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 ىػ .ؽ9349طبعة مصّححة ومنّقحة 



 الفيرس
 ٜٔ ..................................................................... المقّدمة

  ٕٔ ........................................................ التقميد
 ٖٓ .............................................. المحّرمات في الشریعة المقّدسة

 ٖٗ ............................................................. أقساـ االحتیاط
 ٖٗ ............................................ بیاف في المستحّبات والمکروىات

 47...................................................كتاب الطيارة
 ٜٖ ....................................................... المیاه وأحكامياأقساـ 

 ٜٖ ......................................... مطمؽ ومضاؼإلی انقساـ الماء 
 ٓٗ ...................................................... الماء المطمؽ حکـ

 ٙٗ ........................................................ القمیؿ حكـ الماء
 ٙٗ .......................................................حكـ الماء المشتبو
 ٚٗ ..................................................... حكـ الماء المضاؼ

 ٜٗ ................................................................ اـ الخموةأحك



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼ 

 ٜٗ ........................................................... أحكاـ التخّمي
 ٓ٘ ............................................................... االستنجاء

 ٔ٘ ............................................ توي ومکروىامستحّبات التخمّ 
 ٕ٘ ................................................................ االستبراء

 ٗ٘ .................................................................... الوضوء
 ٗ٘ .......................................................... أجزاء الوضوء 

 ٓ٘ .......................................................... غسؿ الوجو
 ٕ٘ ......................................................... غسؿ الیدیف

 ٗ٘ .....................................................مسح مقّدـ الرأس
 ٘٘ ........................................................ مسح القدمیف
 ٔٙ ........................................................... أحكاـ الجبائر
 ٛٙ .......................................................... شرائط الوضوء

طبلقو ونظافتو  ٖٙ ......................................... طيارة الماء وا 
 ٖٙ ............................................... طيارة أعضاء الوضوء

 ٖٙ .......................................................... إباحة الماء
 ٗٙ ........................................ عدـ المانع مف استعماؿ الماء

 ٙٙ ................................................................. النّیة
 ٙٙ .....................................................مباشرة المتوّضئ

 ٚٙ .............................................................. المواالة
 ٚٙ .............................................................. الترتیب
 ٖٚ .............................................................أحكاـ الخمؿ

 ٙٚ ......................................................... نواقض الوضوء
 ٚٚ ........................................................ حكـ دائـ الحدث
 ٜٚ .......................................................... غایات الوضوء

 ٔٛ ........................................... مستحّبات الوضوء ومکروىاتو
 ٖٛ ...................................................................... الُغسؿ

 ٖٛ ............................................................ غسؿ الجنابة



 ؽ/ الفورس 

 ٖٛ .........................................................سبب الجنابة
   ٜٚ ......................... ّقؼ صّحتو أو جوازه عمى غسؿ الجنابةما یتو 

 ٜٛ ....................................................... ما یكره لمجنب
 ٜٛ ................................................ واجبات غسؿ الجنابة
 ٖٜ ................... األغساؿ ة وجممة مف أحکاـمستحّبات غسؿ الجناب

 ٜٚ ........................................................... غسؿ الحیض
 ٜٚ ....................................................... حدث الحیض

 ٜٛ ..................................................... مف ترى الحیض
 ٜٜ ................................................... أقّؿ الحیض وأكثره

 ٜٜ ............................................. أقساـ الحائض وأحكاميا
 ٔٓٔ ............................... واحد یف في شير حكـ رؤیة الدـ مّرت

 ٕٓٔ .............................................. االستبراء واالستظيار
 ٗٓٔ ........ الدـ عف العشرة وبعض المسائؿ المتعّمقة بالعادة حكـ تجاوز 

 ٜٓٔ ..................................................... أحكاـ الحیض
 ٕٔٔ .................................................... ُغسؿ االستحاضة 

 ٕٔٔ ........................................ حدث االستحاضة وأقساميا
 ٖٔٔ ................................................. أحکاـ المستحاضة

 ٛٔٔ .......................................................... ُغسؿ النفاس
 ٛٔٔ ........................................ حدث النفاس وأقساـ النفساء

 ٕٕٔ ..................................................... أحکاـ النفساء
 ٖٕٔ ....................... ُغسؿ األموات وما یمحؽ بو مف أحکاـ األموات 

 ٖٕٔ ...................................................أحكاـ االحتضار
 ٕٗٔ ............................................................. الُغسؿ
 ٖٓٔ ............................................................ التكفیف
 ٖ٘ٔ ............................................................ التحنیط

 ٖٙٔ .......................................................... الجریدتاف
 ٖٙٔ ................................................ الصبلة عمى المّیت



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾ 

 ٔٗٔ ............................................................ التشییع
 ٕٗٔ .............................................................. الدفف

 ٛٗٔ ...................................................... غسؿ مّس المّیت
 ٜٗٔ ...................................................... األغساؿ المندوبة

 ٖ٘ٔ .................................................................... التیّمـ
 ٖ٘ٔ ....................................................... مسّوغات التیّمـ

 ٛ٘ٔ ............................................................ ما یتیّمـ بو
 ٓٙٔ ........................................................... كیفّیة التیّمـ
 ٕٙٔ .......................................................... شروط التیّمـ

 ٗٙٔ .....................................................أحكاـ التیّمـ سائر 
 ٛٙٔ ........................................................ الطيارة مف الخبث
 ٛٙٔ ....................................................... األعیاف النجسة

 ٘٘ٔ ....................................... األّوؿ والثاني: البوؿ والغائط
 ٘٘ٔ ...................................................... الثالث: المنيّ 
 ٙ٘ٔ ...................................................... الرابع: المیتة
 ٛ٘ٔ ...................................................... الخامس: الدـ

 ٛ٘ٔ .................................. السادس والسابع: الکمب والخنزیر
 ٜ٘ٔ ..................................................... الثامف: الخمر
 ٜ٘ٔ ..................................................... التاسع: الکافر

 ٓٙٔ ..................................... : عرؽ الحیواف الجبّلؿ العاشر
 ٘ٚٔ ...................................... كیفّیة سرایة النجاسة إلى المبلقي

 ٛٚٔ ................................................... ما یثبت بو النجاسة
 ٛٚٔ ............................................ نجاسة بدف المصّمي وثیابو

 ٔٛٔ .................................. أکؿ النجس وشربو وبیعو واالنتفاع بو
 ٕٛٔ ............................... نجاسة المسجد والمصحؼ والممحؽ بيما

 ٗٛٔ ................................ یعفى عنو في الصبلة مف النجاساتما 
 ٛٙٔ .......................................... األّوؿ: دـ الجروح والقروح



 ؿ/ الفورس 

 ٜٙٔ ....................................... الثاني: الدـ األقّؿ مف الدرىـ
 ٓٚٔ .............................الثالث: الممبوس الذي ال تتـّ بو الصبلة

 ٓٚٔ .......................................... الرابع: المحموؿ المتنّجس
 ٓٚٔ .............................. الخامس: النجاسة في حاؿ االضطرار

 ٚٛٔ ............................................................. المطّيرات
 ٔٚٔ ....................................................... األّوؿ: الماء

 ٚٚٔ .................................................... الثاني: األرض
 ٛٚٔ .................................................... الثالث: الشمس
 ٜٚٔ ................................................... الرابع: االستحالة

 ٓٛٔ ................................................. الخامس: االنقبلب
 ٓٛٔ .................................................. السادس: االنتقاؿ
 ٓٛٔ .................................................... السابع: اإلسبلـ
 ٔٛٔ ..................................................... الثامف: التبعّیة

 ٔٛٔ ......................................... التاسع: زواؿ عیف النجاسة
 ٕٛٔ ............................................. ب المسمـ: غیا العاشر

 ٖٛٔ ............................. : استبراء الحیواف الجبّلؿ الحادي عشر
 ٖٛٔ ........................ : خروج الدـ عند تذکیة الحیواف الثاني عشر

 ٕٔٓ .................................................... ما تثبت بو الطيارة
 ٕٔٓ ...................................... أحکاـ استعماؿ أواني الذىب والفّضة

 ٚٛٔ ................................................. كتاب الصالة
 ٕ٘ٓ ...................... أعداد الفرائض ونوافميا ومواقیتيا وجممة مف أحكاميا 

 ٕ٘ٓ ................................................ أعداد الفرائض والنوافؿ
تیانيا في حاؿ المشي  ٕٙٓ ........................... التبعیض في النوافؿ وا 

 ٕٚٓ ................................................ أوقات الفرائض والنوافؿ
 ٕٔٔ ................................. تأحکاـ األوقات والترتیب بیف الصموا

 ٕٗٔ ..................................................................... الِقْبمة



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضط 

 ٕٙٔ ............................................................ والساتر الستر 
 ٕٙٔ ....................................... العورة في الصبلة وتوابعيا ستر 

 ٕٚٔ .................................................. شروط لباس المصّمي
 ٜٛٔ .............................................األّوؿ: أف یکوف طاىراً 
 ٜٛٔ ............................................ الثانی: أف یکوف مباحاً 

 ٜٜٔ ............................... یکوف مف أجزاء المیتة الثالث: أف ال
 ٜٜٔ ..................... یؤکؿ لحمو یکوف مف أجزاء ما ال الرابع: أف ال

 ٕٓٓ ................................... یکوف مف الذىب الخامس: أف ال
 ٕٓٓ ......................... الخالص یکوف مف الحریر  السادس: أف ال

 ٕٕٔ ............................................ المصّميلباس أحکاـ  سائر 
 ٖٕٕ ............................................................ مكاف المصّمي

 ٖٕٕ ................................................. شروط مکاف المصّمي
 ٖٕٕ .................................................... أف یکوف مباحاً 

أف ال یکػػػوف الرجػػػؿ والمػػػرأة محػػػاذییف حػػػاؿ الصػػػبلة أو کانػػػت المػػػرأة متقّدمػػػة
 ................................................................... ٕٕٚ 

 ٕٕٚ .....................أف یکوف مسجد الجبية مّما یصّح السجود عمیو
 ٖٕٓ ........................ فیو المصّمي بحیث یستقّر  المکاف أف یکوف

 ٖٕٔ ............................... بعض أحکاـ المساجد والمشاىد المشّرفو
 ٖٖٕ ............................ المستحّبات والمکروىات مف مکاف المصّمي

 ٖٕٗ .............................................. أفعاؿ الصبلة وما یتعّمؽ بيا
 ٖٕٗ ........................................................ األذاف واإلقامة

 ٖٕٗ ...................................... اما وسقوطيمموارد مشروعّیتي
 ٖٕٙ .......................................................... امفصولي
 ٖٕٚ .......................................................... امشروطي
 ٖٕٛ ............................................................ امآدابي

 ٖٕٛ ............................. حکـ قطع الصبلة لترؾ األذاف واإلقامة
 ٜٖٕ ...................................... کبلـ في الخشوع حاؿ الصبلة



 طط/ الفورس 

 ٕٔٗ .............................. واجبات الصبلة وما یمحؽ بيا مف آدابيا 
 ٕٔٗ ............................................................... النّیة

 ٕ٘ٗ ................................................ العدوؿ في النّیة
 ٕٛٗ ...................................................... تكبیرة اإلحراـ

 ٕٓ٘ .............................................................. القیاـ
 ٕٗ٘ ............................................................. القراءة
 ٕ٘ٙ ............................................................. الركوع
 ٜٕٙ ............................................................ السجود

 ٕ٘ٚ .................................... سجدة التبلوة وسجدة الشکر
 ٕٛٚ ............................................................. التشّيد
 ٜٕٚ ............................................................ التسمیـ
 ٕٓٛ ............................................................ الترتیب
 ٕٓٛ ............................................................ المواالة
 ٕٔٛ ............................................................ القنوت
 ٖٕٛ ............................................................التعقیب

 ٕٗٛ ...................................................... مبطبلت الصبلة
 ٕٛ٘ ..................................................... األّوؿ: الحدث

 ٕٛ٘ ......................................... الثاني: االلتفات عف القبمة
 ٜٕ٘ ............................... الثالث: ما کاف ماحیًا لصورة الصبلة

 ٕٓٙ ...................................................... الرابع: التکّمـ
 ٕٚٛ ................ بلة وغیرىاالتحّیات في الص أحکاـ السبلـ وسائر 

 ٖٕٙ .................................................. الخامس: القيقية
 ٖٕٙ ....................................................السادس: البکاء

 ٕٗٙ ............................................. السابع: األکؿ والشرب
 ٕٗٙ .................................................... الثامف: التکفیر
 ٕٗٙ .................................................. یفالتاسع: قوؿ آم

 ٜٕٔ ........................................... الشّؾ في حدوث المبطؿ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظط 

 ٕٜٕ ...................................................... قطع الفریضة
 ٖٜٕ ................................................. مکروىات الصبلة

 ٖٜٕ ..... أحکاـ الصبلة عمی النبّي )صّمی ا عمیو وآلو( في الصبلة وغیرىا
 ٜٕ٘ ............................................................. صبلة اآلیات

 ٜٕ٘ .............................................موارد وجوب صبلة اآلیات
 ٜٕٙ .................................................... وقت صبلة اآلیات
 ٜٕٚ .................................................... کیفّیة صبلة اآلیات

 ٜٕٛ ............................ أحکاـ صبلة اآلیات وجممة مف آدابيا سائر 
 ٖٔٓ ............................................................ صبلة القضاء

 ٖٙٓ ........................................... قضاء صبلة المّیت مف ولّیو
 ٜٖٓ .................. ما یمحؽ بيا مف أحکاـ اإلجارة والنیابةو  صبلة االستئجار 

 ٖٗٔ .............. أمارات الموت وظیفة مف عمیو واجبات شرعّیة عند ظيور 
 ٖ٘ٔ ........................................................... صبلة الجماعة

 ٖ٘ٔ ............................................... موارد مشروعّیة الجماعة
 ٖٚٔ ............................................... أحکاـ النّیة في الجماعة

 ٜٖٔ ............................................ کیفّیة إدراؾ صبلة الجماعة
 ٕٖٔ ................................................. شروط انعقاد الجماعة
 ٕٖ٘ ................................................... شروط إماـ الجماعة

 ٕٖٚ ........................................................ أحكاـ الجماعة
 ٖٖ٘ ................................................... الخمؿ الواقع في الصبلة

 ٜٖٖ ...................................................... الشّؾ في الصبلة
 ٜٖٖ ............................................. الشّؾ في إتیاف الصبلة

 ٜٖٖ ......................... يابيا وال یمتفت إلی عتبار اکوؾ التي ال الش
 ٜٖٖ ................................................ الشّؾ بعد الفراغ

 ٖٓٗ ................................................ الشؾّ  شّؾ کثیر 
 ٖٔٗ .............................................شّؾ اإلماـ والمأموـ

 ٕٖٗ .................................... الشّؾ في عدد رکعات النافمة



 عط/ الفورس 

 ٕٖٗ ................................ الشّؾ بعد المحّؿ وفي ما أتی بو
 ٖٗٗ ........................................ شّؾ في عدد رکعات الفریضةال

 ٖٛٗ ....................................................... حتیاطصبلة اال
 ٜٖٗ ....................................... الشّؾ فی أجزاء النوافؿ ورکعاتيا

 ٖٓ٘ ................................................. قضاء األجزاء المنسّیة
 ٖٔ٘ .......................................................... سجود السيو
 ٖٗ٘ ............................................................ صبلة المسافر

 ٖٗ٘ ............................................. في الصبلة شرائط القصر 
 ٕٖٔ ............................. األّوؿ: أف یقصد قطع المسافة الشرعّیة

 ٕٖٗ .......................................... القصد الثاني:  أف یستمّر 
 ٕٖٗ .......................... عدـ تحّقؽ قواطع السفر الثالث: أف یحرز 

 ٕٖ٘ .............معصیة وال یکوف لمصید ليواً  یکوف السفر ال الرابع: أف 
 ٕٖٚ .................................. فرالس الخامس: أف ال یکوف کثیر 

 ٖٖٓ ................................لسادس: أف ال یکوف مّمف بیتو معوا
 ٖٖٓ ................................. السابع: أف یصؿ إلی حّد الترخُّص

 ٖ٘ٙ .......................................................... قواطع السفر
 ٖٖٔ ................................. بالوطف والتوّقؼ فیو األّوؿ: المرور 

 ٖٖٖ ..................................... الثاني: قصد اإلقامة عشرة أّیاـ
 ٖٖٚ .......................... ثبلثیف یومًا مترّدداً الثالث: البقاء في محّؿ 

 ٖٖٚ ........................................................ أحكاـ المسافر
 ٖٙٚ ............................................................ صبلة الجمعة

 ٖٓٛ ................................................. بعض الصموات المستحّبة
 ٖٗٗ ......................................................... صبلة العیدیف

 ٖٙٗ ...................................................... صبلة لیمة الدفف
 ٖٚٗ ........................................... صبلة أّوؿ یوـ مف کّؿ شير

 ٖٚٗ .......................................................... صبلة الغفیمة
 ٖٛٗ ............................... الصبلة في مسجد الکوفة لقضاء الحاجة



 (  طمنواج الصالحیف )ج / غط 

 ٖٔ٘ ................................................. كتاب الصـو
 ٖٚٛ ................................................................ نّیة الصوـ
 ٜٖٔ ................................................................. المفطرات

 ٖ٘٘ .......................................... األّوؿ والثاني: األکؿ والشرب
 ٖٙ٘ ........................................................ الثالث: الجماع

)عمػػػػیيـ  أو األئّمػػػةصػػػّمی ا عمیػػػو وآلػػػو( )أو النبػػػػّی  تعػػػالیالرابػػػع: الکػػػذب عمػػػی ا 
 ٖٙ٘ .................................................................... السبلـ(

 ٖٙ٘ ..................... الخامس: رمس تماـ الرأس في الماء عمی المشيور
 ٖٚ٘ .................. أو الدخاف الغمیظیف في الحمؽ غبار السادس: إدخاؿ ال

 ٖٚ٘ ........................... حّتی یطمع الفجر ةالسابع: البقاء عمی الجناب
 ٖٓٙ .................................................... الثامف: انزاؿ المنيّ 

 ٖٓٙ ............................................... التاسع: االحتقاف بالمائع
 ٖٓٙ ....................................................... : القيء العاشر

 ٜٖٛ ............................................. بعض ما یتوّىـ مف المفطرات
 ٜٖٛ .............................................................. آداب الصوـ

 ٜٜٖ ............................. أو اضطراراً   أو إکراىاً   ارتکاب المفطرات سيواً 
 ٓٓٗ .............................................................. كّفارة الصوـ

 ٖٓٗ ................................... بعض موارد وجوب القضاء دوف الکّفارة
 ٘ٓٗ .............................................. شروط صّحة الصـو ووجوبو

 ٜٓٗ .................................................... موارد ترخیص اإلفطار
 ٔٔٗ .............................................................. ثبوت اليبلؿ

 ٕٔٗ ........................... رمضاف وموارد وجوب الفدیة أحكاـ قضاء شير 
 ٙٔٗ ............................................... مّیت مف ولّیوقضاء صـو ال

 ٚٔٗ .......................................... الصـو المندوب والمکروه والحراـ

 ٖٓٛ .................................................... االعتكاؼ
 ٜٔٗ .......................................... معنی االعتکاؼ وشروط الصّحة



 ػط/ الفورس 

 ٖٓٛ ........................................................... : النّیةاألّوؿ
 ٖٔٛ ........................................................ الثاني: الصوـ
 ٖٔٛ .......................................................... الثالث: العدد

 ٖٔٛ ...................   أو المسجد الجامع الرابع: کونو في المساجد األربعة
 ٕٖٛ .......................................... إذنو الخامس: إذف مف یعتبر 

 ٕٖٛ .................................... السادس: استدامة المبث في المسجد
 ٕٕٗ .................................................... الرجوع عف االعتکاؼ

 ٖٕٗ ........................................................... أحكاـ المعتكؼ

 ٜٖٛ .................................................. كتاب الزكاة
 ٜٕٗ .............................................................. زکات الماؿ

 ٜٕٗ ........................................... الشروط العاّمة لثبوت الزكاة
 ٜٖٓ .......................................... األّوؿ: الممکّیة الشخصّیة

 ٜٖٓ ................................... الثاني والثالث: بموغ المالؾ وعقمو
 ٜٖٓ ...................................................... الرابع: الحّرّیة

 ٜٖٓ ................................... الخامس: التمّکف مف  التصّرؼ 
 ٖٔٗ ..................................... األحکاـ الفقيّیة حوؿ شرائط الزکاة
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 مةالمقدّ 
 بسـ ا الرحمف الرحیـ

ػ والسػبلـ عمػى خیػر الحمد  رّب العالمیف والصبلة  د وآلػو الطّیبػیف خمقػو محم 
 المیامیف.   الطاىریف الغرّ 

 وبعد..
د محسػػػف فػػػ ّف رسػػػالة )منيػػػاج الصػػػالحیف( التػػػي أّلفيػػػا آیػػػة ا العظمػػػى السػػػیّ 

د أبػو القاسػـ السػیّ وقػاـ مػف بعػده آیػة ا العظمػى  ه(س سػرّ )قدّ  الحكیـ الطباطبائيّ 
یقيا عمى فتاواه مع إضافة فػروع جدیػدة وكتػب بتطب ه(س سرّ )قدّ  الخوئيّ  الموسويّ 

األخیػػػرة    ة المتداولػػػة فػػػي األعصػػػارخػػػرى إلیيػػػا  َليػػػي مػػػف خیػػػرة الكتػػػب الفتوائّیػػػأُ 
ا فػػػػي أبػػػػواب العبػػػػادات مػػػػف المسػػػػائؿ المبتمػػػػى بيػػػػ وافػػػػر  الشػػػػتماليا عمػػػػى شػػػػطر 

 والمعامبلت.
ي فػػ - قيػػـ ا تعػػالى لمراضػػیووفّ  - وقػػد اسػػتجبت لطمػػب جمػػع مػػف المػػؤمنیف

ي إلیػػو نظػػري  مػػع بعػػض الحػػذؼ والتبػػدیؿ مواضػػع الخػػبلؼ منيػػا بمػػا یػػؤدّ  تغییػػر 
 واإلضافة والتوضیح لكي تكوف أقرب إلى االستفادة واالنتفاع. 

إف  ة  والعامػػؿ بيػػا مػػأجور فالعمػػؿ بيػػذه الرسػػالة الشػػریفة مجػػزئ ومبػػرئ لمذّمػػ
 .تعالیشاء ا 

 السیستانيّ  الحسینيّ  ميّ ع 
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 ىػ 20/2221/ 02



 

 لتقميدا

یكػوف فػي جمیػع  یبمػغ رتبػة االجتيػاد أف  لػـمكم ػؼ  یجب عمػى كػؿ   :ٔمسألة 
یحصػػؿ لػػػو    أفًا  إاّل دًا أو محتاطػػػأفعالػػو وتروكػػػو مقّمػػ عباداتػػو ومعامبلتػػو وسػػػائر 

لو مثػؿ حرمػة التشػریع  مو أو تركو مخالفة لحكـ إلزامي و مف فع یمـز   ال والعمـ بأنّ 
كمػػػا فػػػي بعػػػض الواجبػػػات  - الػػػدیف أو المػػػذىبات كػػػـ مػػػف ضػػػروریّ یكػػػوف الح أو

كونػػػػو منيػػػػا بػػػػالعمـ  رز ویحػػػػ - ات والمباحػػػػاتمػػػػف المسػػػػتحبّ  وكثیػػػػر  مػػػػاتوالمحرّ 
خبػار االطمئنػاف الحاصػؿ مػف المناشػئ العقبلئّیػأو  الوجػدانيّ   الخبیػػر  ة كالشػیاع وا 

 .مع عمیياالمطّ 
و أّنػػػػ احتیػػػاط باطػػػػؿ  بمعنػػػى تقمیػػػػد وال المجتيػػػػد بػػػبل  غیػػػرؿ عمػػػػ :ٕمسػػػألة  
لػػػو العمػػػـ  یحصػػؿ ف أبمطابقتػػػو لمواقػػػع  إاّل یعمػػـ   لػػػـ لػػػو االجتػػػزاء بػػو مػػػا  یجػػوز ال

بموافقتو لفتوى مف یجػب عمیػو تقمیػده فعػبًل  أو مػا ىػو بحكػـ العمػـ بالموافقػة  كمػا 
 سیأتي بعض موارده في المسألة الحادیة عشرة. 
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كمػػا  التكػػرار تػػرؾ التقمیػػد والعمػؿ باالحتیػػاط  سػػواء اقتضػى  یجػوز  :ٖمسػػألة 
كمػا إذا احتمػؿ وجػوب اإلقامػة فػي   أـ ال والتمػاـ دت الصػبلة بػیف القصػر تردّ  إذا

غالبػػػًا عمػػػى  ر أو متعّسػػ ر یقتضػػیو االحتیػػػاط التػػاـ متعػػػذّ  مػػػا لكػػػف تمییػػز الصػػبلة  
فیيػا االحتیػاط ولػو لكػوف االحتیػاط مػف  ر ىنػاؾ مػوارد یتعػذّ  و  كمػا أفّ المتفقّ  غیر 
د مػف المجتيػ لغیػر ُبػد   الخػرى  ففػي مثػؿ ذلػؾ أُ  یاط مف جيػةٍ معارضًا لبلحت جيةٍ 

 التقمید. 
ؼ مػػع فتػػوى المجتيػػد الػػذي التقمیػػد تطػػابؽ عمػػؿ المكّمػػ  یكفػػي فػػي :ٗمسػػألة 

د  فیػو االعتمػا  یعتبػر والتػو ليػا  مطابق و فعػبًل مػع إحػراز ة في حّقػیكوف قولو حجّ 
 مخػػػتّص  - الرابعػػػة عشػػػرةاآلتػػي فػػػي المسػػػألة  - العػػػدوؿ نعػػـ الحكػػػـ بعػػػدـ جػػػواز 

 بمورد التقمید بمعنى العمؿ اعتمادًا عمى فتوى المجتيد. 
ده ز  فػػ ذا مػػات المجتيػػد الػػذي قّمػػالممّیػػ التقمیػػد مػػف الصػػبيّ  یصػػحّ  :٘مسػػألة 

 فػػػي وجػػػوب قبػػػؿ بموغػػػو كػػػاف حكمػػػو حكػػػـ غیػػػره اآلتػػػي فػػػي المسػػػألة السػػػابعة  إاّل 
 االحتیاط بیف القولیف قبؿ البموغ. 

البمػػوغ  والعقػػؿ  واإلیمػػاف  ر: مػػو تقمیػػد مػػف اجتمعػػت فیػػو أُ  وز یجػػ :ٙمسػػألة 
المتعػػػػارؼ   والػػػػذكورة  واالجتيػػػػاد  والعدالػػػػة  وطيػػػػارة المولػػػػد  والضػػػػبط بالمقػػػػدار 

 والحیاة عمى التفصیؿ اآلتي. 
ف كػػاف أعمػػـ مػػف الحػػتقمیػػد المّیػػ  یجػػوز ال: ٚمسػػألة  ذا قّمػػيّ ت ابتػػداًء وا  د   وا 

فػػػي  بمخالفػػػة فتػػػواه لفتػػػوى الحػػػيّ  - ولػػػو إجمػػػاالً  - یعمػػػـ  لػػػـمجتيػػػدًا فمػػػات فػػػ ف 
ف عمػػػـ لػػػو البقػػػاء  المسػػػائؿ التػػػي ىػػػي فػػػي معػػػرض ابتبلئػػػو جػػػاز  عمػػػى تقمیػػػده  وا 

ت أعمػػـ وجػػب البقػػاء عمػػى تقمیػػده  فػػ ف كػػاف المّیػػ - الغالػػب كمػػا ىػػو - بالمخالفػػة



 عظ/  التقليد

 

ف تساویا في أعمـ ومع كوف الحيّ  ة ّیػتثبػت أعمم  العمـ أو لػـ  یجب الرجوع إلیو  وا 
 یجري عمیو ما سیأتي في المسألة التالیة.  أحدىما مف اآلخر 

ـ حػػاؿ حیاتػػو االلتػػزا - وجوبػػًا أو جػػوازاً  - تكفػػي فػػي البقػػاء عمػػى تقمیػػد المّیػػوی
 ميا أو العمؿ بيا قبؿ وفاتو.فیو تعمّ   یعتبر وال  بالعمؿ بفتاواه
ـ )أي إذا اختمػؼ المجتيػػدوف فػي الفتػػوى وجػػب الرجػوع إلػػى األعمػػ :ٛمسػػألة 

بتطبیقاتيػػا إحاطػػة بالمػػدارؾ و  یكػػوف أكثػػر  عمػػى اسػػتنباط األحكػػاـ بػػأف  األقػػدر
 یره(. بحیث یكوف احتماؿ إصابة الواقع في فتاواه أقوى مف احتماليا في فتاوى غ

أحػػدىـ أورع  وجػػود األعمػػـ بیػػنيـ فػػ ف كػػاف یحػػرز   ولػػو تسػػاووا فػػي العمػػـ أو لػػـ
 يػات الدخیمػػة فػي اإلفتػػاءفػػي الج واحتیاطػاً  تػػاً تثبّ  أي أكثػر  - مػف غیػػره فػي الفتػػوى

اّل تعػػیّ  -  رًا فػػي تطبیػػؽ عممػػو عمػػى فتػػوى أيّ ؼ مخّیػػ كػػاف المكّمػػف الرجػػوع إلیػػو  وا 
 فػػي المسػػائؿ التػػي یحصػػؿ لػػو فیيػػا عمػػـ یمزمػػو االحتیػػاط بػػیف أقػػواليـ إاّل  مػػنيـ وال
 ر كمػػا إذا أفتػػى بعضػػيـ بوجػػوب القصػػ - ة كػػذلؾة إجمالّیػػأو حّجػػ منّجػػز  إجمػػاليّ 

ة   أو أفتػى بعضػيـ بصػحّ و یعمػـ بوجػوب أحػدىما عمیػوّنػمػاـ ف وبعض بوجوب الت
 - ؼ فػػػي أحػػػد العوضػػػیفرمػػػة التصػػػرّ یعمػػػـ بحو المعاوضػػػة وبعػػػض ببطبلنيػػػا ف ّنػػػ

 مراعاة مقتضى االحتیاط فیيا. یترؾ فبل
 مػػػع كػػػوف كػػػؿّ  -  خػػػرأحػػػد المجتيػػػدیف أعمػػػـ مػػػف اآل إذا عمػػػـ أفّ  :ٜمسػػػألة 

 - الجػػػامع لمشػػرائط فیيمػػػا المجتيػػد یرىمػػا  أو انحصػػػار واحػػد منيمػػػا أعمػػـ مػػػف غ
ف عمػـ االخػتبلؼ وجػب  االختبلؼ بینيما في الفتوى تخّیر  یعمـ لـف ف  بینيمػا  وا 

ة عػػػػف معرفتػػػػو كػػػػاف ذلػػػػؾ مػػػػف اشػػػػتباه الحّجػػػػ الفحػػػػص عػػػػف األعمػػػػـ  فػػػػ ف عجػػػػز 
اط إشػكاؿ فػي وجػوب االحتیػ الػرأي  وال  يمسألة یختمفاف فیيا فػ ة في كؿّ حجّ بالبّل 
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مػا كػاف مػف  محػّؿ لبلحتیػاط فػي المنّجػز  كمػا ال بػالعمـ اإلجمػاليّ فیيا مع اقترانو 
مػػع تسػػاوي  بػػیف المحػػذوریف ونحػػوه حیػػث یحكػػـ فیػػو بػػالتخییر  قبیػػؿ دوراف األمػػر 

اّل  ة فػي حػؽّ احتماؿ األعممّیػ ف العمػؿ عمػى وفػؽ فتػوى مػف یكػوف  فیتعػیّ كمیيمػا  وا 
 . أقوى مف اآلخر تواحتماؿ أعممیّ 

المػػػوردیف فالصػػػحیح ىػػػو التفصػػػیؿ: أي وجػػػوب االحتیػػػاط بػػػیف ر ا فػػػي غیػػػّمػػػوأ
ة  سػواء ة فػي األحكػاـ اإللزامّیػحّجػة بالبّل قولیيما فیمػا كػاف مػف قبیػؿ اشػتباه الحّجػ

بوجػػػوب  واآلخػػػر  أكػػػاف فػػػي مسػػػألة واحػػػدة كمػػػا إذا أفتػػػى أحػػػدىما بوجػػػوب الظيػػػر 
مػػػا إذا أفتػػػى أحػػػدىما   أـ فػػػي مسػػػألتیف كالجمعػػػة مػػػع احتمػػػاؿ الوجػػػوب التخییػػػريّ 

فػػي  فیيػػا وانعكػػس األمػػر  بػػالحكـ اإللزامػػيّ  فػػي مسػػألة واآلخػػر  بػػالحكـ الترخیصػػيّ 
 خرى.أُ مسألة 
خػتبلؼ بینيمػا اال یعمػـ  لػـاالحتیػاط  كمػا إذا یجػب  بلكػذلؾ فػیكػف   لػـ ا إذاوأمّ 

فػي مسػألة واحػدة  أو عمػـ بػو فػي أزیػد منيػا مػع كػوف المفتػي  عمى ىذا النحػو إاّل 
 الجمیع واحدًا.  في ـ اإللزاميّ لحكبا

مػػف ىػػو إذا قّمػػد مػػف لػػیس أىػػبًل لمفتػػوى وجػػب العػػدوؿ عنػػو إلػػى  :ٓٔمسػػألة 
األعمػـ وجػب العػدوؿ إلػى األعمػـ مػع العمػـ بالمخالفػة   أىؿ ليا  وكذا إذا قّمػد غیػر
 غیره أعمـ. صار  ـ  ثُ  بینيما  وكذا لو قّمد األعمـ

وجػب   و كاف جامعػًا لمشػروط أـ الفي أنّ  شؾّ  ـ  ثُ  د مجتيداً إذا قمّ  :ٔٔمسألة 
ف ف تبػیّ و كػاف جامعػًا لمشػروط بقػي عمػى تقمیػده  وا  ف لػو أّنػعمیػو الفحػص  فػ ف تبػیّ 

 ف لو شيء عدؿ إلى غیره.یتبیّ   و كاف فاقدًا ليا أو لـأنّ 
تيػػا رجػػع فػػي االجتػػزاء بيػػا إلػػى المجتيػػد ا أعمالػػو السػػابقة: فػػ ف عػػرؼ كیفیّ وأّمػػ
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ع مطابقػػة العمػػؿ لفتػػواه یجتػػزئ بػػو  بػػؿ یحكػػـ بػػاالجتزاء فػػي الجػػامع لمشػػروط  فمػػ
أخػّؿ و  ؿ عػف جيػؿ قصػوريّ ؤلوّ بعض موارد المخالفة أیضًا  كمػا إذا كػاف تقمیػده لػ

األركػػاف مػػف الصػػبلة  أو كػػاف  اإلخػػبلؿ بػػو لعػػذر  كػػاإلخبلؿ بغیػػر   یضػػرّ  بمػػا ال
عػػػف عمػػػػٍد  بػػػو إاّل اإلخػػػبلؿ   یضػػػػرّ  ال وأخػػػّؿ بمػػػا ه لػػػو عػػػف جيػػػػؿ تقصػػػیريّ تقمیػػػد

   واإلخفات في الصبلة. كالجير 
فػػي  تيا إاّل بقة فیمكنػػو البنػػاء عمػػى صػػحّ ة أعمالػػو السػػایعػػرؼ كیفّیػػ  لػػـ ا إفوأّمػػ

ة جػػزء أو شػػرط واحتمػػؿ اإلتیػػاف بػػو بعػض المػػوارد  كمػػا إذا كػػاف بانیػػًا عمػػى مانعّیػػ
وجػػػوب  غیػػر  لفػػػة أثػػر ب عمػػى المخایترتّػػ   ى فػػػي ىػػذا المػػورد إذا لػػػـمػػة  بػػؿ حتّػػغف
 بوجوبو. یحكـ و اللقضاء ف نّ ا

مػػف دوف أف  - غفمػػة أو مسػػامحة - تإذا بقػػي عمػػى تقمیػد المّیػػ :ٕٔمسػػألة 
فػي  تقمیػد  وعمیػو الرجػوع إلػى الحػيّ  في ذلؾ كاف كمف عمػؿ مػف غیػر  د الحيّ یقمّ 

 أیضًا.ىنا  ـ في المسألة السابقة جاٍر ذلؾ  والتفصیؿ المتقدّ 
ة  فػ ف عػًا لمشػروط  والتفػت إلیػو بعػد مػدّ جامیكػف  لػـ د مػف إذا قّمػ :ٖٔمسألة 

ف خطػػػؤه الحقػػػًا كػػػاف شػػػرعًا وقػػػد تبػػػیّ  كػػػاف معتمػػػدًا فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى طریػػػؽ معتبػػػر 
اّل  كالجاىػػػػػؿ القاصػػػػػػر  ة وعػػػػػػدميا  كمػػػػػػا فػػػػػػاف فػػػػػػي المعذورّیػػػػػر  ویختمفكالمقّصػػػػػ وا 

بیانػػو فػػي المسػػألة الحادیػػة   یختمفػػاف فػػي الحكػػـ بػػاإلجزاء وعدمػػو  حسػػبما مػػر   قػػد
 .ةعشر 

بعػػد العػػدوؿ عنػػو إلػػى  - ثانیػػاً  - تالعػػدوؿ إلػػى المّیػػ  یجػػوز ال :ٗٔ ةمسػػأل
و  فػي محّمػ یكػف  لػـأّف العػدوؿ عنػو  إذا ظيػر  والعمؿ مستندًا إلى فتػواه  إاّل  الحيّ 
 یعمػػـ لػػـعمػـ أو الثػػاني أ  إذا صػػار إاّل  إلػػى الحػيّ  العػػدوؿ مػف الحػػيّ   یجػػوز الكمػا 
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والعمػـ  ا مػع التسػاويوأّمػ  بتبلئػوض افػی معػر  لمسػائؿ التػيا االختبلؼ بینيما فػي
 (.ٛالمسألة ) ـ فيا تقدّ ممّ  باالختبلؼ ففیو تفصیؿ یظير 

ؼ المجتيػػد عػػف الفتػػوى فػػي مسػػألة أو عػػدؿ مػػف الفتػػوى إذا توّقػػ :٘ٔمسػػألة 
واالحتیػاط إف  - وفػػؽ مػا سػبؽ - المقم د بیف الرجوع إلى غیػػره ؼ تخػی ر إلى التوقّ 
 أمكػف.

ت مطمقػػًا أو فػػػي البقػػاء عمػػى تقمیػػػد المّیػػ د مجتيػػػدًا یجػػّوز إذا قّمػػ :ٙٔمسػػألة 
بػػؿ   لبقػػاء عمػػى تقمیػػده فػػي ىػػذه المسػػألةا  یجػػوز ال  ذلػػؾ المجتيػػدالجممػػة فمػػات 

 یجب الرجوع فیيا إلى األعمـ مف األحیاء.
ذا قمّ  بوجوبػو   أو العػدوؿ إلػى الحػيّ  د مجتيدًا فمات فقّمد الحّي القائؿ بجػواز وا 

مػات  یجػب  ـ  ثُػ فعػدؿ إلیػو ؿمو مف فتاوى األوّ یتعمّ   لـ خصوص مامطمقًا  أو في 
فیيػػػا وجػػػوب تقمیػػػد أعمػػػـ  الرجػػػوع فػػػي ىػػػذه المسػػػألة إلػػػى أعمػػػـ األحیػػػاء  والمختػػػار 

فمػو كػاف  - الكػبلـ كمػا ىػو محػؿّ  - باالختبلؼ بینيـ في الفتوىعمـ الثبلثة مع ال
زمػػو الرجػػوع إلػػى تقمیػػده ل  مػػف اآلخػػریف - فػػي نظػػره - ؿ ىػػو األعمػػـيػػد األوّ المجت

 في جمیع فتاواه.
مػػات ذلػؾ المجتيػػد فعػػدؿ  ـ  ثُػ  عمػػؿ عمػى رأیػػوإذا قّمػػد المجتيػد و  :ٚٔمسػألة 

عمیػػو إعػػادة األعمػػاؿ الماضػػیة تجػػب  الو فػػبل إشػػكاؿ فػػي أّنػػ  لمجتيػػد الحػػيّ إلػػى ا
الخمػػؿ فیيػػا موجبػػًا لبطبلنيػػا  یكػػف لػػـفیمػػا إذا  التػػي كانػػت عمػػى خػػبلؼ رأي الحػػيّ 

 ـ  ثُػػ   كمػػف تػػرؾ السػػورة فػػي صػػبلتو اعتمػػادًا عمػػى رأي مقم ػػدهيػػؿ القصػػوريّ مػػع الج
سػػػورة  بػػػؿ  بغػػػیر ىا عمػػػیو إعػػادة مػػا صػػبّل تجػػب  الو ف ّنػػ  جػػػوبياقّمػػد مػػف یقػػػػوؿ بو 

 ى فػي غیػػر إعادة األعماؿ الماضػیة ویجتػزئ بيػا مطمػػقًا حتّػ تجب ال وأنّ  المختار 
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 ىذه الصػورة.
شػروطػػػػيا  ویكػػػػفي أف أجػػػػزاء العػػػػبادات الػواجػػػػبة و  ـمّ یجػػػػب تعػػػػ :ٛٔمسػػػألة 

 یمػػـز فیػػيا مػػف األجػزاء والشػػروط  وال ر عبػػاداتو جامعػػػة لمػا یعتػػػب یعػػمـ إجػػػمااًل أفّ 
ذا عػرضػت لػو یػػعرؼ حكػػميا  في أثنػػػاء العبػػادة مسػػػألة ال العػمـ تػفصػیبًل بػذلؾ  وا 

نت یػسػػأؿ عنيػا بعػػد الػفػػراغ  فػ ف تبػػیّ  ـ  ثُ  العمػؿ عػمى بعػض االحتػماالت لػػو  جاز 
ف تػبػیّ لػو الصػحّ   ف البػطبلف أعػاده.ة اجػتػزأ بالػعػمؿ  وا 

ف مسػائؿ كجممػة مػ - ـ المسػائؿ التػي یبتمػى بيػا عػادةیجػب تعّمػ :ٜٔمسألة 
و إلیػو عنػد متوّجػ یقػع فػي مخالفػة تكمیػؼ إلزامػيّ  لػئبّل  - والسيو في الصبلة الشؾّ 

 ابتبلئو بيا.
جتيػػػدًا عػػػاداًل  و یشػػػترط فػػػي مرجػػػع التقمیػػػد أف یكػػػوف مـ أّنػػػتقػػػدّ  :ٕٓمسػػػألة 

 :   موروتثبت العدالة بأُ 
 ة كاالختبػػار االطمئنػػاف الحاصػػؿ مػػف المناشػػئ العقبلئّیػػأو  العمػػـ الوجػػدانيّ  ؿ:األوّ 

 ونحوه.
 شيادة عادلیف بيا. الثاني:
  وىػػػو ینيّ والمػػػراد بػػػو حسػػػف المعاشػػػرة والسػػػموؾ الػػػدحسػػػف الظػػػاىر   الثالػػػث:

 لیف.مریف األوّ یثبت أیضًا بأحد األ
 ـدّ بالشػرط المتقػ - بػالعمـ  وباالطمئنػاف - ة أیضػاً واألعممّیػ - ویثبت االجتياد

وبشيادة عادلیف مف أىؿ الخبرة  بؿ یثبت بشيادة مف یثػؽ بػو مػف أىػؿ الخبػرة  -
ف كاف واحدًا  ولكف  مثميػا  یعارضػيا شػيادة في شػيادة أىػؿ الخبػرة أف ال یعتبر وا 

یكػػػوف  خبػػػرة بحػػدّ  بػػالخبلؼ  ومػػع التعػػػارض یأخػػذ بشػػػيادة مػػف كػػاف منيمػػػا أكثػػر 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾظ 

 احتماؿ إصابة الواقع في شيادتو أقوى مف احتماليا في شيادة غیره.
 ا مػػف یفقػػد غیػػر المجتيػػد مطمقػػًا  وأّمػػ یحػػـر اإلفتػػاء عمػػى غیػػر  :ٕٔمسػػألة 

 یره بيا.الشروط فیحـر عمیو الفتوى بقصد عمؿ غ االجتياد مف سائر 
فػػػع إلیػػػو وال الشػػػيادة الترا  ال یجػػػوزو  القضػػػاء عمػػػى مػػػف لػػػیس أىػػػبًل لػػػو ویحػػػـر 
المػػاؿ المػػأخوذ بحكمػػو المعمػػوـ بػػذلؾ  وكػػذا  اسػػتنقاذ الحػػؽّ  ینحصػػر   عنػػده إذا لػػـ
اّل صًا بطریؽ شرعيّ ًا أو مشخّ شخصیّ یكف  لـحراـ إذا  ى فیمػا فيو حػبلؿ  حتّػ   وا 

ف أثػـ فػي طریػػؽ الحصػوؿ عمیػػو فػي ىػػذا  اسػػتنقاذه بػالترافع ینحصػر  إذا لػـ إلیػػو وا 
   الفرض.

 لػو العمػؿ بفتػوى نفسػو  بػؿ یجػوز  المتجػّزئ فػي االجتيػاد یجػوز  :ٕٕمسػألة 

 مع العمػـ بمخالفػة فتػواه لفتػوى األعمػـ  أو فتػوى مػف یسػاویو لغیره العمؿ بفتواه إاّل 
ألعمػـ إذا لو مػع وجػود اینفذ قضاؤه و و  - ا سبؽعمى تفصیؿ عمـ ممّ  - لعمـفي ا

 ؼ عمیيا القضاء.ًا بو مف األحكاـ التي یتوقّ عرؼ مقدارًا معتدّ 
ؿ رأیػػػو أو عػػػروض مػػػا فػػي مػػػوت المجتيػػػد أو فػػػي تبػػدّ  إذا شػػػؾّ  :ٖٕمسػػػألة 

 ف الحاؿ.البقاء عمى تقمیده إلى أف یتبیّ  تقمیده  جاز  یوجب عدـ جواز 
نفسػػػو تقمیػػػد  عمػػػؿ یعمػػػؿ بمقتضػػػى تقمیػػػد موّكمػػػو الالوكیػػػؿ فػػػي  :ٕٗمسػػػألة 

اّل  یكػػػوف ال مػػػایف  فػػػالبلـز مراعػػػاة مػػػأخوذًا بػػػالواقع بمحػػػاظ نفػػػس العمػػػؿ أو آثػػػاره  وا 
 .التقمیدیف  وكذلؾ الحكـ في الوصيّ  كبل

ؼ في األوقػاؼ أو فػي المأذوف والوكیؿ عف المجتيد في التصرّ : ٕ٘مسألة 
ففػي قّیمػًا ا المنصػوب مػف قبمػو ولّیػًا و وأّمػ أمواؿ القاصػریف ینعػزؿ بمػوت المجتيػد 

 مراعاة االحتیاط في ذلؾ. یترؾ بلبموتو إشكاؿ فانعزالو 
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ى لمجتيػػػد نقضػػػو حتّػػػ  یجػػػوز الحكػػػـ الحػػػاكـ الجػػػامع لمشػػػرائط  :ٕٙمسػػػألة 
حكمػو  یكػوف القطعػًا مػف الكتػاب والسػنة  نعػـ  إذا كاف مخالفًا لمػا ثبػت آخر  إاّل 

كًا لػػو ػس ممػػػػػػي لیػػػػعدّ و لممػـ بػػػػػػي حكذػاؿ الػػػالمػػ ـ أفّ ػ: مػػف عمػػ ًا لمواقػػع  مػػثبلً ّیػػر مغ
 تو.ممكیّ  ترتیب آثار   وزػیج ال

عمػػػى  - لمجتيػػػد وجػػػب عمیػػػویخػػػالؼ فتػػػوى ا إذا نقػػػؿ ناقػػػؿ مػػػا :ٕٚمسػػػألة 
إعبلـ مف سػمع منػو ذلػؾ  إذا كػاف لنقمػو دخػؿ فػي عػدـ جػري السػامع  - األحوط

اّل عمػػى وفػػؽ وظیفتػػو الشػػرعیّ  إعبلمػػو  وكػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا أخطػػأ  یجػػب لػػـ ة  وا 
 تيد في بیاف فتواه.المج

دیػو  فیمػا إذا كانػت فتػواه عمیػو إعػبلـ مقمّ یجب  بلا إذا تبّدؿ رأي المجتيد فوأمّ 
عمػػػػى الناقػػػػؿ إعػػػػبلـ تبػػػػّدؿ یجػػػػب  الابقػػػػة لمػػػػوازیف االجتيػػػػاد  وكػػػػذلؾ السػػػػابقة مط

 الرأي.
حصػػؿ االطمئنػػاف  إذا تعػػارض النػػاقبلف فػػي فتػػوى المجتيػػد فػػ فْ  :ٕٛمسػػألة 

نقمػػػػو أحػػػػدىما ىػػػػو فتػػػػواه فعػػػػبًل  ة بكػػػػوف مػػػػائف العقبلئّیػػػػالناشػػػػئ مػػػػف تجمیػػػػع القػػػػرا
اّل  فبل أو رجػع إلػى االستعبلـ مػف المجتيػد عمػؿ باالحتیػاط   یمكف  لـ ف ف إشكاؿ  وا 
 االستعبلـ.ف مف الواقعة إلى حیف التمكّ  أو أّخر   - وفؽ ما سبؽ - غیره

ىػػػػي:  - فػػػػي مرجػػػػع التقمیػػػػد يػػػػا تعتبػػػػر أنّ  ّر التػػػػي مػػػػ - العدالػػػػة :ٜٕمسػػػػألة 
سػة الناشػئة غالبػًا عػف خػوؼ راسػل فػي الػنفس  ة الشػریعة المقدّ االستقامة في جػادّ 

فػػي المعاصػػي مػػف  فػػرؽ الأو فعػػؿ حػػراـ مػػف دوف مػػؤم ف  و  وینافیيػػا تػػرؾ واجػػب
د وقػػوع المعصػػیة وتعػػود ىػػذه الجيػػة بػػیف الصػػغیرة والكبیػػرة  وترتفػػع العدالػػة بمجػػرّ 

 بالتوبة والندـ.
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 فصؿ
  ة المقّدسةالمحّرمات في الشريع

  والیػػأس مػػف روح تعػالی مػػف أعظػـ المعاصػػي: الشػرؾ بػػا إفّ : ٖٓمسػألة 
ابػػػو لمعاصػػػي أي عذ تعػػػالیا  فرجػػػو  واألمػػػف مػػػف مكػػػر أي رحمتػػػو و  تعػػػالیا 

نكػػار  اه مػػف حیػػث الوأخػػذه إّیػػ   والمحاربػػة ألولیػػاء تعػػالیمػػا أنزلػػو ا  یحتسػػب  وا 
اسػػتياف بػػو صػػاحبو  وعقػػوؽ  الػػذنوب مػػا دّ أشػػ الػػذنب فػػ فّ    واسػػتحقار تعػػالی ا

رًا لجمیميمػػػا عمػػػى الولػػػد  وقتػػػؿ وجػػػو یعػػػّد تنّكػػػ الوالػػػدیف وىػػػو اإلسػػػاءة إلیيمػػػا بػػػأيّ 
ذلػػؾ   غیػر ي عمیػو بجػرح أو ضػرب أو محقػوف الػدـ وكػذلؾ التعػدّ  المسػمـ بػؿ كػؿّ 

نػة ىػو رمیيمػا بارتكػاب الفاحشػة كالزنػاء مػف دوف بیّ وقذؼ المحصف والمحصػنة و 
المیػػػػػػزاف والمكیػػػػػػاؿ ونحوىمػػػػػػا أكػػػػػػؿ مػػػػػػاؿ الیتػػػػػػیـ ظممػػػػػػًا  والػػػػػػبخس فػػػػػػي عمیػػػػػػو  و 

ؼ تصػرّ  إذا كاؿ أو وزف ونحو ذلػؾ  والسػرقة وكػذلؾ كػؿّ  تماـ الحؽّ  ییوفّ  ال بأف
وأكػػؿ الربػػا   مػػف الزحػػؼ والفػػرار   دوف رضػػاه فْ ِمػػ بحكمػػو فْ فػػي مػػاؿ المسػػمـ وَمػػ
تمناء وجمیػػػػػػػع   والزنػػػػػػػاء والمػػػػػػػواط والسػػػػػػحؽ واالسػػػػػػػوالقرضػػػػػػيّ  بنوعیػػػػػػو المعػػػػػػػامميّ 

الػػزوج والزوجػػة  والقیػػادة وىػي السػػعي بػػیف اثنػػیف  ة مػػع غیػر االسػتمتاعات الجنسػػیّ 
ویسػكت عنيػا  ف یػرى زوجتػو تفجػر ىػي أـ  والدیاثػة و ما عمى الوطء المحػرّ لجمعي

بػػػو  ر یتضػػػرّ  ال ى مػػػاة  والكػػػذب حتّػػػعمػػػـ أو حّجػػػ یػػػر یمنعيػػػا منػػػو  والقػػػوؿ بغ وال
)صػػّمی ا عمیػػو  و عمػػى رسػػولوأ تعػػالی مػػى اه حرمػػًة الكػػذب عومػػف أشػػدّ  الغیػر 
مػػػا أنػػػػزؿ ا   والفتػػػوى بغیػػػر  وشػػػيادة الػػػزور  )عمػػػیيـ السػػػبلـ( واألوصػػػیاء وآلػػػو(

كػذبًا فػػي مقػاـ فصػػؿ الػدعوى  وكتمػػاف  تعػالی مػوس وىػػي الحمػؼ بػػاوالیمػیف الغَ 
ف شػيده مػف غیػر  ـ  ف أشيد عمى أمر ثُ الشيادة ممّ  ياد إشػ طمب منػو أداؤىػا بػؿ وا 
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 و یحـر عمیو حجب شيادتو في نصرة المظموـ.المظموـ مف الظالـ ف نّ  إذا مّیز 
 دًا وكػػذلؾ تػػرؾ صػػوـ شػػير ومػػف أعظػػـ المعاصػػي أیضػػًا: تػػرؾ الصػػبلة متعّمػػ

ة اإلسػػبلـ ومنػػع الزكػػاة المفروضػػة  وقطیعػػة الػػرحـ وىػػي رمضػػاف وعػػدـ أداء حّجػػ
ب بعػػد اليجػػرة والتعػػرّ  وجػػو فػػي مقػػاـ یتعػػارؼ فیػػو ذلػػؾ  تػػرؾ اإلحسػػاف إلیػػو بػػأيّ 

مػػاف المسػػمـ والمقصػػود بػػو االنتقػػاؿ إلػػى بمػػد ینػػتقص فیػػو الػػدیف أي یضػػعؼ فیػػو إی
سػػة ي فیػػو مػػا وجػػب عمیػػو فػػي الشػػریعة المقدّ یسػػتطیع أف یػػؤدّ  ة أو البالعقائػػد الحّقػػ

یمحػؽ  مػاأنػواع المسػكرات و  وسػائر  رب الخمػر أو یجتنب مػا حػـر عمیػو فیيػا  وشػ
 مػػػػػة المحػػػػػـالحیوانػػػػػات محرّ  وسػػػػػائر  ة(  وأكػػػػػؿ لحػػػػػـ الخنزیػػػػػر یػػػػػرَ اع )البِ بيػػػػػا كالفّقػػػػػ

ونحوىػا  وأكؿ السػحت ومنػو ثمػف الخمػر   شرعيّ  أزىؽ روحو عمى وجو غیر  وما
صػػرؼ ؿ ىػو واألوّ  واإلسػراؼ والتبػذیر يـ  یػة والكػاىف وأضػرابالزانیػة والمغنّ  وأجػر 

الحقػػوؽ  وحػػبسینبغػػي   ال ینبغػػي والثػػاني ىػػو صػػرفو فیمػػا االمػػاؿ زیػػادة عمػػى مػػ
ب ػػػومعونػة الظػالمیف والركػوف إلػیيـ وكػذلؾ قبػوؿ المناص  عسػر ة مف غیر المالیّ 

ي لػػػػو فػػػػي دّ ػػػػػػؿ مشػػػػروعًا وكػػػػاف التصػػػػػػاف أصػػػػؿ العمػػػػػػ فیمػػػػا إذا كـ إاّل ػف قبميػػػػػػػػػػم
 ة المسممیف.ػػمصمح

  یكػوف مسػتورًا عػف النػاس ابعیػب فػي غیبتػو مّمػ وغیبة المؤمف وىي أف یذكر 
وسػواء أكػاف العیػب فػي بدنػو أـ فػي نسػبو   النتقاص منو أـ السواء أكاف بقصد ا

ذلػػؾ  أـ فػػي خمقػػو أـ فػػي فعمػػو أـ فػػي قولػػو أـ فػػي دینػػو أـ فػػي دنیػػاه أـ فػػي غیػػر 
یكػوف بػالقوؿ  بػیف أف فػي الػذكر  فػرؽ العیبػًا مسػتورًا عػف النػاس  كمػا  یكوف اممّ 

سػامع یقصػػد  الغیبػػة بصػورة وجػػود أـ بالفعػؿ الحػاكي عػػف وجػود العیػػب  وتخػتّص 
عبلمو أو ما ىو في حكـ ذلػؾ  كمػا  فیيػا مػف تعیػیف المغتػاب فمػو  ُبػد   الإفيامو وا 
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ؿ: )أحػػد أوالد زیػػد كػػوف غیبػػة  وكػػذا لػػو قػػای بػػاف( الاؿ: )واحػػد مػػف أىػػؿ البمػػد جَ قػػ
 یحـر ذلؾ مف جية لزوـ اإلىانة واالنتقاص ال مف جية الغیبة. باف(  نعـ قد جَ 

ًا االسػػػتحبلؿ مػػػف وبػػػة والنػػػدـ  واألحػػػوط اسػػػتحبابویجػػػب عنػػػد وقػػػوع الغیبػػػة الت
لػو  بػؿ لػػو  و االسػػتغفار أ - مػى ذلػؾ مفسػدةب عتترتّػػ  إذا لػـ - الشػخص المغتػاب

حوط لزومػػًا حرمػػة المغتػػاب فػػاأل منػػو مػػف ىتػػؾ بلؿ تػػدارکًا لمػػا صػػدر حاالسػػت د  ُعػػ
 سدة.القیاـ بو مع عدـ المف

  :الغیبة في موارد وتجوز 
   بو. العیب المستتر  اغتیابو في غیر  فسؽ فیجوز بال المتجاىر  :منيا
عمى ما  لممظموـ غیبتو واألحوط وجوبًا االقتصار  الظالـ لغیره فیجوز  :ومنيا

  ال مطمقًا. لو كانت الغیبة بقصد االنتصار 
الغیبػة بقصػد النصػػح كمػا لػػو استشػاره شػػخص  نصػػح المػؤمف فتجػػوز  :ومنيػا

ف ا في تزویج امػرأة فیجػوز  ذلػؾ ابتػداًء  عیبيػا  بػؿ یجػوز  سػتمـز إظيػار نصػحو وا 
   ب مفسدة عظیمة عمى ترؾ النصیحة.بدوف استشارة إذا عمـ بترتّ 

الػردع  یمكػف لـفیما إذا  ع المغتاب عف المنكر ما لو قصد بالغیبة رد :ومنيا
 بغیرىا.

غیبتػػػػو  الشػػػػخص المغتػػػػاب فتجػػػػوز  خیػػػػؼ عمػػػػى الػػػػدیف مػػػػفمػػػػا لػػػػو  :ومنيػػػػا
   .لدینيّ ا ب الضرر یترتّ  لئبّل 

 .جرح الشيود :ومنيا
الػػبلـز حفظػػو عػػف  یقػػع فػػي الضػػرر  مػػا لػػو خیػػؼ عمػػى المغتػػاب أف :ومنيػػا
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 .غیبتو لدفع ذلؾ عنو الوقوع فیو فتجوز 
ف أّدى ذلؾ إلى نقص في قائميا. :ومنيا  القدح في المقاالت الباطمة وا 

  شػروطو ر مػع تػوفّ  ویجب النيي عف الغیبة بمنػاط وجػوب النيػي عػف المنكػر 
 یستمـز محذورًا.  یرّد عنو ما لـالمغتاب و  ف ینصر واألحوط األولى لسامعيا أ

ذالومػػف أعظػػـ المعاصػػي األُ  ىانتػػو وا  لػػو وىجػػاؤه خػػرى: سػػّب المػػؤمف ولعنػػو وا 
ذاعػػػػة سػػػػّره و  خافتػػػػو وا  إذا كػػػػاف فقیػػػػرًا   سػػػػّیما واالسػػػػتخفاؼ بػػػػو والع عثراتػػػػو تتّبػػػػوا 

فیػو  والنمیمػة بػیف المػؤمنیف  یس ىػویعیبو ولػ البيتاف عمى المؤمف وىو ذكره بماو 
لممسػػػػمـ فػػػػي بیػػػػع أو شػػػػراء أو نحػػػػو ذلػػػػؾ مػػػػف  یوجػػػػب الفرقػػػػة بیػػػػنيـ  والغػػػػّش  بمػػػػا

 المعػػامبلت  والفحػػش مػػف القػػوؿ وىػػو الكػػبلـ البػػذيء الػػذي یسػػتقبح ذكػػره  والغػػدر 

 یظيػر  اؿ وىػو أفواالختیػ المسممیف  والكبر  ى مع غیر والخیانة ونقض العيد حتّ 

ة تسػتوجبو  والریػاء والسػمعة وأرفع مف اآلخػریف مػف دوف مزّیػ أكبر  اإلنساف نفسو
ا مػػػف دوف بقػػػوؿ أو فعػػؿ وأّمػػػأثػػػره  فػػي الطاعػػػات والعبػػادات  والحسػػػد مػػػع إظيػػار 

ف كػاف مػف الصػػفات الذمیمػة  و  یحػـر ذلػؾ فػبل ى یتمّنػػ بالغبطػة وىػي أف بػأس الوا 
 زوالو عنو.ى یتمنّ  مف دوف أف بمثؿ ما رزؽ بو اآلخر  اإلنساف أف یرزؽ

ف كػػػاف ومػػػف أعظػػػـ المعاصػػػي أیضػػػاً  : الرشػػػوة عمػػػى القضػػػاء إعطػػػاًء وأخػػػذًا وا 
ة لػو كالشػطرنج والنػرد والدوممػة سواء أكاف باآلالت المعػدّ    والقمار القضاء بالحؽّ 

ب فعمػػو وتعمیمػػو وتعّممػػو والتكّسػػ ذلػػؾ ویحػػـر أخػػذ الػػرىف أیضػػًا  والسػػحر  أـ بغیػػر 
ي كالضػػػرب عمػػػى الػػػدفوؼ والطبػػػوؿ والػػػنفل فػػػي واسػػػتعماؿ المبلىػػػ  بػػػو  والغنػػػاء
عمػػػػى نحػػػػو تنبعػػػػث منػػػػو الموسػػػػیقى المناسػػػػبة  والضػػػػرب عمػػػػى األوتػػػػار  المزامیػػػػر 

 لمجالس الميو والمعب.
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خػرى مػف ىػذه الػبعض منيػا فػي مواضػع أُ  كػر ـ ذُ مػا تقػدّ  مات غیر وىناؾ محرّ 
مػف مػوارد  مػةمػات المتقدّ ؽ بعػدد مػف المحرّ یتعّمػ فیيا بعػض مػا الرسالة  كما ذكر 
و قنػػػا لمعمػػػـ والعمػػػؿ إّنػػػمػػػف الزلػػػؿ ووفّ  تعػػػالیذلػػػؾ  عصػػػمنا ا  االسػػػتثناء وغیػػػر 

 حسبنا ونعـ الوكیؿ.

 فصؿ
 أقساـ االحتياط

في مسائؿ ىذه الرسػالة عمػى قسػمیف: واجػب  االحتیاط المذكور  :ٖٔمسألة 
)یجػػػب عمػػػى األحػػػوط أو األحػػػوط  عػػػف االحتیػػػاط الواجػػػب بػػػػ   ونعب ػػػر ومسػػػتحبّ 

مقتضػػى االحتیػػاط  یتػػرؾ العمػػى االحتیػػاط أو  و وجوبػػو مبنػػيّ ًا أو لزومػػًا  أوجوبػػ
 فیو( ونحو ذلؾ.

 )األحوط استحبابًا( أو )األحوط األولى(. بػ عف االحتیاط المستحبّ  ونعب ر 
ـز فػػػي مػػػػوارد االحتیػػػاط الواجػػػػب ىػػػو العمػػػؿ باالحتیػػػػاط أو الرجػػػوع إلػػػػى والػػػبّل 

 ـ.عمى التفصیؿ المتقدّ  مع رعایة األعمـ فاألعمـ مجتيد آخر 
تػرؾ االحتیػاط والعمػؿ وفػؽ الفتػوى  فیجػوز  ا في موارد االحتیػاط المسػتحبّ وأمّ 

 المخالفة لو.

 بياف
 المستحّبات والمکروىاتفي 

ات المػذكورة فػي أبػواب ىػذه الرسػالة یبتنػي كثیرًا مف المستحبّ  إفّ  :ٕٖمسألة 
ف تثبػػػت عنػػػدنا فیتعػػػیّ   ا لػػػـة السػػػنف  ولّمػػػالتسػػػامح فػػػي أدّلػػػاسػػػتحبابيا عمػػػى قاعػػػدة 
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المكروىػػػػػات فتتػػػػػرؾ برجػػػػػاء الحػػػػػاؿ فػػػػػي  ة  وكػػػػػذااإلتیػػػػػاف بيػػػػػا برجػػػػػاء المطموبّیػػػػػ
لیو ُأنیب. با عمیو توكّ ة  وما توفیقي إاّل المطموبیّ   مت وا 
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 كتاب الطيارة

 وفیو مباحث:

 ؿالمبحث األوّ 
 أقساـ المياه وأحكاميا

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 مضاؼو طمؽ إلی مانقساـ الماء 

 سمیف:ینقسـ ما یستعمؿ فیو لفظ الماء إلى ق
مضػاؼ إلیػو   ماؿ لفظ المػاء فیػو بػبلاستع یصحّ  ماء مطمؽ  وىو: ما ؿ:األوّ 

أف  و یصػػحّ ذلػػؾ  ف ّنػػ أو غیػػر  أو البئػػر  أو النيػػر  كالمػػاء الػػذي یكػػوف فػػي البحػػر 
ضافتو إلى البحر   یف ال لتصحیح االستعماؿ.مثبًل لمتعی یقاؿ لو: ماء  وا 
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اسػتعماؿ لفػظ المػاء فیػو بػبل مضػاؼ  یصػحّ    وىو: ما الماء مضاؼ الثاني:
  مجػػػازًا  ولػػذا یصػػػحّ یقػػاؿ لػػػو )مػػاء( إاّل  و الاف  ومػػػاء الػػورد  ف ّنػػػمػػػاء الرّمػػإلیػػو  ك

 سمب الماء عنو.

 الفصؿ الثاني
  الماء المطمؽحکـ  

 :ةة لو  أو لو مادّ ا ال مادّ الماء المطمؽ إمّ 
   . یبمغ مقداره الكرّ    أو كثیر یبمغ مقداره الكرّ  ا قمیؿ الإمّ  ؿ:واألوّ 

س عمػى تفصػیؿ یػأتي فػي المسػألة متػنجّ والقمیؿ ینفعػؿ بمبلقػاة الػنجس  وكػذا ال
ضػػػع المبلقػػػػاة حینئػػػٍذ بمو  ة فالنجاسػػػة تخػػػػتّص (  نعػػػـ إذا كػػػاف متػػػػدافعًا بقػػػوّ ٘ٔٗ)

سػػواء أكػػاف جاریػػًا مػػف األعمػػى إلػػى تسػػري إلػػى المتػػدافع منػػو   والمتػػدافع إلیػػو  وال
تسػػػػري  و المیػػػػزاب إلػػػػى الموضػػػػع الػػػػنجس  ف ّنػػػػاألسػػػفؿ  كالمػػػػاء المنصػػػػّب مػػػػف ال

الجػاري عمػى السػػطح     فضػبًل عػف المقػػدار النجاسػة إلػى أجػزاء العمػػود المنصػبّ 
رة المبلقػػػي اأـ كػػػاف متػػػدافعًا مػػػف األسػػػفؿ إلػػػى األعمػػػى  كالمػػػاء الخػػػارج مػػػف الفػػػوّ 

ارة  تسري النجاسة إلى العمود  وال إلػى مػا فػي داخػؿ الفػوّ  و اللمسقؼ النجس  ف نّ 
 . وكذا إذا كاف متدافعًا مف أحد الجانبیف إلى اآلخر

س  فضػبًل عػف المتػنجّ ینفعؿ بمبلقاة النجس     فبلالذي یبمغ الكرّ  ا الكثیر وأمّ 
بحكمػو كمػا ًا أو مػا ىػو رًا فعمّیػبموف النجاسة أو طعميا أو ریحيا تغیّ  ر  إذا تغیّ إاّل 

 سیأتي.
وصػػػػػؼ ليػػػػا  أو كػػػػػاف وصػػػػفيا یوافػػػػػؽ  إذا كانػػػػػت النجاسػػػػة ال: ٖٖمسػػػػألة 



 طغ/  أقساـ الماء المطلؽ كأحکاموا - كتاب الطوارة 

 

ف كانػػت   یػػنجس المػػاء الكػػرّ   لممػػاء  لػػـًا الوصػػؼ الػػذي یعػػّد طبیعّیػػ بوقوعيػػا فیػػو وا 
ة ا إذا كػػاف منشػػأ عػػدـ فعمّیػػكػػاف ليػػا خػػبلؼ وصػػؼ المػػاء لغّیػػره  وأّمػػ لػػو بمقػػدار 

كمػا لػو مػزج  - ء یوافؽ وصؼ النجاسػةلمما طبیعيّ  عروض وصؼ غیر  ر التغیّ 
فاألحوط لزومًا االجتناب عنػو حینئػٍذ   - مثبًل قبؿ وقوع الدـ فیو بالصبغ األحمر 

ة المػػاء وغمبتػػو بمػػا لػػو مػػف األوصػػاؼ قاىرّیػػ ر العبػػرة بكػػوف منشػػأ عػػدـ التغّیػػ ألفّ 
 . ة لو ال أمرًا آخرطبیعیّ  التي تعدّ 

ة والغمظػػة بالنجاسػػة مػػف حیػػث الرّقػػ  المػػاء الكػػرّ  إذا فػػرض تغّیػػر  :ٖٗمسػػألة 
  ف والطعػػػـ والػػػریحبػػػالمو  ة والثقػػػؿ أو نحػػػو ذلػػػؾ مػػػف دوف حصػػػوؿ التغّیػػػر أو الخّفػػػ

 مضافًا. یصر   لـ س مایتنجّ   لـ
و أو ریحػو بالمجػاورة لمنجاسػة أو طعمػ  لوف الماء الكػرّ  ر إذا تغیّ  :ٖ٘مسألة 

مػا إذا وقػع جػزء مػف المیتػة فػي مثػؿ  سػّیما االحتیاط باالجتناب عنو  ال یترؾ فبل
 بمجموع الداخؿ والخارج. ر فیو وتغیّ 

 یػػػػنجس  إاّل   س فیػػػػو لػػػػـبوقػػػػوع المتػػػػنجّ   المػػػػاء الكػػػػرّ  ر إذا تغّیػػػػ :ٖٙمسػػػػألة 
بالػػدـ یقػػع فػػي  ر س  كالمػػاء المتغّیػػبوصػػؼ النجاسػػة التػػي تكػػوف لممتػػنجّ  ر یتغّیػػ أف

 و ینجس.أصفر  ف نّ  لونو فیصیر  فیغّیر  الكّر 
بوصػؼ الػنجس فػي الجممػة   ر ّیػیكفي في حصػوؿ النجاسػة التغ :ٖٚمسألة 

 س.بمبلقاة الدـ تنجّ   الماء الكرّ  حدًا معو  ف ذا اصفّر متّ  یكف  لـولو 
 ة عمى قسمیف:وىو ما لو مادّ  والثاني:

أو المػاء الجػاري  یػو مػاء البئػر ة  وىذا إف صػدؽ عمتو طبیعیّ ما تكوف مادّ  .ٔ
ف كاف أقؿّ ینجس بمبلقاة النجاسة و   لـ عمػى الػنيج الػذي   إذا تغّیػر   إاّل مف الكػرّ  ا 
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 والعیػػػػػوف  بػػػػیف مػػػػػاء األنيػػػػار فػػػػػرؽ فػػػػي المػػػػاء الجػػػػػاري  سػػػػبؽ بیانػػػػو  مػػػػػف غیػػػػر 
ف س تػنجّ  - كالراكػد النػابع عمػى وجػو األرض - یصدؽ عمیو أحػد العنػوانیف  لـ وا 
و المػػاء عمیػ بحیػث یصػدؽ ولػو بعػبلجٍ   یجػػرِ  مػا لػـ قػاة النجاسػة إذا كػاف قمػیبلً بمبل

 الجاري.
اـ  وسػیأتي بیػاف حكمػو فػي المسػألة ة كمػاء الحّمػتو طبیعیّ تكوف مادّ  ما ال .ٕ

(٘ٔ.) 
  ة لػػػوة طبیعّیػػػوجػػػود مػػػادّ  (الجػػػاري)فػػػي صػػػدؽ عنػػػواف  یعتبػػػر  :ٖٛمسػػػألة 

  یعتبػػر فػػي الجممػػة كػػبعض فصػػوؿ السػػنة  وال والػػدواـ ولػػو  والجریػػاف ولػػو بعػػبلجٍ 
كمػا  ینافیػو االنفصػاؿ الطبیعػيّ  منيػا  وال داد الفعمػيّ ة بؿ االستمصالو بالمادّ فیو اتّ 

 تو.و یكفي ذلؾ في عاصمیّ ح وتتقاطر  ف نّ ة مف فوؽ تترشّ لو كانت المادّ 
سػو صؿ بالجػاري فػي حكػـ الجػاري فػي عػدـ تنجّ لیس الراكد المتّ  :ٜٖمسألة 

 بسػاقیة یػنجس بالمبلقػاة إذا صػؿ بػالنير س  فالحوض المتّ بمبلقاة النجس والمتنجّ 
 منو عرفًا. یعّد جزءاً  فیما ال   وكذا أطراؼ النير الكرّ  مف كاف المجموع أقؿّ 

الطرؼ فػػػػ بعػػػض المػػػاء الجػػػاري دوف بعضػػػو اآلخػػػر  إذا تغّیػػػر  :ٓٗمسػػػألة 
ف كػػاف قمػػیبًل  والطػػرؼ اآلخػػر  ال ر السػػابؽ عمػػى موضػػع التغّیػػ  یػػنجس بالمبلقػػاة وا 

اّل  ذلػؾ الػبعض  تمػاـ قطػر  ر حكمو حكـ الراكػد إف تغّیػ  س ىػو المقػدار  فػالمتنجّ وا 

 فقط. المتغّیر 
  ة أـ ال وكػػاف قمػػیبلً ة طبیعّیػػلػػو مػػادّ  أفّ  فػػي مػػاء جػػاٍر  إذا شػػؾّ  :ٔٗمسػػألة 

 .مسبوقًا بوجودىا یكف لـیحكـ بنجاستو بالمبلقاة ما 
مبلقػػاة الػػنجس إذا نػػزؿ د یػػنجس بمجػػرّ  معتصػػـ ال مػػاء المطػػر  :ٕٗمسػػألة 
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اًل ـ  وكػػذا لػػو نػػزؿ أوّ متقػػدّ فو الثبلثػػة عمػػى الػػنيج الأحػػد أوصػػا ر یتغّیػػ  لػػـ عمیػػو مػػا
ونحػػوه   ر كػورؽ الشػج - ة والتتػابعولػو ألجػؿ الشػػدّ  - ًا لػػو عرفػاً ممػرّ  یعػدّ  عمػى مػا

وقػع عمػػى الػػنجس  ـ  ثُػػ عمیػػو أو نػزا منػػو  ًا فاسػػتقرّ ممػرّ  یعػػدّ  ا إذا نػػزؿ عمػى مػػا الوأّمػ
 كاف محكومًا بالنجاسة.

 فػػ ف كػػاف یتقػػاطر  كػػاف وكػاف قمػػیبلً فػػي م طػػر إذا اجتمػػع مػاء الم :ٖٗمسػػألة 

ف انقطع عنو التقاطر   عمیو المطر  كاف بحكـ القمیؿ. فيو معتصـ كالكثیر  وا 
 - بػػو معتػدّ  بمقػػدار  س إذا امتػزج معػػو مػاء المطػر المػػاء المتػنجّ  :ٗٗمسػألة 

اّل  یكػػػف لػػػـإذا  طيػػػر  وكػػػذا ظرفػػػو - ال مثػػػؿ القطػػػرة أو القطػػػرات  مػػػف األوانػػػي وا 
 بالغسؿ ثبلثًا عمى األحوط لزومًا. إاّل  ير یط فبل

النػػازؿ  یصػدؽ عرفػًا أفّ  أف فػػي جریػاف حكػـ مػاء المطػػر  یعتبػر : ٘ٗمسػألة 
ف كاف الواقع عمى المتنجّ  (مف السماء )ماء مطر ا إذا كػاف س قطرات منو  وأّمػوا 

 . یشممو حكـ ماء المطر ا نزؿ مف السماء قطرات قمیمة فبلمجموع م
 ونفػذ فػي جمیعػو طيػر  ر عمیو المط س إذا تقاطر اش المتنجّ الفر  :ٙٗمسألة 

ذا وصػػػؿ إلػػى أو التعػػدّ  یحتػػاج إلػػػى العصػػر  الجمیػػع  وال بعضػػو دوف بعػػػض د  وا 
البػػوؿ   بغیػػر س وصػػؿ إلیػػو دوف غیػػره  وىكػػذا الحػػاؿ فػػي الثػػوب المتػػنجّ  مػػا طيػػر 
ىػػػذا إذا  ف عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا تی بالغسػػػؿ مػػػرّ اّل إ یطيػػػر  س بػػػو فػػػبلا المتػػػنجّ وأّمػػػ
اّل  یكف لـ المزیػؿ  ا  ویكفػي التقػاطر مػف زواؿ عینيػُبد   بل ففیيما عیف النجاسة  وا 

 د.فیو التعدّ   یعتبر الفیما 
إلیيػػػػػػا  بشػػػػػػرط  بوصػػػػػػوؿ المطػػػػػػر  تطيػػػػػػر سػػػػػػة األرض المتنجّ  :ٚٗمسػػػػػػألة 

ا لػو ًا لػو عرفػًا  وأّمػا یعػّد ممػرّ یكوف مف السماء مباشرة ولو ب عانة الریح أو ممّ  أف
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ح كمػػا إذا ترّشػػ - ًا لػػو عرفػػاً ممػػرّ  یعػػدّ  ال آخػػر  إلیيػػا بعػػد الوقػػوع عمػػى محػػؿّ ؿ وصػػ
د رًا بمجػرّ مطيّػ یكػوف بلفػ - سػةفوصػؿ إلػى األرض المتنجّ  بعد الوقوع عمى مكاف

تػػو  فػػي مطيریّ  یعتبػر  فیػو مػػا حكػـ المػػاء القمیػؿ فیعتبػػر  وصػولو  بػػؿ یكػوف حكمػػو
 التقػاطر  ؼ حػاؿ اسػتمرار سػقّ نعـ لو جرى عمى وجو األرض فوصػؿ إلػى مكػاف م

 . مف السماء طير
نيػػا عمػػى شػػيء ح معمػػى عػػیف الػػنجس فترّشػػ المطػػر  إذا تقػػاطر  :ٛٗمسػػألة 

 رًا.متغیّ  یكف لـمعو عیف النجاسة و  یكف  لـس  إذا ینج  لـ آخر 
 بػیف الفقيػاء بحسب المسػاحة أقػواؿ  والمشػيور   الكرّ  في مقدار : ٜٗسألة م

 ثمػػف بػػو ثبلثػػة وأربعػػیف شػػبرًا إاّل أف یبمػػغ مكعّ  اعتبػػار يـ( عمػػی )رضػػواف ا تعػػالی
ف كػػػػاف یكفػػػػي بموغػػػػو شػػػػبر  ة وثبلثػػػػیف شػػػػبرًا أي سػػػػتّ  وىػػػػو األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا  وا 

و عػػػف إشػػػكاؿ یخمػػػ ا تقػػػدیره بحسػػػب الػػػوزف فػػػبلبػػػًا  وأّمػػػلتػػػرًا تقری (ٖٗٛیعػػػادؿ ) مػػػا
 عاة االحتیاط فیو.مرا یترؾ فبل

اختبلفيػػا  وال بػػیف تسػػاوي سػػطوحو و   رّ ي اعتصػػاـ الكػػفػػ فػػرؽ ال :ٓ٘مسػػألة 
ة ّیػػػتكفػػػي كرّ  نعػػػـ إذا كػػػاف المػػػاء متػػػدافعًا ال بػػػیف وقػػػوؼ المػػػاء وركػػػوده وجریانػػػو 

ة ّیػػػػة المتػػػدافع إلیػػػػو فػػػػي اعتصػػػاـ المتػػػػدافع منػػػػو  نعػػػـ تكفػػػػي كرّ ّیػػػػكرّ  المجمػػػوع وال
 سػو بمبلقػاةة المجمػوع فػي اعتصػاـ المتػدافع إلیػو وعػدـ تنجّ ّیػالمتدافع منو بؿ وكرّ 

 النجس.
اض ػػػػػاـ وغیػػره فػي األحكػاـ  فمػا فػي الحیبػیف مػاء الحّمػ فػرؽ ال :ٔ٘مسػألة 

ة  وكانت وحدىا أو بضمیمة مػا فػي الحیػاض صبًل بالمادّ إذا كاف متّ  - رةػػػػػالصغی
ولػػو  - ةالمػػادّ  تكػػف  لػػـة  أو صػػبًل بالمػػادّ متّ  یكػػف  لػػـا إذا اعتصػػـ  وأّمػػ - اً لیيػػا كػػرّ إ
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 یعتصـ. فبلًا كرّ  - اما في الحیاض إلیي بضـّ 
یعػػّد  اإلسػػالة المتعارفػػة فػػي زماننػػا ال المػػاء الموجػػود فػػي أنابیػػب: ٕ٘مسػػألة 

 یغسػػؿ بػػو البػػدف أو المبػػاس أفیكفػػي  بلء الجػػاري بػػؿ مػػف المػػاء الكػػّر  فػػمػػف المػػا
 .لزوماً  عمی األحوط تیفمف أف یغسؿ مرّ  ُبد   الة واحدة بؿ س بالبوؿ مرّ المتنجّ 

ذا كػاف المػػاء ال سػػًا فجػػرى عمیػػو موضػػوع فػػي طشػػت ونحػػوه مػػف األوانػػي متنجّ وا 
 فػي تطيیػر   واعتصػـ  وكػاف حكمػو حكػـ مػاء الكػرّ  ماء األنبوب وامتزج بػو طيػر 

اّل   س بػػو  ىػػذا إذا لػػـالمتػػنجّ   س عمػػى األحػػوط لزومػػًا  إاّل  تػػنجّ ینقطػػع المػػاء عنػػو وا 
ذا كػػػاف المػػاء المتػػػنجّ إذا كػػاف اإلنػػػاء مسػػبوقًا بالغسػػػؿ مػػرّ  س موضػػوعًا فػػػي تیف  وا 

یتػػػنّجس بانقطػػػاع مػػػاء  و ال أّنػػػالظػػػروؼ فحكمػػػو مػػػا سػػػبؽ إاّل  األوانػػػي مػػػف غیػػػر 
 األنبوب عنو. 
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 الفصؿ الثالث
 قميؿالحكـ الماء  

مػف الحػػدث  ومطي ػػر  طػاىر  المػاء القمیػؿ المسػػتعمؿ فػي رفػع الحػػدث األصػغر 
 والخبث.

والحػدث أیضػًا مػف الخبػث  ومطي ػر  طػاىر  والمستعمؿ في رفع الحدث األكبػر 
ف كػػػاف األحػػػوط اسػػػتحبابًا عػػػدـ اسػػػتعمالو فػػػي رفػػػع الحػػػدث إذا تمّكػػػ ف مػػػف مػػػاء وا 

اّل   ـ. جمع بیف الغسؿ أو الوضوء بو والتیمّ آخر  وا 
المزیمػة لعػیف   الغسػمة غیػر   نعػـ نجاسػتو فػيوالمستعمؿ في رفع الخبث نجس

اسػتعمالو طيػارة  بیتعق ػ ا  سػواء أکػاف مّمػاألحتیػاط المزومػيّ  ة عمػیالنجاسػة مبنّیػ
 المحّؿ أو ال. 
االجتنػػاب عػػف مبلقیػػو إذا  یجػػب الالغسػػاالت  ولكػػف  سػػتنجاء كسػػائر ومػػاء اال

تصػحبو   ولػـالمعتػاد   سة الموضع عف المحػؿّ نجا تتجاوز   ولـبالنجاسة  ر یتغیّ   لـ
لػػػداخؿ فػػػ ذا خػػػرى مػػػف الخػػػارج أو اتصػػػحبو نجاسػػػة أُ   زة  ولػػػـأجػػزاء النجاسػػػة متمّیػػػ

 ب عف مبلقیو. التجنّ  یجب لـالشروط  اجتمعت ىذه
 الرابعالفصؿ 

 مشتبوحكـ الماء ال
 بنجاسة ماء أحد اإلناءیف سواء أعمػـ بطيػارة مػاء اآلخػر  - إجماالً  - إذا عمـ

 یجػب الولكػف   ال رفػع الحػدث بػوبػث بأحػدىما و الخ لػو رفػع یجػز   ـفیيػا لػ أـ شؾّ 
الػة السػابقة فیيمػا النجاسػة  أو  إذا كانػت الحاالجتناب عف المبلقي ألحػدىما  إاّل 

 دًا.قت المبلقاة لجمیع األطراؼ ولو كاف المبلقي متعدّ تحقّ 
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ذا اشػػتبو المطمػػؽ بالمضػػاؼ جػػاز  الغسػػؿ  ـ  ثُػػ رفػػع الخبػػث بالغسػػؿ بأحػػدىما  وا 
 باآلخر  وكذلؾ رفع الحدث.

ذا اشػػػتبو المبػػػاح بالمغصػػػوب حػػػ لػػػو ُغسػػػؿ  ولكػػػف  منيمػػػا ؼ بكػػػؿ  ـر التصػػػرّ وا 
 یرفع بأحدىما الحدث. ىما طير  والس بأحدمتنجّ 

ذا كانت أطراؼ الشبية غیر  بحػّد  اسػتعماؿ بعضػيا ولكػف ال حصورة جاز م وا 
   .س مثبلً معو باستعماؿ المتنجّ  یطمأفّ 

اؿ ػًا یوجػػػب كػػػوف احتمػػػتبمػػػغ كثػػػرة األطػػػراؼ حػػػدّ  المحصػػػورة أف وضػػػابط غیػػػر 
فػي كػوف  ء  ولػو شػؾّ یعبػأ بػو العقػبل طرؼ موىومًا ال في كؿ   - مثبلً  - ةػالنجاس

محصػػػػورة فػػػػاألحوط وجوبػػػػًا إجػػػػراء حكػػػػـ المحصػػػػورة  الشػػػػبية محصػػػػورة أو غیػػػػر 
 عمیيا. 

 الفصؿ الخامس
 حكـ الماء المضاؼ

د یػػنجس بمجػػرّ المائعػػات  وكػػذا سػػائر  - كمػػاء الػػورد ونحػػوه - المػػاء المضػػاؼ
مى ػػػػػدافعًا عػػػػػػف إذا كػػػاف متػػػػػػػتو  ولكة فػػػي عاصػػمیّ ّیػػػلمكرّ  أثػػػر  المبلقػػاة لمنجاسػػػة وال

النجاسػػػة  تخػػػتّص  - ارةكالجػػػاري مػػػف العػػػالي والخػػػارج مػػػف الفػػػوّ  - ةوّ ػػػػػة بقػػػػػالنجاس
 مود.تسري إلى الع ئٍذ بالجزء المبلقي لمنجاسة  والحین

ذا تػػػنجّ  عتصػػػـ صػػػالو بالمػػػاء الموال باتّ   بالتصػػػعید یطيػػػر  س المػػػاء المضػػػاؼ الوا 
ومثػػػػؿ المضػػػاؼ فػػػػي الحكػػػػـ . باسػػػتيبلكو فیػػػػو بػػػػأس ال  نعػػػػـ أو الكػػػرّ  كمػػػاء المطػػػػر 

 المائعات. سائر  المذكور 
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ى فػػػػي حػػػػاؿ یرفػػػػع الخبػػػػث وال الحػػػػدث حتّػػػػ ضػػػػاؼ الالمػػػػاء الم :ٖ٘مسػػػػألة 
 . االضطرار
 تذييؿ:

 الكتػػػابيّ  غیػػػر  الكػػػافر کػػػذلؾ و  الكمػػػب والخنزیػػػر   سػػػؤر يػػػا طػػػاىرة  إاّل كمّ  األسػػػئار  
كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا  فْ فػػیحكـ بطيػػارة سػػؤره وا   ا الكتػػابيّ   وأّمػػعمػػی األحػػوط لزومػػاً 

 االجتناب عنو.



 

 المبحث الثاني
 أحكاـ الخموة

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 يأحكاـ التخمّ 

 -  ربُ ؿ والػػدُّ ُبػػوىػػي القُ  - العػػورة األحػػواؿ سػػتر  ي وفػػي سػػائر یجػػب حػػاؿ التخّمػػ
و االسػػتمتاع منػػو كػػالزوج والزوجػػة  ف ّنػػػ ز  عػػدا مػػف لػػػو حػػؽّ ممّیػػ نػػاظر  عػػف كػػؿّ 
 . إلى عورة اآلخر ینظر  منيما أفْ  لكؿ   یجوز 

فْ   بشػػػرتيا دوف الحجػػػـ سػػػتر  :العػػػورة والمقصػػػود بسػػػتر  كػػػاف األحػػػوط اسػػػتحبابًا  وا 
 ستره أیضًا.

