه الت�سرف فيها كيفما ي�س��اء .
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 يو ليا ش و فها 
موا تال و تال  فه يو عها 
 شا ت ي وما  اشرفهو
  ل يج���ز بيعه��ا و�س��رف ثمنه��ا فيم��ا يذك��ر  ا���ا
اإل بعد فر�ض عدم اإمكان الأتفاع بها )باقية على حالها( 
ل يف هذه احل�س��ينية ول يف ح�س��ينية اأخرى مماثلة لها ول 
يف امل�سال��ح العام��ة  وكا�� بحي��ث ل��� بقي�� عل��ى حاله��ا 
ل�ساع�� وتلف�� فعندئ��ذ يج���ز بيعه��ا و�س��رف ثمنه��ا يف 
تل��ك احل�س��ينية اإن كا�� بحاج��ة اإلي��ه  واإل ففي ح�س��ينية  
اأخ��رى مماثل��ة له��ا اإن وجدت  واإل ففي امل�سالح العامة .

 شا    ائشوو  اا  يو  
 اعن ام يع و  ان ا ر

 اه و اف وامها الشا
ج��از  امل�س��جد  م��ن ممتل��كات   ��كا اإا     ا���ا
بيعها  و�سرف ثمنها يف م�ساحلة  واإا كا وقفًا على 
  ميكن الأ�س��تفادة منها يف هذا امل�س��جد  فاأن  امل�س��جد
واأمك��ن يف م�س��جد اآخ��ر قل�� اإلي��ه  ف��اأن  تعد لها فائدة 
  واإن  اىل مراك��ز عام��ة املنفعة ��قل يف امل�س��جد بامل��رة
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ميكن الأ�س��تفادة منها اأبدًا بيع واأس��ى بها ماينتفع به 
ف���ض امل�سجد.

   اشوا  اشا  وام  
 اا ت االر  مشإا ا م
 اشا ع ا  عال قيع ال
فق  ئا ل اوالع الل شش
ا���ا  م��ن دور��ا ال�ع�� والأرس��اد وتبلي�� الدي��ن 
  ل��ك بالعب��ادة ت���ضول ي  ومعرف��ة الأح��كام ال�س��رعية
واإن كا�� ه��ي الأه��م يف امل�س��جد كم��ا ل يت���ض باأقام��ة 

الع��زاء  واإن كا�� ه��ي الأه��م يف احل�س��ينية .

 ا راشا له ا واما 
 من مل واما رت  شو ما ش
  وشها وتلق يشا ها اإ ا
 اإ ا و نم اتلقائ و اإ ا

 هال الو ش رااإ
ا���ا  اإا كان املت��ع به��ا ي��رى اأن الأخ��ذ نزل��ة 
ال�كيل عنه يف الت�سرف فهي ل تر عن ملكه  واإما اإا 
 يكن يراه كذلك باأن ق�سد متليك الأم�ال هة خية 
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معينة بت�لية س���ض اأو اأس��ا�ض معينني فهم يت�سرف�ن 
بال�لي��ة ل بال�كال��ة فه��ي خارج��ة ع��ن ملك��ه بالقب���ض  ثم 
اإن الأر�ض امل�ساة ل ت�سبح وقفًا جرد ال�سراء حتى يف 
ال�س���رة الثاي��ة بل يت�ق لك على اإ�س��اء وقفيتها بق�ل 

اأو فعل يع عنها .

 يو نا و  اش من 
 ل رامها للقشن رال راالق اا
  اعال اماإ اش ن اول واما
اش فه يو نق  اا من 

شا
 م�ق�ف��ة عل��ى امل�س��جد ف��ال يج�ز ��ا كااإ  ا���ا
واإا كا�� م�ق�ف��ة لإ�س��تفادة امل�ؤمن��ني ب�س���رة عامة جاز 

قلها .

 شا وفوا مالشا ع 
 واا  اشوا والق الال ا 
 مالشا مله راا و�شعه وي  م

 ي واو مرى اا
ا���ا  ل��� فر���ض اأ�س��تناء املح��ل عنه بامل��رة بحيث 
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 ��ت��ب عل��ى اإم�س��اكه واإبقائ��ه في��ه اإل ال�سي��اع والتلل ي
يجع��ل يف حم��ل اآخ��ر مماث��ل ل��ه  ب��اأن يجع��ل م��ا للم�س��جد 
مل�س��جد اآخ��ر وم��ا للم�س��هد مل�س��هد اآخر فاإن  يك��ن املماثل 
اإو اأ�س��تنى عن��ه بامل��رة جع��ل يف امل�سال��ح العام��ة هذا اإا 
اأمك��ن والتف��اع ب��ه باقيا على حال��ه. و اأما اإا فر�ض عدم 
التف��اع  ب��ه اإل بيع��ه وكان بحي��ث ل��� بق��ي عل��ى حال��ه �ساع 
وتل�� بي��ع و�س��رف ثمن��ه يف لك املح��ل اإن اأحتا اإليه واإل 

. فف��ي املماث��ل ث��م امل�سال��ح العام��ة و اهلل الع��ا

 شا وف اال وي  
 شا ع ااإ ور ويعويو

ا���ا  ل يج���ز اإيج��ار الطاب��ق الث��ا للح�س��ينية 
القائم��ة بالفعل .