األحػػػػوط وجوبػػػػًا عػػػػدـ اسػػػػتقباؿ القبمػػػػة أو اسػػػػتدبارىا فػػػػي حػػػػاؿ  :ٗ٘مسػػػػألة 
فْ ي  وكػػذلؾ االسػػتقالتخّمػػ بًل ي مسػػتقبالمتخّمػػیكػػف   لػػـ باؿ بػػنفس البػػوؿ أو الغػػائط وا 

فْ  أو مسػػػػتدبرًا  ویجػػػػوز  كػػػػاف األحػػػػػوط  ذلػػػػػؾ فػػػػي حػػػػاؿ االسػػػػػتبراء واالسػػػػتنجاء وا 
 .   االستدبار إلى أحدىما فاألحوط لزومًا اختیار   استحبابًا الترؾ  ولو اضطرّ 

  ةة والفرعّیػػػػػإذا اشػػػػػتبيت القبمػػػػة فػػػػػي جمیػػػػع الجيػػػػػات األصػػػػمیّ : ٘٘مسػػػػألة 
 عنػد عػدـ إاّل أس عػف معرفتيػا حتّػی مػع الیػي ط لزومػًا االمتنػاع عػف التخّمػفاألحو 
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 ًا.ًا أو ضرریّ حرجیّ  أو كوف االنتظار   إمكاف االنتظار
 زاً ًا ممّیػػبالغػػًا كػػاف أو صػػبیّ  -  إلػػى عػػورة الغیػػر النظػػر  یجػػوز  ال :ٙ٘سػػألة م
مباشػػرة أـ مػػف  المماثػػؿ عمػػى األحػػوط لزومػػًا  سػػواء أكػػاف النظػػر  ى الكػػافر حتّػػ -

 في الماء الصافي. ة أـوراء الزجاجة ونحوىا أـ في المرآ
  ذنو ولو بالفحوى. بي في ممؾ غیره إاّل التخمّ   یجوز ال :ٚ٘مسألة 
مػػػػا  - دارس ونحوىػػػػا مػػػػف األوقػػػػاؼي فػػػي المػػػػالتخّمػػػػ  یجػػػػوز ال :ٛ٘مسػػػػألة 

إذا كػػػػػاف ذلػػػػؾ مزاحمػػػػًا لمموقػػػػػوؼ عمػػػػیيـ أو مسػػػػػتمزمًا  - بعمػػػػػوـ وقفيػػػػایعمػػػػـ  لػػػػـ
 ى األحوط لزومًا.ىاتیف الصورتیف أیضًا عم لمضرر  بؿ وفي غیر 

بشػػػػرط حصػػػػوؿ  أو بعػػػض أىػػػػؿ المدرسػػػػة بػػػالتعمیـ كفػػػػىي المتػػػػولّ  ولػػػو أخبػػػػر 
االطمئنػػاف بصػػدقو أو كونػػو ذا یػػد عمیيػػا  ویكفػػي جریػػاف العػػادة بػػو أیضػػًا  وىكػػذا 

 فات فیيا.التصرّ  الحاؿ في سائر 

 الفصؿ الثاني
 االستنجاء

و ي نفسػػو  ولكّنػػفػػ - مخػػرج البػػوؿ والغػػائط أي تطيیػػر  - االسػػتنجاء یجػػب ال
تنجاء غسػػػؿ مخػػػرج البػػػوؿ فػػػي االسػػػ فیػػػو طيػػػارة البػػػدف  ویعتبػػػر  یعتبػػػر  یجػػػب لمػػػا
ف كػاف األحػغیره  وتكفي المرّ  یجزی   بالماء وال وط اسػتحبابًا فػي ة الواحدة مطمقًا وا 
ى تعػدّ  ا موضػع الغػائط فػ فتیف والػثبلث أفضػؿ  وأّمػیغسػؿ بػو مػرّ  میػؿ أفالماء الق

فمػػػاء كغیػػره مػػف المتنجّ لف غسػػمو باالمخػػرج تعػػیّ   ر المخػػرج تخّیػػػ یتعػػدّ   لػػػـ سػػات  وا 

أو الخػػػػرؽ أو القرطػػػػاس أو  ى ینقػػػػى  ومسػػػػحو باألحجػػػػار بػػػػیف غسػػػػمو بالمػػػػاء حتّػػػػ
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 نحوىا مف األجساـ القالعة لمنجاسة  والماء أفضؿ  والجمع أكمؿ.
فْ  حػػوط األولػػى مسػػح المخػػرج بقطػػع ثػػبلثاأل :ٜ٘مسػػألة  حصػػؿ النقػػاء  وا 

 .باألقؿّ 
المسػػح  یجػػزی   كػػوف الجسػػـ الممسػػوح بػػو طػػاىرًا فػػبلی أف یعتبػػر  :ٓٙمسػػألة 

مثػػؿ  یجػػزی   فیػػو رطوبػػة مسػػریة فػػبل یكػػوف ال أف سػػة  كمػػا یعتبػػر جسػػاـ المتنجّ باأل
 مة.الخرقة المبمّ 
ولػو  سػة یحـر االستنجاء باألجسػاـ المحترمػة فػي الشػریعة المقدّ : ٔٙمسألة 

 .المحؿّ  یطير  استنجى بيا عصى لكفْ 
إزالػة المػوف تجػب  البالماء إزالة العیف واألثر  و  في الغسؿیجب  :ٕٙألة مس

یػزوؿ عػادة  الػذي ال إزالة األثػر  تجب الویجزئ في المسح إزالة العیف و  والرائحة 
  بالماء.إاّل 

 مثػؿ الػدـ - سػة ُأخػرىإذا خػرج مػع الغػائط أو قبمػو أو بعػده نجا :ٖٙمسألة 
فػي تطيیػػره   یجػػز  لػـ سػػة مػف الخػػارج إلػػى المحػّؿ نجاأو وصػؿ   والقػت المحػػؿّ  -
 سو بالبوؿ. في النساء تنجّ   یضرّ   الماء  نعـ الإاّل 

 الفصؿ الثالث
 ومکروىاتو يات التخمّ مستحبّ 

 - عمػػػػیيـ( )رضػػػػواف ا تعػػػػالیعمػػػػى مػػػػا ذكػػػػره العممػػػػاء  - يمتخّمػػػػلم یسػػػػتحبّ 
الػرأس  لػو تغطیػة ولو باالبتعػاد عنػو  كمػا یسػتحبّ  یراه الناظر  یث الیكوف بح أف

ؼ  والػػػػدعاء بالمػػػػأثور  وتقػػػػدیـ عنيػػػا  والتسػػػػمیة عنػػػػد التكّشػػػ ی  ع وىػػػػو یجػػػػز والتقّنػػػ
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كػػئ حػػاؿ الرجػػؿ الیسػػرى عنػػد الػػدخوؿ  والیمنػػى عنػػد الخػػروج  واالسػػتبراء  وأف یتّ 
 ج الیمنى.الجموس عمى رجمو الیسرى  ویفرّ 

اضػػػع ومو   ومسػػػاقط الثمػػػار  ارعػػػػػوارع والمشػػػػػػي فػػػي الشوس لمتخّمػػػػػػػػویكػػػره الجم
ي فیيػػا عرضػػة ونحوىػػا مػػف المواضػػع التػػي یكػػوف المتخّمػػ كػػأبواب الػػدور  - فػػػػػالمع

یحػـر الجمػوس فػي ىػذه  رّبمػاة لنػزوؿ القوافػؿ  بػؿ والمواضػع المعػدّ  - اسلمعف الّنػ
بفرجػو   المواضع لطرّو عنواف محّرـ  وكذا یكره استقباؿ قرص الشػمس أو القمػر 

حیػػواف  وفػػػي ألرض الصػػمبة  وفػػي ثقػػػوب الواسػػتقباؿ الػػریح بػػػالبوؿ  والبػػوؿ فػػػي ا
 ذكػر  ي  والكػبلـ بغیػر واألكؿ والشرب حاؿ الجموس لمتخّمػالماء خصوصًا الراكد  

 عمیيـ(.)رضواف ا تعالی ا ذكره العمماء ذلؾ ممّ  لى غیر   إتعالی ا

 الفصؿ الرابع
 االستبراء

ة إلػػػػى أصػػػػؿ ة االسػػػػتبراء مػػػػف البػػػػوؿ أف یمسػػػػح مػػػػف المقعػػػػدولػػػػى فػػػػي كیفّیػػػػاألَ 
 ىػػػا ثبلثػػػًا  ویكفػػػي سػػػائر رَ تُ نْ یَ  ـ  ثُػػػ منػػػو إلػػػى رأس الحشػػػفة ثبلثػػػًا  ـ  ثُػػػ القضػػػیب ثبلثػػػًا 

ة فػي الضػغط عمػى جمیػع المجػرى مػف المقعػدة ات المشاركة مػع ىػذه الكیفّیػالكیفیّ 
و إلػى رأس الحشػفة وتخػرج منػو  و قطرة البوؿ المحتمؿ وجودىا فیعمى وجو تتوجّ 

   . ردوف الثبلث  وال تقدیـ المتأخّ في ذلؾ ما  یكفي وال
 یجػػػػب الو بػػػػوؿ  و ارج بعػػػػده إذا احتمػػػػؿ أّنػػػػوفائػػػدة االسػػػػتبراء طيػػػػارة البمػػػػؿ الخػػػػ

 الوضوء منو.
ف كػػاف َتْركػػو  - إذا خػػرج البمػػؿ المشػػتبو بػػالبوؿ قبػػؿ االسػػتبراء :ٗٙمسػػألة  وا 
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ذا منػو والوضػوء  وكػذا إ بنى عمػى كونػو بػواًل فیجػب التطيیػر  - ف منولعدـ التمكّ 
أ بعد خػروج البػوؿ  قد توضّ یكف   لـفیما إذا  ًا بیف البوؿ والمنيّ دكاف المشتبو مردّ 

أ بعػػػد خروجػػػو فیمزمػػو الجمػػػع بػػػیف الغسػػػؿ والوضػػػوء عمػػػى ا إذا كػػػاف قػػػد توّضػػػوأّمػػ
ة عمى وجو طوؿ المدّ  - في الفائدة المذكورة - راءػػؽ باالستبػاألحوط لزومًا  ویمح

 ى.یقطع بعدـ بقاء شيء في المجر 
 یجػب ال طػاىر  بمؿ المشتبو الخػارج مػنيفّ ال استبراء لمنساء  وال :٘ٙمسألة 

 فرجيػػا عرضػػاً  تعصػػر قمػػیبًل وتتنحػػنح و  لممػػرأة أف تصػػبر ولػػى لػػو الوضػػوء  نعػػـ األَ 

 تغسمو. ـ  ثُ 
ف كػػ و االسػػتنجاء بنػػى عمػػى عدمػػوفػػي االسػتبراء أ إذا شػػؾّ  :ٙٙمسػػألة  اف وا 

ذا شؾّ  ف ی  لـ مف مف عادتو فعمو  وا  ستبرئ في خروج رطوبة بنػى عمػى عػدميا وا 
 ًا بالخروج.كاف ظانّ 

عمػػػى الوجػػػو  فػػػي كونػػػو و اسػػػتبرأ أو اسػػػتنجى وشػػػؾّ إذا عمػػػـ أّنػػػ :ٚٙمسػػػألة 
 ة.الصحیح بنى عمى الصحّ 

البػوؿ بنػى استصحابو لجػزء مػف  یعمـ لـو  لو عمـ بخروج المذيّ  :ٛٙسألة م
ف كػػػاف لػػػـ ىػػػذا الموجػػػود ىػػػؿ ىػػػو  أفّ  فػػػي  إذا شػػػؾّ یسػػػتبرئ  إاّل   عمػػػى طيارتػػػو وا 

 .  ؟ب منو ومف البوؿأو مركّ  بتمامو مذيّ 



 

 المبحث الثالث
 الوضوء

 فیو فصوؿ:و 

 ؿالفصؿ األوّ 
 أجزاء الوضوء

 : موروىي: َغسؿ الوجو والیدیف  ومسح الرأس والرجمیف  فينا أُ 
ؼ الػػذقف طػػواًل  إلػػى طػػر  یجػػب غسػػؿ الوجػػو مػػا بػػیف قصػػاص الشػػعر  ؿ:األوّ 

ًا  والخػارج عػف ذلػؾ لػیس مػف اإلصبع الوسطى واإلبياـ عرضػ اشتممت عمیو وما
ف  الوجػػو یحصػػؿ العمػػـ ب تیػػاف الواجػػب   وجػػب إدخػػاؿ شػػيء مػػف األطػػراؼ إذا لػػـوا 

 بذلؾ  واألحوط لزومًا االبتداء بأعمى الوجو إلػى األسػفؿ فاألسػفؿ  ویكفػي فػي إاّل 
مػػػف  مػػى كػػػؿّ إجػػػراؤه ع ـ  ثُػػػ المػػاء مػػػف األعمػػى   فیكفػػػي صػػػبّ ذلػػؾ الصػػػدؽ العرفػػيّ 

ولػػو صػػّب الجػػانبیف عمػػى الػػنيج المتعػػارؼ مػػف كونػػو عمػػى نحػػو الخػػط المنحنػػي  
 مػرار مجػّرد إ یکفػي النعػـ ب عانة الیػد کفػی   غسؿ مف األعمیالماء مف األسفؿ و 

یکػػوف فیيػػػا مػػف المػػػاء  مػػػف أفُبػػد   الة الوضػػوء  بػػػؿ محػػػّؿ الصػػّب بنّیػػػالیػػد عمػػی 
 یصدؽ معو الغسؿ عرفًا.  ما

في ناحیػة الػذقف  مستوي الخمقة مف جية التحدید الطوليّ  غیر  :ٜٙمسألة  
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عمػى  بأف كاف أغـّ قػد نبػت الشػعر  -  ذقف نفسو  وفي ناحیة منبت الشعر یعتبر 
یرجػع إلػى المتعػارؼ   - ـ رأسوعف مقد   الشعر  جبيتو  أو كاف أصمع قد انحسر 

وجػو  أو صػغره  أو ال لكبػر  مسػتوي الخمقػة مػف جيػة التحدیػد العرضػيّ  ا غیػر وأّمػ
لطػػوؿ األصػػابع أو قصػػرىا فیجػػب عمیػػو غسػػؿ مػػا دارت عمیػػو الوسػػطى واإلبيػػاـ 

 المتناسبتاف مع وجيو.
الوجػػو یجػػب َغسػػؿ ظػػاىره   فػػي حػػدّ النابػػت فیمػػا دخػػؿ  الشػػعر  :ٓٚمسػػألة 

ـ عػػف البشػػرة المسػػتورة  نعػػ المسػػتور  فضػػبلً  إیصػػاؿ المػػاء إلػػى الشػػعر یجػػب  الو 
بحث وطمب یجب غسمو  كما إذا كػاف شػاربو طػویبًل مػف یحتاج غسمو إلى  ال ما

و یجػب یًا عمػى جبيتػو ف ّنػقصاصػو متػدلّ  منبتو  أو كاف شعر  الطرفیف ساترًا لغیر 
و الرقیؽ النابػت فػي البشػرة ف ّنػ غسؿ البشرة المستورة بيما  وكذا الحاؿ في الشعر 

مػػى األحػػوط ة عالبشػػر  تسػػتر    ومثمػػو الشػػعرات الغمیظػػة التػػي الیغسػػؿ مػػع البشػػرة
 وجوبًا.

ومطبػػػؽ الشػػػفتیف   َغسػػػؿ بػػػاطف العػػػیف والفػػػـ واألنػػػؼیجػػػب  ال: ٔٚمسػػػألة 
بػو  یحصؿ الیقیف بتحّقػؽ المػأمور    شیئًا منيا مف باب المقّدمة إذا لـإاّل   والعینیف

 .بذلؾ إاّل 
ى عمػى مػا دخػؿ فػي إذا تػدلّ  النابت في الخارج عند الحدّ  الشعر  :ٕٚمسألة 

ف كػػاف نابتػػًا فػػي داخػػؿ الخػػارج عػػف الحػػّد    وكػػذا المقػػدار سػػموغَ  یجػػب ال الحػػدّ  وا 
 كمسترسؿ المحیة. الحدّ 

 رأس إبػػرة ولػو بمقػدار  - سػؿیغ  شػػيء لػـ ا فػي الحػدّ إذا بقػي مّمػ :ٖٚ مسػألة
عمیيػػا  یكػوف الیبلحػظ آماقػو وأطػػراؼ عینیػو أف   الوضػوء  فیجػػب أف یصػحّ  ال -
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عمیػػو شػػيء  یكػػوف ال جبػػو أفحػػظ حاشػػيء مػػف القػػیح أو الكحػػؿ المػػانع  وكػػذا یبل
 عمى حاجب المرأة وسمة أو خطاط لو جـر مانع. یكوف المف الوسل  وأف 

تػو عػف المسػح یجػب تحصػیؿ فػي مانعیّ  ف وجػود مػا یشػؾّ إذا تیقّ  :ٗٚمسألة 
 تػػو عػف الَغسػػؿ فیكفػي إحػػراز فػي مانعیّ  یشػؾّ  ا مػػاالیقػیف أو االطمئنػاف بزوالػػو  وأّمػ

فػػي أصػػؿ وجػػود المػػانع  إزالتػػو  ولػػو شػػؾّ  ولػػو مػػف غیػػر وصػػوؿ المػػاء إلػػى البشػػرة 
ف لػػیس حػػوه مّمػػون  مػػع االطمئنػػاف بعدمػػو  نعػػـ الوسواسػػيّ یجػػب الفحػػص عنػػو إاّل 

 یعتني بو. ال و منشأ عقبلئيّ لشكّ 
غسػؿ یجػب  ال - موضع الحمقة أو الخزامة - الثقبة في األنؼ :٘ٚمسألة 

 .لحمقة أـ الباطنيا بؿ یكفي َغسؿ ظاىرىا  سواء أكانت فیيا ا
یجػػػب َغسػػػؿ الیػػػدیف مػػػف المػػػرفقیف إلػػػى أطػػػراؼ األصػػػابع  ویجػػػب  الثػػػاني: 

 إلى أطراؼ األصابع. - عرفاً  - األسفؿ منيا فاألسفؿ ـ  ثُ  االبتداء بالمرفقیف 
والمقطوع بعض یده یغسؿ ما بقي  ولو قطعت مف فػوؽ المرفػؽ سػقط وجػوب 

 غسميا.
بع ما  وكػذا المحػـ الزائػد  واإلصػولو كاف لػو ذراعػاف دوف المرفػؽ وجػب َغسػمي

   الزائدة.
 مسػػػامحة یطمػػؽ عمیيػػػا الیػػػد إاّل  لػػػو یػػػد زائػػدة فػػػوؽ المرفػػػؽ بحیػػػث ال ولػػو كػػػاف

ة ة  ولػػػو اشػػػتبيت الزائػػػدة باألصػػػمیّ غسػػػميا بػػػؿ یكفػػػي غسػػػؿ الیػػػد األصػػػمیّ یجػػػب  ال
 غسميما جمیعًا واحتاط بالمسح بيما.

 جب َغسمو مع الید.مجمع عظمي الذراع والعضد  وی :المرفؽ :ٙٚمسألة 
ى الغمػػیظ النابػت فػػي الیػدیف مػع البشػرة  حتّػ یجػب َغسػؿ الشػعر  :ٚٚمسػألة 
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 منو عمى األحوط وجوبًا.
 إذا كػػػاف مػػػا إخراجيػػػا إاّل  یجػػػب الإذا دخمػػػت شػػػوكة فػػػي الیػػػد  :ٛٚلة مسػػػأ

 تحتيا محسوبًا مف الظاىر  فیجب َغسمو حینئٍذ ولو ب خراجيا.
یعػػّد شػػیئًا زائػػدًا عمػػى   األعضػػاء إذا لػػـ سػػل الػػذي یكػػوف عمػػىالو  :ٜٚمسػػألة 

ف عػػّد كػػذلؾ تجػػب إزالتػػو إذا كػػاف مانعػػ تجػػب فػػبلالبشػػرة  ًا عػػف وصػػوؿ إزالتػػو  وا 
اّل   ف عمػػػى الیػػػد مػػػف الجػػػّص تجػػػب إزالتػػػو كالبیػػػاض الػػػذي یتبػػػیّ    لػػػـالمػػػاء إلیيػػػا  وا 

 ونحوه.
يػػیف مػػف غسػػؿ الیػػدیف إلػػى المتفقّ  یقػػوـ بػػو الػػبعض مػػف غیػػر  مػػا :ٓٛمسػػألة 

 قبؿ الوجو باطؿ. یف بالغسؿ المستحبّ دیف واالكتفاء عف غسؿ الكفّ الزن
الوضوء برمس العضو في الماء مف أعمى الوجػو أو مػف  یجوز  :ٔٛمسألة 

فػي  فػرؽ ال  و مى فاألعمى فیيما عمى ما مرّ طرؼ المرفؽ  مع مراعاة َغسؿ األع
ى ب دخاليػػا ینػػوي الَغسػػؿ لمیسػػر  أف ؿ الیػػد الیمنػػى والیسػػرى  فیجػػوز ذلػػؾ بػػیف َغسػػ

المػػػاء الخػػػارج  ف  ء الوضػػػوء ألالمسػػػح بمػػػا ر تعػػػذّ  یمػػػـز   والفػػػي المػػػاء مػػػف المرفػػػؽ
ا إذا وأّمػػػ معيػػا یعػػػّد مػػػف توابػػػع الغسػػؿ عرفػػػًا  ىػػػذا إذا غسػػػؿ الیمػػیف رمسػػػًا أیضػػػًا 

لمػا   إذ یمكػف مسػح القػدمیف بيػا حػاؿٍ  إشػكاؿ عمػى كػؿّ  عمیيا فبل غسميا بالصبّ 
ا قصػػػد مػػػف الیػػػدیف عمػػػى كػػػبل القػػػدمیف  ىػػػذا وأّمػػػ المسػػػح بكػػػؿ   سػػػیأتي مػػػف جػػػواز 

 عمی األحوط لزومًا. مجٍز  لماء تدریجًا فيو غیر الَغسؿ ب خراج العضو مف ا
تحتػو معػدودًا مػف  تجب إزالتػو إذا كػاف مػا ت األظفار الوسل تح :ٕٛمسألة 
أظفػػاره  وكػػاف مانعػػًا مػػف وصػػوؿ المػػاء إلیػػو  وىكػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا قػػّص  الظػػاىر 
 ما تحتيا ظاىرًا. فصار 
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ب بعػػد القطػػع  ویجػػ إذا انقطػػع لحػػـ مػػف الیػػدیف َغسػػؿ مػػا ظيػػر  :ٖٛمسػػألة 
ف كػاف اتّ  - ینفصػؿ  غسؿ ذلؾ المحػـ أیضػًا مػا داـ لػـ ا إذ - صػالو بجمػدة رقیقػةوا 

اّل شیئًا خارجیّ  یعدّ   لـ صػؿ غسػؿ الجمػدة التػي اتّ یجػب  ال غسمو  كمػایجب  بل فًا وا 
قطػػع المحػػـ عنيػػػا یجػػب  الوكػػػذا  مػػف توابػػع الیػػد  ي یعػػػدّ الػػذ  بالمقػػدار بسػػببيا إاّل 

 مف إزالتيا.ُبد   بلًا فو عّدت الجمدة شیئًا خارجیّ صاليا بو  نعـ للیغسؿ موضع اتّ 
إف  - مػف جيػة البػرد - الكػؼّ  : الشػقوؽ التػي تحػدث عمػى ظيػر ٗٛمسألة 

اّل  األحوط فػ  فػبل  ومػع الشػؾّ كانت وسیعة یرى جوفيا وجب إیصاؿ المػاء إلیيػا وا 
 وجوبًا اإلیصاؿ.

رفعػو یجػب  الجمػد كال ما ینجمد عمػى الجػرح عنػد البػرء ویصػیر  :٘ٛمسألة 
ف حصؿ البرء  و  ف كاف رفعو سيبًل. یجزی  وا   غسؿ ظاىره وا 

إذا قػػاـ تحػػت السػػماء حػػیف نزولػػو  المطػػر  ءالوضػػوء بمػػا یجػػوز  :ٙٛمسػػألة 
ألعمى عمػػػى مػػػا مػػع مراعػػػاة األعمػػػى فػػػا قصػػد بجریانػػػو عمػػػى وجيػػػو َغسػػػؿ الوجػػػوف

 ـ  وكذلؾ بالنسبة إلى یدیو.تقدّ 
المػػاء  ى جػػرىؿ حتّػػینػػِو الَغسػػؿ مػػف األوّ   ولػػو قػػاـ تحػػت المیػػزاب أو نحػػوه ولػػـ 

أف یمسػػػح بیػػػده  - عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً  - ویكفیػػػ الالَغسػػػؿ   عمػػػى جمیػػػع محػػػاؿّ 
ف حصؿ الجریاف بذلؾ.  عمى وجيو بقصد َغسمو  وكذا عمى یدیو وا 

ى یجػػب َغسػػمو أو مػػف حتّػػ و مػػف الظػػاىر فػػي شػػيء أّنػػ إذا شػػؾّ  :ٚٛمسػػألة 
 الباطف فاألحوط وجوبًا َغسمو.

 - ا یمػػي الجبيػػةیقػػارب ربعػػو مّمػػ وىػػو مػػا - ـ الػػرأسیجػػب مسػػح مقػػدّ  الثالػػث:
ى طػػػواًل وعرضػػػًا  واألحػػػوط اسػػػتحبابًا ة الیػػػد  ویكفػػػي فیػػػو المسػػػمّ بقػػػي مػػػف بّمػػػ بمػػػا
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طػػوؿ إصػػبع  كمػػا  ؿ قػػدر ثبلثػػة أصػػابع مضػػمومة  والطػػو  یكػػوف العػػرض قػػدر  أف
یكػوف ببػاطف  المسػح مػف األعمػى إلػى األسػفؿ وأف یكػوف األحوط اسػتحبابًا أف أفّ 

 الیمنى. وبنداوة الكؼّ  الكؼّ 
یخػرج  ال ـ  بشػرط أفبالمقدّ  المختّص  لشعر یكفي المسح عمى ا: ٛٛمسألة 

 المسح عمیو.  یجزِ  لـبمّده عف حّده  فمو كاف كذلؾ فجمع وجعؿ عمى الناصیة 
ف حصؿ معو الَغسؿ.  تضرّ  ال: ٜٛمسألة   كثرة بمؿ الماسح وا 
جػػػزء مػػػف أجػػػزاء الیػػػد الواجػػػب غسػػػميا فػػػي  یكفػػػي المسػػػح بػػػأيّ  :ٜٓمسػػػألة 

ره   ومػع تعػذّ المسػح ببػاطف الكػؼّ  -  كمػا مػرّ  - الوضوء  ولكف األحوط استحباباً 
اّل   الذراع.  فبباطففاألحوط األولى المسح بظاىرىا إف أمكف  وا 

  تضػػرّ  ة ظػػاىرة  واللمسػػح بّمػػعمػػى موضػػع ا یكػػوف الأف  یعتبػػر  :ٜٔمسػػألة 
 إذا كانت نداوة محضة أو مستيمكة.

المسػػح بػػو    یجػػزِ   لػػـالوضػػوء  لػػو اخػػتمط بمػػؿ الیػػد ببمػػؿ أعضػػاء: ٕٜمسػػألة 
فػي  باختبلط بمؿ الید الیمنى ببمؿ الید الیسرى الناشػئ مػف االسػتمرار  بأس النعـ 

 ا احتیاطًا أو لمعادة الجاریة.مف َغسميا  إمّ َغسؿ الیسرى بعد االنتياء 
یتػػػو مػػػا عمػػػى الیػػػد مػػػف البمػػػؿ لعػػػذر  أخػػػذ مػػػف بمػػػؿ لح لػػػو جػػػؼّ  :ٖٜمسػػػألة 

ف  ة مػف لحیتػو الداخمػة فػي حػدّ یأخػذ البّمػ ومسح بيا  واألحوط األولى أف الوجػو وا 
لػػو  ر یتیّسػ  لػػـ مػا خػرج عػػف المعتػاد  فػ ف لػو األخػػذ مػف المسترسػؿ أیضػػًا إاّل   جػاز
 ة الوجو عمى األحوط وجوبًا.باألخذ مف بمّ  یكتفي الو   ؾ أعاد الوضوءذل

ى لػػو أو غیػػره حتّػػ حفػػظ الرطوبػػة فػػي الماسػػح لحػػّر یمكػػف  لػػـلػػو  :ٜٗمسػػألة 
ف كػػػاف األحػػوط اسػػػتحبابًا الجمػػػع  جدیػػػدٍ  المسػػح بمػػػاءٍ  أعػػاد الوضػػػوء جػػػاز  بینػػػو وا 
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 ـ.وبیف التیمّ 
 الحائػػؿنػػاع أو غیرىمػػا مػػف المسػػح عمػػى العمامػػة والق  یجػػوز ال: ٜ٘مسػػألة 

ف  تحتو.یمنع مف وصوؿ الرطوبة إلى ما  كاف شیئًا رقیقًا ال وا 
ف السػػاؽ یجػػب مسػػح القػػدمیف مػػف أطػػراؼ األصػػابع إلػػى المفصػػؿ بػػی الرابػػع:
ی لػػػی قّبػػػة القػػػدـ عمػػػی األحػػػوط لزومػػػًا  ویکفػػػي المسػػػمّ المسػػػح إ یكفػػػي والقػػػدـ  وال

 عرضًا.
ف كػاف یجػوز  نػى عمػى الیسػرىتقدیـ الرجػؿ الیم واألحوط استحباباً  مسػحيما  وا 

األحػػػػوط  معػػػػًا  نعػػػػـ األحػػػػوط لزومػػػػًا عػػػػدـ تقػػػػدیـ الیسػػػػرى عمػػػػى الیمنػػػػى  كمػػػػا أفّ 
ف كػاف یجػوز  اسػتحبابًا أف مسػػح  یكػوف مسػح الیمنػػى بػالیمنى والیسػرى بالیسػػرى وا 

منيمػػػػا  وحكػػػػـ العضػػػػو المقطػػػػوع مػػػػف الممسػػػػوح حكػػػػـ العضػػػػو  منيمػػػػا بكػػػػؿّ  كػػػػؿّ 
ة وحكػػـ وكػػذا حكػػـ الزائػػد مػػف الرجػػؿ والػػرأس  وحكػػـ البّمػػالمقطػػوع مػػف المغسػػوؿ  

 جفاؼ الممسوح والماسح كما سبؽ.
المسػح عمػى  المسػح عمػى خصػوص البشػرة  بػؿ یجػوز  یجب ال: ٜٙمسألة 

خارجػػػًا عػػػف یكػػػف   لػػػـ إذا عػػػّد مػػػف توابػػػع البشػػػرة بػػػأف النابػػػت فیيػػػا أیضػػػاً  الشػػػعر 
اّل   المسح عمى البشرة. وجب المتعارؼ  وا 
 لغیػػػػر  - والجػػػورب كػػػالخؼّ  - المسػػػح عمػػػػى الحائػػػؿیجػػػزی   ال :ٜٚمسػػػألة 

ة  ة الخوفّیػحػاؿ التقّیػ فػي غیػر  بؿ یشكؿ أیضًا االجتزاء بو مع الضػرورة  ضرورة
ف كػاف ا فػي حػاؿ التقّیػـ  وأّمػالتػیمّ  االحتیػاط حینئػٍذ بضػـّ  یترؾ فبل ة فیجتػزئ بػو وا 

 و.االحتیاط في محمّ 
ة  والَغسػؿ لمػرجمیف لمتقّیػ ؼّ سػح عمػى الُخػبػیف الم األمػر  لػو دار  :ٜٛمسألة 
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بػیف  ا مػع دوراف األمػر جدید  وأّمػ نًا لممسح ولو بماءٍ الثاني إذا كاف متضمّ  اختار 
 بینيما. ر مسح وبیف المسح عمى الحائؿ فیتخیّ  الَغسؿ ببل

 ةفمػػو أمكنػػو تػػرؾ التقّیػػ  ةعػػدـ المندوحػػة فػػي مكػػاف التقّیػػ یعتبػػر  :ٜٜمسػػألة 
راءة المخػػػالؼ  عػػػدـ المندوحػػػة فػػػي  ة  بػػػؿ یعتبػػػر تشػػػرع التقّیػػػ  عػػػدـ المخالفػػػة لػػػـوا 

 االحتیػػػاط ببػػذؿ المػػاؿ لرفػػػع یتػػرؾ الة وزمانيػػا أیضػػًا  و مكػػاف التقّیػػػ فػػي الحضػػور 
ف كاف عف تقیّ  االضطرار   یستمـز الحرج.  لـ ة ماوا 
الػػػػرجمیف أو المسػػػػح عمػػػػى ة المسػػػػّوغة لَغسػػػػؿ : إذا زالػػػػت التقّیػػػػٓٓٔمسػػػػألة 

 - إكمػػاؿ الوضػػوء عمػػى الوجػػو الصػػحیح شػػرعًا لفػػوات المػػواالة مكػػفی  لػػـالحائػػؿ و 
 وجبت إعادتو. - مثبلً 

 تجب اإلعادة.  ة لـأ عمى خبلؼ مقتضى التقیّ توضّ   لو :ٔٓٔمسألة 
في مسح الػرجمیف أف یضػع یػده عمػى األصػابع ویمسػح  یجوز  :ٕٓٔمسألة 

القػػػدـ مػػػف  يػػػر و عمػػػى تمػػػاـ ظیضػػػع تمػػػاـ كّفػػػ أف ز إلػػػى الكعبػػػیف بالتػػػدریج  ویجػػػو 
الػنكس  صػدؽ المسػح  بػؿ یجػوز  ىا قمیبًل بمقدار طرؼ الطوؿ إلى المفصؿ ویجرّ 

 عمى الوجيیف بأف یبتدئ مف الكعبیف وینتيي بأطراؼ األصابع. 

 الفصؿ الثاني
 أحكاـ الجبائر
فػ ف  - أو قػرح أو جػرح لكسػر  - مف كاف عمى بعض أعضاء وضػوئو جبیػرة

فػػػي  یمػػػـز الا أو بغمسػػػيا فػػػي المػػػاء وجػػػب  و عيػػػتحتيػػػا بنز  ف مػػػف َغسػػػؿ مػػػاتمّكػػػ
ف لػػػـالصػػػورة الثانیػػػة أف یكػػػوف الغَ  ف مػػػف یػػػتمكّ  سػػػؿ مػػػف األعمػػػى إلػػػى األسػػػفؿ  وا 
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فػاألحوط  - ًا ولػو مػف جيػة كػوف النػزع كػذلؾًا أو حرجیّ بأف كاف ضرریّ  - الغسؿ
غسػػػميا عػػػف یجػػػزی   بغسػػػؿ مػػػا حوليػػػا بػػػؿ یمسػػػح عمیيػػػا والوجوبػػػًا عػػػدـ االكتفػػػاء 

اسػػػتیعابو بالمسػػػح عػػػادة   ر یتعّسػػػ  مػػػامػػػف اسػػػتیعابيا بالمسػػػح إاّل ُبػػػد   سػػػحيا  والم
   خمؿ التي تكوف بیف الخیوط ونحوىا.كال

ا إذا كانػػت فػػي بعػػض ىػػذا إذا كانػػت الجبیػػرة فػػي بعػػض مواضػػع الَغسػػؿ  وأّمػػ
ف المسػح عمیيػػا مواضػع المسػح فمػع عػدـ إمكػاف نزعيػػا والمسػح عمػى البشػرة یتعػیّ 

 إشكاؿ. ببل
المعّصػػػػػبة أو المغّطػػػػػاة بالػػػػػدواء  الكسػػػػػور الجػػػػػروح والقػػػػػروح و  :ٖٓٔمسػػػػػألة 
الجػروح والقػروح المكشػوفة فػ ف كانػت فػي أحػد ا وأّمػ رة المتقػّدـ مجبّ حكميا حكـ ال

حبابًا المسػػػػػح عمیيػػػػػا مواضػػػػػع الَغسػػػػػؿ وجػػػػػب َغسػػػػػؿ مػػػػػا حوليػػػػػا  واألحػػػػػوط اسػػػػػت
ف كػػاف ذلػػؾ أحػػوط اسػػتحبابًا  یجػػب الأمكػػف  و  إف  وضػػع خرقػػة عمیيػػا ومسػػحيا وا 
ـ  كمػػا ف فیػػو التػػیمّ المكشػػوؼ فػػي مواضػػع الَغسػػؿ أو المسػػح فػػالمتعیّ  ا الكسػػر وأّمػػ

 ف في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.ىو المتعیّ 
ولو كاف عف ألـ أو وـر  - بيا العضو لمتداوي المطوخ المطميّ  :ٗٓٔمسألة 
 كػػالقیر  - فاقػػاً ا الحاجػػب البلصػػؽ اتّ یجػػري عمیيػػا حكػػـ الجبیػػرة  وأّمػ - أو نحوىمػا

اّل فػػػػ ف أمكػػػف  - ونحػػػوه الحاجػػػػب فػػػػي  یكػػػف  لػػػػـ ـ إف وجػػػػب التػػػیمّ رفعػػػػو وجػػػب  وا 
اّل   ـ. جمع بیف الوضوء والتیمّ مواضعو  وا 
ـ بػالجبیرة الموضػوعة عمػى الموضػع فػي الحكـ المتقػدّ  یختّص  :٘ٓٔمسألة 

ب بيػػػا ا فػػػي غیرىػػػا كالعصػػابة التػػػي یعّصػػػمػػوارد الجػػػرح أو القػػػرح أو الكسػػر  وأّمػػػ
ـ المسػػح عمیيػػػا بػػؿ یجػػب التػػػیمّ  ی  ُیجػػز  فػػبل - أللػػـ أو وـر ونحػػو ذلػػػؾ - لعضػػوا
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 ونحوه. لضرر  َغسؿ المحؿّ  یمكف لـ إف
ذا كانػػػت الجبیػػػرة مسػػػتوعبة لمعضػػػو كمػػػا إذا كػػػاف تمػػػاـ الوجػػػو أو إحػػػدى  - وا 

ا مػػع المسػػتوعبة  وأّمػػ جػػرى عمیيػػا حكػػـ الجبیػػرة غیػػر  - راً الیػػدیف أو الػػرجمیف مجّبػػ
یرة لتماـ األعضاء أو معظميا فاألحوط لزومػًا الجمػع بػیف الوضػوء استیعاب الجب

 ـ.مع المسح عمى الجبیرة وبیف التیمّ 
یصػػمح أف یمسػػح عمیيػػا فػػ ف أمكػػف تطيیرىػػا أو  ا الجبیػػرة النجسػػة التػػي الوأّمػػ

سػػح جػػزءًا منيػا وجػب ذلػؾ  فیم تبػدیميا ولػو بوضػع خرقػة طػػاىرة عمیيػا بنحػو تعػدّ 
 یمكف اكتفى بغسؿ أطرافيا. ف لـعمیيا ویغسؿ أطرافيا  وا  

ا لػو زادت المتعػارؼ  وأّمػ تزد الجبیرة عمى الجرح بأزید مف المقػدار   ىذا إذا لـ
وضػػػع عمیػػػو الجبیػػػرة  ـ  ثُػػػ الصػػػحیح عمیػػو فػػػ ف أمكػػػف َرْفُعيػػػا َرَفَعيػػػا وغسػػػؿ المقػػػدار 

ف عمیيػػا الطػػاىرة  أو طّيرىػػا ومسػػح  بػػو ذلػػؾ فػػ ف كػػاف مػػف جيػػة إیجایمكػػف  لػػـ         وا 
ف كػاف ألمػر   ار بالمقػد كاإلضػرار  آخػر  ضػررًا عمػى الجػرح مسػح عمػى الجبیػرة  وا 

اّل تكف   لـ ـ إفالصحیح وجب عمیو التیمّ   فػاألحوط لزومػًا الجبیرة فػي مواضػعو  وا 
 ـ.الجمع بیف الوضوء والتیمّ 

ت كمػا كػاف ُغسػؿ المّیػ یجري حكـ الجبیرة فػي األغسػاؿ غیػر : ٙٓٔمسألة 
المػانع عػػف الُغسػؿ إذا كػػاف قرحػػًا أو  و یختمػؼ عنػػو بػػأفّ ولكّنػػ یجػري فػػي الوضػوء 

ؼ بػػػیف الُغسػػػؿ المكّمػػػ ر تخّیػػػ - مجبػػػورًا أـ مكشػػػوفاً  سػػػواء أكػػػاف المحػػػؿّ  - جرحػػػاً 
ذا اختػػػار والتػػػیمّ  مكشػػػوفًا فػػػاألحوط اسػػػتحبابًا أف یضػػػع  الُغسػػػؿ وكػػػاف المحػػػؿّ  ـ  وا 

ف كػػػاف یجػػػو   موضػػػع القػػػرح أو الجػػػرح ویمسػػػح عمیيػػػاخرقػػػة عمػػػى  االجتػػػزاء  ز وا 
مكشػػوفًا تعػػّیف  ر ا إذا كػػاف المػػانع كسػػرًا فػػ ف كػػاف محػػّؿ الكسػػوأّمػػبَغسػػؿ أطرافػػو  
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ف كػػػافعمیػػو التػػػیّمـ  و  الغتسػػػاؿ مػػػع المسػػػح عمػػػى الجبیػػػرة  مجبػػػورًا تعػػػّیف عمیػػو ا ا 
 تكػػػػف الجبیػػػػرة فػػػػي لػػػػـ مسػػػػح عمیيػػػػا تعػػػػّیف عمیػػػػو التػػػػیّمـ إفف مػػػػف الكّ یػػػػتم لػػػػـ لػػػػوو 

اّل مواضعو  و   التیّمـ.ة البدف و بیف االغتساؿ بغسؿ بقیّ  ًا الجمعحوط لزومفاأل ا 
تيػا  واألحػوط لو كانت الجبیرة عمػى العضػو الماسػح مسػح ببمّ : ٚٓٔمسألة 

 موضع الجبیرة. مستوعبة لو أف یمسح بغیر  تكف  لـاألولى فیما إذا 
ف أمكػػف ه اسػػتعماؿ المػاء مطمقػًا تػیمّ األرمػد إف كػاف یضػرّ  :ٛٓٔمسػألة  ـ  وا 

   .ـالعیف فاألحوط وجوبًا لو الجمع بیف الوضوء والتیمّ غسؿ ما حوؿ 
اّل تكف   لـىذا إذا    فیمزمو الوضوء جبیرة.العیف مستورة بالدواء وا 
إذا برئ ذو الجبیرة في ضیؽ الوقت أجزأ وضػوؤه  سػواء بػرئ : ٜٓٔمسألة 

عمیػػو تجػػب  البلة أـ فػػي أثنائيػػا أـ بعػػدىا  و فػػي أثنػػاء الوضػػوء أـ بعػػده  قبػػؿ الصػػ
یف  فػػي المػػوارد التػػي جمػػع فیيػػا بػػذات الوقػػت كالصػػموات اآلتیػػة  إاّل  دتػػو لغیػػر إعا

مػػػف إعػػػادة الوضػػػوء لؤلعمػػػاؿ اآلتیػػػة  وكػػػذلؾ ُبػػػد   الو ـ والوضػػػوء جبیػػػرة ف ّنػػػالتػػػیمّ 
ا إذا بػرئ فػػي أثنائػػو الحكػـ فیمػػا لػو بػػرئ فػي سػػعة الوقػػت بعػد إتمػػاـ الوضػوء  وأّمػػ

جبیرتيػا  إلػى غسػؿ البشػرة التػي مسػح عمػىمف استئناؼ الوضوء أو العود ُبد   بلف
 .تفت المواالة  إف لـ

دة یجػػػب الَغسػػػؿ أو متعػػػدّ  إذا كػػػاف فػػػي عضػػػو واحػػػد جبػػػائر  :ٓٔٔمسػػػألة 
 المسح في فواصميا.

كػػاف  األطػػراؼ الصػػحیح تحػػت الجبیػػرة  فػػ فإذا كػػاف بعػػض : ٔٔٔمسػػألة 
ف كػاف أزیػد مػف المقػدار  بالمقدار  ؼ وجػب رفػع المتعػار  المتعارؼ مسػح عمیيػا  وا 
ومسػحو إذا كػاف  ا یغسػؿ الزائد وغسؿ الموضػع السػمیـ تحتػو إذا كػاف مّمػ المقدار 
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فممّ  عمػى الموضػع  أو كاف فیو حرج أو ضػرر  - مف رفعو یتمّكف  لـ ا یمسح  وا 
اّل الجبیػرة فػي مو تكػف   لــ إذا سقط الوضوء ووجب التیمّ  - السمیـ نفسو  اضػعو  وا 

ولػػو كػػاف رفُعػػو وغسػػؿ الموضػػع  حػػوط لزومػػًا عمػػی األجمػػع بینػػو وبػػیف الوضػػوء 
السمیـ أو مسحو یستمـز ضررًا عمى الموضع المصاب نفسو كػاف حكمػو الوضػوء 

 مع المسح عمى الجبیرة.
ي الجػػرح المكشػوؼ غسػػؿ فػ یجػزی  و ( أّنػػٖٓٔـ فػي المسػألة )تقػػدّ  :ٕٔٔمسػألة 

ف كػػاف ذلػػؾ أحػػوط اسػػتحباباً  وضػػع طػػاىر یجػػب  الحولػػو و  مػػا   فػػ ذا عمیػػو ومسػػحو وا 
بعػض  یسػتر  بحیػث ال - یزیػد عمػى الجػرح ف مػف وضػع مػا الوتمكّ أراد االحتیاط 

اّل ف تعػػیّ  - غسػػميااألطػػراؼ التػػي یجػػب  مكػػف مػػف ی اًل أف یغسػػؿ مػػا وجػػب أوّ ذلػػؾ  وا 
 یضعو ویمسح عمیو. ـ  ثُ  أطرافو

المتعػػػارؼ یكفػػػي  المػػػاء بػػػأطراؼ الجػػػرح بالمقػػػدار   إذا أضػػػر   :ٖٔٔمسػػػألة 
ا إف كانػت األطػػراؼ وأّمػالتػي عمیيػا أو یریػد وضػعيا عمیيػا  بیػرة المسػح عمػى الج

الجبیػػػػػرة فػػػػػي تكػػػػػف   لػػػػــ إذا ف عمیػػػػػو التػػػػػیمّ تعػػػػارؼ فیتعػػػػػیّ رة أزیػػػػػد مػػػػػف المالمتضػػػػرّ 
اّل    فاألحوط لزومًا الجمع بینو وبیف الوضوء.مواضعو  وا 
مواضػػػػػع  غیػػػػػر  إذا كػػػػاف الجػػػػػرح أو نحػػػػػوه فػػػػػي مكػػػػاف آخػػػػػر  :ٗٔٔمسػػػػػألة 

ـ  ف التػػیمّ ه اسػػتعماؿ المػػاء فػػي مواضػػعو فػػالمتعیّ بحیػػث یضػػرّ الوضػػوء  لكػػف كػػاف 
وكػذلؾ الحػػاؿ فیمػػا إذا كػػاف الجػػرح أو نحػػوه فػػي جػػزء مػػف مواضػػع الوضػػوء وكػػاف 

كمػا إذا  - ا یسػتمزمو عػادةفاقًا دوف أف یكػوف مّمػاتّ  بو غسؿ جزء آخر   ا یضرّ ممّ 
ي ـ فػف التػیمّ یتعػیّ و ف ّنػ - بغسػؿ الػذراع ر و یتضػرّ فؽ أّنػكاف الجرح في إصبعو واتّ 

 مثؿ ذلؾ أیضًا.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼؼ 

فػػػي حكػػـ الجبیػػػرة بػػػیف أف یكػػػوف الجػػػرح أو نحػػػوه قػػػد  فػػػرؽ ال: ٘ٔٔمسػػػألة 
 كذلؾ. یكوف الوبیف أف  - و العصیاف أو غیرهعمى وج - حدث باختیاره
 ه نجاسة باطنيا.یضرّ  الجبیرة طاىرًا ال إذا كاف ظاىر  :ٙٔٔمسألة 
ًا یكفػي ح  فمػو كػاف غسػمو مضػرّ الفصػد داخػؿ فػي الجػرو  محؿّ  :ٚٔٔمسألة 

اّل  تكػف  لػـ لمسح عمى الوصمة التي عمیو إفا  حّميػا وغسػؿ أزیػد مػف المتعػارؼ  وا 
ال مػف جيػػة الضػػرر   - غسػؿ المحػػؿّ یمكػػف  لػػـا إذا شػػّدىا  وأّمػ ـ  ثُػ الزائػػد ار المقػد

 یجػري عمیػو حكػـ ـ  والمف التػیمّ  ُبد   بلف - مثبلً  كعدـ انقطاع الدـ آخر  بؿ ألمر 
 الجبیرة.

المسػح   یجػوز العمى الجرح مػف الجبیػرة مغصػوبًا إذا كاف ما  :ٛٔٔمسألة 
ف كػػاف ظػػاى یصػػحّ   عمیػػو  ولػػو مسػػح لػػـ ره مباحػػًا وضػػوؤه عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وا 
اّل یضػرّ  فًا فیػو فػبلتصػرّ  مسػح الظػاىر  ُیَعػدّ   لػـ وباطنو مغصوبًا فػ ف  لػـز رفعػو   وا 

 معػو الرفػع فػ ف عػّد تالفػًا جػاز  یجػب ال ًا بحػد  أو كػاف مضػرّ  یمكف لـ ف فوتبدیمو  

ف لػػـ المسػػح عمیػػو ولكػػف األحػػوط لزومػػاً  تالفػػًا  یعػػدّ   استرضػػاء المالػػؾ قبػػؿ ذلػػؾ  وا 
 فػػاألحوط لزومػػًا الجمػػع بػػیف الوضػػوء باالقتصػػار یمكػػف   لػػـ اؤه  فػػ فوجػػب استرضػػ

 ـ.افو وبیف التیمّ عمى غسؿ أطر 
الصػػبلة فیػػو  فمػػو  ا تصػػحّ ف مّمػػیشػػترط فػػي الجبیػػرة أف تكػػو  ال: ٜٔٔمسػػألة 

  بوضػوئو  فالػذي یضػرّ   یضػرّ   مأكوؿ لـ ذىبًا أو جزء حیواف غیر كانت حریرًا أو 
  . تو عمى ما مرّ ىو نجاسة ظاىرىا أو غصبیّ 

ف احتمػػؿ  مػػا داـ خػػوؼ الضػػرر : ٕٓٔمسػػألة  باقیػػًا یجػػري حكػػـ الجبیػػرة وا 
ذا زاؿ الخوؼ وجب رفعيا.  البرء  وا 



 ؽؼ/  الجبيرة كـكء- كتاب الطوارة 

 

ات لكػػف كػػاف موجبػػًا لفػػو  مكػػف رفػػع الجبیػػرة وَغسػػؿ المحػػؿّ إذا أ :ٕٔٔمسػػألة 
اّل  تكػف الجبیػػرة فػي لػػـ ذاإـ الوقػت وجػػب العػدوؿ إلػػى التػیمّ  یجمػع بػػیف  مواضػػعو وا 

 الوضوء عمی األحوط لزومًا.التیّمـ و 
مػػػػع الػػػػدـ الػػػػدواء الموضػػػػوع عمػػػػى الجػػػػرح ونحػػػػوه إذا اخػػػػتمط : ٕٕٔمسػػػػألة 

مًا لجػػرح بػػأف كػػاف مسػػتمز  - عػػد البػػرءرفعػػو بیمكػػف   لػػـكالشػػيء الواحػػد  و  وصػػار 
 ـیجري عمیػو حكػـ الجبیػرة  بػؿ تنتقػػؿ الوظیفػة إلػى التػیمّ  ال - وخروج الدـ المحؿّ 
اّل مواضعو و  یكف في  إذا لـ  بیف الوضوء.ع بینو و فاألحوط لزومًا ىو الجم ا 

  تطيیػػرهیمكػف  لػـكػف كػاف نجسػًا و إذا كػاف العضػو صػحیحًا ل :ٖٕٔمسػألة 
 ـ.ف التیمّ بؿ یتعیّ كـ الجرح یجري عمیو ح ال

 ت بالمقػدار تخفیؼ ما عمػى الجػرح مػف الجبیػرة إف كانػ یمـز ال: ٕٗٔمسألة 

 إاّل عمیيػػػا مػػػع عػػػدـ الحاجػػػة   ضػػػع شػػػيء آخػػػر و   یجػػػوز ال والمتعػػػارؼ  كمػػػا أّنػػػ
 یحسب جزءًا منيا بعد الوضع. أف

 الوضوء مع الجبیرة رافع لمحدث  وكذلؾ الُغسؿ. :ٕ٘ٔمسألة 
یجػػػب  الؿ الوقػػػت  و لجبیػػػرة الصػػػبلة فػػػي أوّ لصػػػاحب ا یجػػػوز : ٕٙٔمسػػػألة 

ف ارتفع عذره في الوقت.  عمیو إعادتيا وا 
 مػػثبلً  العتقػػاده الكسػػر  - فػػي غسػػؿ البشػػرة إذا اعتقػػد الضػػرر  :ٕٚٔمسػػألة 

الوضػػوء وال الُغسػػؿ   یصػػحّ  فػػي الواقػػع  لػػـ ف عػػدـ الكسػػر تبػػیّ  ـ  ثُػػ فعمػػؿ بػػالجبیرة -
 ـ  ثُػػ فػػي َغسػػمو  فمسػػح عمػػى الجبیػػرة الضػػرر فجّبػػره واعتقػػد  ؽ الكسػػر ا إذا تحّقػػوأّمػػ
  .وئو وغسموة وضیحكـ بصحّ  ف عدـ الضرر تبیّ 

ذا اعتقد عدـ الضرر   ًا وكػاف وظیفتػو الجبیػرةو كػاف مضػرّ ف أّنػتبػیّ  ـ  ثُػ فَغسػؿ  وا 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾؼ 

 ة إشػكاؿ فػاألحوط وجوبػًا اإلعػادة  وكػذا الحػاؿ فیمػا لػو اعتقػد الضػرر الصحّ  ففي

وظیفتػػو غسػػػؿ  وأفّ  ف عػػدـ الضػػػرر تبػػیّ  ـ  ثُػػػ أ أو اغتسػػؿالجبیػػػرة وتوّضػػولكػػف تػػرؾ 
 البشرة.

أو  تػػو الوضػػوء الجبیػػريّ وظیف یعمػػـ إجمػػااًل أفّ  مػػوردٍ  فػػي كػػؿ  : ٕٛٔمسػػألة 
 لو تعیینيا یجب عمیو الجمع بینيما.  ر یتیسّ  ـ والالتیمّ 

 الفصؿ الثالث
 شرائط الوضوء

 : موروىي أُ 
طبل منيػػا:  قػػو  وكػػذا عػػدـ اسػػتعمالو فػػي رفػػع الحػػدث األكبػػر طيػػارة المػػاء  وا 

بمعنػػػى عػػػدـ تغّیػػػره  - نظافتػػػو ـ  وفػػػي اعتبػػػار عمػػػى األحػػػوط اسػػػتحبابًا كمػػػا تقػػػدّ 
وىػػػو أحػػػػوط   قػػػوؿ - والقػػػیح ة كالمیتػػػة الطػػػاىرة وأبػػػػواؿ الػػػدوابّ بالقػػػذارات العرفّیػػػ

 وجوبًا.
 طيارة أعضاء الوضوء. ومنيا:
ة الفضػػػاء الػػذي یقػػػع فیػػػو الوضػػػوء  وال إباحػػػ  یعتبػػػر   والإباحػػػة المػػاء ومنيػػػا:

أیضػًا   بػو  بػؿ مػع االنحصػار  أ منو مع عدـ االنحصار إباحة اإلناء الذي یتوضّ 
ف كانػت الوظیفػة مػػع االنحصػار  أ بمػػاء مبػاح مػػف و لػو خػػالؼ وتوّضػـ لكّنػالتػػیمّ  وا 

أو  دفعػػةً  - وضػػوؤه  مػف دوف فػػرؽ بػػیف االغتػػراؼ منػػو إنػاء مغصػػوب أثػػـ وصػػحّ 
إذا كػػاف وضػػع المػػاء  - منػػو واالرتمػػاس فیػػو  وحكػػـ المصػػبّ  الصػػبّ و  - تػػدریجاً 

 وعدمو. حكـ اإلناء مع االنحصار  - مة لموصوؿ إلیوعمى العضو مقدّ 



 ؿؼ/  شراُط الكـكء - كتاب الطوارة 

 

تكػوف جمیػع  أف یمػـز عضػو حػیف َغسػمو  وال كفي طيارة كؿّ ی: ٜٕٔمسألة 
عضػػو بعػػد تطيیػػره   األعضػػاء قبػػؿ الشػػروع طػػاىرة  فمػػو كانػػت نجسػػة وَغسػػؿ كػػؿّ 

س تػػنجّ   یضػرّ  كفػػى  وال - یكػوف المػػاء معتصػماً  فیمػػا - بَغسػػؿ الوضػوء أو طيّػره
ف  الوضوء. یتـّ   لـ عضو بعد َغسمو وا 

  یجػػػوز الوىػػػو مػػػا  - ةنػػػاء الػػػذىب أو الفّضػػػأ مػػػف إإذا توّضػػػ :ٖٓٔمسػػػألة 
ه سواء و  و وض صحّ  - األكؿ والشرب عمى األحوط لزوماً  ى في غیر استعمالو حتّ 

منػو أـ االرتمػاس فیػو  مػف دوف  أو تػدریجًا أـ بالصػبّ  أكاف باالغتراؼ منػو دفعػةً 
 وعدمو. فرؽ بیف صورة االنحصار 

ا معػو باسػتعمالو  وأّمػ ر عدـ المانع مف استعماؿ المػاء لمػرض یتضػرّ  ومنيا:
ى فیمػػا إذا خػػاؼ ة الوضػػوء  حتّػػـ فػػیحكـ بصػػحّ غات التػػیمّ مسػػوّ  فػػي مػػوارد سػػائر 

 العطش عمى نفسو أو عمى نفس محترمة.
أ فػػي حػػاؿ ضػػیؽ الوقػػت عػػف الوضػػوء  فػػ ف تمّشػػى إذا توّضػػ: ٖٔٔة مسػػأل

ف كػػػاف  صػػػحّ  - قصػػػد الكػػػوف عمػػػى الطيػػػارة كػػػأفْ  - منػػػو قصػػػد القربػػػة وضػػػوؤه وا 
 لمًا بضیؽ الوقت.عا

ة الوضوء بالماء المضػاؼ  أو الػنجس  في عدـ صحّ  فرؽ ال: ٕٖٔمسألة 
لؾ الحػاؿ إذا كػاف أو مع الحائؿ  بػیف صػورة العمػـ والعمػد والجيػؿ والنسػیاف  وكػذ

ا إذا ى مػع الجيػؿ  وأّمػو یحكػـ بػبطبلف الوضػوء بػو حتّػًا  ف ّنػاستعماؿ الماء مضػرّ 
أ بػو نسػیانًا فمػو توّضػبصػورة العمػـ والعمػد  الػبطبلف  كاف المػاء مغصػوبًا فیخػتّص 

ىػػو یكػػف   لػػـوضػػوؤه إذا  بعػػد الفػػراغ صػػحّ  أو جيػػبًل بغصػػبّیتو فانكشػػؼ لػػو الحػػاؿ
منػػػو الوضػػػوء بالمػػػاء المغصػػػوب ولػػػو كػػػاف  یصػػػحّ  فػػػبل ا الغاصػػػبالغاصػػػب  وأّمػػػ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضؽ 

 ناسیًا عمى األحوط لزومًا.
الغاصػػػػب بالمػػػػاء المغصػػػػوب والتفػػػػت إلػػػػى  أ غیػػػػر إذا توّضػػػػ :ٖٖٔمسػػػػألة 

ة فػػي أثنػػاء الوضػػوء صػػّح مػػا مضػػى مػػف أجزائػػو  ویجػػب تحصػػیؿ المػػاء الغصػػبیّ 
لػػو  ح جػػاز ة بعػػد الغسػػبلت وقبػػؿ المسػػالمبػػاح لمبػػاقي  نعػػـ إذا التفػػت إلػػى الغصػػبیّ 

ف كاف األحوط استحبابًا إعادة الوضوء.  المسح بما بقي مف الرطوبة  وا 
ؼ ویجػػري عمیػػو لتصػػرّ ا  یجػػوز الفػػي رضػػا المالػػؾ  مػػع الشػػؾّ  :ٖٗٔة مسػػأل

مػف العمػػـ بػ ذف المالػػؾ ولػو بػالفحوى أو شػػاىد الحػاؿ  نعػػـ ُبػد   بلحكػـ الغصػب  فػػ
 فاتبالرضػا بجمیػع التصػرّ  اسػتغراقيّ  ولو لعموـٍ  - فؼ معیّ مع سبؽ رضاه بتصرّ 

 إلى أف یثبت خبلفو. البناء عمى استمراره عند الشؾّ  یجوز  -
ونحوىػا الممموكػة  الكبػار  الوضوء والشػرب مػف األنيػار  یجوز  :ٖ٘ٔمسألة 

ف  - ة مػف شػطّ أو منشػقّ  - واتة سواء أكانت قنألشخاص خاصّ  رضػا  یعمػـ  لػـوا 
ف عمـ كراىتيـ أو كاف فیي المالكیف  بؿ أو المجػانیف  وكػذلؾ الحػاؿ  غار ـ الصّ وا 

والصػػػبلة الوضػػػوء والجمػػػوس  و یجػػػوز سػػػاعًا عظیمػػػًا ف ّنػػػسػػػعة اتّ فػػػي األراضػػػي المتّ 
ینػػاط ذلػػؾ برضػػا مالكیيػػا  نعػػـ فػػي غیرىػػا مػػف األراضػػي  والنػػوـ ونحوىػػا فیيػػا  وال

ؼ فیيػػا التصػػرّ   یجػػوز الليػػا وال حجػػاب  تیف التػػي ال سػػور بػػة كالبسػػاالمحجّ  غیػػر 
مع العمـ بكراىة المالؾ  بؿ األحوط لزومػًا االجتنػاب عػف ذلػؾ  ثؿ ما ذكر ولو بم
 كراىتو أو كاف قاصرًا. إذا ظفّ 
ة وقفيػا كیفّیػیعمػـ  لػـمیاه فػي المسػاجد والمػدارس إذا مخازف ال :ٖٙٔسألة م

سػػػػػػػاكنیف فیيػػػػػػػا  أو عػػػػػػػدـ ب الي فیيػػػػػػا أو الطػػػػػػػبّل یصػػػػػػػمّ  مػػػػػػف اختصاصػػػػػػػيا بمػػػػػػػف
 مع جریػاف العػادة بوضػوء صػنؼ وء منيا  إاّل لغیرىـ الوض  یجوز الاختصاصيا 
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حینئػٍذ  إذ  الوضػوء لمغیػر  و یجػوز مػف یریػد مػع عػدـ منػع أحػد  ف ّنػ أو كػؿّ  خاّص 
 تكشؼ العادة عف عموـ اإلذف.

ي المسػػجد وقػػؼ عمػػى مخػػزف المػػاء فػػ إذا عمػػـ أو احتمػػؿ أفّ  :ٖٚٔمسػػألة 
أ ر  ولػػو توّضػػالوضػػوء منػػو بقصػػد الصػػبلة فػػي مكػػاف آخػػ  یجػػوز الیف فیػػو المصػػمّ 

وضػوؤه  وكػذلؾ إذا  صػحّ  ي فػي مكػاف آخػر بػدا لػو أف یصػمّ  ـ  ثُ  بقصد الصبلة فیو
و منيػػا وكػػاف یحتمػػؿ أّنػػ یػػتمّكف لػػـ وأ بقصػػد الصػػبلة فػػي ذلػػؾ المسػػجد ولكّنػػتوّضػ

 انكشػػػػػؼ عدمػػػػػو  وكػػػػػذلؾ یصػػػػػحّ  ـ  ثُػػػػػ فف  وكػػػػػذا إذا كػػػػػاف قاطعػػػػػًا بػػػػػالتمكّ یػػػػػتمكّ  ال
ف كػاف عمیػو أف یصػمّ  یجب الشتراط  و أو باعتقاد عدـ اال مةً أ غفتوضّ  لو ي فیػو وا 

 ىو األحوط استحبابًا.
اف مػػف المػػػاء ة مػػػف المػػاء المغصػػػوب فػػي خػػػزّ ّیػػإذا وقعػػػت كمّ  :ٖٛٔمسػػألة 

تبلحػػظ  ًا بحیػػث الكػػاف قمػػیبًل جػػدّ  كػػأفْ  - ّد المغصػػوب تالفػػًا عرفػػاً المبػػاح فػػ ف ُعػػ
اّل   فیو بالوضوء منو وغیره ؼالتصرّ  جاز  - النسبة بینيما  بػ ذف إاّل   یجػوز بل فػوا 

 المغصوب منو.
إضػافة  تعػالىدًا بو ب ضافتو إلػى ا ة  وىي أف یقصد الفعؿ متعبّ النیّ  ومنيا:

  تعػػالىا  أمػػر  ة  ویكفػػي فػػي ذلػػؾ أف یكػػوف الباعػػث إلػػى القصػػد المػػذكور مّیػػتذلّ 
  أو رجػػاء الثػػواب  (سػػبحانو)لػػو  مػػف دوف فػػرؽ بػػیف أف یكػػوف ذلػػؾ بػػداعي الحػػبّ 

إلیيػا الریػاء بطػؿ  ولػو  فمػو ضػـّ   فیيػا اإلخػبلص خوؼ مف العقاب  ویعتبر أو ال
 - أو المباحػػة - كػػالتنظیؼ مػف الوسػػل - إلیيػػا غیػره مػػف الضػػمائـ الراجحػة ضػـّ 

ف كػػاف  وفػػي غیػػر  تقػػدح   فػػ ف قصػػد بيػػا القربػػة أیضػػًا لػػـ - كالتبریػػد ذلػػؾ تقػػدح وا 
 ر المتػأخّ یقػدح العجػب  وال  اً لزومػاألحوط  لبلستقبلؿ عمىصالحًا  اعي اإللييّ الدّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظؽ 

اإلدالؿ بػأف   إذا كاف منافیًا لقصد القربة كما إذا وصؿ إلػى حػدّ إاّل   وكذا المقارف
 بالعمؿ. تعالى ربّ یمّف عمى ال
فات غیرىمػػػا مػػػف الّصػػػ دب والة الوجػػػوب وال الّنػػػنّیػػػ تعتبػػػر  ال :ٜٖٔمسػػػألة 

جيػػبًل أو  - عكػػسدب أو الة  ولػػو نػػوى الوجػػوب فػػي موضػػع الّنػػوالغایػػات الخاّصػػ
فػػػع وىػػػو الرّ   وكػػػذا الحػػػاؿ إذا نػػػوى التجدیػػػد وىػػػو محػػػدث أو نػػػوى صػػػحّ  - نسػػػیاناً 
 . رمتطيّ 

تمػػاـ األجػػػزاء عػػػف  ة بمعنػػػى صػػػدور النّیػػ مػػػف اسػػػتمرار ُبػػد   ال :ٓٗٔمسػػػألة 
المػػػواالة مػػػع د قبػػػؿ فػػوات ولػػػى بعػػد التػػػردّ ة األُ ة المػػػذكورة ولػػو بػػػالعود إلػػػى النّیػػالنّیػػ
 ة.نیّ بل أتى بو ب دة ماإعا

 دة لموضوء كفى وضوء واحد.لو اجتمعت أسباب متعدّ  :ٔٗٔمسألة 
 ئ لمغسػػػؿ والمسػػح إذا أمكنػػػو ذلػػؾ  ومػػػع االضػػػطرار مباشػػػرة المتوّضػػ ومنيػػا:

عمػػى  یقػػدر  یسػػتعیف بػػو  بػػأف یشػػاركو فیمػػا ال فلػػو أ یجػػوز  إلػػى االسػػتعانة بػػالغیر 
ة ى النّیػػػو یتػػػولّ ولكّنػػػيػػػا  االسػػػتقبلؿ بػػػو  سػػػواء أكػػػاف بعػػػض أفعػػػاؿ الوضػػػوء أو كمّ 

ف لػػػػو عمػػػػى ىػػػػػذا الوجػػػػو طمػػػػػب مػػػػف غیػػػػػره مػػػػف المباشػػػػػرة و  یػػػػػتمّكف  لػػػػـ بنفسػػػػو  وا 
 یكػػػوف منيمػػػا  ویمػػػـز أف ة كػػػؿّ ى النّیػػػیتػػػولّ  أه  واألحػػػوط وجوبػػػًا حینئػػػٍذ أفوّضػػػیُ  أف

فالمسح بید المتوضّ  عػیف الرطوبػة التػي فػي یػده ذلؾ أخػذ المُ  یمكف لـ ئ نفسو  وا 
 ومسح بيا.
في الغسؿ والمسح  ویكفي فػي الحػاالت  الة  وىي التتابع العرفيّ الموا ومنيا:

أف یكػػػوف الشػػروع فػػي غسػػػؿ  - الحاجػػة والنسػػیاف كنفػػاد المػػاء وطػػػروّ  - الطارئػػة
األعضػاء السػابقة عمیػو  فػ ذا أّخػره حتػى  العضو البلحؽ أو مسحو قبؿ أف تجػؼّ 
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  ة الحػػرّ بالجفػػاؼ مػػف جيػػ بػػأس الاألعضػػاء السػػابقة بطػػؿ الوضػوء  و ت جمیػػع جّفػ
 قة.ة متحقّ والریح أو التجفیؼ إذا كانت المواالة العرفیّ 

األحػػػوط وجوبػػػًا عػػػدـ االعتػػػداد ببقػػػاء الرطوبػػػة فػػػي مسترسػػػؿ  :ٕٗٔمسػػػألة 
 المحیة الخارج عف المعتاد.

مسػح  ـ  ثُػ الیسػرى ـ  ثُػ الید الیمنػى ـ  ثُ  الترتیب بیف األعضاء بتقدیـ الوجو ومنيا:
واألحػػوط اسػػتحبابًا تقػػدیـ   ألحػػوط وجوبػػًا عػػدـ تقػػدیـ الیسػػرىالػػرجمیف  وا ـ  ثُػػ الػػرأس

 الترتیػب بػیف أجػزاء كػؿّ  یجػب الـ  و مسػحيما معػًا كمػا تقػدّ  ویجػوز   الرجؿ الیمنػى
 ـ.یكوف الغسؿ مف األعمى فاألعمى عمى ما تقدّ  عضو  نعـ یجب مراعاة أف

مػع  لو عكس الترتیب بیف األعضاء سيوًا أعػاد عمػى مػا یحصػؿ بػو الترتیػبو 
اّل  یكػػػوف قػػػد أتػػػى   أف اسػػػتأنؼ  وكػػػذا لػػػو عكػػػس عمػػػدًا  إاّل عػػػدـ فػػػوات المػػػواالة وا 

 فیستأنؼ.  الشرعيّ  األمر  بالجمیع عف غیر 

 الفصؿ الرابع
 أحكاـ الخمؿ

 ر  وكػػػذا لػػػو ظػػػفّ فػػػي الطيػػػارة تطيّػػػ ف الحػػػدث وشػػػؾّ مػػػف تػػػیقّ  :ٖٗٔمسػػػألة 
فػػي الحػػدث بنػػى عمػػى  ؾّ يػػارة وشػػف الطّ شػػرعًا  ولػػو تػػیقّ  معتبػػر  ًا غیػػر الطيػػارة ظّنػػ

ف ظفّ الطّ   ةشػرعًا  وتسػتثنى مػف ذلػؾ صػورة واحػد معتبر  ًا غیر الحدث ظنّ  يارة وا 
 (.ٚ٘ٔستأتي في المسألة )

تطي ػر   ر ـ والمتػأخّ فػي المتقػدّ  يػارة وشػؾّ ف الحػدث والطّ إذا تیقّ : ٗٗٔمسألة 
 ًا.يارة  أو عمـ تاریل الحدث  أو جيؿ تاریخيما جمیعسواء عمـ تاریل الطّ 
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فیػػو  یعتبػػر  افػػي الطيػػارة بعػػد الصػػبلة أو غیرىػػا مّمػػ إذا شػػؾّ  :٘ٗٔمسػػألة 
 ـ منشػأ الشػؾّ ى فیمػا إذا تقػدّ لما یأتي  حتّػ ة العمؿ وتطي ر يارة بنى عمى صحّ الطّ 

 ـ  ثُػػ غفػػؿ ـ  ثُػػ   كمػػا إذا أحػػدثعمػػى العمػػؿ  بحیػػث لػػو التفػػت إلیػػو قبػػؿ العمػػؿ لشػػؾّ 
 ؤ حاؿ الغفمة.وضّ بعد الصبلة في الت شؾّ  ـ  ثُ  صم ى

قطعيػػػا  - مػػػثبلً  - فػػػي الطيػػػارة فػػػي أثنػػػاء الصػػػبلة إذا شػػػؾّ  :ٙٗٔمسػػػألة 
 واستأنؼ الصبلة. وتطي ر 
ف اإلخػػبلؿ بَغسػػؿ عضػػو أو مسػػحو أتػػى بػػو وبمػػا بعػػده لػػو تػػیقّ  :ٚٗٔسػػألة م

فػػي اإلتیػػاف بفعػػؿ  مراعیػػًا لمترتیػػب والمػػواالة وغیرىمػػا مػػف الشػػرائط  وكػػذا لػػو شػػؾّ 
فػي  فػي ذلػؾ بعػد الفػراغ أو شػؾّ  ا لػو شػؾّ قبؿ الفراغ منو  وأّمػ مف أفعاؿ الوضوء

ذا شػػؾّ   فعػػاؿ بعػػد الفػػراغ مػػف ذلػػؾ الفعػػؿ لػػـؽ شػػرط بعػػض األتحّقػػ فػػي  یمتفػػت  وا 
بعػد  كمػا لػو شػؾّ  - ؽ الفراغ العرفيّ ف ف كاف ذلؾ مع تحقّ  اإلتیاف بالجزء األخیر 
اّل   لـ - كالصبلة أو بعد فوات المواالة الدخوؿ في عمؿ آخر    أتى بو.یمتفت  وا 

 ا إذا كػػاف الشػػؾّ فیمػػ مػػا ذكرنػػاه آنفػػًا مػف لػػزوـ االعتنػػاء بالشػػؾّ  :ٛٗٔمسػػألة 
ب بعػد الػدخوؿ فػي الجػزء المترتّػ یكػوف الشػؾّ  یفػرؽ فیػو بػیف أف أثنػاء الوضػوء  ال

 و مطمقًا.یعتني بشكّ  ا ىو فبل  وأمّ الشؾّ  كثیر  بغیر  ختّص و یأو قبمو  ولكنّ 
فیػػػو بعػػػد الحػػػدث  ف مػػػأمورًا بالوضػػػوء مػػػف جيػػػة الشػػػؾّ إذا كػػػا :ٜٗٔمسػػػألة 

ى یحكػػػـ بػػبطبلف صػػػبلتو بحسػػػب الظػػػاىر  فتجػػػب عمیػػػو و وصػػػمّ و نسػػػي شػػػكّ ولكّنػػ
 بعده. ر في الوقت  والقضاء إف تذكّ  ر اإلعادة إف تذكّ 

ف بطػبلف أحػد تػیقّ  ـ  ثُ  ى أ لمتجدید وصمّ ئًا وتوضّ إذا كاف متوضّ  :ٓ٘ٔمسألة 
عمیػو إعػادة الوضػوء  تجػب ة صػبلتو  والا  یحكػـ بصػحّ يمػأیّ  یعمػـ  لـالوضوءیف و 
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 لمصموات اآلتیة.
عمػػـ بحػػدوث حػػدث  ـ  ثُػػ ى بعػػدىما أ وضػػوءیف وصػػمّ إذا توّضػػ :ٔ٘ٔمسػػألة 

ا الصػػػبلة التػػي أتػػى بيػػا فیبنػػػي بعػػد أحػػدىما  یجػػب الوضػػػوء لمصػػبلة اآلتیػػة  وأّمػػ
ذا كاف في محؿّ عمى صحّ  أعػاد  وضػوء صػبلة  ى بعػد كػؿّ الفرض قػد صػمّ  تيا  وا 

ا إذا بقػػي وقػػت أّمػػالوضػػوء كمػػا یعیػػد الصػػبلتیف إف مضػػى أو بقػػي وقتيمػػا معػػًا  
تػػػػیف ى صػػػػبلتیف أدائیّ  إعادتيػػػػا  كمػػػا إذا صػػػػمّ حینئػػػػٍذ إاّل یجػػػب  بلإحػػػداىما فقػػػػط فػػػػ

ة خػػػرى أدائّیػػػػة وأُ ى صػػػبلة قضػػػػائیّ خػػػرى  أو صػػػػمّ ومضػػػى وقػػػت إحػػػػداىما دوف األُ 
اّل  ومضػػى وقػػت الثانیػػة  ىػػذا مػػع اختبلفيمػػػا فػػي العػػدد  یكتفػػي ب تیػػاف صػػػبلة  فوا 

 ة مطمقًا.الذمّ  في ما واحدة بقصد
یػدري  و تػرؾ جػزءًا منػو والمػف الوضػوء أّنػف بعد الفراغ إذا تیقّ  :ٕ٘ٔمسألة 

 ة وضوئو.یحكـ بصحّ  و الجزء الواجب أو المستحبّ أنّ 
و مسػػح عمػػى الحائػػؿ  أو إذا عمػػـ بعػػد الفػػراغ مػػف الوضػػوء أّنػػ :ٖ٘ٔمسػػألة 

و ىػػؿ فػػي أّنػػ ؿ  أو غسػػؿ فػػي موضػػع المسػػح  ولكػػف شػػؾّ مسػػح فػػي موضػػع الغسػػ
الوجػػػو  بػػػؿ كػػػاف عمػػػى غیػػػر  أو ال  ةأو تقّیػػػ غ لػػػذلؾ مػػػف جبیػػػرةكػػػاف ىنػػػاؾ مسػػػوّ 

 تجب اإلعادة.  لـ الشرعيّ 
 و دخؿ في الوضوء وأتػى بػبعض أفعالػو ولكػف شػؾّ ف أنّ إذا تیقّ  :ٗ٘ٔمسألة 

ارًا أو اضػػػطرارًا  و أتّمػػػو عمػػػى الوجػػػو الصػػػحیح أو ال  بػػػؿ عػػػدؿ عنػػػو اختیػػػفػػػي أّنػػػ
ى الوضػػػوء الجػػامع بػػػیف الصػػػحیح إیجػػػاد مسػػمّ  ة وضػػوئو مػػػع إحػػراز یحكػػـ بصػػػحّ 

كالصػبلة  بالػدخوؿ فػي عمػؿ آخػر  ؽ الفػراغ العرفػيّ بعد تحّقػ والفاسد  وكوف الشؾّ 
 أو بعد فوات المواالة.
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فػػػػػي  بعػػػػد الوضػػػػوء فػػػػػي وجػػػػود الحاجػػػػب  أو شػػػػؾّ  إذا شػػػػؾّ : ٘٘ٔمسػػػػألة 
و وصػػػؿ و أزالػػو أو أّنػػبعػػده فػػي أّنػػػ ـ بوجػػوده ولكػػف شػػػؾّ تػػو كالخػػاتـ  أو عمػػػحاجبیّ 

 فػػػػي أفّ  ة  وكػػػػذا إذا عمػػػػـ بوجػػػػود الحاجػػػػب وشػػػػؾّ المػػػػاء تحتػػػػو بنػػػػى عمػػػػى الصػػػػحّ 
 ة.عمى الصحّ یبني الوضوء كاف قبؿ حدوثو أو بعده 

 أ وشػػػؾّ إذا كانػػػت أعضػػػاء وضػػػوئو أو بعضػػػيا نجسػػػًا فتوّضػػػ :ٙ٘ٔمسػػػألة 
الَغسػػؿ  یكػػف  لػػـال  بنػػى عمػػى بقػػاء النجاسػػة إذا أ أـ توّضػػ ـ  ثُػػ و طي رىػػابعػػده فػػي أّنػػ
ا الوضػػوء كافیػػًا فػػي تطيیػػره  فیجػػب َغسػػمو لمػػا یػػأتي مػػف األعمػػاؿ  وأّمػػ الوضػػوئيّ 

بعػػد  شػػؾّ  ـ  ثُػػ سػػاً أ منػػو متنجّ تو  وكػػذلؾ لػػو كػػاف المػػاء الػػذي توّضػػفیبنػى عمػػى صػػحّ 
ء وبقػػػػاء المػػػػاة وضػػػػوئو و یحكػػػػـ بصػػػػحّ مػػػػو أـ ال  ف ّنػػػػره قبو طيّػػػػالوضػػػػوء فػػػػي أّنػػػػ

 ما القاه مف ثوبو وبدنو.  سًا  فیجب عمیو تطيیر متنجّ 

 الفصؿ الخامس
 نواقض الوضوء

 : یحصؿ الحدث بُأمور
ع ػا مػػف الموضػػػواء أكػػاف خروجيمػػػػػػط  سػػػػخػػروج البػػوؿ والغائ والثػػاني:ؿ األوّ 
أـ مػػف غیػره مػع انسػػداد  - الخمقػة مػػف ىػذه الجيػة لمنػوع أو لفػػرد شػاذّ  - ميّ ػػػاألص

 إذا كػاف معتػادًا لػو ناقضػًا إاّل  یكػوف بلا مع عػدـ انسػداده فػ  وأمّ يّ األصمالموضع 
ف كػاف األحػوط اسػتحبابًا االنتقػاض بػو  أو كاف الخروج بػدفع طبیعػيّ  ال باآللػة  وا 

 مطمقًا  والبمؿ المشتبو الخارج قبؿ االستبراء بحكـ البوؿ ظاىرًا.
ذا صػػدؽ عمیيػػا إ - ـ بیانػػوالمتقػػدّ  - خػػروج الػػریح مػػف مخػػرج الغػػائط الثالػػث:
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 ؿ ولو مع االعتیاد.بُ أحد االسمیف المعروفیف  وال عبرة بما یخرج مف القُ 
فرؽ بیف أف یكوف قائمػًا أو قاعػدًا  النوـ الغالب عمى السمع  مف غیر  الرابع:

مػػا غمػػب عمػػى العقػػؿ مػػف جنػػوف  أو إغمػػاء  أو سػػكر   أو مضػػطجعًا  ومثمػػو كػػؿّ 
 ت ونحوه.يْ ذلؾ  دوف البُ  أو غیر 
 .تعالىاالستحاضة عمى تفصیؿ یأتي إف شاء ا  امس:الخ

وضوء تنقض الا ف ّني  والنفاس والحیض    الجنابة :والثامف والسابع   سالساد
ف كانت    الغسؿ.توجب إاّل  الوا 
أحػػد النػػواقض بنػػى عمػػى العػػدـ  وكػػذا إذا  فػػي طػػروّ  إذا شػػؾّ  :ٚ٘ٔمسػػألة 

 أف یكػػوف مػى عػػدـ كونػو بػػواًل  إاّل و یبنػػي ع  ف ّنػػالخػارج بػػوؿ أو مػذيّ  فػػي أفّ  شػؾّ 
 ئًا انتقض وضوؤه.و بوؿ  ف ف كاف متوضّ قبؿ االستبراء فیحكـ بأنّ 

معػػػػو شػػػػيء مػػػػف الغػػػػائط یكػػػػف  لػػػػـإذا خػػػػرج مػػػػاء االحتقػػػػاف و  :ٛ٘ٔمسػػػػألة 
 ء مف الغائط معو.في خروج شي ینتقض الوضوء  وكذا لو شؾّ   لـ

  أو الػػػػػوذيّ  أو الػػػػػوديّ  ذيّ ینػػػػتقض الوضػػػػػوء بخػػػػػروج المػػػػ ال :ٜ٘ٔمسػػػػػألة 
یخػػػرج بعػػػد خػػػروج البػػػوؿ  والثالػػػث  یخػػػرج بعػػػد المبلعبػػػة  والثػػػاني مػػػا ؿ مػػػاواألوّ 
 .یخرج بعد خروج المنيّ  ما

 الفصؿ السادس
 حكـ دائـ الحدث

لػػو  - كػػالمبطوف  والمسػػموس  ونحوىمػػا - بػػو الحػػدث فػػي الجممػػة  مػػف اسػػتمرّ 
 أحواؿ ثبلثة:
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ولػو  - راً ي فیيػا بالصػبلة متطيّػأف یجد فترة مف الوقػت یمكنػو أف یػأت ولى:اأُل
 ففػػػي ىػػػذه الصػػػورة یجػػػب ذلػػػؾ ویمزمػػػو التػػػأخیر  - عمػػػى واجباتيػػػا مػػػع االقتصػػػار 

ؿ ة فػػػي أوّ سػػواء أكانػػػت الفتػػػرة فػػي أثنػػػاء الوقػػػت أـ فػػي آخػػػره  نعػػػـ إذا كانػػت الفتػػػر 
ت صػبلتو إذا عمػؿ ى مضػى زمػاف الفتػرة صػحّ حتّػ یصػؿ    الوقت أو في أثنائو ولػـ

ف أثـ بالتأخیر ةبوظیفتو الفعمیّ   . وا 
تسع الطيػارة وبعػض  أصبًل أو تكوف لو فترة یسیرة ال یجد فترة ال أف الثانية:

یو تكمیفػػو ـ حسػػبما یقتضػػأو یغتسػػؿ أو یتػػیمّ  - أالصػػبلة  ففػػي ىػػذه الصػػورة یتوّضػػ
نائيػا  یخرج منو بعد ذلؾ قبؿ الصػبلة أو فػي أث یعتني بما ي والیصمّ  ـ  ثُ  - الفعميّ 

حدثػػو المبتمػى بػػو أو نفػػس  منػو حػػدث غیػر  یصػػدر   ارتػػو مػا لػػـوىػو بػػاؽ عمػى طي
صػػػػوؿ البػػػػرء  وتصػػػػّح منػػػػو مسػػػػتند إلػػػػى مرضػػػػو ولػػػػو قبػػػػؿ ح ىػػػػذا الحػػػػدث غیػػػػر 

 لكػػػؿّ  ر یتطيّػػػ ة  واألحػػػوط األولػػػى أفخػػػرى أیضػػػًا الواجبػػػة والمسػػػتحبّ الصػػػموات األُ 
 إلیيا بعد الطيارة. یبادر  صبلة وأف
واألحػوط وجوبػًا فػي   ارة وبعػض الصػبلةأف تكػوف لػو فتػرة تسػع الطيػ الثالثة:

تجدیػػد یجػب  التیػاف بالصػػبلة فػي الفتػرة  ولكػف ىػذه الصػورة تحصػیؿ الطيػارة واإل
 یحػػػػدث حػػػػػدثًا آخػػػػػر   أفالطيػػػػارة إذا فاجػػػػػأه الحػػػػػدث أثنػػػػاء الصػػػػػبلة أو بعػػػػػدىا إاّل 

لممبطػػػػوف  سػػػػّیما ورة الثانیػػػػة  واألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا والـ فػػػػي الصػػػػبالتفصػػػػیؿ المتقػػػػدّ 
 التكػرار  یكػف  لػـث أثناء صبلتو ویبني عمیيا مػا د الطيارة كّمما فاجأه الحدیجدّ  أف

كثیػػػرًا بحیػػػث یكػػػوف موجبػػػًا لمحػػػرج نوعػػػًا  أو لفػػػوات المػػػواالة المعتبػػػرة بػػػیف أجػػػزاء 
بسػػبب اسػػتغراؽ الحػػدث المفػػاجئ أو تجدیػػد الطيػػارة أو ىمػػا معػػًا زمانػػًا  - الصػػبلة
د الطيػػػػارة أحػػػدث بعػػػػد الصػػػبلة أف یجػػػدّ األحػػػػوط اسػػػتحبابًا إذا  كمػػػا أفّ  - طػػػویبلً 
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 لصبلة ُأخرى.
رًا تیػػاف فیيػػا بالصػػبلة متطيّػػإذا احتمػػؿ حصػػوؿ فتػػرة یمكنػػو اإل :ٓٙٔمسػػألة 

إلیيػػا وانكشػػؼ بعػػد ذلػػؾ  تأخیرىػػا إلػػى أف ینكشػػؼ الحػػاؿ  نعػػـ لػػو بػػادر  یجػػب لػػـ
ـ وجود الفترة لزمتو إعادتيا عمى األحوط لزومًا  وكذلؾ الحاؿ فیمػا إذا اعتقػد عػد

ة الصػػبلة وجػود الفتػػرة خػارج الوقػػت بصػحّ   یضػػرّ  انكشػؼ خبلفػػو  نعػـ ال ـ  ثُػػ الفتػرة
 أو برؤه مف مرضو فیو.

ي النجاسػػة ظ مػػف تعػػدّ یجػػب عمػػى المسػػموس والمبطػػوف الػػتحفّ  :ٔٙٔمسػػألة 
صػػبلة   تغییػػره لكػػؿّ یجػػب  الميمػػا أمكػػف بوضػػع كػیس أو نحػػوه  و إلػى بدنػػو وثوبػػو 

ف منػو  كمػا صػبلة مػع الػتمكّ  س مػف بدنػو لكػؿّ تػنجّ مػا  نعـ األحوط وجوبػًا تطيیػر 
 مة.الحالة الثانیة مف الحاالت المتقدّ  في غیر 

 الفصؿ السابع
 الوضوء غايات

ة الصػػػػػبلة واجبػػػػػة كانػػػػػت أو ؼ عمیػػػػػو صػػػػػحّ الوضػػػػػوء لنفسػػػػػو  وتتوّقػػػػػ یجػػػػب ال
ة بػػؿ وسػػجود السػػيو عمػى األحػػوط اسػػتحبابًا  ومثػػؿ مندوبػة  وكػػذا أجزاؤىػػا المنسػیّ 

ف كانتػػػػا طػػػواؼ الفریضػػػػة  وىػػػو مػػػا كػػػػاف جػػػزءًا مػػػف حّجػػػػالصػػػبلة ال ة أو عمػػػرة وا 
ف وجب بالنذر  نعـ یستحبّ مستحبّ   لو. تیف  دوف الطواؼ المندوب وا 

ًا  ًا نفسػیّ یثبت كونػو مسػتحبّ   لـ الوضوء الرافع لمحدث األصغر  :ٕٙٔمسألة 
 اإلتیػػػاف بػػػو ىػػو الكػػػوف عمػػى الطيػػػارة الحاصػػمة بالوضػػػوء  فیجػػوز  بػػؿ المسػػػتحبّ 

بػػػة غایػػػة مػػػف الغایػػػات المترتّ  اإلتیػػػاف بػػػو بقصػػػد أيّ  بقصػػػد حصػػػوليا  كمػػػا یجػػػوز 
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ف كػاف ىػو االجتنػاب مػف محػـر كمػّس كتابػة القػرآف   قربػيّ  داعٍ  عمیيا  بؿ بػأيّ  وا 
  نفسػػػيّ  فيػػػو مسػػػتحبّ  مػػػف الحػػػدث األصػػػغر  ر لممتطيّػػػ ا الوضػػػوء التجدیػػػديّ وأّمػػػ

صػػبلة   والمغػػرب بػػؿ لكػػؿّ  الثابػػت اسػػتحبابو ىػػو التجدیػػد لصػػبلتي الصػػبح ولكػػفّ 
 رجاًء.ذلؾ فیؤتى بو  ا في غیر وأمّ 

والتشػػػػدید  ى المػػػدّ حتّػػػػ لممحػػػدث مػػػّس كتابػػػػة القػػػرآف  یجػػػػوز ال :ٖٙٔمسػػػألة 
أسػػػمائو وصػػػفاتو عمػػػى األحػػػوط وجوبػػػًا   مػػػّس اسػػػـ الجبللػػػة وسػػػائر  ونحوىمػػػا  وال

 دة النسػػػػاءاألنبیػػػػاء واألوصػػػػیاء وسػػػػیّ ویمحػػػػؽ بيػػػػا عمػػػػى األحػػػػوط األولػػػػى أسػػػػماء 
 .)صموات ا وسبلمو عمیيـ أجمعیف(

ى بػیف أنػواع الخطػوط حتّػ في جریاف الحكػـ المػذكور  فرؽ ال :ٗٙٔمسألة  
فػي  فػرؽ الا  كمػا وغیرىػ ز والتطری والحفر الميجورة منيا  وال بیف الكتابة بالمداد 

إذا  بالشػػعر  یجػػري الحكػػـ فػػي المػػّس  غیػػره  نعػػـ الو الحیػػاة و تحّمػػ المػػاّس بػػیف مػػا
 تابع لمبشرة. غیر كاف 

وف ػػػػػكػػره بػػػػػرآف وغیػػػػػة بػػػیف القػػػػػركػػاظ المشتػػػػػاط فػػػي األلفػػػػػػالمن :٘ٙٔمسػػػألة 
اّل  اممّ  - بضمیمة بعضو إلى بعض - وبػػالمكت   فػبلیصدؽ عمیو القرآف عرفػًا وا 
مراعػػػاة مقتضػػػى  یتػػػرؾ اللموجػػػد قاصػػػدًا لػػػذلؾ أـ ال  نعػػػـ لػػػو سػػػواء أكػػػاف ا أثػػػر 

 فرقة عمیو بعد الكتابة.االحتیاط مع طرّو الت
ة عمػػؿ قػػد تكػػوف شػػرطًا لصػػحّ  الطيػػارة مػػف الحػػدث األصػػغر : ٙٙٔمسػػألة 

بعض أمثمتو  وقد تكوف شرطًا لكمالػو وسػیأتي بعػض مػوارده  وقػد تكػوف  كما مّر 
عػف األعمػػاؿ المشػػروطة  ر ویعّبػػ - ـكمػػا تقػدّ  - كتابػػة القػرآف شػرطًا لجػػوازه كمػّس 

ذا وجبػػت إحػػدى  إلػػى جػػواز )غایػػات الوضػػوء( نظػػرًا ػ بيػػا بػػ اإلتیػػاف بػػو ألجميػػا  وا 
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وء الموصػػػػؿ إلیيػػػػا بػػػػالوجوب صػػػػؼ الوضػػػػأو شػػػػبيو یتّ  ىػػػػذه الغایػػػػات ولػػػػو لنػػػػذر 
ذا الغیػػريّ  تكػػوف الطيػػارة شػػػرطًا  ا  ومّمػػصػػؼ باالسػػتحباب الغیػػػريّ ت یتّ اسػػتحبّ   وا 

 - الطػواؼ وصػبلتو غیػر  - جّ ػػػؾ الحػػػة مػف مناسػػػلكمالو الطػواؼ المنػدوب وجمم
وتػػػػبلوة القػػػػرآف والػػػػدعاء  وقوفیف ورمػػػػي الجمػػػػار  ومنػػػػو أیضػػػػًا صػػػػبلة الجنػػػػائز كػػػال

 وطمب الحاجة وغیرىا.
اإلتیػاف بالوضػوء بقصػد فعػؿ الفریضػة ولػو قبػؿ دخػوؿ  یجػوز  :ٚٙٔمسألة 

مػف   وكػذا بقصػد مػا مػرّ   اإلتیاف بو بقصد الكػوف عمػى الطيػارة وقتيا  كما یجوز 
 الغایات.

 الفصؿ الثامف
 وضوء ومکروىاتومستحّبات ال

 )رضػػػػواف ا تعػػػػالی ء عمػػػػى مػػػػا ذكػػػػره العممػػػػاءسػػػػنف الوضػػػػو  :ٛٙٔمسػػػػألة 
وضػػػػػع اإلنػػػػػاء الػػػػػذي یغتػػػػػرؼ منػػػػػو عمػػػػػى الیمػػػػػیف  والتسػػػػػمیة  والػػػػػدعاء  :عمػػػػػیيـ(

 قبؿ إدخاليما فػي اإلنػاء الػذي یغتػرؼ منػو - بالمأثور  وغسؿ الیدیف مف الزندیف
المضمضػػػػػػة  واالستنشػػػػػػاؽ  تیف  و ة ولمغػػػػػػائط مػػػػػػرّ لحػػػػػػدث النػػػػػػوـ أو البػػػػػػوؿ مػػػػػػرّ  -

د غسػػػؿ الوجػػػػو عنػػػػدىما  وعنػػػ وتثمیثيمػػػا  وتقػػػدیـ المضمضػػػػة  والػػػدعاء بالمػػػأثور 
والرجمیف  وتثنیة الغسبلت  واألحوط اسػتحبابًا عػدـ التثنیػة  والیدیف  ومسح الرأس

فػػي الیسػػرى احتیاطػػًا لممسػػح بيػػا  وكػػذلؾ الیمنػػى إذا أراد المسػػح بيػػا مػػف دوف أف 
سرى  وكػذلؾ الوجػو ألخػذ البمػؿ منػو عنػد جفػاؼ بمػؿ الیػد  یستعمميا في غسؿ الی

ذراعیػػو فػػي الَغسػػمة اأُلولػػى والثانیػػة  والمػػرأة تبػػدأ  أف یبػػدأ الرجػػؿ بظػػاىر  ویسػػتحبّ 
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 ة.یبمات القر في المقدّ  بالباطف فیيما  ویكره االستعانة بالغیر 



 

 المبحث الرابع
 سؿ الغُ 

 س  ومػػّس ستحاضػة  والنفػػاوالواجػب منػػو لغیػره: غسػػؿ الجنابػة  والحػػیض  واال
 األموات.

 غسؿ األموات.والواجب لنفسو: 
 فينا مقاصد: 

 ؿالمقصد األوّ 
 غسؿ الجنابة 

 وفیو فصوؿ: 

 ؿالفصؿ األوّ 
 سبب الجنابة 

 وىو أمراف:
بشػػيوة أو بػػدونيا مػػف الموضػػع المعتػػاد  وكػػذا مػػف غیػػره  خػػروج المنػػيّ  ؿ:األوّ 

اّل إذا كػػػاف الخػػػروج طبیعّیػػػ لزومػػػًا الجمػػػع بػػػیف الغسػػػؿ والوضػػػوء إذا  فػػػاألحوط ًا  وا 
 الرجؿ. كاف محدثًا باألصغر  ىذا في

ف أّمػػػا المػػػػرأة فيػػػػيو   أّف السػػػػائؿ بػػػػالمعنى المعػػػػروؼ  إاّل  یكػػػػف ليػػػػا منػػػيّ  لػػػـ وا 
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مػػا إذا منػػّي فیالمعػػو اإلنػػزاؿ عرفػػًا بحكػػـ  الخػػارج مػػف ُقُبميػػا بشػػيوة بحیػػث یصػػدؽ
ف بػػؿ و  )الرعشػػة( الجنسػػيّ ذ التمػػذّ وليا إلػػی ذروة اقتػػرف ذلػػؾ بوصػػ یقتػػرف بػػذلؾ  لػػـا 

   .عمی األحوط لزوماً 
الفػػػػرج  یتجػػػاوز  الػػػػذي ال شػػػػيوة والبمػػػؿ الموضػػػعيّ  ا السػػػائؿ الخػػػػارج بغیػػػر وأّمػػػ

 یوجباف شیئًا. ة الخفیفة فيما الاإلثارة الجنسیّ ویحصؿ ب
ف  لخػػػػارج منػػػػيّ السػػػػائؿ ا إذا عمػػػػـ أفّ : ٜٙٔمسػػػػألة  جػػػػرى عمیػػػػو حكمػػػػو  وا 

السػمیـ  ومػع الجسػد أمػارة عمیػو فػي الشػخص  والػدفؽ وفتػور ذلؾ فالشيوة  یعمـ  لـ
 ا المریض فیكفي خروجو منو بشيوة.ًا  وأمّ یحكـ بكونو منیّ  انتفاء واحد منيا ال

و منػػػو بجنابػػػة ًا  وعمػػػـ أّنػػػو منّیػػػمػػػف وجػػػد عمػػػى بدنػػػو أو ثوبػػػ: ٓٚٔمسػػػألة 
یحتمػػػؿ سػػػبقيا عمػػػى  صػػػبلة ال جػػػب عمیػػػو الغسػػػؿ  ویعیػػػد كػػػؿّ یغتسػػػؿ منيػػػا و   لػػػـ

ف عمػػػـ تجػػػب  الو یحتمػػػؿ سػػبقيا عمیيػػػا ف ّنػػ وف مػػاالجنابػػة المػػػذكورة  د إعادتيػػا وا 
فاإلعػػادة  تػػاریل الجنابػػة وجيػػؿ تػػاریل الصػػبلة ولكػػفّ   یعمػػـ  لػػـ أحػػوط اسػػتحبابًا  وا 

 عمیو شيء. یجب  لـو منو أنّ 
الجنابػػػػة بػػػػیف شخصػػػػیف یعمػػػػـ واحػػػػد منيمػػػػا أو  أمػػػػر  إذا دار  :ٔٚٔمسػػػػألة 

 ما ففیو صورتاف:يا مف أحدىكبلىما أنّ 
بالنسػػػبة إلػػػى  واقعػػػًا موضػػػوعًا لحكػػػـ إلزامػػػيّ  كػػػوف جنابػػػة اآلخػػػر ت أف اأُلولػػػى:
إذا كػػػاف  - قتػػػداء بػػػو فػػػي الصػػػبلةاال نابػػػة إجمػػػااًل  وذلػػػؾ كعػػػدـ جػػػواز العػػالـ بالج

ت فػي الصػبلة اسػتئجاره لمنیابػة عػف المّیػ وعػدـ جػواز  - قتػدى بػو لػوال ذلػؾف یُ مّمػ
منيػػػا  ففػػػي ىػػػذه الصػػػورة یجػػػب عمػػػى العػػػالـ باإلجمػػػاؿ  تػػػوالتػػػي وظیفتػػػو تفریػػػغ ذمّ 

وكػػػذا الوضػػػوء أیضػػػًا إذا كػػػاف  - الُغسػػػؿالعمػػػـ فیجػػػب عمػػػى نفسػػػو  ترتیػػػب آثػػػار 
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 لػػػو اسػػػتئجار   یجػػػوز الو  -  لمعمػػػـ بالطيػػػارةتحصػػػیبلً  مسػػػبوقًا بالحػػػدث األصػػػغر 

ارة قتػػػداء بػػػو بعػػػد تحصػػػیؿ الطيػػػاال ة فػػػي الصػػػبلة قبػػػؿ اغتسػػالو  واللمنیابػػػ اآلخػػر 
لصػبلة بػبطبلف ا قتداء بو لمعمػـ التفصػیميّ اال  یجوز بلا قبؿ تحصیميا فنفسو  وأمّ ل

 حینئٍذ.
باإلضػػػافة إلػػػى  موضػػػوعًا لحكػػػـ إلزامػػػيّ  تكػػػوف جنابػػػة اآلخػػػر  أف ال الثانيػػػة:

 الغسؿ عمى العالـ بالجنابة. یجب البالجنابة إجمااًل  ففیيا العالـ 
 ىذا بالنسبة إلى حكـ الشخصیف نفسیيما.

 - ا ىمػػػػا بػػػػذلؾیعممػػػػ لػػػـولػػػػو  - ا غیرىمػػػػا العػػػػالـ بجنابػػػة أحػػػػدىما إجمػػػػاالً وأّمػػػ
منيمػا مػوردًا لبلبػتبلء  فضػبًل عػف  لػو االئتمػاـ بػأّي منيمػا إف كػاف كػؿّ   یجوز بلف

لػػػو اسػػػتنابة أحػػػدىما فػػػي صػػػبلة أو غیرىػػػا   یجػػػوز الئتمػػػاـ بيمػػػا جمیعػػػًا  كمػػػا اال
 ة.فیو الطيارة الواقعیّ  یعتبر  اممّ 

وقبػؿ االسػتبراء منػو  البمػؿ المشػكوؾ الخػارج بعػد خػروج المنػيّ  :ٕٚٔمسألة 
 ظاىرًا. بالبوؿ بحكـ المنيّ 

 ر بُ ؿ أو الػػدُّ ُبػػؽ بػػدخوؿ الحشػػفة فػػي القُ ؿ  ویتحّقػػنػػزِ یُ   الجمػػاع ولػػو لػػـ الثػػاني: 

ا فػػي غیرىػػا فػػاألحوط لزومػػًا الجمػػع بػػیف الُغسػػؿ والوضػػوء لمػػواطئ مػػف المػػرأة  وأّمػػ
ط  ػػػػػػؿ فقػػػػبالُغس فيػػػػػ یكتاّل ر  وا  ػػػػمحػػدثیف بالحػػػدث األصغ كانػػػاوالموطػػوء فیمػػا إذا 

ف  ة ماػػوع الحشفػػفي في مقطػػویك  بمقدارىا. یكف  لـیصدؽ معو اإلدخاؿ عرفًا وا 
فػػػرؽ  قػػت الجنابػػة لمطػػػرفیف  مػػف غیػػر ؽ الجمػػػاع تحقّ إذا تحّقػػ :ٖٚٔمسػػألة 
 ت.والمی   والكبیر  والعاقؿ والمجنوف  والقاصد وغیره  والحيّ  بیف الصغیر 
ممتزجػػػًا بشػػػيء مػػػف الػػػدـ وجػػػب الُغسػػػؿ بعػػػد  إذا خػػػرج المنػػػيّ  :ٗٚٔمسػػػألة 
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ذا نػػػزؿ بامتزاجػػػو  العمػػػـ الغسػػػؿ یجػػػب  لػػػـإلػػػى المثانػػػة واسػػػتيمؾ فػػػي البػػػوؿ بػػػو  وا 
 بخروجو.

یخػرج إلػى   أو بغیػره ولػـو بػاالحتبلـ عػف محّمػ ؾ المنيّ إذا تحرّ  :٘ٚٔمسألة 
 الغسؿ. یجب الالخارج 

لمشػػػػخص إجنػػػاب نفسػػػػو بمقاربػػػػة زوجتػػػو بعػػػػد دخػػػػوؿ  جػػػوز ی :ٙٚٔمسػػػػألة 
ف  ذا  یقػػػدر  كػػػاف الالوقػػػت وا  ـ أیضػػػًا نػػػًا مػػػف التػػػیمّ متمكّ  یكػػػف  لػػػـعمػػػى الغسػػػؿ  وا 

لػو أحػدث  ف مػف الوضػوءیػتمكّ یكػف   لػـئًا و ا مف كػاف متوّضػلو ذلؾ  وأمّ   یجوز ال
 إذا كاف بعد دخوؿ الوقت. یبطؿ وضوءه وط لزومًا أف الفاألح

عمیػػػو یجػػب  ال؟  و ىػػػؿ حصػػؿ الػػػدخوؿ أـ الفػػي أّنػػ : إذا شػػػؾّ ٚٚٔمسػػألة 
 أو غیرىما. ر بُ و دُ المدخوؿ فیو فرج أ في أفّ  لو شؾّ  یجب الوكذا  الُغسؿ

موجبػًا لمجنابػة بػیف  - مثبلً  - في كوف إدخاؿ الحشفة فرؽ ال :ٛٚٔمسألة 
 ذلؾ.  ى بكیس أو غیر دًا أو ممفوفًا بخرقة أو مغطّ مجرّ  یكوف الذكر  أف

 الفصؿ الثاني
 تو أو جوازه عمى غسؿ الجنابةؼ صحّ فيما يتوقّ 

 : موروىو أُ 
ة  بػػػؿ وكػػػذا أجزاؤىػػا المنسػػػیّ  - عػػدا صػػػبلة الجنػػائز - الصػػبلة مطمقػػػاً  ؿ:األوّ 

 وسجود السيو عمى األحوط استحبابًا.
ف كػػاف جػػزءًا مػػف حّجػػ الثػػاني: ة أو عمػػرة منػػدوبتیف مثػػؿ الطػػواؼ الفریضػػة وا 

 یتػرؾ واؼ المندوب مف المجنػب إشػكاؿ فػبلة الط  وفي صحّ ـ في الوضوءتقدّ  ما
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 االحتیاط في ذلؾ.مراعاة مقتضى 
رمضػػاف  د البقػػاء عمػػى الجنابػػة فػػي شػػير و لػو تعّمػػالصػػوـ  بمعنػػى أّنػػ الثالػػث:

 بطػػؿ صػػومو  وكػػذا صػػوـ ناسػػي الُغسػػؿ فػػي شػػير  ى طمػػع الفجػػر أو قضػػائو حتّػػ

 .تعالىاء ا و إف شرمضاف دوف قضائو  عمى ما سیأتي في محمّ 
ـ فػػي مثػػؿ مػػا تقػػدّ  تعػػالىاسػػـ ا  كتابػػة القػػرآف الشػػریؼ  ومػػّس  مػػّس  الرابػػع:
 الوضوء.

ف كػاف لوضػع شػيء  الخامس: المبث في المساجد  بؿ مطمؽ الدخوؿ فیيػا وا 
أو مػػف  ؿ االجتیػػاز فیيػػا  بػػؿ األحػػوط لزومػػًا عػػدـ وضػػع شػػيء فیيػػا ولػػو فػػي حػػا

فیيػا بالػدخوؿ  االجتیػاز  يء منيػا  ویجػوز الدخوؿ ألخذ ش  یجوز الخارجيا  كما 
 فػػي المسػػجدیف الشػػریفیف )المسػػجد الحػػراـ  إاّل  مػػف بػػاب مػػثبًل والخػػروج مػػف آخػػر 

ف كػػاف عمػػى   یجػػوز الو ف ّنػ (صػػّمی ا عمیػػو وآلػػو ومسػجد النبػػيّ  الػػدخوؿ فیيمػػا وا 
 . نحو االجتیاز

 لسػػػػػبلـ()عمػػػػػیيـ ا فة لممعصػػػػػومیفالمشػػػػػرّ واألحػػػػػوط وجوبػػػػػًا إلحػػػػػاؽ المشػػػػػاىد  
یثبػػػت كونػػػو   فیمػػػا لػػػـ - یمحػػػؽ بيػػػا أروقتيػػػا مػػػذكورة  والبالمسػػػاجد فػػػي األحكػػػاـ ال

ف كػػػاف  یمحػػػؽ بيػػػا الصػػػحف المطيّػػػر  كمػػػا ال - جدًا كمػػػا ثبػػػت فػػػي بعضػػػيامسػػػ وا 
 اإللحاؽ أحوط استحبابًا.

مت  وفّصػالػـ السػجدة  )العػزائـ  وىػي  آیػة السػجدة مػف سػور قػراءة  السادس:
 ى بعض البسممة.حتّ وط استحبابًا إلحاؽ تماـ السورة بيا واألح( والنجـ  والعمؽ
 بػػیف المعمػػور فػػي حرمػػة دخػػوؿ الجنػػب فػػي المسػػاجد  فػػرؽ ال :ٜٚٔمسػػألة 

ف لػػـ و فیػػو أحػػد  بشػػرط بقػػاء العنػػواف عرفػػًا بػػأف یصػػدؽ أّنػػ یصػػؿ    منيػػا والخػػراب وا 
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 فػػرؽ بلة  بػػالمسػػجدیّ  ب عمیػػو آثػػار تترتّػػ ا مػػع زواؿ العنػػواف فػػبلخػػراب  وأّمػػ مسػجد
 في ذلؾ كّمو بیف المساجد في األراضي المفتوحة عنوة وغیرىا.

تػػو فػػي كونػػو جػػزءًا مػػف المسػػجد مػػف صػػحنو وحجرا مػػا یشػػؾّ  :ٓٛٔمسػػألة 
ولػػو كانػػت ىػػي یػػد  - تػػوأمػػارة عمػػى جزئیّ  تكػػف  لػػـومنارتػػو وحیطانػػو ونحػػو ذلػػؾ و 

 تجري عمیو أحكاميا. ال - ةممیف عمیو بعنواف المسجدیّ المس
الجنػػب لكػػنس المسػػجد ونحػػوه كالصػػبغ  یسػػتأجر  أف  یجػػوز ال :ٔٛٔمسػػألة 

 ياة  وفػػاألجػػرة المسػػمّ  یسػػتحؽّ  ؿ الجنابػػة  بػػؿ اإلجػػارة فاسػػدة والوالتػػرمیـ فػػي حػػا
مراعػػاة مقتضػػى االحتیػػاط فػػي ذلػػؾ  نعػػـ یتػػرؾ  بلاسػػتحقاقو أجػػرة المثػػؿ إشػػكاؿ فػػ

رة حینئػػػػٍذ األجػػػػ تقییػػػػد بزمػػػػاف الجنابػػػػة فیسػػػػتحؽّ  اسػػػػتئجاره لػػػػذلؾ مػػػػف غیػػػػر  یجػػػػوز 
ف  ا إذا جيػػػػؿ بيػػػػا فیجػػػػوز بجنابتػػػػو  أّمػػػػ أتػػػػى بػػػػو حاليػػػػا  ىػػػػذا إذا عمػػػػـ األجیػػػػر  وا 

 والمجنوف الجنب. استئجاره مطمقًا  وكذلؾ الصبيّ 
صػػػیف وعمػػػـ الجنػػػب منيمػػػا إذا عمػػػـ إجمػػػااًل جنابػػػة أحػػػد الشخ :ٕٛٔمسػػػألة 

دخػػػػوؿ أحػػػػدىما لقػػػػراءة العػػػػزائـ  أو  اسػػػػتئجار  اسػػػػتئجارىما وال  یجػػػػوز البجنابتػػػػو 
اّل فالظػػػاىر و یحػػػـر عمػػػى الجنػػػب  اأو نحػػػو ذلػػػؾ مّمػػػ المسػػػاجد  جار االسػػػتئ جػػػواز  ا 

 وضعًا.میفًا و تك
مػات المػذكورة  یحـر شػيء مػف المحرّ  في الجنابة ال مع الشؾّ  :ٖٛٔ مسألة

  إذا كانت حالتو السابقة ىي الجنابة. إاّل 
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 الفصؿ الثالث
 ما يكره لمجنب

 و یكره لمجنػب األكػؿ والشػرب إاّل أنّ عمیيـ( الی )رضواف ا تعالفقياء  قد ذكر 
بعد الوضوء  أو بعد غسػؿ الیػدیف والتمضػمض وغسػؿ الوجػو  وتػزوؿ مرتبػة مػف 

العػزائـ   الكراىة بغسؿ الیدیف فقط  ویكػره قػراءة مػا زاد عمػى سػبع آیػات مػف غیػر 
مػا  بؿ األحوط استحبابًا عدـ قراءة شيء مف القرآف ماداـ جنبًا  ویكره أیضػًا مػّس 

 ـ بدؿ الغسؿ. أ أو یتیمّ  أف یتوضّ عدا الكتابة مف المصحؼ  والنوـ جنبًا إاّل 

 الفصؿ الرابع
 واجبات غسؿ الجنابة

 :   وىي ُأمور
 ة الوضوء.ـ في نیّ ة  ویجري فیيا ما تقدّ النیّ  :فمنيا

مػػف رفػػع  ُبػػد   بلاه  فػػؽ بػػو مسػػمّ البشػػرة عمػػى وجػػو یتحّقػػ َغسػػؿ ظػػاىر  ومنيػػا:
 یجػػػػب ال بالتخمیػػػؿ  و عػػػو إلػػػػى البشػػػرة إاّل یصػػػػؿ المػػػاء م ال مػػػا الحاجػػػب  وتخمیػػػؿ

ف كػػػاف األحػػػوط   مػػػا كػػػاف مػػػف توابػػػع البػػػدف كالشػػػعر إاّل  غسػػػؿ الشػػػعر  الرقیػػػؽ وا 
غسػػػؿ البػػػواطف كبػػػاطف العػػػیف واألذف یجػػػب  السػػػؿ مطمػػػؽ الشػػػعر  و اسػػػتحبابًا غ

ف عمػـ أّنػ و مػف البػاطف أو الظػاىر في أّنػ والفـ  نعـ یجب غسؿ ما یشؾّ  كػاف  ووا 
 لو فاألحوط وجوبًا غسمو أیضًا.في تبدّ  شؾّ  ـ  ثُ  مف الباطف
 تیف:اإلتیاف بالُغسؿ عمى إحدى كیفیّ  ومنيا:

 ـ  ثُػػ اًل تمػػاـ الػػرأس والرقبػػةالترتیػػب  واألحػػوط وجوبػػًا فیػػو أف یغسػػؿ أوّ  :والىمػػاأُ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضؿ 

نصػؼ تمػاـ ال ـ  ثُػ ألیمػفاًل تمػاـ النصػؼ اة البدف  واألحوط األولى أف یغسػؿ أوّ بقیّ 
صػؿ بػو ا یتّ مّمػ شػيء مػف اآلخػر عضػو مػف إدخػاؿ  في َغسؿ كػؿّ  ُبد   األیسر  وال

ترتیػػػػب ىنػػػا بػػػػیف أجػػػزاء كػػػػّؿ   بػػػذلؾ  والعمػػػػـ ب تیػػػاف الواجػػػػب إاّل یحصػػػؿ ال  إذا لػػػـ
ة مخصوصػػػة و ال كیفّیػػعضػػو  فمػػو أف یغسػػؿ األسػػفؿ منػػو قبػػػؿ األعمػػى  كمػػا أّنػػ

 ـ  ثُػػ اًل رمػػس الػػرأس بالمػػاء أوّ  ى كیػػؼ كػػاف  فیجػػزی  لمغسػػؿ ىنػػا  بػػؿ یكفػػي المسػػمّ 
عمػػػى  الجانػػػب األیسػػػر  كمػػػا یكفػػػي رمػػػس الػػػبعض  والصػػػبّ  ـ  ثُػػػ الجانػػػب األیمػػػف 

 . اآلخر
ؿ ىػو تغطیػػة   واألوّ وتػدریجيّ  االرتمػاس  وىػو عمػى نحػویف: دفعػيّ  :ثانيتيمػا

االنغمػػػاس  یعتبػػػر  دفعػػػيّ  المػػػاء لمجمػػػوع البػػػدف وسػػػتره لجمیػػػع أجزائػػػو  وىػػػو أمػػػر 
ظ فیػػو والثػػاني ىػػو غمػػس البػػدف فػػي المػػاء تػػدریجًا مػػع الػػتحفّ   مػػة لػػودّ مق التػػدریجيّ 

مػة مقدّ  ال جزء مف البدف جزءًا مػف الغسػؿ ة  فیكوف غمس كؿّ عمى الوحدة العرفیّ 
 ؿ.لو كما في النحو األوّ 

فػػي الثػػاني أف یكػػوف كػػؿ جػػزء مػػف البػػدف خػػارج المػػاء قبػػؿ رمسػػو بقصػػد  ویعتبػػر  
رمسػػو فیػػو بقصػػد  ـ  ثُػػ خػػروج بعػػض البػػدف مػػف المػػاءؿ الغسػػؿ  ویكفػػي فػػي النحػػو األوّ 

 الغسؿ.
ؿ یجػػػب أف تكػػػوف مقارنػػػة لمتغطیػػػة فػػػي ة فػػػي النحػػػو األوّ النّیػػػ: ٗٛٔمسػػػألة 

ة كفػى  ؽ بيا استیبلء الماء عمػى جمیػع البػدف مقرونػًا بالنّیػزماف حدوثيا ف ذا تحقّ 
األرض أو رفػػع القػػدـ عػػػف  كتخمیػػؿ الشػػعر  آخػػر  ؼ ذلػػؾ عمػػى أمػػر ا إذا توّقػػوأّمػػ

ة مف حیف التغطیة إلى حیف وصوؿ المػاء إلػى تمػاـ النیّ  مف استمرار  ُبد   بلمثبًل ف
ا فػػي المقػػارف مػػع وصػػولو إلیيػػا  وأّمػػ ة الغسػػؿ باالرتمػػاس البقػػائيّ األجػػزاء  أو نّیػػ
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ؿ جػزء مػف البػدف فػي المػاء واسػتمرارىا ة مقارنػة لغمػس أوّ النحو الثاني فتجب النّیػ
 إلى حیف غمس الجمیع.

األحػوط وجوبػًا عػدـ االكتفػاء فػي الغسػؿ بتحریػؾ البػدف تحػت  :٘ٛٔألة مس
 المػػاء بقصػػد الغسػػؿ  كػػأف یكػػوف جمیػػع بدنػػو تحػػت المػػاء فیقصػػد الغسػػؿ الترتیبػػيّ 

الجػانبیف  وكػذلؾ تحریػؾ بعػض األعضػاء وىػو فػي  ـ  ثُػ الً بتحریؾ الػرأس والرقبػة أوّ 
فػي الغسػؿ بػ خراج البػدف  الماء بقصد غسمو  وأیضًا األحوط وجوبًا عدـ االكتفػاء

 مف الماء بقصد الغسؿ  ومثمو إخراج بعض األعضاء مف الماء بقصد غسمو.
 - بػػػػؿ ونظافتػػػػو عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػاً  - إطػػػػبلؽ المػػػػاء  وطيارتػػػػو ومنيػػػػا:

باحتو  والمباشرة اختیػارًا  وعػدـ المػرض مّمػ معػو مػف اسػتعماؿ المػاء   ر یتضػرّ  اوا 
 ـ في الوضوء. تقدّ وطيارة العضو المغسوؿ عمى نحو ما 

  وحكػػـ الجبیػػرة إباحػػة اإلنػػاء والمصػػبّ  ؽ باعتبػػار ـ فیػػو أیضػػًا مػػا یتعّمػػوقػػد تقػػدّ 
والنسػػػػیاف وارتفػػػػاع السػػػػبب  والحائػػػػؿ وغیرىمػػػػا مػػػػف أفػػػػراد الضػػػػرورة  وحكػػػػـ الشػػػػؾّ 

غ لموضػػػوء النػػػاقص فػػػي األثنػػػاء وبعػػػد الفػػػراغ منػػػو  والُغسػػػؿ كالوضػػػوء فػػػي المسػػػوّ 
منػػػو   المػػػواالة فیػػػو فػػػي الترتیبػػػيّ  عػػػدـ اعتبػػػار جمیػػػع ذلػػػؾ  نعػػػـ یفتػػػرؽ عنػػػو فػػػي 

 . عضو مراعاة األعمى فاألعمى في غسؿ كؿّ  وكذلؾ عدـ اعتبار 
 مػػع مراعػػاة الترتیػػب فیػػو بػػیف األیمػػف واألیسػػر  : الغسػػؿ الترتیبػػيّ ٙٛٔمسػػألة 

 .أفضؿ مف الغسؿ االرتماسيّ 
  میوبقسػػ إلػػى االرتماسػػيّ  العػػدوؿ مػػف الغسػػؿ الترتیبػػيّ  یجػػوز : ٚٛٔمسػػألة 

إلػػػػى غیػػػػره  ىػػػػذا فػػػػي العػػػػدوؿ  وكػػػػذا العػػػػدوؿ مػػػػف القسػػػػـ الثػػػػاني مػػػػف االرتماسػػػػيّ 
مػف  ا العػدوؿ التكمیمػيّ ا شرع فیو واسػتئناؼ غیػره  وأّمػأي رفع الید عمّ  االستئنافيّ 
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 فیو ذلؾ. ر جائز  وكذا العكس فیما یتصوّ  فغیر  إلى االرتماسيّ  الترتیبيّ 
ف كػاف یجػػري فػي الغسػؿ االرتمػػاس فی یجػػوز  :ٛٛٔمسػألة  مػا دوف الكػػّر  وا 

 . عمى الماء حینئٍذ حكـ المستعمؿ في رفع الحدث األكبر
 ف ضیقو صّح غسمو.إذا اغتسؿ باعتقاد سعة الوقت فتبیّ  :ٜٛٔمسألة 
مػػػاء ُغسػػػؿ المػػػرأة مػػػف الجنابػػػة أو الحػػػیض أو نحوىمػػػا مػػػف  :ٜٓٔمسػػػألة 

 لزوج.النفقة الواجبة عمى ا
ولكػػػف كػػػاف بحیػػػث لػػػو  ة تفصػػػیبلً النّیػػػ ضػػر یستح  إذا اغتسػػػؿ ولػػػـ :ٜٔٔمسػػػألة 

 - فػػي الجػػواب ا لػػو كػػاف یتحّیػػر و یغتسػػؿ كفػػى ذلػػؾ  أّمػػألجػػاب بأّنػػ  سػػئؿ مػػاذا تفعػػؿ
 - الػػنفس عػػف الػػداعي اإلليػػيّ  ر لعػػارض كخػػوؼ أو نحػػوه  بػػؿ مػػف جيػػة عػػدـ تػػأثّ  ال

 ة.فعممو باطؿ  النتفاء النیّ 
ف باالسػػتفادة منػػو مػػف اإلذ أفّ  اـ العمػػوميّ المتعػػارؼ فػػي الحّمػ :ٕٜٔمسػػألة 

بًل  فػ ف كػاف قاصػدًا حػیف االغتسػاؿ ف معجّ قبیؿ اإلباحة المشروطة بدفع نقد معیّ 
ف  أو العػوض المعػیّ    أو كػاف قاصػدًا إعطػاء غیػر اميّ عدـ إعطاء العوض لمحمّ 

ف  دًا فػػػي ذلػػؾكػػاف قاصػػدًا لمتأجیػػػؿ  أو كػػاف متػػردّ  استرضػػاه بعػػػد  بطػػؿ غسػػػمو وا 
 ذلؾ. 

و فػػػي أّنػػػ اـ لیغتسػػػؿ  وبعػػػد الخػػػروج شػػػؾّ ىػػػب إلػػػى الحّمػػػإذا ذ :ٖٜٔمسػػػألة 
و اغتسػػؿ فػػي أّنػػ و اغتسػػؿ لكػػف شػػؾّ بنػػى عمػػى العػػدـ  ولػػو عمػػـ أّنػػ  اغتسػػؿ أـ ال

 ة.بنى عمى الصحّ   عمى الوجو الصحیح أـ ال
ّخف بػػػالوقود المغصػػػوب اـ مباحػػػًا لكػػػف سػػػإذا كػػػاف مػػػاء الحّمػػػ :ٜٗٔمسػػػألة 

 سؿ فیو.لؾ مف الغُ یمنع ذ  لـ
 إذا عمػػػـ سػػػؿ فػػػي حػػػوض المدرسػػػة ونحػػػوه  إاّل الغُ   یجػػػوز ال :ٜ٘ٔمسػػػألة 
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ة أو اإلباحػػة  ولػػو مػػف جيػػة جریػػاف العػػادة باغتسػػاؿ أىمػػو أو غیػػرىـ بعمػػوـ الوقفّیػػ
 فیو مف دوف منع أحد.

 - ةادات فػػػػػي األمػػػػػاكف العاّمػػػػػلبػػػػػرّ كمػػػػػاء ا - المػػػػػاء المسػػػػػّبؿ :ٜٙٔمسػػػػػألة 
 وـ المنفعة المسّبمة. مع العمـ بعمالوضوء وال الغسؿ منو إاّل   یجوز ال

ف كػاف محرّ  حػاؿ الُغسػؿ الغصػبيّ  لبس المئزر  :ٜٚٔمسألة  مػًا فػي نفسػو وا 
 یوجب بطبلف الُغسؿ.  و اللكنّ 

 الفصؿ الخامس
 األغساؿ مستحّبات غسؿ الجنابة وجممة مف أحکاـ

َغسػػؿ الیػػدیف أمػػاـ  و یسػػتحبّ أّنػػ: عمػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػالی العممػػاء قػػد ذكػػر 
مػرار  ـ  ثُػ المضمضػة ثبلثػًا  ـ  ثُػ مػرفقیف ثبلثػًا الُغسؿ مف ال الیػد  االستنشػاؽ ثبلثػًا  وا 

د فػي ذلػؾ وفػي نبغػي التأّكػ  بػؿ یعمى ما تنالو مػف الجسػد خصوصػًا فػي الترتیبػيّ 
 یحتاج إلى التخمیؿ  ونزع الخاتـ ونحوه  واالستبراء بالبوؿ قبؿ الُغسؿ. تخمیؿ ما

ة الُغسػؿ  لكػف إذا تركػو طًا فػي صػحّ االستبراء بالبوؿ لیس شر  :ٜٛٔمسألة 
ظػػاىرًا  فیجػػب  جػػرى عمیػػو حكػػـ المنػػيّ  خػػرج منػػو بمػػؿ مشػػتبو بػػالمنيّ  ـ  ثُػػ واغتسػػؿ

 -  إذا عمػػػـالبػػػوؿ أـ ال  إاّل  ر   سػػػواء اسػػػتبرأ بالخرطػػػات لتعػػػذّ الُغسػػػؿ لػػػو كػػػالمنيّ 
 في المجرى. عدـ بقاء شيء مف المنيّ  - بذلؾ أو بغیره
تجػػب إعػػػادة   قػػد بػػاؿ قبمػػػو  لػػـ یكػػػف  لػػـُغسػػؿ و اؿ بعػػػد الإذا بػػ: ٜٜٔمسػػألة 

ف احتمؿ خروج الغسؿ   مع البوؿ. شيء مف المنيّ  وا 
وؿ المشػتبو بػیف البػوؿ والمنػّي بعػد االسػتبراء بػالب أمػر  إذا دار  :ٕٓٓمسألة 
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ف كػػاف قػػد والخرطػػات كفػػى اإلتیػػاف بالوضػػوء منػػو الحػػدث  ر یصػػد لػػـاغتسػػؿ و  وا 
 لبمؿ المشتبو.قبؿ خروج ابعد الُغسؿ و  األصغر 

مػا اشػترط بػو  وكػذلؾ  غسؿ الجنابػة عػف الوضػوء لكػؿّ  ی  یجز  :ٕٔٓسألة م
 تيا.غیره مف األغساؿ التي ثبتت مشروعیّ 

و اسػػتبرأ فػػي أّنػػ إذا خرجػػت رطوبػػة مشػػتبية بعػػد الُغسػػؿ وشػػؾّ  :ٕٕٓمسػػألة 
 فیجب عمیو الغسؿ.بنى عمى عدمو    بالبوؿ أـ ال
بػػػیف أف یكػػػوف  بيةلرطوبػػػة المشػػػتفػػػي جریػػػاف حكػػػـ ا فػػػرؽ ال :ٖٕٓمسػػػألة 

 یكػػوف قبمػػو ولػػو لعػػدـ إمكػػاف االختبػػار  وبػػیف أف باه بعػػد الفحػػص واالختبػػار االشػػت

 مف جية العمى أو الظممة أو نحو ذلؾ.
أثنػػػػاء الُغسػػػػؿ مػػػػف الجنابػػػػة فمػػػػو  فػػػػي لػػػػو أحػػػػدث باألصػػػػغر  :ٕٗٓمسػػػػألة 

مػػف  السػػتئنافيّ الوضػػوء إلیػػو حینئػػٍذ  ولػػو العػػدوؿ ا یتّمػػو  واألحػػوط وجوبػػًا ضػػـّ  أف
 الوضوء. وال حاجة حینئٍذ إلى ضـّ   وبالعكس إلى االرتماسيّ  الترتیبيّ 

 جػرى عمیػو األغسػاؿ بالحػدث األصػغر  إذا أحدث أثناء سػائر  :ٕ٘ٓمسألة 
و یجػػػػب فیيػػػػا طة ف ّنػػػػ فػػػػي االستحاضػػػػة المتوّسػػػػـ فػػػػي ُغسػػػػؿ الجنابػػػػة  إاّل تقػػػػدّ  مػػػػا

 حاؿ. الوضوء عمى كؿّ 
فػي أثنػاء الُغسػؿ  فػ ف كػاف ممػاثبًل لمحػدث  كبر إذا أحدث بػاأل :ٕٙٓمسألة 

فػبل إشػكاؿ  - ت في أثناء غسػموكالجنابة في أثناء ُغسميا أو مّس المیّ  - السابؽ
ف كػاف مخالفػًا لػو لػـفي وجوب ا و ویػأتي بػاآلخر  یبطػؿ غسػمو فیتّمػ  الستئناؼ  وا 

 غیػػػػػػر یجػػػػػػب الوضػػػػػػوء بعػػػػػػده فػػػػػػي  الو ليمػػػػػػا   واحػػػػػػدٍ  بُغسػػػػػػؿٍ االسػػػػػػتئناؼ   ویجػػػػػػوز

 طة.االستحاضة المتوسّ 
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في َغسؿ الرأس والرقبة قبػؿ الػدخوؿ فػي َغسػؿ البػدف  إذا شؾّ  :ٕٚٓمسألة 
فػي  رجع وأتى بو  وكػذا إذا كػاف بعػد الػدخوؿ فیػو عمػى األحػوط لزومػًا  ولػو شػؾّ 

مػػع الػػدخوؿ فػػي َغسػػؿ الطػػرؼ ى َغسػػؿ الطػػرؼ األیمػػف فػػالبلـز االعتنػػاء بػػو حتّػػ
 غسػػػؿ بعػػػض األجػػػزاء مػػػع الة بعػػػد فواتيػػػا فػػػيشػػػّؾ معتػػػاد المػػػوانعػػػـ إذا األیسػػػر  
 بشّکو. یعتفِ  غسؿ معظميا لـ إحراز 
یعػتِف   تو وفسػاده لػـفػي صػحّ  شػؾّ  ـ  ثُػ األعضػاءإذا َغسػؿ أحػد  :ٕٛٓسػألة م
 أـ كاف قبمو. بعد دخولو في َغسؿ العضو اآلخر    سواء أكاف الشؾّ بالشؾّ 

ذا شػؾّ في اإلتیاف بُغسؿ الجنابػة بنػى  إذا شؾّ : ٜٕٓمسألة   عمػى عدمػو  وا 
 تػػة وحػػدث الشػػؾّ قّ  إذا كانػػت مو تجػػب إعادتيػػا  إاّل   بلة لػػـفیػػو بعػػد الفػػراغ مػػف الصػػ

األحػوط لزومػًا إعادتيػا  بعػد الصػبلة فػ فّ  منو الحدث األصػغر  في الوقت وصدر 
تو أو جػوازه عمػى الطيػارة مػف ؼ صػحّ عمػؿ تتوّقػ حینئٍذ  ویجب عمیػو الغسػؿ لكػؿّ 

 ى مثؿ مّس كتابة القرآف.فرؽ بیف الصبلة وغیرىا حتّ  مف غیر  الحدث األكبر 
 وىذا الُغسؿ یمكف أف یقع عمى نحویف:

كػػأف یقصػػد بػػػو  - وجوبػػًا أو اسػػػتحباباً  - یقطػػع بكونػػو مػػػأمورًا بػػو أف :ؿاألوّ  
دة بعػد الصػبلة وحینئػٍذ فمػو االكتفػاء بػو ُغسؿ یوـ الجمعة أو ُغسؿ الجنابة المتجدّ 

 أـ ال. األصغر  بالطيارة سواء سبقو الحدث عمؿ مشروط في اإلتیاف بأيّ 
د احتمػػاؿ بقػػػاء الجنابػػة التػػػي كػػػذلؾ بػػأف أتػػى بػػػو لمجػػرّ  یكػػوف ال أف :الثػػاني 
فػػػي االغتسػػػاؿ منيػػػا قبػػػؿ الصػػػبلة  وحینئػػػٍذ یكتفػػػى بػػػو فػػػي اإلتیػػػاف بمػػػا ىػػػو  یشػػػؾّ 

ا المكػػػث فػػػي المسػػػاجد  وأّمػػػ فقػػػط كجػػػواز  مشػػػروط بالطيػػػارة عػػػف الحػػػدث األكبػػػر 
یكتفػػى فیػػو بالُغسػػؿ بػػؿ  فػػبل ى عػػف الحػػدث األصػػغر الطيػػارة حتّػػب ىػػو مشػػروط مػػا
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 یسبقو.  الحدث منو دوف ما لـ ف سبقو صدور لیو إالوضوء إ یجب ضـّ 
ة  أو دة واجبػػػػػة أو مسػػػػػتحبّ إذا اجتمػػػػػع عمیػػػػػو أغسػػػػػاؿ متعػػػػػدّ  :ٕٓٔمسػػػػػألة 

  أجزأ ُغسؿ واحد بقصػد الجمیػع  وكػذا لػو قصػد بعضيا واجب وبعضيا مستحبّ 
   ا قصده بؿ وعف غیره أیضًا.الجنابة أجزأ عمّ  ط  ولو قصد غیر الجنابة فق

دوف قصػػػده ولػػػو إجمػػػااًل  ُغسػػػؿ عػػػف ُغسػػػؿ الجمعػػػة مػػػف نعػػػـ فػػػي إجػػػزاء أي  
مثمػػو األغسػػاؿ الفعمّیػػة و  - مراعػػاة مقتضػػى االحتیػػاط فػػي ذلػػؾ یتػػرؾ بلإشػػكاؿ فػػ

 أو لئلتیػػػاف بفعػػؿ خػػػاّص  كػػػالحـر المّكػػيّ  لمػػػدخوؿ فػػي مكػػػاف خػػاّص سػػواء أكانػػت 
وال واحػد بعینػو ة الجمیػع تفصػیبًل قربػة مػف دوف نّیػولو قصػد الغسػؿ   - كاإلحراـ

 ة الجمیع إجمااًل.  إذ یرجع ذلؾ إلى نیّ صحّ 
دة یجػػري فػػي جمیػػع مػػف إجػػزاء ُغسػػؿ واحػػد عػػف أغسػػاؿ متعػػدّ  مػػا ذكػػر  إفّ  ـ  ثُػػ

انػو ولكػف جری - ة أو لغایػة ُأخػرىة أو زمانّیػمكانّیػ - ةاألغساؿ الواجبة والمسػتحبّ 
ت بعػػػد كمػػػّس المّیػػػ - بيػػػا بسػػػبب ارتكػػػاب بعػػػض األفعػػػاؿ فػػػي األغسػػػاؿ المػػػأمور 
یخمػػو عػػػف إشػػػكاؿ  د السػػبب نوعػػػًا المػػػع تعػػػدّ  - الغسػػؿلػػػو  غسػػمو حیػػػث یسػػتحبّ 

 مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾ. یترؾ فبل
یعمػػػػـ  و العمیػػػو أغسػػػػااًل لكّنػػػػ أفّ  - االً إجمػػػػ - إذا كػػػاف یعمػػػػـ :ٕٔٔمسػػػػألة 

ذا قصػػد الػػبعض المعػػیّ  یػػو أفبعضػػيا بعینػػو یكف ف كفػػى یقصػػد جمیػػع مػػا عمیػػو  وا 
ذا عمػـ أفّ عػف غیػره عمػى التفصػیؿ المتقػدّ  ه دَ َصػابػة وقَ فػي جممتيػا غسػؿ الجن ـ  وا 

 حاجػػة إلیػػو مطمقػػًا فػػي غیػػر  یحػػتج إلػػى الوضػػوء  بػػؿ ال  فػػي جممتيػػا أو بعینػػو لػػـ

 طة. االستحاضة المتوسّ 



 

 المقصد الثاني
 غسؿ الحيض

 وفیو فصوؿ:

 ؿلفصؿ األوّ ا
 حدث الحيض

 شػػير  الػػذي یجتمػػع فػػي الػػرحـ وتػػراه المػػرأة فػػي كػػؿّ   وسػػببو خػػروج دـ الحػػیض

الخمقػػة  لمنػػوع أو لفػػرد شػػاذّ  - ة فػػي الغالػػب  سػػواء خػػرج مػػف الموضػػع األصػػميّ مػػرّ 
ف كػػػػاف خروجػػػػو بقطنػػػة أو غیرىػػػػا  أـ خػػػرج مػػػػف ال - مػػػف ىػػػػذه الجيػػػة موضػػػػع وا 

ذا ابمثؿ ا ال ولكف بدفع طبیعيّ  العارضيّ  مػف الػرحـ إلػى  نصػبّ إلخراج باآللة  وا 
ذا خػرج ولػو بمقػدار یوجػب   لػـیخرج منو أصػبًل   فضاء الفرج ولـ  قطػرة الحػدث  وا 

 انقطع یبقى الحدث ما داـ باقیًا في باطف الفرج. ـ  ثُ 
و مػف دـ الحػیض أو فػي أّنػ فسػاؿ دـ وشػؾّ  ت البكر إذا افتضّ : ٕٕٔمسألة 

 ـ  ثُػػػ مػػػت قطنػػة وصػػػبرت فتػػرة تعمػػػـ بنفػػوذ الػػػدـ فیيػػا مػػف دـ البكػػػارة أو منيمػػا  أدخ
فْ كانػػػػت مطوّ  اسػػػػتخرجتيا برفػػػػؽ  فػػػػ فْ  كانػػػػت  قػػػػة بالػػػػدـ فيػػػػو مػػػػف دـ البكػػػػارة  وا 

ًا الستكشػػاؼ واجػػب وجوبػػًا طریقّیػػ مسػػتنقعة فيػػو مػػف دـ الحػػیض  وىػػذا االختبػػار 
 مػر ليػا اإلتیػاف بيػا بقصػد األ  یجػوز الة صػبلتيا ظػاىرًا  و بصػحّ  یحكـ بلحاليا  ف
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 .  مع االختبارإاّل  الجزميّ 
تعمػػؿ وفػػػؽ حاليػػا السػػػابؽ مػػػف  المػػػذكور  االختبػػار  ر إذا تعػػػذّ  :ٖٕٔمسػػألة 

ذا جيمػت الحالػة السػابقة فػاألحوط اسػتحبابًا الجمػع بػیف عمػؿ  حیض أو عدمو  وا 
ف كاف یجوز   ليا البناء عمى الطيارة.  الحائض والطاىرة وا 

 الفصؿ الثاني
 مف ترى الحيض

دـ تػػراه  یف  فكػػؿّ السػػتّ  یكػػوف بعػػد البمػػوغ وقبػػؿ سػػفّ  ي دـ الحػػیض أففػػ یعتبػػر 
دـ حػػػیض  وكػػػذا مػػػا تػػػراه المػػػرأة بعػػػد  یكػػػوف البموغيػػػا تسػػػع سػػػنیف ة قبػػػؿ الصػػػبیّ 

ة الجمػػع القرشػػیّ  فػػي غیػػر   واألحػػوط األولػػى  تكػػوف لػػو أحكامػػو  یف الغيػػا السػػتّ بمو 
یف فیمػا إذا كػاف سػتّ بیف تروؾ الحائض وأفعاؿ المستحاضة فیما بیف الخمسػیف وال

اـ عادتيػػا  الػػدـ بحیػػث لػػو رأتػػو قبػػؿ الخمسػػیف لحكػػـ بكونػػو حیضػػًا كالػػذي تػػراه أّیػػ
بعػػد انقطػػاع الػػدـ وعػػدـ رجػػاء  - ة الطػػبلؽالیػػأس الموجػػب لسػػقوط عػػدّ  ا سػػفّ وأّمػػ

 فحّده الخمسوف سنة. - المرأة سفّ  عوده لكبر 
  نعػػػـ بعػػػد ظيػػػورهیجتمػػػع الحػػػیض مػػػع الحمػػػؿ قبػػػؿ ظيػػػوره و  :ٕٗٔمسػػػألة 

ة بػػیف تػػروؾ الحػػائض وأفعػػاؿ تجمػػع الحامػػؿ ذات العػػادة الوقتّیػػ األحػػوط لزومػػًا أف
عشریف یومػًا مػف  المستحاضة في صورة واحدة  وىي ما إذا رأت الدـ بعد مضيّ 

ىػػذه الصػػورة حكػػـ الحامػػؿ  ؿ عادتيػػا وكػػاف الػػدـ بصػػفات الحػػیض  وفػػي غیػػر أوّ 
 سواء.  الحامؿ عمى حد   وغیر 



 ؿؿ/  أقساـ الحاُض كأحكاموا - كتاب الطوارة 

 

 الفصؿ الثالث
 الحيض وأكثره قؿّ أ

اـ ولػو فػي بػاطف الفػرج  مػف حػیف خػروج الػدـ ثبلثػة أّیػ  الحیض ما یستمرّ  أقؿّ 
مػف الثبلثػة  یػوـٍ  وجػوده فػي بعػض كػؿّ یكفي  كفي التمفیؽ مف أبعاض الیوـ  والوی

المتعارفػة ولػو فػي  طيا مف المیالي  نعـ الفترات الیسػیرةوال مع انقطاعو فیما یتوسّ 
 فیو. المعتبر  باالستمرار  تخؿّ  بعض النساء ال

ا النقػػػاء بػػػیف حیضػػػتیف  وأّمػػػ الطيػػػر  اـ  وكػػػذلؾ أقػػػؿّ الحػػػیض عشػػػرة أّیػػػ وأكثػػػر 
ؿ بػػػیف الػػػدمیف مػػػف حػػػیض واحػػػد فػػػاألحوط لزومػػػًا الجمػػػع فیػػػو بػػػیف أحكػػػاـ المتخّمػػػ

 الطاىرة والحائض.
دـ تػراه المػرأة ناقصػًا عػف الثبلثػة أو زائػدًا عمػى العشػرة أو  ـ فكػؿّ وعمى مػا تقػدّ 

 فمیس بحیض.  ؿعشرة مف الحیض األوّ  ؿ مضيّ قب

 الفصؿ الرابع
 أقساـ الحائض وأحكاميا

فصػػػػؿ  تیف متػػػوالیتیف مػػػف غیػػػر الحػػػیض مػػػرّ  ر المػػػرأة ذات عػػػادة بتكػػػرّ  تعتبػػػر 
مػف  ؿ كػؿ  رأت فػي أوّ  كػأفْ  - فقا في الزمػاف والعػددبینيما بحیضة مخالفة  ف ف اتّ 
ف اتّ ػػػػػة وعددیّ ػػػػػالعػػػادة وقتیّ ف - اـ مػػػثبلً الشػػػيریف المتػػػوالییف سػػػبعة أّیػػػ ا فػػػي ػػػػػفقة  وا 

ؿ ؿ سػػػبعة وفػػػي أوّ األوّ  ؿ الشػػػير رأت فػػػي أوّ  كػػػأفْ  - ددػػػػػة دوف العػػػػػاف خاصّ ػػػػالزم
ف اتّ ة خاّصػػػفالعػػػادة وقتّیػػػ - الثػػػاني خمسػػػة كػػػأف رأت  - فقػػػا فػػػي العػػػدد فقػػػطة  وا 
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لعػػػادة فا - مػػػثبلً  الثػػػاني الشػػػير  ألّوؿ وكػػػذلؾ فػػػي آخػػر ا ؿ الشػػػير الخمسػػة فػػػي أوّ 
 ة فقط.عددیّ 

ض تتحػػیّ  - ة أـ السػػواء أكانػػت عددّیػػ - ةذات العػػادة الوقتّیػػ :ٕ٘ٔمسػػألة 
ف كػاف أصػفر د رؤیػة الػػدـ فػي أّیػبمجػرّ  رقیقػػًا  وكػذا إذا رأت الػدـ قبػػؿ  اـ عادتيػػا وا 

العػادة بیػػوـ أو یػومیف أو أزیػػد مػا داـ یصػػدؽ عمیػو تعجیػػؿ الوقػت والعػػادة بحسػػب 
ة وتعمػؿ عمػؿ الحػائض فػي جمیػع األحكػاـ  ولكػف إذا عرؼ النساء  فتترؾ العباد

وجػػب عمیيػػا قضػػاء  - النقطاعػػو قبػػؿ الثبلثػػة مػػثبلً  - ضػػػػو لػػیس بحیانكشػػؼ أّنػػ
 الصبلة.

ة أكانػػت ذات عػػػادة عددّیػػػ سػػػواء - ةذات العػػػادة الوقتّیػػ غیػػر : ٕٙٔمسػػػألة 
 فاتإذا رأت الػدـ وكػاف جامعػًا لمصػ - ذات عادة أصػبًل كالمبتدئػةتكف   لـفقط أـ 

د ض أیضػػػًا بمجػػػرّ تتحػػػیّ  - الحػػػرارة  والحمػػػرة أو السػػػواد  والخػػػروج بحرقػػػة :مثػػػؿ -
و لػػیس بحػػیض النقطاعػػو قبػػؿ الثبلثػػة وجػػب عمیيػػا الرؤیػػة  ولكػػف إذا انكشػػؼ أّنػػ

ذا كػاف الػػدـ فاقػدًا لمصػفات فػبلقضػاء الصػبلة    مػف حػیف العمػػـ ض بػو إاّل تتحػػیّ  وا 
ا مػع احتمػػاؿ وأّمػ - قبػؿ إكمػاؿ الثبلثػةولػو كػاف ذلػػؾ  - اـباسػتمراره إلػى ثبلثػة أّیػ

 فاألحوط وجوبًا الجمع بیف تروؾ الحائض وأعماؿ المستحاضة. االستمرار 
یصػػػدؽ عمیػػػو  اة بأزیػػػد مّمػػػـ الػػػدـ عمػػػى العػػػادة الوقتّیػػػإذا تقػػػدّ  :ٕٚٔمسػػػألة 

عنيػػا ولػػو قمػػیبًل  فحكػػـ المػػرأة فػػي  ر تعجیػػؿ الوقػػت بحسػػب عػػرؼ النسػػاء  أو تػػأخّ 
 المسألة السابقة.ـ في ة المتقدّ ذات العادة الوقتیّ  حكـ غیر  ض بو وعدموالتحیّ 

امػػػو تثبػػػت العػػػادة بػػػالتمییز  أي بكػػػوف الػػػدـ فػػػي بعػػػض أیّ  ال :ٕٛٔمسػػػألة 
واجػػدًا لصػػػفة االستحاضػػػة   واجػػدًا لػػػبعض صػػفات الحػػػیض وفػػػي بعضػػيا اآلخػػػر 



 طضط/  كاحد حكـ رؤيٌ الدـ مّرتيف فً شور  - كتاب الطوارة 

 

 ـ  ثُػػ ؿ الشػػيراـ مػػثبًل بصػػفة الحػػیض فػػي أوّ ة الػػدـ إذا رأت خمسػػة أّیػػفػػالمرأة مسػػتمرّ 
اـ البلحػػؽ خمسػػة أّیػػ ؿ الشػػير رأت البػػاقي بصػػفة االستحاضػػة وكػػذلؾ رأت فػػي أوّ 

ة بػؿ ة ووقتّیػذات عػادة عددّیػ تعتبػر  الحیض والباقي بصفة االستحاضة البصفة 
ذات العػػػادة المتعارفػػػة الرجػػػوع إلػػػى الصػػػفات  ذات عػػػادة  وحكػػػـ غیػػػر  تعػػػّد غیػػػر 

 مطمقًا كما سیأتي. 

 الفصؿ الخامس
 واحد تيف في شير الدـ مرّ  حكـ رؤية

یزیػد عمػى عشػرة نقػاٌء  اـ والأّي منيما عف ثبلثػة أّیػ یقؿّ  ؿ بیف دمیف الإذا تخمّ 
 مف عشرة فينا صورتاف: أقؿّ 

اـ  ؿ أزیػػد مػػف عشػػرة أّیػػقػػاء المتخم ػػمجمػوع الػػدمیف والن   یكػػف لػػـمػػا إذا  ولػػى:اأُل
ما أو كبلىمػا واقعػًا ففي ىذه الصورة یحكـ بكوف الػدمیف حیضػًا سػواء أكػاف أحػدى

ؿ بینيمػػا فػػاألحوط لزومػػًا ا النقػػاء المتخم ػػاـ العػػادة أو مػػا بحكميػػا أـ ال  وأّمػػفػػي أّیػػ
 فیو الجمع بیف أحكاـ الحائض والطاىرة.

یمكػػػف أف ُیْجعػػػؿ  عػػػف العشػػػرة  ففػػػي ىػػػذه الصػػػورة ال وز مػػػا إذا تجػػػا الثانيػػػة:
  نيمػا حیضػًا مسػتقبّلً واحد م جعؿ كؿّ  یمكف الالدماف معًا مف حیض واحد  كما 

 كاف ما فػي العػادة حیضػًا واآلخػر  وحینئٍذ ف ف كاف أحدىما في العادة دوف اآلخر 

صػفًا مًا زمانػًا وكػاف الػدـ الثػاني متّ  إذا كاف ما في العادة متقدّ استحاضة مطمقًا إاّل 
بكونػػػو مػػػف عػػػف العشػػػرة یحكػػػـ  یتجػػػاوز   الػػػذي لػػػـ المقػػػدار  بصػػػفة الحػػػیض  فػػػ فّ 

 ولى.الحیضة األُ 
فػ ف  - ولػو لعػدـ كونيػا ذات عػادة - یصػادؼ شػيء منيمػا العػادة  ا إذا لـوأمّ 
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تجعػؿ الواجػد حیضػًا والفاقػد استحاضػة   كاف أحدىما واجدًا لمصفات دوف اآلخػر 
ف تسػػاویا فػػي الصػػفات تجعػػؿ أوّ   صػػفیف بصػػػفةليمػػا حیضػػًا سػػواء أكانػػا معػػًا متّ وا 
مػػػف الػػػدمیف خصوصػػػًا فػػػي  تحتػػػاط فػػػي كػػػؿ   الحػػػیض أـ ال  واألحػػػوط األولػػػى أف

 الصورة الثانیة.
منيمػا  كػاف كػؿّ  الطيػر  ؿ بیف الدمیف المفروضػیف أقػؿّ إذا تخمّ  :ٜٕٔمسألة 

منيمػػا أو أحػػدىما فػػي العػػادة أـ ال  وسػػواء أكػػاف    سػػواء أكػػاف كػػؿّ حیضػػًا مسػػتقبّلً 
 منيما أو أحدىما واجدًا لمصفات أـ ال.  كؿّ 

 الفصؿ السادس
 االستبراء واالستظيار

 ه فػيالفػرج  فػ ف احتممػت بقػاء ة عػف ظػاىر إذا انقطع دـ الحیض لدوف العشػر 
ليػػػا تػػػرؾ العبػػػادة بدونػػػو  فػػػ ف خرجػػػت   یجػػػوز الالػػػداخؿ وجػػػب عمیيػػػا االسػػػتبراء و 

ف خرجػػت نقّیػػ - كمػػا سػػیأتي - ضثػػة بقیػػت عمػػى التحػػیّ القطنػػة مموّ  ة اغتسػػمت وا 
 تعمػػػـ أو تطمػػػئفّ  جػػػوٍ ؿ النقػػػاء عمػػػى و  مػػػع اعتیػػػاد تخّمػػػوعممػػػت عمػػػؿ الطػػػاىرة  إاّل 

تجمػػع بػػیف  عمیيػػا حینئػػٍذ أف بعػػود الػػدـ قبػػؿ انتيػػاء العشػػرة مػػف حػػیف ابتدائػػو فػػ فّ 
 ـ.أحكاـ الطاىرة والحائض عمى ما تقدّ 

أزیػػد مػػف  تػػدخؿ قطنػػة وتتركيػػا فػػي موضػػع الػػدـ وتصػػبر  ة االسػػتبراء أفوكیفّیػػ
 ـ.تقدّ  الفترة الیسیرة التي یتعارؼ انقطاع الدـ فیيا مع بقاء الحیض كما

ذا تركػػػت االسػػػػتبراء لعػػػػذر واغتسػػػػمت  وصػػػػادؼ  - مػػػػف نسػػػػیاف أو نحػػػػوه -  وا 
ف تركتػػػػػو بػػػػراءة الػػػػرحـ صػػػػػحّ  غسػػػػميا أیضػػػػػًا إذا  صػػػػػحّ  -  لعػػػػذر ال - غسػػػػميا  وا 
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 ة القربة.صادؼ براءة الرحـ وحصؿ منيا نیّ 
ف فحكميػػػػا البقػػػاء عمػػػػى  - لظممػػػة أو عمػػػػى مػػػثبلً  - ف مػػػف االسػػػػتبراءتػػػػتمكّ   لػػػـ وا 
ف كػػػاف األحػػػػوط األولػػػى ليػػػػا أف تجمػػػع بػػػػیف أحكػػػػاـ ض حتّػػػػالتحػػػیّ  ى تعمػػػـ بالنقػػػػاء  وا 

وأحكػػاـ الحػػائض إلػػى أف تعمػػـ بالنقػػاء فتعیػػد  - ومنيػػا االغتسػػاؿ لمصػػبلة - الطػػاىرة
.  الُغسؿ وتقضي الصـو

بالصػػػفرة  ثػػػة ولػػػو إذا انقطػػػع الػػػدـ واسػػػتبرأت فخرجػػػت القطنػػػة مموّ  :ٕٕٓمسػػػألة 
يػػػػا عػػػػادة  أو كانػػػػت عادتيػػػػا عشػػػػرة بقیػػػػت عمػػػػى ل  تسػػػػتقرّ   فػػػػ ف كانػػػػت مبتدئػػػػة  أو لػػػػـ

ف شػكّ التحیّ  ت فیػو أعػادت ض إلى تمػاـ العشػرة  أو یحصػؿ ليػا العمػـ بالنقػاء قبميػا  وا 
ذا كانػػػت ذات عػػػادة دوف العشػػػرة فػػػ ف كػػػاف االسػػػتبراء فػػػي أّیػػػ ادة  ػػػػػػػػػاـ العاالسػػػتبراء  وا 

ف شػػكّ  أف یحصػؿ ليػػا العمػـ بيػػا إاّل ض إلػى أف تتمّ ت عمػى التحػػیّ ػػػػػبقی ت النقػػاء قبمػو  وا 
 ـ.فیو أعادت االستبراء كما تقدّ 

ذا كاف بعد انقضاء العػادة فػ ف عممػت انقطػاع الػدـ قبػؿ العشػرة بقیػت عمػى   وا 
ف عممػػػت تجػػاوزه عنيػػا اغتسػػمت وأتػػت بأعمػػػاؿ التحػػیّ  ض إلػػى حػػیف االنقطػػاع  وا 

 شػػر د بػػیف األمػػریف بػػأف احتممػػت االنقطػػاع فػػي الیػػوـ العاالمستحاضػػة  ومػػع التػػردّ 

ىػػػو االحتیػػػاط بتػػػرؾ  بیػػػوـ )واالسػػػتظيار  أو قبمػػػو فػػػاألحوط األولػػػى أف تسػػػتظير 
یػد أز  تسػتظير  یض وتعمؿ عمػؿ المستحاضػة  وليػا أفتغتسؿ مف الح ـ  ثُ  العبادة(

و ینقطػع عمػى العشػرة أو ليػا حػاؿ الػدـ  وأّنػ یظيػر   مف یوـ إلى تماـ العشرة ما لػـ
اّل  إلى ما بعد العشرة   یستمرّ   آنفًا. مت حسب عمميا كما مّر  عموا 
 یض التػػي تمػػادػػػػّص بالحائػػػػالعػػادة یخت ذيػلػػ مػػف االسػػتظيار  إّف مػػا ذكػػر  ـ  ثُػػ
اـ عادتيػػا أّیػػ ؿیشػػمؿ مػػف استحاضػػت قبػػ الو  - الكػػبلـ كمػػا ىػػو محػػؿّ  - دـػػػػا الػػػػبي
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یشرع ليػا االسػتظيار  بػؿ أّف عمیيػا  العادة  ف ّنو ال الدـ حّتی تجاوز بيا   استمرّ و 
 اـ العادة.ف تعمؿ عمؿ المستحاضة بعد انقضاء أیّ أ

 الفصؿ السابع
 وبعض المسائؿ المتعّمقة بالعادة الدـ عف العشرة حكـ تجاوز 

إذا انقطع عمػى العشػرة فػي ذات   قد عرفت حكـ الدـ المستمرّ  :ٕٕٔمسألة 
ات العشػػػرة قمػػػیبًل كػػػاف أو كثیػػػرًا وكانػػػت المػػػرأة ذ ا إذا تجػػػاوز العػػػادة وغیرىػػػا  وأّمػػػ

ف كػاف فاقػدًا لمصػفات  والزائػػد ة وعددّیػعػادة وقتّیػ ة جعمػت مػا فػي العػادة حیضػًا وا 
ف كػػاف واجػػدًا ليػػا  سػػواء أمكػػف جعػػؿ الواجػػد أیضػػًا حیضػػاً   - عمیيػػا استحاضػػة وا 

كمػػا ىػػو  - ؿ نقػػاء فػػي البػػیفیتخّمػػ    ىػػذا إذا لػػـیمكػػف لػػـأـ  - ًا أو مسػػتقبّلً منضػػمّ 
اّل  - مفروض الكبلـ كما إذا كانػت عادتيػا  اً ة الواجد منضمّ بحیضیّ ما یحكـ  فربّ وا 

 فتجػاوز  رأت الػدـ األصػفر  ـ  ثُػ عػاد بصػفات الحػیض ـ  ثُػ انقطػع الػدـ  ـ  ثُ  ثبلثة مثبلً 

في مثمو جعؿ الدـ الواجد لمصفات مع ما فػي العػادة حیضػًا   الظاىر  العشرة ف فّ 
فیػو بػیف أحكػاـ الطػاىرة تجمػع  ؿ بیف الدمیف فػاألحوط لزومػًا أفا النقاء المتخمّ وأمّ 

 والحائض.
ة  والمضػػطربة ؿ مػػرّ المبتدئػػة وىػػي: المػػرأة التػػي تػػرى الػػدـ ألوّ  :ٕٕٕمسػػألة 

 ليػػا عػػادة  إذا رأت الػػدـ وقػػد تجػػاوز   تسػػتقرّ   ـ ولػػـرت رؤیتيػػا لمػػدّ وىػػي: التػػي تكػػرّ 

 العشرة فمو حالتاف:
صػػػفة و ببعضػػػ  یكػػػوف الػػػدـ المسػػػتمرّ  بػػػأف یكػػػوف واجػػػدًا لمتمییػػػز  أف :ولػػػىاأُل 

 الحیض وبعضو بصفة االستحاضة.
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ف اختمفػػت مراتبػػو كمػػا  یكػوف فاقػػدًا لػػو بػأف أف :الثانيػػةو  یكػػوف ذا لػػوف واحػد وا 
أو كػػػػاف  بصػػػػفة دـ الحػػػػیض ولكػػػػف بعضػػػػو أسػػػػود وبعضػػػػو أحمػػػػر  إذا كػػػػاف الكػػػػؿّ 

 مع اختبلؼ درجات الصفرة.ػػػ   أصفرأي ػػػ صفة دـ االستحاضة  الجمیع ب
جعػػؿ الػػدـ الفاقػػد لصػػفة الحػػیض استحاضػػة كمػػا تجعػػؿ ولػػى: تففػػي الحالػػة األُ 

  الطيػر عػدـ فصػؿ أقػؿّ  یمـز مف ذلػؾ محػذور   الواجد ليا حیضًا مطمقًا إذا لـ الدـ
اّل بیف حیضػتیف مسػتقمّ  - اـأي عشرة أیّ  - لثػاني استحاضػة أیضػًا   جعمػت اتیف وا 

 ا مع كونػو أقػؿّ أمّ ة  و مف العشر  اـ وال أكثر مف ثبلثة أیّ  الواجد أقؿّ  یكف لـىذا إذا 
اـ الحػػػیض مػػػف الرجػػػوع إلػػػى أحػػػد الطػػػریقیف فػػػي تعیػػػیف عػػػدد أّیػػػُبػػػد   بلفػػػ أو أكثػػػر 

اـ بعػػض أّیػػ مػف ثبلثػػة بضػـّ  اآلتیػیف فػػي الحالػة الثانیػػة بتكمیػؿ العػػدد إذا كػاف أقػػؿّ 
اـ ّیػمػف العشػرة بحػذؼ بعػض أ الدـ الفاقد لصفة الحیض  وتنقیصو إذا كاف أكثػر 

 ة الزائد عمى العدد.بحیضیّ  یحكـ الیض  و الدـ الواجد لصفة الح
 ا فػػػي الحالػػػة الثانیػػػة: فالمبتدئػػػة تقتػػػدي بػػػبعض نسػػػائيا فػػػي العػػػدد  ویعتبػػػر وأّمػػػ

 فیمف تقتدي بيا أمراف:
تقتػػدي المبتدئػػة  یض  فػػبلالحػػ عػػدـ العمػػـ بمخالفتيػػا معيػػا فػػي مقػػدار  ؿ:وّ  األ

 الیأس مثبًل. بمف كانت قریبة مف سفّ 
ماثميػا قتػداء بيػا مػع عػادة مػف یمخالفػة عػادة مػف تریػد االعػدـ العمػـ ب الثاني:
 نسائيا. مف سائر 

ذا ض فػي التحػیّ  شػير  رة فػي كػؿّ قتداء ببعض نسائيا كانػت مخّیػاالیمكف   لـ وا 
و بأّنػػػػ عػػػػددًا تطمػػػػئفّ  تختػػػػار فیمػػػػا بػػػػیف الثبلثػػػػة إلػػػػى العشػػػػرة  ولكػػػػف لػػػػیس ليػػػػا أف 

 مناسب ليا. غیر  یكف  لـا السبع إذ ط استحبابًا اختیار یناسبيا  واألحو  ال
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 یمكػػف  لػػـ ترجػػع إلػػى بعػػض نسػػائيا فػػ ف أف ا المضػػطربة فػػاألحوط وجوبػػاً وأّمػػ
ا إذا ذات عػادة أصػبًل  وأّمػ تكػف  لػــ  ىػذا إذا د عمى النحو المتقدّ رجعت إلى العد

یػنقص عنػػو  اـ دميػا عػدد )فػوؽ الثبلثػة( الألّیػكانػت ذات عػادة ناقصػة بػأف كػاف 
أو كػػػاف ليػػػا عػػػدد )دوف العشػػػرة(  اـ مػػػف خمسػػػة أّیػػػ لػػػدـ أقػػػؿّ تػػػرى ا تكػػػف  لػػػـ كػػػأف
اـ  أو كػػاف ليػا عػدد مػػف مػػف ثمانیػة أّیػ تػػرى الػدـ أكثػر  تكػف  لػـ تزیػد عمیػو كػػأف ال

مػػف  وال أكثػػر  مػػف خمسػػة تػػرى الػػدـ أقػػؿّ  تكػػف  لػػـ ة وكثػػرة( كػػأفالجػػانبیف )قّمػػ كػػبل
فاتيػا مػع تمػؾ العػادة تأخذ بأحد الضوابط الثبلثة في مػورد منا ثمانیة فمیس ليا أف

 الناقصة.
رأت الػػدـ  ـ  ثُػ ة فقػػط ونسػیت عادتيػػاإذا كانػػت ذات عػادة عددّیػ :ٖٕٕمسػألة 

العشػػػرة كػػػاف جمیعػػػو حیضػػػًا  وأّمػػػا إذا تجاوزىػػػا  یتجػػػاوز   ولػػػـ اـ أو أكثػػػر ثبلثػػػة أّیػػػ
 يػػا تمتػػاز ـ فػػي المسػػألة السػػابقة  ولكنّ و حكػػـ المبتدئػػة المتقػػدّ فحكميػػا فػػي ذلػػؾ كّمػػ

 موردیف: عنيا في
مػػف  مػػة أقػػؿّ مػػا إذا كػػاف العػػدد الػػذي یقتضػػیو أحػػد الضػػوابط الثبلثػػة المتقدّ  .ٔ

 ف مػػف عادتيػػا  كمػػا إذا كػػاف العػػدد المفػػروض سػػبعة وىػػي تعمػػـ أفّ المتػػیقّ  المقػػدار 
 أف تجعػؿ القػدر  ُبػد   الثمانیػة أو تسػعة  ففػي مثػؿ ذلػؾ  ا كانػتة إّمػعادتيػا المنسػیّ 

 ىو الثمانیة في المثاؿ.ف مف عادتيا حیضًا و المتیقّ 
مػػف عادتيػػا كمػػا إذا كػػاف ثمانیػػة وىػػي  مػػا إذا كػػاف العػػدد المفػػروض أكبػػر  .ٕ

عػدد  تجعػؿ أكبػر  أف ُبػد   الة  ففػي مثػؿ ذلػؾ انت خمسة أو ستّ عادتيا ك تعمـ بأفّ 
 ة في المثاؿ.و كاف عادة ليا حیضًا وىو الستّ تحتمؿ أنّ 
يػػا إذا احتممػػت   ولكنّ لعػػدد المنسػػيّ عبػػرة باذیف المػػوردیف فػػبل ىػػ ا فػػي غیػػر وأّمػػ
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تعمػػؿ فیػػو باالحتیػػاط  العػػدد المفػػروض فػػاألحوط األولػػى أفالعػػادة فیمػػا زاد عمػػى 
 بالجمع بیف تروؾ الحائض وأعماؿ المستحاضة.

الػػػدـ عػػػف  ة فقػػػط فنسػػػیتيا وتجػػػاوز إذا كانػػػت ذات عػػػادة وقتّیػػػ :ٕٕٗمسػػػألة 
أو الرجػػوع  جػػوع إلػػى التمییػػز ـ فػػي المبتدئػػة مػػف لػػزوـ الر العشػػرة  فحكميػػا مػػا تقػػدّ 

ة لممقػاـ خصوصػیّ  ـ  والالعػدد عمػى التفصػیؿ المتقػدّ  إلى بعض نسائيا أو اختیػار 
  في موردیف:إاّل 

تػػرى فیػػو الػػدـ  - مػػف الثبلثػػة أقػػؿّ  - اً زمانػػًا خاّصػػ مػػا إذا عممػػت بػػأفّ  ؿ:األوّ 
حینئػػٍذ  يػػا نسػیت مبػػدأ الوقػػت ومنتيػاه  فحكميػػاة ولكنّ فعػبًل جػػزء مػػف عادتيػا الوقتّیػػ

ا مػػع عػػدـ بالػػدـ الواجػػد لمصػػفات المشػػتمؿ عمػػى ذلػػؾ الزمػػاف  وأّمػػ لػػزوـ التمییػػز 
العػدد المشػتمؿ عمیػو عمػى التفصػیؿ  فتختػار  فاقػدة لمتمییػز  االشتماؿ عمیو فتعتبر 

 ـ.المتقدّ 
زمػػػاف الوقػػػت فػػػي  يػػػا عممػػػت بانحصػػػار تعمػػػـ بػػػذلؾ  ولكنّ   مػػػا إذا لػػػـ الثػػػاني:

لمػػدـ الواجػػد لمصػػفة إذا كػػاف  منػػو وحینئػػٍذ فػػبل أثػػر ؿ كالنصػػؼ األوّ  بعػػض الشػػير 
غیػره  ىػذا واألحػوط األولػى ليػا العػدد فػي  و لػیس ليػا اختیػار كمػا أّنػ  خارجًا عنػو

 اـ الدـ مع العمـ بالمصادفة مع وقتيا إجمااًل.تحتاط في جمیع أیّ  أف
 : ة فنسیتيا ففیيا صورة ووقتیّ إذا كانت ذات عادة عددیّ  :ٕٕ٘مسألة 

تكػوف ناسػػیة لموقػػت مػػع حفػظ العػػدد والحكػػـ فیيػا ىػػو الرجػػوع فػػي  أف لػػى:و اأُل
ـ فػػي المسػػألة عمػػى التفصػػیؿ المتقػػدّ  العػػدد إلػػى عادتيػػا وفػػي الوقػػت إلػػى التمییػػز 

ؿ رؤیػة الػػدـ إذا أمكػػف السػابقة  ومػػع عػدـ إمكػػاف الرجػوع إلیػػو تجعػػؿ العػدد فػػي أوّ 
اّل  عػػػف العشػػػرة بعػػػد  متجػػػاوز  فتجعمػػػو بعػػػده كمػػػا إذا رأت الػػػدـ الجعمػػػو حیضػػػًا  وا 
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 اـ بینيما.الحیض السابؽ مف دوف فصؿ عشرة أیّ 
أف تكوف حافظػة لموقػت وناسػیة لمعػدد  ففػي ىػذه الصػورة مػع تػذّكرىا  الثانية:

 لحػیض أو بػدونيابصػفة ا - مبدأ الوقت تجعؿ ما تراه مف الدـ فػي وقتيػا المعتػاد
ف یتجػاوز   لػـ حیضػًا  فػ ف - ترجػػع  اوزىػا فعمیيػا أفتج العشػرة فجمیعػو حػیض  وا 

اّل إف أمكػػف فػػي تعیػػیف العػػدد إلػػى التمییػػز  ف  وا   یمكػػف لػػـ  فػػ لى بعػػض أقاربيػػا  وا 
بػیف الثبلثػة إلػى العشػرة   رةعػددًا مخّیػ الرجوع إلى األقارب أیضًا فعمیيا أف تختار 

ـ بیانيمػػا فػػي المسػػألة عبػػرة بشػػيء مػػف الضػػوابط الثبلثػػة فػػي مػػوردیف تقػػدّ  نعػػـ ال
(ٕٕٖ.) 

ف كػاف  ثة:الثال أف تكوف ناسیة لموقت والعدد معًا  والحكـ فػي ىػذه الصػورة وا 
 فروعًا لمتوضیح:  أّنا نذكر ا سبؽ إاّل ممّ  یظير 
تزیػػػد عمػػػى  عػػػف ثبلثػػػة وال تقػػػؿّ  الأت الػػػدـ بصػػػفة الحػػػیض أّیامػػػًا إذا ر  ؿ:األوّ 
ـ اتعمػـ بمصػادفتو ألّیػ  ولػـا إذا كاف أزید مػف عشػرة أمّ كاف جمیعو حیضًا  و  عشرة

اّل تحیّ عادتيػػػا    فتختػػػار ضػػػت بػػػو وترجػػػع فػػػي تعیػػػیف عػػػدده إلػػػى بعػػػض أقاربيػػػا  وا 

 إلیو في الصورة الثانیة. عددًا بیف الثبلثة والعشرة عمى التفصیؿ المشار 
تزیػػد عمػػى  عػػف ثبلثػػة وال تقػػؿّ  امػػًا الا رأت الػػدـ بصػػفة الحػػیض أیّ إذ الثػػاني:

اـ ة مػػا رأتػػو مػػف الػػدـ مػػع أّیػػتعمػػـ بمصػػادف  امػػًا بصػػفة االستحاضػػة ولػػـشػػرة  وأیّ ع
 عادتيػػا جعمػػت مػػا بصػػفة الحػػیض حیضػػًا ومػػا بصػػفة االستحاضػػة استحاضػػة إاّل 

 (.ٖٕٕـ بیانيما في المسألة )في موردیف تقدّ 
اـ عادتيػػػا اـ وعممػػػت بمصػػػادفتو ألّیػػػعشػػػرة أّیػػػ إذا رأت الػػػدـ وتجػػػاوز  الثالػػػث:

اّل إف أم فوظیفتيػػا الرجػػوع إلػػى التمییػػز   یمكػػف  لػػـ ائيا  فػػ ف فػػ لى بعػػض نسػػكػػف وا 
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لمعمػػـ  عػػددًا بػػیف الثبلثػػة والعشػػرة  وال أثػػر  تختػػار  الرجػػوع إلػػیيف أیضػػًا فعمیيػػا أف
( ٕٕٗض ليمػػا فػػي المسػػألة )ـ التعػػرّ  فػػي مػػوردیف تقػػدّ بالمصػػادفة مػػع الوقػػت إاّل 

نّ  مػػػة فیمػػػا إذا مػػػا ترجػػػع إلػػػى العػػػدد الػػػذي یقتضػػػیو أحػػػد الضػػػوابط الثبلثػػػة المتقدّ وا 
تحتمػؿ عػدد  أزیػد مػف أكبػر  وال ف مف عددىا المنسػيّ المتیقّ  قدر لمف ا أقؿّ یكف  لـ
ي المسػػألة ـ فػػا فػػي ىػػذیف المػػوردیف فحكميػػا مػػا تقػػدّ تكػػوف عمیػػو عادتيػػا  وأّمػػ أف
(ٕٕٖ.) 

بػػػة  فػػػ ذا رأت المػػػرأة الػػػدـ فػػػي ة المركّ تثبػػػت العػػػادة الشػػػرعیّ  ال :ٕٕٙمسػػػألة 
ثبلثػػػة وفػػػي الثالػػػث  الشػػػير الثػػػاني أربعػػػة وفػػػي  ؿ ثبلثػػػة وفػػػي الشػػػير األوّ  الشػػػير 
 الفػػرد ثبلثػػة وفػػي شػػير  تكػػوف بػػذلؾ ذات عػػادة فػػي شػػير  الرابػػع أربعػػة ال الشػػير 

(  نعػػـ لػػػو ٕٕٕـ فػػػي المسػػألة )الػػزوج أربعػػة بػػؿ حكميػػػا حكػػـ المضػػطربة المتقػػدّ 
یشػبييا مػرارًا كثیػرة بحیػث صػدؽ عرفػًا  ة المػذكورة أو مػارت رؤیة الػدـ بالكیفّیػتكرّ 
 اميا لـز األخذ بيا. يا عادتيا وأیّ أنّ 

 الفصؿ الثامف
 أحكاـ الحيض

یشػػػػػترط فیػػػػػو الطيػػػػػارة  االحػػػػػائض شػػػػػيء مّمػػػػػیصػػػػػّح مػػػػػف  ال :ٕٕٚمسػػػػػألة 
العبادات كالصبلة والصیاـ واالعتكاؼ والطواؼ الواجب بػؿ والمنػدوب أیضػًا  مف

ـ  ومنػػو تقػدّ  یحػـر عمػى الجنػػب مّمػا حػوط وجوبػًا  ویحػػـر عمیيػا جمیػع مػػاعمػى األ
 مساجد المبلـز لؤلخیریف.المكث في ال
و ّنػبػؿ قیػؿ إ - عمیيػا وعمػى الفاعػؿ - ؿُبػیحـر وطؤىػا فػي القُ  :ٕٕٛمسألة 

ا وطؤىػا فػي مف الكبائر  بؿ األحوط وجوبًا ترؾ إدخػاؿ بعػض الحشػفة أیضػًا  أّمػ
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 ا مع عدمو فاألحوط لزومًا تركو.أمّ فیكره كراىة شدیدة مع رضاىا  و  ر بُ الدُّ 
ف  ا بغیػر باالسػتمتاع بيػ بػأس الو  ة ا بػیف السػػرّ مّمػ كػػره بمػا تحػت المئػزر ذلػؾ وا 

ذا نقیػػت مػػف الػػدـ  فوطؤىػػ جػػاز والركبػػة  وا  تغتسػػؿ  ولكػػف األحػػوط وجوبػػًا   لػػـ ا وا 
 تغسؿ فرجيا قبؿ الوطء. أف

ارة عػف الػوطء الكّفػ - دوف الزوجػة - األحوط اسػتحبابًا لمػزوج :ٜٕٕمسألة 
 . وفي آخره بربع دینار ر ؿ الحیض بدینار  وفي وسطو بنصؼ دینافي أوّ 

( ُحّمصػػة مػػف الػػذىب المسػػكوؾ  واألحػػوط اسػػتحبابًا أیضػػًا ٛٔىػػو ) والػػدینار 
اّل  دفػػػع الػػػدینار   شػػػيء عمػػػی فػػػع القیمػػػة وقػػػت الػػػدفع  وال دنفسػػػو مػػػع اإلمكػػػاف  وا 

 الساىي والناسي والجاىؿ بالموضوع أو الحكـ.
 - اًل بيػػاإذا كانػػت مػػدخو  طػػبلؽ الحػػائض وظيارىػػا یصػػحّ  ال :ٖٕٓمسػػألة 

سػػیأتي تفصػػیمو فػػي  مػػاعمػػى  - وكػػاف زوجيػػا حاضػػرًا أو فػػي حكمػػو - راً ُبػػولػػو دُ 
ذا طمّ  بػػػأس بلتكػػػوف مسػػػتبینة الحمػػػؿ فػػ  أفإاّل  - كتػػاب الطػػػبلؽ قيػػػا بػػػو حینئػػػٍذ  وا 

ف عكس فسد.يا حائض فبانت طاىرة صحّ عمى أنّ     وا 
مشػػروط بالطيػػارة مػػف  یجػػب الُغسػػؿ مػػف حػػدث الحػػیض لكػػؿّ  :ٖٕٔمسػػألة 

ة لمكػػوف عمػػى الطيػػارة  وىػػو كغسػػؿ الجنابػػة فػػي الكیفّیػػ دث األكبػػر  ویسػػتحبّ الحػػ
ف كػػاف األحػػوط  مػف االرتمػػاس والترتیػػب  ویجػػزئ عػػف الوضػػوء كغسػػؿ الجنابػػة  وا 

 استحبابًا بؿ األفضؿ الوضوء قبمو.
 شػػير یجػػب عمػػى الحػػائض قضػػاء مػػا فاتيػػا مػػف الصػػوـ فػػي  :ٕٖٕمسػػألة 

یجػػػب عمیيػػػا  عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وال فوقػػػت معػػػیّ فػػػي  رمضػػػاف  بػػػؿ والمنػػػذور 
 ف.ة وصبلة اآلیات والمنذورة في وقت معیّ قضاء الصبلة الیومیّ 
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الحػیض  فػ ذا  غیػر  طيارة الحائض مف الحدث األكبػر  تصحّ  :ٖٖٕمسألة 
لوضػػوء واألغسػػاؿ منيػػا ا   وكػػذلؾ یصػػحّ كانػػت جنبػػًا واغتسػػمت عػػف الجنابػػة صػػحّ 

معػػة قبػػؿ النقػػاء عمػػى األحػػوط لزومػػًا كمػػا منيػػا غسػػؿ الج یصػػحّ  المندوبػػة  نعػػـ ال
 سیأتي.

صػػػبلة واجبػػػة   ي والوضػػػوء فػػػي وقػػػت كػػػؿّ ليػػػا التحّشػػػ یسػػػتحبّ  :ٖٕٗمسػػػألة 
 تعػػػػالى  واألولػػػػى ليػػػػا اختیػػػػار  مسػػػػتقبمة القبمػػػػة ذاكػػػػرة  والجمػػػػوس فػػػػي مكػػػػاف طػػػػاىر 

 التسبیحات األربع.
اء أو غیرىػػػا  وحمػػػػؿ المصػػػػحؼ  یكػػػره ليػػػػا الخضػػػاب بالحّنػػػػ :ٖٕ٘مسػػػػألة 

 ولمس ىامشو وما بیف سطوره  وتعمیقو. 



 

 المقصد الثالث
 ُغسؿ االستحاضة

 فصؿ
 حدث االستحاضة وأقساميا

دـ الحػػػػیض  وىػػػػو مػػػػا تػػػػراه المػػػػرأة غیػػػػر  - دـ االستحاضػػػػة :ٖٕٙمسػػػػألة 
بػارد رقیػؽ یخػرج بػبل لػذع  في الغالػب أصػفر  - والنفاس والبكارة والقروح والجروح
لقمیمػػػػػو   لكثیػػػػػره وال حػػػػػدّ  ف بصػػػػػفاتو  والمػػػػػا كػػػػػاوحرقػػػػػة  عكػػػػػس دـ الحػػػػػیض  وربّ 

یف قػػو بعػػد السػػتّ ؽ قبػػؿ البمػػوغ  وفػػي تحقّ یتحّقػػ ؿ بػػیف أفػػراده  والالمتخّمػػ لمطيػػر  وال
 إشكاؿ  فاألحوط وجوبًا العمؿ معو بوظائؼ المستحاضة.

المعتػػػاد  مػػػف المحػػػؿّ  - ولػػػو بمعونػػػة القطنػػػة - وىػػػو نػػػاقض لمطيػػػارة بخروجػػػو
ذا یتػػرؾ  فػػبلإشػػكاؿ  ؿ أو بالعػػارض  وفػػي غیػػرهباألصػػ معػػو مراعػػاة االحتیػػاط  وا 
یخػػرج منػػػو   اـ باقیػػًا فػػي فضػػاء الفػػػرج  ولػػو لػػـانقطػػع یبقػػى الحػػػدث مػػا د ـ  ثُػػ خػػرج
فْ  یوجب  لـشيء   عمـ بوجوده في فضائو. الحدث وا 

 طة  وكثیرة.االستحاضة عمى ثبلثة أقساـ: قمیمة  ومتوسّ  :ٖٕٚمسألة 
 یغمسيا.  مّوث القطنة وال  بحیث یا قمیبلً یكوف الدـ فیي ما اأُلولى:
یتجاوزىػا  مػف ذلػؾ  بػأف یغمػس القطنػة ولكػف ال مػا یكػوف فیيػا أكثػر  الثانية:

 إلى الخرقة التي فوقيا.
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یغمسػػيا ویتجاوزىػػا إلػػى الخرقػػة  مػػف ذلػػؾ  بػػأف یكػػوف فیيػػا أكثػػر  : مػػاالثالثػػة
 ثيا.فیموّ 

 فصؿ
 أحکاـ المستحاضة

حاليػػػا قبػػػؿ الصػػػبلة  تختبػػػر  ة أفاألحػػػوط وجوبػػػًا لممستحاضػػػ :ٖٕٛمسػػػألة 
طة يا مف أّي األقساـ الثبلثة  فمػو شػّكت أف استحاضػتيا قمیمػة أو متوّسػلتعرؼ أنّ 

ىػؿ لّوثيػا الػدـ  تخرجيػا وتنظػر  ـ  ثُػ قمػیبلً  تقوـ ب دخػاؿ قطنػة فػي الموضػع وتصػبر 
ذا صػػػّمت مػػػف دوف اختبػػػار  ؟أـ غمسػػػيا  إذا بطمػػػت إاّل  فتعمػػػؿ بمقتضػػػى ذلػػػؾ  وا 

اّل ا الوظیفػة البلزمػػة ليػا  ىػػذا فیمػا إذا تمكّ طػابؽ عمميػػ  تبنػػي نػػت مػف االختبػػار  وا 
 إذا كانػػػت مسػػػبوقة بيػػػا فتأخػػػذ بالحالػػػة طة أو كثیػػػرة إاّل يػػػا لیسػػػت بمتوّسػػػعمػػػى أنّ 

 السابقة حینئٍذ.
صػػبلة  فریضػػة كانػػػت أو  حكػػـ القمیمػػػة وجػػوب الوضػػوء لكػػػؿّ : ٜٖٕمسػػألة 

ج فیيػػػػػا إلػػػػػى تجدیػػػػػد یحتػػػػا ط فػػػػػبلة وصػػػػبلة االحتیػػػػػاجػػػػػزاء المنسػػػػػیّ نافمػػػػة  دوف األ
ف كػاف ذلػؾ  یحتػاج إلػى تبػدیؿ القطنػة أو تطيیرىػا لكػؿّ  الوضوء  كمػا ال صػبلة وا 
 أحوط استحبابًا.
ـ فػػػػي القمیمػػػػة  ویضػػػاؼ إلیػػػػو عمػػػػى طة مػػػػا تقػػػدّ حكػػػـ المتوّسػػػػ :ٕٓٗمسػػػػألة 

ة واحػدة قبػؿ اإلتیػاف بالوضػوء  بتفصػیؿ سػػیأتي یػوـ مػػرّ  سػؿ كػؿّ األحػوط لزومػًا الغُ 
 .تعالیا إف شاء 

یػوـ: ُغسػؿ لصػبلة الصػبح  حكـ الكثیػرة ثبلثػة أغسػاؿ فػي كػؿّ  :ٕٔٗمسألة 
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ليػا الجمػع بػیف   یجػوز البینيمػا وغسػؿ لمعشػاءیف كػذلؾ  و  وغسػؿ لمظيػریف تجمػع
ليػػػػا التفریػػػػؽ بػػػػیف الظيػػػػریف أو  مػػػػف صػػػػبلتیف بُغسػػػػؿ واحػػػػد  ولكػػػػف یجػػػػوز  أكثػػػػر 

 منيا. ؿ  و یجب عمیيا حینئٍذ الُغسؿ لك أنّ العشاءیف إاّل 
ف كػػػاف عمیيػػػا الوضػػػوء مطمقػػػیجػػػب  الیكفػػػي لمنوافػػػؿ أغسػػػاؿ الفػػػرائض  و و  ًا  وا 

تجػػػّدد القطنػػػة  غسػػػؿ  واألحػػػوط وجوبػػػًا أف أ قبػػػؿ كػػػؿّ تتوّضػػػ األحػػػوط اسػػػتحبابًا أف
 صبلة مع اإلمكاف. والخرقة لكؿّ 

بمػػػا إذا كػػػاف الػػػدـ  یخػػػتّص مػػػف وجػػػوب ثبلثػػػة أغسػػػاؿ عمیيػػػا  مػػػا ذكػػػر  إفّ  ـ  ثُػػػ
ا إذا كػػػاف بػػروزه عمیيػػػا متقطعػػًا بحیػػػث قطػػع بػػػروزه عمػػى القطنػػػة  وأّمػػین صػػبیبًا ال

ة الػػدـ عمیيػػا مػػرّ  ف مػػف االغتسػػاؿ واإلتیػػاف بصػػبلة واحػػدة أو أزیػػد قبػػؿ بػػروز تػػتمكّ 
الػػػػدـ  وعمػػػػى ذلػػػػؾ فمػػػػو اغتسػػػػمت  خػػػػرى فػػػػاألحوط لزومػػػػًا االغتسػػػػاؿ عنػػػػد بػػػػروز أُ 

عمیيػا االغتسػاؿ ليػا   الدـ عمػى القطنػة قبػؿ الصػبلة الثانیػة وجػب برز  ـ  ثُ  وصّمت
الػػدـ فػػي أثنائيػػا أعػػادت الصػػبلة بعػػد االغتسػػاؿ  ولػػیس ليػػا الجمػػع بػػیف  ولػػو بػػرز 

ف فیػػو مػػف تػػتمكّ  الصػػبلتیف بغسػػؿ واحػػد  ولػػو كػػاف الفصػػؿ بػػیف البػػروزیف بمقػػدار 
ليػػػا ذلػػػؾ مػػػف دوف حاجػػػة إلػػػى تجدیػػػد  ة صػػػموات جػػػاز اإلتیػػػاف بصػػػبلتیف أو عػػػدّ 

 الغسؿ.
 - الواجػب عمیيػا احتیاطػاً  - لمتوّسػطة بالغسػؿتأتي صػاحبة ا :ٕٕٗمسألة 

ذا حػدثت   اغتسػمت ليػا لكّؿ صبلة حدثت قبميا  ف ذا حػدثت قبػؿ صػبلة الفجػر  وا 
ذا حػػػدثت  ذا حػػػدثت بعػػػدىما اغتسػػػمت لمعشػػػاءیف  وا  بعػػػدىا اغتسػػػمت لمظيػػػریف  وا 

تغتسػػؿ  فػػي جمیػػع الصػػور اغتسػػمت لممتػػأّخرة منيػػا  و  بػػیف الظيػػریف أو العشػػاءیف
ذا بح فػي الیػوـ التػاليلصبلة الصػ - لػـحػدثت المتوّسػطة قبػؿ صػبلة الصػبح و   وا 
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وعمیيػػا إعػػادة صػػبلة الصػػبح عمػػى تغتسػؿ ليػػا عمػػدًا أو سػػيوًا اغتسػػمت لمظيػػریف  
 األحوط لزومًا  وكذا إذا حدثت أثناء الصبلة استأنفتيا بعد الغسؿ والوضوء.