 شا ل اا ت  
 اشا ل ا ت

ا���ا  كال  ب��ل يت���ض امل�س��جد باأح��كام مث��ل 
ع��دم ج���از املك��ث في��ه عل��ى ان��ب واحلائ���ض والنف�س��اء 
وع��دم ج���از تنج�س��يه وت�ساع�� الأج��ر عل��ى ال�س��الة فيه 
وغ�� ل��ك مم��ا ل يع��م احل�س��ينية ع��م ي�س��كان يف 
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جري��ان اأح��كام ال�ق عليهما كما ه� مف�سل يف الر�س��الة 
الفت�ائي��ة .

 شا    الوا  اإ�ش اإا   
  اا ش اماإ وي  ا الو
 شا ل وا وافق اإ شا
 موافق و اا ش اماإ وي فه

 شا ل وا
ا���ا  الف��ة ال�اق�� فيم��ا اأس�� يف اأ�س��ل 

. ��ال�ق

 نا ع ا ش ا نقم  
  شاهلل ا   ا ال اهل

 وياش اوا�ش 
 ش ا اا اشال  امو
 ش ر و و (  ا  ل
 اش ا منق ا ون ووال ) ا له
  ا ل ال ويا شا  ش ل
ا���ا  اإا ق�س��د بالبن��اء اأن يك���ن ح�س��ينية وبن��ى 
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ا ينا�سب احل�سينية فقد  ال�ق ول يج�ز بناء غها 
عليها واأما اإا بنى لإقامة جمل�ض العزاء دون الق�سد اإىل 

ك�ه��ا م�ق�ف��ة فلي���ض وقف��ًا.

امل�س��اهد  م��ن   مل�س��هد املن��ذور  امل��ال   لاشم
امل�س��رفة اإا  يق�س��د الن��ار ل��ه م�سرف��ًا معين��ًا ي�سرف 
يف م�ساحل��ة فينف��ق منه على عمارته اأو اإارته اأو ل�س��راء 
فرا��ض ل��ه اأو لأداء اأج���ر خدم��ه والقائم��ني عل��ى حفظ��ه 
و�سياته وما اإىل لك من س���ؤون امل�س��هد  فاأن  يتي�س��ر 
�سرف��ه فيم��ا ك��ر اأو اأس��باهه اأو كان امل�س��هد م�س��تنيًا 
م��ن جمي��ع ال�ج���ه �س��رف يف مع���ة زواره مم��ن ق�س��رت 
فقته��م اأو قط��ع به��م الطري��ق اأو تعر�س���ا لط��ار اآخ��ر .

 مشال امل��ال املن��ذور ل�س���ض �ساح��ب امل�س��هد  
. م��ن دون اأن يق�س��د الن��ار ل��ه م�سرف��ًا معين��ًا . ي�س��رف 
عل��ى جه��ة راجع��ة اإىل املن��ذور ل��ه كاأن ينف��ق عل��ى زواره 
الفق��راء اأو عل��ى م�س��هده ال�س��ري اأو عل��ى م��ا في��ه اإحي��اء 

ك��ره وح��� لك.

 االع   رفقا الو  
 ش  را عالق ل ل(
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 الق ل ي ال املل عتا وت
 رف ل لشم ورى وتا عا
 رفال ل اشا ي فه  )وو
والهو ا يو الع ن ل وا ا من 

 رف
ا���ا  ل ما��ع م��ن ل��ك اإا اأقت�س�� م�سلح��ة 
احل�س��ينية اأ�س��تحدا غ��رف اأخ��رى وكان ل��ك عل��ى وج��ه 
ل ي��ل ب�س��دق عن���ان احل�س��ينية عل��ى املبنى عرف��ًا و اهلل 

امل�فق.

 اا ن مام يش�ا  ايل 
 و شا ل شا اما اإ ووا
 امشا  وي فه  شا و ل
  م لن يوم  اها ئا الوف
  شا اإما اإ واو ا وو
  الل م ول شن واليوا ماونفا

   اتراو
ا���ا  اإا كان املق�س���د الأتف��اع به��ا يف خ�س��ض 
املنا�س��بات املتعلق��ة بالإم��ام  ف��ال يج���ز اأ�س��تعمالها 



٦١

يف غ�� ل��ك  واأم��ا اإا كان املق�س���د �س��رف منفعته��ا 
اأ�س��تجارها  ج��از    احل�س��ني  الإم��ام  منا�س��بات  يف 
للمنا�س��بات الأخ��رى و�س��رف الإج��ارة يف اه��ة امل�ق���ف 

عليه��ا اأي�سا.