یف إذا حػػدثت الكبػػرى بعػػد صػػبلة الصػػبح وجػػب ُغسػػؿ لمظيػػر  :ٖٕٗمسػػألة 
ذا حػػدثت بعػػد الظيػػریف وجػػب غسػػؿ واحػػد لمعشػػاءیف وآخػر  عمػػى  - لمعشػػاءیف  وا 

ذا حػػدثت بػػیف  - (ٕٔٗـ فػػي المسػػألة )تقػػدّ  امّمػػ تفصػػیؿ فػػي الصػػورتیف یظيػػر  وا 
 رة منيما.الظيریف أو العشاءیف وجب الغسؿ لممتأخّ 

إذا انقطػع دـ االستحاضػػة انقطػاع ُبػػرء قبػؿ اإلتیػػاف باألعمػػاؿ  :ٕٗٗمسػػألة 
ف كػاف بعػد الشػروع فػي األعمػاؿالتي  قبػؿ الفػراغ  - عمیيا أتت بيا وال إشكاؿ  وا 

اسػػتأنفت األعمػػاؿ  وكػػذا الصػػبلة إف كػػاف االنقطػػاع فػػي أثنائيػػا   - مػػف الصػػبلة
ع لفتػػػرة تسػػػع الطيػػػارة وىكػػػذا الحكػػػـ عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا فیمػػػا إذا كػػػاف االنقطػػػا

نقطػاع لبػرء أو لفتػرة تسػع اال البعض منيا  وكػذلؾ إذا شػّكت فػي أفّ  والصبلة ولو
ذا كػػاف االنقطػػاع بعػػد الصػػبلة لػػـالطيػػارة وبعػػض الصػػبلة    تجػػب إعادتيػػا  إاّل   وا 

األحػػوط لزومػػًا حینئػػٍذ إعادتيػػا  إذا كانػػت قػػد بػػادرت إلیيػػا مػػع رجػػاء االنقطػػاع فػػ فّ 
 بعده.

ليػػػا فتػػػرة تسػػػع الطيػػػارة والصػػػبلة  إذا عممػػػت المستحاضػػػة أفّ  :ٕ٘ٗمسػػػألة 
ذا صػػػػّمت قبميػػػػا ولػػػػو مػػػػع الصػػػػبل وجػػػػب تػػػػأخیر  ة إلیيػػػػا عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػًا  وا 

 إذا حصػػؿ منيػػا قصػد القربػػة وانكشػػؼ عػػدـ الوضػوء والغسػػؿ أعػػادت صػبلتيا إاّل 
ذا كانػػت الفتػػرة فػػي أوّ  الصػػبلة  ؿ الوقػػت فػػاألحوط لزومػػًا عػػدـ تػػأخیر االنقطػػاع  وا 

فْ   رت فعمیيا الصبلة بعد اإلتیاف بوظیفتيا.أخّ  عنيا  وا 
طة  الغسػػػؿ النقطػػػاع الػػدـ فػػػي المستحاضػػػة المتوّسػػػ یجػػب ال :ٕٙٗسػػػألة م
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اط فیمػػػػػا إذا كانػػػػػت سػػػػػائمة الػػػػػدـ عمػػػػػى االحتیػػػػػ ا فػػػػػي الكثیػػػػػرة فوجوبػػػػػو مبنػػػػػيّ وأّمػػػػػ
و وظیفتيػا  وكػذا فػي بعد الصبلة التي أتت بيا مع مػا ىػ دميا إلى ما  یستمرّ   ولـ

 لسابؽ.سؿ اؼ مف حیف الشروع في الغُ سُ رْ الدـ عمى الكُ  یظير   لـ غیرىا إذا
 - تجمػع بینيمػا  ت ذات الكثیرة لصبلة الظيریف ولػـإذا اغتسم :ٕٚٗمسألة 
وجب عمیيا تجدید الُغسؿ لمعصر  وكذا الحكـ فػي العشػاءیف  عمػى  -  ولو لعذر

 (.ٕٔٗـ في المسألة )ما تقدّ 
إذا انتقمػػت االستحاضػػة مػػف األدنػػى إلػػى األعمػػى كالقمیمػػة إلػػى  :ٕٛٗمسػػألة 

روع فػي ػػػكػاف قبػؿ الش طة إلػى الكثیػرة  فػ فْ ػػػػػػػػػكثیػرة  وكالمتوسّ طة أو إلى الالمتوسّ 
ة التػي أتػت بيػا ا الصػبليا أف تأتي بعمؿ األعمػى لمصػبلة اآلتیػة  أّمػػػػاألعماؿ لزم

ف كػػػاف بعػػػػد الشػػػروع فػػػػي األعمػػػاؿ فعمیيػػػػا یمزم بلقبػػػؿ االنتقػػػاؿ فػػػػ يػػػا إعادتيػػػػا  وا 
يػػػػا  وكػػػػذا إذا كػػػػاف عمػػػػى كمّ االسػػػػتئناؼ واإلتیػػػػاف باألعمػػػػاؿ التػػػػي ىػػػػي وظیفػػػػة األ

االنتقػػاؿ فػػي أثنػػاء الصػػبلة  فتػػأتي بأعمػػاؿ األعمػػى وتسػػتأنؼ الصػػبلة  بػػؿ یجػػب 
طة إلػػػػى الكثیػػػػرة فیمػػػػا إذا كانػػػػت ى إذا كػػػػاف االنتقػػػػاؿ مػػػػف المتوّسػػػػاالسػػػػتئناؼ حتّػػػػ

 ـ  ثُػ طة لمصػبحطة محتاجة إلى الغسؿ وأتت بػو  فػ ذا اغتسػمت ذات المتوّسػالمتوسّ 
سػػػؿ ى إذا كػػػاف فػػػي أثنػػػاء الصػػػبح  فتعیػػػد الغُ ت الغسػػػؿ حتّػػػحصػػػؿ االنتقػػػاؿ أعػػػاد

ذا ضاؽ الوقت عف الغُ  ذا سؿ تیمّ وتستأنؼ الصبح  وا  مت بػدؿ الغسػؿ وصػّمت  وا 
عمػػى عمميػػا ویجػػب  ضػػاؽ الوقػػت عػػف ذلػػؾ أیضػػًا فػػاألحوط اسػػتحبابًا االسػػتمرار 

 عمیيا القضاء.
ت عمػى مرّ إذا انتقمت االستحاضة مف األعمى إلى األدنػى اسػت :ٜٕٗمسألة 

عمميػػا لؤلعمػػػى بالنسػػػبة إلػػػى الصػػػبلة اأُلولػػى  وتعمػػػؿ عمػػػؿ األدنػػػى بالنسػػػبة إلػػػى 
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طة أو القمیمػػة اغتسػمت لمظيػػر  واقتصػػرت البػاقي  فػػ ذا انتقمػت الكثیػػرة إلػػى المتوّسػ
 والعشاءیف. عمى الوضوء بالنسبة إلى العصر 

سػؿ مػف د الوضػوء والغُ ي بعػیجػب عمػى المستحاضػة أف تصػمّ  :ٕٓ٘سػألة م
 ليػػا اإلتیػػاف بػػػاألذاف لكػػف یجػػػوز مطمقػػًا عمػػػی األحػػوط لزومػػًا   وف فصػػؿ طویػػؿد

ؼ فعػػؿ تجػػري العػػادة بفعمػػو قبػػؿ الصػػبلة  أو یتوّقػػ واإلقامػػة واألدعیػػة المػػأثورة ومػػا
ة بدونػػو  مثػػؿ الػػذىاب إلػػى والمشػػقّ  الصػبلة عمػػى فعمػػو ولػػو مػػف جيػػة لػزوـ العسػػر 

ات فػي ليػا اإلتیػاف بالمسػتحبّ   وكػذلؾ یجػوزى  وتيیئة المسجد ونحػو ذلػؾ  المصمّ 
 الصبلة.

 - الػدـظ مػف خػروج الػتحفّ  یجب عمیيا مع األمف مف الضرر  :ٕٔ٘مسألة 
سػػػػؿ عمػػػػی الغُ  مػػػػف حػػػػیف الشػػػروع فػػػػي - وشػػػّده بخرقػػػػة بحشػػػػو الفػػػػرج بقطنػػػػة ولػػػو

فػ ذا قّصػرت وخػرج الػدـ أعػادت الصػبلة  بػؿ األحوط لزومًا إلػی أف تػتـّ الصػبلة  
 لغسؿ.ولى إعادة ااألحوط األ
ة الصػػوـ مػػف المستحاضػػة عمػػى اإلتیػػاف بمػػا ؼ صػػحّ یتوّقػػ ال :ٕٕ٘مسػػألة 
ف كانػػػت  ؼ جػػػواز یتوّقػػػ سػػػؿ  كمػػػا التيػػػا مػػػف الغُ ىػػػو وظیف المقاربػػػة عمػػػى ذلػػػؾ وا 

ليػػا أیضػػًا دخػػوؿ المسػػاجد وقػػراءة العػػزائـ  ویحػػـر  رعایػػة االحتیػػاط أولػػى  ویجػػوز 
ليػا ذلػؾ قبػؿ  ویجػوز  عمیيا مّس كتابػة المصػحؼ ونحوىػا قبػؿ تحصػیؿ الطيػارة 

 إتماـ صبلتيا دوف ما بعده.



 

 المقصد الرابع
 سؿ النفاسغُ 

 فصؿ
 حدث النفاس وأقساـ النفساء

دـ النفػػاس ىػو دـ یقذفػو الػػرحـ بػالوالدة معيػػا أو بعػدىا  عمػػى  :ٖٕ٘سػألة م
مػػػرأة فػػػػي ىػػػذا الحػػػػاؿ بالنفسػػػػاء  ى النحػػػو یسػػػػتند خػػػروج الػػػػدـ إلیيػػػا عرفػػػػًا  وتسػػػػمّ 

 أو رأتػػػو بعػػػد فصػػػؿ طویػػػؿ بحیػػػث الػػػدـ مػػػف الػػػوالدة أصػػػبلً  تػػػَر   لػػػـ نفػػػاس لمػػػف وال
لقمیػػػؿ النفػػػاس  اـ منيػػػا  وال حػػػدّ یسػػػتند إلیيػػػا عرفػػػًا كمػػػا إذا رأتػػػو بعػػػد عشػػػرة أّیػػػ ال

ف كػػاف األحػػوط لحظػػة فقػػط  وحػػّد كثیػػره عشػػرة أّیػػ فػػیمكف أف یكػػوف بمقػػدار  اـ  وا 
النفسػػاء مضػػافًا إلػػى یومػػًا مراعػػاة تػػروؾ  األولػػى فیمػػا زاد عمیيػػا إلػػى ثمانیػػة عشػػر 

 : أعماؿ المستحاضة  ویبلحظ في مبدأ الحساب ُأمور
و ولػػدت فػػي المیػػؿ ورأت الػػدـ كػػاف مػػف النفػػاس ولكّنػػ مبػػدأه الیػػوـ  فػػ فْ  فّ إ .ٔ

 خارج عف العشرة.
خروجػػػو عنيػػػا كانػػػت  ر تػػػأخّ  نفػػػس الػػػوالدة  فػػػ فْ  مبػػػدأه خػػػروج الػػػدـ ال فّ إ .ٕ

 العبرة في الحساب بالخروج.
ف كاف الخارج حینيا نفاسًا أیضًا.مبدأ فّ إ .ٖ  ه الدـ الخارج بعد الوالدة  وا 
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ؿ بػػیف نفػػاس واحػػد الجمػػع بػػیف أحكػػاـ األحػػوط وجوبػػًا فػػي النقػػاء المتخّمػػ إفّ  ـ  ثُػػ
ط بػػیف والدتػػیف مػػع تػػداخؿ عشػػرتيما  الطػػاىرة والنفسػػاء  وكػػذا فػػي النقػػاء المتوّسػػ

ولػدت فػي الیػوـ  ـ  ثُ  یوـ الثالثورأت الدـ إلى تماـ ال ؿ الشير كما إذا ولدت في أوّ 
ؿ بػػػیف والدتػػػیف مػػػػع عػػػدـ تػػػػداخؿ الخػػػامس ورأت الػػػدـ أیضػػػػًا  نعػػػـ النقػػػاء المتخّمػػػػ

بػػیف  الطيػػر  ؿ أقػػؿّ فصػػ یعتبػػر  الو ظػػة واحػػدة  ف ّنػػولػػو كانػػت لح عشػػرتيما طيػػر 
 الفصػؿ بینيمػا أصػبًل كمػا إذا ولػدت ورأت الػدـ إلػى عشػرة  یعتبػر الالنفاسیف  بؿ 

خػػرى  فالػػدماف جمیعػػػًا عمػػى رأس العشػػرة ورأت الػػػدـ إلػػى عشػػرة أُ  خػػر ولػػدت آ ـ  ثُػػ
 نفاساف متوالیاف.

الولػد لػیس مػف النفػاس كمػا  الدـ الذي تراه الحبمى قبػؿ ظيػور  :ٕٗ٘مسألة 
ف كػاف رأتو في حاؿ المخاض وعممت أنّ  مّر  ف فْ  و منو كػاف بحكػـ دـ الجػروح وا 

فْ  الستحاضػػػػة عمیػػػػو أحكػػػػاـ دـ ا باألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا أف ترتّػػػػ أتػػػػو قبػػػػؿ حالػػػػة ر  وا 
صػػػبًل بػػػدـ النفػػػاس أـ سػػػواء أكػػػاف متّ  - تعمػػػـ اسػػػتناده إلیػػػو  المخػػػاض أو فیيػػػا ولػػػـ

ة  بشػرائط الحػیض فيػو استحاضػ یكػف لػـفػ ف  - اـ أو أقؿّ عنو بعشرة أیّ منفصبًل 
ف كػػػاف بشػػػرائطو فيػػػو حی ؿ ػػػػػض یجتمػػػع مػػػع الحمػػػػػالحی مػػػف أفّ   مػػػرّ ض  لمػػػا ػػػػػوا 

الفصػؿ بػو  ـ والنفاس  نعػـ یعتبػر ض المتقدّ ػبیف الحی الطير  أقؿّ  ؿػػفص  یعتبر وال
 ا سیأتي.ػكم  عنو ر بیف النفاس والحیض المتأخّ 

 ـ:النفساء إذا رأت الدـ واحدًا فيي عمى أقسا :ٕ٘٘مسألة 
 دميا العشرة  فجمیع الدـ في ىذه الصورة نفاس. یتجاوز  التي ال .ٔ
ة فػػػػػي الحػػػػػیض  وف ذات عػػػػػادة عددّیػػػػدميػػػػػا العشػػػػرة  وتكػػػػػ التػػػػي یتجػػػػػاوز  .ٕ

عػػدد محتمػػؿ عػػادة  الناسػػیة تجعػػؿ أكبػػر  فػػ فّ  - عادتيػػا أو نسػػیتيا وعممػػت مقػػدار 
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عادتيػػػػػا والبػػػػػاقي  ففػػػػػي ىػػػػػذه الصػػػػػورة یكػػػػػوف نفاسػػػػػيا بمقػػػػػدار  - ليػػػػػا فػػػػػي المقػػػػػاـ
 استحاضة.

أي  - ة فػي الحػیضتكػوف ذات عػادة عددّیػ دميػا العشػرة وال التي یتجاوز  .ٖ
ترجػع إلػى  اـ  والصػورة یكػوف نفاسػيا عشػرة أّیػففي ىذه ال - طربةالمبتدئة والمض

 عادة أقاربيا في الحیض أو النفاس وال إلى عادة نفسيا في النفاس.
النفساء إذا رأت في عشرة الوالدة أزید مف دـ واحػد  كػأف رأت  :ٕٙ٘مسألة 

 قصػػر لؿ كالمسػػتوعب سػػواء كػػاف النقػػاء المتخّمػػ - دمػػیف أو ثبلثػػة أو أربعػػة وىكػػذا

 ففیيا صورتاف: - كذلؾ یكف  لـزمف الدمیف أو الدماء أـ 
تػراه  مػا شيء منيا العشرة  ففي ىذه الصورة یكوف كؿّ  یتجاوز  ال أف ولى:اأُل

ؿ فاألحوط لزومًا الجمع فیػو بػیف أعمػاؿ الطػاىرة وتػروؾ ا النقاء المتخمّ نفاسًا  وأمّ 
 النفساء.

 وىي عمى قسمیف: شر العا منيا الیوـ األخیر  یتجاوز أف  الثانية:
ـ ة فػػي الحػػیض  وحكميػػا مػػا تقػػدّ تكػػوف المػػرأة ذات عػػادة عددّیػػ ال أف ؿ:األوّ 

یحكػػػػـ بكونػػػػػو  ولػػػػػى  فمػػػػا خػػػػرج عػػػػػف العشػػػػرة مػػػػف الػػػػػدـ األخیػػػػر فػػػػي الصػػػػورة األُ 
 استحاضة.
أّیػػػاـ عادتيػػػا  اه فػػػي مقػػػدار مػػػا إذا كانػػػت ذات عػػػادة عددّیػػػة  فمػػػا تػػػر  :الثػػػاني
لعشػػرة الجمػػع بػػیف لػػی تمػػاـ ادـ الخػػارج عػػف العػػادة إفػػي الػػاألحػػوط لزومػػًا نفػػاس  و 

 .أعماؿ المستحاضةتروؾ النفساء و 
بػیف دـ النفػاس  - اـوىي عشرة أیّ  -  الطير فصؿ أقؿّ  یعتبر  :ٕٚ٘سألة م

ذلػػؾ بػػیف الحیضػػتیف  فمػػا تػػراه النفسػػاء  ودـ الحػػیض الػػذي بعػػده كمػػا كػػاف یعتبػػر 
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واء أكػػػاف الػػػدـ ا استحاضػػػة مطمقػػػًا سػػػاـ بعػػػد تمػػػاـ نفاسػػػيمػػػف الػػػدـ إلػػػى عشػػػرة أّیػػػ
   ویعّبػر یكػف لػـ اـ العػادة أـ أكػاف الػدـ فػي أّیػ   وسػواءیكػف لػـبصفات الحیض أـ 

بيػا أـ   سػواء اسػتمرّ  - بعشػرة االستحاضػة  فػ ذا رأت دمػًا بعػدىا عف ىذه العشػر 
 فيو عمى قسمیف: - عاد ـ  ثُ  انقطع

ي ىػذا القسػـ ترجػع إلػى عادتيػا ة  وفػتكوف النفساء ذات عادة وقتّیػ أف ؿ:األوّ 
ترجػػع إلػػى التمییػػز  فػػػ ف كانػػت العػػادة فػػي العشػػػرة التالیػػة لعشػػرة االستحاضػػػة  وال

فكػػاف مػػا تػػراه فیيػػا حیضػػًا   اـ عادتيػػا فیيػػا بػػؿ فیمػػا بعػػدىا انتظػػرت أّیػػ تكػػف  لػػـ وا 
ف اقتضى ذلؾ عدـ الحكـ بتحیّ  أو أزیػد  وىػذا كمػا  ضيا فیما بعد الػوالدة بشػير وا 

عشػػرة  ؿاألوّ  وصػػادفت فػػي الشػػير  شػػير  ة واحػػدة فػػي كػػؿّ ليػػا عػػادة وقتّیػػ إذا كػػاف
 االستحاضة.
مػػػػف جيػػػػة  ة  فػػػػ ف كانػػػػت ذات تمییػػػػز تكػػػػوف ليػػػػا عػػػػادة وقتّیػػػػ أف ال الثػػػػاني:

مػػع  - اخػتبلؼ لػوف الػدـ وكػػوف بعضػو بمػوف الحػیض وبعضػػو بمػوف االستحاضػة
ضػػػيا لحكػػـ بتحیّ رجعػػت إلػػػى التمییػػز  وىػػػو قػػد یقتضػػػي ا - الشػػػرائط سػػائر  ر تػػوفّ 

ضػػيا فػػي یقتضػػي الحكػػـ بعػػدـ تحیّ  فصػػؿ  وقػػد فیمػػا بعػػد عشػػرة االستحاضػػة بػػبل
واحػػد  ففػػي جمیػػع ىػػذه  د الحػػیض فػػي شػػير الػػوالدة أصػػبًل  أو الحكػػـ بتعػػدّ  شػػير 

ولػػو  یقتضػػیو التمییػػز  إلػػى مػػا الػػدـ إذا كانػػت ذات تمییػػز  ةالحػػاالت ترجػػع مسػػتمرّ 
لػػوف واحػػد فػػي  بػػأف كػػاف الػدـ ذا ذات تمییػز  تكػػف  لػػـا إذا وأّمػ دة متعػػدّ  فػي شػػيور 

ض فػػي عدیػػدة فحكميػػا التحػػیّ  أو شػػيور  بعػػدىا إلػػى شػػير  عشػرة االستحاضػػة ومػػا
 تطمػئفّ  العػدد الػذي ال یار باختف و إف لـ یمکفقتداء ببعض نسائيا باال شير  كؿّ 
 و في فصؿ الحیض.ـ تفصیؿ ذلؾ كمّ یناسبيا كما تقدّ  و البأنّ 
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 فصؿ
 أحکاـ النفساء

اـ الػدـ أّیػ عنػد تجػاوز  النفساء بحكػـ الحػائض فػي االسػتظيار  :ٕٛ٘مسألة 
تقضػي  انقطػاع الػدـ  وتقضػي الصػوـ وال ور عنػد ظيػ العادة  وفي لزوـ االختبار 
 طبلقيا. یصحّ  الصبلة  ویحـر وطؤىا  وال

أحكػػػاـ الحػػػائض مػػػف  أفّ عمػػػیيـ(  )رضػػػواف ا تعػػػالی بػػػیف الفقيػػػاء والمشػػػيور 
ات والمكروىػات تثبػت لمنفسػاء أیضػًا  ولكػف جممػة مات والمسػتحبّ حرّ الواجبات والم

فْ  الحػػائض تشػػكؿ حرمتيػػا عمػػى النفسػػاء مػػة عمػػىمػػف األفعػػاؿ التػػي كانػػت محرّ   وا 
 تجتنب عنيا. كاف األحوط لزومًا أف

 وىذه األفعاؿ ىي: 
 قراءة اآلیات التي تجب فیيا السجدة. .ٔ 
   . اجتیاز الدخوؿ في المساجد بغیر  .ٕ
 المكث في المساجد. .ٖ
 وضع شيء فیيا.  .ٗ 
ولػو عمػى نحػو  )صّمی ا عمیو وآلو( دخوؿ المسجد الحراـ ومسجد النبيّ  .٘

 .   االجتیاز



 

 المقصد الخامس
 وما يمحؽ بو مف أحکاـ األموات ُغسؿ األموات

 وفیو فصوؿ:
 ؿالفصؿ األوّ 

 أحكاـ االحتضار
حػػاؿ احتضػػاره  - ومػػف بحكمػػو - : األحػػوط لزومػػًا توجیػػو المػػؤمفٜٕ٘مسػػألة 

یوضػػع عمػػى قفػػاه وتمػػػّد رجػػبله نحوىػػا بحیػػث لػػو جمػػس كػػاف وجيػػػو  إلػػى القبمػػة  بػػأف
فػػي   یعتبػػر نفسػػو أف یفعػػؿ ذلػػؾ إف أمكنػػو  وال  تجاىيػػا  واألحػػوط األولػػى لممحتضػػر

 یكػػػف لػػػـمػػػا  - نفسػػػو بػػػذلؾ رضػػػا المحتضػػػر  إف عمػػػـ إذف الػػػوليّ  الػػػوليّ  توجیػػػو غیػػػر 
اّل  - قاصراً   إذنو عمى األحوط لزومًا. ر  اعتبوا 

إلػػػى  نقػػؿ المحتضػػػر  و یسػػػتحبّ أّنػػ عمػػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػػالیالعممػػػاء  وذكػػر 
 قینػػو الشػيادتیف  واإلقػػرار وتم  ذلػؾ أذاه یوجػػب  لػـالنػزع مػػا عمیػػو  ه إف اشػتدّ مصػبّل 

ة  االعتقػادات الحّقػ وسػائر  )عمػیيـ السػبلـ( ةواألئّمػ )صّمی ا عمیػو وآلػو( بالنبيّ 
حػػاؿ النػػزع  قینػػو كممػػات الفػػرج  ویكػػره أف یحضػػره جنػػب أو حػػائض  وأف یمػػّس وتم

ذا مػػات یسػػتحبّ  تغمػػػض عینػػاه  ویطبػػؽ فػػػوه   أف بػػؿ األحػػوط اسػػتحبابًا تركػػػو  وا 
ى بثػػػػوب  وأف ُیقػػػػرأ عنػػػػده ویشػػػػّد لحیػػػػاه  وتمػػػػّد یػػػػداه إلػػػػى جانبیػػػػو  وسػػػػاقاه  ویغّطػػػػ

عػػبلـ المػػؤ القػػرآف  ویُ  منیف بموتػػو لیحضػػروا سػػرج فػػي البیػػت الػػذي كػػاف یسػػكنو  وا 
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ى یعمػـ موتػو  ویكػره بػو حتّػ في موتو فینتظػر   إذا شؾّ ؿ تجيیزه  إاّل جنازتو  ویعجّ 
 أف یثقؿ بطنو بحدید أو غیره  وأف یترؾ وحده.

 الفصؿ الثاني
 سؿالغُ 

 تجػػػب اللػػػة عػػػیف النجاسػػػة عػػػف جسػػػمو  ولكػػػف ت إزاسػػػؿ المّیػػػفػػػي غُ  یعتبػػػر  
عضػو  سؿ  بؿ یكفي إزالتيػا عػف كػؿّ الغُ  إزالتيا عف جمیع الجسـ قبؿ الشروع في

 قبؿ الشروع فیو.
ؿ: بمػاء السػدر  الثػاني: بمػاء الكػافور  ت یغسؿ ثبلثة أغسػاؿ: األوّ المیّ  فّ إ ـ  ثُ 

مػع تقػػدیـ األیمػػف  واحػػد منيػػا كغسػؿ الجنابػػة الترتیبػػيّ  الثالػث: بالمػػاء القػػراح  وكػؿّ 
عمػى األحػوط لزومػًا   تیبػيّ التر ف مػف مػع الػتمكّ  یكفي االرتماسػيّ  عمى األیسر  وال

 ة عمى ما عرفت في الوضوء.فیو مف النیّ  ُبد   وال
ؽ بتجيیػػزه مػػف الواجبػػات یتعّمػػ مػػا ت وسػػائر یجػػب تغسػػیؿ المّیػػ :ٕٓٙمسػػألة 

ي ليا مباشرة أو تسبیبًا  ویسقط مػع قیػاـ عمى ولّیو  فعمیو التصدّ  االتي یأتي بیاني
بالنسػػبة إلػػى الزوجػػة زوجيػػا   والػػوليّ  غیػػره بيػػا ب ذنػػو بػػؿ مطمقػػًا فػػي الػػدفف ونحػػوه 

حسػب طبقػػات  - ت مػف أقربائػوالزوجػة یكػوف ىػو األولػى بمیػراث المّیػ وفػي غیػر 
خػػػوة فػػػي الطبقػػػة ولػػػى  واألجػػػداد واإلفػػػي الطبقػػػة األُ  أي األبػػػواف واألوالد - اإلرث

 الثانیة  واألعماـ واألخواؿ في الطبقة الثالثة.
ذا فػػػػػاألحوط األولػػػػػى  )عمیػػػػػو السػػػػػبلـ( اـاإلمػػػػػ ت وارث غیػػػػػر لممّیػػػػػیكػػػػػف  لػػػػػـ وا 

ف لػػـ الحػػاكـ الشػػػرعيّ االسػػتئذاف مػػػف  الحػػاكـ فمػػػف بعػػػض  ر یتیّسػػػ  فػػي تجيیػػػزه  وا 
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 عدوؿ المؤمنیف.
ألب موف عمػى اإلنػاث  وفػي تقػدیـ اطبقػة مقػدّ  في كؿّ  الذكور  :ٕٔٙمسألة 
واألخ   خ مف األبػویف عمػى األخ مػف أحػدىماواأل  عمى األخ والجدّ   عمى األوالد

مراعػػػػاة  یتػػػػرؾ بلعمػػػػى الخػػػػاؿ إشػػػػكاؿ  فػػػػ والعػػػػـّ   ألـّ مػػػػف األب عمػػػػى األخ مػػػػف ا
 ر یتیّسػ مطمقػًا  وال لمغائػب الػذي ال قاصػر مقتضى االحتیػاط فػي ذلػؾ  وال والیػة لم

 ت بأحد الوجيیف مباشرة أو تسبیبًا.المیّ  یو لتجيیز إعبلمو وتصدّ 
فػیف  وكػذا المكمّ  ر ت عمػى سػائالمیّ  یجب تجيیز  إذا فقد الوليّ  :ٕٕٙمسألة 

ویسػػػقط  - باً مباشػػػرة أو تسػػػبی - مػػػع امتناعػػػو عػػػف القیػػػاـ بػػػو عمػػػى أحػػػد الػػػوجيیف
 إذنو حینئٍذ. اعتبار 

عمیو  یجب لـتجيیزه  ف أف یباشر إلى شخص معیّ إذا أوصى  :ٖٕٙمسألة 
ذا أوصػػػى أفیحػػػتج إلػػػى إذف الػػػوليّ   القبػػػوؿ  ولكػػػف إذا قبػػػؿ لػػػـ یتػػػوّلى تجيیػػػزه    وا 

 إذا إاّل  - اً حرجّیػػیكػػف  لػػـمػػا  - وجوبػػًا لػػو قبػػوؿ الوصػػیة ألحوطف فػػاشػػخص معػػیّ 
نًا مف اإلیصاء إلى غیػره  ولػو قبػؿ وكاف متمكّ  ىا في حیاة الموصي وبمغو الردّ ردّ 

 كاف ىو األولى بتجيیزه مف غیره.
با یعتبػػػػر  :ٕٗٙمسػػػػألة  باحػػػػة فػػػػي التغسػػػػیؿ طيػػػػارة المػػػػاء وا   السػػػػدر حتػػػػو  وا 

مجػػرى  لػػذي یشػغمو الغسػؿ وظػرؼ المػاء  والالفضػاء ا إباحػة  یعتبػر والكػافور  وال
فْ د  السُّػ الغسػالة وال اإلباحػة فػي الجمیػع أحػػوط  كػػاف اعتبػار  ة التػي ُیغّسػؿ عمیيػا وا 

ت  لكػف إذا ا معو فیسقط الغسؿ فییّمـ المّیػوأمّ  استحبابًا  ىذا مع عدـ االنحصار 
 سؿ.الغُ  ّسؿ صحّ غُ 

ف كػػػاف أحػػػوط اسػػػتحبابًا ت قبػػػؿ بػػػتغسػػػیؿ المّیػػػ یجػػػزی   :ٕ٘ٙمسػػػألة  رده  وا 
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 تأخیره عنو.
أو كبلىمػػا فػػاألحوط وجوبػػًا أف  أو الكػػافور  السػػدر  ر إذا تعػػذّ  :ٕٙٙمسػػألة 

ة بػو منيمػا مػع قصػد البدلّیػ ر ت بالمػاء القػراح بػداًل عػف الُغسػؿ بالمتعػذّ ؿ المیّ یغسّ 
 ـ واحد.ة  ویضاؼ إلى األغساؿ الثبلثة تیمّ عنو  ومراعاة الترتیب بالنیّ 

 كثیػرًا بمقػدار  یكػوف ال أف والكػافور  مػف السػدر  فػي كػؿ   ر یعتب :ٕٚٙمسألة 

و یصػػدؽ أّنػػ ث القمػػیبًل بحیػػ مػػاء عػػف اإلطػػبلؽ إلػػى اإلضػػافة  والیوجػػب خػػروج ال
یصػػدؽ خموصػػو منيمػػا   القػػراح أففػػي المػػاء  والكػػافور  ویعتبػػر  مخمػػوط بالسػػدر 

بػیف  في السػدر  فرؽ المط  و یصدؽ الخ  إذا لـيء منيما أف یكوف فیو ش بأس بلف
 . الیابس واألخضر

ـ ت بالتغسػػػیؿ یػػػیمّ لحػػػـ المّیػػػ المػػػاء أو خیػػػؼ تنػػػاثر  ر إذا تعػػػذّ  :ٕٛٙمسػػػألة 
ف ـ واحػػد بػػداًل عػػف الغسػػؿ  ویكفػػي تػػیمّ  ـ ثػػبلث یػػیمّ  كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا أف وا 

 ة.ات ویؤتى بواحد منيا بقصد ما في الذمّ مرّ 
ـ تػیمّ    واألحوط اسػتحبابًا ضػـّ بید الحيّ  ـیجب أف یكوف التیمّ  :ٜٕٙمسألة 

 ت إف أمكف.بید المیّ   آخر
د إذا احتمػػػؿ تجػػػدّ  ـ االنتظػػػار یشػػػترط فػػػي االنتقػػػاؿ إلػػػى التػػػیمّ : ٕٓٚمسػػػألة 

د القػػدرة فػػؽ تجػػدّ ـ  لكػػف إذا اتّ التػػیمّ  القػػدرة عمػػى التغسػػیؿ  فػػ ذا حصػػؿ الیػػأس جػػاز 
ذا تجدّ قبؿ الدفف وجب ا سػؿ ولكػف إذا نبشػو لمغُ   یجػز  لػـدت بعد الػدفف لتغسیؿ  وا 

 والكػافور  السػدر  ر سؿ  وكػذا الحكػـ فیمػا إذا تعػذّ فؽ خروجو فاألحوط وجوبًا الغُ اتّ 

 فغسؿ بدليما بالماء القراح.
ت بعػػػػد الغسػػػػؿ أو فػػػػي أثنائػػػػو بنجاسػػػػة س بػػػػدف المّیػػػػإذا تػػػػنجّ  :ٕٔٚمسػػػػألة 

ف كػػػاف ذلػػػ ة والمشػػػقّ  ة أو منػػػو وأمكػػػف تطيیػػػره بػػػبلخارجّیػػػ ؾ بعػػػد ىتػػػؾ وجػػػب  وا 
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 عمى األحوط لزومًا. وضعو في القبر 
ف  تجػب ال ت بػوؿ أو منػػيّ إذا خػػرج مػف المّیػػ :ٕٕٚمسػألة  إعػػادة غسػػمو  وا 
 . ؿ وضعو في القبركاف ذلؾ قب
ت عمى األحوط لزومػًا  أخذ األجرة عمى تغسیؿ المیّ   یجوز ال :ٖٕٚمسألة 

 نًا.بذلو مجا یجب الا لعوض عمى بذؿ الماء ونحوه ممّ أخذ ا ویجوز 
ػػػؿ بالغػػػًا  فیكفػػػي تغسػػػیؿ الصػػػبيّ  ال :ٕٗٚمسػػػألة   یشػػػترط أف یكػػػوف المغس 

 إذا أتى بو عمى الوجو الصحیح. ز الممیّ 
ػػػػؿ أف یكػػػػوف ممػػػػاثبًل لممّیػػػػ :ٕ٘ٚسػػػػألة م  ت فػػػػي الػػػػذكورة یجػػػػب فػػػػي المغس 
 : ستثنى مف ذلؾ صورلؤلنثى وال العكس  ویُ  تغسیؿ الذكر   یجوز بلنوثة  فواألُ 

ثػػبلث عمػػره  یتجػػاوز  ال ز  واألحػػوط اسػػتحبابًا أفالممّیػػ ؿ غیػػر الطفػػ ولػػى:اأُل
دًا نثػػى  مجػػرّ ولؤلنثػػى تغسػػیمو  سػػواء أكػػاف ذكػػرًا أـ أُ  حینئػػٍذ لمػػذكر  سػػنوات  فیجػػوز 

 عف الثیاب أـ ال  وجد المماثؿ لو أـ ال.
مػػا تغسػػیؿ اآلخػػر  سػػواء أكػػاف مني لكػػؿ   و یجػػوز الػػزوج والزوجػػة  ف ّنػػ الثانيػػة:

مف وراء الثیاب  وسػواء وجػد المماثػؿ أـ ال  مػف دوف فػرؽ بػیف الدائمػة  أـ مجّرداً 
 ة.ة إذا كاف الموت في أثناء العدّ قة الرجعیّ والمنقطعة  وكذا المطمّ 

نكاحػػػػو بنسػػػػب أو رضػػػػاع أو مػػػػف یحػػػػـر عمیػػػػو  أي كػػػػؿّ   المحػػػػاـر الثالثػػػػة: 
فقػد المماثػؿ   بغیرىا كالزنػاء والمػواط والمعػاف  واألحػوط وجوبػًا اعتبػار  مصاىرة ال

مّسػيا  إلػى العػورة وال نظػر ال  یجوز الالتغسیؿ مف وراء الثیاب  نعـ  واألولى كوف
ف  سؿ بذلؾ.یبطؿ الغُ   لـ وا 

مو واألنثػى  غّسػ ت بیف الذكر ت أو عضو مف میّ إذا اشتبو میّ  :ٕٙٚمسألة 
 واألنثى. مف الذكر  كؿ  
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ػػػػػ یعتبػػػػػر : ٕٚٚمسػػػػػألة   ًا  بػػػػػؿ یعتبػػػػػر یكػػػػػوف عػػػػػاقبًل مسػػػػػمم ؿ أففػػػػػي المغس 

ذا یكػػوف مؤ  أف ت أو أحػػد مػػؤمف مماثػػؿ لممّیػػ یوجػػد  لػػـمنػػًا عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وا 
ف ف یغّسػػػأ محارمػػػو جػػػاز  أف  ىػػػذا أیضػػػًا جػػػاز  یوجػػػد  لػػػـمو المخػػػالؼ المماثػػػؿ  وا 

ت بعػػػػده  یغّسػػػػؿ المّیػػػػ ـ  ثُػػػػ الً یغتسػػػػؿ ىػػػػو أوّ  المماثػػػػؿ بػػػػأف الكتػػػػابيّ  مو الكػػػػافر یغّسػػػػ
 - إف كػػاف - سػػؿأمػػره بالغُ  فْ وَمػػ - إف أمكػػف - نػػوي ىػػوی واألحػػوط اسػػتحبابًا أف

ذا أمكػػف أف المػػاء  یمػػّس  والجػػاري أو ال  المعتصػػـ كػػالكرّ یكػػوف تغسػػیمو بالمػػاء  وا 
ذا تیّسػػبػػدف المّیػػ وال بعػػد ذلػػؾ  الكتػػابيّ  المماثػػؿ غیػػر  ر ت فيػػو األحػػوط األولػػى  وا 

 قبؿ الدفف فاألحوط لزومًا إعادة التغسیؿ.
ؿ ودفػػػػػف سػػػػػسػػػػػقط الغُ  ى الكتػػػػػابيّ المماثػػػػػؿ حتّػػػػػ یوجػػػػػد  لػػػػػـ : إذإٛٚمسػػػػػألة 

 تغسیؿ. ببل
نبشػػػو  جػػػاز  - عمػػدًا أو خطػػػأ - ت بػػػبل تغسػػػیؿ: إذا دفػػف المّیػػػٜٕٚمسػػػألة 

 ي برائحتػػوف جيػػة التػػأذّ ولػػو مػػ - اً حرجّیػػیكػػف   لػػـمػػو  بػػؿ یجػػب إذا لتغسػیمو أو تیمّ 
اّل  - غسػػاؿ د ذلػػؾ  وكػػذا الحػػاؿ إذا تػػرؾ بعػػض األ عمػػى مػػف تعّمػػإاّل  یجػػب لػػـ وا 

مػػف  یمػـز محػذور   ذلػؾ إذا لػـ ا أو بطػبلف بعضػػيا  كػؿّ ف بطبلنيػولػو سػيوًا أو تبػیّ 
اّل ببدن ىتكو أو اإلضرار   . یجوز بل فو وا 

 - كالجنابػػة أو الحػػیض -  كبرمحػػدثًا بػػاأل إذا مػػات الشػػخص :ٕٓٛة مسػػأل
 ت فقط. تغسیمو غسؿ المیّ إاّل  یجب ال

في ماء ُغسػمو الثػاني  الكافور یجعؿ  ت ُمحِرمًا الإذا كاف المیّ  :ٕٔٛ مسألة
إذا مػػات بعػػد  یقػػّرب إلیػػو طیػػب آخػػر  ویسػػتثنى مػػف ذلػػؾ الحػػاجّ  یحػػّنط بػػو وال وال

 ـر فیمػػا ذكػػػر حْ یمحػػؽ بػػػالمُ  ؾ التػػي یحػػػّؿ لػػو الطیػػب بعػػػدىا  والالفػػراغ مػػف المناسػػػ
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 ة لموفاة والمعتكؼ.المعتدّ 
لؼ عػػػدا ى المخػػػابحكمػػػو حتّػػػ فْ مسػػػمـ وَمػػػ یجػػػب تغسػػػیؿ كػػػؿّ  :ٕٕٛمسػػػألة 

 صنفیف:
ؿ: الشػػػػيید المقتػػػػوؿ فػػػػي المعركػػػػة مػػػػع اإلمػػػػاـ أو نائبػػػػو الخػػػػاص  أو فػػػػي األوّ 

ة حیػاة حػیف یدركػو المسػمموف  فیػو بقّیػ یكػوف ال الدفاع عػف اإلسػبلـ  ویشػترط أف
 ف ذا أدركو المسمموف وبو رمؽ وجب تغسیمو.

ذا كػػاف فػػي المعركػػة مسػػػمـ )غیػػر   خر الشػػيید( وكػػػافر  واشػػتبو أحػػدىما بػػػاآل وا 

 منيما وتكفینو ودفنو. وجب االحتیاط بتغسیؿ كؿ  
واألحػػػوط لزومػػػًا  - و یغتسػػؿوجػػػب قتمػػػو بػػرجـ أو قصػػػاص  ف ّنػػػ فْ َمػػ الثػػػاني:

  تویحػػّنط ویكّفػػف كتكفػػیف المّیػػ - ـ تفصػػیموت المتقػػدّ سػػؿ المّیػػسػػمو كغُ یكػػوف غُ  أف
ـّ ُیق  تغسیؿ. تؿ فیصّمى عمیو ویدفف ببلُث

ت وعػػدـ إزالػة شػػيء مػػف المّیػ دـ قػّص ظفػػر األحػػوط لزومػًا عػػ :ٖٕٛمسػألة 
 شعره سواء بالحمؽ أو القّص أو النتؼ.
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 :تكميؿ
یوضػػع  ( لمتغسػػیؿ سػػننًا  مثػػؿ أفعمػػیيـ واف ا تعػػالیالفقيػػاء )رضػػ قػػد ذكػػر  
و إلػػى یوّجػػ مرتفػػع  وأف یكػػوف تحػػت الظػػبلؿ  وأفت فػػي حػػاؿ التغسػػیؿ عمػػى المّیػػ

فینػػػزع قمیصػػػو مػػػ وأفالقبمػػػة كحالػػػة االحتضػػػار   اسػػػتمـز فتقػػػو  ف طػػػرؼ رجمیػػػو وا 
بعو برفػػػؽ  بشػػػرط إذف الػػػوارث  واألولػػػى أف یجعػػػؿ سػػػاترًا لعورتػػػو  وأف تمػػػّیف أصػػػا

 وفرجػػو باألشػػناف مػػف غیػػر  یغسػػؿ رأسػػو برغػػوة السػػدر  وكػػذا جمیػػع مفاصػػمو  وأف

غسػػػؿ ثػػػبلث  یبػػػدأ بغسػػػؿ یدیػػػو إلػػػى نصػػػؼ الػػػذراع فػػػي كػػػؿّ  مػػػة  وأفة محرّ مماّسػػػ
غسػػؿ  عضػػو ثبلثػػًا فػػي كػػؿّ  األیسػػر  ویغسػػؿ كػػؿّ  ـ  ثُػػ یمػػف رأسػػو األ بشػػؽّ  ـ  ثُػػ اتمػػرّ 

ت ولػػدىا فػػي بطنيػػا فیكػػره  الحامػػؿ التػػي مػػالػػیف قبميمػػا  إاّل ویمسػػح بطنػػو فػػي األوّ 
لممػػػاء حفیػػػرة   یحفػػػر  ت  وأفیقػػػؼ الغاسػػػؿ عمػػػى الجانػػػب األیمػػػف لممّیػػػ ذلػػػؾ  وأف

 ینشؼ بدنو بثوب نظیؼ أو نحوه. وأف
حػػاؿ الغسػؿ  وترجیػػؿ شػػعره  وجعمػو بػػیف رجمػػي  و یكػره إقعػػادهوذكػروا أیضػػًا أّنػػ

رسػػاؿ المػػاء فػي الكنیػػؼ  وتخمیػػؿ ظفػػره  وغسػمو بالمػػاء السػػاخف بالنػػار   الغاسػؿ  وا 

 ي عمیو حیف التغسیؿ.  مع االضطرار  والتخطّ أو مطمقًا إاّل 

 الفصؿ الثالث
 التكفيف

 ت بثبلثة أثواب:یجب تكفیف المیّ 
فضػؿ أف ة إلػى الركبػة  واألكوف مػف السػرّ المئزر  واألحوط لزومًا أف ی ؿ:األوّ 
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 إلى القدـ. یكوف مف الصدر 
یكػػوف مػػف المنكبػػیف إلػػى النصػػؼ مػػف  القمػػیص  واألحػػوط لزومػػًا أف الثػػاني:

 الساقیف  واألفضؿ أف یكوف إلى القدمیف.
یكػوف طػواًل  أف ي تمػاـ البػدف  واألحػوط لزومػاً یغطّ  اإلزار  ویجب أف الثالث:

 . فاه وعرضًا بحیث یقع أحد جانبیو عمى اآلخربحیث یمكف أف یشّد طر 
حػػاٍؾ  تحتػػو غیػػر  یكػػوف سػػاترًا لمػػا واحػػد منيػػا أف واألحػػوط اسػػتحبابًا فػػي كػػؿّ 
ف كاف یكفي حصوؿ  بالمجموع.  الستر عنو  وا 

ة القربػة  ووجوبػو كوجػوب التغسػیؿ  فػي التكفػیف نّیػ  یعتبػر ال :ٕٗٛسألة م 
 .(ٕٓٙالكبلـ فیو في المسألة )  وقد مرّ 

 عمػى المیسػور  فػ ذا دار  رت القطعػات الػثبلث اقتصػر إذا تعذّ  :ٕ٘ٛمسألة 

ـ القمػػػیص  والقمػػػیص یقػػػدّ  ئػػػزر ـ اإلزار  وعنػػػد الػػػدوراف بػػػیف المبینيػػػا یقػػػدّ  األمػػػر 
ف ذا دار  ف الستر العورة تعیّ  ما یستر   مقدار إاّل یكف   لـ وا   بػیف سػتر  األمػر  بػو  وا 

 ؿ.بُ القُ  ف ستر تعیّ  ر بُ ؿ والدُّ بُ القُ 
ف كػاف  ت بمػاف المیّ یجب أف یكفّ  :ٕٙٛمسألة  یصػدؽ عمیػو اسػـ الثػوب  وا 

 المحـ بؿ ولو مف جمده. مأكوؿ أو شعر  مصنوعًا مف وبر 
ى فیمػا س حتّػبػالمتنجّ  بالنجس  وال اختیارًا التكفیف بالحریر  وال  یجوز الولكف 

بًا  وال مػػذىّ  یكػػوف الفػػي الصػػبلة  واألحػػوط وجوبػػًا أف ًا عنيػػا كانػػت نجاسػػتو معفػػوّ 
 یؤكؿ لحمو. ال مف أجزاء ما

فػػي واحػػد  التكفػػیف بػػالجمیع  فػػ ذا انحصػػر  فیجػػوز  ا فػػي حػػاؿ االضػػطرار وأّمػػ
ذا تعػػدّ منيػػا تعػػیّ  س وتكفینػػو بػػالنجس قػػػّدـ بػػیف تكفینػػو بػػالمتنجّ  األمػػر  د ودار ف  وا 
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ذا دار األوّ  لثػػاني  ولػػو قػػّدـ ا س وبػػیف الحریػػر بػػیف الػػنجس أو المتػػنجّ  األمػػر  ؿ  وا 
بػػػػیف  األمػػػػر  بػػػػیف أحػػػد الثبلثػػػػة وبػػػیف غیرىػػػػا قػػػّدـ الغیػػػػر  ومػػػع دوراف األمػػػر  دار 

ف كػػػػاف  ب یتخّیػػػر یؤكػػػػؿ لحمػػػػو والتكفػػػیف بالمػػػػذىّ  ال التكفػػػیف بػػػػأجزاء مػػػا بینيمػػػػا وا 
 اط بالجمع حسنًا.االحتی

فف ى مػػػع االنحصػػػار  فیػػػدالتكفػػػیف بالمغصػػػوب حتّػػػ  یجػػػوز ال :ٕٚٛمسػػػألة 
 .تكفیف ت ببلالمی  

یكػوف الخمػیط  الخالص بشرط أف غیر  كفیف بالحریر الت یجوز : ٕٛٛمسألة 
 . أزید مف الحریر

ت أو مف غیػره وجػب إزالتيػا س الكفف بنجاسة مف المی  إذا تنجّ  :ٜٕٛمسألة 
ف بسػػاتریّ   یضػػرّ  الوضػػع فػػي القبػػر  بغسػػؿ أو بقػػرض الولػػو بعػػد  یمكػػف  لػػـتو  وا 

 ذلؾ وجب تبدیمو مع اإلمكاف.
ات وكػذا الزائػد عمیػو مػف المسػتحبّ  - الواجػب مػف الكفػف القدر  :ٜٕٓمسألة 
نػة و ة  وكػذا الحػاؿ فػي مؤ یخػرج مػف أصػؿ التركػة قبػؿ الػدیف والوصػیّ  - المتعارفة

یأخػذه الظػالـ  ومػاء الغسػؿ وقیمػة األرض ومػا افور والكػ تجيیزه ودفنػو مػف السػدر 
وجػد ی ذا لػـإىػذا  ىػا ونحو   باحػة وأجػرة الحمػؿ والحفػرألجؿ الػدفف فػي األرض الم

اّل ء مف ذلؾ و مف یتبّرع بشي  یخرج مف التركة. لـ ا 
ف كانػػت صػػػغیرة أو مجنونػػػة أو  :ٜٕٔسػػػألة م كفػػف الزوجػػػة عمػػى زوجيػػػا وا 
فػي الػزوج  فػرؽ الوالمنقطعػة  و  ةة والناشػز الرجعّیػ قػةمدخوؿ بيػا  وكػذا المطمّ  غیر 

 قاصػػرًا اقتطعػػو الػػوليّ  والجنػػوف والعقػػؿ  فمػػو كػػاف والكبػػر  بػػیف أحوالػػو مػػف الصػػغر 
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 مف مالو.
یقتػػػرف  ال أفیشػػػترط فػػػي وجػػػوب كفػػػف الزوجػػػة عمػػػى زوجيػػػا  :ٕٜٕمسػػػألة 

تيا  وأف أو مػػػف مػػػاؿ نفسػػػيا بوصػػػیّ ع  ف مػػػف مػػػاؿ متبػػػرّ تكّفػػػ موتيػػػا بموتػػػو  وأف ال
سػتقراض أو فػّؾ مالػو ؼ عمػى االًا  فمػو توّقػبذؿ الكفف عمى الػزوج حرجّیػ یكوف ال

اّل یّ ج عمیو تعفیو حر  یكف لـمف الرىف و   .یجب لـ ف ذلؾ  وا 
 مػؤف التجيیػز  كفف الزوجػة عمػى زوجيػا  كػذلؾ سػائر  كما أفّ  :ٖٜٕمسألة 

 ـ عمى األحوط وجوبًا.تقدّ  اوغیرىما ممّ  والكافور  مف السدر 
مػؤف  مف الكفػف وسػائر  الواجب وما یمحقو الزائد عمى المقدار  :ٜٕٗمسألة 
الواجػػب  لمقػػدار فػػي قیمػػة ا  وكػػذا الحػػاؿ إخراجػػو مػػف األصػػؿ  یجػػوز ال التجيیػػز 

 مػػػا ىػػػو المتعػػػارؼ بحسػػػب أف یخػػػرج مػػػف األصػػػؿ إاّل   یجػػػوز الو یمحقػػػو ف ّنػػػ ومػػػا
یحتػػاج إلػػى  ت الض المواضػػع البلئقػػة بحػػاؿ المّیػػالقیمػػة  فمػػو كػػاف الػػدفف فػػي بعػػ
إخػػراج الزائػػد  ؿ  نعػػـ یجػػوز یحتػػاج إلیػػو قػػّدـ األوّ  بػػذؿ مػػاؿ وفػػي الػػبعض اآلخػػر 

تو بالثمػث مػف دوف ت بػو أو وصػیّ ة المی ػمػف الثمػث مػع وصػیّ  المػذكور  عمى القدر 
الورثػػة  إخراجػػو مػػف حصػػص كبػػار   أو بعضػػًا  كمػػا یجػػوز ف مصػػرؼ لػػو كػػبّلً تعػػیّ 

غ لػو وجػود مصػمحة تسػوّ  عمػى تقػدیر   مػع إذف الػوليّ برضاىـ دوف القاصػریف  إاّل 
 ذلؾ.

مػػى مػػف تجػػب كفػػف واجػػب النفقػػة مػػف األقػػارب فػػي مالػػو ال ع: ٜٕ٘مسػػألة 
 عمیو النفقة.
یػػػدفف عاریػػًا  بػػػؿ   الكفػػػف لػػـ ت تركػػة بمقػػدار لممّیػػػ یكػػف  لػػػـإذا  :ٜٕٙمسػػألة 

 احتسابو مف الزكاة. یجب عمى المسممیف بذؿ كفنو عمى األحوط لزومًا  ویجوز 
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  تكممة:
 مػف سػنف ىػذا الفصػؿ: یسػػتحبّ عمػػیيـ(  )رضػواف ا تعػالی فیمػا ذكػره الفقيػاء
عمػػػى رأسػػػو  ى  واألولػػػى أف تػػػدار لمرجػػػؿ ویكفػػػي فیيػػػا المسػػػمّ فػػػي الكفػػػف العمامػػػة 

عمػػػى  واألیسػػػر  األیمػػػف عمػػػى األیسػػػر   ویجعػػػؿ طرفاىػػػا تحػػػت حنكػػػو عمػػػى صػػػدره
ى  ولفافػة لثػدییيا یشػّداف بيػا إلػى األیمف  والمقنعة لممرأة ویكفي فیيا أیضًا المسمّ 

خػػػػرى نثػػػػى  وخرقػػػػة أُ ت ذكػػػػرًا كػػػػاف أو أُ ظيرىػػػػا  وخرقػػػػة یعصػػػػب بيػػػػا وسػػػػط المّیػػػػ
ت  واألولػػػى بيػػػا تمػػػاـ بػػػدف المّیػػػ یمػػػؼّ  عمیيمػػػا  ولفافػػػة فػػػوؽ اإلزار  لمفخػػػذیف تمػػػؼّ 

بػػو  ره بػػیف رجمیػػو  یسػػتر یجعػػؿ القطػػف أو نحػػوه عنػػد تعػػذّ  ًا  وأفكونيػػا بػػردًا یمانّیػػ
ؿ المػرأة ُبػه ومنخػراه وقُ رُ یحشػى دُبػ   ویوضع عمیو شيء مػف الحنػوط  وأفالعورتاف

جػػػا یكػػػوف  یكػػػوف مػػػف القطػػػف  وأف أفدة الكفػػػف  و إذا خیػػػؼ خػػػروج شػػػيء منيػػػا  وا 
ثوبػًا قػد أحػـر أو صػّمى  یكػوف یكػوف مػف خػالص المػاؿ وطيػوره  وأف وأف أبیض.

احتػػػػػاج إلػػػػػى والػػػػػذریرة  وأف یخػػػػػاط بخیوطػػػػػو إذا  یمقػػػػػى عمیػػػػػو الكػػػػػافور  فیػػػػػو  وأف
 ا یكتب عمػى حاشػیة الكفػف: فػبلف ابػف فػبلف یشػيد أف ال إلػو إاّل  الخیاطة  وأف

واحػدًا  )عمػیيـ السػبلـ( ةاألئّمػ یػذكر  ـ  ثُػ دًا رسوؿ ا محمّ  شریؾ لو  وأفّ  وحده ال
  البعػػث والثػػواب والعقػػاب حػػؽّ  يػػـ أولیػػاء ا وأوصػػیاء رسػػولو  وأفّ بعػػد واحػػد  وأنّ 

و یكػوف ذلػؾ كّمػ   ویمػـز أفوأف یكتب عمى الكفف دعاء الجوشف الصغیر  والكبیر
أو غیػػػره مػػػف النجاسػػات  كػػػأف یكتػػػب فػػػي س موضػػػع الكتابػػة بالػػػدـ یتػػػنجّ  بنحػػو ال

ف القمػاش أف یكتػب عمػى قطعػة مػ ت  ویجػوز مػف طػرؼ رأس المی ػ حاشیة اإلزار 
 وتوضع عمى رأسو أو صدره.

ت المّیػػ فػػي التكفػػیف أف یجعػػؿ طػػرؼ األیمػػف مػػف المفافػػة عمػػى أیسػػر  ویسػػتحبّ 
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ف لمتكفػػیف عمػػى طيػػارة مػػف الحػػدث عمػػى أیمنػػو  وأف یكػػوف المباشػػر  واألیسػػر    وا 
ػػ ات ورجمیػو إلػػى ؿ غسػؿ یدیػو مػػف المػرفقیف بػػؿ المنكبػیف ثػبلث مػػرّ كػاف ىػو المغس 

ت حػػاؿ التكفػػػیف س مػػػف بدنػػو  وأف یجعػػؿ المّیػػموضػػع تػػنجّ  الػػركبتیف ویغسػػؿ كػػؿّ 
یكوف كحاؿ الصبلة عمیو  ویكره قطع الكفػف بالحدیػد   فمستقبؿ القبمة  واألولى أ
 .أزرارهفي قمیصو قطع  فَ ف  لو  ولو كُ  وعمؿ األكماـ والزرور 

والػػػػذریرة  وأف یكػػػػوف أسػػػػود بػػػػؿ  الكػػػافور  الكفػػػػف وتطییبػػػػو بغیػػػػر  ویكػػػره تبخیػػػػر 
بریسػػػػػػػـ  باإلاف  وأف یكػػػػػػػوف ممزوجػػػػػػػًا مطمػػػػػػػؽ المصػػػػػػػبوغ  وأف یكػػػػػػػوف مػػػػػػػف الكتّػػػػػػػ

 حنؾ  وكونو وسخًا وكونو مخیطًا. اكسة في شرائو  وجعؿ العمامة ببلوالمم
نظػػره  ر كفنػػو قبػػؿ موتػػو وأف یكػػرّ  ئأحػػد أف یيّیػػ لكػػؿّ  یسػػتحبّ  :ٜٕٚمسػػألة 

 إلیو. 

 الفصؿ الرابع
 التحنيط

: إمسػػاس مسػػاجده السػػبعة بالكػػافور  ویكفػػي  ت المسػػمـ وىػػویجػػب تحنػػیط المّیػػ
بالیػػػػد بػػػػؿ بالراحػػػػة   یكػػػػوف بالمسػػػػح ى  واألحػػػػوط إسػػػػتحبابًا أففیػػػػو وضػػػػع المسػػػػمّ 

تػػو بّ مسػػح مفاصػػمو ولُ  ة  ویسػػتحبّ یكػػوف وزنػػو سػػبعة مثاقیػػؿ صػػیرفیّ  واألفضػػؿ أف
 یو.كفّ  وصدره وباطف قدمیو وظاىر 

ـ  قبػػػؿ التكفػػػیف أو فػػػي محػػػؿ التحنػػػیط بعػػػد التغسػػػیؿ أو التػػػیمّ  :ٜٕٛمسػػػألة 
 أثنائو.

رائحػػػػة   یكػػػػوف مباحػػػػًا مسػػػػحوقًا لػػػػو أف یشػػػػترط فػػػػي الكػػػػافور  :ٜٜٕمسػػػػألة 
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ف  كما  ت عمى األحوط لزومًا.س بدف المی  تنجّ  یوجب  لـیشترط طيارتو وا 
 ت وأنفو وأذنو. في عیف المیّ  إدخاؿ الكافور یكره : ٖٓٓسألة م

 الفصؿ الخامس
 الجريدتاف

تػػػو جعػػػؿ ت جریػػػدتاف رطبتػػػاف  واألولػػػى فػػػي كیفیّ أف یجعػػػؿ مػػػع المّیػػػ یسػػػتحبّ 
خػرى مػف الجانػب إحداىما مف الجانب األیمف مف عند الترقػوة ممصػقة ببدنػو  واألُ 

تكونػا مػف النخػؿ  فػ ف  ألولػى أفزار  وامف عنػد الترقػوة بػیف القمػیص واإل األیسر 
اّل را فمف الخِ یتیسّ   أو الرماف  ف ف لـ فمف السدر  ّسر یتی  لـ عػود   فمػف كػؿّ بلؼ  وا 

 رطب.
إذا تركػػت الجریػػدتاف لنسػػػیاف أو نحػػوه فػػاألولى جعميمػػا فػػػوؽ  :ٖٔٓمسػػألة 

 خرى عند رجمیو.القبر  واحدة عند رأسو واألُ 
األولػػػػى  أفّ عمػػػػیيـ(  لی)رضػػػػواف ا تعػػػػا بعػػػػض الفقيػػػػاء ذكػػػػر  :ٕٖٓمسػػػػألة  
ـ  ویمػػػـز حینئػػػٍذ تقػػػدّ  ایكتػػػب عمػػػى حواشػػػي الكفػػػف مّمػػػ یكتػػػب عمػػػى الجریػػػدتیف مػػػا أف

یمنػػع عػػف  بمػػا يمػػاس موضػػع الكتابػػة فیيمػػا بالػػدـ أو غیػػره ولػػو بمفّ االحتفػػاظ عػػف تػػنجّ 
 ذلؾ مف الببلستیؾ ونحوه.

 الفصؿ السادس
 تالصالة عمى الميّ 

نثػػػى  مؤمنػػػًا أـ مخالفػػػًا  رًا كػػػاف أـ أُ مسػػػمـ  ذكػػػ تٍ مّیػػػ تجػػػب الصػػػبلة عمػػػى كػػػؿ  
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الصػػػبلة عمػػػى تجػػػب  الـ  و بيػػػا كوجػػػوب التغسػػػیؿ وقػػػد تقػػػدّ عػػػاداًل أـ فاسػػػقًا  ووجو 
سػنیف  وفػي  فالمنػاط بمػوغ سػتّ   إذا عقموا الصػبلة ومػع الشػؾّ أطفاؿ المسممیف إاّل 
 یعقؿ الصبلة إشكاؿ  واألحػوط لزومػًا عػدـ اإلتیػاف بيػا إاّل   لـ فاستحبابيا عمى م
 ة.برجاء المطموبیّ 

 و مسػػػػمـ ظػػػػاىرًا  وكػػػػذا لقػػػػیط دار تػػػػًا فػػػػي بػػػػبلد اإلسػػػػبلـ فيػػػػف وجػػػػد میّ َمػػػػ وكػػػؿُّ 

 إذا احتمؿ كونو مسممًا عمى األحوط لزومًا. الكفر  سبلـ  بؿ ولقیط دار اإل
ت ت خمػػػػس تكبیػػػػرات  والػػػػدعاء لممّیػػػػیجػػػػب فػػػػي صػػػػبلة المّیػػػػ :ٖٖٓمسػػػػألة 

بػیف الصػبلة  یة فیتخّیػر ا في الثبلثة الباقعقیب إحدى التكبیرات األربع اأُلوؿ  وأمّ 
والشػػػيادتیف والػػػدعاء لممػػػؤمنیف والتمجیػػػد   )صػػػّمی ا عمیػػػو وآلػػػو( عمػػػى النبػػػيّ 

ثانیػػًا  یكّبػػر  ـ  ثُػػ د الشػػيادتیف اًل  ویتشػػيّ أوّ  تعػػالى  ولكػػف األحػػوط اسػػتحبابًا أف یكّبػػر 
 ـ  ثُػػ ثالثػػًا ویػػدعو لممػػؤمنیف  یكّبػػر  ـ  ثُػػ  )صػػّمی ا عمیػػو وآلػػو( ي عمػػى النبػػيّ ویصػػمّ 
خامسػػػًا وینصػػػرؼ  واألفضػػػؿ الجمػػػع بػػػیف  یكّبػػػر  ـ  ثُػػػ ت رابعػػػًا ویػػػدعو لممّیػػػ یكّبػػػر 

 تسمیـ. قراءة فیيا وال تكبیرة وال األدعیة بعد كؿّ 
 : مورویجب فیيا أُ 

مػع تعیػیف  - ـ فػي الوضػوءنحػو مػا تقػدّ عمػی  - یقصد القربة ة بأفالنیّ  منيا:
 فع اإلبياـ.ت عمى نحو یر المیّ 

 ى عمى الغائب.یصمّ  فبل تالمیّ  حضور  ومنيا:
 . ي القبمة حاؿ االختیاراستقباؿ المصمّ  ومنيا:
ي  ورجػػبله إلػػػى جيػػػة ت إلػػػى جيػػة یمػػػیف المصػػػمّ یكػػوف رأس المّیػػػ أف ومنيػػػا:

 یساره.
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 أف یكوف مستمقیًا عمى قفاه. ومنيا:
مأمومػػػػًا وقػػػػد  إذا كػػػػاف ي خمفػػػػو محاذیػػػػًا لبعضػػػػو  إاّل وقػػػػوؼ المصػػػػمّ  ومنيػػػػا:

دة مػع متعػدّ  ي عمى جنػائز ى خرج عف المحاذاة  أو كاف یصمّ استطاؿ الصؼ حتّ 
 ( اآلتیة.ٜٖٓفي المسألة ) ًا واحدًا عمى النحو الثاني المذكور جعميا صفّ 

یصػػدؽ الوقػػوؼ عنػػده  ي بعیػػدًا عنػػو عمػػى نحػو الالمصػمّ  یكػػوف الأف  نيػػا:وم
والصػػػبلة  د الجنػػػائز و مػػػع تعػػػدّ صػػػاؿ الصػػػفوؼ فػػػي الصػػػبلة جماعػػػة  أ مػػػع اتّ إاّل 

 واحدة كما سیجيء. عمیيا دفعة
یصػػدؽ  عمػػى نحػػو ال أو جػػدار  حائػػؿ مػػف سػػتر  بینيمػػا یكػػوف الأف  ومنيػػا:

 .   رآخ تٍ بمثؿ النعش أو میّ  الستر   یضرّ  الوقوؼ عمیو  وال
 عمّوًا مفرطًا. یکوف أحدىما أعمی مف اآلخر  أف ال منيا:و 
 مػػع عػػدـ القػػائـ إاّل  صػػبلة غیػػر  تصػػحّ  ائمػػًا  فػػبلي قیكػػوف المصػػمّ  أف نيػػا:وم
 ف مف صبلة القائـ.التمكّ 

تنمحػي  یفصػؿ بینيػا بمقػدار  بػیف التكبیػرات واألذكػار  بػأف ال المػواالة ومنيا:
 بو صورة الصبلة.

التغسػػػیؿ والتحنػػػیط والتكفػػػیف فػػػي أف تكػػػوف الصػػػبلة قبػػػؿ الػػػدفف  بعػػػد  ومنيػػػا:
  أو بعضًا.موارد وجوبيا كبّلً 

 الكفف. ر ف إف تعذّ بِ والم   العورة ولو بالحجر  ت مستور أف یكوف المیّ  ا:ومني
ي ليػػا مباشػػرة وتسػػبیبًا فیسػػقط  مػػع امتناعػػو عػػف التصػػدّ إاّل  إذف الػػوليّ  ومنيػػا:

ت قػػد أوصػػى إلػػى شػػخص إذنػػو حینئػػٍذ  وكػػذا یسػػقط اعتبػػاره إذا كػػاف المّیػػ اعتبػػار 
 .أذف الوليّ ی  ف لـلو ذلؾ وا   ي عمیو فیجوز یصمّ  ف بأفمعیّ 
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ت الطيػػػػارة مػػػػف الحػػػػدث فػػػػي الصػػػػبلة عمػػػػى المّیػػػػ  یعتبػػػػر ال: ٖٗٓمسػػػػألة 
باحػػػة المبػػػاس والمكػػػاف  وسػػػتر  ف كػػػاف األحػػػوط األولػػػى أف العػػػورة   والخبػػػث  وا  وا 

ا تنمحػي بػو صػورة يػا عّمػیراعی فیيا جمیع شرائط الصبلة  بؿ یمـز أف یجتنب فی
 ائيػػػػػا والقيقيػػػػػة واالسػػػػػػتدبار أثن ياالحتیػػػػػػاط بتػػػػػرؾ الكػػػػػبلـ فػػػػػػیتػػػػػرؾ  الالصػػػػػبلة  و 

فو   یکف ماحیًا لصورتيا. لـ ا 
    بنػػى عمػػى العػػدـو صػػّمى عمػػى الجنػػازة أـ الفػػي أّنػػ إذا شػػؾّ  :ٖ٘ٓسػػألة م

ذا صػػػػمّ  ذا عمػػػػـ   بنػػػػى عمػػػػى الصػػػػحة ة الصػػػػبلة وفسػػػػادىاى وشػػػػّؾ فػػػػي صػػػػحّ وا  وا 
ى اجتيػػاده أو تقمیػػده وكػػذا لػػو أدّ   وجبػػت إعادتيػػا عمػػى الوجػػو الصػػحیح ببطبلنيػػا

تجػػػب إعادتيػػػا عمػػػى   ى المخػػػالؼ عمػػػى المخػػػالؼ لػػػـإذا صػػػمّ  بطبلنيػػػا  نعػػػـإلػػػى 
 . إذا كاف ىو الوليّ المؤمف مطمقًا إاّل 

ت الواحػػد  ولكػػف قػػاؿ بعػػض الصػػبلة عمػػى المّیػػ تكػػرار  یجػػوز  :ٖٙٓمسػػألة 
ت مػػػف أىػػػؿ العمػػػـ  إذا كػػػاف المّیػػػبكراىتػػػو إاّل عمػػػیيـ(  )رضػػػواف ا تعػػػالیالفقيػػػاء 

 لدیف.والتقوى والشرؼ في ا
نػبش قبػره لمصػبلة   یجز  لـت ببل صبلة صحیحة إذا دفف المی   :ٖٚٓمسألة 

إشػػػػكاؿ  واألحػػػوط لزومػػػػًا  ة الصػػػبلة عمیػػػو وىػػػػو فػػػي القبػػػر عمیػػػو  وفػػػي مشػػػػروعیّ 
 اإلتیاف بيا رجاًء.

أف یقػػػؼ اإلمػػػاـ والمنفػػػرد عنػػػد وسػػػط الرجػػػؿ وعنػػػد  یسػػػتحبّ : ٖٛٓمسػػػألة 
 المرأة. صدر 

تشػػػریكيا بصػػػبلة واحػػػدة   دة جػػػاز متعػػػدّ  ائز إذا اجتمعػػػت جنػػػ :ٜٖٓمسػػػألة 
ولػػى مػػػع اجتمػػػاع الرجػػػؿ ي مػػػع المحػػػاذاة بینيػػػا  واألفتوضػػع الجمیػػػع أمػػػاـ المصػػمّ 
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ي ویجعؿ صدرىا محاذیػًا لوسػط الرجػؿ  یجعؿ الرجؿ أقرب إلى المصمّ  والمرأة أف
شػػبو  واحػػد عنػػد إلیػػة اآلخػػر  ًا واحػػدًا  فیجعػػؿ رأس كػػؿّ صػػفّ  جعػػؿ الجنػػائز  ویجػػوز 

ت تثنیػػة الضػػمیر  ویراعػػي فػػي الػػدعاء لممّیػػ ي وسػػط الصػػؼّ ج  ویقػػؼ المصػػمّ الػػدر 
 وجمعو.

عمػػى األحػػوط  ت الجماعػػة  ویعتبػػر فػػي صػػبلة المّیػػ یسػػتحبّ  :ٖٓٔمسػػألة 
اف یكػػوف اإلمػػاـ جامعػػًا لجمیػػع شػػرائط اإلمامػػة مػػف البمػػوغ والعقػػؿ واإلیمػػ ومػػًا أفلز 

ف كػػػػاف ذلػػػػؾ أحػػػػوط  أف یكػػػػوف عػػػػادالً   یعتبػػػػر الوطيػػػػارة المولػػػػد وغیرىػػػػا  نعػػػػـ  وا 
ؽ االئتمػػػاـ مػػػا لػػػو دخػػػؿ منيػػػا فػػػي تحّقػػػ ا شػػػرائط الجماعػػػة فیعتبػػػر اسػػػتحبابًا  وأّمػػػ
 دوف غیره. -  كانتفاء البعد الكثیر - والجماعة عرفاً 
مػػع اإلمػػاـ  شػػخص فػػي أثنػػاء صػػبلة اإلمػػاـ كّبػػر  إذا حضػػر : ٖٔٔمسػػألة 
مع اإلماـ ویػأتي بمػا ىػو  د الشيادتیف بعده  وىكذا یكّبر ؿ صبلتو وتشيّ وجعمو أوّ 

ف كػاف الػدعاء أحػوط  ة التكبیر وظیفة نفسو  ف ذا فرغ اإلماـ أتى ببقیّ  بػبل دعػاء وا 
 وأولى.

ت أجػػزأت صػػػبلتو عػػػف عمػػى المی ػػػ الممّیػػػز  إذا صػػػّمى الصػػبيّ  :ٕٖٔمسػػألة 
ف كاف األحوط استحبابًا أف یصمّ   ي عمیو البالغ.صبلة البالغیف  وا 

ليػا مباشػرة الصػػبلة  واإلذف  ت امػرأة جػػاز لممّیػ إذا كػاف الػػوليّ  :ٖٖٔمسػألة 
 نثى.لغیرىا بالصبلة عمیو ذكرًا كاف أـ أُ 

 ت شیئًا عف المأموـ.ؿ اإلماـ في صبلة المیّ یتحمّ  ال :ٖٗٔمسألة 
أحػػػد أولػػػى  یكػػػف  لػػػـالمػػػرأة جماعػػػة النسػػػاء إذا  تػػػؤـّ  أف یجػػػوز : ٖ٘ٔمسػػػألة 

 .ـ عمیيفّ تتقدّ  وال يفّ مًا حینئٍذ أف تقوـ في وسطمنيا  واألحوط لزو 
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لمصػػػبلة عمػػػى عمػػػیيـ(  )رضػػػواف ا تعػػػالیالفقيػػػاء  قػػػد ذكػػػر  :ٖٙٔمسػػػألة 
 ت آدابًا:المیّ 

ى مػع وجػداف المػاء ـ حتّػالتػیمّ  ي عمػى طيػارة  ویجػوز یكػوف المصػمّ  أف منيػا:
أ أو اغتسػػػػؿ عمػػػػى ولكػػػػف فػػػػي خصػػػػوص مػػػػا إذا خػػػػاؼ فػػػػوت الصػػػػبلة إف توّضػػػػ

 األحوط لزومًا.
 . یف عند التكبیررفع الید ومنيا:
 واألدعیة. أف یرفع اإلماـ صوتو بالتكبیر  ومنيا:
 فیيا االجتماع. المواضع التي یكثر  اختیار  ومنيا:
ف كاف واحدًا.  أف یقؼ المأموـ خمؼ اإلماـ ومنيا:  ال إلى جانبو وا 
 ت ولممؤمنیف.االجتياد في الدعاء لممیّ  ومنيا:
 .  - اتثبلث مرّ  - أف یقوؿ قبؿ الصبلة: الصبلة ومنيا:

 الفصؿ السابع
 التشييع

ليػػـ تشػػییعو  وقػػد  عوه  ویسػػتحبّ إعػػبلـ المػػؤمنیف بمػػوت المػػؤمف لیشػػیّ  یسػػتحبّ 
مػػف تبػػع جنػػازة أعطػػي یػػوـ القیامػػة )كثیػػرة  ففػػي بعضػػيا:  ورد فػػي فضػػمو أخبػػار 

 ف  إ)فػي بعضػيا: و   ( وقاؿ الَمَمؾ: ولػؾ مثػؿ ذلػؾیقؿ شیئًا إاّل   بع شفاعات  ولـأر 
 .(لمف تبع جنازتو ر فَ غْ یتحؼ بو المؤمف في قبره أف یُ  اؿ مأوّ 

ع ماشػػیًا ولػػو آداب كثیػػرة مػػذكورة فػػي الكتػػب المبسػػوطة  مثػػؿ: أف یكػػوف المشػػیّ 
رًا  حػػػامبًل لمجنػػازة عمػػػى الكتػػؼ  قػػػائبًل حػػیف الحمػػػؿ: خمػػؼ الجنػػازة  خاشػػػعًا متفّكػػ
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ػػػػػػبسػػػػػػـ ا وبػػػػػػا وصػػػػػػمّ  ػػػػػػى ا عمػػػػػػى محم  لممػػػػػػؤمنیف  فػػػػػػر يػػػػػػـ اغد  المّ د وآؿ محم 
 والمؤمنات.

یقػػػوؿ: ارفقػػوا بػػػو     والميػػو واإلسػػػراع فػػي المشػػي  وأفویكػػره الضػػحؾ والمعػػػب
 تعػػػػالیا  ذكػػػػر  اـ الجنػػػػازة  والكػػػبلـ بغیػػػػر واسػػػتغفروا لػػػػو  والركػػػػوب والمشػػػي قػػػػدّ 

 و یسػتحبّ صاحب المصػیبة ف ّنػ والدعاء واالستغفار  ویكره وضع الرداء مف غیر 
 فیًا.لو ذلؾ  وأف یمشي حا

 الفصؿ الثامف
 الدفف

ت المسػػمـ ومػػف بحكمػػو  ووجوبػػو كوجػػوب التغسػػیؿ وقػػد مػػّر  یجػػب دفػػف المّیػػ
وضػعو  البنػاء عمیػو وال یجػزی   أف یػوارى فػي حفیػرة فػي األرض  فػبلة الدفف وكیفیّ 

في بناء أو تابوت مع القدرة عمى المواراة في األرض  وتكفي مواراتػو فػي الحفیػرة 
یذاء رائحتو لمناس ولو لعدـ وجػود السػباعف عمى جسدمَ ؤْ بحیث یُ    ه مف السباع وا 
أو بسػػبب البنػػاء عمػػى قبػػره بعػػد مواراتػػو  ولكػػف   ف تؤذیػػو رائحتػػو مػػف النػػاسأو َمػػ

رائحػػة  ة تمنػػع مػػف انتشػػار األحػػوط اسػػتحبابًا أف تكػػوف الحفیػػرة بنفسػػيا عمػػى كیفّیػػ
يػػًا موجّ  ت ووصػػوؿ السػػباع إلػػى جسػػده  ویجػػب وضػػعو عمػػى الجانػػب األیمػػفالمّیػػ

ذا اشػػتبيت القبمػة و   ى القبمػػةوجيػو إلػػ الػدفف إلػػى حػػیف حصػػوؿ  تػػأخیر  یمكػػف لػػـوا 
اإلمكػػاف   ي بقػػدر العمػػـ أو مػػا بحكمػػو وجػػب العمػػؿ باالحتمػػاؿ األرجػػح بعػػد التحػػرّ 

ذا كػػػػػاف المّیػػػػػ ر ومػػػػػع تعػػػػػذّ    ت فػػػػػي البحػػػػػرتحصػػػػػیمو یسػػػػػقط وجػػػػػوب االسػػػػػتقباؿ  وا 
ػػػؿ وكُ غُ  -  ولػػػو بالتػػػأخیر -  دفنػػػو فػػػي البػػػرّ  یمكػػػف  لػػػـو  م ي عمیػػػو ن ط وُصػػػف ػػػف وُحػػػس 
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أو نحػػػوه  ق ػػؿ بشػػػد  حجػػر ووضػػع فػػػي خابیػػة وُأحكػػػـ رأسػػيا وُألقػػػي فػػي البحػػػر  أو ثُ 
ؿ مػػع اإلمكػػاف الوجػػو األوّ  ُیمقػػى فػػي البحػػر  واألحػػوط اسػػتحبابًا اختیػػار  ـ  ثُػػ برجمیػػو

 قبره وتمثیمو. دوّ ت مف نبش العوكذلؾ الحكـ إذا خیؼ عمى المیّ 
 دفف المسمـ في مقبرة الكافریف  وكذا العكس.  یجوز ال :ٖٚٔ مسألة

إذا ماتػػت الحامػػؿ الكػػافرة ومػػات فػػي بطنيػػا حمميػػا مػػف مسػػمـ  :ٖٛٔمسػػألة 
مسػػتدبرة لمقبمػػة  واألحػػوط األولػػى  دفنػت فػػي مقبػػرة المسػػممیف عمػػى جانبيػػا األیسػػر 

ف كاف الجنیف   تمجو الروح.  لـالعمؿ بيذا وا 
فػف المسػمـ فػي مكػاف یوجػب ىتػؾ حرمتػو كالمزبمػة د  یجػوز ال :ٜٖٔمسألة 

 - الػدفف إذف المالػؾ  أو الموقػوؼ لغیػر  والبالوعة  وال في المكاف الممموؾ بغیػر 
ف  - ات المتعارفػػة فػػي زماننػػا والخانػػات الموقوفػػةكالمػػدارس والمسػػاجد والحسػػینیّ  وا 

ا ليػا  وأّمػ بػالوقؼ أو یػزاحـ الجيػة الموقػوؼ بذلؾ  ىذا إذا كػاف یضػّر  أذف الوليّ 
 .الحتیاط المزوميّ عمى ا ىاتیف الصورتیف فالحكـ مبنيّ  في غیر 

فیػػػو قبػػػؿ  ت آخػػػر ت ألجػػػؿ دفػػػف مّیػػػمی ػػػ نػػػبش قبػػػر   یجػػػوز ال :ٕٖٓمسػػػألة 
الػدفف فیػو  منبوشػًا جػاز  قبػر ؿ وصیرورتو ترابًا  نعػـ إذا كػاف الت األوّ اندراس المیّ 

 غ.ببل مسوّ   ؼ في ممؾ الغیرمًا كالتصرّ یستمـز محرّ   لـ ما
 حفػػر  و: یسػػتحبّ أّنػػعمػػیيـ(  واف ا تعػػالی)رضػػالفقيػػاء  ذكػػر  :ٕٖٔمسػػألة 

القبمػػة فػػي األرض  ا یمػػيمّمػػ جعػػؿ لػػو لحػػدٌ قامػػة أو إلػػى الترقػػوة  وأف یُ  قػػدر  القبػػر 
 شػػبو النيػػر  وسػػط القبػػر  یمكػػف فیػػو الجمػػوس  وفػػي الرخػػوة یشػػؽّ  مػػا الصػػمبة بقػػدر 

بثػػوب  ى القبػػر یيػػاؿ عمیػػو التػػراب  وأف یغّطػػ ـ  ثُػػ ؼ عمیػػوت ویسػػقّ ویجعػػؿ فیػػو المّیػػ
المخصوصػػػػة المػػػػذكورة فػػػػي محاّليػػػػا عنػػػػد تنػػػػاوؿ  عنػػػػد إدخػػػػاؿ المػػػػرأة  واألذكػػػػار 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / غغط 

   المحد  وما داـ مشتغبًل بالتشریج.ت  وعند وضعو في المیّ 
الكفػف بعػد  دُ َقػحػّؿ عُ لذلؾ  وأف تُ  وكشؼ الرأس لممباشر   زراري وحّؿ األوالتحفّ 

عػػف وجيػػو ویجعػػؿ خػػّده عمػػى  ر َسػػحْ مػػف طػػرؼ الػػرأس  وأف یُ  بػػر الوضػػع فػػي الق
)عمیػػو  وضػػع شػيء مػػف تربػة الحسػػیفیُ  عمػؿ لػػو وسػادة مػػف تػراب  وأفاألرض  ویُ 

یسػّد المحػد  وأف )عمػیيـ السػبلـ( ةباألئّمػ معو  وتمقینو الشػيادتیف واإلقػرار  السبلـ(
 غیػػػر  - لحاضػػػروفیيیػػػؿ ا مػػػف طػػػرؼ الػػػرجمیف  وأف خػػػرج المباشػػػر ی   وأففبِ بػػػالم  

ـّ القبػػر ؼّ األُكػػ التػػراب بظيػػور  - ذي الػػرحـ سػػًا  ثػػًا  وال مخمّ وتربیعػػو ال مثمّ    وطػػ
 ذلؾ.  وال غیر 
رًا مستقبؿ القبمة  ویبتدئ مف عند الرأس فػ ف فضػؿ شػيء وْ الماء عمیو دَ  ورّش 
 سػػّیما وال - مػزًا بعػػد الػرّش عمػى وسػػطو  ووضػع الحاضػریف أیػػدیيـ عمیػو غ صػبّ 
ذا كػػػػاف المّیػػػػ - الصػػػػبلة عمیػػػػو یحضػػػػر   لػػػػـ لمػػػػف یكػػػػوف  فػػػػاألولى أف اً ت ىاشػػػػمیّ وا 

ـ عمیػو الیػد  والتػرحّ  األصابع أزید بأف یزید في غمػز  الوضع عمى وجو یكوف أثر 
األرض عػػف جنبیػػو  وصػػع د روحػػو إلػػى أرواح المػػؤمنیف فػػي  يػػـ جػػاؼِ المّ )بمثػػؿ: 

راؼ النػػاس رافعػػًا صػػوتو  بعػػد انصػػ یمّقنػػو الػػوليّ    وأف(ّیػػیف وألحقػػو بالصػػالحیفعمّ 
 . وینصب عمى القبر أو عمى لوح أو حجر  ت عمى القبر كتب اسـ المیّ وأف یُ 
تػػیف فػػي و: یكػػره دفػػف میّ الفقيػػاء )رحميػػـ ا تعػػالى( أّنػػ ذكػػر  :ٕٕٖسػػألة م 
ىالػػػة  ـر فػػػي قبػػػر ْحػػػالمَ  ولػػػده  وغیػػػر  د  ونػػػزوؿ األب فػػػي قبػػػر واحػػػ قبػػػر  المػػػرأة  وا 

حاجػػػػة  وتجصیصػػػػو وتطیینػػػػو  بالسػػػػاج مػػػػف غیػػػػر  قبػػػػر الػػػػرحـ التػػػػراب  وفػػػػرش ال
كػػػػاء  وكػػػػذا البنػػػػاء عمیػػػػو وتجدیػػػػده بعػػػػد وتسػػػػنیمو  والمشػػػػي عمیػػػػو والجمػػػػوس واالتّ 

 والعمماء والصمحاء. )عمیيـ السبلـ( األنبیاء واألوصیاء  قبور اندراسو إاّل 
 المشػػػاىد ت مػػػف بمػػػد موتػػػو إلػػػى بمػػػد آخػػػر  إاّل یكػػػره نقػػػؿ المّیػػػ: ٖٕٖسػػػألة م
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  الحسػػینيّ  والحػػائر  الغػػريّ  سػػّیما ال  و و یسػػتحبّ   والمواضػػع المحترمػػة ف ّنػػفةالمشػػرّ 
 ومحاسػػبة منكػػر  ؿ إسػػقاط عػػذاب القبػػر األوّ  مػػف خػػواّص  وفػػي بعػػض الروایػػات أفّ 

الػػدفف إلػػى حػػیف فسػػاد  ونكیػػر  ولكػػف إذا اسػػتمـز النقػػؿ إلیيػػا أو إلػػى غیرىػػا تػػأخیر 
 لزومًا تركو. حوطإشكاؿ واأل التأخیر  ت ففي جواز بدف المیّ 

بػیف  - الصػورة المػذكورة فػي غیػر  - النقػؿ فػي جػواز  فػرؽ ال: ٕٖٗمسألة 
النػبش لمنقػؿ إلػى  ت  وفي جواز جسد المیّ  فؽ ظيور ما قبؿ الدفف وما بعده إذا اتّ 

فیػػو  أو إذف الػػوليّ  - بػػالنبش أي - ت بػػوى مػػع وصػػیة المّیػػفة حتّػػالمشػػاىد المشػػرّ 
  نعػػـ إذا أوصػػى بالنقػػؿ واألحػػوط لزومػػًا تركػو وعػدـ اسػػتمزامو ىتػػؾ حرمتػو إشػػكاؿ

فػػدفف عصػػیانًا أو جيػػبًل أو  آخػػر  لمحػػذور  موجبػػًا لفسػػاد بدنػػو والیكػػف   لػػـإلیيػػا و 
 یمػػػـز منػػػو محػػػذور   یفسػػػد بدنػػػو ولػػػـ  لػػػـ لنػػػبش والنقػػػؿ مػػػانسػػػیانًا فػػػي غیرىػػػا یجػػػب ا

 . آخر
لعمػـ  مػع اجسػده  إاّل  المسمـ عمى نحػو یظيػر  یحـر نبش قبر  :ٕٖ٘مسألة 

والعاقػػػػػػؿ  والكبیػػػػػػر  باندراسػػػػػػو وصػػػػػػیرورتو ترابػػػػػػًا  مػػػػػػف دوف فػػػػػػرؽ بػػػػػػیف الصػػػػػػغیر 
 والمجنوف  ویستثنى مف ذلؾ موارد:

مػػػػا إذا دفػػػػف فػػػػي موضػػػػع یوجػػػػب ميانػػػػة عمیػػػػو كمزبمػػػػة أو بالوعػػػػة أو  منيػػػػا:
 . ع أو عدوّ بُ ؼ فیو عمى بدنو مف سیؿ أو سَ نحوىما  أو في موضع یتخوّ 

ؼ إنقػػاذ حیػػاة مسػػمـ أو مسػػاٍو  كمػػا إذا توّقػػ ىػػـّ أ مػػا إذا عارضػػو أمػػر  ومنيػػا:
 بريء عمى رؤیة جسده.

فینػػبش  - مػف خػاتـ ونحػوه - مػا إذا دفػف معػو مػاؿ غصػبو مػف غیػره ومنيػا:
مػػػف دوف إذنػػػو أو إجازتػػػو  السػػػتخراجو  ومثػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا إذا دفػػػف فػػػي ممػػػؾ الغیػػػر 
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خراجػػػو محػػػذور   لػػػـ إذا ع أو تقّطػػػكبقائػػػو بػػػبل دفػػػف  - أشػػػدّ  یمػػػـز مػػػف نػػػبش قبػػػره وا 
اّل  - الو باإلخراج أو نحوهأوص ض كونػو موجبػًا   بؿ جوازه فیمػا إذا فػر  یجز لـ وا 

إشػكاؿ  فػاألحوط لزومػًا لمغاصػب  محػؿّ  - ىو الغاصػبیكف  لـو  - ليتؾ حرمتو
 في مثؿ ذلؾ إرضاء المالؾ ب بقائو في أرضو ولو ببذؿ عوض زائد إلیو.

ف منيػػا  تحنػػیط مػع الػػتمكّ  و بػبلتكفػػیف أ سػػؿ أو بػبلغُ  دفػػف بػبلمػػا إذا  ومنيػا:
الوجػػػو  سػػػمو أو تكفینػػػو أو تحنیطػػػو  أو لكػػػوف دفنػػػو عمػػػى غیػػػر ف بطػػػبلف غُ أو تبػػػیّ 

القبمػػة  أو فػػي مكػػاف أوصػػى بالػػدفف فػػي  عمػػى غیػػر    لوضػػعو فػػي القبػػر الشػػرعيّ 
اّل   رد إذا لػػـنبشػػو فػػي ىػػذه المػػوا غیػػره  أو نحػػو ذلػػؾ فیجػػوز   یمػػـز ىتػػؾ لحرمتػػو  وا 

 ففیو إشكاؿ.
ت بوضعو عمػى وجػو عمى األحوط لزومًا تودیع المیّ   یجوز ال :ٕٖٙألة مس

عمػى   یجػوز الفة مػثبًل  كمػا ى المشاىد المشػرّ األرض والبناء عمیو تميیدًا لنقمو إل
 ضرورة تقتضیو. یر األحوط لزومًا وضعو في بّراد أو نحوه لفترة طویمة مف غ

غػػبلؽ ت د وضػػع المّیػػفػػي الػػدفف مجػػرّ  یكفػػي ال :ٕٖٚمسػػألة  فػػي سػػرداب وا 
ف كػػاف مسػػتورًا فیػو بتػػابوت أو شػػبيو  نعػـ یكفػػي إذا كػػاف بابػو مبنّیػػ ف بِ ًا بػػالم  بابػو وا 

فیػػو سػػواء  ت آخػر أو نحػوه  ولكػػف األحػوط لزومػػًا حینئػػٍذ عػدـ فػػتح بابػو إلنػػزاؿ مّیػػ
 ؿ أـ ال.جسد األوّ  أَظَير 

وجػب  إذا مات ولد الحامؿ دونيا  ف ف أمكف إخراجو صػحیحاً  :ٕٖٛمسألة 
اّل  ف ماتػػت ىػػي دونػػو  شػػؽّ تقطیعػػو  ویتحػػرّ   جػػاز وا  بطنيػػػا  ى األرفػػؽ فػػاألرفؽ  وا 

اّل  مػػف الجانػػب األیسػػر    فیختػػار إذا كػػاف ذلػػؾ أوثػػؽ ببقػػاء الطفػػؿ وأرفػػؽ بحیاتػػو  وا 

 یخاط بطنيا وتدفف. ـ  ثُ  ر ما ىو كذلؾ  ومع التساوي یتخیّ 
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ت( و )بػدف المّیػفػًا أّنػت یصػدؽ عمیػو عر إذا كاف الموجود مف المّیػ: ٜٕٖمسألة 
بّلً أو بعضػػػًا  أو كػػػاف كمػػػا لػػػو كػػػاف مقطػػػوع األطػػػراؼ )الػػػرأس والیػػػدیف والػػػرجمیف( ُكػػػ

تكػػوف مػػف ضػػمنيا  دة عػػف المحػػـ أو معظميػػا بشػػرط أفالموجػػود جمیػػع عظامػػو مجػػرّ 
ميا مػػػف التغسػػػیؿ یتقػػػدّ  ثػػػؿ ذلػػػؾ تجػػػب الصػػػبلة عمیػػػو  وكػػػذا مػػػاعظػػػاـ صػػػدره ففػػػي م

 والقمػػػػیص بػػػػؿ وبػػػػالمئزر  والتكفػػػػیف بػػػػاإلزار  - دهإف وجػػػػد بعػػػػض مسػػػػاج - والتحنػػػػیط

 .أیضًا إف وجد بعض ما یجب ستره بو
ذا كػػاف الموجػػود مػػف المّیػػ و بدنػػو بػػؿ بعػػض بدنػػو فمػػو یصػػدؽ عمیػػو أّنػػ ت الوا 

سػواء  -  ومػا یوازیػو مػف الظيػر أي الصػدر  - مػف البػدف كاف ىو القسـ الفوقانيّ 
 التغسػػػػػیؿ والتكفػػػػیف بػػػػػاإلزار  أكػػػػاف معػػػػو غیػػػػػره أـ ال وجبػػػػت الصػػػػػبلة عمیػػػػو وكػػػػذا

عمػى األحػوط لزومػًا   - ولػو بعضػاً  - و موجػوداً إف كاف محّمػ والقمیص وبالمئزر 
لزومػػًا  ویمحػػؽ بيػػذا  ولػػو كػػاف معػػو بعػػض مسػػاجده وجػػب تحنیطػػو عمػػى األحػػوط

 إذا وجد جمیع عظاـ ىذا القسـ أو معظميا عمى األحوط لزومًا. في الحكـ ما
ذا لػػػـ   أو بّلً ت كػػػأف وجػػػدت أطرافػػػو ُكػػػمػػػف بػػػدف المّیػػػ قػػػانيّ یوجػػػد القسػػػـ الفو  وا 

ولػػو كػػاف فیيػػا بعػػض دة عػػف المحػػـ أو معػػو  أو وجػػد بعػػض عظامػػو بعضػػًا مجػػرّ 
 تحنیطو. والتكفینو  تغسیمو وال الصبلة عمیو بؿ وال تجب بلف عظاـ الصدر 

ف وجد منػو شػيء ال  فیػو  یجػب  لػـعمػى العظػـ ولػو كػاف فیػو القمػب  یشػتمؿ وا 
 ؼ بخرقة.یكوف ذلؾ بعد المّ  ـ عدا الدفف  واألحوط لزومًا أفا تقدّ مّ أیضًا شيء م

ـّ لػػو أرب :ٖٖٓسػػألة م ػػؿ وُحػػغُ  عػػة أشػػير السػػقط إذا تػػ  صػػؿّ یُ   ف ػػف ولػػـن ط وكُ س 
ذا كػػاف لػػدوف ذلػػؾ لُػػؼ  بخرقػػة عمػػى األحػػوط وجوبػػًا ودفػػف  لكػػف لػػو كػػاف  عمیػػو  وا 

 عمیو.  ألربعة أشير مستوي الخمقة حینئٍذ فاألحوط لزومًا جریاف حكـ ا



 

 المقصد السادس
 تالميّ  غسؿ مّس 

و  مسػػممًا كػػاف مِ ْسػػت اإلنسػػاني بعػػد بػػرده وقبػػؿ إتمػػاـ غُ المّیػػ یجػػب الُغسػػؿ بمػػس  
ف ولػػػد میّ أو كػػػافرًا  حتّػػػ لفقػػػد  مو الكػػػافر ّسػػػتػػػًا  ولػػػو غَ ى السػػػقط إذا ولجتػػػو الػػػروح وا 

ػػػؿ أو غُ المماثػػ ػػػو  ولػػػو یُ مّسػػػؿ بْسػػػالغُ  یجػػػب لػػػـراح لفقػػػد الخمػػػیط ؿ بػػػالقُ س  ت المّیػػػ ـَ م 
 و.سؿ بمسّ وجب الغُ  عف تغسیمو لمعجز 
فػػػي  البػػػیف كونػػػو برطوبػػػة أو بػػػدونيا  و  فػػػرؽ فػػػي المػػػّس  ال :ٖٖٔمسػػػألة  

و ا تحّمػبػیف كونيمػا مّمػ والبػاطف  وال أف یكوف مف الظاىر  الماّس والممسوس بیف
 ًا أـ ممسوسًا.سّ سواء أكاف ما عبرة بالشعر  والظفر  نعـ ال حیاة وعدمو كالسفّ ال

  والكبیػػر المجنػػوف والصػػغیر و  فػػي المػػاّس بػػیف العاقػػؿ فػػرؽ ال :ٕٖٖمسػػألة 
 .واالضطراريّ  في المّس بیف االختیاريّ  فرؽ الكما 

س و  نعػـ یتػنجّ سػؿ بمّسػالغُ  یجػب  لػـت قبػؿ بػرده إذا مّس المّیػ :ٖٖٖ مسألة
ف كػػػاف األحػػ العضػػو المػػػاّس  وط األولػػػى بشػػرط الرطوبػػػة المسػػریة فػػػي أحػػدىما  وا 

 تطيیره مع الجفاؼ أیضًا.
ت  أو المّیػػ الُغسػػؿ بمػػّس القطعػػة المبانػػة مػػف الحػػيّ  یجػػب ال: ٖٖٗمسػػألة 

ف ت األجػػزاء ت متشػتّ كانػت مشػتممة عمػػى العظػـ والمحػـ معػػًا  نعػـ إذا كػاف المّیػػ وا 
 سؿ.وجب عمیو الغُ  فمّسيا جمیعًا أو مّس معظميا
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 ت كالعرؽ والدـ ونحوىما.یّ الُغسؿ بمّس فضبلت المیجب  ال :ٖٖ٘مسألة 
دخػػػوؿ المسػػػػاجد والمشػػػػاىد  لمػػػػف عمیػػػو غسػػػػؿ المػػػػّس  یجػػػوز  :ٖٖٙمسػػػػألة 

كتابػػػػػة القػػػػػرآف ونحوىػػػػػا  و مػػػػػّس لػػػػػ  یجػػػػػوز المكػػػػػث فیيػػػػػا وقػػػػػراءة العػػػػػزائـ  نعػػػػػـ وال
عمػؿ مشػروط بالطيػارة كالصػبلة  منػو كػؿُّ  یصػحّ  و  واللممحدث مسّ   یجوز ال اممّ 
 .   الوضوء إلیو إذا كاف محدثًا باألصغر  بالُغسؿ  واألحوط األولى ضـّ إاّل 

 المقصد السابع
 األغساؿ المندوبة

 ة، وفعمّيةة، ومكانيّ زمانيّ 
 ة  وليا أفراد كثیرة:األغساؿ الزمانیّ  ؿ:األوّ 

الثػاني یػوـ الجمعػة  يػا ووقتػو مػف طمػوع الفجػر غسؿ الجمعػة  وىػو أىمّ  منيا:
تى بو بعده فاألحوط اسػتحبابًا أإلى الغروب  واألفضؿ اإلتیاف بو قبؿ الزواؿ ولو 

ذا فاتػػو إلػػى الغػػروب ینػػوي القربػػة المطمقػػة مػػف دوف قصػػد األداء والقضػػاء   أف وا 
تقدیمػػو یػػوـ الخمػػیس رجػػاًء إف  ویجػػوز   لیمػػة السػػبت أو نيػػاره إلػػى الغػػروب قضػػاه

ذا فؽ تمكّ الماء یوـ الجمعة  ولو اتّ  خاؼ إعواز  نو منو یػوـ الجمعػة أعػاده فیػو  وا 
 نئٍذ قضاه یوـ السبت.فاتو حی

غسػػؿ الجمعػة مػػف الجنػػب ویجػػزئ عػػف غسػػؿ الجنابػػة   یصػػحّ  :ٖٖٚمسػػألة 
غسػػؿ الحػػیض   مػػف الحػػائض إذا كػػاف بعػػد النقػاء ویجػػزئ حینئػػٍذ عػػف وكػذا یصػػحّ 

 باإلتیاف بو رجاًء. بأس العمى األحوط لزومًا  و  یصحّ  ا قبؿ النقاء فبلوأمّ 
إلػى غػروب الشػمس  واألولػى   غسؿ یومي العیدیف  ووقتو مػف الفجػر ومنيا:
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 اإلتیاف بو قبؿ صبلة العید.
 . غسؿ یوـ عرفة  واألولى اإلتیاف بو قبیؿ الظير ومنيا:
 ة.غسؿ یوـ الترویة  وىو الثامف مف ذي الحجّ  ومنيا:
 ولػػػى والسػػػابعة عشػػػرة والرابعػػػة والعشػػػریف مػػػف شػػػير غسػػػؿ المیمػػػة األُ  ومنيػػػا:

 . رمضاف ولیالي القدر
ة ة یكفػػػي اإلتیػػػاف بيػػػا فػػػي وقتيػػػا مػػػرّ ع األغسػػػاؿ الزمانّیػػػجمیػػػ: ٖٖٛمسػػػألة 
بعػػػدىا   أو األصػػػغر  الحػػػدث األكبػػػر  حاجػػػة إلػػػى إعادتيػػػا إذا صػػػدر  واحػػػدة  وال

 في اإلتیاف بيا بیف ساعات وقتيا. ر ویتخیّ 
ة  وليػػا أیضػػًا أفػػراد كثیػػرة  كالُغسػػؿ لػػدخوؿ الحػػـر األغسػػاؿ المكانّیػػ والثػػاني: 
رة ولمػػدخوؿ الكعبػػة  ولػػدخوؿ حػػـر المدینػػة المنػػوّ ولػػدخوؿ ة    ولػػدخوؿ مّكػػيّ المّكػػ
 فیيا.

فػػػي ىػػػذه األمكنػػػة  وقػػػت الُغسػػػؿ فػػػي ىػػػذا القسػػػـ قبػػػؿ الػػػدخوؿ :ٜٖٖمسػػػألة 
 إذا ى آخػػػػره إاّل ؿ المیػػػػؿ لمػػػػدخوؿ إلػػػػأو أوّ  ؿ النيػػػػار الُغسػػػػؿ أوّ  قریبػػػػًا منػػػػو ویجػػػػزی  
دخوؿ فػػػػي ة الػػػػوؿ مػػػػع نّیػػػػیبعػػػػد تػػػػداخؿ األغسػػػػاؿ الثبلثػػػػة األُ  أحػػػػدث بینيمػػػػا  وال

 ؿ الناقض  وكذا الحاؿ في األخیریف.األماكف الثبلثة بشرط عدـ تخمّ 
 ة وىي قسماف:األغساؿ الفعمیّ  والثالث:

ألجػؿ إیقػاع فعػؿ كالغسػؿ لئلحػراـ  ولزیػارة البیػت   مػا یسػتحبّ  ؿ:القسـ األوّ 
الستسػػقاء  ولممباىمػػة مػػع لصػػبلة االسػػتخارة  و صػػبلة اولمػػذبح والنحػػر  ولمحمػػؽ  ول

 .)صّمی ا عمیو وآلو( النبيّ  ولوداع قبر  الخصـ 
ت بعػػد المّیػػ بعػػد وقػػوع فعػػؿ منػػو كالغسػػؿ لمػػّس  مػػا یسػػتحبّ  والقسػػـ الثػػاني:
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 تغسیمو.
 ؿ النيػػػػار ؿ مػػػػف ىػػػػذا النػػػػوع ُغسػػػػؿ أوّ یجػػػػزئ فػػػػي القسػػػػـ األوّ  :ٖٓٗمسػػػػألة 

 انتقاضو بالحدث بینو وبیف الفعؿ. ؿ المیؿ لمیمتو  والظاىر لیومو  وأوّ 
وىي تغنػي عػف  ىذه األغساؿ قد ثبت استحبابيا بدلیؿ معتبر : ٖٔٗمسألة 

فػػػي  عمػػػیيـ( )رضػػػواف ا تعػػػالیذكرىػػػا الفقيػػػاء  الوضػػػوء  وىنػػػاؾ أغسػػػاؿ ُأخػػػر 
باإلتیػاف بيػا رجػاًء   بػأس الیثبت عنػدنا اسػتحبابيا و   و لـكنّ ة  ولاألغساؿ المستحبّ 
 جممة منيا: وىي كثیرة نذكر 

 رمضػػاف المبػػارؾ وجمیػػع لیػػالي العشػػر  مػػف شػػير  الُغسػػؿ فػػي المیػػالي الفػػرد .ٔ

 ؿ یوـ منو.األخیرة منو وأوّ 
رمضػاف المبػػارؾ قبیػػؿ  فػي المیمػػة الثالثػة والعشػػریف مػف شػػير  ُغسػؿ آخػػر  .ٕ 
 . الفجر
ة الحػػراـ  ذي الحّجػػ مػػف شػػير  وىػػو الثػػامف عشػػر  الُغسػػؿ فػػي یػػوـ الغػػدیر  .ٖ

 وفي الیوـ الرابع والعشریف منو.
ؿ رجػب وآخػره ونصػفو  ویػوـ المبعػث وىػو السػابع وأوّ  النیػروز  الُغسؿ یػوـ. ٗ

 والعشروف منو.
 الُغسؿ في یوـ النصؼ مف شعباف. .٘
 ؿ.مف ربیع األوّ  الُغسؿ في الیوـ التاسع والسابع عشر  .ٙ 
 الُغسؿ في الیوـ الخامس والعشریف مف ذي القعدة. .ٚ 
 معصوـ مف قریب أو بعید. الُغسؿ لزیارة كؿّ  .ٛ 
 بعد غروب الشمس. الُغسؿ في لیمة عید الفطر  .ٜ 
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 یغني شيء منيا عف الوضوء.  وىذه األغساؿ ال 



 

 المبحث الخامس
 ـالتيمّ 

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 التيّمـ غاتمسوّ 

 : مورة وىو أُ المسقط لوجوب الطيارة المائیّ  ویجمعيا العذر 
و غسػػمو  ولػػو لكػػوف یكفیػػو مػػف المػػاء لوضػػوئو أ مػػا عػػدـ وجػػداف أقػػؿّ  ؿ:األوّ 

 ئط المعتبرة فیو.الموجود منو فاقدًا لبعض الشرا
دـ عممػو بوجػود المػاء لدیػو  د عبمجرّ  ـ لممسافر یسوغ التیمّ  ال :ٕٖٗمسألة 

عدمػػو بػػالفحص عنػػو  فمػػو احتمػػؿ وجػػوده فػػي أمتعتػػو أو  لػػو مػػف إحػػراز ُبػػد   البػػؿ 
لعمػػػـ أو یحصػػػؿ ا وجػػب عمیػػػو الفحػػػص إلػػى أف ةفػػي القافمػػػة أو عنػػد بعػػػض المػػػارّ 

یبعػػد عػػدـ وجػػػوب الفحػػص فیمػػا إذا عمػػػـ بعػػدـ وجػػػود  االطمئنػػاف بعدمػػو  نعػػػـ ال
الماء قبؿ ذلؾ واحتمؿ حدوثو  ولو كاف في فػبلة واحتمػؿ وجػود المػاء فیمػا یقػرب 

   كانو أو في الطریؽ وجب الفحص عنو.مف م
( متػػرًا ٕٕٓواألحػػوط لزومػػًا أف یفحػػص فػػي المسػػاحة التػػي حولػػو مػػا یقػػارب )

فػػي األرض السػػيمة  مػػف  ( متػػراً ٓٗٗیقػػارب ) ة(  ومػػارَ عْ )الػػوَ  ةَنػػزْ فػػي األرض الحَ 
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ف اطمػػػأفّ  جيػػػةٍ  الجيػػػات األربػػػع إف احتمػػػؿ وجػػػوده فػػػي كػػػؿّ  فػػػي بعدمػػػو  منيػػػا  وا 
یحتمػػػؿ   لطمػػػب فیيػػػا  فػػػ ف لػػػـیجػػػب عمیػػػو ا  ف مػػػف الجيػػػات األربػػػع لػػػـبعػػػض معػػػی  
نػػة ة دوف غیرىػػا  والبیّ ّصػػنػػة وجػػب عمیػػو الطمػػب فیيػػا خامعیّ   فػػي جيػػةٍ وجػػوده إاّل 

الطمػػب  یجػػب لػػـنػػة ـ المػػاء فػػي جيػػة أو جيػػات معیّ بمنزلػػة العمػػـ فػػ ف شػػيدت بعػػد
 فیيا.

یمزمػو طمبػو فیيػا   وجػب الفحػص عػف المػاء فػي مسػاحة لػـ إذا :ٖٖٗمسألة 
 تعتبػػػػر  وجػػػػو ممكػػػػف  كمػػػػا ال سػػػػتطبلع عنػػػػو بػػػػأيّ ماشػػػػیًا أو راكبػػػػًا بػػػػؿ یكفػػػػي اال

 سػػواء أكػػاف عػػف اسػػتنابة أـ ال  ولكػػف ب الغیػػر المباشػػرة فػػي الفحػػص  فیكفػػي طمػػ
 كونو ثقة. یكفي یشترط حصوؿ االطمئناف بقولو وال

فػػػي  المػػػذكور  بوجػػػود المػػػاء خػػػارج الحػػػدّ  إذا عمػػػـ أو اطمػػػأفّ  :ٖٗٗمسػػػألة 
عمیػو  یجػب  لػـنيػا مسػافة شاسػعة التي تكوف بینو وبی المدف أو األریاؼ أو اآلبار 
 بمقػػػدار  المػػػذكور  خػػػارج عػػػف الحػػػدّ  ده فیمػػػا ىػػووجػػػو  السػػعي إلیػػػو  نعػػػـ إذا أحػػػرز 

 .واجد لمماء وجب عمیو تحصیمو غیر  ویصدؽ عرفًا أنّ  ال
إعػػادة تجػػب  اله یجػػد  مػػـذا طمػػب المػػاء قبػػؿ دخػػوؿ الوقػػت فإ :ٖ٘ٗمسػػألة 

ف احتمػػػؿ تجػػػدّ  د وجػػػوده  نعػػػـ إذا تػػػرؾ الفحػػػص فػػػي الطمػػػب بعػػػد دخػػػوؿ الوقػػػت وا 
مػػف تكمیػػؿ  ُبػػد   بلفػػي ذلػػؾ فػ شػػؾّ  ـ  ثُػ فیيػػاجػػود المػػاء بعػض األمكنػػة لمقطػػع بعػدـ و 

ي عمیػو تكمیػؿ الطمػب مػع التػداخؿ فػ الطمب  وكذا إذا انتقؿ عف ذلؾ المكاف ف فّ 
 .بعض المساحة واستئنافو مع عدمو

بلة یكفػػي لغیرىػػا مػػف إذا طمػػب المػػاء بعػػد دخػػوؿ الوقػػت لصػػ :ٖٙٗمسػػألة 
ف احتمؿ تجب إعادة الطمب عند كؿّ  الصموات  فبل مػع اإلعػادة  ر العثػو  صبلة وا 



 ػػط/  مسّكلات التيّمـ - كتاب الطوارة 

 

 .د وجودهالحتماؿ تجدّ 
ؽ عنػو یتضػیّ  مػا وجػوب الطمػب فػي ضػیؽ الوقػت بقػدر یسقط  :ٖٚٗمسألة 

ع أو بُ أو َسػػػ ّص دوف غیػػػره  ویسػػػقط كػػػذلؾ إذا خػػػاؼ عمػػػى نفسػػػو أو مالػػػو مػػػف لُػػػ
 .مویتحمّ  ا إذا كاف في طمبو حرج النحوىما  وكذ
عمػى المػاء  كػاف یعثػر ى ضاؽ الوقت فػ ف إذا ترؾ الطمب حتّ  :ٖٛٗمسألة 

اّل  ف عمػػـ أّنػػ یػػًا  وتصػػحّ  كػػاف متجرّ لػػو طمػػب كػػاف عاصػػیًا وا  و لػػو صػػبلتو حینئػػٍذ وا 
 . القضاء خصوصًا في الفرض المذكور طمب لعثر  ولكف األحوط استحباباً 

ى فػػػػػي سػػػػػعة الوقػػػػػت برجػػػػػاء ـ وصػػػػػمّ إذا تػػػػػرؾ الطمػػػػػب وتػػػػػیمّ  :ٜٖٗمسػػػػػألة 
ف تبػػیّ و إشػػكاؿ و مػػو وصػػبلتة تیمّ ة ففػػي صػػحّ المشػػروعیّ  یتػػرؾ  ف عػػدـ المػػاء  فػػبلا 

 االحتیاط باإلعادة.
ذلػػؾ قبػػؿ أف  ذكػػر  ـ  ثُػػ ـ وصػػّمىإذا كػػاف معػػو مػػاء فنسػػیو وتػػیمّ  :ٖٓ٘مسػػألة 

 .أ ویعید الصبلةوقت فعمیو أف یتوضّ یخرج ال
عمیػػو فػػي الوقػػت  ه ویػػئس مػػف العثػػور یجػد  مػػـ: إذا طمػػب المػػاء فٖٔ٘مسػػألة 

المسػاحة التػي یجػب الفحػص عنػو فیيػا أو فػي  ف وجػوده فػيتبػیّ  ـ  ثُػ ـ وصػّمى فتیمّ 
 .اإلعادة أو القضاء یجب المتعتو أو القافمة صّحت صبلتو و أ

  عنػو تكوینػًا لكبػر ا لعجػز الوصوؿ إلى المػاء الموجػود  إّمػ ر عدـ تیسّ  الثاني:
ؼ فػػي اإلنػػاء المغصػػوب  ـ كالتصػػرّ فػػو عمػػى ارتكػػاب عمػػؿ محػػرّ أو نحػػوه  أو لتوقّ 

أو  ّص أو لُػ أو عػدوّ  عٍ بُ بػو مػف َسػ أو عرضػو أو مالػو المعتػدّ أو لخوفو عمى نفسػو 
 ذلؾ. ضیاع أو غیر 

ة برودتػػػو  ة فیػػػو كشػػػدّ ًا ولػػػو لخصوصػػػیّ كػػػوف اسػػػتعماؿ المػػػاء ضػػػرریّ  الثالػػػث:
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ػػػ  ف الػػػذي یعسػػػر یْ سػػػواء أوجػػػب حػػػدوث مػػػرض أو زیادتػػػو أو بػػػطء برئػػػو  ومنػػػو الش 

ؽ الجمػػػد  ومنػػو أیضػػػًا تشػػقّ یػػة إلػػػى ىة لمخمقػػػة والمؤدّ مػػو  وىػػو الخشػػػونة المشػػوّ تحمّ 
ا إذا كػػاف مسػػتورًا بالػػدواء الرمػػد المػػانع مػػف اسػػتعماؿ المػػاء إذا كػػاف مكشػػوفًا  وأّمػػ

ف الوضػػوء جبیػػرة  وكػذا غیػػره مػػف المػوارد التػػي یمكػػف فیيػا تحصػػیؿ الطيػػارة فیتعػیّ 
 و.ـ في محمّ ة مع المسح عمى الجبیرة عمى التفصیؿ المتقدّ المائیّ 

مػاء بتسػخینو أو الناشئ مف اسػتعماؿ ال ع الضرر إذا أمكف دف :ٕٖ٘مسألة 
 ـ.تقؿ إلى التیمّ ین  وجب ولـ بوجو آخر 
عمػػى اسػػتعماؿ  ب الضػػرر العمػػـ أو االطمئنػػاف بترتّػػ  یعتبػػر ال :ٖٖ٘مسػػألة 

 ولػػػو بمبلحظػػػة االىتمػػػاـ - بػػػو عنػػػد العقػػػبلء المػػػاء  بػػػؿ یكفػػػي االحتمػػػاؿ المعتػػػدّ 
 .عنو بالخوؼ المعّبر  - بالمحتمؿ
مو عمیو  سػواء أكػاف فػي تحصػیؿ ة إلى حّد یصعب تحمّ الحرج والمشقّ  :الرابع

ؼ عمى االستیياب الموجب لذّلو وىوانو  أو عمػى شػرائو بػثمف الماء مثمما إذا توقّ 
اّل   یضػػػرّ   وجػػػب الشػػػراء ولػػػو كػػػاف بأضػػػعاؼ قیمتػػػو  أـ كػػػاف فػػػي نفػػػس بمالػػػو  وا 

  أـ كػػػػاف فیمػػػػا یػػػػبلـز طبعػػػػو منػػػػو ر یتنّفػػػػ ره بمػػػػاة برودتػػػػو أو لتغّیػػػػاسػػػػتعمالو لشػػػػدّ 
لمجمػع بػیف  یكفػي الاستعمالو في الوضوء أو الغسػؿ كمػا لػو كػاف لدیػو مػاء قمیػؿ 

ؿ رأسػػو بػػو مػػع فػػرض حاجتػػو إلیػػو یبّمػػ مالو فػػي الوضػػوء أو الغسػػؿ وبػػیف أفاسػػتع
 .ة والحرجیقع لواله في المشقّ بحیث  - مثبلً  - ة حرارة الجوّ لشدّ 

ف یرتبط بػو ویكػوف مػف یره ممّ خوؼ العطش عمى نفسو أو عمى غ الخامس:
ف كػاف مػف غیػر شأنو التحفّ  النفػوس المحترمػة إنسػانًا  ظ عمیػو واالىتمػاـ بشػأنو  وا 

ذا خػػػاؼ العطػػػش عمػػػى غیػػػره مّمػػػ كػػػاف أو حیوانػػػًا  یيّمػػػو أمػػػره ولكػػػف یجػػػب  ف الوا 
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و أو حػػرج بالنسػػبة إلیػػ ظ عمیػػو ضػػرر عمیػػو حفظػػو شػػرعًا أو یمػػـز مػػف عػػدـ الػػتحفّ 
 .غاتمف المسوّ  اندرج ذلؾ في غیره

أو مسػػاٍو یسػتدعي صػػرؼ المػاء فیػػو   فػًا بواجػػب أىػـّ یكػػوف مكمّ  أف السػادس:
ـ وصػرؼ المػاء فػي تطيیػره  و یجب عمیو التیمّ مثؿ إزالة الخبث عف المسجد  ف نّ 

المػػػاء الموجػػػود عنػػػده لمطيػػػارة  یكػػػؼِ   سػػػًا ولػػػـا كػػػاف بدنػػػو أو لباسػػػو متنجّ وكػػػذا إذ
ف كػػاف األولػػى فیػػو یتعػیّ  وة معػػًا  ف ّنػػة والخبثّیػػالحدثّیػ ف صػػرفو فػػي إزالػػة الخبػث  وا 

 .ـ بعد ذلؾیتیمّ  ـ  ثُ  ة الخبث أّوالً أف یصرؼ الماء في إزال
ضػػیؽ الوقػػت عػػف تحصػػیؿ المػػاء أو عػػف اسػػتعمالو بحیػػث یمػػـز مػػف  لسػػابع:ا

ـ فػي التػیمّ  الوضوء أو الغسؿ وقػوع الصػبلة أو بعضػيا فػي خػارج الوقػت  فیجػوز 
 .رةالموارد المذكو جمیع 

بػػػؿ وجػػػوب  - غات المػػػذكورةـ ألحػػػد المسػػػوّ ة التػػػیمّ صػػػحّ  إفّ  :ٖٗ٘مسػػػألة 
ة الطيػػارة ینػػافي صػػحّ  ال - ًا عػػف مخالفػػة تكمیػػؼ إلزامػػيّ اختیػػاره فػػي بعضػػيا حػػذر 

مػة عػدا الثالػث غات المتقدّ شرائطيا  وىذا یجري في جمیع المسوّ  ر ة مع توفّ المائیّ 
تعماؿ المػػػاء بنفسػػػو یكػػػوف اسػػػ و یحكػػػـ بػػػبطبلف الوضػػػوء والغسػػػؿ فیمػػػامنيػػػا  ف ّنػػػ

ف ضػػرریّ  ى فیمػػا تيما حتّػػا فػػي غیػػره فػػیحكـ بصػػحّ مػػة  وأّمػػبمرتبػػة محرّ یكػػف   لػػـًا وا 
 .غ السادسفي المسوّ یجب فیو حفظ الماء كما 

ـ لفقػػػػد بعػػػػض شػػػػرائط الوضػػػػوء أو الُغسػػػػؿ  إذا وجػػػػب التػػػػیمّ  :ٖ٘٘مسػػػػألة 
الوضػػوء والُغسػػؿ    نعػػـ فػػيیصػػحّ   اغتسػػؿ لنسػػیاف أو غفمػػة أو جيػػؿ لػػـ أ أوفتوّضػ

 .(ٕٖٔـ في المسألة )تفصیؿ قد تقدّ  بالماء المغصوب
لػػػو  و لػػػیس عمػػػى وضػػػوء جػػػاز أّنػػػ إذا آوى إلػػػى فراشػػػو وذكػػػر : ٖٙ٘مسػػػألة 
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ف تمّكػالتػیمّ  ـ لصػػبلة الجنػػازة إف التػیمّ  یجػػوز ف مػػف اسػتعماؿ المػػاء  كمػا ـ رجػػاًء وا 
دراؾ الصػػبلة  بػػؿ مػػف اسػػت یػػتمّكف لػػـ أیضػػًا ف مػػع الػػتمكّ  بػػو بػػأس العماؿ المػػاء وا 

 .  رجاءً 

 الفصؿ الثاني
 ـ بوفيما يتيمّ 

ى أرضػػػًا  سػػػػواء أكػػػػاف ترابػػػػًا أـ رمػػػػبًل أو مػػػػدرًا أـ مػػػػا یسػػػػمّ  ـ بكػػػػؿّ التػػػػیمّ  یجػػػوز 
ف كػاف األحػوط  - والنورة قبػؿ اإلحػراؽ ومنو أرض الجّص  - حصى أـ صخراً  وا 

عمػػػوؽ  ار عمػػػى التػػػراب مػػػع اإلمكػػػاف  واألحػػػوط لزومػػػًا اعتبػػػ اسػػػتحبابًا االقتصػػػار 
األممػػػس الػػػذي  ـ عمػػػى مثػػػؿ الحجػػػر مّ یجػػػزئ التػػػی ـ بػػػو بالیػػػد  فػػػبلا یتػػػیمّ مّمػػػشػػػيء 
 .عمیو الغبار 

ف كػػػاف  ـ بمػػػا الالتػػػیمّ   یجػػوز ال :ٖٚ٘مسػػػألة  یصػػدؽ عمیػػػو اسػػػـ األرض وا 
ة  األرض  والنبػػات  وبعػػض المعػػادف كالػػذىب والفّضػػػ أصػػمو منيػػا  كرمػػاد غیػػر 

ـ بيػػػا مػػػع التػػػیمّ  الكریمػػػة فیجػػػوز  األحجػػػار  ا العقیػػػؽ والفیػػػروزج ونحوىمػػػا مػػػفوأّمػػػ
ف كػػػاف األحػػػوط  ؽ العمػػػوؽ  وكػػػذلؾ الخػػػزؼ والجػػػّص تحّقػػػ والنػػػورة بعػػػد اإلحػػػراؽ وا 

 غیرىا عمیيا.استحبابًا تقدیـ 
 ـ بػػػػػالنجس  وال المغصػػػػػػوب  وال الممتػػػػػػزجالتػػػػػػیمّ   یجػػػػػوز ال :ٖٛ٘مسػػػػػػألة  
فیػػو عرفػػًا   كاً إذا كػػاف الخمػػیط مسػتيم  یضػرّ  الیخرجػػو عػف اسػػـ األرض  نعػػـ  بمػا
كػػػف ـ عمػػػى أرضػػػو  ولالتػػػیمّ  ُأكػػػره عمػػػى المكػػػث فػػػي المكػػػاف المغصػػػوب جػػػاز  ولػػػو
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 .یضرب بيما عمیيا فیو عمى وضع الیدیف وال یقتصر 
إذا اشػتبو التػراب المغصػوب بالمبػاح وجػب االجتنػاب عنيمػا   :ٜٖ٘مسػألة 

ذا اشتبو التراب بالرماد فتػیمّ  االنحصػار    بػؿ یجػب ذلػؾ مػع منيمػا صػحّ  ـ بكػؿ  وا 
 .بالنجس طاىر وكذلؾ الحكـ إذا اشتبو ال

المجتمػػع عمػػػى الثػػوب ونحػػػوه إذا عػػّد ترابػػػًا دقیقػػًا بػػػأف  الغبػػػار  :ٖٓٙمسػػألة 
ف كػاف األحػوط اسػتحبابًا تقػدیـ غیػره التیمّ  العرؼ جاز  كاف لو جـر بنظر  ـ بو  وا 

ذا كػػاف الغبػػار  عػػو بحیػػث وأمكػػف نفضػػو وجم - مػػثبلً  - كامنػػًا فػػي الثػػوب عمیػػو  وا 
 .غیره ر تیسّ ی  ف ذلؾ إذا لـصدؽ عمیو التراب تعیّ ی

ف تعػػػیّ  ـ بػػػاألرض ومػػػا یمحػػػؽ بيػػػا مػػػف الغبػػػار التػػػیمّ  ر إذا تعػػػذّ  :ٖٔٙمسػػػألة 
إزالػػة جمیعػو بحیػػث   یجػوز الو  - وىػػو الطػیف الػػذي یمصػؽ بالیػػد - ـ بالوحػؿالتػیمّ 
ؼ یتوّقػػ  مػػالزومػػًا عػػدـ إزالػػة شػػيء منػػو إاّل یعمػؽ بالیػػد شػػيء منػػو  بػػؿ األحػػوط  ال

  یجػوز الؾ و ف ذلػـ بػو تعػیّ عمى إزالتو صدؽ المسح بالید  ولو أمكف تجفیفػو والتػیمّ 
 .ـ بالوحؿ حینئذٍ التیمّ 

یكػػوف  اأي مػػ -  رّ ـ بالشػػيء الُمغبػػف التػػیمّ ـ تعػػیّ مػػا تقػػدّ  ـ بكػػؿّ التػػیمّ  ر ولػػو تعػػذّ 
 صػػػدؽ عمیػػػػو التػػػراب الػػػػدقیؽلػػػػو جػػػـر بحیػػػػث ی یكػػػوف الأو  - كامنػػػًا فیػػػػو الغبػػػار 

 .ـتقدّ  كما
ذا عجػز    كػػاف فاقػدًا لمطيػػور  رّ غبػوالوحػؿ والشػػيء المُ  عػف األرض والغبػػار  وا 

 .ة في الوقت ویجب القضاء في خارجووحینئٍذ تسقط عنو الصبل
ؼ مػػف الػػثمج وأمكنػػو إذابتػػو والوضػػوء بػػو  أو ف المكّمػػإذا تمّكػػ :ٕٖٙمسػػألة 
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َغسػػؿ مػػع مسػػح الػػرأس ى الؽ مسػػمّ أمكنػػو مسػػح الوجػػو والیػػدیف بػػو عمػػى نحػػو یتحّقػػ
مػف المسػح  یػتمّكف لػـا إذا ـ  وأّمػلػو التػیمّ   یجز لـف ذلؾ و لرجمیف بنداوة الید تعیّ وا

ف كػػاف األحػوط اسػػتحبابًا لػػو ف التػػیمّ ؽ الَغسػػؿ فیتعػیّ یتحّقػػ  عمػػى نحػو البػو إاّل  ـ  وا 
 .لمسح بو والصبلة في الوقتـ واالجمع بیف التیمّ 

 ـ بػػو نظیفػػًا عرفػػًا  ویسػػتحبّ مػػا یتػػیمّ األحػػوط وجوبػػًا أف یكػػوف  :ٖٖٙمسػػألة 
بى األرض وعوالیيا  ویكره أف یكوف مف ميابطيا  وأف یكػوف مػف یكوف مف رُ  أف

 .  نفض الیدیف بعد الضرب یؽ  ویستحبّ تراب الطر 

 الفصؿ الثالث
 ـة التيمّ كيفيّ 

ویكفػػي وضػػعيما عمیيػػا  - ـ أف یضػػرب ببػػاطف یدیػػو عمػػى األرضة التػػیمّ كیفّیػػ
 - یمسح بيمػا تمػاـ جبيتػو ـ  ثُ  ط وجوبًا أف یفعؿ ذلؾ دفعة واحدة واألحو  - أیضاً 

لى طرؼ  مف قصاص الشعر  - وكذا جبینیو عمى األحوط لزوماً  إلى الحاجبیف وا 
یمسح  ـ  ثُ  صؿ بالجبية  واألحوط األولى مسح الحاجبیف أیضًا األنؼ األعمى المتّ 

یمسح  ـ  ثُ  ع بباطف الیسرى الیمنى مف الزند إلى أطراؼ األصاب الكؼّ  تماـ ظاىر 
یجزئ مسح الیسرى قبؿ  الیمنى  وال سرى كذلؾ بباطف الكؼّ الی الكؼّ  تماـ ظاىر 
 ى األحوط لزومًا.الیمنى عم

یف بؿ یكفي صػدؽ المسػح مف الكفّ  المسح بتماـ كؿ   یجب ال :ٖٗٙمسألة  
 .بيما عرفاً 

ف الجبػػػیف ع المسػػػتوي  والمػػػراد مػػػالمػػػراد مػػػف الجبيػػػة الموضػػػ: ٖ٘ٙمسػػػألة 



 طؼط/  التيّمـ شركط - كتاب الطوارة 

 

 . وبیف طرؼ الحاجب إلى قصاص الشعر بینو ما
ـ سػواء أكػاف بػداًل عػف الُغسػؿ أـ تكفي ضربة واحػدة فػي التػیمّ  :ٖٙٙمسألة 

ف كػػػػاف األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا تعػػػػدّ  د الضػػػػرب  فیضػػػػرب ضػػػػربة لموجػػػػو الوضػػػػوء  وا 
 ـ  ثُػػػ یف مػػػع الوجػػػو فػػػي الضػػػربة اأُلولػػػى یف  واألولػػػى أف یمسػػػح الكّفػػػوضػػػربة لمكّفػػػ

 .یو  وكذا الحاؿ في الوضعفیمسح كفّ ب ضربة ثانیة یضر 
المسػػػح بالبػػػاطف انتقػػػؿ إلػػػى  ـ  ثُػػػ الضػػػرب والوضػػػع ر إذا تعػػػذّ  :ٖٚٙمسػػػألة  

 یمكػف  لػــ بػو و یة إلػى مػا یتػیمّ جاسة متعدّ سًا نالظاىر  وكذا إذا كاف الباطف متنجّ 
ذ ح بػػػو إبالمسػػػ بػػػأس بلیػػػة فػػػمتعدّ  تكػػػف  لػػػـا إذا وأّمػػػ جفیؼ ي ولػػػو بػػػالتمنػػػع التعػػػدّ 

   .طيارة الممسوح تعتبر  طيارة الماسح  كما ال تعتبر  ال
ذا كاف عمى  ا إزالتو مسح عمیػو  وأّمػ یمكف ال - كالجبیرة - الممسوح حائؿ وا 

ا معػو وأّمػ  إذا كاف ذلؾ عمى الباطف الماسح فمع عػدـ االسػتیعاب یمسػح بالبػاقي
ف كاف األالمسح بو و  فیكفي  المسػح بالظػاىر ح بو و حوط األولی الجمع بیف المسا 

 بعد الضرب أو الوضع. 
ـ ـ بػػداًل عػػف الوضػػوء  والجنػػب یتػػیمّ یتػػیمّ  المحػػدث باألصػػغر  :ٖٛٙمسػػألة 
ذا كػاف الجنابة یتیمّ  غیر  سؿ  والمحدث باألكبر بداًل عف الغُ  ـ بػداًل عػف الُغسػؿ وا 

ف  أ أیضػػًا أیضػػًا فػػاألحوط اسػػتحبابًا أف یتوّضػػ محػػدثًا باألصػػغر  مػػف  فیػػتمكّ  لػػـوا 
ذا تمكّ الوضوء یتیمّ  ف مػف الُغسػؿ أتػى بػو  وىػو یغنػي عػف الوضػوء ـ بداًل عنو  وا 

ف تػػػػتمكّ   فیيػػػا مػػػف الوضػػػوء فػػػ ف لػػػـُبػػػد   الو طة  ف ّنػػػفػػػي االستحاضػػػة المتوّسػػػ إاّل 
فتیمّ  ـ واحػػػد بػػػداًل عنيمػػػػا فػػػي تػػػػیمّ ف مػػػف الغسػػػػؿ أیضػػػًا یكتػػػتمكّ   لػػػػـ مػػػت عنػػػو  وا 

 .  جمیعاً 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظؼط 

 الفصؿ الرابع
 ـشروط التيمّ 

تكػػوف  واألحػػوط لزومػػًا أف ـ فػػي الوضػػوء ة نحػػو مػػا تقػػدّ ـ النّیػػیشػػترط فػػي التػػیمّ 
 .لمضرب أو الوضعمقارنة 
ة عػػف الوضػػوء أو الغسػػؿ  بػػؿ ة البدلّیػػـ نّیػػفػػي التػػیمّ تجػػب  ال :ٜٖٙمسػػألة  

ولػو  - مػیف بػداًل عػف الغسػؿ والوضػوءة القربة فقط  نعػـ مػع اإلتیػاف بتیمّ تكفي نیّ 
   .ةة البدلیّ بنیّ  بینيما بوجو ویكفي التمییز  مف التمییز  ُبد   بلف - احتیاطاً 
فیػو  تجػب الؽ أحػد نواقضػو  و یتحّقػ  حدث مػا لػــ رافع لم: التیمّ ٖٓٚمسألة  
 ة الرفع وال نیة االستباحة لمصبلة مثبًل.نیّ 

ى فیمػػا كػػػاف ـ المباشػػػرة  وكػػذا المػػواالة حتّػػیشػػترط فػػي التػػیمّ : ٖٔٚمسػػألة  
ـ  واألحػػػوط ترط فیػػػو أیضػػػًا الترتیػػػب عمػػػى حسػػػب مػػػا تقػػػدّ بػػػداًل عػػػف الغسػػػؿ  ویشػػػ

 .مف األعمى والمسح منو إلى األسفؿوجوبًا االبتداء 
 فْ ـ بالػػػذراع  وَمػػػیػػػو أو كمتاىمػػػا یتػػػیمّ طعػػػت إحػػػدى كفّ قُ  فْ َمػػػ :ٕٖٚمسػػػألة  

خػػرى أو وضػػعيا والمسػػح بيػػا طعػػت إحػػدى یدیػػو مػػف المرفػػؽ یكتفػػي بضػػرب األُ قُ 
ا أقطع الیدیف مف المرفػؽ فیكفیػو مسػح باألرض  وأمّ مسح ظيرىا  ـ  ثُ  عمى الجبية

(  ویجػػري ٖٚٙفػػي المسػػألة ) حكػػـ ذي الجبیػػرة والحائػػؿ  جبيتػو بػػاألرض وقػػد مػػرّ 
 .حكـ المحـ الزائد والید الزائدة ـ في الوضوء فيتقدّ  ىنا ما
 مػػػػع االسػػػػتعانة بغیػػػػره بػػػػأف مػػػػف المباشػػػػرة إاّل  یػػػػتمّكف  لػػػػـإذا  :ٖٖٚمسػػػػألة  
وضػعيما عمػى جبيتػو  ـ  ثُػ ـ بػویتػیمّ  و أو وضػعيما عمػى مػاْیػدَ كو فػي ضػرب ییشػار 
ة حینئػػػٍذ  ى النّیػػػالػػذي یتػػػولّ ف ذلػػػؾ  وىػػػو یو ىػػو لممسػػػح بيمػػػا تعػػیّ و مػػػع تصػػػدّ ْیػػویدَ 



 عؼط/  شركط التيّمـ - كتاب الطوارة 

 

ف مػػػػو ییمّ  لػػػػو عمػػػػى ىػػػػذا النحػػػػو طمػػػػب مػػػػف غیػػػػره أفمػػػػف المباشػػػػرة و  یػػػػتمّكف  لػػػـ وا 
ي المتػػولّ یضػػرب  ویمسػػح بيمػػا مػػع اإلمكػػاف  ومػػع العجػػز  ي العػػاجز فیضػػرب بیػػدَ 

 ة كػػػؿّ ى النّیػػػیتػػػولّ  في نفسػػػو ویمسػػػح بيمػػػا  واألحػػػوط لزومػػػًا فػػػي الصػػػورتیف أبیػػػدَ 
 .منيما

ي عمػى الجبيػة یجػب رفعػو ومسػح البشػرة تحتػو  المتدلّ  الشعر : ٖٗٚمسألة 
  یکػػف خارجػػًا عػػف المتعػػارؼ لػػـإذا  االجتػػزاء بمسػػحو بػػت فیيػػا فالظػػاىر ا الناوأّمػػ
اّل و   د.الزائ وجب إزالة المقدار  ا 

ف كانػػت لجيػػؿ  :ٖ٘ٚمسػػألة  إذا خػػالؼ الترتیػػب بطػػؿ مػػع فػػوات المػػواالة وا 
 .ذا أعاد عمى نحو یحصؿ بو الترتیبإ تفت فیصحّ   ا لو لـأو نسیاف  أمّ 

 الخاتـ حائؿ یجب نزعو مف الید في حاؿ المسح عمیيا. :ٖٙٚمسألة  
األولػى   واألحػوط ـ بػو كمػا مػرّ إباحة التراب الذي یتػیمّ  یعتبر : ٖٚٚمسألة 

بػػػو  ــ والظػػػرؼ الػػػذي یشػػػتمؿ عمػػػى مػػػا یتػػػیمّ إباحػػػة الفضػػػاء الػػػذي یقػػػع فیػػػو التػػػیمّ 
 .مغصوبًا مثبلً  یكوف ال بأف
 إذا كػاف یمتفػت  إاّل   ـ بعػد الفػراغ لػـفي جزء مف التػیمّ  إذا شؾّ  :ٖٛٚسألة م
 وحصػػؿ قبػػؿ فػػوات المػػواالة أو الػػدخوؿ فػػي عمػػؿ آخػػر  فػػي الجػػزء األخیػػر  الشػػؾّ 

جػػزء منػػو بعػػد  فػػي   ولػػو شػػؾّ و یمزمػػو االلتفػػات إلػػى الشػػؾّ ا  ف ّنػػمػػف صػػبلة ونحوىػػ
ف كاف األحوط استحبابًا التدارؾیمتفت و   و لـعف محمّ  التجاوز   .ا 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / غؼط 

 الفصؿ الخامس
 ـأحكاـ التيمّ  سائر 

ة ف مػف الطيػار والػتمكّ  تػة مػع العمػـ بارتفػاع العػذر قّ ـ لمصبلة المو التیمّ   یجوز ال
 ـ مػػع عػػدـ الیػػأس مػػف زواؿ العػػذر التػػیمّ   یجػػوز الؿ ة قبػػؿ خػػروج الوقػػت  بػػالمائّیػػ

ا مػػع الیػػأس ـ مػػع التػػأخیر  وأّمػػعػػف التػػیمّ   إذا احتمػػؿ عػػروض العجػػز إاّل   أیضػػاً 
ى مػع زواؿ دتيػا حتّػتجب إعا  ى معو لـالبدار  ولو صمّ  في جواز  منو فبل إشكاؿ

 .في الوقت العذر 
دخػؿ وقػت  ـ  ثُػ فصػبّلىا ـ لصبلة فریضة أو نافمة لعػذر إذا تیمّ  :ٜٖٚمسألة 

لمبػادرة لػو ا ة تجػوز ف مػف الطيػارة المائّیػوالتمكّ  ُأخرى فمع عدـ رجاء زواؿ العذر 
ا مػػع عمیػػو إعادتيػػا لػػو ارتفػػع عػذره بعػػد ذلػػؾ  وأّمػػ یجػب الو  إلیيػا فػػي سػػعة وقتيػػا 

 .   فاألحوط لزومًا التأخیر رجاء زواؿ العذر 
فریضػة كانػت أو نافمػة مضػى  لو وجد الماء في أثناء الصػبلة :ٖٓٛمسألة 

ف كػػاف األحػػوط األولػػى االسػػتئناؼ بعػػد تحصػػیؿ فػػي صػػبلتو وصػػحّ  ت مطمقػػًا  وا 
 الركعة الثانیة. یتـّ   داف قبؿ الركوع بؿ أو بعده ما لـة إذا كاف الوجالطيارة المائیّ 
 ـ  لعػذر ثُػ - یرىػامػف جنابػة أو غ -  ـ المحػدث بػاألكبرإذا تیمّ  :ٖٔٛمسألة 

اّل أ إف مػػػػو فیتوّضػػػػینػػػػتقض تیمّ   لػػػػـ أحػػػػدث باألصػػػػغر  ـ بػػػػداًل عػػػػف  فیتػػػػیمّ أمكػػػػف وا 
ـ بػػداًل عػػف الغسػػؿ وبػػیف الوضػػوء الوضػػوء  واألحػػوط األولػػى أف یجمػػع بػػیف التػػیمّ 

 مف الوضوء. یتمّكف لـة إذا في الذمّ مو بقصد ما ف  وأف یأتي بتیمّ مع التمكّ 
عػػد دخػػوؿ أو الغسػػؿ ب إراقػػة المػػاء الكػػافي لموضػػوء تجػػوز  ال: ٕٖٛمسػػألة  

إراقتػو قبػؿ دخػوؿ الوقػت مػع العمػـ  - عمى األحػوط لزومػاً  - تجوز الوقت  بؿ ال



 ػؼط/  ساُر أحكاـ التيّمـ - كتاب الطوارة 

 

ذا تعمّ  ـ مػع عػدـ رجػاء د إراقة الماء وجب عمیو التػیمّ بعدـ وجدانو بعد الدخوؿ  وا 
عمیػػو إعػػادة الصػػبلة تجػػب   ف منػػو بعػػد ذلػػؾ لػػـًا  ولػػو تمّكػػمػػي متیمّ وجدانػػو فیصػػمّ 

إبطالػو عمػى األحػوط لزومػًا إذا عمػـ   یجػوز القضاؤىا  ولو كاف عمى وضػوء  وال
ى وتجػزئ أیضػًا ـ وصػمّ بعدـ وجود الماء أو یئس منو  ولو أبطمو والحاؿ ىػذه تػیمّ 

 . عمى ما مرّ 
النوافػؿ  نعػـ وط بالطيارة مف الفرائض و یشرع التیّمـ لكّؿ مشر  :ٖٖٛمسألة 

إلتیػاف بيػا مػع التمّکف مف او  بلة القضاء مع رجاء زواؿ العذر مشروعّیتو لص في
   سعة وقتيا. لنوافؿ الموّقتة فيذلؾ ا مثميا فيو   إشکاؿ الطيارة المائّیة

كػػاف مػػأمورًا بػػو یتوّقػػؼ كمالػػو عمػػى الطيػػارة إذا  ویشػػرع التػػیّمـ أیضػػًا لكػػّؿ مػػا
 فػػػػػيالمسػػػػاجد ونحػػػػو ذلػػػػؾ  و  الكػػػػػوف فػػػػياءة القػػػػرآف و عمػػػػى الوجػػػػو الكامػػػػؿ  كقػػػػر 

غسػػػػاؿ تثبػػػػت بدلّیتػػػػو عػػػػف األ  مػػػػا لػػػػـلمكػػػػوف عمػػػػى الطيػػػػارة إشػػػػكاؿ  كمشػػػػروعّیتو 
 عف الحدث. ات المستحّبة حّتی لممتطّير الوضوءو 

ت منػػػو  غایػػة وصػػحّ  ـ المحػػدث لغایػػة جػػازت لػػو كػػؿّ إذا تػػیمّ  :ٖٗٛسػػألة م
ؼ ا یتوّقػػػذلػػػؾ مّمػػػ لػػػو دخػػػوؿ المسػػػاجد والمشػػػاىد وغیػػػر  ـ لمصػػػبلة جػػػاز فػػػ ذا تػػػیمّ 

لػو  ـ لضػیؽ الوقػت جػاز ذا تػیمّ ة  وا  تو أو كمالو أو جوازه عمى الطيارة المائّیػصحّ 
 غایة كمّس كتابة القرآف وقراءة العزائـ ونحوىما. في حاؿ الصبلة كؿّ 

ف تعػذّ ف مػف الطيػارة المائّیػد الػتمكّ ـ بمجػرّ ینتقض التػیمّ  :ٖ٘ٛمسألة  رت ة وا 
یػػنقض  و النيػػا فػػي أثنػػاء الصػػبلة فقػػط ف ّنػػف م إذا كػػاف الػػتمكّ عمیػػو بعػػد ذلػػؾ  إاّل 

 ـ.تقدّ مو حینئٍذ كما تیمّ 
ذا وجػػد مػػف تػػیمّ  یكفیػػو مػػف  ًا بػػداًل عػػف الوضػػوء والغسػػؿ مػػامػػیف احتیاطػػـ تیمّ وا 
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ف وجػػػد مػػػامّ المػػػاء لوضػػػوئو انػػػتقض تی یكفیػػػو لمغسػػػؿ  مػػػو الػػػذي ىػػػو بػػػدؿ عنػػػو  وا 
 سؿ حینئٍذ.انتقضا معًا سواء َأَكفى لمجمع بینو وبیف الوضوء أـ ال  ویكفیو الغُ 

سػػؿ ا ىػي فػػ ف وجػػدت مػا یكفػػي لمغُ طة  وأّمػػالمستحاضػة المتوّسػػ ىػذا فػػي غیػػر 
ف لػػػػػـ ـ  ثُػػػػػ سػػػػػؿاحتاطػػػػػت بالغُ  والوضػػػػػوء عمیيػػػػػا یكػػػػػِؼ لمجمػػػػػع بینيمػػػػػا ف  الوضػػػػػوء وا 

حكػـ مػا  ـ بداًل عف الغسؿ عمى األحوط لزومًا  ومف ذلؾ یظيػر أ وتتیمّ تتوضّ  أف
 میف.إذا فقد الماء الكافي لمغسؿ قبؿ استعمالو وأّف حكمو حكـ ما قبؿ التیمّ 

 ألحػػدىـ  إاّل  یكفػػي المػػوف مػػاًء مباحػػًا جػػد جماعػػة متیمّ ا و إذ :ٖٙٛمسػػألة 
 ف كػؿّ مػنيـ بشػرط عػدـ تمّكػ ـ أيّ یبطؿ تػیمّ   بقوا إلیو فورًا فحازه الجمیع لـف ف تسا

اّل التصػػرّ  واحػػد مػػف تحصػػیؿ جػػواز   بطػػؿ ؼ فػػي حصػػص البػػاقیف ولػػو بعػػوض وا 
ف تسػػابؽ الجمیػػع فسػػبؽ أحػػدىـ بطػػؿ تیمّ ف خاّصػػـ المػػتمكّ تػػیمّ  ف تركػػوا  مػػو ة  وا  وا 

ف فیػو مػف حیػازة المػاء روا فیو فمف مضى عمیو مػنيـ زمػاف یػتمكّ االستباؽ أو تأخّ 
عمیػػو  یمػػضِ   لػػـ ا مػػفمػػو  وأّمػػأو الوضػػوء بطػػؿ تیمّ بكاممػػو واسػػتعمالو فػػي الغسػػؿ 

تعمالو بقػي لػو مجػااًل لحیازتػو أو السػیُ  غیػره ال ولػو لعممػو بػأفّ  - الزمػافمثؿ ىػذا 
حكػـ مػا لػو كػاف المػػاء  مػو  ومػػف ىػذا یظيػر یبطػؿ تیمّ  فػبل - الحیػازة عمػى تقػدیر 

ف أباحػػػػو لبعضػػػػيـ بطػػػػؿ تػػػػیمّ  ـ ذلػػػػؾ الػػػػبعض ممموكػػػػًا وأباحػػػػو المالػػػػؾ لمجمیػػػػع  وا 
 . غیر ال

ـ سػابقًا فػي األغسػاؿ یجػري فػي التػیمّ   حكػـ التػداخؿ الػذي مػرّ  :ٖٚٛمسألة 
 ـ واحػػػد عػػػف الجمیػػػع أیضػػػًا  فمػػػو كػػػاف ىنػػػاؾ أسػػػباب عدیػػػدة لمغسػػػؿ  یكفػػػي تػػػیمّ 

ـ بػداًل عنػو  یحػتج إلػى الوضػوء أو التػیمّ   جممتيػا الجنابػة  لػـوحینئٍذ ف ف كاف مػف 
اّل   بػػداًل عنػػػو إذا كػػاف محػػػدثاً  ـ آخػػػر  فػػاألحوط األولػػػى اإلتیػػاف بالوضػػػوء أو تػػیمّ وا 

طة فحیػػث أیضػػًا  نعػػـ إذا كػػاف مػػف جممتيػػا غسػػؿ االستحاضػػة المتوّسػػ باألصػػغر 
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ـ الوضػػوء إلػػى التػػیمّ  فػػالبلـز ضػػـّ  - ـتقػػدّ كمػػا  - عمػػى االحتیػػاط وجوبػػو مبنػػيّ  إفّ 
 البدیؿ عنو مع وجداف الماء بمقداره.

ؿ ػػػو تغسیػػػب عمیػػػیج فْ وَمػ إذا اجتمع جنب ومحدث باألصغر  :ٖٛٛمسألة 
  لواحػػػد مػػػنيـ فقػػػط فػػػ ف اخػػػتّص إاّل یكفػػػي  ال وكػػػاف ىنػػػاؾ مػػػاءً  - كولّیػػػو - تمی ػػػ

اّل  ف عمیػو صػرفو فیمػاؼ فیػو تعػیّ التصرّ  أحدىـ بجواز  ف  فمػف تمّكػىػو وظیفتػو  وا 
ف عمیػو منيـ مف تحصیؿ االختصاص بو ولو بالتسػابؽ إلیػو أو ببػذؿ عػوض تعػیّ 

اّل  ت أیضػًا ـ  نعـ مف كاف محػدثًا ووجػب عمیػو تغسػیؿ مّیػ وجب عمیو التیمّ ذلؾ وا 
 فمع عدـ كفایة الماء لؤلمریف فاألحوط لزومًا صرفو في رفع حدث نفسو.

ـ فحالػػو جػػود حاجػػب فػػي بعػػض مواضػػع التػػیمّ فػػي و  إذا شػػؾّ  :ٜٖٛمسػػألة 
ى یحصػػػؿ الیقػػػیف أو االطمئنػػػاف حػػػاؿ الوضػػػوء والُغسػػػؿ فػػػي وجػػػوب الفحػػػص حتّػػػ

 بالعدـ.



 

 المبحث السادس
 الطيارة مف الخبث

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 في األعياف النجسة

 وىي عشرة:
كػػؿ ـ األحیػػواف لػػو نفػػس سػػائمة محػػرّ  البػػوؿ والغػػائط مػػف كػػؿّ  ؿ والثػػاني:األوّ 

فبولػػػػػو وخػػػػػرؤه ؿ األكػػػػػؿ ا محّمػػػػػؿ والموطػػػػػوء  أّمػػػػػباألصػػػػػؿ  أو بالعػػػػػارض كػػػػػالجبّل 
یتػػػػرؾ  الاألكػػػػؿ  و  ـلیسػػػػت لػػػػو نفػػػػس سػػػػائمة مػػػػف محػػػػرّ  طػػػػاىراف  وكػػػػذا خػػػػرؤ مػػػػا

 االحتیاط باالجتناب عف بولو إذا عّد ذا لحـ عرفًا.
ف كػػػػاف غیػػػػ ذرقػػػػو طػػػػاىراف          و بػػػػوؿ الطیػػػػر  :ٜٖٓمسػػػػألة  مػػػػأكوؿ المحػػػػـ   روا 

 ؿ.عارض كالجبّل مأكوؿ المحـ بال نحوه  دوف غیر ألصؿ كالخفاش و با
رئػو ویحتػاط لو نفسػًا سػائمة  محكػوـ بطيػارة خُ  في أفّ  شؾّ ما یُ  :ٜٖٔمسألة 

مػو ؿ األكػؿ أو محرّ و محّمػفػي أّنػ شػؾّ یُ  ا مػاوأمّ  - ـكما تقدّ  - باالجتناب عف بولو
 فیحكـ بطيارة بولو وخرئو.

ف َحػػػحیػػػوا مػػػف كػػػؿّ  المنػػػيّ  الثالػػػث: أكػػػؿ لحمػػػو عمػػػى  ؿّ ف لػػػو نفػػػس سػػػائمة وا 
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   األحوط لزومًا  وكذلؾ السائؿ الخارج مػف المػرأة الموجػب لجنابتيػا عمػى مػا مػرّ 
 . نفس سائمة فطاىر لو ما لیس ا منيّ وأمّ 

ف كاف محّمػ میتة اإلنساف وكؿّ  الرابع: ؿ األكػؿ وكػذا حیواف ذي نفس سائمة وا 
ف كانػػػػت صػػػػغاراً  ف اغتسػػػػؿ   ویسػػػػتثنى منيػػػػا الشػػػػيید وَمػػػػأجزاؤىػػػػا المبانػػػػة منيػػػػا وا 

 عمیو أو القصاص منو. إلجراء الحدّ 
نزلػػة المیتػػة  ویسػػتثنى مػػف ذلػػؾ: بم الجػػزء المقطػػوع مػػف الحػػيّ  :ٕٜٖمسػػألة 

 تنفصػػػػؿ بسػػػػيولةا الحیػػػػاة و التػػػػی زالػػػػت عنيػػػػ  ینفصػػػػؿ مػػػػف األجػػػػزاء الصػػػػغار مػػػػا
ب رَ الَجػػػ شػػػور ومػػػا یعمػػػو الشػػػفة والقػػػروح ونحوىػػػا عنػػػد البػػػرء  وق كالثػػػالوؿ والبثػػػور 

 ونحػوه مػف الجسػـ فػ فّ  ینفصػؿ بالحػؾّ  ینفصؿ مف شػعره  ومػا صؿ بماه المتّ ونحو 
 .إذا فصؿ مف الحيّ  و طاىر ذلؾ كمّ 

يػػػػػا الحیػػػػػاة طػػػػػاىرة  وىػػػػػي: تحمّ  أجػػػػػزاء المیتػػػػػة إذا كانػػػػػت ال :ٖٜٖة مسػػػػػأل
الصػػػػػوؼ  والشػػػػػعر  والػػػػػوبر  والعظػػػػػـ  والقػػػػػرف  والمنقػػػػػار  والظفػػػػػر  والمخمػػػػػب  

ف لػػـ ة إذا اكتسػػت القشػػر   والبیضػػمػػؼ  والسػػفّ والػػریش  والظ ب  یتصػػمّ  األعمػػى وا 
أـ   و مػأخوذًا مػف الحیػواف الحػبلؿ أـ الحػراـ  وسػواء ُأخػذ بجػز  سواء أكػاف ذلػؾ كّمػ

أـ غیرىمػػػػػا  نعػػػػػـ یجػػػػػب َغسػػػػػؿ المنتػػػػػوؼ مػػػػػف رطوبػػػػػات المیتػػػػػة  ویمحػػػػػؽ  نتػػػػػؼٍ 
لضػرع الػنجس  یػنجس بمبلقػاة ا نفحة  وكذلؾ المبف في الضػرع والبالمذكورات اإل

ف كاف األحوط استحبابًا  مػأكوؿ المحػـ  ىػذا  إذا كػاف مػف غیػر  سّیما اجتنابو والوا 
 یستثنى منيا شيء. ا میتة نجسة العیف فبلالعیف  أمّ  و في میتة طاىرةكمّ 

ولػو بعػبلج  فػأرة المسػؾ طػاىرة إذا انفصػمت مػف الظبػي الحػيّ : ٜٖٗمسألة 
حیػػػاة عنيػػػا  وفػػػي حكميػػػا المبانػػػة مػػػف ة لبلنفصػػػاؿ بػػػزواؿ البعػػػد صػػػیرورتيا معػػػدّ 
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بنػى عمػى فػي حاليػا یُ  ى فطػاىرة مطمقػًا  ومػع الشػؾّ ا المبانة مػف المػذكّ المیتة  وأمّ 
في نفسو  نعػـ لػو عمػـ مبلقاتػو لمػنجس مػع الرطوبػة  ا المسؾ فطاىر الطيارة  وأمّ 

 بنجاستو.المسریة حكـ 
قػػرب والسػػمؾ  سػػائمة طػػاىرة  كػالوزغ والعلػو نفػػس  میتػة مػػا ال :ٜٖ٘مسػػألة 
لػو نفسػًا سػائمة  فػي أفّ  یشػؾّ  ما ثبت باالختبػار  وكػذا میتػة مػا اش عمىومنو الخفّ 

 أـ ال.
التذكیػة  غیػر  آخػر  المػراد مػف المیتػة مػا اسػتند موتػو إلػى أمػر  :ٜٖٙمسألة 

 .عمى الوجو الشرعيّ 
فػي  ما یؤخذ مف ید المسػمـ مػف المحػـ والشػحـ والجمػد إذا شػؾّ  :ٜٖٚمسألة 
ّیػة ظػاىرًا  بشػرط اقتػراف یػده بمػا یقتضػي وانو فيو محكوـ بالطيػارة والحمّ تذكیة حی

فًا یناسػػب التذكیػػة  وفػػي حكػػـ المػػأخوذ مػػف یػػد المسػػمـ مػػا صػػنع فو فیػػو تصػػرّ تصػػرّ 
أّف  یعمػػـ لػػـإذا  - یؤخػػذ مػػف سػػوؽ المسػػممیف فیيػػا المسػػمموف  ومػػافػػي أرض غمػػب 

أو  عمػػػـ بسػػػبؽ یػػػد الكػػػافر فػػػي الثبلثػػػة بػػػیف ال فػػػرؽ الو  - مسػػػمـ المػػػأخوذ منػػػو غیػػػر 
سػػػػوقو عمیػػػػو وعدمػػػػو إذا احتمػػػػؿ أّف ذا الیػػػػد المسػػػػمـ أو المػػػػأخوذ منػػػػو فػػػػي سػػػػوؽ 

كیتػػػو عمػػػى الوجػػػو تذ ي لصػػػنعو فػػػي بمػػػد اإلسػػبلـ قػػػد أحػػػرز المسػػممیف أو المتصػػػدّ 
 .الشرعيّ 
مػػع  - تػػوا حّمیّ یوجػػد مطروحػػًا فػػي أرض المسػػممیف فػػیحكـ بطيارتػػو  وأّمػػ ا مػػاوأّمػػ

االحتیػػػػاط  یتػػػػرؾ الإشػػػػكاؿ و  فمحػػػػؿّ  - بلثػػػػةالث مػػػػور ؽ أحػػػػد األُ عػػػػدـ االطمئنػػػػاف بسػػػػب
 باالجتناب عنو.
خػػػػذت مػػػػف أیػػػػدي الكػػػػافریف واحتمػػػػؿ كونيػػػػا المػػػػذكورات إذا أُ  :ٜٖٛمسػػػػألة 
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  یجػػوز الالصػػبلة فیيػػا  ولكػػف  وكػػذا بجػػواز ى یحكػػـ بطيارتيػػا مػػأخوذة مػػف المػػذكّ 
بكونيػا مسػبوقة بأحػد ى  ولػو مػف جيػة العمػـ أخػذىا مػف المػذكّ  یحػرز   مػا لػـ أكميا
 مة.الثبلثة المتقدّ  مور األُ 

ا الفػرخ السقط قبؿ ولوج الروح نجس عمى األحػوط لزومػًا  وأّمػ :ٜٜٖمسألة 
 . البیض فيو طاىر في

ش الحیػػػواف رْ ؿ إلیػػػو المػػػبف فػػػي ِكػػػوىػػػي مػػػا یتحػػػوّ  - نفحػػػةاإل :ٓٓٗمسػػػألة 
ف أخػذت مػػف الم - ؿخْ ي والس ػدْ الرضػیع كالَجػػ ـ  یتػة كمػػا تقػػدّ محكومػػة بالطيػػارة وا 

  إذا ثبػػػت أفّ ولكػػف یجػػػب غسػػؿ ظاىرىػػػا لمبلقاتػػػو أجػػزاء المیتػػػة مػػع الرطوبػػػة  إاّل 
حكػـ عندئػػٍذ بطيارتيػػا و یُ تقبػػؿ الغسػؿ ف ّنػػ متماسػكة ال ة غیػػر المتعػارؼ كونيػػا مػادّ 

نفحػة فيػو نجػس إذا لمكػرش الػذي قػد یطمػؽ عمیػو اإل اخميّ ا الغشػاء الػدمطمقًا  وأمّ 
 خذ مف المیتة.أُ 

ا دـ مػا ال نفػس لػو سػائمة الػدـ مػف الحیػواف ذي الػنفس السػائمة  أّمػ مس:الخا
 . كدـ السمؾ ونحوه فيو طاىر

و مػف الحیػواف ذي یدري أنّ  دمًا ال - مثبلً  - إذا وجد في ثوبو :ٔٓٗمسألة 
 النفس السائمة أو مف غیره بنى عمى طيارتو.

ط لزومػػًا  دـ العمقػػة المسػػتحیمة مػػف النطفػػة نجػػس عمػػى األحػػو  :ٕٓٗمسػػألة 
 . ا الدـ الذي یكوف في البیضة فطاىروأمّ 

وـ ػػػح محكػػػأو الذب ى بػالنحر الػدـ المتخّمػؼ فػي الحیػواف المػذكّ  :ٖٓٗمسألة 
 - یف التػػػػي یػػػػذبح بيػػػػػاة مثػػػػؿ السػػػػكّ س بنجاسػػػػة خارجّیػػػػیتػػػػنجّ   أفإاّل  - ارةػبالطيػػػػ

 ىذا الحكـ بالحیواف مأكوؿ المحـ عمى األحوط لزومًا. ویختّص 
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و دـ فػػي أّنػػ یشػػؾّ  ؿ شػػيء أصػػفر إذا خػػرج مػػف الجػرح أو الػػدمّ  :ٗٓٗمسػػألة 
 یجػػب الو دـ أـ قػػیح  و ف جيػػة الظممػػة أّنػػمػػ وكػػذا إذا شػػؾّ   یحكػػـ بطيارتػػو أـ ال

يػا دـ أو مػاء فػي أنّ  جسده فخرجػت رطوبػة یشػؾّ  وكذلؾ إذا حؾّ   ـعمیو االستعبل
 یحكـ بطيارتيا. أصفر 

 عند الحمب نجس ومنّجس لو.الدـ الذي قد یوجد في المبف  :٘ٓٗمسألة 
اف  بجمیػػع أجزائيمػػا وفضػػبلتيما البّرّیػػ الكمػػب والخنزیػػر  السػػادس والسػػابع:
 یف.ورطوباتيما دوف البحریّ 

  وأّمػا غیػره العنبػيّ  خػذ مػف العصػیر المت   الخمر  والمػراد بػو المسػكر  الثامف: 
مػػػػا  و إاّل سػػػػبرتو بجمیػػػػع أنواعػػػػومنػػػػو اإل - باألصػػػػالةوالكحػػػػوؿ المػػػػائع  مػػػػف المسػػػػكر 

ف كاف رعایة االحتیاط أولى. -  یحصؿ مف تصعید الخمر  فمحكوـ بالطيارة وا 
 بغیػػر أو  یػػنجس بغمیانػػو بنفسػػو أو بالنػػار  ال بػػيّ العن العصػػیر  :ٙٓٗسػػألة م

 ذا ذىػػػب ثمثػػػاه أو بغیرىػػػا  فػػػ یػػػذىب ثمثػػػاه بالنػػػار   و یحػػػـر شػػػربو مػػػا لػػػـذلػػػؾ  ولكّنػػػ
 - فیمػا إذا غمػى بنفسػو يَ ِعػدُّ كمػا ا - سػكراً صػیرورتو م یحرز   حبلاًل إذا لـ صار 
اّل    بالتخمیؿ.یحّؿ إاّل   فبلوا 

یحػـر بػو  یػنجس بالغمیػاف  كمػا ال ال التمريّ و  الزبیبيّ  العصیر  :ٚٓٗ مسألة
والزبیػػب والكشػػمش  وضػػع التمػػر    فیجػػوز بالغمیػػاف صػػیرورتو مسػػكراً  یحػػرز   لػػـ مػػا

ى المسػمّ  بس التمػر طبیل وغیرىا  وكذا دِ وال يّ شِ حْ ؽ والمَ رَ في المطبوخات مثؿ المَ 
 بدبس الدمعة.
یوجػػب النشػػوة عػػادة  مػػف الشػػعیر  خػػذوىػػو شػػراب مت   - اعالفّقػػ :ٛٓٗمسػػألة 

یحػػػػـر شػػػػربو بػػػػبل  - اءالػػػػذي یصػػػػفو األطّبػػػػ السػػػػكر  ولػػػػیس منػػػػو مػػػػاء الشػػػػعیر  ال
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 إشكاؿ  واألحوط لزومًا أف یعامؿ معو معاممة النجس.
أو   اإلسػػبلـ ینتحػػؿ دینػػًا  أو انتحػػؿ دینػػًا غیػػر   لػػـ فْ   وىػػو َمػػالكػػافر التاسػػع:

بحیػػث رجػػع جحػػده إلػػى  و مػػف الػػدیف اإلسػػبلميّ عمػػـ أّنػػانتحػػؿ اإلسػػبلـ وجحػػد مػػا یُ 
)صػػػّمی ا عمیػػػو  الرسػػػالة ولػػػو فػػػي الجممػػػة  بػػػأف یرجػػع إلػػػى تكػػػذیب النبػػػيّ  إنكػػار 
ا فػػػػي العقائػػػػد كالمعػػػػاد أو فػػػػي غیرىػػػػ تعػػػػالیغػػػػو عػػػػف ا فػػػػي بعػػػػض مػػػػا بمّ  وآلػػػػو(

عػػده عػػف كػػاف بسػػبب بُ  یرجػػع جحػػده إلػػى ذلػػؾ بػػأف  ا إذا لػػـة  وأّمػػكاألحكػػاـ الفرعّیػػ
ة ا الفػػرؽ الضػػالّ بكفػػره  وأّمػػیحكػػـ  بلة وجيمػػو بأحكػػاـ ىػػذا الػػدیف فػػمیّ البیئػػة اإلسػػبل

 المنتحمة لئلسبلـ فیختمؼ الحاؿ فیيـ.
الغبلة  وىـ عمى طوائػؼ مختمفػة العقائػد  فمػف كػاف مػنيـ یػذىب فػي  فمنيـ:

 ه دوف غیره.حكـ بکفر  ـ لمكافر یؼ المتقدّ ینطبؽ عمیو التعر  ه إلى حدّ وّ غم
 )عمػػػػػیيـ السػػػػػبلـ( النواصػػػػػب  وىػػػػػـ المعمنػػػػػوف بعػػػػػداوة أىػػػػػؿ البیػػػػػت ومػػػػػنيـ:

 ىـ.إشكاؿ في کفر  وال
 الخػػػوارج  وىػػػـ عمػػػى قسػػػمیف: ففػػػیيـ مػػػف یعمػػػف بغضػػػو ألىػػػؿ البیػػػت ومػػػنيـ:

ف عػ یكػوف الفیندرج في النواصب  وفیيـ مػف  )عمیيـ السبلـ(  - ّد مػنيـكػذلؾ وا 
 ه.بکفر  یحكـ بلف - باعو فقييـالتّ 

ف ّنػػو  الكتػػابيّ  الكػػافر  مػػًا غیػػر نجػػس بجمیػػع أقسػػامو عمػػی األحػػوط لزو  الكػػافر و 
ف كػػػػاف االحتیػػػػاط حسػػػػنًا  و یبعػػػػد الحكػػػػـ بطي ال  أمػػػػا المرتػػػػّد فیمحقػػػػو حكػػػػـارتػػػػو  وا 

 الطائفة التي لحؽ بيا.
ا مػػػف الحیػػػواف الجػػػبّلؿ عمػػػى األحػػػوط عػػػرؽ اإلبػػػؿ الجبّللػػػة وغیرىػػػ العاشػػػر:

 لزومًا.
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   تنبيو
ف كػاف  وتجػوز  عػرؽ الجنػب مػف الحػراـ طػاىر  :ٜٓٗمسألة  الصػبلة فیػو وا 

األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا االجتنػػػػاب عنػػػػو فیمػػػػا إذا كػػػػاف التحػػػػریـ ثابتػػػػًا لموجػػػػب الجنابػػػػة 
دوف  - مػػػع العمػػػـ بحاليػػػا - بعنوانػػػو كالزنػػػاء والمػػػواط واالسػػػتمناء ووطء الحػػػائض

 الصائـ  أو مخالفة النذر  ونحو ذلؾ. ك فطار  إذا كاف بعنواف آخر  ام
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 الفصؿ الثاني
 ة سراية النجاسة إلى المالقيكيفيّ 

تسػػػري النجاسػػػة  إذا القػػػى الجسػػػـ الػػػنجس ال الطػػػاىر  الجسػػػـ :ٓٔٗمسػػػألة 
د النػػداوة  إذا كػػاف فػي أحػػدىما رطوبػة مسػػریة  ویقصػػد بيػا مػػا یقابػؿ مجػػرّ إلیػو  إاّل 

ف فػػػػرض سػػػػرایتيا لطػػػػوؿ المػػػػدّ  التػػػي تعػػػػدّ  ة  فالمنػػػػاط فػػػػي مػػػػف األعػػػػراض عرفػػػػًا وا 
ف كػػاف االنفعػػاؿ ر  فیػػو نفػػوذ النجاسػػة وال بقػػاء   یعتبػػر الطوبػػة أحػػد المتبلقیػػیف  وا 

 أثرىا.
  وكػذا لػو بالمبلقػاة س الطػاىر یتػنجّ  فػبل یفیف جافّ ا إذا كانا یابسیف أو ندیّ وأمّ  

يػػا إذا   ف نّ اتة ونحوىمػػا مػػف الفمػػزّ لفّضػػرطوبػػة كالػػذىب وا كػػاف أحػػدىما مائعػػًا بػػبل
 مػػػع رطوبػػػة الظػػػرؼ أو وصػػػوؿ رطوبػػػة إاّل   ستتػػػنجّ  أذیبػػػت فػػػي ظػػػرؼ نجػػػس ال

 لیو مف الخارج.نجسة إ
السرداب إذا كانػت األرض نجسػة  الفراش الموضوع في أرض :ٔٔٗمسألة 

ف سػػرت رطوبػػة األرض إلیػػو وصػػار  ال  ثقػػیبًل بعػػد أف كػػاف خفیفػػًا  فػػ فّ  یػػنجس وا 
توجب سرایة النجاسػة  وكػذلؾ جػدراف المسػجد  المسریة ال ىذه الرطوبة غیر مثؿ 

الرطوبػة السػاریة منيػا  لبعض المواضع النجسػة مثػؿ الكنیػؼ ونحػوه فػ فّ  المجاور 
ف كانت مؤثّ إلى الجدراف لیست مسریة  وال موجبة لتنجّ  عمػى  رة في الجػدار سيا وا 

 ي إلى الخراب.نحو قد تؤدّ 
المػػائع  یكػػوف ال سػػرایة النجاسػػة فػػي المائعػػات أفي یشػػترط فػػ :ٕٔٗمسػػألة 

اّل  تسػػػري إلػػػى  ت النجاسػػػة بموضػػػع المبلقػػػاة وال اختّصػػػمتػػػدافعًا إلػػػى النجاسػػػة  وا 
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تسري  الماء مف اإلبریؽ عمى شيء نجس ال صبّ  صؿ بو مف األجزاء  ف فّ اتّ  ما
ف ا فػػي اإلبریػػؽ  وكػػذا الحكػػـ لػػو كػػاف التػػدافع مػػالنجاسػػة إلػػى العمػػود فضػػبًل عّمػػ

 األسفؿ إلى األعمى كما في النافورة.
األجسػػػاـ الجامػػػدة إذا القػػػت النجاسػػػة مػػػع الرطوبػػػة المسػػػریة  :ٖٔٗمسػػػألة 

تسػػري النجاسػػة  غیػػره مػػف األجػػزاء المجػػاورة لػػو فػػبلا صػػاؿ  أّمػػس موضػػع االتّ تػػنجّ 
ف كانت الرطوبة المسریة مستوعبة لمجسػـ  فالخیػار  یل أو نحوىمػا أو البّطػ إلیو وا 

صاؿ منو ال غیر  وكػذلؾ بػدف اإلنسػاف إذا س موضع االتّ النجاسة یتنجّ إذا القتو 
س الموضػػػع و إذا القػػػى النجاسػػػة تػػػنجّ ف ّنػػػ - ولػػػو كػػػاف كثیػػػراً  - كػػػاف عمیػػػو عػػػرؽ

و ف ّنػػػػ س عمػػػػى الموضػػػػع اآلخػػػػر  أف یجػػػػري العػػػػرؽ المتػػػػنجّ المبلقػػػػي ال غیػػػػره  إاّل 
 سو أیضًا.ینجّ 

المػػائع  یكػػوف العػػات أف سػػرایة النجاسػػة فػػي المائیشػػترط فػػي  :ٗٔٗمسػػألة 
اّل  س الغمػػػػػیظ إذا أصػػػػػابتو بْ ت بموضػػػػػع المبلقػػػػػاة ال غیػػػػػر  فالػػػػػد   اختّصػػػػػغمیظػػػػػًا وا 
غیػر   صػاؿ الس موضػع االتّ یتػنجّ جزائػو بػؿ النجاسة إلػى تمػاـ أ  تسرِ   النجاسة لـ

وكػذا الحكػـ فػي المػػبف الغمػیظ  نعػـ إذا كػػاف المػائع رقیقػًا سػػرت النجاسػة إلػى تمػػاـ 
ف فػػي مْ ّؿ وأیضػػًا الس ػػعمػػى األحػػوط لزومػػًا  وذلػػؾ مثػػؿ الحمیػػب والَخػػأجزائػو مطمقػػًا 

ع إذا كػػاف ػالمائػ ة ىػو أفّ فػي الغمظػة والرّقػ اـ البػرد  والحػدّ اـ الصػیؼ بخػبلؼ أّیػأّیػ
ف امػػتؤل بعػد ذلػػؾ - ذػػػو خالیػًا حػػیف األخػػػػػيء بقػي مكانػو شػػػػػث لػو أخػػذ منػػػػػبحی  وا 
ف امتؤل مكانو بمجرّ  -  ألخذ فيو رقیؽ.د افيو غمیظ  وا 

یبلقیػو مػع  مػااة عیف النجاسة كالنجس ینج س س بمبلقالمتنجّ  :٘ٔٗمسألة 
س مبلقیػػػو فیمػػػػا إذا س یػػػنجّ المتػػػنجّ س بمبلقػػػاة الرطوبػػػة المسػػػریة  وكػػػذلؾ المتػػػنجّ 
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اّل د الوسػػػاتتعػػػدّ   لػػػـ ف كػػػاف األحػػػوط ینّجسػػػ  فػػػبلئط بینػػػو وبػػػیف عػػػیف الػػػنجس وا  و وا 
س  فػػ ذا إذا القػػت الیػػد الیمنػػى البػػوؿ فيػػي تتػػنجّ  : اسػػتحبابًا االجتنػػاب عنػػو  مػػثبلً 

القتيا الید الیسرى مع الرطوبة حكـ بنجاسػتيا أیضػًا  وكػذا إذا القػى الیػد الیسػرى 
كالثوب ف نو یحكـ بنجاستو  ولكف إذا القػى الثػوب شػيء  مع الرطوبة شيء آخر 

 بنجاستو. یحكـ بلبة سواء أكاف مائعًا أـ غیره فمع الرطو  آخر 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾؽط 

 الثالثالفصؿ 
 ما يثبت بو النجاسة

تثبػػػت النجاسػػػة بػػػػالعمـ وباالطمئنػػػاف الحاصػػػؿ مػػػف المناشػػػػئ  :ٙٔٗمسػػػألة 
 - یكػػػػوف مػػػػورد الشػػػػيادة نفػػػػس السػػػػبب بشػػػػرط أف - ة وبشػػػػيادة العػػػػدلیفالعقبلئّیػػػػ
لثقة إشكاؿ العدؿ الواحد فضبًل عف مطمؽ ا ذي الید  وفي ثبوتيا ب خبار  وب خبار 

 االطمئناف. یوجب  لـ ما
 مػا یؤخػذ مػف أیػدي الكػافریف المحكػومیف بالنجاسػة مػف الخبػز : ٚٔٗلة مسػأ

 أف یعمػػـ بمباشػػرتيـ والزیػػت والعسػػؿ ونحوىػػا مػػف المائعػػات والجامػػدات طػػاىر  إاّل 
 بالنجاسة ال عبرة بو. لو بالرطوبة المسریة  وكذلؾ ثیابيـ وأوانیيـ  والظفّ 

 الرابعالفصؿ 
 نجاسة بدف المصّمي وثيابو

الواجبػػة والمندوبػػة وكػػذلؾ فػػي  - ة الصػػبلةیشػػترط فػػي صػػحّ  :ٛٔٗمسػػألة 
ي وتوابعػػػو مػػػػف شػػػػعره وظفػػػػره ونحوىمػػػػا  طيػػػػارة بػػػػدف المصػػػػمّ  - ةأجزائيػػػا المنسػػػػیّ 

الصػػبلة فیػػو كمػػا  تػػتـّ  ال  مػػاوغیػػره  إاّل  فػػرؽ بػػیف السػػاتر  وطيػػارة ثیابػػو مػػف غیػػر 
 فػػي عمػی تفصػیؿ مػذكور الواجػب والمنػدوب كالصػبلة فػػي ذلػؾ سػیأتي  والطػواؼ 

 محّمو.
رًا ي مضػػطجعًا إف كػػاف متػػدثّ ى بػػو المصػػمّ الغطػػاء الػػذي یتغّطػػ :ٜٔٗسػػألة م

اّل بو بحیث یصدؽ عرفًا أنّ    فبل.و لباسو وجب أف یكوف طاىرًا وا 
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وىػػو مػػا  - السػػجود ة الصػػبلة طيػػارة محػػؿّ یشػػترط فػػي صػػحّ  :ٕٓٗمسػػألة 
 دوف غیره مف مواضع السجود. - ى وضع الجبيةیحصؿ بو مسمّ 
یجتػػػػزأ بصػػػػبلة واحػػػػدة فػػػػي بعػػػػض أطػػػػراؼ العمػػػػـ اإلجمػػػػالي  :ٕٔٗمسػػػػألة 

یجتػػػػزأ بيػػػػا فػػػػي الشػػػػبية  محصػػػػورة  وال إذا كانػػػػت الشػػػػبية غیػػػػر بنجاسػػػػة المبػػػػاس 
المعمػػػوـ  الصػػػبلة فػػػي أطرافيػػػا زائػػػدًا عمػػػى المقػػػدار  المحصػػػورة  بػػػؿ یجػػػب تكػػػرار 

وقوعيػػػػا فػػػػي المبػػػػاس الطػػػػاىر  فمػػػػو عمػػػػـ بنجاسػػػػة ثػػػػوبیف مػػػػف  باإلجمػػػػاؿ لیحػػػػرز 
ف عمػـ بثبلثػة كفػاه یصػمّ  محدودة مف الثیاب كفاه أف مجموعة ي فػي ثبلثػة منيػا وا 
فػي الفصػؿ   السػجود  وقػد مػرّ  ي في أربع وىكذا  وكذلؾ الحكـ في محػؿّ أف یصمّ 

 المحصورة. ة وغیر الرابع مف أقساـ المیاه ضابط الشبية المحصور 
سػة فػي بطػبلف الصػبلة لنجا - عمى األحوط لزومػاً  - فرؽ ال :ٕٕٗمسألة 

ة الطيػػارة لمصػػبلة ي عالمػػًا بشػػرطیّ البػػدف أو المبػػاس أو المسػػجد بػػیف كػػوف المصػػمّ 
ونػػػو جػػاىبًل بػػػذلؾ عػػػف نجػػػس  وبػػیف ك - مػػثبلً  كػػػالخمر  - الشػػػيء الكػػذائيّ  وبػػأفّ 

 ا إذا كػػػاف جػػػاىبًل بػػػو عػػػف قصػػػور معػػػذورًا فػػػي جيمػػػو  وأّمػػػ یكػػػوف البػػػأف  تقصػػػیر 

 مػا لػو وثػؽ بمػف أخبػره بػالحكـفػي جيمػو ك ىو المعػذور  صبلتو  والقاصر  فتصحّ 

 ف الخبلؼ.تبیّ  ـ  ثُ 
ى فػرغ مػف صػبلتو بيػا حتّػ یعمػـ  لػـإذا كػاف جػاىبًل بالنجاسػة و  :ٖٕٗمسألة 

ًا فػػػي شػػاكّ یكػػػف  لػػـقضػػػاء فػػي خارجػػػو  ىػػذا إذا إعػػادة عمیػػػو فػػي الوقػػت وال ال فػػبل
ا یحصػؿ لػو العمػـ بيػا  وأّمػ  وفحػص ولػـ الدخوؿ في الصبلة أو شػؾّ النجاسة قبؿ 

اإلعػػػادة والقضػػػاء إذا  - عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً  - ص فتمزمػػػوالمػػػتفحّ  غیػػػر  لشػػػاؾّ ا
 وجدىا بعد الصبلة.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضؾط 

إذا عمـ بالنجاسػة فػي أثنػاء الصػبلة وعمػـ بسػبؽ حػدوثيا عمػى  :ٕٗٗمسألة 
ف كػػاف الوقػػت  الػػدخوؿ فیيػػا فػػ ف كػػاف الوقػػت واسػػعًا فػػاألحوط وجوبػػًا اسػػتئنافيا  وا 

بػػبل لػػزوـ  مكػػف النػػزع أو التبػػدیؿ أو التطيیػػر ى عػػف إدراؾ ركعػػة  فػػ ف أضػػیقًا حتّػػ
اّل  المنافي فعؿ ذلؾ وأتـّ   ى فیو  واألحوط استحبابًا القضاء أیضًا. صمّ الصبلة وا 

إذا عمػـ بالنجاسػة فػي أثنػاء الصػبلة واحتمػؿ حػدوثيا بعػد الػدخوؿ  :ٕ٘ٗمسألة 
ینػػػػافي  أو التبػػػدیؿ أو النػػػزع عمػػػى وجػػػو ال  ب عنيػػػا بػػػػالتطيیرفیيػػػا فػػػ ف أمكػػػف التجّنػػػ
ذا صػػبلتو وال إعػػادة  الصػػبلة فعػػؿ ذلػػؾ وأتػػـّ  ذلػػؾ فػػ ف كػػاف الوقػػت یمكػػف  لػػـعمیػػو  وا 

ف  كػاف ضػیقًا أتّميػا مػع النجاسػة واسعًا فاألحوط وجوبػًا اسػتئناؼ الصػبلة بالطيػارة  وا 
 شيء عمیو. وال

ى  فػػ ف كػػاف إذا عمػػـ بنجاسػػة البػػدف أو المبػػاس فنسػػیيا وصػػمّ  :ٕٙٗمسػػألة 
ظ فػاألحوط لزومػًا أف یعیػد الصػبلة  سػواء ىمػاؿ وعػدـ الػتحفّ نسػیانو ناشػئًا عػف اإل

ا إذا الوقػت  وأّمػ بعد مضػيّ  ر تذكّ في أثنائيا أـ بعد الفراغ منيا  وىكذا لو  ر أتذكّ 
 ـ.منشأ نسیانو اإلىماؿ فحكمو حكـ الجاىؿ بالموضوع وقد تقدّ  یكف  لـ

ف تبػػیّ  ـ  ثُػ تػوبطيار  اً ى فیػو مطمئّنػإذا غسػؿ ثوبػو الػنجس وصػمّ  :ٕٚٗمسػألة  
  بالنجاسة.و كاف جاىبلً القضاء ألنّ  تجب اإلعادة وال  النجاسة باقیة فیو لـ أفّ 

نزعػػو لبػػرد أو نحػػوه  یمكػػف  لػػـ ثوبػػًا نجسػػًا فػػ ف یجػػد إاّل  إذا لػػـ :ٕٛٗمسػػألة 
ف كػػػاف األحػػػػوط  یجػػػب الى فیػػػو و صػػػمّ  عمیػػػو القضػػػػاء  وكػػػذلؾ إف أمكػػػف نزعػػػو وا 

 والصبلة عاریًا.استحبابًا الجمع بیف الصبلة فیو 
إذا كاف عنػده ثوبػاف یعمػـ إجمػااًل بنجاسػة أحػدىما وجبػت الصػبلة  :ٜٕٗمسألة 

فمنيمػػػا كمػػػا مػػػرّ  فػػػي كػػػؿ   أحػػػدىما ي فػػػي  مػػػف صػػػبلة واحػػػدة یصػػػمّ إاّل  یػػػتمّكف  لػػػـ   وا 
احتمػااًل ومحػػتمبًل   بینيمػػا مػع عػػدـ التػرجیح ألحػػدىما عمػى اآلخػػر  ر عاریػًا  ویتخّیػ ال
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اّل   المرّجح منيما. ر  فیمزمو اختیاوا 
عنػده مػف  یكػف لػـس موضعاف مف بدنو أو مف ثوبػو و إذا تنجّ  :ٖٓٗمسألة 
أحػػدىما  یكفػػي ألحػػدىما وجػػب تطيیػػر  یكفػػي لتطيیرىمػػا معػػًا  لكػػف كػػاف المػػاء مػػا

حػػػد العنػػػواف أو متّ  واألشػػػدّ  أو األخػػػؼّ  واألكثػػػر   مػػػع الػػػدوراف بػػػیف األقػػػؿّ رًا إاّل مخّیػػػ
 عمػى األحػوط لزومػاً  -  سػًا بػدـ السػباع مػثبًل فیختػارده ككػوف أحػدىما متنجّ ومتعدّ 

ف كػػػاف كػػػؿّ  تطيیػػػر  - سػػػًا فػػػاألحوط مػػػف بدنػػػو وثوبػػػو متنجّ  الثػػػاني فػػػي الجمیػػػع  وا 
د العنػػواف أو أشػػد أو متعػػدّ   إذا كانػػت نجاسػػة الثػػوب أكثػػر البػػدف إاّل  وجوبػًا تطيیػػر 

 يما شاء.أیّ  حینئٍذ في تطيیر  ر فیتخیّ 

 الفصؿ الخامس
 وشربو وبيعو واالنتفاع بو أکؿ النجس

یشػترط  االنتفػاع بػو فیمػا ال جػوز یحـر أكؿ الػنجس وشػربو  وی :ٖٔٗمسألة 
 ارة.فیو الطي

الصػػیود  وكػػذا  والكمػػب غیػػر  والخنزیػػر  بیػػع الخمػػر   یجػػوز ال :ٕٖٗمسػػألة 
ببیػػع غیرىػػا مػػف األعیػػاف النجسػػػة  بػػػأس العمػػى األحػػوط لزومػػًا  و ة النجسػػة المیتػػ

حػػػو یبػػػذؿ بيػػػا عنػػػد العقػػبلء عمػػػى ن مػػة معتػػػدّ كانػػػت ليػػػا منفعػػػة محمّ سػػة إذا والمتنجّ 
اّل  ف كػػػػاف ليػػػػا منفعػػػػة محمّ   یجػػػػوز بل فػػػػب زائيػػػػا المػػػػاؿ  وا  ة عمػػػػى مػػػػة جزئّیػػػػبیعيػػػػا وا 

 األحوط وجوبًا.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظؾط 

 الفصؿ السادس
 نجاسة المسجد والمصحؼ والممحؽ بيما

آالتيػػا بنائيػػا مػػف الػػداخؿ وسػػطحيا و و یحػػـر تنجػػیس المسػػاجد  :ٖٖٗمسػػألة 
مسػتعمؿ فیيػا بالفعػؿ  كذلؾ مػا ىػومف البناء كاألبواب والشبابیؾ و  تعّد جزءاً  لتيا

ذا تػػػػنجّ  نحػػػػوه مػػػػف الفػػػػراش و  س شػػػػيء منيػػػػا وجػػػػب تطيیػػػػره  بػػػػؿ یحػػػػـر إدخػػػػاؿ وا 
جد مثػػػؿ یػػة إلیػػو إذا لػػػـز مػػف ذلػػؾ ىتػػؾ حرمػػة المسػػالمتعدّ   ة غیػػرالنجاسػػة العینّیػػ
یعػػػّد مػػػف توابػػػع  ما فیمػػػاسػػػیّ  البػػػو مػػػع عػػػدـ اليتػػػؾ  و  بػػػأس الوالمیتػػػة  و وضػػػع العػػػذرة 

اإلنسػػػاف وعمػػػى ثوبػػػو أو بدنػػػو دـ لجػػػرح أو قػػػرح أو نحػػػو  الػػػداخؿ  مثػػػؿ أف یػػػدخؿ
 ذلؾ.