 ليا و ترها ارو والنا 
 ات  او  شا اإما اإ وفمو
 اشاإ  و اشاا  اا ويق
 ا وش  اإين ام واما وي
اشم اش  ويقو اإام القو وتشها 
 ريشا را  شي ا اا واإيو
انا ل ن  وال  يو ل  افونا 

 ماوين 
ا�ا  ل باأ�ض يف لك يف مفرو�ض ال�س�ؤال .

 اشا  وفوا  اششوا  
واوا واشا  اإا ا ع اائها 
 اا  لا اوالر �روال شاا
 الق  اإ  ا اإا   ل  اإ وما   وا
 ا م اوا  رظوم   وال
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يلها اشن وافش  فه يو ل واإا 
 شي فق ا و  اف ا وابا ا
 انما اق ر مظها و اا  الق
انا ه اا  يش ا يظر 
 ظر يال اششوم اتل ا رالع ف

اشا
ا���ا  يج���ز التي�� والتبدي��ل اإىل الأح�س��ن م��ع 
 واأم��ا الأج��زاء امل�س��تبدلة ف��اأن كا  ع بذل��ك��وج���د املت
وقف��ًا  يج��ز بيعه��ا اإل م��ع ع��دم اأم��كان الأ�س��تفادة منه��ا 
 ���لق��ًا ج��از للمت مل��كًا ��واأن كا  يف م�ؤ�س�س��ة مماثل��ة
اأحتياج��ات  تاأم��ني  يف  ثمنه��ا  و�س��رف  بيعه��ا  ال�س��رعي 

امل�ؤ�س�س��ة ف�س��ها .

 والق من       وي    
)الشر( اووف اشهل من را اشعالها 
 ش ي وعها لر اشالها 
  اهم شن ل  ) وفاف( ي وق

 يال ااشا  ال راشا
ت�سل��ح  اإليه��ا  امل�س��ار  الق��دور   ��كا اإا     ا���ا
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لالأ�س��تعمال بع��د تعمه��ا  يج��ز بيعه��ا. 

ع��م ل��� كان �س��رف امل��ال يف تعمه��ا اإ�ساع��ة للم��ال 
واإتالف��ًا ل��ه  ج��از للمت� عليها س��رعًا بيعها واأ�س��تبدالها 

. بها 

 ن ل و هللو ارش� ان ن 
 واما  وش  ااهلل تع را فاإ
  ااإ ي فه  شا اإمل
 ي ا  راإفا  ل ال واما
 ا ال رى العم واما  ااإ
 ظال ل لا و ا م ما ل فق نوي
 هرش� ا وش و  رى العم ا اواإ 
ا���ا  يف اأعق��اد الن��ذر به��ذه ال�سي��ة اأس��كال 
ف��ال ي�� مراع��اة الحتي��ا وميكن الرج���ع اإىل جمتهد 
اآخ��ر م��ع مراع��اة الأعل��م فالأعل��م . وعل��ى تقدي��ر مراع��اة 
الحتي��ا ف��ال ب��د م��ن اإعط��اء خم���ض الأم���ال م��دى العمر 
ح�س��ب الني��ة . واأم��ا ك���ه �س��ن�يًا اأو س��هريًا اأو كلم��ا ظه��ر 
م��ال زائ��د فه��� تاب��ع للني��ة وفق م��ا يتع��ارف يف اأمثاله واهلل 

.  الع��ا
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 شالو ا نم مهي ا الم 
 واإ اي و ا وفه اا الما ( الال
 شا يعهر لش� ش ل رشي اا
 ش واش رشو وش واش و 
 اعإا ش  رشت اال را او

 ) ش   اوا
 ان ااإي من   ش    رشي 
 نا ا ش واش رشو شو هرش�ا ش

 فق وا ر
 اال ان اإيم ف  شالو م االعل م
ما يقاب )( ش وش و )( �شهر 

ا  شو
ا���ا  ل يبع��د ب��اأن يك���ن املق�س���د م��ن تل��ك 
العب��ارة ه��� اأداء خم�س��ة اأس��هر �سي��ام وع�س��رة �س��ن�ات 
�س��الة فق��  والباق��ي م��ن الإيج��ار   بع��د ال�س��رف يف 
اإع��ام الطع��ام  التعزي��ة س��هرًا كل �س��نة ي�س��رف يف 

واخل��ات . 