ة إلػػى إزالػػة النجاسػػة مػػف المسػػجد ومػػا تقػػّدـ مػػف تجػػب المبػػادر  :ٖٗٗمسػػألة 
فراشػػو حتّػػى أّنػػو لػػو دخػػؿ المسػػجد لیصػػّمي فیػػو فوجػػد فیػػو طحو وآالتػػو و سػػبنائػػو و 

بلة مػع سػعة الوقػت  لكػف إلػى إزالتيػا مقػّدمًا ليػا عمػى الصػنجاسة وجبػت المبػادرة 
الضػیؽ فتجػب المبػػادرة  ا فػػيصػػّحت الصػبلة  أّمػؾ اإلزالػة عصػى و تػػر لػو صػّمى و 

األثنػاء عمػـ أّف  فػيالمسػجد و  ذا صػّمی فػيوا   الصبلة مقّدمًا ليػا عمػى اإلزالػة  إلى
ة العرفّیػة رّیػکػذا مػع عػدـ المنافػاة لمفو ضػیؽ الوقػت و  جاسة وجب اإلتماـ فػيفیو ن

أو  يتػػؾاإلزالػػة مػػع اسػػتمزاـ الغیرىمػػا یجػػب اإلبطػػاؿ و  وجوبػػًا  وفػػيعمػػی األحػػوط 
 بیف األمریف.  بدونيما یتخّیرالقدرة عمی اإلزالة بعد الصبلة و فوات 

ب المسػػػجد عمػػػى تخریػػػب شػػػيء منػػػو وجػػػ ؼ تطيیػػػر إذا توّقػػػ :ٖ٘ٗمسػػػألة 
ًا بػػػالوقؼ ففػػػي التخریػػػب مضػػػرّ ا إذا كػػػاف بػػػو  وأّمػػػ یعتػػػدّ  تطيیػػػره إذا كػػػاف یسػػػیرًا ال

ى فیمػا إذا وجػد بػاذؿ لتعمیػره  نعػـ إذا كػاف جوازه فضبًل عف الوجوب إشػكاؿ  حتّػ
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 یرتفع بو. بقاؤه عمى النجاسة موجبًا لميتؾ وجب التخریب بمقدار 
 یعػػػػدّ  ال المسػػػجد عمػػػػى بػػػذؿ مػػػاؿ یسػػػیر  طيیػػػر ؼ تإذا توّقػػػ :ٖٙٗمسػػػألة  

 نو مػػػف صػػػار یضػػػم و  والًا فػػػي حّقػػػحرجّیػػػإذا كػػػاف بذلػػػو  صػػرفو ضػػػررًا وجػػػب  إاّل 

ب فػػػي وجػػػوب إزالػػػة النجاسػػػة بػػػو  نعػػػـ مػػػف تسػػػبّ  یخػػػتّص  سػػػببًا لمتنجػػػیس  كمػػػا ال
ى ذلػؾ إلػػى نقصػاف قیمتػػو یضػمف ذلػػؾ تنجػیس مػا ىػػو وقػؼ عمػػى المسػجد إذا أدّ 

 النقصاف.
س بعػػػػض المواضػػػػع المسػػػػجد عمػػػػى تػػػػنجّ  ؼ تطيیػػػػر إذا توّقػػػػ :ٖٚٗمسػػػػألة 

 بعد ذلؾ. ّير الطاىرة وجب إذا كاف یط
كػػاف بقػػاؤه عمػػى المسػػجد و  تمّكف اإلنسػػاف مػػف تطيیػػر یػػ إذا لػػـ :ٖٛٗمسػػألة 

 النجاسػػػػة مسػػػػتمزمًا لميتػػػػؾ وجػػػػب عمیػػػػو إعػػػػبلـ غیػػػػره إذا عمػػػػـ حصػػػػوؿ التطيیػػػػر 

ف احتمؿ ذلؾ عمی األحوط لزومًا.  ب عبلمو  بؿ وا 
یسػػتمـز   مػػا إذا لػػـالمسػػجد وجػػب تطيیػػره فی س حصػػیر إذا تػػنجّ  :ٜٖٗمسػػألة 

تطيیػػره أو قطػػع موضػػع الػػنجس منػػو  ا مػػع اسػػتمزاـ الفسػػاد ففػػي جػػواز سػػاده  وأّمػػف
 إشكاؿ  نعـ إذا كػاف بقػاؤه عمػى النجاسػة موجبػًا لميتػؾ وجػب رفعػو بمػا ىػو األقػؿّ 

 ررًا مف األمریف.ض
ف كػػػػػاف  مسػػػػػجد الػػػػػذي صػػػػػار تنجػػػػػیس ال  یجػػػػػوز ال: ٓٗٗمسػػػػػألة  خرابػػػػػًا وا 

عرفػًا  ویجػب تطيیػره إذا  ف المسػجد()عنػواي فیو أحد ماداـ یصػدؽ عمیػو یصمّ  ال
 س.تنجّ 

المسػجدیف أو أحػد المكػانیف مػف إذا عمػـ إجمػااًل بنجاسػة أحػد : ٔٗٗمسألة 
 مسجد وجب تطيیرىما.

یمحػػػػػؽ بالمسػػػػػاجد المصػػػػػحؼ الشػػػػػریؼ والمشػػػػػاىد المشػػػػػرفة  :ٕٗٗمسػػػػػألة 
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 )صػػػّمی ا عمیػػػو وآلػػػو( ة بػػػؿ وتربػػػة الرسػػػوؿوالضػػػرائح المقدسػػػة والتربػػػة الحسػػػینیّ 
ؾ  فیحػػـر تنجیسػػيا إذا المػػأخوذة مػػف قبػػورىـ لمتبػػرّ  )عمػػیيـ السػػبلـ( ةاألئّمػػ ائر وسػػ

 .جب إىانتيا وتجب إزالة ما یوجبياكاف یو 
 نػػيوجعػػؿ طریقػػًا أو بُ  بَ ِصػػعنػػواف المسػػجد بػػأف غُ  ر إذا تغّیػػ :ٖٗٗمسػػألة 

ف كػػػػػاف یجػػػػب   لػػػػـیحػػػػػـر تنجیسػػػػو و   انػػػػًا أو خانػػػػًا أو نحػػػػو ذلػػػػؾ  لػػػػـدكّ  تطيیػػػػره وا 
محكومػػػػػة بأحكػػػػػاـ  فيػػػػػي غیػػػػػر  ار ا معابػػػػػد الكّفػػػػػینبغػػػػػي تركػػػػػو  وأّمػػػػػ ال االحتیػػػػػاط

خػػذت مسػػجدًا كػػأف باعوىػػا عمػػى المسػػممیف فجعموىػػا مسػػجدًا المسػػاجد  نعػػـ إذا اتّ 
 جرى عمیيا جمیع أحكاـ المسجد. 

 فيما يعفى عنو في الصالة مف النجاسات: تتميـ 
 : موروىو أُ 
ى تبرأ بانقطاع الػدـ انقطػاع حتّ باس لجروح والقروح  في البدف والمدـ ا ؿ:األوّ 

 و قُػػرح بػػاطنيّ ُجػرح أ وكػذا كػػؿّ   ةة كانػت أو داخمّیػػخارجّیػػ البواسػیر  بػرٍء  ومنػػو دـ
 . خرج دمو إلى الظاىر

ف كػػػاف األحػػػوط اإلزالػػػة أو التبػػػدیؿ وا   ترتّػػػب المشػػػّقة النوعّیػػػة عمػػػی یعتبػػػر  وال 
لػػو ثبػػات یعتػػّد بػػو و  ایكػػوف مّمػػ رح أفرح والقُػػفػػي الُجػػ عتبػػر نعػػـ یاسػػتحبابًا اعتبػػاره  

ذا زاد الػدـ عمػػى الػػدرىـ ا الجػروح والقػػروح الجزئّیػػة فیجػب تطيیرىػػا إواسػتقرار  وأّمػػ
 .  كما سیأتي
س ح المتػنجّ یْ یعفػى أیضػًا عػف الَقػ كما یعفى عف الدـ المػذكور  :ٗٗٗمسألة 

ا كػاف صؿ بو  واألحػوط اسػتحبابًا شػّده إذبو  والدواء الموضوع عمیو  والعرؽ المتّ 
 في موضع یتعارؼ شّده.
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جرحػًا  دة متقاربػة بحیػث تعػدّ إذا كانػت الجػروح والقػروح المتعػدّ  :٘ٗٗمسػألة 
غسػػمو بػػؿ ىػػو  یجػػب لػػـبعضػػيا  ی  یػػو حكػػـ الواحػػد  فمػػو بػػر واحػػدًا عرفػػًا  جػػرى عم

 ى یبرأ الجمیع.معفّو عنو حتّ 
مػى یعفى عنػو ع و دـ جرح أو قرح أو ال  الدـ أنّ  في إذا شؾّ  :ٙٗٗمسألة 

 األحوط لزومًا.
مػف الػدرىـ  ویسػتثنى مػف  الدـ في البدف والمباس إذا كانت سعتو أقػؿّ  الثاني:

ذلؾ دـ الحیض  ویمحؽ بو عمى األحػوط لزومػًا دـ نجػس العػیف والمیتػة والسػباع 
یعفػػػى عػػػف قمیميػػػا  لمحػػػـ  ودـ النفػػػاس واالستحاضػػػة فػػبلمػػأكوؿ ا بػػؿ مطمػػػؽ غیػػػر 

 . بو في الحكـ المذكور س بالدـیمحؽ المتنجّ  أیضًا  وال
فيػػو دـ واحػػد   ى الػػدـ مػػف أحػػد الجػػانبیف إلػػى اآلخػػر إذا تفّشػػ :ٚٗٗمسػػألة 

 فػي صػورة د إاّل ى مف مثؿ الظيارة إلى البطانة  فيو دـ متعدّ نعـ إذا كاف قد تفشّ 
رة فػي صػو  المػذكور  في العرؼ دمًا واحدًا  ویبلحظ التقدیر  التصاقيما بحیث یعدّ 

اّل   لـ مجموع  ف فد بمحاظ الالتعدّ    فبل.یبمغ المجموع سعة الدرىـ عفي عنو وا 
 ؼَ ْعػػػیُ   غیػػػره مػػػف قػػػیح أو مػػػاء أو غیرىمػػػا لػػػـإذا اخػػػتمط الػػػدـ ب :ٛٗٗمسػػػألة 

 عنو.
الػدـ بػیف المعفػّو عنػو واألكثػر  بنػى عمػى العفػو  د قػدر إذا تردّ  :ٜٗٗمسألة 

ذا كانػت سػعة الػدـ أقػؿّ  عنػو  المعفػوّ  ة عف المقدار  إذا كاف مسبوقًا باألكثریّ إاّل   وا 
لعفػػػو عنػػػو أو مػػػف غیػػػره بنػػػى عمػػػى ا و مػػػف الػػػدـ المعفػػػوّ فػػػي أّنػػػ مػػػف الػػػدرىـ وشػػػؾّ 

ذا انكشػػػؼ  یجػػػب  لػػػـو  تجػػػب   لػػػـ المعفػػػوّ  و مػػػف غیػػػر بعػػػد الصػػػبلة أّنػػػاالختبػػػار  وا 
 اإلعادة.
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یسػػاوي  الػػدرىـ عمػػى مػػا فػػي مقػػدار  االقتصػػار األحػػوط لزومػػًا  :ٓ٘ٗمسػػألة 
 بياـ.عقد اإل

 - العػورتیف یسػتر  یعنػي ال - بو الصػبلة وحػده تتـّ  الممبوس الذي ال :الثالث
 و معفػوّ ونحوىػا  ف ّنػ والسوار والخاتـ والخمخاؿ   ة والقمنسوةوالجورب والتكّ  ؼّ كالخُ 

خػذًا مػف المیتػة النجسػة أو متّ  یكػوف ال ة  ولكػف األحػوط وجوبػًا أفلصبلعنو في ا
 مف نجس العیف كالكمب.

فیػػػو  تػػػتـّ  اى فیمػػػا كػػػاف مّمػػػعنػػػو حتّػػػ و معفػػػوّ س  ف ّنػػػالمتػػػنجّ المحمػػػوؿ  الرابػػػع:
ة والػػدراىـ بػػو الصػػبلة كالسػػاعة الجیبّیػػ تػػتـّ  ال اا إذا كػػاف مّمػػلصػػبلة  فضػػبًل عّمػػا

 ونحوىا. یف والمندیؿ الصغیر والسكّ 
ف كػػػاف متّ یعفػػػى عػػػف المحمػػػوؿ المتػػػنجّ  :ٔ٘ٗمسػػػألة  و ا تحّمػػػخػػػذًا مّمػػػس وا 

یؤكػػػؿ  ا المػػػف أجػػػزاء السػػػباع أو غیرىػػػا مّمػػػخػػػذًا الحیػػػاة مػػػف أجػػػزاء المیتػػػة أو متّ 
و أو ػػػػو عمػػى بدنػػػػشػػيء من وفػػػػػیك الاني أف ػػػػیشػػترط فػػي العفػػو عػػف الث لحمػػو  نعػػـ

فػػػبل  - يعمػػػى تفصػػػیؿ یػػػأتي فػػي لبػػػاس المصػػػمّ  - بلةػػػػفیػػػو الص و الػػػذي تػػػتـّ ػػػػلباس
 مانع مف جعمو في ظرؼ وحممو معو في جیبو.

و الثػػػػػػػوب فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ االضػػػػػػػطرار  نجاسػػػػػػػة فػػػػػػػي البػػػػػػػدف أ كػػػػػػػؿّ  الخػػػػػػػامس:
لمصػػبلة فیػػو ولػػو لكػػوف  بدنػػو أو تحصػػیؿ ثػػوب طػػاىر  ف مػػف تطيیػػر یػػتمكّ  ال بػػأف

ف كػػاف ذلػػؾ فػػي لػػو حینئػػٍذ أف یصػػمّ  ًا عمیػػو  فیجػػوز ذلػػؾ حرجّیػػ ي مػػع النجاسػػة وا 
ف مػف الػتمكّ  یحرز   بما إذا لـ في ىذه الصورة یختّص  ز الجوا  أفّ سعة الوقت  إاّل 
اّل لمصػبلة معيػػا ىػػو التقّیػػ ر ؿ انقضػاء الوقػػت أو كػػوف المبػػرّ إزالػة النجاسػػة قبػػ  ة  وا 
 ف مف إزالتيا.إلى حیف التمكّ  فیجب االنتظار 
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العفػػػو عػػػف نجاسػػػة ثػػػوب  عمػػػیيـ( الی)رضػػػواف ا تعػػػبػػػیف الفقيػػػاء  والمشػػػيور 
عنػدىا غیػره بشػرط غسػمو  یكػف لػـس ببولػو و إذا كاف قد تػنجّ  الذكر یة لمطفؿ المربّ 

 عفػػو فیػػو أیضػػًا بػػالحرج الشخصػػيّ إناطػػة ال ة  ولكػػف المختػػار میمػػة مػػرّ فػػي الیػػوـ وال
 عفو مف دونو.  فبل

 ابعسالفصؿ ال
 راتفي المطيّ 

 : موروىي أُ 
و ت المسػػػمـ  ف ّنػػػلػػػبعض األعیػػػاف النجسػػػة كالمّیػػػ ر المػػػاء  وىػػػو مطيّػػػ ؿ:وّ  األ
س المػػاء المتػػنجّ  ر فػػي أحكػػاـ األمػػوات  كمػػا یطيػػ  بالتغسػػیؿ عمػػى مػػا مػػرّ   یطيػػر

المػاء المضػاؼ فػي حػاؿ كونػو  ر یطي ـ في أحكاـ المیاه  نعـ الیؿ تقدّ عمى تفص
 مضافًا وكذا غیره مف المائعات.

رىػػا المػػاء بالغسػػؿ بػػأف یسػػتولي عمیيػػا عمػػى نحػػو سػػة فیطيّ ا الجوامػػد المتنجّ وأّمػػ
ة تطيیرىػػا بػػاختبلؼ وتختمػػؼ كیفّیػػ - حقیقػػة أو اعتبػػاراً  - فیػػو القػػذارة عرفػػاً  تنحػػؿّ 
سػت بػو عمػى مػا سػیأتي تفصػیؿ ذلػؾ فػي سػات ومػا تنجّ المیاه وأنواع المتنجّ أقساـ 

 المسائؿ اآلتیة.
مضافًا إلػى اسػتیبلء المػاء  - بالماء القمیؿ في التطيیر  یعتبر  :ٕ٘ٗمسألة 

مػػروره عمیػػو وتجػػاوزه عنػػو عمػػى  - ـس عمػػى النحػػو المتقػػدّ عمػػى الموضػػع المتػػنجّ 
ا مػػف توابػػع المغسػػوؿ  وىػػذا مػػ  مػػا یعػػدّ اّل یبقػػى منػػو فیػػو إ ال ج المتعػػارؼ بػػأفالػػني
أّف  مػػػّر لمتنّجسػػػة  و یخػػػتّص بالغسػػػالة ا ىػػػوو   عنػػػو بمػػػزوـ انفصػػػاؿ الغسػػػالة ر یعّبػػػ
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 .المزیمة لعیف النجاسة مبنّي عمی االحتیاط المزوميّ  ة غیر الغسم تنّجسيا في
 س عمى قسمیف:المتنجّ  توضیح ذلؾ: أفّ 

ؿ النجاسػػة إلػػى باطنػػو وعمقػػو  س ظػػاىره فقػػط مػػف دوف وصػػو تػػنجّ  مػػا :ؿاألوّ 
كبػػػدف   ة أـ الا ینفػػػذ فیػػػو المػػػاء ولػػػو عمػػػى نحػػػو الرطوبػػػة المسػػػریسػػػواء أكػػػاف مّمػػػ
ة ة والببلسػػػػتیكیّ ة والنحاسػػػػیّ مػػػػف األشػػػػیاء كالمصػػػػنوعات الحدیدّیػػػػ اإلنسػػػػاف وكثیػػػػر 

 .ة بطبلء زجاجيّ ة المطمیّ والخزفیّ 
س المتػنجّ  ظػاىر ؽ الغسػؿ اسػتیبلء المػاء عمػى الیكفي في تحّقػوفي ىذا القسـ 

 ومروره عمیو.
داوة د النػس باطنو ولو بوصوؿ الرطوبػة المسػریة إلیػو  ال مجػرّ تنجّ  ما :الثاني

 س بيا  وىذا عمى أنواع:یتنجّ  و الـ أنّ المحضة التي تقدّ 
ا یقبػػؿ نفػػوذ المػػاء فیػػو بوصػػؼ س مّمػػیكػػوف البػػاطف المتػػنجّ  أف ؿ:ألوّ النػػوع ا

أو نحوىمػػا  أو غمػػز  ى الجسػـ بعصػػر اإلطػبلؽ ویمكػػف إخراجػػو منػو بالضػػغط عمػػ
ا   وىػػػذا كالثیػػػػاب والفػػػػرش وغیرىمػػػػا مّمػػػػأو بسػػػبب تػػػػدافع المػػػػاء أو تػػػػوالي الصػػػػبّ 

البػاطف  ؼ تطيیػر یصنع مف الصوؼ والقطف وما یشػبييما  وفػي ىػذا النػوع یتوّقػ
 یطيػػػر  فصػػػاؿ مػػػاء الغسػػػالة بخروجػػػو عنػػػو والعمػػػى نفػػػوذ المػػػاء المطمػػػؽ فیػػػو وان

 الباطف مف دوف ذلؾ.
المػػاء فیػػو بوصػػؼ  ا یقبػػؿ نفػػوذس مّمػػیكػوف البػػاطف المتػػنجّ  أف النػػوع الثػػاني:
ونحوىمػػا   الكػػوز و  مػػة كالحػػبّ یخػػرج عنػػو بأحػػد األنحػػاء المتقدّ  اإلطػػبلؽ ولكػػف ال
 البػػاطف بالغسػػؿ بالمػػاء القمیػػؿ عمػػى األحػػوط لزومػػًا ألفّ  یطيػػر  وفػػي ىػػذا النػػوع ال

عػوى صػدؽ انفصػاؿ الغسػالة عػػف مشػكؿ  ود الحكػـ بطيػارة البػاطف تبعػًا لمظػاىر 
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واضػػػػحة  البػػػػاطف غیػػػػر  بعػػػػد نفػػػػوذه فػػػػي المجمػػػػوع بانفصػػػػاؿ المػػػػاء عػػػػف الظػػػػاىر 
 ؼ قبؿ الغسؿ.قد جفّ  یكف لـإذا  سّیما ال

نفوذ الماء فیو بوصػؼ یقبؿ  ا الس ممّ أف یكوف الباطف المتنجّ  :النوع الثالث
س ف المتػػػػنجّ وف والطػػػػییخػػػػرج منػػػػو أیضػػػػًا  ومػػػػف ىػػػػذا القبیػػػػؿ الصػػػػاب اإلطػػػػبلؽ وال

ف البػػاطف  تطيیػػر  یمكػػف الزفػػًا أو آجػػرًا  وفػػي ىػػذا النػػوع خ یصػػر   لػػـ ؼ مػػاجّفػػ وا 
 وال بالماء القمیؿ. بالماء الكثیر  ال

یخػرج عػف باطنػو  الماء فیو بوصؼ اإلطبلؽ ولكف ال ینفذ ما :ٖ٘ٗلة مسأ
إف وصػمت النجاسػػة  - یكفػػي فػي طيػارة أعماقػو والكػوز  وشػبيو كالحػبّ  بالعصػر 

ء إلػػػى مػػػا وصػػػمت إلیػػػو النجاسػػػة  ویصػػػؿ المػػػا تغسػػػؿ بالمػػػاء الكثیػػػر  أف - يػػػاإلی
وكػػػذلؾ العجػػػیف  أو الجػػػاري   یوضػػػع فػػػي الكػػػرّ  ـ  ثُػػػ الً ؼ أوّ یجّفػػػ حاجػػػة إلػػػى أف وال

أو الجػاري لینفػذ المػاء فػي   یوضػع فػي الكػرّ  ـ  س یمكف تطيیره بأف یخبػز ثُػالمتنجّ 
 جمیع أجزائو.
بالغسػػػؿ بالمػػػػاء  س یطيػػػر صػػػػبغ المتػػػنجّ الثػػػوب المصػػػبوغ بال :ٗ٘ٗمسػػػألة 

إذا بقػػػػي المػػػاء عمػػػػى إطبلقػػػو إلػػػػى أف ینفػػػذ إلػػػػى جمیػػػع أجزائػػػػو ویسػػػػتولي  الكثیػػػر 
عصػػره أو  إلػػى أف یػػتـّ عمیيػا  بػػؿ بالقمیػػؿ أیضػػًا إذا كػاف المػػاء باقیػػًا عمػػى إطبلقػو 

 س مطمقًا.بوصؼ المتنجّ  ر ینافي في الصورتیف التغیّ  بحكمو وال ما
مو بالمػاء الجػاري بغس س بالبوؿ یطير س أو البدف المتنجّ المبا :٘٘ٗمسألة 

كػػػذلؾ إذا غسػػػؿ   و تیف إذا غسػػػؿ بالمػػػاء القمیػػػؿسػػػمو مػػرّ مػػػف غُبػػػد   ة واحػػػدة  والمػػرّ 
سػػات عػػدا ا غیرىمػػا مػػف المتنجّ عمػػى األحػػوط وجوبػػًا  وأّمػػ - عػػدا الجػػاري - بغیػػره

البػػػػوؿ ومنػػػػو  س بغیػػػػر المتػػػػنجّ ة واحػػػػدة مطمقػػػػًا  وكػػػػذا بغسػػػػمو مػػػػرّ  فیطيػػػػر اآلنیػػػػة 
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و یكفي فػي تطيیػره غسػمة واحػدة األواني  ف نّ  س بالبوؿ في غیر س بالمتنجّ المتنجّ 
ف كاف زواليا بنفس الغسمة األُ   ولى.مع زواؿ العیف وا 

سػػت بولػػوغ الكمػػب فیمػػا فیيػػا مػػف مػػاء أو غیػػره اآلنیػػة إف تنجّ  :ٙ٘ٗمسػػألة 
سػمتاف بعػدىا لتراب وغَ بػا و فضػمو وسػؤره غسػمت ثبلثػًا  ُأوالىػفّ یصدؽ معو أّنػ اممّ 

 بالماء.
إذا لطػػع الكمػػب اإلنػػاء أو شػػرب بػػبل ولػػوغ لقطػػع لسػػانو كػػاف  :ٚ٘ٗمسػػألة 
ف ة التطيیػػر الولػػوغ فػػي كیفّیػػ ذلػػؾ بحكػػـ و سػػؤره  فیػػو شػػيء یصػػدؽ أّنػػ یبػػؽَ   لػػـ وا 

اة بعػػػػػض فضػػػػبلتو أو بمبلقػػػػػ س بعرقػػػػػو أو سػػػػػائر ا إذا باشػػػػػره بمعابػػػػػو أو تػػػػنجّ وأّمػػػػ
ذا یغسػؿ بالمػاء ثػبلث مػرّ  ـ  ثُػ الً بػالتراب أوّ  ر یعّفػ فأعضائو فػاألحوط لزومػًا أ ات  وا 

 جرى عمیو حكـ الولوغ. صّب الماء الذي ولغ فیو الكمب في إناء آخر 
نجاسػػػػة  تعفیرىػػػػا بػػػػالتراب تبقػػػػى عمػػػػى ال ر التػػػػي یتعػػػػذّ اآلنیػػػػة : ٛ٘ٗمسػػػػألة 

لتػراب ا إذا أمكف إدخػاؿ شػيء مػف ابو عمى األحوط لزومًا  وأمّ  یسقط التعفیر  وال
 في داخميا وتحریكو بحیث یستوعبيا أجزأ ذلؾ في طيرىا.

بػػػػو اإلنػػػاء طػػػػاىرًا قبػػػػؿ  ر یكػػػػوف التػػػراب الػػػػذي یعّفػػػ یجػػػػب أف :ٜ٘ٗمسػػػألة 
 االستعماؿ.
 س مػػف شػػرب الخنزیػػر اإلنػػاء المتػػنجّ داخػػؿ  یجػػب فػػي تطيیػػر  :ٓٙٗمسػػألة 

مػاء القمیػؿ فیيػا بػیف الغسػؿ بال فػرؽ بلذ  بػرَ ات  وكذا مف مػوت الُجػبع مرّ غسمو س
ذا تنجّ  وجػب فػي تطيیػره غسػمو بالمػاء  ما ذكر  س داخؿ اإلناء بغیر أو الكثیر  وا 

عمػى األحػوط لزومػًا   أو الجػاري أو المطػر   ى إذا غسػؿ فػي الكػرّ ات حتّ ثبلث مرّ 
ات مطمقػػًا واألولػػى ا ىػػي فیجػب غسػػميا ثػػبلث مػرّ أوانػػي الخمػػر  وأّمػ ىػذا فػػي غیػر 
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 تغسؿ سبعًا. أف
سػػػمو فػػػي س بػػػالبوؿ یكفػػي غَ الثػػػوب أو البػػدف إذا تػػػنجّ  أفّ  ّر مػػ :ٔٙٗمسػػػألة 

كػذلؾ إذا تیف إذا غسػؿ بالمػاء القمیػؿ و ف غسػمو مػرّ یتعػیّ ة واحػدة  و الماء الجاري مرّ 
فػػػي الغسػػػؿ بالمػػػاء ُبػػػد   الو   عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً  - لجػػػاريعػػػدا ا - غسػػػؿ بغیػػػره

ذلػػػؾ فػػػي  یعتبػػػر    وال(ٕ٘ٗ)فػػػي المسػػػألة   لة كمػػػا مػػػرّ القمیػػػؿ مػػػف انفصػػػاؿ الغسػػػا
 .الغسؿ بغیره
 د اسػػتیبلئو عمػػى المحػػؿّ یحصػػؿ بمجػػرّ  بمػػاء المطػػر  التطيیػػر  :ٕٙٗمسػػألة 

یسػقط فیمػا  د فػبلا التعػدّ أو مػا بحكمػو  وأّمػ صر حاجة إلى الع س مف غیر المتنجّ 
 التعفیػػػػر  یسػػػػقط اعتبػػػػار  الطمقػػػًا عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػًا  كمػػػا سػػػبؽ اعتبػػػػاره فیػػػػو م

 بولوغ الكمب. سبالتراب في المتنجّ 
مػػػا  - ةأو الصػػبیّ  يّ س ببػػوؿ الصػػبالمتػػنجّ  یكفػػي فػػي تطيیػػر  :ٖٙٗمسػػألة 
ف كاف قمیبلً  - بالطعاـ یتغذ    داـ رضیعًا لـ  ة واحػدة بمقػدار مػرّ  صّب الماء عمیو وا 

س لباسػػًا أو أو مػػا بحكمػو فیمػا إذا كػاف المتػنجّ  یحتػاج إلػى العصػر  یحػیط بػو  وال
 نحوه.

 ـ  ثُػ فیػو شػيء مػف المػاء یصػبّ  َغسؿ اإلناء بالقمیؿ بأفؽ یتحقّ  :ٗٙٗمسألة 
ات یػػراؽ  فػػ ذا فعػػؿ بػػو ذلػػؾ ثػػبلث مػػرّ  ـ  ثُػػ فیػػو إلػػى أف یسػػتوعب تمػػاـ أجزائػػو یػػدار 

 فیما یكوف تطيیره بذلؾ. ات وطير فقد ُغسؿ ثبلث مرّ 
طيارتػػػػػو قبػػػػػؿ  فػػػػػي المػػػػػاء المسػػػػػتعمؿ فػػػػػي التطيیػػػػػر  یعتبػػػػػر : ٘ٙٗمسػػػػػألة 
 االستعماؿ.
كػالموف  - زواؿ عػیف النجاسػة دوف أوصػافيا فػي التطيیػر  یعتبػر  :ٙٙٗمسألة 
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یقػدح ذلػؾ فػي حصػوؿ الطيػارة مػع    ذا بقي واحد منيما أو كبلىما لػـف  - والریح
 العمـ بزواؿ العیف.

أو الزفػػػت  أو الصػػخر  األرض الصػػمبة أو المفروشػػة بػػاآلجر  :ٚٙٗمسػػألة 
عمیيػا  لكػف مجمػع الغسػالة یبقػى أو نحوىا یمكف تطيیرىا بالماء القمیػؿ إذا جػرى 

ـ بطيارتػو  مع انفصاؿ الغسالة عنػو ولػو بسػحبيا بخرقػة أو نحوىػا فػیحكنجسًا إاّل 
 أیضًا.

د الغسػؿ  فمػو غسػؿ فػي فیػو تعػدّ  التػوالي فیمػا یعتبػر   یعتبر ال :ٛٙٗمسألة 
أو مػػا  المبػػادرة إلػػى العصػػر  تعتبػػر  خػػرى كفػػى ذلػػؾ  كمػػا الأُ  ة وفػػي آخػػر رّ یػػوـ مػػ
یسػتمـز  مف عػدـ التػواني فیػو بحػد  ُبد   الا سبؽ اعتباره في تطيیره  نعـ فیم بحكمو

 بو مف الغسالة. معتد   جفاؼ مقدار 
س عنػػػد أي المػػػاء المنفصػػػؿ عػػف الجسػػػـ المتػػػنجّ  - مػػاء الغسػػػالة :ٜٙٗمسػػػألة 

ـ فػػي أحكػػاـ المیػػاه  ولكػػف إذا غسػػؿ الموضػػع نجػػس مطمقػػًا عمػػى مػػا تقػػدّ  - غسػػمو
یمحقيػػا حكػػـ مبلقػػي   صػػمة بػػو لػػـى المواضػػع الطػػاىرة المتّ إلػػ الػػنجس فجػػرى المػػاء

 ة.بالتبعیّ  ر يا تطيّ الُغسالة لكي یجب َغسميا أیضًا بؿ إنّ 
 تػػػة یمكػػػف تطيیرىػػػا بالقمیػػػؿ بػػػأف یصػػػبّ األوانػػػي الكبیػػػرة المثبّ : ٓٚٗمسػػػألة 

ج حینئػػػٍذ مػػػاء الغسػػػالة خػػػرَ یُ  ـ  ثُػػػ ى یسػػػتوعب جمیػػػع أجزائيػػػا حتّػػػ المػػػاء فیيػػػا ویػػػدار 
 ُبػػد   الالمبػػادرة إلػػى إخراجػػو ولكػػف  بػػر تعت ح أو غیػػره  والجتمػػع فػػي وسػػطيا بنػػز الم

یقػػدح  بػػو مػػف الُغسػػالة  وال معتػػد   مقػػدار  یسػػتمـز جفػػاؼ مػػف عػػدـ التػػواني فیػػو بحػػد  
ماء الغسالة حػیف اإلخػراج عمػى المػاء المجتمػع  تقاطر  الفصؿ بیف الغسبلت  وال

 ة.یّ آلة إخراج الماء بالتبع نفسو  وتطير 
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  المحػػؿّ  تمنػع مػف تطيیػر  لدسػومة التػي فػي المحػـ أو الیػد الا :ٔٚٗمسػألة 
 د دسومة عرفًا.تكوف مجرّ  يا حینئٍذ الًا تكوف جرمًا حائبًل  ولكنّ  إذا بمغت حدّ إاّل 

تػػػدخؿ   أو المػػػاش أو نحوىػػػا ولػػػـ أو األرز  س المحػػػـإذا تػػػنجّ  :ٕٚٗمسػػػألة 
وصػػػّب المػػػاء   طشػػػت طػػػاىر فػػػي یمكػػػف تطيیرىػػػا بوضػػػعياالنجاسػػػة فػػػي عمقيػػػا  

 الطشػت مػّرة واحػدة فیطيػر  یػراؽ المػاء ویفػرغ ـ  ثُػ عمیيػا  عمیيػا عمػى نحػو یسػتولي

أف یوضػع  الثػوب ف ّنػو یكفػي إذا أریػد تطيیػر  وكذا الطشت تبعػًا  وكػذا  سالمتنجّ 
 فیطيػػر  ة واحػػدةً ویفػػرغ المػػاء مػػرّ  یعصػػر  ـ  ثُػػ ویصػػّب المػػاء عمیػػو فػي طشػػت طػػاىر 

ذا كػػػػاف تطيیػػػر  ذلػػػؾ الثػػػػوب د ؼ عمػػػػى التعػػػػدّ س یتوّقػػػػالمتػػػػنجّ  والطشػػػػت أیضػػػػًا  وا 
 فػػرؽ الخػػرى عمػػى النحػػو المػػذكور  و ة أُ مػػرّ س بػػالبوؿ كفػػى الغسػػؿ كػػالثوب المتػػنجّ 

بػػػیف الطشػػػت وغیػػػره مػػػف األوانػػػي واألحػػػوط األولػػػى تثمیػػػث الغسػػػؿ فػػػي  فیمػػػا ذكػػػر 
 الجمیع.

أو  كثیػػػػر نػػػػًا ووضػػػػع فػػػػي الس إذا صػػػػنع جبالحمیػػػػب المتػػػػنجّ  :ٖٚٗمسػػػػألة 
زائػػػو  وىػػػو  إذا عمػػػـ بوصػػػوؿ المػػػاء إلػػػى جمیػػػع أجبطيارتػػػو إاّل  یحكػػػـ الالجػػػاري 
 .یخمو عف ُبعدٍ  فرض ال

رأى بعد ذلػؾ فیػو شػیئًا مػف الطػیف  ـ  ثُ  سإذا غسؿ ثوبو المتنجّ  :ٗٚٗمسألة 
ذلػػػؾ فػػػي طيػػػارة   یضػػػرّ  سػػػًا الأو الصػػػابوف الػػػذي كػػػاف متنجّ  أو مسػػػحوؽ الغسػػػیؿ

حاجبػػًا عػػف وصػػوؿ المػػاء إلػػى موضػػع التصػػاقو فػػیحكـ ببقػػاء   إذا كػػافالثػػوب  إاّل 
الطػیف أو الصػابوف  تػو  نعػـ ظػاىر فػي حاجبیّ  نجاسة ذلؾ الموضع وكذا إذا شػؾّ 
 باطنػو أثنػاء العصػر   إذا عمػـ ظيػور حاؿ  إاّل  الذي رآه محكوـ بالطيارة عمى كؿ  

 . أو الغمز
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 یعمػػـ لػػـالنجاسػػة إذا المحكػػوـ ب الكػػافر  الػػذي یصػػوغيا مػػيّ الحُ  :٘ٚٗمسػػألة 
ف عُ   ذلػػػؾ یجػػػب غسػػػميا ویطيػػػر  ـَ ِمػػػمبلقاتػػػو ليػػػا مػػػع الرطوبػػػة یحكػػػـ بطيارتيػػػا  وا 

ذا اسػػ فػػي  ة وشػػؾّ تعممت مػػدّ ظاىرىػػا ویبقػػى باطنيػػا عمػػى النجاسػػة فػػي الجممػػة  وا 
 ا.تطيیرى یجب لـالباطف  ظيور 

  الحػارّ   تطيیره بجعمو في الماء الكرّ  یمكف الس الدىف المتنجّ  :ٙٚٗمسألة 
  باالستيبلؾ.إاّل  تطير  يا السة ف نّ المائعات المتنجّ  سائر ومزجو بو  وكذلؾ 

المػػػاء مػػػف اإلبریػػػؽ  یمكػػػف تطيیػػػره بصػػػبّ  س التّنػػػور إذا تػػػنجّ  :ٚٚٗمسػػػألة 
یخػرج بنػزح أو غیػره فػیحكـ   أفعمیو  ومجمع ماء الغسالة یبقػى عمػى نجاسػتو إاّل 

 بطيارتو أیضًا.
بػػػو  يَ ق  وُ بػػػاطف القػػػدـ ومػػػا تُػػػ يػػػا تطيّػػػر  نّ ف  : األرضالثػػػاني مػػػف المطيػػػرات

أو الحذاء ونحوىػا بالمسػح بيػا أو المشػي عمیيػا بشػرط زواؿ عػیف  ؼّ كالنعؿ والخُ 
موضػعيا بالمسػح بيػا  یطيػر  لو زالت عیف النجاسة قبؿ ذلؾ فبلالنجاسة بيما  و 

كػػوف  - عمػػى األحػػوط وجوبػػاً  - أو المشػػي عمیيػػا عمػػى األحػػوط لزومػػًا  ویشػػترط
سػػة سػػػواء بالمشػػي عمیػػػو أو بغیػػره كػػػالوقوؼ سػػة حاصػػمة مػػػف األرض المتنجّ النجا

 عمیيا.
أو تػراب  ى أرضػًا مػف حجػر المراد مف األرض مطمؽ ما یسمّ : ٛٚٗمسألة 

 طيارتيا وجفافيا. والنورة أیضًا  ویعتبر  والجّص  الحكـ اآلجر  أو رمؿ  ویعـّ 
ف یمشػػػػي بيػػػػا القػػػػدـ والنعػػػػؿ بباطنيمػػػػا إذا كػػػػا یمحػػػػؽ ظػػػػاىر  :ٜٚٗمسػػػػألة 

ا إلحػاؽ المتعػارؼ  وأّمػ العوجاج في رجمو  وكذا حواشي الباطف والنعؿ بالمقػدار 
ي بػػو  وكػػذلؾ أسػػفؿ عینػػي الػػركبتیف والیػػدیف إذا كػػاف المشػػي عمیيػػا وكػػذا مػػا تػػوقّ 
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 مراعاة االحتیاط في ذلؾ. یترؾ بلشكاؿ فیخمو عف إ بة األقطع فبلخش
رة ي عمػى طيارتيػا فتكػوف مطيّػفي طيارة األرض یبنػ إذا شؾّ  :ٓٛٗمسألة 
 إذا كانػػػت الحالػػػة السػػػابقة نجاسػػػتيا  أو وجػػػب االجتنػػػاب عنيػػػا لكونيػػػا حینئػػٍذ  إاّل 

 بالنجاسة. طرفًا لمعمـ اإلجماليّ 
مػػػا تحػػػت قدمػػػو أرض أو  یػػػدري أفّ  إذا كػػػاف فػػػي الظممػػػة وال :ٔٛٗسػػػألة م

مشػػػي عمیػػػو فػػػي حصػػػوؿ الطيػػػارة  بػػػؿ ال یكفػػػي الحػػػوه  مػػػف فػػػرش ون شػػيء آخػػػر 
 مف العمـ بكونو أرضًا. ُبد   ال

عمیيػػػا مػػػف البنػػػاء  دوف   یسػػػتقرّ  األرض ومػػػا يػػػا تطيّػػػر الشػػػمس  ف نّ  الثالػػػث:
صػػػؿ بيػػػا مػػػف األبػػػواب واألخشػػػاب واألوتػػػاد عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وكػػػذلؾ یتّ  مػػػا

 والخضروات والنباتات.  اؽ والثمار وما عمیيا مف األور  األشجار 
والبػػواري سػوى الخیػوط التػي تشػػتمؿ  لػؾ الحصػر نعػـ یمحػؽ بػاألرض والبنػػاء فػي ذ

 عمیيا.
مضػػػػافًا إلػػػػػى زواؿ عػػػػػیف  - یشػػػػترط فػػػػػي الطيػػػػارة بالشػػػػػمس :ٕٛٗمسػػػػػألة 

لػػى رطوبػػة الموضػػع رطوبػػة مسػػریة الجفػػاؼ المسػػتند إلػػى اإلشػػراؽ  - النجاسػػة وا 
ف شاركيا غیرىا في الجممة مف ریح أو غیرىا.  عرفًا وا 

تبعػػػػًا لطيػػػػارة  صػػػػؿ بالظػػػػاىر لمتّ س االبػػػػاطف المتػػػػنجّ  یطيػػػػر  :ٖٛٗمسػػػػألة 
بػػو  یعتػػدّ  مػػف دوف فاصػػؿ زمػػانيّ  ب شػػراؽ الشػػمس عمػػى الظػػاىر  إذا جػػؼّ  الظػػاىر 

 بیف جفافيما.
ة وُأریػػػػد تطيیرىػػػػا یمكػػػػف أف إذا كانػػػػت األرض النجسػػػػة جاّفػػػػ :ٗٛٗمسػػػػألة 

 س ف ذا یبست بالشمس طيرت.أو المتنجّ  عمیيا الماء الطاىر  یصبّ 
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ى ألرض بػػػػالبوؿ فأشػػػػرقت عمیيػػػػا الشػػػػمس حتّػػػػسػػػػت اإذا تنجّ  :٘ٛٗمسػػػػألة 
الماء عمیيػا  نعػـ إذا كػاف البػوؿ غمیظػًا  یبست طيرت  مف دوف حاجة إلى صبّ 

سػػػطح األرض الػػػذي عمیػػػػو  یطيػػػر  جرمػػػو بالجفػػػػاؼ  بػػػؿ وال یطيػػػر   ـر لػػػـلػػػو جػػػ
.  الجـر

المعػػػػدودة جػػػػزءًا مػػػػف  الحصػػػػى والتػػػػراب والطػػػػیف واألحجػػػػار  :ٙٛٗمسػػػػألة 
ف كااألرض بحكػػـ األرض فػػػي  نػػت فػػػي نفسػػػيا منقولػػػة  دوف الطيػػػارة بالشػػػمس وا 

المطػػػروحیف عمػػػى األرض  واآلجػػػر  تكػػػوف معػػػدودة مػػػف األرض كػػػالجّص  التػػػي ال
 أو نحوىما. المفروشة بالزفت أو بالصخر 

الثابت في األرض أو البنػاء لػیس بحكػـ األرض فػي  المسمار  :ٚٛٗمسألة 
 الطيارة بالشمس عمى األحوط لزومًا.

مختمفػػیف فػػي الصػػورة  ؿ شػػيء إلػػى شػػيء آخػػر سػػتحالة  وىػػي تبػػدّ اال الرابػػع:
 ؽ األجػػزاء  فیطيػػر ؿ االسػػـ والصػػفة فضػػبًل عػػف تفػػرّ لتبػػدّ  ة عرفػػًا  وال أثػػر النوعّیػػ

سػػًا كالخشػػبة رمػػادًا أو دخانػػًا سػػواء أكػػاف نجسػػًا كالعػػذرة أو متنجّ  أحالتػػو النػػار  مػػا
مػػػات حقیقتػػػو شػػػيء مػػػف مقوّ فیػػػو  یبػػػؽَ   رتو فحمػػػًا إذا لػػػـصػػػیّ    وكػػػذا مػػػاسػػػةالمتنجّ 

ًا أو خزفػػ أحالتػػو النػػار  ا مػػاة ونحوىمػػا  وأّمػػة والشػػجریّ و مػػف النباتّیػػالسػػابقة وخواّصػػ
 بذلؾ عمى األحوط لزومًا. یطير  ًا أو نورة فبلآجرًا أو جصّ 

یوجػػب الحكػػـ  ال س بػػالتبخیر اء الػػنجس أو المتػػنجّ ؽ أجػػز تفػػرّ  :ٛٛٗسػػألة م
بلقیػػو ی یػػنّجس بخارىمػػا مػػا   نعػػـ السػػاً ومنجّ  د فیكػػوف نجسػػاً بطيػارة المػػائع المصػػعّ 

 مف البدف والثوب وغیرىما.
س كدود العػذرة والمیتػة ف مف النجس أو المتنجّ الحیواف المتكوّ  :ٜٛٗمسألة 
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 . وغیرىما طاىر
بػواًل لحیػواف مػأكوؿ المحػـ أو عرقػًا أو  المػاء الػنجس إذا صػار  :ٜٓٗمسألة 
 . العیف فيو طاىر لعابًا لطاىر 
روثػػػًا لحیػػػواف مػػػأكوؿ  س إذا صػػػار الغػػػذاء الػػػنجس أو المتػػػنجّ  :ٜٔٗة مسػػػأل

جػػػػزءًا مػػػػف الخضػػػػروات أو النباتػػػػات أو  العػػػػیف أو صػػػػار  المحػػػػـ أو لبنػػػػًا لطػػػػاىر 
 فيو طاىر  وكذلؾ الكمب إذا استحاؿ ممحًا. أو األثمار  األشجار 

بعػػبلج   بنفسػػيا أو بّلً إذا انقمبػػت َخػػ لمخمػػر  ر و مطيّػػاالنقػػبلب  ف ّنػػ الخػػامس:
وكػذا إذا  تطيػر    لػـخػبّلً  انقمبت الخمػر  ـ  ثُ  ةخارجیّ  بنجاسة س إناء الخمر تنجّ  ولو

ف اسػػػػتيمكت فیيػػػػػا  ویمحػػػػؽ بػػػػػالخمر  وقعػػػػت النجاسػػػػػة فػػػػي الخمػػػػػر   فیمػػػػا ذكػػػػػر  وا 

 و یحكـ بطيارتو بناًء عمى نجاستو بالغمیاف. ف نّ إذا انقمب خبّلً  العنبيّ  العصیر 
اإلنسػاف والحیػواف إلػى جػوؼ  تطيیره بانتقػاؿ دـ االنتقاؿ  ویختّص  لسادس:ا
یكػػوف  فیػػو أف ؿ والبرغػػوث  ویعتبػػر والقّمػػ دـ لػػو عرفػػًا مػػف الحشػػرات كػػالبؽّ  مػػا ال

معػرض النجس المنتقؿ في جوؼ المنتقؿ إلیو بحیث یكػوف فػي   یستقرّ  عمى وجوٍ 
طيارتػو  یحكػـ ب  فیػو لػـ كػذلؾ أو شػؾّ  یعدّ   ا إذا لـف جسمو  وأمّ م صیرورتو جزءاً 

و العمػػػؽ مػػػف اإلنسػػػاف عمػػػى النحػػػو المتعػػػارؼ فػػػي مقػػػاـ وذلػػػؾ كالػػػدـ الػػػذي یمّصػػػ
 و البػػؽّ ا یمّصػػباالنتقػػاؿ  واألحػػوط األولػػى االجتنػػاب عّمػػ یطيػػر  و الالمعالجػػة ف ّنػػ

 و.أو نحوه حیف مصّ 
سػػة الناشػػئة مػػف كفػػره عمػػی مػػف النجا كػػافر لم ر و مطيّػػاإلسػػبلـ  ف ّنػػ السػػابع:

فيػػػػي  - كمػػػػا إذا القػػػػى بدنػػػػو البػػػػوؿ فعػػػػبلً  - ةجاسػػػػة العرضػػػػیّ ا النوأّمػػػػ تقػػػػّدـ  مػػػػا
ي طيػػارة بػػدف فػػ فػػرؽ المػػف إزالتيػػا بغسػػؿ البػػدف  و ُبػػد   ال تػػزوؿ باإلسػػبلـ  بػػؿ ال
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 اً ولػو كػاف فطرّیػػ - وغیػره  فػ ذا تػػاب المرتػدّ  األصػميّ  باإلسػبلـ بػیف الكػػافر  الكػافر 
 یحكـ بطيارتو. -

 منيا: ة مواردة  وىي في عدّ التبعیّ  الثامف:
نػػػو محكومػػػًا فػػػي الطيػػػارة بشػػػرط كو  تبعػػػو ولػػػده الصػػػغیر  إذا أسػػػمـ الكػػػافر  .ٔ

 زًا واختػػػار بيػػػا أصػػػالة وال بالطيػػػارة كػػػذلؾ كمػػػا لػػػو كػػػاف ممّیػػػال  - بالنجاسػػػة تبعػػػاً 

   ویخػتّص ة أو األـّ أو الجػدّ  وكذلؾ الحاؿ فیما إذا أسمـ الجػدّ  - أو اإلسبلـ الكفر 
تحػت كفالتػو  أسػمـ بػأف یكػوف فْ ة بما إذا كاف مػع َمػبالتبعیّ  الحكـ بطيارة الصغیر 

 أقرب منو إلیو. معو كافر  یكوف الأو رعایتو بؿ وأف 
معػػو أبػػوه یكػػف  لػػـفيػػو یتبعػػو فػػي الطيػػارة إذا  افر المسػػمـ ولػػد الكػػ إذا أسػػر  .ٕ
 ـ في سابقو.مشروط بما تقدّ  - ىنا أیضاً  - ه  والحكـ بالطيارةأو جدّ 
لػذي حػدث فیػو االنقػبلب  یتبعػو فػي الطيػارة اإلنػاء ابّلً خػ إذا انقمب الخمػر  .ٖ

 خرى.سًا بنجاسة أُ اإلناء متنجّ  یكوف البشرط أف 
ة التػػي یغسػػؿ عمیيػػا دّ ت تبعػػو فػػي الطيػػارة یػػد الغاسػػؿ والسُّػػؿ المّیػػإذا غّسػػ .ٗ

ا لبػاس الغاسػؿ وبدنػو بيا عورتو  وأمّ  ؿ فیيا والخرقة التي یستر غسّ والثیاب التي یُ 
إشػػػػكاؿ واالحتیػػػػاط  ت محػػػػؿّ ًا لممّیػػػػت التغسػػػػیؿ فػػػػالحكـ بطيارتيػػػػا تبعػػػػآال وسػػػػائر 

 .یترؾ ال
 ؽ الطيارة بذلؾ في موردیف:زواؿ عیف النجاسة وتتحقّ  التاسع:

المحضػة كبػاطف األنػػؼ واألذف والعػیف ونحػو ذلػػؾ   بػواطف اإلنسػاف غیػػر  .ٔ
و كانػت بػزواؿ عینيػا  ولػ ة طيػر نجاسػة خارجّیػ - مػثبلً  - ف ذا أصاب داخؿ الفـ

 ینجس بيا أصبًل.  لـ - ةدـ الّمثك - ةجاسة داخمیّ الن
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تػػػػنجس بمبلقػػػػاة  فػػػػبل - وكػػػػذلؾ الحیػػػػواف - ا البػػػػواطف المحضػػػػة لئلنسػػػػافوأّمػػػػ
ف كانت خارجیّ   ة.النجاسة وا 

بػػػػزواؿ  ر ة یطيّػػػػة أو داخمّیػػػػبػػػػدف الحیػػػػواف  فػػػػ ذا أصػػػػابتو نجاسػػػػة خارجّیػػػػ .ٕ
ة المجروحػػة  وولػػد الحیػػواف ف الداّبػػث بالعػػذرة وبػػدالدجاجػػة الممػػوّ  عینيػػا  كمنقػػار 

 د زواؿ عیف النجاسة.جرّ جمیعًا بم يا تطير ث بدـ الوالدة ف نّ المموّ 
إذا كانػت المبلقػاة بینيمػا فػي  تسري النجاسة مف النجس إلى الطاىر  ىذا  وال

یبلقػػػي البػػػوؿ فػػػي  البػػػاطف المحػػػض  سػػػواء أكانػػػا متكػػػّونیف فػػػي البػػػاطف كالمػػػذيّ 
یػػدخؿ إلیػػو كػػ برة التزریػػؽ  نػػًا فػػي البػػاطف والطػػاىر متكوّ  البػػاطف  أـ كػػاف الػػنجس

ثػة مموّ  س بمبلقاة الدـ في العضمة فػیحكـ بطيارتيػا لػو خرجػت غیػر تتنجّ  يا الف نّ 
مػػع نیف فػػي الخػػارج ودخػػبل وتبلقیػػا فػػي البػػاطف  كمػػا إذا ابتبػػو  أـ كانػػا معػػًا متكػػوّ 

 مػف جوفػو غیػر  الطػاىر  و إذا خػرج ذلػؾنجسػًا  ف ّنػ اً شیئًا طاىرًا وشرب عمیػو مػاء

 ث بالنجاسة حكـ عمیو بالطيارة.مموّ 
نیف فػي المحض بیف المتكػوّ   وىذا بخبلؼ ما إذا كاف التبلقي في الباطف غیر

س يػػػا تتػػػنجّ س فػػػي الفػػػـ ف نّ جّ ة إذا القػػػت الطعػػػاـ المتػػػنالخػػارج كاألسػػػناف الصػػػناعیّ 
 مف تطيیرىا.ُبد   بذلؾ وال

لباسػػو ونحػػو  و أوالممّیػػز  فػػ ذا تػػنّجس بدنػػ غیػػاب المسػػمـ البػػالغ أو : العاشػػر
ره ػػػػؿ تطيیػػػػػحتمس إذا اػغػػاب یحكػػـ بطيػػارة ذلػػؾ المتنّجػػ ـ  ثُػػ ا فػػي حیازتػػوذلػػؾ مّمػػ

ف عمػػػػـ أّنػػػػ - اً ػػػػػػااًل عقبلئیّ ػػػػػػاحتم اسػػػػة كػػػػبعض أفػػػػػراد یبػػػػػالي بالطيػػػػارة والنج و الوا 
ضػًا بمحػاظ أی الممّیػز  الطفؿ غیػر  راء الحکـ فيبؿ یمکف إج - الحائض المّتيمة

یشػترط فػي الحكػـ بالطيػارة لمغیبػة أف یكػوف  وال أمػره  یکونو مف شػؤوف مػف یتػولّ 
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یسػػػػتعممو فیمػػػا ىػػػػو مشػػػػروط  س عالمػػػػًا بنجاسػػػتو  وال أفمػػػف فػػػػي حیازتػػػو المتػػػػنجّ 
د سػػًا  بػػؿ یحكػػـ بالطيػػارة بمجػػرّ ي فػػي لباسػػو الػػذي كػػاف متنجّ بالطيػػارة كػػأف یصػػمّ 
س بػػدف  ذا تػنجّ یػاب العمػى والظممػػة  فػكمػػا سػبؽ  وفػي حكػػـ الغ احتمػاؿ التطيیػر 
 ـ.تطيیره لعمى أو ظممة یحكـ بطيارتو بالشرط المتقدّ  یَر   المسمـ أو ثوبو ولـ
 الً جػبّل  حیػواف مػأكوؿ المحػـ إذا صػار  استبراء الحیواف  فكؿّ  : الحادي عشر

یحػػػـر أكمػػػو ولبنػػػو فیػػػنجس بولػػػو وخػػػرؤه وكػػػذا  - أي تعػػػّود أكػػػؿ عػػػذرة اإلنسػػػاف -
منػػع الحیػػواف : أف یُ  ـ  ویحكػػـ بطيػػارة الجمیػػع بعػػد االسػػتبراء وىػػوتقػػدّ عرقػػو كمػػا 

ؿ عمیػػو  واألحػػوط األولػػى ة یخػػرج بعػػدىا عػػف صػػدؽ الجػػبّل عػػف أكػػؿ النجاسػػة لمػػدّ 
نػػة لػػو فػػي بعػػض األخبػػار  وىػػي: فػػي ة المعیّ المػػدّ  مػػع ذلػػؾ أف یراعػػى فیػػو مضػػيّ 
ة خمسػػة  ي البّطػػعشػػروف  وفػػي الغػػنـ عشػػرة  وفػػ اإلبػػؿ أربعػػوف یومػػًا  وفػػي البقػػر 

 وفي الدجاجة ثبلثة.
حیواف لمتذكیة عدا نجس العػیف  والحشػرات  قبوؿ كؿّ  الظاىر  :ٕٜٗمسألة 

والفػػأر  وكػػذلؾ  التػػي تسػػكف بػػاطف األرض كالضػػبّ  الصػػغار  مطمقػػًا وىػػي الػػدوابّ 
 یجػػػوز  ى طػػػاىر ة  والحیػػػواف المػػػذكّ یحػػػـر أكمػػػو ولػػػیس لػػػو نفػػػس سػػػائمة كالحّیػػػ مػػػا

 یدبغ.  ى جمده ولو لـو فیما یشترط فیو الطيارة حتّ استعماؿ جمیع أجزائ
و بػػػذلؾ یحكػػـ بطيػػػارة خػػػروج الػػدـ عنػػػد تذكیػػة الحیػػػواف  ف ّنػػ : الثػػاني عشػػػر

ؼ منػػػو فػػػي جوفػػػو  واألحػػػوط لزومػػػًا اختصػػػاص ذلػػػؾ بػػػالحیواف المػػػأكوؿ یتخّمػػػ مػػػا
 .(ٖٓٗبیاف ذلؾ في مسألة )  المحـ كما مرّ 
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 الفصؿ الثامف
  ما تثبت بو الطيارة

تثبػػػت الطيػػػارة بػػػالعمـ  وباالطمئنػػػاف الحاصػػػؿ مػػػف المناشػػػئ  :ٖٜٗلة مسػػػأ
ذي الیػػػػػد إذا  وب خبػػػػار  - إذا كػػػػاف موردىػػػػا السػػػػبب نفسػػػػو - العقبلئّیػػػػة  وبالبّینػػػػة

یوجػػب االطمئنػػػاف   الثقػػػة مػػا لػػـ تكػػف قرینػػة عمػػى اّتيامػػػو  وفػػي ثبوتيػػا ب خبػػار   لػػـ
ذا شػّؾ فػي إشكاؿ فبل نجاسػة مػا عمػـ طيارتػو  یترؾ مراعاة االحتیػاط فػي ذلػؾ  وا 

 سابقًا یبنى عمى طيارتو.

 خاتمة
 ةاستعماؿ أواني الذىب والفضّ أحکاـ 

ة فػػػي األكػػػؿ والشػػػرب  بػػػؿ یحػػػـر أیضػػػًا یحػػػـر اسػػػتعماؿ أوانػػػي الػػػذىب والفّضػػػ
یحػـر  ث وغیرىػا عمػى األحػوط لزومػًا  والاستعماليا في الطيارة مف الحدث والخبػ
ف بيػػػػا وكػػػػذا اقتناؤىػػػػا وبیعيػػػػا وشػػػػراؤىا التػػػػزیّ  نفػػػػس المػػػػأكوؿ والمشػػػػروب  ویجػػػػوز 

ف كاف األحوط استحبابًا في الجمیع الترؾ.  وصیاغتيا وأخذ األجرة عمیيا وا 
ا فػػػي صػػػدؽ اآلنیػػػة عمػػػى الظػػػرؼ أف یكػػػوف مظروفػػػو مّمػػػ یعتبػػػر  :ٜٗٗمسػػػألة 

المػػػػػرآة ونحػػػػػوه  تصػػػػدؽ عمػػػػػى إطػػػػار  فػػػػػبل  ویرفػػػػع عنػػػػػو بحسػػػػب العػػػػػادةع فیػػػػػو یوضػػػػ
كػػػػوف محػػػػرزًا لممػػػػأكوؿ والمشػػػػروب أف ی و  كمػػػػا یعتبػػػػر یكػػػػوف مظروفػػػػو ثابتػػػػًا فیػػػػ امّمػػػػ
تصػػدؽ اآلنیػػة عمػػى  فػػبل  یوضػػع فیػػو منيمػػا ؾ مػػاِسػػمْ واشػػي تُ یكػػوف لػػو أسػػفؿ وح بػػأف

 لمستویة ونحوىما.كة واألطباؽ االقنادیؿ المشبّ 
 فػػرؽ الیػػة بػػیف الصػػغیرة والكبیػػرة  كمػػا فػػي حكػػـ اآلن فػػرؽ ال :ٜ٘ٗمسػػألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظضظ 

 تكوف عمى تمؾ اليیئة. المتعارفة وما الى ىیئة األواني یكوف عم بیف ما
   جػػػػاز ة أـ اليػػػػا مػػػػف الػػػػذىب أو الفّضػػػػإذا شػػػػّؾ فػػػػي آنیػػػة أنّ  :ٜٙٗمسػػػػألة 

یصػدؽ عمیػو اآلنیػة أـ ال إذا كػاف  او مّمػوكػذلؾ إذا شػّؾ فػي ظػرؼ أّنػ  استعماليا
 ة.الشّؾ عمى نحو الشبية الموضوعیّ 

زومػػًا عػػزؿ الفػػـ ض  واألحػػوط لیكػػره اسػػتعماؿ القػػدح المفّضػػ :ٜٚٗمسػػألة 
 ة عند الشرب منو.عف موضع الفضّ 

 وا سبحانو العالـ وىو حسبنا ونعـ الوكیؿ
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 كتاب الصالة

ني عمیيا اإلسػبلـ  إف قبمػت قبػؿ مػا سػواىا  الصبلة ىي إحدى الدعائـ التي بُ 
ف رّدت رّد ما سواىا.  وا 

 وىنا مقاصد: 

 ؿالمقصد األوّ 
 ومواقيتيا وجممة مف أحكاميا مياأعداد الفرائض ونواف

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 أعداد الفرائض والنوافؿ
ؿ ا تعػػػػالی فرجػػػػو )عّجػػػػالصػػػػموات الواجبػػػػة فػػػػي زمػػػػاف غیبػػػػة إمػػػػاـ العصػػػػر 
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وصػػبلة  - وتنػػدرج فیيػػا صػػبلة الجمعػػة كمػػا سػػیأتي - ةخمػػس: الیومّیػػ الشػػریؼ(
ف أحكاميػػا فػػي بیػػا  الطػػواؼ الواجػػب  وصػػبلة اآلیػػات  وصػػبلة األمػػوات التػػي مػػرّ 

أو نحػػوه أو إجػػارة أو نحوىػػا  وتضػػاؼ إلػػى ىػػذه  لتػػـز بنػػذر ا كتػػاب الطيػػارة  ومػػا
األحػػػوط وجوبػػػًا أف یقضػػػیيا عنػػػو ولػػػده  الخمػػػس الصػػػبلة الفائتػػػة عػػػف الوالػػػد فػػػ فّ 

 و.عمى تفصیؿ یأتي في محمّ  األكبر 
وعػػػدليا  - وىػػػي أربػػػع ة فخمػػػس: الصػػػبح وىػػػي ركعتػػػاف  والظيػػػر ا الیومّیػػػأّمػػػ

وىػػػي أربػػػع  والمغػػػرب وىػػػي ثػػػبلث  والعشػػػاء وىػػػي  والعصػػػر  - الجمعػػػة ركعتػػػاف
 ة فتكوف ركعتیف.والخوؼ بشروط خاصّ  ة في السفر الرباعیّ  أربع  وتقصر 

قبميػا  وثمػػاف بعػػدىا  ة: ثمػػاف لمظيػػر يػػا الرواتػػب الیومّیػا النوافػػؿ فكثیػرة أىمّ وأّمػ
ف جمػوس تعػّداف بركعػة لمعصػر  وأربػع بعػد المغػرب ليػا  وركعتػاف مػ قبؿ العصر 

بعػػدىا   بعػد العشػاء ليػا  وثمػاف صػبلة المیػؿ  وركعتػا الشػفع بعػدىا  وركعػة الػوتر 
عشػػػرة أربػػػع  قبػػػؿ الفریضػػػة  وفػػػي یػػػوـ الجمعػػػة یػػػزاد عمػػػى السػػػتّ  وركعتػػػا الفجػػػر 

تػػػاب مفتػػػاح الفػػػبلح يػػػا  مثػػػؿ كركعػػػات قبػػػؿ الػػػزواؿ  وليػػػا آداب مػػػذكورة فػػػي محمّ 
 .(هس سرّ )قدّ  ؽ البيائيّ لممحقّ 

الصػػػبلة الوسػػػطى التػػػي تتأّكػػػد المحافظػػػة عمیيػػػا ىػػػي صػػػبلة  :ٜٛٗمسػػػألة 
 الظير . 

 الفصؿ الثاني
تيانيا في حاؿ المشي  التبعيض في النوافؿ وا 

عمػػػى بعػػػض أنػػػواع النوافػػػؿ المػػػذكورة  بػػػؿ  االقتصػػػار  یجػػػوز  :ٜٜٗسػػػألة م
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وفػػي ة  خاّصػ وعمػى الػوتر  فػي نوافػؿ المیػؿ عمػػى الشػفع والػوتر  االقتصػار  یجػوز 
ذا أریػػد التبعػػیض فػػي غیػػ نافمػػة العصػػر   ر عمػػى أربػػع ركعػػات بػػؿ عمػػى ركعتػػیف  وا 

 ى فػي االقتصػار تیػاف بػو بقصػد القربػة المطمقػة حتّػىذه الموارد فاألحوط لزومػًا اإل

 في نافمة المغرب عمى ركعتیف.
غیرىػا فػي حػاؿ المشػي  كمػا تیاف بالنوافػؿ الرواتػب و اإل یجوز  :ٓٓ٘مسألة 

حینئػػٍذ بمضػػاعفتيا رجػػاًء  بػػأس البيػػا فػػي حػػاؿ الجمػػوس اختیػػارًا  و ف تیػػااإل یجػػوز 
 ة.تیف وتكوف الثانیة برجاء المطموبیّ مثبًل مرّ  الوتر  ر بأف یكرّ 

 لثالفصؿ الثا
 أوقات الفرائض والنوافؿ

ؿ الػػزواؿ عرفػػًا مػػف یػػوـ الجمعػػة  ووقػػت الظيػػریف مػػف وقػػت صػػبلة الجمعػػة أوّ 
مػف آخػره  أدائيػا  والعصػر  لػو بمقػدار مف أوّ   الظير الزواؿ إلى المغرب  وتختّص 

مػػف المغػػػرب إلػػػى  كػػذلؾ  ومػػػا بینيمػػا مشػػػترؾ بینيمػػا  ووقػػػت العشػػاءیف لممختػػػار 
أدائيػا  والعشػاء مػف آخػره كػذلؾ  لػو بمقػدار المغػرب مػف أوّ  نصؼ المیؿ  وتختّص 

لنػػػوـ أو نسػػػیاف أو حػػػیض أو   ا المضػػػطرّ بینيمػػػا  وأّمػػػ ومػػػا بینيمػػػا مشػػػترؾ أیضػػػاً 
 العشػػاء مػػف آخػػره بمقػػدار  الصػػادؽ  وتخػػتّص  وقتيمػػا لػػو إلػػى الفجػػر  ا فیمتػػدّ غیرىػػ

إلػػى نصػػؼ المیػػؿ اإلتیػػاف بيمػػا قبػػؿ  د فػػي التػػأخیر أدائيػػا  واألحػػوط وجوبػػًا لممتعّمػػ
 ـ  ثُػ ة القضػاء أو األداء  ومػع ضػیؽ الوقػت یػأتي بالعشػاءمف دوف نّیػ طموع الفجر 

الصػػادؽ  الصػػبح مػػف طمػػوع الفجػػر یقضػػیيا بعػػد قضػػاء المغػػرب احتیاطػػًا  ووقػػت 
 إلى طموع الشمس.
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فػؽ الػذي یتزایػد الصادؽ ىػو البیػاض المعتػرض فػي األُ  الفجر  :ٔٓ٘مسألة 
الكاذب  وىو البیاض المستطیؿ مػف األُفػؽ صػاعدًا  وضوحًا وجبلًء  وقبمو الفجر 

 ى ینمحي.إلى السماء كالعمود الذي یتناقص ویضعؼ حتّ 
تصؼ ما بیف طموع الشػمس وغروبيػا  ویعػرؼ الزواؿ ىو المن :ٕٓ٘مسألة 
و بعػػػػد انعدامػػػػو  شػػػػاخص معتػػػػدؿ بعػػػػد نقصػػػػانو أو حػػػػدوث ظّمػػػػ كػػػػؿّ  بزیػػػػادة ظػػػػؿّ 

ونصػؼ المیػؿ منتصػؼ مػا بػیف غػروب الشػمس والفجػر  ویعػرؼ الغػروب بػذىاب 
احتمػػػػاؿ اختفائػػػػو بالجبػػػػاؿ أو فػػػػي سػػػػقوط القػػػػرص و  ة عنػػػػد الشػػػػؾّ الحمػػػػرة المشػػػػرقیّ 

مراعػػاة االحتیػػاط یتػػرؾ  ا مػػع عػػدـ الشػػؾ فػػبلىػػا  وأّمػػأو نحو   األبنیػػة أو األشػػجار
ة األداء والقضػاء مػع التػأخیر  الظيػریف إلػى سػقوط القػرص وعػدـ نّیػ بعدـ تػأخیر 

 وكذا عدـ تقدیـ صبلة المغرب عمى زواؿ الحمرة.
 ة العصػر ؿ الوقت عدـ صػحّ بأوّ  المراد مف اختصاص الظير  :ٖٓ٘مسألة 

ى قبميػػا عمػػى وجػػو صػػحیح  فػػ ذا صػػمّ  الظيػػر  إذا وقعػػت فیػػو عمػػدًا مػػف دوف أداء
ت قبػػػؿ الػػػػزواؿ باعتقػػػاد دخػػػػوؿ الوقػػػت فػػػػدخؿ الوقػػػت قبػػػػؿ إتماميػػػا صػػػػحّ  الظيػػػر 

 تأخیرىػػػا إلػػػى مضػػػيّ  یجػػػب البعػػػدىا و  و اإلتیػػػاف بصػػػبلة العصػػر لػػػ صػػبلتو وجػػػاز 
 فػي الوقػت المخػتّص  ى العصػر ؿ الزواؿ  وكذا إذا صمّ أربع ركعات مف أوّ  مقدار 

ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا  ت عصػػرًا ویػػأتي بػػالظير صػػحّ سػػيوًا  بػػالظير  بعػػدىا  وا 
 مػػػف الظيػػػر  ة أعػػػـّ یػػػأتي بػػػأربع ركعػػػات بقصػػػد مػػػا فػػػي الذّمػػػ ـ  ثُػػػ أف یجعميػػػا ظيػػػراً 

 . والعصر
سػيوًا  سػواء أكػػاف  فػػي الوقػت المشػترؾ قبػؿ الظيػػر  ى العصػر وكػذلؾ إذا صػمّ 

ذا تضػیّ أـ فػي الوقػت المشػت بالعصػر  في الوقت المخػتّص  ر التذكّ  ؽ الوقػت رؾ  وا 
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ـ ا تقػدّ تیػاف بصػبلة الظيػر  ومّمػمـ بمفاجأة الحیض أو نحػوه یجػب اإلالمشترؾ لمع
 ؿ الوقت.ف المراد مف اختصاص المغرب بأوّ یتبیّ 

أربعػػػة أسػػػباع  بػػػیف الػػػزواؿ وبمػػوغ الظػػػؿّ  وقػػػت فضػػیمة الظيػػػر  :ٗٓ٘مسػػػألة 
عیو  ووقػت فضػیمة ؿ عدـ تأخیرىا عف بموغو ُسػبْ ى لممتنفّ الشاخص  واألفضؿ حتّ 

ى ة أسػباعو  واألفضػؿ حتّػُسْبعي الشاخص إلى بموغو سػتّ  مف بموغ الظؿّ  العصر 
أي  - القػػیظ و فػػي غیػػر ؿ عػػدـ تأخیرىػػا عػػف بموغػػو أربعػػة أسػػباعو  ىػػذا كّمػػلممتنّفػػ
ا إلػػػػى مػػػػا بعػػػػد المثػػػػؿ والمثمػػػػػیف وقػػػػت فضػػػػیمتيم ا فیػػػػو فیمتػػػػدّ وأّمػػػػ -  ة الحػػػػرّ شػػػػدّ 
 فصؿ. ببل

مػػػف المغػػػرب إلػػػى ذىػػػاب الشػػػفؽ وىػػػو  المسػػػافر  لغیػػػر ووقػػػت فضػػػیمة المغػػػرب 
 وقتيا إلى ربع المیؿ. فیمتدّ  ا بالنسبة إلى المسافر ة  وأمّ الحمرة المغربیّ 

 ووقت فضیمة العشاء مف ذىاب الشفؽ إلى ثمث المیؿ.
س بيػػا َمػالغَ ؿ الصػبح السػػماء  و إلػػى أف یتجّمػ جػر ووقػت فضػیمة الصػػبح مػف الف

التعجیػػػؿ فػػػػي جمیػػػػع أوقػػػات الفضػػػػیمة أفضػػػػؿ عمػػػػى  أفضػػػػؿ  كمػػػػا أفّ  ؿ الفجػػػر أوّ 
 ـ.التفصیؿ المتقدّ 
إجػزاء الفریضػػتیف   وقػػت نافمػة الظيػریف مػػف الػزواؿ إلػى آخػػر  :٘ٓ٘مسػألة 

الحػادث ُسػْبعي  یبمػغ الظػؿّ  عمػى النافمػة بعػد أف فریضػة الظيػر  لكف األولػى تقػدیـ
  المػػػذكور بعػػػد أف یبمػػػغ الظػػػؿّ  األولػػػى تقػػػدیـ فریضػػػة العصػػػر  الشػػػاخص  كمػػػا أفّ 

اّل ى مػف النافمػة قػد صػمّ یكػف  لػـأربعػة أسػباع الشػاخص  ىػذا إذا   فػاألولى ركعػة وا 
 . أو العصر تیاف بالفریضة سواء في الظير اإل ـ  ثُ  إتماميا

یتضػػّیؽ   لػػـ وقػت الفریضػػة مػػا منيػػا إلػػى آخػػر  ووقػت نافمػػة المغػػرب بعػػد الفػراغ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضطظ 

ف كاف األولى تقدیـ فریضة العشاء بعد ذ  ة.ىاب الحمرة المغربیّ وقتيا  وا 
 عمػى المشػيور  -  وقػت نافمػة العشػاء بامتػداد وقتيػا  ووقػت نافمػة الفجػر ویمتدّ 

ؿ وطمػػػػوع الحمػػػػرة األوّ  بػػػػیف الفجػػػػر  - عمػػػػیيـ( )رضػػػػواف ا تعػػػػالی بػػػػیف الفقيػػػػاء
ف كػػاف یجػػوز المشػػرقیّ   أفّ  دّسػػيا فػػي صػػبلة المیػػؿ قبػػؿ الفجػػر  ولكػػف المختػػار  ة وا 

وامتػػداده  - یفػػي بأدائيػػا مقػػدار  بعػػد مضػػيّ  - صػػبلة المیػػؿ مبػػدأ وقتيػػا مبػػدأ وقػػت
ؽ وقػػػت عنػػػد تضػػػیّ  إلػػػى قبیػػػؿ طمػػػوع الشػػػمس  نعػػػـ األولػػػى تقػػػدیـ فریضػػػة الفجػػػر 

 فضیمتيا عمى النافمة.
مػف  عمػیيـ( اف ا تعػالی)رضػو بػیف الفقيػاء  ووقت نافمػة المیػؿ عمػى المشػيور 

 وىػػو الثمػػث األخیػػر  سػػحر الصػػادؽ وأفضػػمو ال إلػػى الفجػػر   نصػػؼ المیػػؿ  ویسػػتمرّ 

رىػػا  أو إذا خػػاؼ فوتيػا إف أخّ  تقػدیميا عمػػى النصػؼ لممسػافر  مػف المیػؿ  ویجػػوز 
رىػػا ف یخػػاؼ فوتيػػا إذا أخّ وغیػػره مّمػػ صػػعب عمیػػو فعميػػا فػػي وقتيػػا  وكػػذا الشػػابّ 

)رضػػػواف ا ذلػػػؾ  ومػػػا ذكػػػره المشػػػيور  لغمبػػػة النػػػوـ أو طػػػرّو االحػػػتبلـ أو غیػػػر 
ف كاف المختار وط ىو األح عمیيـ( تعالی ؿ تیاف بيػا مػف أوّ اإل جواز  واألفضؿ وا 

 المیؿ مطمقًا.
یػػػػوـ  تقػػػػدیـ نػػػافمتي الظيػػػػریف عمػػػػى الػػػػزواؿ فػػػػي غیػػػػر  یجػػػػوز  :ٙٓ٘مسػػػػألة 

ا نافمػة تیاف بيما بعد الزواؿ  وأّمػمف اإل - ولو عرفيّ  -  ة إذا كاف لو عذرالجمع
ًا منيػػا عنػػد یػػأتي سػػتّ  فػػاألولى تفریقيػػا بػػأف - وىػػي عشػػروف ركعػػة - یػػوـ الجمعػػة

 ًا قبؿ الزواؿ وركعتیف عنده. ًا عند ارتفاعيا وستّ انبساط الشمس وستّ 
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 رابعالفصؿ ال
 أحکاـ األوقات والترتيب بيف الصموات

أداء الصػػػبلة نفسػػػيا بحسػػػب  ؿ الوقػػت مقػػػدار ؼ مػػػف أوّ إذا مضػػى عمػػػى المكّمػػػ
سػػػؿ والمػػػرض لغـ والوضػػوء واوالتػػػیمّ  والسػػػفر  حالػػو فػػػي ذلػػؾ الوقػػػت مػػػف الحضػػر 

المانعػػػة مػػػف التكمیػػػؼ  ى طػػػرأ أحػػػد األعػػػذار یصػػػؿ  حتّػػػ  ة ونحػػػو ذلػػػؾ ولػػػـوالصػػػحّ 
مات بالصبلة مثؿ الجنوف والحیض واإلغماء وجػب عمیػو القضػاء إف كانػت المقػدّ 

بػػػػؿ األحػػػػوط وجوبػػػػًا  إمكػػػػاف تحصػػػػیميا  حاصػػػػمة أو مضػػػػى مػػػػف الوقػػػػت بمقػػػػدار 
ف ـ بػػػداًل عػػػف مّ ف مػػػف التػػػیّكػػػى لػػػو تمبػػػؿ حتّػػػ یمػػػِض ذلػػػؾ المقػػػدار   لػػػـ القضػػػاء وا 

   ف منيما لضیؽ الوقت.یتمكّ   الوضوء أو الغسؿ ولـ
 القضػػػػاء فػػػػي األعػػػػذار یجػػػػب  بللجمیػػػػع الوقػػػػت فػػػػ ع اسػػػػتیعاب العػػػػذر ا مػػػػوأّمػػػػ

ذا ارتفػع مة ونحوىا دوف النوـ ف نّ المتقدّ  و یجب فیػو القضػاء ولػو كػاف مسػتوعبًا  وا 
ارة وجبتػػا جمیعػػًا  وكػػذا إذا الوقػػت فػػ ف وسػػع الصػػبلتیف مػػع الطيػػ فػػي آخػػر  العػػذر 

اّل خمس ركعات معي وسع مقدار  یسػع ركعػة معيػا    وجبت الثانیة إذا بقي ماا  وا 
اّل   شيء. یجب   لـوا 

الػػػدخوؿ فػػػي الصػػػبلة أف یسػػػتیقف بػػػدخوؿ  فػػػي جػػػواز  یعتبػػػر  :ٚٓ٘مسػػػألة 
جتػػػزأ باالطمئنػػػاف الحاصػػػؿ مػػػف أذاف الثقػػػة العػػػارؼ یُ نػػػة  و الوقػػػت أو تقػػػوـ بػػػو البیّ 

ف كػاف  یكتفػى بػالظفّ  ة  والالمناشػئ العقبلئّیػ ت  ومف إخباره أو مػف سػائر بالوق وا 
ف كػػاف المػػانع  ؼ مػػانع شخصػػيّ لممكّمػ عػػف معرفػػة الوقػػت كػػالعمى والحػػبس  بػػؿ وا 
الصػػبلة  فػػي الحػالتیف مػػف تػأخیر ُبػد   بلعمػػى األحػوط لزومػػًا  فػ - الغیـكػ - اً نوعّیػ

 إلى حیف االطمئناف بدخوؿ الوقت.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظطظ 

 ـ  ثُػػػ ىفصػػػمّ  ف بػػػدخوؿ الوقػػػت أو أحػػػرزه بطریػػػؽ معتبػػػر إذا تػػػیقّ  :ٛٓ٘مسػػػألة 
الوقت قد دخػؿ وىػو فػي  يا وقعت قبؿ الوقت لـز إعادتيا  نعـ إذا عمـ أفّ ف أنّ تبیّ 

ف كاف األحػوط اسػتحباباً الصبلة یحكـ بصحّ  ى ا إذا صػمّ إعادتيػا  وأّمػ ة صبلتو وا 
ف دخولػو قبػؿ   نعـ إذا تبیّ صبلتو تصحّ  ف دخوؿ الوقت في األثناء فبلوتبیّ غافبًل 

ذا صػمّ الصبلة أجزأت  وكذا إذا صمّ   شػؾّ  ى وبعػد الفػراغى برجاء دخوؿ الوقت  وا 
ف كانت أحوط استحباباً تجب اإل  في دخولو لـ  .عادة وا 
یجػػػػػب الترتیػػػػػب بػػػػػیف الظيػػػػػریف بتقػػػػػدیـ الظيػػػػػر  وكػػػػػذا بػػػػػیف  :ٜٓ٘مسػػػػػألة 

ذا عكػػس فػػي الوقػػت المشػػت ذا كػػاف رؾ العشػػاءیف بتقػػدیـ المغػػرب  وا  عمػػدًا أعػػاد وا 
ذا كاف التقػدیـ مػف جيػة الجيػؿ بػالحكـ  صػّحت إذا تقدّ  یعد عمى ما  سيوًا لـ ـ  وا 

رًا سػػواء عمػػى األحػػوط لزومػػًا إذا كػػاف جػػاىبًل مقّصػػ تصػػحّ  اف جػػاىبًل قاصػػرًا  والكػػ
 دًا أـ كاف جازمًا.أكاف متردّ 
تػیف دائیّ قػد یجػب العػدوؿ مػف البلحقػة إلػى السػابقة كمػا فػي األ :ٓٔ٘مسألة 

و یعػػدؿ إلػػى فػػي األثنػػاء ف ّنػػ أو العشػػاء سػػيوًا وذكػػر  ـ العصػػر بتیف  فمػػو قػػدّ المتػػرتّ 
  یجػػوز التیػاف بيػػا لضػیؽ الوقػػت  و فتػػو اإلتكػػف وظی   إذا لػـاّل أو المغػػرب  إ الظيػر 

و ىما ف ّنػو قػد صػبّل أّنػ ثنػاء ذكػر أو المغػرب وفػي األ ى الظير العكس كما إذا صمّ 
 أو العشاء. إلى العصر لو العدوؿ   یجوز ال

یػدخؿ فػي   دوؿ مػف العشػاء إلػى المغػرب إذا لػـالعػ مػا یجػوز إنّ  :ٔٔ٘مسألة 
اّل   أتى بالمغرب. ـ  ثُ  يا عشاءً  أتمّ ركوع الرابعة  وا 

ؿ الوقػت ولػو مػع العمػـ ة فػي أوّ ذرّیػتیػاف بالصػبلة العُ اإل یجػوز  :ٕٔ٘مسألة 
ینئػٍذ بعػد إعادتيػا ح یجػب الة و تقّیػىػو ال ائو إذا كػاف العػذر قبؿ انقض بزواؿ العذر 
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خبلؿ بو ولػو فػي حػاؿ الضػرورة  كمػا اإل  یضرّ  بلؿ بما مع اإلخزواؿ موجبيا إاّل 
ا إذا كػػػاف ّمػػػة  وأي مػػف دوف تحصػػػیؿ الطيػػػارة الحدثّیػػة أف یصػػػمّ إذا اقتضػػت التقّیػػػ

 فػي الوقػت  ویجػوز  مػع العمػـ بارتفػاع العػذر  البػدار   یجػوز بلة فػالتقّیػ غیػر  العذر 

فػػي الوقػػت أـ  فػػؽ ارتفػػاع العػػذر وىػػؿ یجتػػزأ بيػا حینئػػٍذ إذا اتّ   مػع الیػػأس عػػف ذلػػؾ
 فػي الوقػت  ا مػع رجػاء ارتفػاع العػذر لیيػإ البػدار  فیو تفصیؿ  وكذا في جواز ال؟ 

خػػػرى فػػػي ض لػػػبعض مواردىػػػا فػػػي كتػػػاب الطيػػػارة وتػػػأتي جممػػػة أُ ـ التعػػػرّ وقػػػد تقػػػدّ 
 المباحث اآلتیة.

ة ة أو قضػائیّ الفریضػة أدائّیػ ع بالصػبلة لمػف عمیػوالتطػوّ  یجػوز  :ٖٔ٘مسألة 
 ؽ.تتضیّ   لـ ما

فػي أثنػاء الوقػت وجػب عمیػو الصػبلة إذا أدرؾ  إذا بمغ الصبيّ  :ٗٔ٘سألة م
وقت فػي أثنػاء الصػبلة أو بمغ في ال ـ  ثُ  ى قبؿ البموغركعة أو أزید  ولو صمّ  مقدار 

ف كاف األحوط استحباب  بعدىا لـ  ًا اإلعادة في الصورتیف.تجب عمیو اإلعادة  وا 



 

 المقصد الثاني
 الِقْبمة

یجػػب اسػػتقباؿ القبمػػة مػػػع اإلمكػػاف فػػي جمیػػع الفػػػرائض وتوابعيػػا مػػف األجػػػزاء 
فیيػػػا  یعتبػػػر  بلا النوافػػػؿ فػػػف سػػػجودي السػػػيو  وأّمػػػة وصػػػبلة االحتیػػػاط دو المنسػػػیّ 

ف كانػػت منػػذورة  واألحػػوط لزومػػًا اعتبػػاره فیيػػ ا االسػػتقباؿ حػػاؿ المشػػي والركػػوب وا 
 . حاؿ االستقرار

ؽ اسػػػتقبالو بالمحػػػاذاة ىػػػي المكػػػاف الواقػػػع فیػػػو البیػػػت الشػػػریؼ  ویتحّقػػػ والقبمػػػة
ف مػػػف ة عنػػػد عػػػدـ الػػػتمكّ ة العرفّیػػػعینػػػو والمحػػػاذا ف مػػػف تمییػػػز ة مػػػع الػػػتمكّ الحقیقّیػػػ
 ذلؾ.

إذا كانػػت  - نػػةیجػػب العمػػـ باسػػتقباؿ القبمػػة  وتقػػوـ مقامػػو البیّ  :٘ٔ٘مسػػألة 
بحكميػػا كاالعتمػػاد عمػػى اآلالت المسػػتخدمة ة أو مػػا لحسػػیّ مسػػتندة إلػػى المبػػادئ ا

 ة ك خبػار ویكفػي أیضػًا االطمئنػاف الحاصػؿ مػف المناشػئ العقبلئّیػ - لتعییف القبمة

الثقػػػػة أو مبلحظػػػػة قبمػػػػة بمػػػػد المسػػػػممیف فػػػػي صػػػػمواتيـ وقبػػػػورىـ ومحػػػػاریبيـ  بػػػػؿ 
ف لػـ ةیّ حجّ  الظاىر  ف مػف ع الػتمكّ ى مػحتّػ یفػد الظػفّ   قػوؿ الثقػة مػف أىػؿ الخبػرة وا 

 تحصیؿ العمـ بيا.
ؼ جيػػػده فػػػي معرفتيػػػا  تحصػػػیؿ العمػػػـ أو مػػػا بحكمػػػو یبػػػذؿ المكّمػػػ ر ومػػػع تعػػػذّ 

ره أیضػًا یكتفػي بالصػبلة إلػى أّي   ومػع تعػذّ ویعمؿ عمػى مػا یحصػؿ لػو مػف الظػفّ 
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ي إلػى أربػع جيػات مػع یحتمؿ وجود القبمة فیيا  واألحوط اسػتحبابًا أف یصػمّ  جيةٍ 
اّل  ذا عمػػػػػػػػمػػػا وس ى بقػػػدر مّ  صػػػسػػػعة الوقػػػت  وا  يا فػػػي بعػػػض الجيػػػات ػـ عدمػػػػع  وا 

 . خربلت األُ ػبلة إلى المحتمػفیأتي بالص
ف الخطػأ فػ ف كػاف تبػیّ  ـ  ثُػ يا القبمةاعتقد أنّ  ى إلى جيةٍ صمّ  فْ مَ : ٙٔ٘مسألة 

ذا التفػػػت فػػػي األثنػػػػاء منحرفػػػًا إلػػػى مػػػا بػػػػیف الیمػػػیف والشػػػماؿ صػػػحّ  ت صػػػػبلتو  وا 
فرؽ بیف بقػاء الوقػت وعدمػو وال بػیف  لباقي مف غیر مضى ما سبؽ واستقبؿ في ا

 یكػػف  لػػــ إذا كػػاف ذلػػؾ عػػف جيػػؿ بػػالحكـ و والناسػػي والغافػػؿ  نعػػ ف والظػػافّ المتػػیقّ 
 عادة في الوقت والقضاء في خارجو.معذورًا في جيمو  فاألحوط وجوبًا اإل

لتفػػت ا بػیف الیمػػیف والشػماؿ أعػاد فػػي الوقػت إذا اانحرافػػو عّمػ ا إذا تجػاوز وأّمػ 
ا إذا التفػػت فػػي األثنػػاء فػػ ف كػػاف بحیػػث لػػو قطعيػػا أدرؾ ركعػػة بعػػد الصػػبلة  وأّمػػ

اّل  مػػػف الوقػػػت عمػػػى األقػػػؿّ  صػػػبلتو واسػػػتقبؿ فػػػي  تػػػـّ  أوجػػػب القطػػػع واالسػػػتئناؼ وا 
و  فػػػي الجاىػػػؿ بػػػالحكـ ف ّنػػػالقضػػػاء إذا التفػػػت خػػػارج الوقػػػت إاّل یجػػػب  الالبػػػاقي  و 

 يمو.معذورًا في ج یكف لـجب عمیو القضاء إذا ی



 

 لمقصد الثالثا
 والساتر الستر 

 وفیو فصوؿ:
 ؿالفصؿ األوّ 

 العورة في الصالة وتوابعيا ستر 
ف - العورة ستر  ع االختیار یجب م فػي  - ظممػة أو كػاف فػي ناظر یكف   لـ وا 

ف كاف األحوط استحبابًا. یجب الالصبلة وتوابعيا و   في سجود السيو وا 
ؿ وىػػو ة أو كانػػت بادیػة مػف األوّ غفمػ إذا بػدت العػػورة لػریح أو :ٚٔ٘مسػألة 

ذا التفػػت إلػػى ذلػػؾ فػػي األثنػػاء وجبػػت یعمػػـ أو نسػػي سػػترىا صػػحّ  ال ت صػػبلتو  وا 
بشػػػيء مػػػف  یشػػػتغؿ ال ت أیضػػػًا  واألحػػػوط وجوبػػػًا أفصػػػحّ المبػػػادرة إلػػػى سػػػترىا و 

 الصبلة في حاؿ االنكشاؼ.
 ر بُ ؿ )القضػػػیب واألنثیػػاف( والػػػدُّ ُبػػعػػػورة الرجػػؿ فػػي الصػػػبلة القُ  :ٛٔ٘مسػػألة 

عػػدا  لشػػعر ى الػػرأس وادوف مػػا بینيمػػا  وعػػورة المػػرأة فػػي الصػػبلة جمیػػع بػػدنيا حتّػػ
ف كػػاف  یسػػتره الخمػػار  الػػذي ال الوجػػو بالمقػػدار  عػػادة مػػع ضػػربو عمػػى الجیػػب  وا 

لوضػػػوء  وعػػػدا الػػػذي یغسػػػؿ فػػػي ا مػػػا عػػػدا المقػػػدار  األحػػػوط اسػػػتحبابًا ليػػػا سػػػتر 
 مػف سػتر  د  ُبػ ىرىمػا وباطنيمػا  والیف  ظاوالقػدمیف إلػى السػاقیف إلى الزنػدیف  الكفّ 

 ا ىو خارج عف الحدود.شيء ممّ 
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و  فػي الػػرأس وشػعره والعنػػؽ ف ّنػػـ إاّل ة كالبالغػػة فیمػا تقػػدّ الصػػبیّ  :ٜٔ٘مسػألة 
 عمیيا سترىا. یجب ال

اؾ أو طػرؼ سػطح بحیػث لػو ي واقفػًا عمػى شػبّ إذا كاف المصمّ  :ٕٓ٘مسألة 
ا إذا كػػاف واقفػػًا ّمػػىا مػػف جيػػة التحػػت  وأتحتػػو لػػرأى عورتػػو وجػػب سػػتر  كػػاف نػػاظر 

 مػػع وقوفػػو عمػػى جسػػـ عػػاكس سػػترىا مػػف تمػػؾ الجيػػة إاّل یجػػب  بلعمػػى األرض فػػ
 و یجب حینئٍذ سترىا مف تمؾ الجية أیضًا. إلیو  ف نّ  ترى عورتو بالنظر 

 الفصؿ الثاني
 شروط لباس المصّمي

 : موري أُ في لباس المصمّ  یعتبر 
مت فػي الموارد التي یعفى عنيا في الصػبلة  وقػد تقػدّ   فيالطيارة  إاّل  ؿ:ألوّ ا

 النجاسات.أحكاـ 
الصػبلة فػي المغصػوب عمػى األحػوط لزومػًا فیمػا  تصػحّ  اإلباحة  فػبل الثاني:

ة أو ىبًل بالغصػػبیّ كػػاف سػػاترًا لمعػػورة فعػػبًل  واسػػتحبابًا فػػي غیػػره  نعػػـ إذا كػػاف جػػا
فیػو أو ناسػیًا  تػو جيػبًل یعػذر ىو الغاصب أو كاف جػاىبًل بحرمیكف  لـناسیًا ليا و 

 صبلتو. ًا تصحّ ليا أو مضطرّ 
فػػي الغصػػب بػػیف أف یكػػوف عػػیف المػػاؿ مغصػػوبًا أو  فػػرؽ ال :ٕٔ٘مسػػألة 

ؼ فیػػو  بػػؿ إذا اشػػترى التصػػرّ  موجػػب لعػػدـ جػػواز  قػػًا لحػػؽّ منفعتػػو  أو یكػػوف متعمّ 
ف ثوبًا بعیف ماؿ فیو الخمس كاف حكمو حكػـ المغصػوب  دوف مػا إذا اشػتراه بعػی

 و.ؼ فیو كما سیأتي في محمّ لو التصرّ  و یجوز الزكاة ف نّ  ماؿ فیو حؽّ 
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ذا كػػػػاف المّیػػػػو  ة بالزكػػػػاة أو المظػػػػالـ ونحوىمػػػػا مػػػػف الحقػػػػوؽ ت مشػػػػغوؿ الذّمػػػػا 
ؼ فػي تركتػو بمػا ینػافي التصػرّ   یجػز  لػـ  ة سواء أكػاف مسػتوعبًا لمتركػة أـ الالمالیّ 

   منيا. أداء الحؽّ 
التصػّرؼ مػع اشػػتغاؿ ذّمػة المّیػت بػػو  یػو فیجػػوز ا فالخمػػس  وأّمػ ىػذا فػي غیػر 

ف اعتقػػػد وجوبػػػو - یخّمػػػس ال إذا كػػػاف مّمػػػف داء الخمػػػس مػػػف بػػػأ یػػػوصِ  لػػػـو  - وا 
 ترکتو.

ذا كػػاف لممّیػػ و  بمراجعػػة ولّیػػؼ فػػي تركتػػو إاّل التصػػرّ   یجػػز  لػػـ ت وارث قاصػػر وا 
 .الحاكـ الشرعيّ  ـ  ثُ  القّیـ ـ  ثُ  مف األب أو الجدّ  الشرعيّ 

ف تحػػرّ  بػػأس ال: ٕٕ٘مسػػألة  ؾ بحركػػػات بحمػػؿ المغصػػػوب فػػي الصػػبلة وا 
 ي.المصمّ 

رؽ بػػػیف يػػػا الحیػػػاة  مػػػف دوف فػػػمػػػف أجػػػزاء المیتػػػة التػػػي تحمّ  یكػػػوف ال أف الثالػػػث:
الحكػػػـ  فیػػو الصػػػبلة عمػػى األحػػػوط وجوبػػًا  ویخػػػتّص  تػػػتـّ  الصػػبلة فیػػػو ومػػا ال تػػػتـّ  مػػا

ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا االجتنػاب عػػف المیتػػة الطػػاىرة أیضػػًا  وقػػد  بالمیتػة النجسػػة وا 
 ـ بیػاف مػػاى أو ال  كمػا تقػدّ فػي كونػو مػذكّ  ـ فػي النجاسػات حكػـ الجمػد الػذي یشػؾّ تقػدّ 
نػو مػف جمػد الحیػواف أو مػف غیػره و الحیاة مػف المیتػة فراجػع  والمشػكوؾ فػي كو تحمّ  ال
 بالصبلة فیو. بأس ال

حمػػػو مػػػف یؤكػػػؿ ل مػػػا ال مػػػف أجػػػزاء السػػػباع بػػػؿ مطمػػػؽ یكػػػوف الأف  الرابػػػع:
الصػبلة  المنػع بمػا تػتـّ  ویختّص لو نفس سائمة عمى األحوط لزومًا   الحیواف الذي

ف كػػػػػاف االجتنػػػػػاب عػػػػػف غیػػػػػره أیضػػػػًا أحػػػػػوط اسػػػػػتحبابًا  كمػػػػػا أفّ  األحػػػػػوط  فیػػػػو وا 
مػػػػػػى الثػػػػػػوب ى عػػػػػػف الشػػػػػػعرة الواحػػػػػػدة الواقعػػػػػػة منػػػػػػو عاسػػػػػػتحبابًا االجتنػػػػػػاب حتّػػػػػػ
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ف روثو وبولػو وعرقػو ولبنػو إذا كػاف مف االجتناب عف ُبد   الذلؾ  نعـ  یجب  لـ وا 
فػػي ظػػرؼ وحممػػو كمػػا إذا جعػػؿ  - ا حمػػؿ بعػػض أجزائػػوخػػًا بػػو  وأّمػػالثػػوب متمطّ 

 بو. بأس بلف - معو في جیبو
ت صػػبلتو  وكػػذا المػػأكوؿ جيػػبًل بػػو صػػحّ  ى فػػي غیػػر إذا صػػمّ  :ٖٕ٘مسػػألة 

كػػاف  إذا كػػاف نسػػیانًا أو كػػاف جػػاىبًل بػػالحكـ أو ناسػػیًا لػػو  نعػػـ تجػػب اإلعػػادة إذا
 ـ.عمى ما تقدّ  جاىبًل بالحكـ عف تقصیر 

فػػػي المبػػػاس أو فیمػػػا عمػػػى المبػػػاس مػػػف الرطوبػػػة أو  : إذا شػػػؾّ ٕٗ٘مسػػػألة 
 و مػف المػأكوؿ أو مػف غیػره أو مػف الحیػواف أو مػف غیػرهأو غیرىما فػي أّنػ الشعر 
 ت الصبلة فیو.صحّ 

 الممػػػػػزوج  ومثػػػػػؿ دـ البػػػػػؽّ  بالشػػػػػمع والعسػػػػػؿ والحریػػػػػر  بػػػػػأس ال :ٕ٘٘مسػػػػػألة 
بالصػدؼ   بػأس اللحػـ ليػا  وكػذا  ونحوىػا مػف الحیوانػات التػي ال بػور والبرغوث والزن

ف كانػػػػت واقعػػػػةً بفضػػػػبلت اإل بػػػػأس الو  عمػػػػى  نسػػػػاف كشػػػػعره وریقػػػػو ولبنػػػػو ونحوىػػػػا وا 
)الباروكػػػة(  سػػػواء ى بػػػػ المسػػػمّ  الموصػػػوؿ بالشػػػعر  ي مػػػف غیػػػره  وكػػػذا الشػػػعر المصػػػمّ 

 أكاف مأخوذًا مف الرجؿ أـ مف المرأة.
 والسػػػػنجاب وكػػػػذلؾ تجػػػػوز   الصػػػػبلة فػػػػي جمػػػػد الخػػػػزّ  تجػػػػوز  :ٕٙ٘سػػػػألة م

غیرىمػا مػػف  ممتزجػػًا بػوبر  یكػوف البرىمػا  ولكػػف األحػوط لزومػًا أف الصػبلة فػي و 
 مأكوؿ المحـ.  السباع بؿ مطمؽ غیر

ا إذا ًا كالخػػاتـ  أّمػػمّیػػولػػو كػػاف حُ  - لمرجػػاؿ - كػػوف مػػف الػػذىبی ال أف الخػػامس:
بػػو   بػػأس بلعنػػد العػػرؼ لونػػًا محضػػًا فػػ ُیعػػدُّ و والطمػػي عمػػى نحػػو بًا بالتمویػػكػػاف مػػذىّ 
ة أیضػػػػػًا حممػػػػػو لمرجػػػػػاؿ كالسػػػػػاعة الجیبّیػػػػػػ و لمنسػػػػػاء  كمػػػػػا یجػػػػػػوز ذلػػػػػؾ كّمػػػػػ ویجػػػػػوز 
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مػػا یطمػػؽ عمػػى اسػػتعمالو عنػػواف المػػبس عرفػػًا مثػػؿ  والمسػػكوكات  نعػػـ یمنػػع عػػف كػػؿّ 
 ة.قة والساعة الیدویّ السبلسؿ المعمّ 
نعػػـ  ت صػػبلتو اسػػیًا صػػحّ الػػذىب جػػاىبًل أو نى فػػي إذا صػػمّ  :ٕٚ٘مسػػألة 

 تمزمو اإلعادة. الجاىؿ المقّصر 
الصػبلة أیضػًا وفاعػؿ  لمرجػاؿ لػبس الػذىب فػي غیػر   یجوز ال :ٕٛ٘سألة م

یصػدؽ عمیػو المػبس   ى فیمػا الف بو مطمقًا حتّػرؾ التزیّ ذلؾ آثـ  واألحوط لزومًا ت
ىا بشػدّ  بػأس الاف منػو  نعػـ ـ األسػنأو جعػؿ مقػدّ المباس مف الذىب   أزراركجعؿ 

 ة منو.اف الداخمیّ بو أو جعؿ األسن
ليػـ لبسػو   یجوز الو  - لمرجاؿ - الخالص الحریر  مف یكوف الأف  السادس:

بػػو فػػي الحػػرب والضػػرورة والحػػرج  بػػأس الالصػػبلة أیضػػًا كالػػذىب  نعػػـ  غیػػر فػػي 
ة بحممػػو فػػي حػػاؿ الصػػبل بػػأس الى فػػي حػػاؿ الصػػبلة  كمػػا المػػرض حتّػػكػػالبرد و 

لبسػػػػًا لػػػو عرفػػػػًا   ُیعػػػدُّ  بػػػو عمػػػى نحػػػػو ال ر ي والتػػػػدثّ و والتغّطػػػوغیرىػػػا وكػػػذا افتراشػػػػ
یزیػػد  فو منػػو  واألحػػوط اسػػتحبابًا أف الالثػػوب بػػو بػػأف یكػػوف سػػجا بكػػؼّ  بػػأس الو 

ف  منػو والسػفائؼ والقیػاطیف  زراربػاأل بػأس ال  كمػا مضػمومة عمى أربع أصابع وا 
 استحبابًا تركو. الصبلة مف المباس فاألحوطفیو  تتـّ  ال ا مادت وكثرت  وأمّ تعدّ 

ف جعؿ البطانة مف الحریر   یجوز ال :ٜٕ٘مسألة   كانت إلى النصؼ. وا 
ا الممتػزج بػالقطف أو الصػوؼ أو غیرىمػا مّمػ بػالحریر  بأس ال :ٖٓ٘مسألة 

لبسو في الصبلة  لكف بشرط أف یكوف الخمط بحیث یخػرج المبػاس بػو عػف  یجوز 
 المستيمؾ عرفًا. الیسیر  الخمط بالمقدار  یكفي بل  فالخالص صدؽ الحریر 
لبسػو  وكػذا إذا  فػي كػوف المبػاس حریػرًا أو غیػره جػاز  إذا شؾّ  :ٖٔ٘مسألة 
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 خالص أو ممتزج. و حریر في أنّ  شؾّ 
صػبلتو  والػذىب  وتصػحّ  الحریػر  إلباس الصبيّ  لموليّ  یجوز  :ٕٖ٘مسألة  
 فیو.

 الفصؿ الثالث
 صّميالم لباس أحکاـ سائر 

صػػػدؽ عنػػػػواف  فػػػي حػػػػاؿ االختیػػػار  الصػػػبلتيّ  األحػػػوط اسػػػتحبابًا فػػػي السػػػػاتر 
ف كػػاف یكفػػي مطمػػؽ مػػا یخػػرج المصػػمّ  ي عػػف كونػػو عاریػػًا )المبػػاس( عمیػػو عرفػػًا  وا 

الطػػیف إذا كػػاف مػػػف المنسػػوجیف  بػػؿ  كػػالورؽ والحشػػیش والقطػػف والصػػوؼ غیػػر 
 حػػػاؿ االضػػػطرار  ا فػػػيي عاریػػػًا  وأّمػػػیصػػػدؽ معػػػو كػػػوف المصػػػمّ  الكثػػػرة بحیػػػث ال

 ل بالطیف ونحوه.التمطّ  فیجزی  
ذا  ائمػػًا مػػع ف مػػف الصػػبلة قبوجػػو فػػ ف تمّكػػ ي مػػف السػػاتر المصػػمّ  یػػتمّكف لػػـوا 

ا لعػدـ وجػوده أو لظممػة أو إمّ  ز الممیّ  تبدو سوأتو لمغیر  الركوع والسجود بحیث ال
اـ سػػػوأتو تػػػرؾ القیػػػ ظ عمػػػى عػػػدـ بػػػدوِ نحوىػػػا أتػػػى بيػػػا كػػػذلؾ  ولػػػو اقتضػػػى الػػػتحفّ 

ى جالسػػًا مومئػػًا  ولػػو اقتضػػى تػػرؾ واحػػد مػػف یف صػػمّ والركػػوع والسػػجود االختیػػاریّ 
الثبلثػػة تركػػو وأتػػى ببدلػػو فیػػومئ بػػالرأس بػػداًل عػػف الركػػوع والسػػجود ویجمػػس بػػداًل 

السوأتیف ببعض أعضػائو كالیػد فػي حػاؿ  عف القیاـ  واألحوط لزومًا لمعاري ستر 
 القیاـ والفخذیف في حاؿ الجموس.

أو  بالمغصػػػػوب أو الػػػػذىب أو الحریػػػػر  السػػػػاتر  إذا انحصػػػػر  :ٖٖ٘ألة مسػػػػ
 ى عاریػًا  إاّل إلػى لبسػو صػمّ   یضػطرّ  یؤكػؿ لحمػو فػ ف لػـ ا الا مّمػالسباع أو غیرىػ
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ف  فػػي األخیػػػر  فیجمػػع بػػػیف الصػػػبلة فیػػو والصػػػبلة عاریػػػًا عمػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وا 
ف بلتو فیػو فػي حػاؿ االضػطرار ت صإلى لبسو صحّ   اضطرّ   مسػتوعباً یكػف   لػـ وا 

لبسػػػيما اضػػػطرارًا مػػػا الصػػػبلة فػػػي حػػػاؿ  تصػػػحّ  و ال فػػػي األخیػػػریف ف ّنػػػلموقػػػت إاّل 
 ىباالسػػتیعاب فصػػمّ  مسػػتوعبًا لجمیػػع الوقػػت  نعػػـ لػػو اطمػػأفّ  االضػػطرار یكػػف  لػػـ

ذا انحصػػػر  یجػػػب لػػػـفػػػؽ زوالػػػو فػػػي الوقػػػت اتّ  ـ  ثُػػػ كػػػذلؾ فػػػػي  السػػػاتر  إعادتيػػػا  وا 
 في أحكاـ النجاسات.الصبلة فیو كما سبؽ  النجس تجوز 
یكػػػف  لػػػـ ؿ الوقػػػت إذاالصػػػبلة عػػػف أوّ  األحػػػوط لزومػػػًا تػػػأخیر  :ٖٗ٘مسػػػألة 
واحتمػػؿ الحصػػوؿ عمیػػو قبػػؿ انقضػػائو  نعػػـ إذا یػػئس عػػف الحصػػوؿ  عنػػده سػػاتر 

تمزمػػو إعادتيػػػا لػػػو  إلػػى أداء الصػػػبلة عاریػػػًا وال بػػػدار لػػػو ال عمیػػو فػػػي الوقػػػت جػػاز 
 في الوقت. صادؼ فحصؿ عمى الساتر 

 أحػػدىما نجػػس واآلخػػر  إذا كػػاف عنػػده ثوبػػاف یعمػػـ إجمػػااًل أفّ  :ٖ٘٘ألة مسػػ

ا یؤكػؿ أحػدىما مّمػ منيما صػبلة  وكػذا إذا عمػـ أفّ  في كؿ   ى صبلتیفصمّ  طاىر 
 ـ.یؤكؿ لحمو عمى ما تقدّ  ا المف السباع أو مف غیرىا ممّ  خر لحمو واآل



 

 المقصد الرابع
 يمكاف المصمّ 

 فصؿ
 شروط مکاف المصّمي 

 ؿ: أف يکوف مباحاً وّ األ 
الصػبلة فریضػة كانػػت أو  - عمػى األحػػوط لزومػاً  - تصػحّ  ال :ٖٙ٘مسػألة 

ف ك فػي ذلػؾ  فػرؽ الاف الركوع والسػجود باإلیمػاء  و نافمة في المكاف المغصوب وا 
ؼ فػػي ینافیػػو مطمػؽ التصػػرّ  ؽ حػػؽّ یكػػوف مغصػوبًا عینػػًا أو منفعػػة أو لتعّمػ بػیف مػػا
بًل الحكػػـ بالعػػالـ العامػػد فمػػو كػػاف جػػاى ویخػػتّص ى مثػػؿ الصػػبلة فیػػو  قػػو حتّػػمتعمّ 

 وكػذلؾ تصػحّ ت صػبلتو  ىػو الغاصػب صػحّ یكػف   لػـبالغصب أو كاف ناسیًا لػو و 
ؼ فػػػي أو كػػػاف مكرىػػػًا عمػػػى التصػػػرّ  بسػػػوء االختیػػػار  ًا المضػػػطرّ صػػػبلة مػػػف كػػػاف 

ف وقعػت تحػت سػقؼ    وكػذلؾ تصػحّ حػؽّ  المغصوب كالمحبوس بغیػر  الصػبلة وا 
 وبة. مغصوب أو خیمة مغص

ف كاف المكاف ممّ  وتصحّ  ا یحـر المكػث فیػو السػتمزامو تمػؼ الػنفس أو أیضًا وا 
 ذلؾ. أو برد أو غیر  عمى البدف ضررًا بمیغًا مف جية حّر  الضرر 

ف إذا اعتقػػػػد غصػػػػب المكػػػػاف فصػػػػمّ  :ٖٚ٘مسػػػػألة  ى فیػػػػو بطمػػػػت صػػػػبلتو وا 
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 منو قصد القربة. ى إذا تمشّ انكشؼ الخبلؼ إاّل 
 ة إاّل ألحػػػد الشػػػركاء الصػػػبلة فػػػي األرض المشػػػترك  زیجػػػو  ال :ٖٛ٘مسػػػألة 

 بػ ذف الصػبلة فػي األرض المجيولػة المالػؾ إاّل  تجػوز  ة الشػركاء  كمػا الب ذف بقیّ 
 ط لزومًا.عمى األحو  الحاكـ الشرعيّ 
حػػد إلػػى مكػػاف فػػي المسػػجد لمصػػبلة أو لغیرىػػا مػػف إذا سػػبؽ أ :ٜٖ٘مسػػألة 

لغیػػره إزاحتػػو عػػف   یجػػز لػػـ  التػػدریسلػػدعاء وقػػراءة القػػرآف و األغػػراض الراجحػػة كا
ذلؾ المكاف أو إزاحة متاعو عنػو ومنعػو مػف االنتفػاع بػو سػواء توافػؽ السػابؽ مػع 

ـ الطػواؼ عمػى المسبوؽ في الغػرض أو تخالفػا فیػو  نعػـ یحتمػؿ عنػد التػزاحـ تقػدّ 
االحتیػػاط  یتػػرؾ بلالمسػػاجد فػػ ة عمػػى غیرىػػا فػػي سػػائر غیػػره فػػي المطػػاؼ والصػػبل

حػاؿ إذا أزاح الشػخص  ة المكاف لممسبوؽ فػي مثػؿ ذلػؾ  وعمػى كػؿّ لمسابؽ بتخمی
قػػػػاـ  ـ  ثُػػػػ السػػػػبؽ فػػػي مكػػػػاف مػػػف المسػػػػجد أو أزاح متاعػػػػو عنػػػو مػػػف ثبػػػػت لػػػو حػػػػؽّ 

ف كػاف آثمػًا تصػرّ  صػبلتو وتجػوز  تصحّ   فاتالتصرّ  بالصبلة فیو أو بسائر  فاتو وا 
 في اإلزاحة.
اإلذف مػف المالػؾ ما تبطؿ الصػبلة فػي المغصػوب مػع عػدـ إنّ  :ٓٗ٘مسألة 
اّل  - ولو لخصوص زید المصمي مثبلً  - في الصبلة   فالصبلة صحیحة.وا 
الصػػبلة وغیرىػػا مػػف  اإلذف مػػف المالػػؾ فػػي جػػواز  مػػا یعتبػػر إنّ  :ٔٗ٘مسػػألة 

اّل و كاشػؼ عػف رضػاه وطیػب نفسػو بيػا  فات بمػا أّنػالتصرّ   - اإلذف  یعتبػر بل فػوا 
ممتفتػػًا فػي الرضػػا أف یكػوف   یعتبػر ال بعنوانػو  كمػػا - احػة والتحمیػػؿأي إنشػاء اإلب

الصػػػبلة  كػػذلؾ لنػػوـ أو غفمػػة أو نحوىمػػا  فتجػػوز  یكػػػف لػػـإلیػػو فعػػبًل فیكفػػي ولػػو 
و لػو التفػت مػع غفمتػو إذا عمػـ مػف حالػو أّنػ فات فػي ممػؾ الغیػر وغیرىا مف التصرّ 
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 إلیيا ألذف.
ا بػػالقوؿ كػػأف یقػػوؿ: صػػؿ  فػػي یستكشػػؼ الرضػػا بالصػػبلة إّمػػ :ٕٗ٘مسػػألة 

ادة إلػػػى القبمػػػة  أو بشػػػاىد الحػػػاؿ كمػػػا فػػػي تػػػي  أو بالفعػػػؿ كػػػأف یفػػػرش لػػػو سػػػجّ بی
الصػػبلة وال غیرىػػا  تجػػوز  ذلػػؾ ال األبػػواب ونحوىػػا  وفػػي غیػر  المضػائؼ مفتوحػػة

  یجػػوز الولػذا  ممتفتػًا إلیػو فعػبًل یكػف   لػػـ مػع العمػـ بالرضػا ولػو فات إاّل رّ مػف التصػ
ة ونحوىا الجمػوس فػي بعػض سینیّ في بعض ما یعقد في البیوت مف المجالس الح

   ة.ة واالجتماعیّ مثؿ الجالس مف حیث مكانتو الدینیّ  ة لغیر المواضع المعدّ 
وكذلؾ تناوؿ بعض ما عمى الرفوؼ مف الكتب والقراءة فیيا  وأیضػًا اسػتخداـ 

 أو طػػػيّ  تار ؼ زائػػػد كرفػػػع سػػػؼ عمػػػى تصػػػرّ إذا توّقػػػ سػػػّیما الالمرافػػػؽ والمیضػػػاة و 
ة رضػػػػا صػػػػاحب المجمػػػػس فػػػػي كیفّیػػػػ مػػػػف إحػػػػراز ُبػػػػد   الو فػػػػراش ونحػػػػو ذلػػػػؾ ف ّنػػػػ

 یػػػدؿّ  د فػػػتح بػػػاب المجمػػػس المقػػػداره  ومجػػػرّ ؼ وكّمػػػو  وموضػػػع الجمػػػوس و التصػػرّ 
 ؼ یشاءه الداخؿ.تصرّ  عمى الرضا بكؿّ 

  یجػػػػوز الة ونحوىػػػػا ت التجارّیػػػػاىي والمحػػػػبّل المطػػػػاعـ والمقػػػػ :ٖٗ٘مسػػػػألة 
الوضػوء مػف مائيػا  یصحّ  اإلذف  فبل بالوجو المقصود منيا إاّل  الدخوؿ فیيا لغیر 
عمػى الرضػػا  یػدؿّ  د فػتح أبوابيػا الأو وكیمػو  ومجػرّ   بػ ذف المالػؾوالصػبلة فیيػا إاّل 

 مة لبلنتفاع بيا.ة المسبّ بذلؾ ولیست ىي كالمضائؼ والحدائؽ العامّ 
عظیمػػػػػػًا  سػػػػػاعاً سػػػػػعة اتّ الصػػػػػبلة فػػػػػي األراضػػػػػي المتّ  تجػػػػػوز  :ٗٗ٘مسػػػػػألة 

ف  ف عمـ كراىتػو أو كػاف صػغیرًا  یعمـ  لـوالوضوء مف مائيا وا  رضا المالؾ  بؿ وا 
 كالبسػػاتیف التػػي ال سػػور  - بػػةالمحجّ  ا غیرىػػا مػػف األراضػػي غیػػر أو مجنونػػًا  وأّمػػ

ف أیضػػًا ا فیجػػػوز  - ليػػا وال حجػػػاب رضػػػا یعمػػػـ  لػػػـلػػػدخوؿ إلیيػػػا والصػػػبلة فیيػػا وا 
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 ناب عنيا.االجت كراىتو أو كاف قاصرًا فاألحوط لزوماً  ظفّ المالؾ  ولكف إذا 
األكػؿ فیيػا  الصبلة في بیوت مف تضػّمنت اآلیػة جػواز  تجوز  :٘ٗ٘مسألة 

إذف مػػػع عػػػدـ العمػػػـ أو االطمئنػػاف بالكراىػػػة  وىػػػـ األب واألـّ واألخ واألخػػػت  بػػبل
والعـّ والخػاؿ والعّمػة والخالػة وَمػْف َمَمػؾ الشػخص مفتػاح بیتػو والصػدیؽ  وأّمػا مػع 

 . یجوز العمـ أو االطمئناف بالكراىة فبل
ـ  التفػػػت إلػػػى  إذا دخػػػؿ المكػػػاف المغصػػػوب جيػػػبًل أو نسػػػیاناً  :ٙٗ٘مسػػػألة  ثُػػػ

ذلػػؾ وجبػػت عمیػػػو المبػػادرة إلػػى الخػػػروج سػػالكًا أقػػرب الطػػػرؽ الممكنػػة  فػػ ف كػػػاف 
لػو إتمػػاـ صػبلتو فػػي  أو بعػده جػػاز  مشػتغبًل بالصػبلة والتفػػت فػي السػػجود األخیػر 

مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ باالسػػتقباؿ   رار یضػػّره فػػوات الجمػػوس واالسػػتق حػػاؿ الخػػروج وال
وأّمػػػا إف التفػػػت قبػػػؿ ذلػػػؾ أو قبػػػؿ االشػػػتغاؿ بالصػػػبلة ففػػػي ضػػػیؽ الوقػػػت یمزمػػػو 

اإلمكػاف ویػومئ لمسػجود ویركػػع  اإلتیػاف بيػا حػاؿ الخػروج مراعیػًا لبلسػػتقباؿ بقػدر 
یجػب عمیػو  إاّل أف یستمـز ركوعو تصّرفًا زائدًا فیومئ لو أیضػًا وتصػّح صػبلتو وال

 القضاء.
یػػتمّكف مػػف إدراؾ ركعػػة مػػف الصػػبلة فػػي الوقػػت  والمػػراد بضػػیؽ الوقػػت أف ال

تصػػّح منػػو  تأخیرىػػا إلػػى مػػا بعػػد الخػػروج  وأّمػػا فػػي سػػعة الوقػػت فػػبل عمػػى تقػػدیر 
بػػؿ یمزمػػو تأخیرىػػػا إلػػى مػػا بعػػػد  الصػػبلة فػػي حػػاؿ الخػػػروج عمػػى النحػػو المػػػذكور 

 لزومًا كما مّر . الخروج  ولو صّمى قبؿ أف یخرج حكـ ببطبلنيا عمى األحوط
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 الثاني: أف ال يکوف الرجؿ والمرأة محاذييف حاؿ الصالة 
  أو کانت المرأة متقّدمة

مػػػف الرجػػػؿ  صػػػبلة كػػػؿّ  - عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً  - تصػػػحّ  ال :ٚٗ٘مسػػػألة 
مػػة عمػػى الرجػػؿ  بػػؿ والمػػرأة إذا كانػػا متحػػاذییف حػػاؿ الصػػبلة أو كانػػت المػػرأة متقدّ 

 - كػػػػوف مسػػػجد جبيتيػػػا محاذیػػػػًا لموضػػػع ركبتیػػػػورىػػػػا عنػػػو بحیػػػث یا تأخّ یمػػػـز إّمػػػ
ّمػػػػ - عنػػػػو بحیػػػػث یكػػػػوف مسػػػػجدىا وراء موقفػػػػو ر تتػػػػأخّ  سػػػػتحبابًا أفواألحػػػػوط ا ا وا 

 ٗو٘مػػف عشػػرة أذرع بػػذراع الیػػد ) یكػػوف بینيمػػا حائػػؿ أو تكػػوف مسػػافة أكثػػر  أف
في ذلؾ بیف المحاـر وغیرىـ والزوج والزوجػة وغیرىمػا  کمػا  فرؽ الو مترًا تقریبًا(  

 مػثبلً  - شػرعت المػرأة األثنػاء  فمػو بػیف تحّقػؽ المحػاذاة حػدوثًا أو فػي فیػو فرؽ ال
یجػػػاد محاذیػػػة لػػػو وتمّكػػػف مػػػف إ أو الصػػػبلة متقّدمػػػة عمػػػى الرجػػػؿ المصػػػّمي فػػػي -

 .صبلتو مف دونو عمی األحوط لزوماً تصّح  الحائؿ أو مف االبتعاد عنيا لـ
ف كػػػػاف التعمػػػػیـ  - ىػػػػذا ویخػػػػتّص المنػػػػع بالبػػػػالغیف كمػػػػا  - أحػػػػوط اسػػػػتحباباً وا 

یخػػػتّص المنػػػع بصػػػورة وحػػػدة المكػػػاف بحیػػػث یصػػػدؽ التقػػػّدـ والمحػػػاذاة  فػػػ ذا كػػػاف 
یصػػػدؽ التقػػػػّدـ والمحػػػػاذاة  عمػػػى وجػػػػو ال أحػػػدىما فػػػػي موضػػػع عػػػػاٍؿ دوف اآلخػػػػر 

منػع   فػبل ا في حاؿ االضػطرار ختیار  وأمّ المنع بحاؿ اال وكذا یختّص   بأس بلف
 مة.ة المكرّ اـ بمكّ وكذا عند الزح

 الثالث: أف يکوف مسجد الجبية مّما يصّح السجود عميو
 ـ مػف الطيػارةمضػافًا إلػى مػا تقػدّ  - فػي مسػجد الجبيػة یعتبػر  :ٛٗ٘مسألة 

یكػػػػػوف مػػػػػف التربػػػػػة الشػػػػػریفة  األرض أو نباتيػػػػػا  واألفضػػػػػؿ أف یكػػػػػوف مػػػػػف أف -



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾظظ 

فقػػػد روي فیيػػػا فضػػػؿ عظػػػیـ   ة(فيا أفضػػػؿ الصػػػبلة والتحّیػػػعمػػػى مشػػػرّ ة )الحسػػػینیّ 
 كالػػػػذىب - السػػػػجود عمػػػػى مػػػػا خػػػػرج عػػػػف اسػػػػـ األرض مػػػػف المعػػػػادف  یجػػػػوز الو 

الكریمػػػة مػػػف  یخػػػرج عػػػف اسػػػميا كاألحجػػػار   لػػػـ مػػػف دوف مػػػا - ة وغیرىمػػػاوالفّضػػػ
السػجود  السجود عمیيا  كمػا یجػوز  و یجوز العقیؽ والفیروزج والیاقوت ونحوىا ف نّ 

   يما.ى بعد طبخوالنورة حتّ  لجّص والفحـ وعمى ا عمى الخزؼ واآلجر 
خػػرج عػػف اسػػـ النبػػات كالرمػػاد وال عمػػى مػػا ینبػػت  السػػجود عمػػى مػػا  یجػػوز الو 

 یتػػػػرؾ بلت إشػػػػكاؿ فػػػػْفػػػػوالز   سػػػػجود عمػػػػى القیػػػػر ال عمػػػػى وجػػػػو المػػػػاء  وفػػػػي جػػػػواز 
 . ماف عمى غیرىما عند االضطراراالحتیاط بتركو  نعـ یقدّ 

 مػػأكوالً  یكػػوف ال السػػجود عمػػى النبػػات  أف ي جػػواز فػػ یعتبػػر  :ٜٗ٘مسػػألة 
والبقػػوؿ والفواكػػو ونحوىػػا مػػف المػػأكوؿ ولػػو قبػػؿ وصػػوليا إلػػى  كالحنطػػة والشػػعیر 

زمػػاف األكػػؿ عمػػى األحػػوط لزومػػًا  أو احتیػػاج أكميػػا إلػػى عمػػؿ مػػف طػػبل ونحػػوه  
اّل  ا الىا بعػػػػد االنفصػػػاؿ إذا كانػػػػت مّمػػػػالسػػػػجود عمػػػى قشػػػػور  نعػػػـ یجػػػػوز   یؤكػػػػؿ وا 

التفػػاح  بػػؿ األحػػوط لزومػػًا تػػرؾ و  الخیػػار  السػػجود عمیيػػا مطمقػػًا كقشػػر   یجػػوز بلفػػ
ا نػواة األسفؿ لمحبػوب  وأّمػ القشر بؿ مطمؽ  مى نخالة الحنطة والشعیر السجود ع

   ونحوىا. القصیؿ والجتّ السجود عمیيا  وكذا التبف و  النوى فیجوز  وسائر  التمر 
تو لػػػػذلؾ لمػػػػا فیػػػػو مػػػػف حسػػػػف الطعػػػػـ یتعػػػػارؼ أكمػػػػو مػػػػع صػػػػبلحیّ   لػػػػـ ا مػػػػاوأّمػػػػ

ومثمػػو  ؿ الػػنفس عمػػى أكمػػو فػػاألحوط لزومػػًا عػػدـ السػػجود عمیػػو المسػػتوجب إلقبػػا
یؤكػػؿ بنفسػػو بػػؿ یشػػرب المػػاء الػػذي ینقػػع أو یطػػبل فیػػو   مػػا الاألدویػػة إاّل  عقػػاقیر 

السػػجود  و  وكػذا یجػػوز السػجود عمیػػ و یجػػوز وعنػػب الثعمػب ف ّنػػ كػورد لسػػاف الثػور 
ُیعػػّد   ذا لػػـإ یؤكػػؿ عنػػد الضػػرورة والمخمصػػة أو عنػػد بعػػض النػػاس نػػادراً  عمػػى مػػا
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 مف المأكوؿ عند غیرىـ.
 یكػػػوف ال السػػػجود عمػػػى النبػػػات أف فػػػي جػػػواز أیضػػػًا  یعتبػػػر  :ٓ٘٘مسػػػألة 

بالسػػػػجود عمػػػػى  بػػػػأس الاف ولػػػػو قبػػػػؿ الغػػػػزؿ أو النسػػػػج  و تّػػػػممبوسػػػػًا كػػػػالقطف والك
ف صػبلحیّ  ا الوص والمیػؼ ونحوىمػا مّمػكذا الخُ خشبيما وورقيما و  ة فیػو لػذلؾ  وا 
 ييا أو عند بعض الناس نادرًا.لبس لضرورة أو شب

مصػػر   ديّ رْ وىػػو َبػػ السػػجود عمػػى القرطػػاس الطبیعػػيّ  یجػػوز  :ٔ٘٘مسػػألة 
مػػػػف خػػػػذ خػػػػذ مػػػػف الخشػػػػب ونحػػػػوه  مػػػػف دوف المتّ المتّ  وكػػػػذا القرطػػػػاس الصػػػػناعيّ 

ف خػذ مػبالمتّ  بػأس الالسػجود عمیػو  نعػـ  یصحّ  ا الوالصوؼ ونحوىما ممّ  الحریر 
 اف.القطف والكتّ 
ذا كانػػت الكتابػػة بالسػػجود عمػػى القرطػػاس المكتػػوب إ بػػأس ال :ٕ٘٘مسػػألة 

السػػجود عمیػػػو أو كػػػاف  یصػػػحّ  اخػػذًا مّمػػػجرمػػًا  نعػػػـ إذا كػػػاف متّ  معػػدودة صػػػبغًا ال
 جػػػاز  - قػػاً ولػػو متفرّ  - فػػي السػػجود المعتبػػػر  الخػػالي مػػف الكتابػػة بالقػػدر  المقػػدار 

 السجود عمیو.
ة السػجود عمیػو لتقّیػ مػف السػجود عمػى مػا یصػحّ  یػتمّكف لػـإذا  :ٖ٘٘مسألة 

يػا بالػذىاب إلػى ص منالػتخمّ یجب  الة و ما تقتضیو التقیّ  جود عمى كؿّ لو الس جاز 
ا إذا ة  وأّمػػػػى زواؿ موجػػػػب التقّیػػػػالصػػػػبلة إلػػػػ تػػػػأخیر یجػػػػب  المكػػػػاف آخػػػػر  كمػػػػا 

ـ تقػػدّ  أو بػػرد فقػػد مػػّر  السػػجود عمیػػو  أو لمػػانع مػػف حػػّر  یصػػحّ  لفقػػد مػػا یػػتمّكف لػػـ
 مػػى غیرىمػػا عندئػػٍذ  ومػػع عػػدـ إمكػػاف السػػجود عمیيػػا أیضػػًا جػػاز ت عْفػػوالز   القیػػر 

ف كاف األحوط استحبابًا تقد شيء طاىر  السجود عمى أيّ   یـ الثوب مطمقًا.وا 
یحصػػػؿ  ف الیْ ذَ ؿ أو التػػػراب الّمػػػَحػػػد عمػػػى الوَ السػػػجو   یجػػػوز ال :ٗ٘٘مسػػػألة 
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ف حصػػؿ الػػتمكّ  ف لصػػؽ بجبتمّكػػف الجبيػػة فػػي السػػجود عمیيمػػا  وا  يتػػو ف جػػاز  وا 
ف شيء منيما أزالو لمسجدة الثانیػة إذا كػاف مانعػًا عػف مباشػرة الجبيػة لممسػج د  وا 

 ف في السػجود عمیػو سػجد عمیػو مػف غیػر یحصؿ التمكّ   الطیف الذي الإاّل  یجد لـ

 ف.تمكّ 
ل بدنػػو أو ثیابػػو إذا إذا كانػػت األرض ذات طػػیف بحیػػث یػػتمطّ  :٘٘٘مسػػألة 

ى مومئػػػػًا لمسػػػػجود  ًا عمیػػػػو صػػػػمّ ّیػػػػجوكػػػػاف ذلػػػػؾ حر  ى فیيػػػػا صػػػػبلة المختػػػػار صػػػػمّ 
 د.لمتشيّ  عمیو الجموس لمسجود وال یجب الو 

 السػػجود عمیػػو أثنائيػػا فقػػد مػػا یصػػحّ  إذا اشػػتغؿ بالصػػبلة وفػػي :ٙ٘٘مسػػألة 
 لػو السػجود عمػى غیػره وتصػحّ  جػاز  بطاليػا یتمّكف مف استحصالو مػف دوف إ  لـو 

ف كاف ذلؾ في سعة الوقت  .صبلتو وا 
السػػجود عمیػػو سػػيوًا أو باعتقػػاده  یصػػحّ  عمػػى مػػا ال إذا سػػجد :ٚ٘٘مسػػألة 

السػػجود عمیػػو فػػ ف التفػػت بعػػد رفػػع الػػرأس مضػػى وال شػػيء عمیػػو   ا یصػػحّ و مّمػػأّنػػ
ا لػػو التفػت قبمػػو فػػ ف الواجػػب  وأّمػ وكػذا إذا التفػػت فػي األثنػػاء بعػد اإلتیػػاف بالػذكر 

مكػاف السػجود عمیػو فعػؿ ذلػؾ  ومػع عػدـ اإل یصػحّ  مػا جبيتػو إلػى ف مف جّر تمكّ 
 صبلتو. سجدتو وتصحّ  یتـّ 

 فيو المصّمي بحيث يستقّر المکاف الرابع: أف يکوف 
فیػو   یكػوف بحیػث یسػتقرّ  فػي مكػاف صػبلة الفریضػة أف یعتبػر  :ٛ٘٘مسألة 

  بػػؿ ف مػف القیػػاـ أو الركػػوع أو السػػجودیػػتمكّ  یضػػطرب عمػػى نحػػو ال ي والالمصػمّ 
بمعنػػػػى  - نینػػػػةوت بػػػػو الطمأعمػػػػى نحػػػػو تفػػػ یكػػػوف ال أف لزومػػػػًا اعتبػػػػار  األحػػػوط
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ة السػػػائرة واألرجوحػػػة ونحوىمػػػا  الصػػػبلة عمػػػى الداّبػػػ تجػػػوز  فػػػبل - سػػػكوف البػػػدف
ـ  عمػى النحػو المتقػدّ  ة والسفینة الواقفتیف مع حصػوؿ االسػتقرار عمى الدابّ  وتجوز 

وأمثاليمػا  ارة والقطػار وكذا إذا كانتا سائرتیف إف حصؿ ذلؾ أیضًا  ونحوىمػا السػیّ 
وكػػػػػذا  نحػػػػػو المػػػػػذكور عمػػػػػى ال الصػػػػػبلة فیيػػػػػا إذا حصػػػػػؿ االسػػػػػتقرار  و تصػػػػػحّ ف ّنػػػػػ

 مػػع الضػػرورة وحینئػػٍذ ینحػػرؼ إلػػى إذا فػػات شػػيء منيػػا إاّل  تصػػحّ  وال  االسػػتقباؿ
 ف مػف اسػتقباؿ عػیف الكعبػةما انحرفت السیارة أو نحوىا  ومع عدـ الػتمكّ القبمة كمّ 

ف یجب مراعػاة أف  فػي مػف االسػتقباؿ إاّل  یػتمّكف لػـ تكػوف بػیف الیمػیف والیسػار  وا 
ف بیػػرة اإلحػػراـ اقتصػػر تك منػػو أصػػبًل سػػقط  وكػػذا الحػػاؿ فػػي  یػػتمّكف لػػـ عمیػػو  وا 

ارة ونحوىمػػا اختیػػارًا ركػػوب السػػفینة والسػػیّ  الماشػػي وغیػػره مػػف المعػػذوریف  ویجػػوز 
ف عمػػػـ أّنػػػ إلػػػى أداء الصػػػبلة فیيػػػا فاقػػػدًا لشػػػرطي   و یضػػػطرّ قبػػػؿ دخػػػوؿ الوقػػػت وا 

 . االستقباؿ واالستقرار

 فصؿ
 ةفي بعض أحکاـ المساجد والمشاىد المشّرف

األحوط وجوبًا عدـ إیقػاع الفریضػة فػي جػوؼ الكعبػة الشػریفة  :ٜ٘٘مسألة 
كاؿ فػػي جوازىػػا  وكػػذا النافمػػة ولػػو ا اضػػطرارًا فػػبل إشػػوعمػػى سػػطحيا اختیػػارًا  وأّمػػ

 اختیارًا.
ؿ فػػػي حػػػا )عمیػػػو السػػػبلـ( المعصػػػوـ قبػػػر  اسػػػتدبار  یجػػػوز  ال :ٓٙ٘مسػػػألة 

سػػػاءة لػػػؤلدب  وال بػػػأس بػػػو مػػػع البعػػػد  الصػػبلة وغیرىػػػا إذا كػػػاف مسػػػتمزمًا لميتػػػؾ وا 
یكفػػػي فیػػػو الضػػػرائح المقّدسػػػة  المفػػػرط أو الحاجػػػب المػػػانع الرافػػػع لسػػػوء األدب وال
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 یحیط بيا مف غطاء ونحوه. ما وال
ؽ رَ فػرؽ بػیف مسػاجد ِفػ الصبلة في المساجد مف غیػر  تستحبّ  :ٔٙ٘سألة م

ضػػرارًا  ـ  نعػـ یخػػرج عنيػا حكمػػًا بػؿ موضػػوعًا المسػجد المبنػػيّ المسػممیف وطػػوائفي
الصػػبلة فیػػو  وأفضػػؿ المسػػاجد المسػػاجد  تجػػوز  الو تفریقػػًا بػػیف المسػػممیف ف ّنػػأو 

والمسػػػجد  )صػػػّمی ا عمیػػػو وآلػػػو( األربعػػػة  وىػػػي المسػػػجد الحػػػراـ ومسػػػجد النبػػػيّ 
فػػي فضػػؿ الجمیػػع  الثػػاني  وقػػد روي ـ  ثُػػ ؿاألقصػػى ومسػػجد الكوفػػة  وأفضػػميا األوّ 

 د خیػػؼ والغػػدیر خػػرى كمسػػجروایػػات كثیػػرة  وكػػذا فػػي فضػػؿ بعػػض المسػػاجد األُ 

فػػي اسػػتحباب الصػػبلة فػػي المسػػاجد بػػیف الرجػػاؿ والنسػػاء  فػػرؽ الوقبػػا والسػػيمة  و 
ف كاف األفضؿ لممرأة اختیار   ى في بیتيا.حتّ  المكاف األستر  وا 

بػػؿ قیػػؿ  يـ السػػبلـ()عمػػی ةالصػػبلة فػػي مشػػاىد األئّمػػ تسػػتحبّ  :ٕٙ٘مسػػألة 
بمػائتي  )عمیػو السػبلـ( ي  الصبلة عنػد عمػ أفّ  :يا أفضؿ مف المساجد  وقد رويإنّ 

 ألؼ.
 : ثبلثػػػة یشػػػكوف إلػػػى ا یكػػػره تعطیػػػؿ المسػػػجد  ففػػػي الخبػػػر :ٖٙ٘مسػػػألة 

ؽ قػد مصػحؼ معّمػي فیػو أحػد  وعػالـ بػیف جيّػاؿ  و یصػمّ  : مسػجد خػراب التعالی
 یقرأ فیو. ال وقع عمیو الغبار 

مػػف مشػػى إلػػى ):  د إلػػى المسػػاجد  ففػػي الخبػػرالتػػردّ  یسػػتحبّ  :ٗٙ٘مسػػألة 
 ى یرجػػػع إلػػػى منزلػػػو عشػػػر خطػػػوة خطاىػػػا حتّػػػ مسػػػجد مػػػف مسػػػاجد ا فمػػػو بكػػػؿّ 

   ویكػػػػره لجػػػػار (درجػػػػات سػػػػیئات  ورفػػػػع لػػػػو عشػػػػر  حسػػػػنات  ومحػػػػي عنػػػػو عشػػػػر 

 ار ال صػػبلة لجػػ):  كػػالمطر  وفػػي الخبػػر ةٍ عّمػػ ي فػػي غیػػره لغیػػر یصػػمّ  المسػػجد أف

 .( في مسجدهالمسجد إاّل 
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 فصؿ
 في المستحّبات والمکروىات مف مکاف المصّمي

ي أف یجعػػػؿ بػػػیف یدیػػػو حػػػائبًل إذا كػػػاف فػػػي لممصػػػمّ  یسػػػتحبّ  :٘ٙ٘مسػػػألة 
 امو  ویكفي في الحائؿ عود أو حبؿ أو كومة تراب.أحد قدّ  معرض مرور 

ره الصػبلة و تكػأّنػعمػیيـ(  )رضػواف ا تعػالیالفقيػاء  قػد ذكػر : ٙٙ٘مسألة 
ي وبیػت اـ والمزبمػة والمجػزرة والموضػع المعػّد لمتخّمػوفي المقبػرة والحّمػ عمى القبر 
مكػاف  كػؿّ  والغػنـ بػؿ فػي ومعاطف اإلبػؿ ومػرابط الخیػؿ والبغػاؿ والحمیػر  المسكر 

اّل بالمػارّ   تضػرّ   قذر  وفي الطریؽ إذا لػـ حرمػت  وفػي مجػاري المیػاه واألرض  ة وا 
 المطبل.ك ت النار السبخة وبی

مضػرمة ولػو سػراجًا أو  ي وأمامو إنساف مواجو لو أو نػار یصمّ  ویكره أیضًا أف
 معصػػػػـو  قبػػػػر إاّل  -  ذي روح أو مصػػػػحؼ مفتػػػػوح أو كتػػػػاب كػػػػذلؾ أو قبػػػػرتمثػػػػاؿ 

ذا كػاف فػي األخیػریف حائػؿ أو  - )عمیو السبلـ( وتكره أیضًا الصبلة بیف قبریف  وا 
 يا.خرى لمكراىة مذكورة في محمّ د أُ كراىة  وىناؾ موار  ُبعد عشرة أذرع فبل



 

 المقصد الخامس
 ؽ بياأفعاؿ الصالة وما يتعمّ 

 وفیو مباحث:

 ؿالمبحث األوّ 
 األذاف واإلقامة

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 اما وسقوطيمموارد مشروعّيتي

ة أداًء وقضػاًء  حضػرًا وسػفرًا  فػي األذاف واإلقامة في الفرائض الیومیّ  یستحبّ 
ة داف فػػي األدائّیػػض  لمجػػامع والمنفػػرد  رجػػبًل كػػاف أو امػػرأة  ویتأّكػػة والمػػر الصػػحّ 

داف لمرجػػاؿ وأشػػّدىما تأكیػػدًا ليػػـ منيػػا  وفػػي خصػػوص المغػػرب والغػػداة  كمػػا یتأّكػػ
داف بالنسػػػبة إلػػػى یتأّكػػػ ليػػػـ اإلتیػػػاف بيػػػا  وال - تحباباً اسػػػ - اإلقامػػػة  بػػػؿ األحػػػوط

 ة.الیومیّ    وال في الفرائض غیر یشرع األذاف وال اإلقامة في النوافؿ النساء  وال
یسػػقط األذاف لمصػػبلة الثانیػػة مػػف المشػػتركتیف فػػي الوقػػت إذا  :ٚٙ٘مسػػألة 

كمػػا فػػي الظيػػریف یػػوـ  - اً سػػواء أكػػاف الجمػػع مسػػتحبّ ولػػى  جمػػع بینيمػػا وأّذف لؤلُ 
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والعشػػاءیف لیمػػة العیػػد بمزدلفػػة فػػي  الموقػػؼ غیػػر  ولػػو فػػي ؿالوقػػت األوّ  عرفػػة فػػي
 وكذا إذا جمع بػیف قضػاء الفوائػت فػيًا  یكف الجمع مستحبّ  أـ لـ - الوقت الثاني

الجمیػػع  االحتیػػاط فػي یتػرؾ الو   ولػىا عػػدا األُ مجمػس واحػد ف ّنػػو یسػقط األذاف مّمػ
 تیػػػػاف بػػػػو فػػػػياالحتیػػػػاط بعػػػػدـ اإلیتػػػػرؾ  بػػػػؿ ال  المشػػػػروعّیة بتػػػػرؾ األذاف بػػػػداعي

 سػػػػّیما الخػػػرى و أُ مػػػع عػػػػدـ الفصػػػؿ بصػػػػبلة  لػػػیف مطمقػػػػًا ولػػػو رجػػػػاءً المػػػوردیف األوّ 
 النافمة. 

 یسقط األذاف واإلقامة جمیعًا في موارد: :ٛٙ٘مسألة 
ف - تػػي أّذنػػػوا ليػػا وأقػػامواالػػداخؿ فػػي الجماعػػػة ال ؿ:األوّ  مػػػف  - یسػػمع  لػػػـ وا 
ي شػػرؼ االنعقػػاد  تكػػوف الجماعػػة منعقػػدة فعػػبًل أو فػػ فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف أف غیػػر 
 لداخؿ ىو اإلماـ أو المأموـ.في الصورة الثانیة بیف أف یكوف ا فرؽ الكما 

ؽ الجماعػػة مػػع انتيػػائيـ مػػف الصػػبلة  الػػداخؿ إلػػى المسػػجد قبػػؿ تفػػرّ  الثػػاني:
بػػؿ األحػػوط األولػػػى  - قامػػػةد لػػو األذاف واإلیتأّكػػ  و إذا أراد الصػػبلة منفػػردًا لػػػـف ّنػػ
خػػرى فیسػػقطاف عنػػو ا إذا أراد إقامػػة جماعػػة أُ وأّمػػ - اً  سػػرّ یػػأتي بػػاألذاف إاّل  ال أف

جػػو العزیمػػة ویشػػترط فػػي السػػقوط وحػػدة المكػػاف عرفػػًا  فمػػع كػػوف إحػػداىما عمػػى و 
   .خرى عمى سطحو یشكؿ السقوطد  واألُ في أرض المسج

قامة  فمػو كػانوا تػاركیف ليمػا  ویشترط أیضًا أف تكوف الجماعة السابقة بأذاف وا 
قامتيػػا فػػبلالجتػػزائيـ بػػأذاف جماعػػة  وأف تكػػوف جمػػاعتيـ   سػػقوط سػػابقة عمیيػػا وا 

كػوف  یسػقطاف  ویعتبػر  فاسقًا مع عمـ المػأمومیف بػو فػبل حة فمو كاف اإلماـصحی
ة ولػو و یسػقط عنػو األذاف خاّصػ إذا كاف الداخؿ منفردًا ف ّنػتیف إاّل الصبلتیف أدائیّ 

 أیضػػًا اشػػتراكيما فػػي الوقػػت بمعنػػى عػػدـ تمػػایز  ة  ویعتبػػر كانػػت صػػبلتو قضػػائیّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼعظ 

یسػػقطاف   ي المغػػرب فػػبلیصػػمّ  لػػداخؿ أفوأراد االػػوقتیف فمػػو كانػػت السػػابقة عصػػرًا 
ة  وكػذلؾ إذا كػاف برجػاء المطموبّیػ اإلتیاف بيما في جمیع الصور  جواز  والظاىر 

 المسجد. المكاف غیر 
یقػػع بػػیف  ال ف ویقػػیـ لمصػػبلة  بشػػرط أفیػػؤذّ  ر إذا سػػمع شخصػػًا آخػػ الثالػػث:

صػػػػبلتو وبػػػػیف مػػػػا سػػػػمعو فصػػػػؿ كثیػػػػر  وأف یسػػػػمع تمػػػػاـ الفصػػػػوؿ  ومػػػػع فػػػػرض 
یكػػػوف  بػػػیف أف كػػر فیمػػػا ذُ  فػػرؽ المػػا نقصػػػو القائػػػؿ  و  لػػو أف یػػػتـّ  ز نقصػػاف یجػػػو ال

 یكتفػي و ال أّنػوكػذا الحػاؿ فػي السػامع إاّل اآلتي بيمػا إمامػًا أو مأمومػًا أو منفػردًا  
بسػماع اإلمػػاـ وحػده أو المػأمومیف وحػػدىـ فػي الصػػبلة  - عمػى األحػوط لزومػػاً  -

 جماعة. 
 الفصؿ الثاني

 امفصولي
 أشػيد أف ال إلػو إاّل ) ـ  ثُػ ات أربػع مػرّ  ( ا أكبر):  ذاف ثمانیة عشرفصوؿ األ

)حػػػّي عمػػػى  ـ  ثُػػػ  )حػػػّي عمػػػى الصػػػبلة( ـ  ثُػػػ  محّمػػػدًا رسػػػوؿ ا( أشػػػيد أفّ ) ـ  ثُػػػ  (ا
   كػػػؿّ ( اال إلػػػو إاّل ) ـ  ثُػػػ  ( )ا أكبػػػر ـ  ثُػػػ  العمػػػؿ( )حػػػّي عمػػػى خیػػػر  ـ  ثُػػػ  الفػػبلح(
فػي   التيمیػؿفصػوليا أجمػع مثنػى مثنػى  إاّل   أفّ اإلقامػة  إاّل  تاف  وكذلؾفصؿ مرّ 
تیف  مػرّ  ة  ویػزاد فیيػا بعػد )الحػیعبلت( قبػؿ التكبیػر )قػد قامػت الصػبلة(آخرىا فمرّ 

مػػػػػرة  )عمیػػػػػو السػػػػػبلـ( فتكػػػػوف فصػػػػػوليا سػػػػػبعة عشػػػػػر  والشػػػػػيادة لعمػػػػي   بالوالیػػػػػة وا 
فة مػػػة لمشػػػيادة بالرسػػػالة ومسػػػتحبّ المػػػؤمنیف مكمّ  مػػػف جػػػزءًا تكػػػف   لػػػـ فػػػي نفسػػػيا وا 

ػػػػػ األذاف وال ػػػػػاإلقامػػػػػة  وكػػػػػذا الصػػػػػبلة عمػػػػػى محم  اسػػػػػمو  د عنػػػػػد ذكػػػػػر د وآؿ محم 
 الشریؼ. 



 ؽعظ/  األذاف كآقامٌ - الصّةكتاب  

 

 الفصؿ الثالث
 امشروطي

 : موریشترط فیيما أُ 
 فیيا القربة والتعییف مع االشتراؾ. ة ابتداًء واستدامًة  ویعتبر النیّ  ؿ:األوّ 
مػػوغ فػػي األذاف فیجتػػزأ بػػأذاف یشػػترط البالعقػػؿ واإلیمػػاف  وال ني والثالػػث:الثػػا
 و.ز  ولكف األحوط لزومًا عدـ االجتزاء ب قامتالممیّ  الصبيّ 

قامتيفّ  یعتدّ  الذكورة لمذكور  فبل الرابع: ى المحػاـر حتّػ لغیرىفّ  بأذاف النساء وا 
نػت وأقامػت   ف ذا أم ػت المػرأة النسػاء فأذّ عمى األحوط وجوبًا  نعـ یجتزأ بيما ليفّ 

 كفى.
منيمػا   ترتیػب بتقػدیـ األذاف عمػى اإلقامػة  وكػذا بػیف فصػوؿ كػؿ  ال الخامس:

ذا خػػالؼ بػػیف الفصػػوؿ أعػػاد عمػػى نحػػو فػػ ذا قػػدّ  ـ اإلقامػػة أعادىػػا بعػػد األذاف  وا 
 ؿ. أف تفوت المواالة فیعید مف األوّ یحصؿ الترتیب  إاّل 

یفصػػػؿ بینيمػػػا عمػػػى وجػػػو  منيمػػػا  فػػػبل المػػػواالة بػػػیف فصػػػوؿ كػػػؿ   السػػػادس:
ا ة بػػػػیف اإلقامػػػػة والصػػػػبلة  وأّمػػػػالمػػػػواالة العرفّیػػػػ ما  وكػػػػذا تعتبػػػػر تنمحػػػػي صػػػػورتي

الفصػػػػؿ بینيمػػػػا  فیيػػػػا أوسػػػػع  إذ یسػػػػتحبّ  المػػػػواالة بػػػػیف األذاف واإلقامػػػػة فػػػػاألمر 
 بلت.في المفصّ  ا ذكر ذلؾ ممّ  بصبلة ركعتیف أو بسجدة أو بغیر 

 ة وترؾ المحف.العربیّ  السابع:
ة الصػبلة  فیمػا یحكػـ فیػو بصػحّ إاّل  - اف قبمویصحّ  دخوؿ الوقت فبل الثامف:

 تقػدیـ األذاف قبػؿ الفجػػر  نعػـ یجػوز  - ي فػي األثنػػاءإذا دخػؿ الوقػت عمػى المصػمّ 

یػػػػؤتى بػػػػو بػػػػداعي الػػػػورود بػػػػؿ لػػػػبعض  ـ  ولكػػػػف األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا أف اللئلعػػػػبل



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾعظ 

یجػزئ عػف  حػاؿ ال وتنبیػو الغػافمیف  وعمػى كػؿّ ة ك یقاظ النائمیف الدواعي العقبلئیّ 
 . جرأذاف الف

 الطيارة مف الحدث في اإلقامة مف دوف األذاف. التاسع:
 ة. القیاـ في اإلقامة خاصّ  العاشر:

 الفصؿ الرابع
 امآدابي

فػػي األذاف الطيػػارة مػػف الحػػدث والقیػػاـ واالسػػتقباؿ  ویكػػره الكػػبلـ فػػي  یسػػتحبّ 
 كراىػة الكػبلـ بعػد قػوؿ المقػیـ: )قػد قامػت الصػبلة( دّ أثنائو  وكذلؾ اإلقامة  وتشػت

ي فصػوليما مػع التػأنّ  فیيما التسكیف في أواخػر  ؽ بالصبلة  ویستحبّ  فیما یتعمّ إاّل 
في اإلقامة  واإلفصاح باأللؼ والياء مف لفظ الجبللة ووضػع  في األذاف والحدر 

ف ذكػرًا  الصوت فیو ورفعو إذا كاف المػؤذّ  اإلصبعیف في األذنیف في األذاف  ومدّ 
ا ذلػػؾ مّمػػ و دوف األذاف  وغیػػر  أّنػػقامػػة  إاّل رفػػع الصػػوت أیضػػًا فػػي اإل ویسػػتحبّ 

 بلت.في المفصّ  ىو مذكور 

 الفصؿ الخامس
 حکـ قطع الصالة لترؾ األذاف واإلقامة

لػػػو   یجػػػز لػػػـى أحػػػـر لمصػػػبلة أحػػػدىما عمػػػدًا حتّػػػمػػػف تػػػرؾ األذاف واإلقامػػػة أو 
ذا تركيمػػػا أو تػػػرؾ اإلقامػػػة فقػػػط عػػػف  قطعيػػػا واسػػػتئنافيا عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وا 

لػػو االسػتئناؼ مطمقػػًا  ولكػف یختمػػؼ مراتبػو حسػػب اخػتبلؼ زمػػاف  اف یسػتحبّ نسػی
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الػدخوؿ فػي الركػوع أو بعػػده  وكونػو قبػؿ الػدخوؿ فػي القػراءة أو بعػده  قبػؿ ر التػذكّ 
 سابؽ أفضؿ مف الحقو. یفرغ مف الصبلة فاالستئناؼ في كؿ    لـ ما

  إيقاظ وتذكير
 کالـ في الخشوع حاؿ الصالة

 ﴾وفَ عُ اِشػػخٰ  ـْ ػػػػػيِ تِ بٰل صَ  ٖ  فػػي ـْ ػػػػػػػػىُ  فَ ٖ  ذيػال ػػ وفَ ُنػػمِ ؤْ مُ الْ  حَ مَػػفْ أَ  دْ قَػػ﴿ :تعػػالیقػػاؿ ا 
یحسػػب  ال) :وكثیػػرة أّنػػ كمػػا فػػي أخبػػار  )عمػػیيـ السػػبلـ( ةواألئّمػػ وروي عػػف النبػػيّ 

الصػػبلة  مّف أحػػدكـ عمػػىیقػػدّ  ال)و   وأّنػػ(یقبػػؿ عمیػػو منيػػا  مػػاف صػػبلتو إاّل لمعبػػد مػػ
 یشػػغمو بػػأمر  و  والنفسػػو  ویقبػػؿ بقمبػػو عمػػى رّبػػ یفّكػػرف فػػي متكاسػػبًل وال ناعسػػًا وال

العبػػد قػػائـ فیيػػا بػػیف یػػدي ا  وأفّ )  (تعػػالیالصػػبلة وفػػادة عمػػى ا  وأفّ )  (الػػدنیا
یكػوف قائمػًا مقػاـ العبػػد الػذلیؿ الراغػب الراىػب الخػائؼ الراجػػي    فینبغػي أفتعػالی

  (یعػػػود إلیيػػػا أبػػػداً  ال فیػػػرى أع ي صػػػبلة مػػػودّ أف یصػػػمّ )و  (عالمسػػػكیف المتضػػػرّ 
و سػػاؽ شػػجرة  قػػاـ فػػي الصػػبلة كأّنػػإذا  )عمیيمػػا السػػبلـ( بػػف الحسػػیف وكػػاف عمػػيّ 

)عمیيمػػا  اوأبػػو عبػػد ریح منػػو  وكػػاف أبػػو جعفػػر كػػت الػػ مػػا حرّ ؾ منػػو إاّل یتحػػرّ  ال
يمػػػا ة صػػػفرة  وكأنّ ة حمػػػرة ومػػػرّ إذا قامػػػا إلػػػى الصػػػبلة تغّیػػػرت ألوانيمػػػا مػػػرّ  السػػػبلـ(

ػػػإِ ﴿یكػػػوف صػػػادقًا فػػػي قولػػػو:  وینبغػػػي أفیریانػػػو   یناجیػػػاف شػػػیئاً  ػػػوَ  دُ ػُبػػػعْ نَ  اؾَ ػیّٰ یّٰ  اؾَ ػا 
مػػػواله  وینبغػػػي إذا أراد  عابػػػدًا ليػػػواه  وال مسػػػتعینًا بغیػػػر  یكػػػوف بلفػػػ ﴾فَ ٖ  عيتَ ػْسػػػنَ 

  وینػػػدـ عمػػى مػػػا فػػػّرط فػػػي تعػػػالیا یسػػػتغفر  ة أو غیرىػػػا مػػػف الطاعػػات أفالصػػبل
ا ٰمػػن  إِ ﴿يػـ فػي حقّ  تعػػالیف الػذیف قػاؿ ا قػػیجنػب ا لیكػوف معػػدودًا فػي عػداد المتّ 

 .﴾فَ ٖ  قيت  مُ الْ  فَ مِ  اُ  ؿُ ب  قَ تَ یَ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضغظ 

لیػػػػو أ بػػػا عمیػػػػو توكّ ومػػػا تػػػػوفیقي إاّل  نیػػػب  وىػػػػو حسػػػبنا ونعػػػػـ الوكیػػػػؿ  مػػػت وا 
 العظیـ.  با العمي  ة إاّل قوّ  حوؿ وال وال



 

 المبحث الثاني
  الصالة واجبات

اإلحراـ  والقیاـ  والقػراءة  والػذكر  والركػوع   ة  وتكبیرةالنیّ :  أحد عشر وىي
وىػػي التػػي تبطػػؿ  - د  والتسػػمیـ  والترتیػػب  والمػػواالة  واألركػػافوالسػػجود  والتشػػيّ 

ة  والتكبیػػػػر  والقیػػػػاـ  والركػػػػوع  خمسػػػػة: النّیػػػػ - الصػػػػبلة بنقیصػػػػتيا عمػػػػدًا وسػػػػيواً 
  وفػػػػي تبطػػػػؿ الصػػػػبلة بنقصػػػػيا سػػػػيواً  ة الركنّیػػػػ ة أجػػػػزاء غیػػػػر جود  والبقّیػػػػوالسػػػػ

  ىػػذا فػػي صػػبلة الفریضػػة فػػي تعػػالیبطبلنيػػا بالزیػػادة تفصػػیؿ یػػأتي إف شػػاء ا 
حػاؿ االختیػػار  وسػیأتي سػػقوط بعػػض المػذكورات إلػػى البػػدؿ أو ال إلػى البػػدؿ فػػي 
حػػاؿ االضػػطرار  كمػػا سػػیأتي حكػػـ الصػػبلة النافمػػة فػػي مطػػاوي الفصػػوؿ اآلتیػػة  

 وىي: 

 ؿالفصؿ األوّ 
 ةفي النيّ 

دًا بػػػو ب ضػػػافتو إلػػػى ا يػػا القصػػػد إلػػػى الفعػػػؿ متعّبػػلوضػػػوء: أنّ ـ فػػػي اوقػػد تقػػػدّ 
 یعتبػػػر    والتعػػػالیا  الباعػػػث إلیػػػو أمػػػر ة  فیكفػػػي أف یكػػػوف مّیػػػإضػػػافة تذلّ  تعػػػالی

ة الوجػػوب صػػورة العمػػؿ تفصػػیبًل عنػػد القصػػد إلیػػو  وال نّیػػ ظ بيػػا  وال إخطػػار الػػتمفّ 
ذلػػؾ مػػف  اتيا  وال غیػػر تحبّ الواجبػػات مػػف األجػػزاء عػػف مسػػ النػػدب  وال تمییػػز  وال



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظغظ 

  تعػػػػالیا  ة المنبعثػػػة عػػػػف أمػػػر الصػػػفات والغایػػػات  بػػػػؿ یكفػػػي اإلرادة اإلجمالّیػػػػ
المقابػؿ  ة الصػادرة عػف المختػار األفعػاؿ االختیارّیػ رة في وجود الفعؿ كسػائر المؤثّ 

 لمساىي والغافؿ.
ـّ  یعتبػػر  :ٜٙ٘مسػػألة   ليػػيّ الریػػاء إلػػى الػػداعي اإل فیيػػا اإلخػبلص فػػ ذا انضػػ

ة سػواء أكػاف الریػاء فػي بطمت الصبلة وكذا غیرىا مف العبادات الواجبة والمستحبّ 
فػػ ف سػػػرى  - واجػػب أو مسػػتحبّ  - االبتػػداء أـ فػػي األثنػػاء  ولػػو راءى فػػي جػػزء

زیػػػادة بػػػأف كػػاف الریػػػاء فػػي العمػػػؿ المشػػتمؿ عمیػػػو  أو لػػـز مػػػف تداركػػو  إلػػى الكػػؿّ 
اّل  كالریػاء فػي جمسػة االسػتراحة إذا  - ابطبلنيػیوجب   لـ مبطمة بطمت صبلتو  وا 

 مػػػع تبطػػػؿ إاّل  و راءى فػػػي بعػػض أوصػػػاؼ العبػػػادة فػػبلوكػػػذا الحػػاؿ لػػػ - تػػداركيا
سػرایتو إلػى الموصػوؼ مثػؿ أف یرائػي فػي صػبلتو جماعػة أو فػي المسػجد أو فػي 

   ؿ الوقت أو نحو ذلؾ.أو أوّ  ؿ أو خمؼ اإلماـ الفبلنيّ األوّ  الصؼّ 
سػػػجد ولكػػػف إذا راءى فػػػي نفػػػس الكػػػوف فػػػي الم كمػػػا - ا مػػػع عػػػدـ السػػػرایةوأّمػػػ
تبطػػؿ بالریػػاء فیمػػا ىػػو  يػػا الكمػػا أنّ تبطػػؿ صػػبلتو   فػػبل - ریػػاء ى مػػف غیػػر صػػمّ 

ؽ فػي أثنائيػا  ولػیس مػف الریػاء خارج عنيا مثؿ إزالة الخبث قبؿ الصبلة والتصػدّ 
یػػراه النػػاس   و كػػاف یعجبػػو أف  ولكّنػػتعػػالى المبطػػؿ مػػا لػػو أتػػى بالعمػػؿ خالصػػًا 

ى بيػػػػػذا یبطػػػػػؿ الصػػػػػبلة  خصوصػػػػػًا إذا كػػػػػاف یتػػػػػأذّ  ال القمبػػػػػيّ  الخطػػػػػور  مػػػػػا أفّ ك
  . الخطور

 آخػر  عػف نفسػو أو ضػرر  ـّ ولو كاف المقصود مف العبادة أمػاـ النػاس رفػع الػذ

  والریػػاء یكػػف ریػػاًء وال مفسػػدًا عمػػى مػػا سػػیأتي فػػي المسػػألة التالیػػة  ذلػػؾ لػػـ غیػػر 
بعػػػد إتمػػػاـ  ـ  ثُػػػ لػػػو كػػػاف قاصػػػدًا اإلخػػػبلصیبطميػػػا  كمػػػا  عػػػف العبػػػادة ال ر المتػػػأخّ 
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 ر ة  والُعجػػػب المتػػػأخّ اض الدنیوّیػػػعممػػػو رغبػػػة فػػػي األغػػػر  العمػػػؿ بػػػدا لػػػو أف یػػػذكر 

ا المقػػارف فػػ ف كػػاف منافیػػًا لقصػػد القربػػة كمػػا لػػو وصػػؿ إلػػى یبطػػؿ العبػػادة  وأّمػػ ال
اّل بالعمػػػػؿ واالمتنػػػػا تعػػػػالی اإلدالؿ عمػػػػى الػػػػربّ  حػػػػدّ   ف بػػػػو عمیػػػػو أبطػػػػؿ العبػػػػادة وا 
 یبطميا. فبل

الریاء إف كانػت راجحػة أو مباحػة وكػاف  غیر  الضمائـ اأُلخر  :ٓٚ٘مسألة 
أیضػًا قربػة إلػى ا  یػر الداعي إلیيا القربػة كمػا إذا أتػى بالصػبلة قاصػدًا تعمػیـ الغ

الػػػداعي إلػػػى الضػػػمیمة ىػػػي یكػػػف  لػػػـا إذا ة مطمقػػػًا  وأّمػػػبالصػػػحّ   تضػػػرّ   لػػػـ تعػػػالی
كػػػًا وداعیػػػًا محرّ  الػػػداعي اإلليػػػيّ یكػػػف  لػػػـ ة إفصػػػبلي إلػػػى بطػػػبلف الالقربػػػة فیػػػؤدّ 

ف كاف كذلؾ عمى األحوط لزومًا.  باالستقبلؿ  بؿ وا 
تعییف نوع الصبلة التي یرید اإلتیاف بيا ولو مع وحػدة  یعتبر  :ٔٚ٘مسألة  

د القصد زًا عنو بمجرّ زًا عف غیره خارجًا أـ كاف متمیّ ة  سواء أكاف متمیّ ما في الذمّ 
التعییف  وصبلة القضاء والصبلة نیابة عف الغیر  وكذلؾ یعتبر  صر والع كالظير 

كمػػػا إذا كػػػاف  ة بفػػػردیف أو أزیػػػد مػػػع اختبلفيمػػػا فػػػي اآلثػػػار فیمػػا إذا اشػػػتغمت الذّمػػػ
 تًا دوف اآلخر .أحدىما موقّ 

صػػػبلة  عیػػػیف كمػػػا لػػػو نػػػذر التّ  یمػػػـز بلفػػػ ا مػػػع عػػػدـ االخػػػتبلؼ فػػػي اآلثػػػار وأّمػػػ
میف فػػي المقػػاعیػػیف عیػػیف فػػي مثمػػو  ویكفػػي فػػي التّ التّ  جػػبی الو رًا ف ّنػػركعتػػیف مكػػرّ 

 یكفػػي فػػػي صػػبلة الظيػػػر العنػػػواف تفصػػیبًل  ف إحػػراز  یعتبػػػر    والالقصػػد اإلجمػػاليّ 

اًل مػػػف الفریضػػػتیف بعػػػد الػػػزواؿ  وكػػػذا یكفػػػي فیمػػػا إذا یػػػؤتى بػػػو أوّ  مػػػثبًل قصػػػد مػػػا
اشػتغمت بػو  اف مػاة مثبًل أف یقصد عنػو خرى قضائیّ ة وأُ أدائیّ  ة بظير اشتغمت الذمّ 

 الموارد. في سائر اًل وىكذا تو أوّ ذمّ 
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ذلػػؾ مػػف  ة الوجػػوب وال النػػدب وال األداء وال غیػػر نّیػػتجػػب  ال :ٕٚ٘مسػػألة 
ة ؽ بقصػػػػد بدلّیػػػػقصػػػد القضػػػػاء ویتحّقػػػ بػػػػو  نعػػػـ یعتبػػػػر  والمػػػأمور  صػػػفات األمػػػػر 

ة الذّمػ و مشػغوؿأّنػأیضػًا  فػ ذا عمػـ  ا فػات  ویكفػي قصػده اإلجمػاليّ بو عمّ  المأتيّ 
ت إذا قصػد اإلتیػاف بمػا اشػتغمت يا قضػاء أو أداء صػحّ یعمـ أنّ  وال بصبلة الظير 

ذا اعتقػػد أنّ بػػو الذّمػػ ت أیضػػًا إذا قصػػد امتثػػاؿ فنواىػػا أداًء صػػحّ  يػػا أداءٌ ة فعػػبًل  وا 
ف كانت في الواقع قضاًء  وكذا الحكـ المتوجّ  األمر   الموارد. في سائر و إلیو وا 

ى فػي ثػوب ة العبػادة  فمػو صػمّ ة فػي صػحّ جػـز بالنّیػالیجػب  ال :ٖٚ٘مسألة 
ف نت طيارتػو صػحّ مشتبو بالنجس الحتماؿ طيارتو  وبعد الفراغ تبیّ  ت الصػبلة وا 
ى فػػػي موضػػػع الزحػػػاـ الحتمػػػاؿ كػػػاف عنػػػده ثػػػوب معمػػػوـ الطيػػػارة  وكػػػذا إذا صػػػمّ 

ف كػػاف یمكنػػػو الصػػبلة فػػػي نػػو صػػػحّ فؽ تمكّ ف مػػف اإلتمػػػاـ فػػاتّ الػػتمكّ  ت صػػبلتو  وا 
 حاـ.وضع الز م غیر 

حػػػیف العمػػػؿ االلتفػػػات إلیػػػو تفصػػػیبًل  یجػػػب الو قػػػد عرفػػػت أّنػػػ :ٗٚ٘مسػػػألة 
ؽ القصد بػو قبػؿ الشػروع فیػو ؽ القصد بو كذلؾ  بؿ یكفي االلتفات إلیو وتعمّ وتعمّ 

لػو إلػى آخػره عػف وبقاء ذلؾ القصد إجمااًل عمى نحو یستوجب وقوع الفعػؿ مػف أوّ 
ذا سػئؿ و یفعػؿ عػف قصػد قربػيّ لػرأى أّنػ  بحیث لو التفػت إلػى نفسػو قربيّ  داعٍ    وا 

 ؿ الفعؿ وآخره.بیف أوّ  فرؽ الو أجاب بذلؾ  
ي في إتماـ صبلتو  أو عػـز عمػى قطعيػا ولػو د المصمّ إذا تردّ  :٘ٚ٘مسألة 

یػػأِت   االلتفػػات إلػػى كونػػو مػػبطبًل فػػ ف لػػـبعػػد ذلػػؾ  أو نػػوى اإلتیػػاف بالقػػاطع مػػع 
تػو لػو الرجػوع إلػى نیّ  جػاز  بمبطؿ آخر  یأت  شيء مف أجزائيا في ىذا الحاؿ ولـب

تماـ صبلتو  وأمّ األُ  ولػى فػ ف ة األُ عػاد إلػى النّیػ ـ  ثُػ ا إذا أتى بػبعض األجػزاءولى وا 
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 مػر ة األة المعتبػرة كمػا إذا أتػى بػو بداعوّیػة الصػبلة وكػاف فاقػدًا لمنّیػقصد بو جزئیّ 

ف لػـ التشریعيّ  وقػوؼ عمػى كونػو ة فػالبطبلف میقصػد بػو الجزئّیػ  بطمت صبلتو  وا 
ة قصػػد الجزئّیػػ ا تكػػوف زیادتػػو ولػػو بغیػػر فعػػبًل كثیػػرًا ماحیػػًا لصػػورة الصػػبلة أو مّمػػ
 مبطمة  وسیأتي ضابطو في أحكاـ الخمؿ.

تػو فعػبًل وكػاف ة وىو في الصبلة  ف ف عمػـ بنیّ في النیّ  إذا شؾّ : ٙٚ٘مسألة 
 لفجػػر ة صػػبلة افػػي نّیػػ و فػػي األجػػزاء السػػابقة مضػػى فػػي صػػبلتو  كمػػف شػػؾّ شػػكّ 

ا إذا بعنػػػواف صػػػبلة الفجػػػر  وأّمػػػ الركػػػوع قػػػد أتػػػى بػػػو حػػػاؿ الركػػػوع مػػػع العمػػػـ بػػػأفّ 
بتیف المتػػرتّ  لػػو مػػف إعػػادة الصػػبلة  ىػػذا فػػي غیػػر ُبػػد   بلى فعػػبًل فػػتػػو حتّػػبنیّ  یعمػػـ  لػـ

فػػي  ولى أو شػػؾّ آتیػػًا بػػاألُ یكػػف   لػػـا فیيمػػا فمػػو والعصػػر  وأّمػػ الظير الحاضػػرتیف كػػ
أتػػػى  ـ  ثُػػػ يػػػاولػػػى وأتمّ مػػػا بیػػػده األُ  ؿَ َعػػػجَ   تجػػػب عمیػػػوإتیانػػػو بيػػػا وكػػػاف فػػػي وقػػػت 

 بالثانیة.
ت يػػػا نافمػػػة غفمػػػة صػػػحّ يػػػا بػػػزعـ أنّ إذا دخػػػؿ فػػػي فریضػػػة فأتمّ  :ٚٚ٘مسػػػألة 

 نافمة. فریضة  وفي العكس تصحّ 
إذا قػاـ لصػػبلة ونواىػا فػي قمبػو فسػػبؽ لسػانو أو خیالػو خطػػورًا  :ٛٚ٘مسػألة 

 سػػػػبؽ المسػػػػاف وال الخطػػػػػور   یضػػػػػرّ  ت عمػػػػػى مػػػػا قػػػػاـ إلیيػػػػا والغیرىػػػػا صػػػػحّ  إلػػػػى

 .الخیاليّ 

 تکممة
 العدوؿ في النّية

  في موارد:خرى  إاّل العدوؿ عف صبلة إلى أُ   یجوز ال :ٜٚ٘مسألة 
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 فػػػػػف والعشاءیػػػػػالظيریػػػك - بتیفرتّ ػػػػتػػیف متاف أدائیّ ػػػػا إذا كانػػت الصبلتػػػػم منيػػا:
 ر إذا تػػذكّ  ولػػىؿ إلػػى األُ و یجػػب أف یعػػدولػػى  ف ّنػػوقػػد دخػػؿ فػػي الثانیػػة قبػػؿ األُ  -

 ولى لضیؽ الوقت.وظیفتو اإلتیاف باألُ  تكف  لـ إذا في األثناء إاّل 
عمیػػو  أفّ  ر تػػذكّ  ـ  ثُػػ تیف فػػدخؿ فػػي البلحقػػةإذا كانػػت الصػػبلتاف قضػػائیّ  ومنيػػا:
العػػدوؿ إلػػى  جػػواز  عمػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػالیبػػیف الفقيػػاء  المشػػيور  سػػابقة فػػ فّ 

 لزومًا عدـ العدوؿ. السابقة  ولكف األحوط
العػدوؿ إلػػى  و یجػػوز عمیػو فائتػػة  ف ّنػ أفّ  مػػا إذا دخػؿ فػػي الحاضػرة فػػذكر  ومنيػا:

نػػػًا مػػػف أدائيػػػا بتماميػػػا فػػػي ؽ وقػػػت الحاضػػػرة  بػػػأف كػػػاف متمكّ الفائتػػػة مػػػع عػػػدـ تضػػػیّ 
 الوقت بعد إتماـ الفائتة.

نّ  ا و  أّمػمحّمػ قبػؿ أف یتجػاوز  العدوؿ في الموارد المػذكورة  إذا ذكػر  ما یجوز وا 
 المغػػػرب فػػػبل محػػػؿّ  یصػػػؿ    و لػػػـأّنػػػ - مػػػثبلً  - ركػػػوع رابعػػػة العشػػػاء فػػػي إذا ذكػػػر 

 بیده عشاًء ویأتي بالمغرب بعدىا. ما لمعدوؿ فیتـّ 
ة مػػا إذا نسػػي فقػػرأ فػػي الركعػػة اأُلولػػى مػػف صػػبلة الجمعػػة سػػورة تاّمػػ ومنيػػا:

یسػتأنؼ الفریضػة ویقػرأ  ـ  ثُػ لو العدوؿ إلى النافمة و یستحبّ سورة الجمعة  ف نّ  غیر 
 سورة الجمعة.

دخػؿ  أقیمػت الجماعػة لمصػبلة التػي ـ  ثُػ اً ما إذا دخؿ في فریضة منفػرد :ومنيا
قبػؿ القیػاـ  ىػو مػاو  - ولو العدوؿ بيا إلى النافمة مع بقاء محّمػ فیيا  ف ّنو یستحبّ 

 الجماعة. یتّميا ویدخؿ في ـ  ثُ  - لی الركعة الثالثةإ
و نػػوى اإلقامػػة قبػػؿ التسػػمیـ ف ّنػػ ـ  فػػي القصػػر ثُػػ لمسػػافر مػػا إذا دخػػؿ ا ومنيػػا:

ذا دخؿ المقیـ في التماـ فعدؿ عػف اإلقامػة عػدؿ بيػا إلػى  یعدؿ بيا إلى التماـ  وا 
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ولكػف  - و تبطػؿ صػبلتو حینئػذٍ  إذا كاف عدولو بعد ركوع الثالثػة ف ّنػإاّل  -  القصر
والتمػػػاـ لیسػػػا  القصػػػر  ىػػػذا لػػػیس مػػػف مػػػوارد العػػػدوؿ مػػػف صػػػبلة إلػػػى صػػػبلة ألفّ 
 ة.نوعیف مف الصبلة بؿ فردیف لنوع واحد یختمفاف في الكیفیّ 

 التفػت أتػـّ  ـ  ثُػ اىیاً العػدوؿ فػ ف كػاف سػ محػؿّ  إذا عدؿ في غیر  :ٓٛ٘مسألة 
ة الثانیػة أو أتػػى بػػو ولكػف تداركػػو  نعػػـ بشػػيء مػػف األجػزاء بنّیػػ یػأتِ   لػػـ ولػى إفاألُ 

ركوعػػًا أو سػػجدتیف عمػػى األحػػػوط  إذا كانػػت ركعػػة بطمػػت الصػػبلة وكػػذا إذا كػػاف
المسػألة ـ فػي و فیجػري عمیػو مػا تقػدّ محمّ  غیر  د في العدوؿ فيا المتعمّ لزومًا  وأمّ 

(٘ٚ٘.) 
و أّنػػ ة فػػذكر كػػاف فػػي الحقػػة أدائّیػػرامػػي العػػدوؿ  فػػ ذا تَ  یجػػوز  :ٔٛ٘مسػػألة 

 .  صحّ  عمیو فائتة فعدؿ إلیيا أیضاً  أفّ  ر تذكّ  ـ  ثُ  یأِت بسابقتيا فعدؿ إلیيا  لـ



 

 الفصؿ الثاني
 في تكبيرة اإلحراـ

ة  یجػػزئ مرادفيػػا بالعربّیػػ وال ( ا أكبػػرفتتػػاح  وصػػورتيا: )ى تكبیػػرة االوتسػػمّ 
ذا تّمػػػػػالعربّیػػػػػ غیػػػػػر ترجمتيػػػػػا ب وال فعمػػػػػو مػػػػػف منافیػػػػػات   یجػػػػػوز المػػػػػا  ـَ رُ ت َحػػػػػة  وا 

 الصػبلة  وىػػي ركػف تبطػػؿ الصػبلة بنقصػػيا عمػدًا وسػػيوًا  وتبطػؿ بزیادتيػػا عمػػدًا 
فػػ ذا جػػاء بيػػا ثانیػػة بطمػػت الصػػبلة فیحتػػاج إلػػى ثالثػػة  فػػ ف جػػاء بالرابعػػة بطمػػت 

تبطػؿ الصػبلة  بػالوتر  وال ذا تبطؿ بالشػفع وتصػحّ أیضًا واحتاج إلى خامسة  وىك
اىػػؿ والج - ًة وىیئػةً مػػادّ  - بزیادتيػا سػيوًا  ویجػػب اإلتیػاف بيػػا عمػى الػػنيج العربػيّ 

أمكنػػػو منيػػػا  ولػػػو لضػػػیؽ الوقػػػت اجتػػػزأ بمػػػا یمكػػػف  لػػػــ  فػػػ ف نػػػو غیػػػره أو یػػػتعمّ یمقّ 
ف ف عجػػز  رًا لممعنػػى  فػػ ف عجػػز مغّیػػیكػػف   لػػـ كػػاف غمطػػًا مػػا وا   جػػاء بمرادفيػػا  وا 

 فبترجمتيا عمى األحوط وجوبًا في الصورتیف األخیرتیف.
ًء األحوط األولى عدـ وصؿ التكبیرة بما قبميا مف الكػبلـ دعػا :ٕٛ٘مسألة 

األحػػوط  الوصػػؿ بالسػػكوف  كمػػا أفّ  یكػػف لػػـتيػػا إذا تػػدرج ىمز  كػػاف أو غیػػره  لػػئبّل 
ب اسػػـ الجبللػػة یعّقػػ بعػػدىا مػػف بسػػممة أو غیرىػػا  وأف الاألولػػى عػػدـ وصػػميا بمػػا 

ـ مػػف لفػػظ الجبللػػة ة  وینبغػػي تفخػػیـ الػػبّل ة أو الجمالّیػػبشػػيء مػػف الصػػفات الجبللّیػػ
 . اء مف أكبروالرّ 

 عمػػدًا أو سػػيواً  - تركػػو فػ ذا یجػب فیيػػا مػػع القػدرة القیػػاـ التػػاـّ  :ٖٛ٘مسػػألة 



 ؿغظ/  تكبيرة آحراـ - الصّةكتاب  

 

فػػرؽ بػػیف المػػأموـ الػػذي أدرؾ اإلمػػاـ راكعػػًا وغیػػره  بػػؿ یجػػب  بطمػػت  مػػف غیػػر  -
فػي القیػاـ  ا االسػتقرار ًا قائمًا  وأّمػتامّ  ى یعمـ بوقوع التكبیر ص في الجممة حتّ التربّ 

بمعنػػػػى  أو االسػػػػتقرار  المقابػػػػؿ لممشػػػػي والتمایػػػػؿ مػػػػف أحػػػػد الجػػػػانبیف إلػػػػى اآلخػػػػر 
ف كػػػػاف واجبػػػػًا حػػػػاؿالطمأنینػػػػ تبطػػػػؿ   ولكػػػػف إذا تركػػػػو سػػػػيوًا لػػػػـ التكبیػػػػر  ة فيػػػػو وا 

فػػاألحوط  - كػػئ عمػى شػيء كالعصػػا ونحػوهیتّ  بػأف ال - ا االسػػتقبلؿلصػبلة  وأّمػا
 اإلخبلؿ بو سيوًا.  یضرّ  ف  والبًا رعایتو أیضًا مع التمكّ وجو 

مػى ظػة التكبیػرة یػأتي بيػا عاألخرس لعارض مع التفاتػو إلػى لف :ٗٛ٘مسألة 
 ؾ بيػػا لسػػانو وشػػفتیو حػػیف إخطارىػػا بقمبػػو وأشػػار حػػرّ  یمكنػػو  فػػ ف عجػػز  مػػا قػػدر 

  ف منيػػا عمػػى ىػػذا النحػػوب صػػبعو إلیيػػا عمػػى نحػػو یناسػػب تمثیػػؿ لفظيػػا إذا تمّكػػ
اّل  ؾ لسػػػانو وشػػػفتیو ؿ فیحػػػرّ مػػػف األوّ  ا األخػػػرس األصػػػـّ نحػػػو ممكػػػف  وأّمػػػ  فبػػػأيّ وا 

ا أیضػًا  وكػذلؾ حاليمػا فػي صػبع إلیيػاإلشػارة باإل بيػا مػع ضػـّ  ظتشبیيًا بمف یػتمفّ 
 الصبلة. أذكار  القراءة وسائر 
بسػػبع اإلتیػػاف  یجػػزئ الفتتػػاح الصػػبلة تكبیػػرة واحػػدة ویسػػتحبّ  :٘ٛ٘مسػػألة 

قبميػا  ة تكبیػرة اإلحػراـ مػع اإلتیػاف بمػایجعػؿ السػابع تكبیرات  واألحوط األولى أف
 رجاًء.

 ة  ویسػػػتحبّ بالبقّیػػػ سػػػرار بواحػػػدة واإل لئلمػػػاـ الجيػػػر  یسػػػتحبّ  :ٙٛ٘مسػػػألة 
 ى اإلبيػاـ والخنصػر في حاؿ رفع الیدیف مضمومة األصابع حتّػ یكوف التكبیر  أف

ابة قریػب شػحمة تبمػغ السػبّ  الرفع أف مة  واألفضؿ في مقدار بباطنيما القبمستقببًل 
 األذف.

عمػػػى بنػػػى   يػػػا تكبیػػرة اإلحػػػراـ أو لمركػػػوعفػػػي أنّ  شػػػؾّ  ـ  إذا كّبػػػر ثُػػ :ٚٛ٘مسػػػألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضػظ 

ف شػؾّ   إلػى الركػوع و بعػد اليػويّ شػكّ یكػف  لػـولػى فیػأتي بػالقراءة مػا األُ  تيا فػي صػػحّ  وا 
ف شػػػؾّ بنػػػى عمػػػى الصػػػحّ  فػػػي وقوعيػػػا وقػػػد دخػػػؿ فیمػػػا بعػػػدىا مػػػف االسػػػتعاذة أو  ة  وا 

 القراءة بنى عمى وقوعيا.
یػػأتي  یرات والًء بػػبل دعػػاء  واألفضػػؿ أفاإلتیػػاف بػػالتكب یجػػوز  :ٛٛ٘مسػػألة 
ي  أنػػػت سػػػبحانؾ إّنػػػ  ال إلػػػو إاّل يػػػـ أنػػػت الممػػػؾ الحػػػؽّ المّ )وؿ: یقػػػ ـ  ثُػػػ بػػػثبلث منيػػػا

یػػأتي بػػاثنتیف  ـ  ثُػػ  أنػػت(الػػذنوب إاّل  یغفػػر  و الذنبػػي  إّنػػلػػي  ظممػػت نفسػػي  فػػاغفر 
مػػػف  لػػػیس إلیػػػؾ  والميػػػديّ   فػػػي یػػػدیؾ  والشػػػرّ  یػػػؾ  وسػػػعدیؾ  والخیػػػر لبّ ویقػػػوؿ: )
وتعالیػػػت  سػػػبحانؾ إلیػػػؾ  سػػػبحانؾ وحنانیػػػؾ  تباركػػػت  ممجػػػأ منػػػؾ إاّل  ىػػػدیت  ال

 .البیت( ربّ 
السػػػماوات واألرض  عػػػالـ  ذي فطػػػر يػػػت وجيػػػي لّمػػػوجّ : )یػػػأتي بػػػاثنتیف ویقػػػوؿ ـ  ثُػػػ 

حیػػاي صػػبلتي ونسػػكي ومَ  الغیػػب والشػػيادة حنیفػػًا مسػػممًا ومػػا أنػػا مػػف المشػػركیف  إفّ 
یسػػتعیذ  ـ  ثُػػ مػػرت وأنػػا مػػف المسػػممیف(لػػو  وبػػذلؾ أُ العػػالمیف  ال شػػریؾ  مػػاتي  ربّ ومَ 
 یقرأ سورة الحمد. و 

 الفصؿ الثالث
 في القياـ

وكػذا عنػػد الركػوع  وىػو الػػذي  - كمػػا عرفػت - وىػو ركػف حػػاؿ تكبیػرة اإلحػراـ
لبلفتتػػاح  فمػف كّبػػر  - صػػؿ بػػالركوععنػػو بالقیػاـ المتّ  ر المعّبػػ - یكػوف الركػػوع عنػو

ف قػػاـ فػػي أثنػػاء الركػػوع  وىػو جػػالس بطمػػت صػػبلتو  وكػػذا إذا ركػػع جالسػًا سػػيوًا وا 
القیػػػاـ الواجػػػب ركنػػػًا كالقیػػػاـ بعػػػد  یكػػػوف الىػػػذیف المػػػوردیف  سػػػًا  وفػػػي غیػػػر قوّ مت

 ـ  ثُػػ ح كػػذلؾالركػػوع  والقیػػاـ حػػاؿ القػػراءة أو التسػػبیح  فػػ ذا قػػرأ جالسػػًا سػػيوًا أو سػػبّ 



 طػظ/  القياـ - الصّةكتاب  

 

وع ت صػػبلتو  وكػػذا إذا نسػػي القیػػاـ بعػػد الركػػالتفػػت صػػحّ  ـ  ثُػػ قػػاـ وركػػع عػػف قیػػاـ
ف كػاف ذلػػؾ یمزمػو  الو الركػػوع ف ّنػ ى خػرج عػػف حػدّ حتّػ أحػوط اسػػتحبابًا الرجػػوع  وا 
 في السجود. یدخؿ لـما 

  یجػػػػز  لػػػػـ نػػػػواه فػػػػي أثنػػػاء اليػػػػويّ  ـ  ثُػػػ لركػػػػوعا إذا ىػػػوى لغیػػػػر  :ٜٛ٘مسػػػػألة 
الركػػػوع  یصػػػؿ إلػػػى حػػػد    عػػػف قیػػػاـ فتبطػػػؿ صػػػبلتو  نعػػػـ إذا لػػػـركوعػػػو  یكػػػف  لػػػـو 

 ه ركوعًا.ینوِ   صبلتو  وكذلؾ إذا وصؿ ولـ نو تصحّ فانتصب قائمًا وركع ع
ى غفػػؿ حتّػػ إذا ىػػوى إلػػى الركػػوع عػػف قیػػاـ وفػػي أثنػػاء اليػػويّ  :ٜٓ٘مسػػألة 

ؼ شػیئًا مػا فػي ى الركػوع بػأف توّقػؽ مسػمّ ىوى لمسجود ف ف كانػت الغفمػة بعػد تحّقػ
ت صػبلتو  الركػوع صػحّ  ى خػرج عػف حػدّ الركوع فغفػؿ فيػوى إلػى السػجود حتّػ حدّ 

اف التفاتػو إلػػى ػػػود إذا كػػػػوي إلػى السجػػػػػیي ـ  ثُػ باً ػػػػوـ منتصػػػیق واألحػوط اسػتحبابًا أف
اّل أؿ ػؾ قبػػػػػػذل مضػػى فػػي صػػبلتو  نعػػـ األحػػوط اسػػتحبابًا ف یػػدخؿ فػػي السػػجود وا 

 إعادة الصبلة بعد اإلتماـ إذا كاف التفاتو قبؿ الدخوؿ في السجدة الثانیة.
ف كانػػت الغفمػػة قبػػؿ تحّقػػ ىػػوى  ـ  ثُػػ ى الركػػوع عػػاد إلػػى القیػػاـ منتصػػباً ؽ مسػػمّ وا 
ت صػػبلتو  نعػػـ إذا كػػاف قػػد دخػػؿ فػػي السػػجدة الثانیػػة إلػػى الركػػوع ومضػػى وصػػحّ 

 فاألحوط وجوبًا إعادة الصبلة.
و مػػاؿ یجػػب مػػع اإلمكػػاف االنتصػػاب فػػي القیػػاـ فػػ ذا انحنػػى أ :ٜٔ٘مسػػألة 

 ف كػػػاف األحػػػػوط اسػػػػتحباباً س وا  بػػػ طراؽ الػػػػرأ بػػػػأس الإلػػػى أحػػػػد الجػػػانبیف بطػػػػؿ  و 
ج بػػیف رجمیػػو تفریجػػًا فاحشػػًا عمػػى نحػػػو یفػػرّ  ال أفیضػػًا انتصػػاب العنػػؽ  ویجػػب أ

ف  بػؿ ج عف صدؽ القیاـ عرفاً یخر  یخػرج عػف صػدقو عمػى األحػوط لزومػًا    لػـ وا 
 ا االسػتقرار بػالمعنى المقابػؿ لمجػري والمشػي وأّمػ ویجب أیضًا في القیػاـ االسػتقرار 

حػوط وجوبػًا   واألعمػى االحتیػاط المزومػيّ  بمعنى الطمأنینة ف طبلؽ اعتبػاره مبنػيّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظػظ 

یقػػؼ عمػػى أحػػدىما وال عمػػى  القیػػاـ عمػػى القػػدمیف جمیعػػًا  فػػبل الوقػػوؼ فػػي حػػاؿ
األحػػػػػوط وجوبػػػػًا عػػػػػدـ  أصػػػػابعيما فقػػػػط وال عمػػػػػى أصػػػػؿ القػػػػػدمیف فقػػػػط  كمػػػػا أفّ 

ف مػػف تركػػو  أو إنسػػاف فػػي حػػاؿ القیػػاـ مػػع الػػتمكّ  االعتمػػاد عمػػى عصػػا أو جػػدار 
ذا دار   ؿ.وّ  تعّیف األمستقبّلً بیف القیاـ مستندًا والجموس  األمر  وا 

یصػدؽ عمیػػو القیػاـ عرفػًا بمحػاظ حالػو  ولػػو  عمػى مػا إذا قػدر : ٕٜ٘مسػألة 
ف عجػػز منحنیػًا أو منفػػرج الػرجمیف صػػمّ  ى جالسػػًا ویجػػب عػف ذلػػؾ صػمّ  ى قائمػًا  وا 

ـ فػي القیػاـ  ىػذا مػع اإلمكػاف والطمأنینػة عمػى نحػو مػا تقػدّ  االنتصاب واالستقرار 
اّل  ى صػػػػػػمّ  ى االضػػػػػػطراريّ الجمػػػػػػوس حتّػػػػػ ر كػػػػػػف  فػػػػػ ف تعػػػػػػذّ عمػػػػػػى المم اقتصػػػػػر  وا 

ره مضػػطجعًا عمػػى الجانػػب األیمػػف ووجيػػو إلػػى القبمػػة كيیئػػة المػػدفوف  ومػػع تعػػذّ 
ف تعػػذّ عكػػس األوّ  فعمػػى األیسػػر   ر ؿ عمػػى األحػػوط وجوبػػًا فػػي الترتیػػب بینيمػػا  وا 

 یػومئ برأسػو لمركػوع ویجػب أف لى القبمة كيیئػة المحتضػر ى مستمقیًا ورجبله إصمّ 
والسجود مع اإلمكاف  واألحوط لزومًا أف یجعؿ إیماء السػجود أخفػض مػف إیمػاء 

 یومئ بعینو. الركوع  ومع العجز 
ى مػػف الركػػوع عػػف قیػػاـ صػػمّ  یػػتمّكف ولػػـف مػػف القیػػاـ إذا تمّكػػ: ٖٜ٘مسػػألة 

ف  یعیػػد مػػأ لمركػػوع  واألحػػوط اسػػتحبابًا أفقائمػػًا وأو  صػػبلتو مػػع الركػػوع جالسػػًا  وا 
ى قائمػػػًا وأومػػػأ لمسػػػجود كػػػذلؾ  أو جمػػػس عنػػػد لسػػػجود أیضػػػًا صػػػمّ مػػػف ا یػػػتمّكف لػػـ

السػػجود عمیػو فػػوؽ الطاولػػة  حّ ووضػػع جبيتػو عمػػى مػػا یصػ السػجود عمػػى الكرسػيّ 
 .أمامو

دت لػػػو القػػدرة عمػػى القیػػاـ فػػي أثنػػػاء ي جالسػػًا إذا تجػػدّ المصػػمّ  :ٜٗ٘مسػػألة 
عمیػػػػو جػػػػب ی الفػػػػي حػػػػاؿ االنتقػػػػاؿ  و  اءة والػػػػذكر الصػػػػبلة انتقػػػػؿ إلیػػػػو ویتػػػػرؾ القػػػػر 

 - دت لػو القػدرة عمػى القیػاـتجػدّ  ـ  ثُ  استئناؼ ما فعمو حاؿ الجموس  فمو قرأ جالساً 
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فػي  فػرؽ الوركػع مػف دوف إعػادة لمقػراءة  و  قػاـ لمركػوع - قبؿ الركوع وبعد القػراءة
دت ي مضػطجعًا إذا تجػػدّ ذلػؾ بػیف سػعة الوقػت وضػیقو  وىكػػذا الحػاؿ فػي المصػمّ 

دت لػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػى ي مسػػػػػتمقیًا إذا تجػػػػػدّ مصػػػػػمّ لػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػى الجمػػػػػوس  أو ال
 االضطجاع.
بػػػیف القیػػػاـ فػػػي الجػػػزء السػػػابؽ والقیػػػاـ فػػػي الجػػػزء  األمػػػر  إذا دار  :ٜ٘٘مسػػػألة 
 رًا  وفػػي غیػػر مًا زمانػًا أـ متػػأخّ عمػػى غیػػره سػواء أكػػاف متقػػدّ  ـ القیػػاـ الركنػيّ البلحػؽ یقػػدّ 

صػػؿ ف القیػػاـ حػػاؿ التكبیػػرة والقیػػاـ المتّ بػػی األمػػر   إذا دار ـ مطمقػػًا  إاّل ـ المتقػػدّ ذلػػؾ یقػػدّ 
 ـ الثاني.و یقدّ بالركوع ف نّ 

رسػػاؿ الیػػدیف  ووضػػع  یسػػتحبّ  :ٜٙ٘مسػػألة  فػػي القیػػاـ إسػػداؿ المنكبػػیف  وا 
یف عمػػى الفخػػذیف قبػػاؿ الػػركبتیف الیمنػػى عمػػى الیمنػػى والیسػػرى عمػػى الیسػػرى  الكّفػػ

یصػػّؼ قدمیػػػو یف  وأف یكػػػوف نظػػره إلػػػى موضػػع سػػػجوده  وأف أصػػػابع الكّفػػ وضػػـّ 
جػػػات أو أزیػػػد إلػػػى ابع مفرّ متحػػػاذیتیف مسػػػتقببًل بيمػػػا  ویباعػػػد بینيمػػػا بػػػثبلث أصػػػ

یكػػوف عمػى حػػاؿ الخضػػوع والخشػػوع   ي بینيمػػا فػي االعتمػػاد  وأفیسػػوّ  شػبر  وأف
 و قیاـ عبد ذلیؿ بیف یدي المولى الجمیؿ. ف نّ 



 

 الفصؿ الرابع
 في القراءة

صػػبلة فریضػػة ونافمػػة قػػراءة فاتحػػة  كػػؿّ ولػػى والثانیػػة مػػف فػػي الركعػػة األُ  یعتبػػر 
الكتػػاب  ویجػػب عمػػى األحػػوط لزومػػًا فػػي خصػػوص الفریضػػة قػػراءة سػػورة كاممػػة 

ذا قػػػّدميا سػػػيوًا وذكػػػر  ذا قػػػّدميا عمیيػػػا عمػػػدًا اسػػػتأنؼ الصػػػبلة  وا  قبػػػؿ  بعػػػدىا  وا 
ف الركػػوع فػػ ف كػػاف قػػد قػػرأ ال قػػد قػػرأ الفاتحػػة  یكػػف لػػـفاتحػػة بعػػدىا أعػػاد السػػورة  وا 

ف ذكػر قرأىا وقػر  بعػد الركػوع مضػى  وكػذا إف نسػیيما أو نسػي  أ السػورة بعػدىا  وا 
 بعد الركوع. إحداىما وذكر 
ف صػػػارت  -  عمػػػى مػػػا مػػػرّ  - تجػػػب السػػػورة فػػػي الفریضػػػة :ٜٚ٘مسػػػألة  وا 

ف صارت واجبة بالنذر تجب  النافمة كالمعادة  و  ونحػوه  نعػـ النوافػؿ  في النافمة وا 
فیيػػػػا  مػػػػف قػػػػراءة تمػػػػؾ السػػػػور ُبػػػػد   الة مخصوصػػػػ تيػػػػا سػػػػور ي وردت فػػػػي كیفیّ التػػػػ
 تيا. إذا كانت السورة شرطًا لكماليا ال ألصؿ مشروعیّ تشرع بدونيا  إاّل  فبل

تسػقط السػورة فػي حػاؿ المػرض واالسػتعجاؿ  وكػذا فػي ضػیؽ  :ٜٛ٘مسألة 
ف كانػػػػت عرفّیػػػػ  و یجػػػػوز ة  ف ّنػػػػالوقػػػػت والخػػػػوؼ ونحوىمػػػػا مػػػػف مػػػػوارد الضػػػػرورة وا 

اءة الحمػد وتػرؾ السػػورة  بػؿ یجػب ذلػػؾ فػي صػورة ضػػیؽ فیيػا عمػى قػػر  االقتصػار 
 بعض موارد الخوؼ.الوقت و 

الطػػواؿ فػػ ف قرأىػػا ولػػو  تفویػػت الوقػػت بقػػراءة السػػور   یجػػوز ال :ٜٜ٘مسػػألة 
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ف أدرؾ ركعػة  سيوًا بطمت صبلتو إذا اسػتمـز عػدـ إدراؾ ركعػة مػف الوقػت  بػؿ وا 
ف شػرع فیػالمفوّ  منو إذا أتى بالمقدار  و عمػدًا عمػى األحػوط لزومػًا  ت عمػدًا بػؿ وا 

ت صػػػبلتو  ولػػػو شػػػرع فػػػي ا إذا أتػػػى بػػػو سػػػيوًا وأدرؾ ركعػػػة مػػػف الوقػػػت صػػػحّ وأّمػػػ
قراءتيػػا سػػاىیًا والتفػػت فػػي األثنػػاء عػػدؿ إلػػى غیرىػػا عمػػى األحػػوط لزومػػًا إف كػػاف 

اّل   ت الصبلة. تركيا وركع وصحّ في سعة الوقت  وا 
وجػب عمیػو السػجود  العػزائـ فػي الفریضػة مف قػرأ إحػدى سػور  :ٓٓٙمسألة 

ف عصػػى ولػػـلمػػتبلوة فػػ ف سػػجد أعػػاد صػػبلتو عمػػى األحػػوط لزومػػًا  و  یسػػجد فمػػو   ا 
ف كانػت أحػوط اسػتحبابًا  وىكػذا الحكػـ فیمػا إذا  تجب الإتماميا و  عمیػو اإلعػادة وا 

يػػػا و إف سػػػجد نسػػػیانًا أیضػػػًا أتمّ بعػػػد قػػػراءة آیػػػة السػػػجدة ف ّنػػػ ر قرأىػػػا نسػػػیانًا وتػػػذكّ 
ف الوصحّ   ة.ـ في القراءة العمدیّ تفت قبؿ السجود جرى عمیو ما تقدّ ت صبلتو  وا 

صػبلة الفریضػة فػاألحوط  إذا استمع إلى آیة السػجدة وىػو فػي :ٔٓٙمسألة 
بعػػػد الفػػػراغ منيػػػا   بػػػو یػػػأتي ـ  ثُػػػ یػػػومئ إلػػػى السػػػجود وىػػػو فػػػي الصػػػبلة لزومػػػًا أف

ف قرأىػا  إذا کػاف مصػّمیًا بصػبلة مػإاّل  اختیػار  السجود بالسماع مف غیر  یجب الو 
  یسجد. لو إف سجد ویومئ برأسو إف لـ فیسجد متابعةً 
ة إلػى العزائـ في النافمػة منفػردة أو منضػمّ  بقراءة سور  بأس ال: ٕٓٙمسألة 

يػػا  وكػػذا خػػرى  ویسػػجد عنػػد قػػراءة آیػػة السػػجدة  ویعػػود إلػػى صػػبلتو فیتمّ أُ  سػػور 
حػـ السػجدة  جدة  لػـ السػاالعػزائـ أربػع ) لسػجدة وحػدىا  وسػور الحكـ لػو قػرأ آیػة ا

 .(ؾقرأ باسـ ربّ النجـ  ا
يػػػػا جػػػػزء منيػػػػا  تجػػػػب قػػػػراءة البسػػػػممة فػػػػي سػػػػورة الفاتحػػػػة ألنّ : ٖٓٙمسػػػػألة 

مػع عػدـ ترتیػب  - سػورة التوبػة غیػر  - سػورة واألحوط لزومًا اإلتیاف بيا فػي كػؿّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼػظ 

 - فػػي صػػػبلة اآلیػػػات عمػػػى قراءتيػػا بعػػػد الحمػػػد ة عمیيػػا كاالقتصػػػار الجزئّیػػػ آثػػار 
األحػػوط  لكػػفّ   يػػا ألّیػػة سػػورةتعیػػیف البسػػممة حػػیف القػػراءة وأنّ  یجػػب الو    - مػػثبلً 

أراد قػػراءة غیرىػػا  ویكفػػي فػػي التعیػػیف اإلشػػارة  ـ  ثُػػ عّینيػػا لسػػورة عادتيػػا لػػووجوبػػًا إ
ذا كػاف عازمػًا مػف أوّ اإلجمالّیػ نػة أو كػاف مػػف ؿ الصػبلة عمػػى قػراءة سػورة معیّ ة  وا 

 ادة السورة.تجب إع  فى ولـعادتو ذلؾ فقرأ غیرىا ك
مػف  أي قػراءة أكثػر  - راف بػیف سػورتیف فػي الصػبلةالِقػ یجػوز  :ٗٓٙمسألة 

 ذلؾ في الفریضة.   ولكف یكره- سورة في الركعة الواحدة
وكػػػذا بػػػیف ( اإلیػػػبلؼ)و (الفیػػػؿیكػػػره القػػػراف بػػػیف سػػػورتي ) ال :٘ٓٙمسػػػألة 

ة منيمػػا   بػؿ األحػػوط وجوبػًا عػدـ االجتػزاء بواحػد(نشػرح ألػـ)و (الضػحى)سػورتي 
 بة مع البسممة الواقعة بینيما.فیجمع بینيما مرتّ 

خراجيػػػػػا مػػػػػف  :ٙٓٙسػػػػػألة م تجػػػػػب القػػػػػراءة الصػػػػػحیحة بػػػػػأداء الحػػػػػروؼ وا 
تكػػوف ىیئػػة الكممػػة  یجػػب أف النحػػو الػػبلـز فػػي لغػػة العػػرب  كمػػامخارجيػػا عمػػى 

ة وسػػكونيا  وحركػػات اإلعػػراب والبنػػاء َیػػنْ   مػػف حركػػة البِ موافقػػة لؤلسػػموب العربػػيّ 
ذلػؾ فسػیأتي الكػبلـ فیيػا فػي  ا الحذؼ والقمب واإلدغاـ والمّد وغیر اتيا  وأمّ وسكن

 المسائؿ اآلتیة.
 (امثػػػػػؿ ىمػػػػػزة ) ؼ ىمػػػػػزة الوصػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػدرجیجػػػػػب حػػػػػذ :ٚٓٙمسػػػػػألة 

یجػب إثبػات ىمػزة القطػع مثػؿ ىمػزة  وغیرىا  وكذا (اىدنا)و (حیـالرّ )و (فحمٰ الرّ )و
و حػػػػذؼ الثانیػػػػة بطمػػػػت الكممػػػػة فیجػػػػب ولػػػػى أ  فػػػػ ذا أثبػػػػت األُ (أنعمػػػػت)و (اؾإّیػػػػ)

 تداركيا صحیحة.
ف كػػػػاف  یجػػػػوز  :ٛٓٙمسػػػػألة  الوقػػػػوؼ بالحركػػػػة وكػػػػذا الوصػػػػؿ بالسػػػػكوف وا 
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يػػا مػػف قواعػػد الوقػػؼ ألنّ  تػػرؾ رعایػػة سػػائر  األحػػوط اسػػتحبابًا تركيمػػا  كمػػا یجػػوز 
 نات.المحسّ 

 عند عمماء التجوید في موردیف: : یجب المدّ ٜٓٙمسألة 
مػػػا قبميػػػا  أو  او المضػػػموـ مػػػا قبميػػػا  أو الیػػػاء المكسػػػور أف یقػػػع بعػػػد الػػػو  .ٔ

وفػػواتح ( ٖ  ينّ و  جّ حػػا  أتُ يػػا سػػكوف الـز فػػي كممػػة واحػػدة مثػػؿ )األلػػؼ المفتػػوح مػػا قبم
 .(ص) كػ السور 
 (ءَ ي  ِجػػ)و (ءَ َجػػا  ) مثػػؿ تقػػع بعػػد أحػػد تمػػؾ الحػػروؼ ىمػػزة فػػي كممػػة واحػػدة أف .ٕ

ف كػػػاف فػػػي شػػػيء مػػػف المػػػوردیف  و  ة القػػػراءة عمػػػى المػػػدّ ؼ صػػػحّ تتوّقػػػ   وال(ءَ ُسػػػو  )و ا 
ؼ عمیػػو أداء الكممػػة كمػػػا ؿ  نعػػـ إذا توّقػػفػػي األوّ  سػػّیما األحػػوط اسػػتحبابًا رعایتػػو وال

 مػػف المػػدّ  ظ عمػػى التشػػدید واأللػػؼ عمػػى مقػػدار ؼ الػػتحفّ حیػػث یتوّقػػ (فٖ  ّليا  الّضػػ)فػػي 
 ال أزید. جب بيذا المقدار و 

بعػػػػد النػػػوف السػػػػاكنة أو األحػػػػوط اسػػػتحبابًا اإلدغػػػػاـ إذا كػػػاف  :ٓٔٙمسػػػألة 
ـ  وفػػي یػػدغـ النػػوف فػػي الػػبّل  (وَلػػ یكػػفْ   لػػـ  ففػػي )حػػروؼ )یرممػػوف(التنػػویف أحػػد 

تػػرؾ اإلدغػػاـ فػػي مثػػؿ  یػػدغـ التنػػویف فػػي الػػواو  ویجػػوز  آلػػو(وَ  دٍ )صػػؿ  عمػػى محّمػػ
 ذلؾ مع الوقؼ وبدونو.

وكػػػاف اإلدغػػػاـ  اإلدغػػػاـ فیمػػػا إذا اجتمػػػع الحرفػػػاف فػػػي كممػػػة واحػػػدة  یجػػػوز الو 
 .(وافنْ قِ )و( وافنْ صِ ) ستمزمًا لمبس كػم

اؿ اء والػػدّ اء والثّػػیجػب إدغػػاـ الـ التعریػػؼ إذا دخمػػت عمػى التّػػ :ٔٔٙمسػػألة 
ـ اء والػػػػبّل اء والّظػػػػاد والّطػػػػاد والّضػػػػیف والػػػػّص ّ یف والّشػػػػاء والّسػػػػاء والػػػػزّ اؿ والػػػػرّ والػػػذّ 
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 (حمفالػػػػػرّ )و (ٔ)(ا): ة الحػػػػػروؼ فتقػػػػػوؿ فػػػػػيارىػػػػػا فػػػػػي بقّیػػػػػوف ویجػػػػػب إظيوالّنػػػػػ
 (عػػػػػالمیفالْ )و (مػػػػػدحَ الْ )باإلدغػػػػػاـ  وفػػػػػي ( فٖ  يلّ ا  الّضػػػػػ)و (راطالّصػػػػػ)و( حیـالػػػػػرّ )و
 . باإلظيار (ستقیـمُ الْ )و

اجتمػػع مػػثبلف فػػػي  ایجػػب اإلدغػػاـ فػػي مثػػؿ )مػػّد( و)رّد( مّمػػ :ٕٔٙمسػػألة 
 د  تَػػرْ یَ  فْ ػػػػػَ م﴿ القػػراءة بػػوجيیف  كقولػػو تعػػالى: ز فیمػػا ثبػػت فیػػو جػػوا كممػػة واحػػدة  إاّل 

ا اجتمػػع فیػػو بكتػػابي( مّمػػ بْ َىػػاإلدغػػاـ فػػي مثػػؿ )اذْ  یجػػب الو  ،﴾وِ ینِػػدِ  فْ ػػػػػػػعَ  ـْ كُ ػػػػػػػنْ مِ 
ف كاف اإلدغاـ أحوط استالمثبلف في كممتیف وكاف األوّ   حبابًا.ؿ ساكنًا  وا 

  ﴾یفِ د  ػػػػػػػال ـِ وْ ػػػػػػػػػػیَ  ؾِ ػِمػػمَ ﴿ و ﴾یفِ الػػد   ـِ وْ ػػػػػیَ  ؾِ ػػػػػػالِ مٰ ﴿قػػراءة  تجػػوز : ٖٔٙمسػػألة 
الفػػػاء  أف یقػػػرأ بضػػػـّ ( كفػػواً )فػػػي  بالصػػاد والسػػػیف  ویجػػػوز  (راطالّصػػػ) فػػػي ویجػػوز 

 . اووبسكونيا  مع اليمزة أو الو 
ووصػػػمو  ﴾دٌ َحػػػأَ  اُ  وَ ُىػػػ ؿْ ػػػػػػقُ ﴿ فػػػي (أحػػػدیقػػػؼ عمػػػى )  إذا لػػػـ :ٗٔٙمسػػػألة 

ػػ اُ ﴿بػػػ )أحػػُدِف یحػػذؼ التنػػویف بػػؿ یثبتػػو  فیقػػوؿ:  ال فػػاألحوط األولػػى أف ﴾دُ مَ الص 
 وف.النّ  اؿ وكسر الدّ  ( بضـّ مدالص   اُ 

مػف اإلعػراب أو البنػاء  إذا اعتقد كوف كممة عمػى وجػو خػاّص  :٘ٔٙمسألة 
ت صػبلتو  و غمػط صػحّ ف أّنػتبػیّ  ـ  ثُػ ة عمى ذلػؾ الوجػوى مدّ أو مخرج الحرؼ فصمّ 

ف كاف األحوط استحبابًا إعادتيا.  وا 
اءات تكػػوف القػػراءة عمػػى طبػػؽ المتعػػارؼ مػػف القػػر  األنسػػب أف :ٙٔٙمسػػألة 

ف كانت مخالفة لي السبع  وتكفي القراءة عمى النيج العربيّ  ة أو َیػنْ ا فػي حركػة بِ وا 

                                                        

الحکػـ  ًمقوا فػ ؾوا تشترمف الکلمٌ كلکنّ  ان تکف للتقریؼ بؿ جزء  لفظ الجّلٌ كإف لـ ًّـ فالّ  (ط)

 . المذکكر
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 ي عػػػػف القػػػراءات التػػػػي كانػػػت متداولػػػػة فػػػي عصػػػػر التعػػػدّ   یجػػػػوز الإعػػػراب  نعػػػـ 

 ؽ بالحروؼ والكممات.فیما یتعمّ  )عمیيـ السبلـ( ةاألئمّ 
ة الصػبح وفػي بالقراءة فػي صػبل األحوط وجوبًا لمرجاؿ الجير  :ٚٔٙمسألة 

ولیػیف منيمػا  وكػذا األُ  ولییف مف صبلتي المغرب والعشاء  واإلخفات فػي غیػر األُ 
وفػػي صػػبلة العصػػر   - یػػوـ الجمعػػة كمػػا سػػیأتي فػػي غیػػر  -  بلة الظيػػرػػػػفػػي ص

 بيا. فیيما الجير  و یستحبّ عدا البسممة ف نّ 
اأُلولیػیف ذلػؾ فػي  صػبلة الجمعػة ویسػتحبّ اءة في بالقر  وجوبًا الجير واألحوط 

 في یوـ الجمعة أیضًا. مف صبلة الظير 
عمػػػدًا فػػػي موضػػػع اإلخفػػػات أو أخفػػػت عمػػػدًا فػػػي  إذا جيػػػر  :ٛٔٙمسػػػألة 

ذا كػػػاف ناسػػػیًا أو جػػػاىبًل  موضػػػع الجيػػػر  بطمػػػت صػػػبلتو عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وا 
ذا تػذكّ  بأصػؿ الحكػـ أو بمعنػى الجيػر  الناسػي أو  ر واإلخفػات صػّحت صػبلتو  وا 

 تجب عمیو إعادة ما قرأه.  ناء القراءة مضى في القراءة  ولـأث عمـ الجاىؿ في
رف بینػػو وبػػػیف اإلخفػػات فػػػي عمػػى النسػػاء  بػػػؿ یتخّیػػ جيػػػر  ال :ٜٔٙسػػألة م
ة عمػى األحػوط لزومػًا  ویعػذرف فیمػا اإلخفات فػي اإلخفاتّیػ ة ویجب عمیيفّ الجيریّ 
 الرجاؿ فیو. یعذر 

ـ واألدعیػة صػدؽ الػتكمّ  ذكػار في القػراءة وغیرىػا مػف األ یعتبر  :ٕٓٙمسألة 
ـ المػتكمّ الصوت المعتمد عمى مخارج الفػـ المػبلـز لسػماع :  ـ ىوبيا عرفًا  والتكمّ 

الكممػػات فػػي الػػنفس مػػف دوف  د تصػػویر فیػػو مجػػرّ یكفػػي  بلىميمتػػو ولػػو تقػػدیرًا  فػػ
خػروج الصػوت عػف مخارجػو  تحریؾ المساف والشػفتیف أو مػع تحریكيمػا مػف غیػر 

ظ بػػو مػا یػتمفّ  - ولػو تقػػدیراً  - ـ نفسػوسػمع المػػتكمّ فیػو أف یُ   یعتبػػر الادة  نعػـ المعتػ
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ف كػػاف یسػػػتحبّ مػػف الكممػػػات متمّیػػ ي أف یسػػػمع لممصػػمّ  زة بعضػػػيا عػػف بعػػػض  وا 
الػػػػریح الشػػػػدید أو فػػػػي  ي فػػػػي ميػػػػبّ یصػػػػمّ  فػػػػبلتحقیقػػػػًا ولػػػػو برفػػػػع موانعػػػػو   نفسػػػػو
   ضاء.وْ الض  

 الصػػػػػدؽ العرفػػػػػيّ  یػػػػػو أیضػػػػػاً المنػػػػػاط فواإلخفػػػػػات ف ـ بػػػػػالجير صػػػػػاؼ الػػػػػتكمّ ا اتّ وأّمػػػػػ
یصػػػػدؽ  الصػػػػوت وعدمػػػػو  فػػػػبل جػػػػوىر  ظيػػػػور  وال  بجانبػػػػو وعدمػػػػوسػػػػماع مػػػػف  ال

ف كػػػاف الاإلخفػػػات عمػػػى  وت فیػػػو  ػػػػػالص جػػػوىر  یظيػػػر  مػػػا یشػػػبو كػػػبلـ المبحػػػوح وا 
 ة حاؿ الصبلة.في القراء - كالصیاح -  راط في الجيرػػاإلف  وزػػػیج الو 

 عمػػػػى الوجػػػػو الممحػػػػوف الحمػػػػد إاّل عمػػػػى قػػػػراءة  یقػػػػدر  ال مػػػػف :ٕٔٙمسػػػػألة 
اّل ـ أجػػػػزأه ذلػػػػؾ إذا كػػػػاف یحسػػػػف منػػػػو مقػػػػدارًا معتػػػػدّ یػػػػتعمّ  یسػػػػتطیع أف وال  ًا بػػػػو  وا 

  القػرآف إلى قراءتو ممحونًا قراءة شيء یحسػنو مػف سػائر  فاألحوط لزومًا أف یضـّ 
اّل    فالتسبیح.وا 

ـ بعضػػػو ـ جمیعػػػو فػػػ ف تعّمػػػـ إذا ضػػػاؽ وقتػػػو عػػػف تعّمػػػعمػػػى الػػػتعمّ  ا القػػػادر وأّمػػػ
ف القرآف(قراءة بو بحیث یصدؽ عمیو ) دّ معت بمقدار  ـ یػتعمّ   لػـ عرفًا أجزأه ذلػؾ  وا 
ف لػػػـ ائر قػػػرأ مػػػف سػػػ المػػػذكور  المقػػػدار  یعػػػرؼ أجػػػزأه أف   القػػػرآف بػػػذلؾ المقػػػدار  وا 

عمیػػػو  یجػػػب الت صػػػبلتو و ف إذا أتػػػى بمػػػا سػػػبؽ صػػػحّ یسػػػّبح  وفػػػي كمتػػػا الصػػػورتی
ف صػػحّ  ـ  نعػػـ مػػف تيػػاوف فػػي تعّمػػاالئتمػػاـ ت منػػو القػػراءة مػػع القػػدرة عمیػػو فيػػو وا 

صػًا مػف العقػاب  ىػذا و یجػب عمیػو االئتمػاـ تخمّ  أّنػـ إاّل الصبلة عمى الوجو المتقػدّ 
 ميا.عف تعمّ  ا السورة فتسقط عف الجاىؿ بيا مع العجز و في الحمد  وأمّ كمّ 

قػػػػراءة الحمػػػػد والسػػػػورة فػػػػي المصػػػػحؼ الشػػػػریؼ فػػػػي  : تجػػػػوز ٕٕٙمسػػػػألة 
ـ و المتابعػػػػة لمقػػػػارئ أف مػػػف الحفػػػػظ أو االئتمػػػاـ أنوافػػػػؿ  سػػػواء أتمّكػػػػالفػػػرائض وال
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ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا االقتصػػار  یػػتمّكف  لػػـ فػػي ذلػػؾ عمػػى حػػاؿ  مػػف ذلػػؾ  وا 
فػػي القنػػوت وغیػػره فػػي المصػػحؼ  بقػػراءة األدعیػػة واألذكػػار  بػػأس ال  و االضػػطرار
 أو غیره.

یبمػػغ   لػػـ ى مػػاخػػر رة أُ العػػدوؿ اختیػػارًا مػػف سػػورة إلػػى سػػو  یجػػوز  :ٖٕٙمسػػألة 
اّل  ألحػوط لزومػًا  ىػذا فػي عمى ا - النوافؿ حّتی في - العدوؿ  یجز لـ نصفيا  وا 

ا إلػى ػػػػدوؿ عنيمػػػػعال  یجػوز بلػػػػا فیيما فػػػوأمّ   (افروفػالك)و (التوحید)سورتي  غیر 
ف لـورة أُ ػػس   .- النوافؿ عمى األحوط لزوماً  حّتی في - یبمغ النصؼ  خرى وا 

ي في یوـ الجمعػة لمصمّ تثنى مف ىذا الحكـ مورد واحد وىو ما إذا قصد اویس
فػػػي الركعػػػة  (المنػػػافقوف)ولػػػى وقػػػراءة سػػػورة فػػػي الركعػػػة األُ  (الجمعػػػةقػػػراءة سػػػورة )

 (التوحیػد)خرى وبمغ النصؼ أو قػرأ سػورة رة أُ ا نواه فقرأ سو و ذىؿ عمّ  أنّ الثانیة إاّل 
حػوط نػواه  واأل یعدؿ حینئٍذ إلى مػا لو أف و یجوز بدؿ أحدىما  ف نّ  (الكافروف) أو

فػػي یػػوـ الجمعػػة فیمػػا إذا  (الكػػافروف)و (التوحیػد)لزومػًا عػػدـ العػػدوؿ عػػف سػػورتي 
 (الجمعػػػة)حػػػوط لزومػػػًا عػػػدـ العػػػدوؿ عػػػف سػػػورتي األ شػػػرع فیيمػػػا عمػػػدًا  كمػػػا أفّ 

  (لكػافروفا)و (التوحیػد)ى إلػى سػورتي لجمعػة إلػى غیرىمػا حتّػیػوـ ا (المنافقوف)و
نوافػؿ بالعػدوؿ إلػى إحػداىما مػع الضػرورة  والحكػـ نفسػو یجػري فػي ال بأس النعـ 

 أیضًا.
قػػت عػػف ي مػػف إتمػػاـ السػػورة لضػػیؽ الو المصػػمّ  یػػتمّكف لػػـإذا  :ٕٗٙمسػػألة 

ف كػػػاف قػػػد بمػػػغ النصػػػؼ یعػػػدؿ إلػػػى سػػػورة أُ  إتماميػػػا فػػػاألحوط لزومػػػًا أف خػػػرى وا 
لػػػو  ض السػػػورة فیجػػػوز نػػػو مػػػف اإلتمػػػاـ لنسػػػیاف بعػػػا إذا كػػػاف عػػػدـ تمكّ فیيمػػػا  وأّمػػػ

ف بمػلػو العػدوؿ إلػى سػورة أُ  االكتفاء بمػا قػرأ كمػا یجػوز  غ النصػؼ أو كػاف خػرى وا 
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 .(الكافروف) ( أوالتوحیدشرع فیو سورة ) ما
ي إمامػػػػًا كػػػػاف أو مأمومػػػػًا فػػػػي ثالثػػػػة المغػػػػرب المصػػػػمّ   ر: یتخّیػػػػٕ٘ٙمسػػػػألة 

 ف ا والحمػػد سػػبحافیػػو: ) ف الفاتحػػة والتسػػبیح  ویجػػزی  ات بػػیوأخیرتػػي الرباعّیػػ
ة ة  ویجػػػزئ ذلػػػػؾ مػػػػرّ   وتجػػػػب المحافظػػػة عمػػػػى العربّیػػػػ(  ا وا أكبػػػػروال إلػػػو إاّل 

إلیػػػػو   ثبلثػػػػًا  واألفضػػػػؿ إضػػػػافة االسػػػػتغفار  واحػػػػدة  واألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا التكػػػػرار 
 بػػؿ یسػػتحبّ  واألحػػوط لزومػػًا اإلخفػػات فػػي التسػػبیح وفػػي القػػراءة بدلػػو  نعػػـ یجػػوز 

  فػػي القػػراءة خمػػؼ اإلمػػاـ  فػػػ فّ قػػراءة الحمػػػد إاّل  مػػا إذا اختػػار بالبسػػممة فی الجيػػر 
 بالبسممة. الجير  األحوط لزومًا فیيا ترؾ

مساواة الػركعتیف األخیػرتیف فػي القػراءة والتسػبیح  بػؿ تجب  ال :ٕٙٙمسألة 
 خرى.لو القراءة في إحداىما  والتسبیح في األُ 

بػػو بػػبل قصػػد اإلتیػػاف  ر إذا قصػػد أحػػدىما فسػػبؽ لسػػانو إلػػى اآلخػػ :ٕٚٙمسػػألة 
ذا كػػػاف   جػػػزءًا لمصػػػبلة ولػػػو ارتكػػػازًا لػػػـ یجتػػػزئ بػػػو وعمیػػػو االسػػػتئناؼ لػػػو أو لبدیمػػػو  وا 

ف كػػاف عمػػى خػػبلؼ عادتػػو أو كػػاف عازمػػًا  غػػافبًل وأتػػى بػػو بقصػػد الصػػبلة اجتػػزأ بػػو وا 
ذا قػػرأ الحمػػد بتخّیػػفػػي أوّ  و فػػي أّنػػ ولیػػیف  فػػذكر و فػػي األُ ؿ أّنػػؿ الصػػبلة عمػػى غیػػره  وا 

ولػػى و فػػي الركعػة األُ ؿ أّنػبتخّیػػ - مػثبلً  - خیػرتیف اجتػػزأ  وكػذا إذا قػػرأ سػورة التوحیػػداأل
 و في الثانیة  وكذلؾ العكس.أنّ  فذكر 

 بعػػػد الوصػػػوؿ إلػػػى حػػػدّ  ر إذا نسػػػي القػػػراءة أو التسػػػبیح وتػػػذكّ  :ٕٛٙمسػػػألة 
ذا تػػذكّ الركػوع صػحّ  رجػع وتػػدارؾ   - ولػو بعػػد اليػويّ  - قبػؿ ذلػؾ ر ت الصػبلة  وا 

ذا ف كػاف الشػؾّ  فػي قراءتيػا بعػد اليػويّ  شؾّ  وا  بعػد الػدخوؿ  إلػى الركػوع مضػى  وا 
 لزمو التدارؾ عمى األحوط لزومًا. في االستغفار 
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التسبیح أفضؿ مف القراءة في الركعتیف األخیرتیف سػواء أكػاف : ٜٕٙمسألة 
 منفردًا أـ إمامًا أـ مأمومًا.

ولػى اءة فػي الركعػة األُ ر االسػتعاذة قبػؿ الشػروع فػي القػ تستحبّ  :ٖٓٙمسألة 
 واألولػػػى اإلخفػػػات بيػػػا  ویسػػػتحبّ  یقػػػوؿ: )أعػػػوذ بػػػا مػػػف الشػػػیطاف الػػػرجیـ( بػػػأف

یػػػؿ فػػػي القػػػراءة  وتحسػػػیف بالبسػػػممة فػػػي ُأولیػػػي الظيػػػریف كمػػػا مػػػّر  والترت الجيػػػر 
غنػػاء  والوقػػؼ عمػػى فواصػػؿ اآلیػػات  والسػػكتة بػػیف الحمػػد والسػػورة   الصػػوت بػػبل

لتوحیػػد )كػػذلؾ ا وع أو القنػػوت  وأف یقػػوؿ بعػػد قػػراءة االركػػ وبػػیف السػػورة وتكبیػػر 
 (العػػػػالمیف الحمػػػػد  ربّ )أف یقػػػػوؿ بعػػػد الفػػػػراغ مػػػػف الفاتحػػػة:   و رّبػػػي( أو )رّبنػػػػا(

فػػػػي بعػػػػض  ض السػػػػور قػػػػراءة بعػػػػ والمػػػػأموـ یقوليػػػػا بعػػػػد فػػػػراغ اإلمػػػػاـ  وتسػػػػتحبّ 
بلة فػػػػي صػػػػػ (القیامػػػػة)و (الغاشػػػػیة)و (الػػػػدىر)و (النبػػػػأ): سػػػػورة الصػػػػموات كقػػػػراءة
والعشػػػاء  وسػػػػورة  ا فػػػي الظيػػػػر ونحوىمػػػػ  (الشػػػمس)و (األعمػػػػى)الصػػػبح  وسػػػورة 

ولػػى فػػي الركعػػة األُ  (الجمعػػة)والمغػػرب  وسػػورة  فػػي العصػػر  (التكػػاثر)و (النصػػر)
فػػػي  (الجمعػػػة)مػػػف العشػػػاءیف لیمػػػة الجمعػػػة  وسػػػورة فػػػي الثانیػػػة ( األعمػػػى)وسػػػورة 

ولػػػػػى فػػػػػي األُ  (الجمعػػػػػة)فػػػػػي الثانیػػػػػة مػػػػػف صػػػػػبحيا  وسػػػػػورة  (التوحیػػػػػد)ولػػػػػى واألُ 
فػي  (الغاشػیة)ولػى وفػي األُ  (الػدىر)ریيػا  وسػورة في الثانیة مػف ظي (المنافقوف)و

فػػي  (القػػدرویسػػتحّب فػػي كػػّؿ صػػبلة قػػراءة )الثانیػػة فػػي صػػبح الخمػػیس واالثنػػیف  
ذا عػدؿ عػف غیرىمػا إلیيمػا لمػا فیيمػا مػف فضػؿ  (التوحید)ولى واألُ  في الثانیة  وا 

السػورة التػي عػػدؿ عنيػا  مضػافًا إلػػى  أجػػر  - روایػاتكمػا فػػي بعػض ال - أعطػي
 ىما.أجر 

فػػػػي جمیػػػػع الفػػػػرائض الخمػػػػس   (التوحیػػػػد)یكػػػػره تػػػػرؾ سػػػػورة  :ٖٔٙمسػػػػألة 
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 سػػػورة ولیػػیف إاّل متػػا الػػػركعتیف األُ س واحػػػد  وقػػراءة سػػػورة واحػػدة فػػػي كفَ وقراءتيػػا بػػنَ 
 ة.ولى والثانیمف الركعة األُ  بقراءتيا في كؿ   بأس الو   ف نّ (التوحید)

قػػػػراءة  ز اآلیػػػػة والبكػػػػاء عنػػػػد تردیػػػػدىا  وتجػػػػو  تكػػػػرار  یجػػػػوز : ٕٖٙمسػػػػألة 
اؾ إّیػػ)إنشػػاء الخطػػاب بمثػػؿ:  قػػرآف  ویجػػوز فػػي الصػػبلة وىمػػا مػػف ال (ذتیفالمعػػوّ )

ّیػ  الحمػد  ربّ )ة  وكػذا إنشػاء الحمػد بقولػو: رآنّیػمػع قصػد الق (اؾ نسػتعیفنعبػد وا 
نشاء المدح بمثؿ  (العالمیف  .(یـالرحمف الرح)وا 

فػػػي أثنػػػاء القػػػراءة یسػػػكت وبعػػػػد  ر ـ أو یتػػػأخّ یتقػػػدّ  إذا أراد أف :ٖٖٙمسػػػألة 
تحریػػػػؾ الیػػػػد أو أصػػػػابع الػػػػرجمیف حػػػػاؿ   یضػػػػرّ  الطمأنینػػػػة یرجػػػػع إلػػػػى القػػػػراءة  وال

 القراءة.
ؾ فػػي حػػاؿ القػػراءة قيػػرًا لػػریح أو غیرىػػا بحیػػث فاتػػت إذا تحػػرّ  :ٖٗٙمسػػألة 

 رأه في تمؾ الحاؿ.الطمأنینة فاألحوط استحبابًا إعادة ما ق
فػػػػي جمیػػػػع الكممػػػػات والحػػػػروؼ فػػػػي القػػػػراءة  یجػػػػب الجيػػػػر  :ٖ٘ٙمسػػػػألة 

 ة عمى األحوط لزومًا.الجيریّ 
ؼ عمیػو الػذي یتوّقػ تجب المواالة بیف حروؼ الكممػة بالمقػدار  :ٖٙٙمسألة 

الػػػذي  بالمقػػػدار  صػػدؽ الكممػػػة  وكػػػذا تجػػػب المػػػواالة بػػیف كممػػػات اآلیػػػة أو الػػػذكر 
فتجػػػب المػػػواالة بػػػیف المضػػػاؼ والمضػػػاؼ إلیػػػو والمبتػػػدأ   انيمػػػاؼ عمیػػػو عنو یتوّقػػػ

قػػػو  ومتعمّ  وخبػػػره والفعػػػؿ وفاعمػػػو والشػػػرط وجزائػػػو والموصػػػوؼ وصػػػفتو والمجػػػرور 
ؼ عمیػو صػدؽ السػورة  ولكػف الػذي یتوّقػ وكذا تجب المواالة بیف اآلیػات بالمقػدار 

كممػات اآلیػة أو  المواالة المعتبرة بیف حروؼ الكممة أضیؽ دائرة مف المواالة بػیف
المػواالة بینيػا أضػیؽ دائػرة مػف المػواالة بػیف اآلیػات نفسػيا  ومتػى  الذكر  كما أفّ 
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أو اآلیػػػة أو  لػػػـز تػػدارؾ مػػا فاتػػت فیػػػو مػػف الكممػػة أو الػػذكر  فاتػػت المػػواالة لعػػذر 
ف فاتت ال لع  مف إعادة الصبلة. ُبد   بلف ذر السورة  وا 

أف یقرأىػا   یجػوز الرج حروفيا في حركة كممة أو مخ إذا شؾّ  :ٖٚٙمسألة 
 ولػػو غمطػػػًا  ولػػو اختػػػار  و قػػرآف أو ذكػػػر أّنػػػ  إذا صػػدؽ عمػػػى اآلخػػر بػػالوجيیف إاّل 

اّل   و مطابؽ لمواقع لـانكشؼ أنّ أحد الوجيیف ف ف   أعادىػا إذا كػاف یعد الصػبلة  وا 
 بتجػ مو في أثناء الصػبلة فػبلاف ما تعمّ ا إذا كاف ذلؾ لنسیـ  وأمّ رًا في التعمّ مقصّ 

 إعادتيا عمیو. 

 الفصؿ الخامس
 في الركوع

ة واحػدة مػرّ  - فریضػة كانػت أو نافمػة - ركعػة مػف الصػبلة وىو واجب في كؿّ 
و ركػػػف تبطػػػؿ الصػػػبلة بنقیصػػػتو عمػػػدًا عػػػدا صػػػبلة اآلیػػػات كمػػػا سػػػیأتي  كمػػػا أّنػػػ

ومػًا  عػػدا صػػبلة عمػى األحػػوط لز  وسػيوًا  وكػػذلؾ تبطػؿ بزیادتػػو عمػدًا وكػػذا سػػيواً 
تبطػؿ  يػا المػا سػیأتي  وعػدا النافمػة ف نّ تبطػؿ بزیادتػو لممتابعػة ك يػا الالجماعة ف نّ 

 بزیادتو فیيا سيوًا.
 : مورویجب في الركوع أُ 

مػػػػػا تصػػػػػؿ أطػػػػػراؼ األصػػػػػابع إلػػػػػى  االنحنػػػػػاء بقصػػػػػد الخضػػػػػوع قػػػػػدر  ؿ:األوّ 
 الػػػركبتیف  ىػػػذا فػػػي الرجػػػؿ  وكػػػذا الحكػػػـ فػػػي المػػػرأة عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  وغیػػػر 

بػاختبلؼ  ال بػأسو قصرىما یرجػع إلػى المتعػارؼ  و ؿ الیدیف أمستوي الخمقة لطو 
 حكـ نفسو. لكؿّ  أفراد مستوي الخمقة ف فّ 
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ذا تركػو سػيوًا فػ ف القیػاـ قبػؿ الركػوع  وتبطػؿ الصػبلة بتركػ الثاني: و عمػدًا  وا 
ى دخػػػؿ فػػػي السػػػجدة الثانیػػػة بطمػػػت صػػػبلتو أیضػػػًا عمػػػى األحػػػوط ره حتّػػػیتػػػذكّ   لػػػـ

ف تذكّ  صػبلتو  واألحػوط  الركػوع وتصػحّ  ـ  ثُػ ذلؾ یجػب عمیػو القیػاـره قبؿ لزومًا  وا 
ره بعػػػػد الػػػػدخوؿ فػػػػي السػػػػجدة یسػػػػجد سػػػػجدتي السػػػػيو إذا كػػػػاف تػػػػذكّ  اسػػػػتحبابًا أف

 ولى.األُ 
 ي العظػیـ وبحمػده(  أو )سػبحاف ا(الذكر  ویجػزئ منػو )سػبحاف رّبػ الثالث:

ف كػػػػاف  ىػػػػایػػػػؿ ونحو وتيم مػػػػف تحمیػػػػد وتكبیػػػػر  ثبلثػػػػًا  بػػػػؿ یجػػػػزئ مطمػػػػؽ الػػػػذكر  وا 
 كػوف بقػدر ی غیػره فػاألحوط لزومػًا أف لػو اختػار التسبیح  و  األحوط األولى اختیار 

الجمػػع  ثبلثػًا  ویجػػوز  (ت  مثػػؿ: )الحمػد ( ثبلثػػًا  أو )ا أكبػػرالػثبلث الصػػغریا
بػػػػػیف التسػػػػػبیحة الكبػػػػػرى والػػػػػثبلث الصػػػػػغریات  وكػػػػػذا بینيمػػػػػا وبػػػػػیف غیرىمػػػػػا مػػػػػف 

وأداء الحػػروؼ مػػف مخارجيػػا    والمػػواالة  ةعربّیػػاألذكػػار  ویشػػترط فػػي الػػذكر: ال
 .ةة والبنائیّ عرابیّ عدـ المخالفة في الحركات اإلو 

 بمعنى استقرار  - الواجب بمقداره  وكذا الطمأنینة المكث ألداء الذكر  الرابع:

الواجػػب  ر إلػػى حػػیف رفػػع الػػرأس منػػو ولػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ االشػػتغاؿ بالػػذك - البػػدف
 الركوع. قبؿ الوصوؿ إلى حدّ  الشروع في الذكر   یجوز العمى األحوط لزومًا  و 

 الػػذكر  ه بمقػػدار یبػػَؽ فػػي حػػدّ   لػػـ لمكػػث فػػي حػػاؿ الركػػوع سػػيوًا بػػأفولػػو تػػرؾ ا

 بعػػد رفػػع الػػرأس فالظػػاىر  ذكػػر  ـ  ثُػػ د الوصػػوؿ إلیػػو الواجػػب  بػػؿ رفػػع رأسػػو بمجػػرّ 

ف كاف األحوط إعادتيا.صحّ   ة صبلتو وا 
ى ینتصػػب قائمػًا  وتجػػب الطمأنینػة حالػػو عمػػى رفػػع الػرأس منػػو حتّػ الخػامس:

ف كػػاف   الركػػوع لػػـ ى خػػرج عػػف حػػدّ ذا نسػػیو حتّػػاألحػػوط لزومػػًا  وا   یمزمػػو الرجػػوع وا 
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ذا  یػػػدخؿ لػػػـمػػػا  ذلػػػؾ أحػػػوط اسػػػتحباباً  مػػػف الطمأنینػػػة  یػػػتمّكف  لػػػـفػػػي السػػػجود  وا 
 . يا تسقط لما ذكرلمرض أو غیره سقطت  وكذا الطمأنینة حاؿ الركوع ف نّ 

فػاألحوط لزومػًا السػكوت  ؾ حػاؿ الركػوع بسػبب قيػريّ إذا تحػرّ  :ٖٛٙ مسألة
الواجب بعػده  ولػو أتػى بػو فػي ىػذا الحػاؿ سػيوًا  في حاؿ الحركة واإلتیاف بالذكر 

ف كػاف ؾ متعّمػا لػو تحػرّ فاألحوط األولى إعادتػو  وأّمػ دًا فػیحكـ بػبطبلف صػبلتو وا 
 ط لزومًا.الواجب عمى األحو  ذلؾ في حاؿ عدـ االشتغاؿ بالذكر 

لمركػػػوع قبمػػػو  ورفػػػع الیػػػدیف حالػػػة التكبیػػػر   التكبیػػػر  یسػػػتحبّ  :ٜٖٙمسػػػألة 
نػًا والیسػرى عمػى الیسػرى  ممكّ   الیمنى عمى الیمنى  یف عمى الركبتیفووضع الكفّ 

یػو مػػف عینیيمػا  ورّد الػػركبتیف إلػى الخمػػؼ  وتسػویة الظيػػر  ومػّد العنػػؽ موازیػػًا كفّ 
  وأف یجػػنح بمرفقیػػو  وأف یضػػع الیمنػػى عمػػى لمظيػػر  وأف یكػػوف نظػػره بػػیف قدمیػػو

تػػػرّد ركبتیيػػػا  ال وأف  یيػػػا عمػػػى فخػػػذیياتضػػػع المػػػرأة كفّ  وأفالركبػػػة قبػػػؿ الیسػػػرى  
یكػػوف  أو خمسػػًا أو سػػبعًا أو أكثػػر  وأف التسػػبیح ثبلثػػاً  وتكػػرار  لػػی الػػوراء الػػو إح

نػػت آم ؾوبػػيػػـ لػػؾ ركعػػت ولػػؾ أسػػممت المّ )وتػػرًا  وأف یقػػوؿ قبػػؿ التسػػبیح:  ر الػػذك
ي وسػػػمعي وبصػػػري وشػػػعري وبشػػػري ي  خشػػػع لػػػؾ قمبػػػمػػػت وأنػػػت رّبػػػوعمیػػػؾ توكّ 

مسػػػػتنكؼ  یػػػػر تػػػػو قػػػػدماي  غي وعصػػػػبي وعظػػػػامي ومػػػػا أقمّ ودمػػػػي ومّخػػػػ ولحمػػػػي
   .( مستحسر وال بر مستك وال

إلیػػػػو:  یضػػػػـّ  وأف یقػػػػوؿ لبلنتصػػػػاب بعػػػػد الركػػػػوع: )سػػػػمع ا لمػػػػف حمػػػػده( وأف
أىػػػػؿ الجبػػػػروت والكبریػػػػاء والعظمػػػػة إلیػػػػو )   وأف یضػػػػـّ العػػػػالمیف( الحمػػػػد  ربّ )

ي عمػػى یرفػػع یدیػػو لبلنتصػػاب المػػذكور  وأف یصػػمّ    وأف رّب العػػالمیف(والحمػػد 
أِطئ رأسػػو  أو یرفعػػو َطػػیُ  فػػي الركػػوع  ویكػػره فیػػو أف )صػػّمی ا عمیػػو وآلػػو( النبػػيّ 
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خػػػرى  یف عمػػى األُ یضػػع إحػػدى الكّفػػػ یدیػػو إلػػى جنبیػػػو  وأف یضػػػـّ  إلػػى فػػوؽ  وأف
بػػیف ركبتیػػو  وأف یقػػرأ القػػرآف فیػػو  وأف یجعػػؿ یدیػػو تحػػت ثیابػػو مبلصػػقًا ویػدخميما 
 لجسده.

بنفسػػػو اعتمػػػد عمػػػى مػػػا یعینػػػو  عػػػف االنحنػػػاء التػػػاـّ  إذا عجػػػز  :ٓٗٙمسػػػألة 
ذا عجز  ا   وأّمػالممكف منو مع صدؽ الركوع عمیػو عرفػاً  عنو أتى بالقدر  عمیو  وا 

ف مػف االنحنػاء قمػیبًل   سػواء أتمّكػیماء قائمػًا بػداًل عنػومع عدـ الصدؽ فیتعّیف اإل
ذا یماء إلیػو قائمػًا تعػّیف الثػاني  واألحػوط أمره بیف الركوع جالسًا واإل دار  أـ ال  وا 
یمػاء مػػف أف یكػوف برأسػػو إف فػي اإلُبػػد   الصػبلة  وال الجمػع بینيمػػا بتكػرار األولػى 

اّل    فبالعینیف تغمیضًا لو وفتحًا لمرفع منو.أمكف  وا 
 ذا كاف كػالراكع خمقػة أو لعػارض فػ ف أمكنػو االنتصػاب التػاـّ إ: ٔٗٙمسألة 

اّل  ولػػػػو ف مػػػػف  فػػػػ ف تمّكػػػػباالسػػػػتعانة بعصػػػػا ونحوىػػػػا لزمػػػػو ذلػػػػؾ قبػػػػؿ الركػػػػوع  وا 
و نحنػاء بعػده عنػػواف الركػوع ولػػو فػي حّقػػیصػػدؽ عرفػًا عمػػى اال نتصػاب بمقػدار اال
اّل یتعػػیّ  فف ذلػػؾ  وا  جػػوب القیػػاـ مػػف و  فبعینیػػو  ومػػا ذكػػر یمكػػف  لػػـ  أومػػأ برأسػػو وا 
ف یجػري فػي القیػاـ حػاؿ تكبیػرة ولو باالستعانة والقیاـ الناقص مع عدـ الػتمكّ  التاـّ 

ـ ف مػػػف الجمیػػػع یقػػػدّ اإلحػػراـ والقػػػراءة والقیػػػاـ بعػػػد الركػػوع أیضػػػًا  ومػػػع عػػػدـ الػػتمكّ 
بػػیف القیػػاـ حػػاؿ التكبیػػرة والقیػػاـ  القیػػاـ قبػػؿ الركػػوع عمػػى غیػػره  ومػػع دوراف األمػػر 

 ؿ.ـ األوّ بعد الركوع یقدّ حاؿ القراءة أو 
نحنػاء اه عرفػًا فیجػزئ االالجػالس صػدؽ مسػمّ یكفػي فػي ركػوع  :ٕٗٙمسػألة 

لػى أف یسػاوي وجيػو نحنػاء إو ركبتیو  واألفضؿ الزیادة في االیساوي وجي بمقدار 
ذا   ـ.مف الركوع انتقؿ إلى اإلیماء كما تقدّ  یتمّكف  لـمسجده  وا 



 

قبػؿ وضػػع جبيتػػو  لػى السػػجود وذكػػر إذا نسػي الركػػوع فيػػوى إ :ٖٗٙمسػػألة 
ركػع  وكػذلؾ إف ذكػره بعػد ذلػؾ قبػؿ الػدخوؿ فػي  ـ  ثُػ عمى األرض رجع إلػى القیػاـ

ف ذكػػػػره بعػػػػد  الثانیػػػػة  واألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا حینئػػػػٍذ إعػػػػادة الصػػػػبلة بعػػػػد اإلتمػػػػاـ  وا 
 الدخوؿ في الثانیة أعاد صبلتو عمى األحوط لزومًا.

قصػػد الركػػوع  فػػ ذا انحنػػى لیتنػػاوؿ یجػػب أف یكػػوف االنحنػػاء ب :ٗٗٙمسػػألة 
الركػوع  ـ  ثُػ مػف القیػاـ ُبػد   الیجػزئ  بػؿ  نوى الركوع ال ـ  ثُ  وهشیئًا مف األرض أو نح

 عنو.
ورة مػػػوارد الضػػػر  لممػػػریض وفػػػي ضػػػیؽ الوقػػػت وسػػػائر  یجػػػوز  :٘ٗٙمسػػػألة 
 ة. مرّ  (سبحاف االركوع عمى ) في ذكر  االقتصار 

 الفصؿ السادس
 في السجود

ركعػػػػػة سػػػػػجدتاف  وىمػػػػػا معػػػػػًا ركػػػػػف تبطػػػػػؿ الصػػػػػبلة  جػػػػػب منػػػػػو فػػػػػي كػػػػػؿّ والوا
ًا أیضػػػًا عمػػػى بنقصػػػانيما معػػػًا عمػػػدًا أو سػػػيوًا  وكػػػذا بزیادتيمػػػا عمػػػدًا بػػػؿ وسػػػيو 

ؽ فػػػي تحّقػػػ بنقصػػػيا سػػػيوًا  والمػػػدار  تبطػػػؿ بزیػػػادة واحػػػدة وال األحػػػوط لزومػػػًا  وال
بقصػػد  - الوجػػویقػػوـ مقاميػػا مػػف  أو مػػا - ع الجبيػػةػػػػجدة عمػػى وضػػػػػوـ السػػػػمفي
الزیػػادة والنقیصػػة  ة  وعمػػى ىػػذا المعنػػى تػػدور ؿ والخضػػوع عمػػى ىیئػػة خاّصػػالتػػذلّ 

   .األعضاء عمى مساجدىا دوف وضع سائر 
 : موروواجبات السجود أُ 

اف  الجبيػػػػػػة  والكّفػػػػػػع المسػػػػػػاجد السػػػػػػبعة عمػػػػػػى األرض  وىػػػػػػي وضػػػػػػ ؿ:األوّ 
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 والركبتاف  واإلبياماف مف الرجمیف.
طػرؼ األنممػػة   اىا ولػػو بقػدر مسػػجد مػف الجبيػة مسػمّ والواجػب وضػعو عمػى ال

یف ى مػػف وسػػط الجبيػػة )أي السػػطح المحػػاط بخّطػػواألحػػوط وجوبػػًا وضػػع المسػػمّ 
 یكػػػػوف مقػػػػدار  أف یعتبػػػػر  والف بػػػػیف الحػػػػاجبیف إلػػػػى الناصػػػػیة( موىػػػػومیف متػػػػوازیی

 ةالسجود عمى السػبحة الحسػینیّ  قًا فیجوز ف كاف متفرّ ى مجتمعًا بؿ یكفي وا  المسمّ 
 ى السجود.مسمّ  إذا كاف مجموع ما وقعت عمیو بمقدار  - مثبلً  -

اإلمكػػػػاف عمػػػػى  یف باطنيمػػػػا مسػػػػتوعبًا لتمامػػػػو مػػػػعوالواجػػػػب وضػػػػعو مػػػػف الكّفػػػػ
یف وكػػذا وضػػع رؤوس أصػػابع الكّفػػ یجػػزئ فػػي حػػاؿ االختیػػار  األحػػوط وجوبػػًا  وال

زئ ا فػي حػاؿ الضػرورة فیجػػأصػابعو إلػى راحتػو وسػجد عمػى ظيرىػا  وأّمػ إذا ضػـّ 
مػف وضػع  یػتمّكف  لـبًا لمف قطعت یده مف الزند أو وضع الظاىر  واألحوط وجو 

 فاألقرب مف الذراع والعضد. أف یضع ما ىو األقرب إلى الكؼّ  و بسبب آخر كفّ 
ى المسػمّ  ى  ومف اإلبيػامیف مقػدار المسمّ  والواجب وضعو مف الركبتیف مقدار 

ف كػػاف األ حػوط اسػػتحبابًا وضػع طرفیيمػػا  أیضػًا ولػػو مػف ظاىرىمػػا أو باطنيمػا وا 
 يا.أصابع واألحوط وجوبًا لمف قطع إبياـ رجمو أف یضع سائر 

 یجعػؿ ثقمػو عمیيػا أزیػد مػف المقػدار  فػي وضػع األعضػاء السػبعة أف یعتبػر  وال

 جود عمیيا عرفًا.الذي یصدؽ معو الس
لسػػجود عمیػػو مػػف ا تيا لمػػا یصػػحّ فػػي الجبيػػة مػػف مماّسػػ ُبػػد   ال :ٙٗٙمسػػألة 

 في غیرىا مف األعضاء المذكورة. تعتبر  أو نحوىا  وال أرض
أف یكوف السجود عمى النحػو المتعػارؼ  فمػو وضػع األعضػاء السػبعة  ویعتبر 

 ب لصػػاؽ الصػػدر  بػػأس اله ذلػػؾ  نعػػـ یجػػز   لػػـئـ عمػػى وجيػػو عمػػى األرض وىػػو نػػا
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 والبطف باألرض في حاؿ السجود  واألحوط استحبابًا تركو.
التسػػبیحة الكبػػرى ىنػػا   أفّ وع  إاّل ـ فػػي الركػػنحػػو مػػا تقػػدّ  عمػػى الػػذكر  الثػػاني:

 .ي األعمى وبحمده(سبحاف ربّ )
الواجػػػب بمقػػػداره  وكػػػذا الطمأنینػػػة عمػػػى النحػػػو  المكػػػث ألداء الػػػذكر  الثالػػػث:

 ـ في الركوع.المتقدّ 
يػا حػاؿ الػذكر  فمػو رفػع بعضػيا بطػؿ وأبطػؿ كػوف المسػاجد فػي محالّ  الرابػع:

الجبيػة  مانع مف رفع مػا عػدا داركو إف كاف سيوًا  نعـ الیجب تو   إف كاف عمداً 
 حاؿ السجود. المعتبر   باالستقرار مخبّلً  یكف لـإذا  حاؿ الذكر  في غیر 

 ًا.ولى إلى أف ینتصب جالسًا مطمئنّ رفع الرأس مف السجدة األُ  الخامس:
مػػػف موضػػػع الػػػركبتیف واإلبيػػػػامیف عػػػدـ كػػػوف مسػػػجد الجبيػػػة أعمػػػى  السػػػادس:

 فػي ذلػؾ بػیف االنحػدار  فػرؽ الزید عمى أربعػة أصػابع مضػمومة  و ی فؿ منو بماسأ وال

األحػػوط لزومػػًا مراعػػاة مثػػؿ ذلػػؾ بػػیف مسػػجد  والتسػػنیـ عمػػى األحػػوط وجوبػػًا  كمػػا أفّ 
 الجبية والموقؼ أیضًا.

وضػػػع المرتفػػػع أو المػػػنخفض فػػػ ف إذا وضػػػع جبيتػػػو عمػػػى الم :ٚٗٙمسػػػألة 
ف صػدؽ معػو  ـ  ثُػ یصدؽ معػو السػجود رفعيػا  لـ سػجد عمػى الموضػع المسػاوي  وا 

إلػػػػى الموضػػػػع  عمیػػػػو الجػػػػّر یجػػػػب  لػػػػـالواجػػػػب  د فػػػػ ف التفػػػػت بعػػػػد الػػػػذكر السػػػػجو 
ف التفػت قبمػو وجػب عمیػو الجػ ف  واإلتیػاف بالػذكر  ّر المساوي  وا   یمكػف لػـبعػده  وا 

 و.مضى في صبلت ـ  ثُ  إلیو أتى بو في ىذا الحاؿ الجّر 
السجود عمیو سيوًا والتفػت فػي األثنػاء   یصحّ  وكذا الحكـ لو سجد عمى ما ال

ف كػػاف  و إف كػػاف ذلػػؾ بعػػد اإلتیػػاف بالػػذكر ف ّنػػ الواجػػب مضػػى وال شػػيء عمیػػو  وا 
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السػجود عمیػو فعػؿ ذلػؾ ومػع عػدـ  جبيتػو إلػى مػا یصػحّ  ف مػف جػّر قبمو فػ ف تمّكػ
السػػػجود عمیػػػو  یصػػػحّ  صػػػبلتو  ولػػػو سػػػجد عمػػػى مػػػا جدتو وتصػػػحّ سػػػ اإلمكػػػاف یػػػتـّ 
الجبيػػػة إلػػى الموضػػػع األفضػػؿ أو األسػػػيؿ السػػػتمزامو  مػػػًا عػػدـ جػػػّر فػػاألحوط لزو 

 حاؿ السجود. المعتبر  اإلخبلؿ باالستقرار 
أو بعػده فػ ف  إذا ارتفعػت جبيتػو عػف المسػجد قيػرًا قبػؿ الػذكر  :ٛٗٙمسألة 

ف كػاف فػػي كػاف فػي السػػجدة األُ  ولػى أتػػى بالسػجدة الثانیػة بعػػد الجمػوس معتػػداًل  وا 
ذا ارتفالسػػجدة الثانیػػة مضػػ  ـ  ثُػػ عػػت الجبيػػة قيػػراً ى فػػي صػػبلتو وال شػػيء عمیػػو  وا 

 یحسػػػب سػػػجدتیف  نعػػػـ إذا كػػػاف االرتفػػػاع قبػػػؿ اإلتیػػػاف بالػػػذكر   عػػػادت كػػػذلؾ لػػػـ

 ة.ال بقصد الجزئیّ ولکف أف یأتي بو بعد العود األولی فاألحوط 
 لمسجود ف ف أمكنػو االنحنػاء بحػدّ  عف االنحناء التاـّ  إذا عجز  :ٜٗٙمسألة 

ف مػف ؽ معو السجود عرفًا وجب عمیو أف یرفع ما یسجد عمیو إلى حّد یػتمكّ یصد
فالمسػاجد فػي محالّ  سػائر  وضع جبيتو عمیو مع وضػع و االنحنػاء یمكنػ لػـ يػا  وا 

رفػًا  أومػػأ برأسػو لمسػػجود  فػػ ف یصػػدؽ معػو السػػجود ع ال  أو أمكنػػو بمقػدار أصػبلً 
ف  یمكف لـ إلػى السػجود بالیػد  و أف یشػیر فػاألحوط وجوبػًا لػ یمكػف لػـفبالعینیف  وا 

أو نحوىػػػا وینویػػػو بقمبػػػو ویػػػأتي بالػػػذكر  واألحػػػوط اسػػػتحبابًا لػػػو رفػػػع المسػػػجد إلػػػى 
 عمیو ذلؾ.یجب  الف كاف يا  وا  المساجد في محالّ  الجبية وكذا وضع سائر 

ف مػف وضػعو عمػى یػتمكّ  ا الؿ أو نحوه ممّ ا كاف بجبيتو دمّ إذ :ٓ٘ٙسألة م
یسػػػػتغرؽ   ر  فػػػػ ف لػػػػـأو تضػػػػرّ  ر أو تعّسػػػػ ر تعػػػػذّ د لاعتمػػػػا األرض ولػػػػو مػػػػف غیػػػػر 

حفیػػػػرة لیقػػػػع السػػػػمیـ عمػػػػى  یحفػػػػر  ة سػػػػجد عمػػػػى الموضػػػػع السػػػػمیـ ولػػػػو بػػػػأفالجبيػػػػ
ف اسػػػػتغرقيا وضػػػػع شػػػػیئًا مػػػػف وجيػػػػو عمػػػػى األرض  واألحػػػػوط لزومػػػػًا  األرض  وا 
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وتقػدیميما عمػى  - أي طرفي الجبية بالمعنى األعـ - تقدیـ الذقف عمى الجبینیف
مػف وضػع شػيء مػف الوجػو ولػو بعػبلج  یػتمّكف لػـ أجػزاء الوجػو  فػ فمػف غیرىما 

 ـ.التفصیؿ المتقدّ أومأ برأسو أو بعینیو عمى 
فػراش فػي األرض ونحوىػا مثػؿ ال بالسػجود عمػى غیػر  بأس ال :ٔ٘ٙمسألة 
الصػبلة  أو تػأخیر  ص منيػا بالػذىاب إلػى مكػاف آخػر الػتخمّ یجػب  الة  و حاؿ التقّیػ

ة  نعػػـ لػػو كػػاف فػػي ذلػػؾ ذا المكػػاف بعػػد زواؿ سػػبب التقّیػػواإلتیػػاف بيػػا ولػػو فػػي ىػػ
السػػجود  یصػحّ  اي عمػى الباریػة أو نحوىػػا مّمػة بػأف یصػػمّ المكػاف وسػیمة لتػػرؾ التقّیػ

 عمیو وجب اختیارىا.
قبػؿ الػدخوؿ فػي الركػوع وجػب  ر تػذكّ  إذا نسػي السػجدتیف فػ فْ : ٕ٘ٙمسألة 

ف تػذكّ  ف بعػد الػدخوؿ فیػو أعػاد الصػ ر العود إلیيما  وا  بلة عمػى األحػوط لزومػًا  وا 
ف تػػذكّ  ر تػػذكّ  سػػجدة واحػػدة رجػػع وأتػػى بيػػا إفْ  كػػاف المنسػػيّ  بعػػد  ر قبػػؿ الركػػوع  وا 

ض دخػػؿ فیػػو مضػػى وقضػػاىا بعػػد السػػبلـ  وسػػیأتي فػػي مبحػػث الخمػػؿ التعػػػرّ  مػػا
 لذلؾ.

حػػػاؿ االنتصػػػاب بعػػػد الركػػػوع   فػػػي السػػػجود التكبیػػػر  یسػػػتحبّ  :ٖ٘ٙمسػػػألة 
بالیػػدیف إلػػى األرض  واسػػتیعاب الجبيػػة فػػي السػػجود  ورفػػع الیػػدیف حالػػو  والسػػبؽ

ى اإلبيػػاـ حػػذاء عمیيػػا  واإلرغػػاـ بػػاألنؼ  وبسػػط الیػػدیف مضػػمومتي األصػػابع حتّػػ
إلػػى طػرؼ األنػؼ حػاؿ السػػجود   يػًا بيمػا إلػػى القبمػة  وشػغؿ النظػر ذنػیف متوجّ األُ 
يػػػـ لػػػؾ سػػػجدت  وبػػػؾ آمنػػػت  ولػػػؾ المّ ) فیقػػػوؿ: عاء قبػػػؿ الشػػػروع فػػػي الػػػذكر والػػػد

سػػػػمعو  وشػػػػؽّ  ذي خمقػػػػو  سػػػػجد وجيػػػػي لّمػػػػيمػػػػت  وأنػػػػت رّبػػػػأسػػػػممت  وعمیػػػػؾ توكّ 
الػػػػػذكر   وتكػػػػػرار  عػػػػػالمیف تبػػػػػارؾ ا أحسػػػػػف الخػػػػػالقیف(ال الحمػػػػػد  ربّ   وبصػػػػػره
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األفضػػؿ تخمیسػػيا  التسػػبیح والكبػػرى منػػو وتثمیثيػػا  و  والخػػتـ عمػػى الػػوتر  واختیػػار 
سػاواة موضػػع الجبيػػة وأف یسػجد عمػػى األرض بػؿ التػػراب  ومواألفضػؿ تسػػبیعيا  

   ًا  بؿ مساواة جمیع المساجد ليما.لمموقؼ تمام
ا واآلخػػػرة  خصوصػػػًا الػػػرزؽ والػػػدعاء فػػػي السػػػجود بمػػػا یریػػػد مػػػف حػػػوائج الػػػدنی

ي مػػػػف المعطػػػػیف ارزقنػػػػي وارزؽ عیػػػػال المسػػػػؤولیف  ویػػػػا خیػػػػر  یػػػػا خیػػػػر فیقػػػػوؿ: )
 وبعػدىما ؾ فػي الجمػوس بػیف السػجدتیف  والتػورّ (ؾ ذو الفضػؿ العظػیـفضمؾ  ف ّنػ

 قدمػو الیمنػى عمػى بػاطف الیسػرى یجمس عمى فخذه الیسرى  جاعبًل ظيػر  بأف -
  وأف ا رّبػػي وأتػػوب إلیػػو( )أسػػتغفر  ف یقػػوؿ فػػي الجمػػوس بػػیف السػػجدتیف:وأ -
لمسػجدة الثانیػة  ر ًا  ویكّبػولػى بعػد الجمػوس مطمئّنػبعػد الرفػع مػف السػجدة األُ  ر یكبّ 

ویرفػػع الیػػدیف حػػاؿ التكبیػػرات    ف الثانیػػة كػػذلؾبعػػد الرفػػع مػػ ر وىػػو جػػالس  ویكّبػػ
عمػى الیمنػى  والیسػرى عمػى ووضع الیدیف عمى الفخػذیف حػاؿ الجمػوس  والیمنػى 

ح بمعنػػػى أف یباعػػػد بػػػػیف والتجػػػافي حػػػاؿ السػػػجود عػػػػف األرض  والتجػػػنّ   الیسػػػرى
وآلػو فػي السػجدتیف   ي عمػى النبػيّ یصػمّ  دیو عف جنبیو ویدیػو عػف بدنػو  وأفعض

لػػػي   يػػػـ اغفػػػر المّ ؿ یدیػػػو  وأف یقػػػوؿ بػػػیف السػػػجدتیف: )رافعػػػًا ركبتیػػػو قبػػػوأف یقػػػوـ 
فقیػػر  تبػػارؾ ا  یػػر مػػف خ ي لمػػا أنزلػػت إلػػيّ ي  إّنػػوارحمنػػي  وأجرنػػي  وادفػػع عّنػػ

تػػػو أقػػػوـ وأقعػػػد وأركػػػع  وقوّ بحػػػوؿ ا  وأف یقػػػوؿ عنػػػد النيػػػوض: )لعػػػالمیف(ا ربّ 
تػػػؾ أقػػػوـ وأقعػػػد( بحولػػػؾ وقوّ  يػػػـالمّ أو ) تػػػؾ أقػػػوـ وأقعػػػد(بحولػػػؾ وقوّ وأسػػػجد( أو )

ـّ إلیػػػػػو )وأركػػػػػع وأسػػػػػجد( یبسػػػػػط یدیػػػػػو عمػػػػػى األرض  معتمػػػػػدًا عمیيػػػػػا  وأف ویضػػػػػ
  منػػػػو التسػػػػبیح یختػػػػار فیػػػػو مػػػػف الػػػػذكر  و  لمنيػػػػوض  وأف یطیػػػػؿ السػػػػجود ویكثػػػػر 

 یو  وزیادة تمكیف الجبية. األرض بكفّ  ویباشر 
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وعػدـ تجافیيمػا  لمسػجود لممرأة وضع الیدیف بعد الركبتیف عند اليػويّ  ویستحبّ 
ترفػع عجیزتيػا  أعضػاءىا وال بطنيػا بػاألرض  وتضػـّ  بؿ تفرش ذراعیيػا  وتمصػؽ

 حاؿ النيوض لمقیاـ بؿ تنيض معتدلة.
ویكػػره اإلقعػػاء فػػي الجمػػوس بػػیف السػػجدتیف بػػؿ بعػػدىما أیضػػًا وىػػو أف یعتمػػد 

نفػػػػل موضػػػػع  كػػػػره أیضػػػػاً قدمیػػػػو عمػػػػى األرض ویجمػػػػس عمػػػػى عقبیػػػػو  وی بصػػػػدر 
اّل یتوّلػػ  لػػـ إذاالسػػجود  بیدیػػو عػػف األرض یرفػػع  ال فوأ   یجػػز لػػـ د منػػو حرفػػاف وا 

 بیف السجدتیف  وأف یقرأ القرآف في السجود.
األحػػوط وجوبػػًا اإلتیػػاف بجمسػػة االسػػتراحة وىػػي الجمػػوس بعػػد  :ٗ٘ٙمسػػألة 

 د فیو.تشيّ  ا الولى والثالثة ممّ ي الركعة األُ السجدة الثانیة ف

 تتميـ
 لشکروسجدة ا في سجدة التالوة

عنػد  (لػـ تنزیػؿاىي )و األربع   یجب السجود عند قراءة آیاتو األربع في السور 
  ﴾وفَ دُ ػػػػػػػػػػبُ عْ تَ ﴿عنػػػد قولػػػو:  (متفّصػػػ)حػػػـ و  ﴾وفَ رُ بِ كْ ػػػػػػػػػػػتَ سْ یَ اٰل  ـْ ػػػػػػىُ وَ ﴿قولػػػو تعػػػالى: 

فػػي حػػاؿ  یكػػف لػػـمػػا  وكػػذا یجػػب عمػػى المسػػتمع إذا فػػي آخرى (العمػػؽ)و (لػػنجـ)او
 ف كػػػاف فیيػػػا أومػػػأ إلػػػى السػػػجود  وسػػػجد بعػػػد الصػػػبلة عمػػػى صػػػبلة الفریضػػػة  فػػػ

إذا اسػتمع  یجػب اليػا كمػا ینصػت ل  بسػماع اآلیػة إذا لػـیجب  اللزومًا  و األحوط 
ویجػػػب إذا كػػاف مػػػف المػػذیاع إذا كػػػاف   تسػػجیؿ الصػػػوت ونحػػوه لیيػػا مػػف جيػػػاز إ

 . المباشر بطریقة البثّ 
عند قولو تعالى:  (ؼاألعرا)موضعًا: في  السجود في أحد عشر  ویستحبّ 

  ﴾اؿِ صٰ اآْل وَ  و  دُ غُ الْ بِ  ـْ يُ لُ بٰل ظِ وَ ﴿عند قولو تعالى:  (الرعد)وفي   ﴾وفَ دُ جُ سْ یَ  وُ لَ وَ ﴿
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عند قولو  (اإلسراء)  وفي ﴾وفَ رُ مَ ؤْ یُ امٰ  وفَ مُ عَ فْ یَ وَ ﴿عالى: عند قولو ت (النحؿ)وفي 
  ﴾اً ی  كِ بُ ًا وَ دَ ج  سُ  واْ رُّ خَ وَ ﴿ عند قولو تعالى: (مریـ)وفي  ﴾اً وعَ شُ خُ  ـْ ىُ یدُ زِ یَ وَ ﴿تعالى: 

وعند قولو:  ﴾ءُ ا  شٰ یَ امٰ  ؿُ عَ فْ یَ  اَ  ف  إِ ﴿في موضعیف عند قولو:  (الحجّ )وفي سورة 
عند  (النمؿ)  وفي ﴾اً ورَ فُ نُ  ـْ ىُ ادَ زٰ وَ ﴿عند قولو:  (الفرقاف)  وفي ﴾وفَ حُ مِ فْ تُ  ـْ كُ م  عَ لَ ﴿

  وفي ﴾ابَ نٰ أَ ًا وَ عَ اكِ رٰ   ر  خَ وَ ﴿قولو:  عند (ص)وفي   ﴾یـِ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بُّ رَ ﴿قولو: 
 فیيا ذكر آیة  بؿ األولى السجود عند كؿّ   ﴾وفَ دُ جُ سْ یَ  اٰل ﴿ عند قولو: (االنشقاؽ)

 السجود.
ولكػف لػیس فیػو تكبیػرة افتتػاح  ةفي ىػذا السػجود مػف النّیػُبد   ال :٘٘ٙمسألة 

األحػوط اسػتحبابًا عػدـ  لمرفػع منػو  بػؿ التكبیػر  تسػمیـ  نعػـ یسػتحبّ  د والتشػيّ  وال
وال طيػػارة   یشػػترط فیػػو الطيػػارة مػػف الحػػدث وال الخبػػث  وال االسػػتقباؿ تركػػو  وال

ى فػػي المغصػػوب  حتّػػ   بػػؿ یصػػحّ وال صػػفات السػػاتر  وال السػػتر  السػػجود محػػؿّ 
فیػػو مػػف إباحػػة المكػػاف ووضػػع الجبيػػة عمػػى األرض أو مػػا فػػي حكميػػا ُبػػد   النعػػـ 
األحػػػػوط اسػػػتحبابًا السػػػجود فیػػػػو عمػػػى األعضػػػػاء  أفّ  األحػػػوط وجوبػػػػًا  كمػػػاعمػػػى 

 بػػؿ والموقػػؼ - السػبعة وعػػدـ اخػػتبلؼ المسػػجد عػػف موضػػع اإلبيػػامیف والػػركبتیف
الواجػػب فػػي سػػجود  فیػػو الػػذكر  أصػػابع مضػػمومات  ویسػػتحبّ  ةأزیػػد مػػف أربعػػ -

 الصبلة.
ذا شػػؾّ  ر السػػجود بتكػػرّ  ر یتكػػرّ  :ٙ٘ٙمسػػألة   واألكثػػر  بػػیف األقػػؿّ  السػػبب  وا 

وضػػعيا مػػف دوف  ـ  ثُػػ د رفػػع الجبيػػة  ویكفػػي فػػي التعػدّ عمػػى األقػػؿّ  االقتصػػار  جػاز 
 ة المساجد أو الجموس.رفع بقیّ 

نعمػػة ودفػػع  د كػػؿّ السػػجود شػػكرًا  تعػػالى عنػػد تجػػدّ  یسػػتحبّ  :ٚ٘ٙمسػػألة 
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فعػؿ خیػر   فریضػة ونافمػة  بػؿ كػؿّ  ذلؾ  والتوفیؽ ألداء كػؿّ  ر نقمة وعند تذكّ  كؿّ 
یف  ویكفػػػػي سػػػػجدة واحػػػػدة  واألفضػػػػؿ سػػػػجدتاف  فیفصػػػػؿ ومنػػػػو إصػػػػبلح ذات البػػػػ

 ـ  مًا األیمػػػف عمػػػى األیسػػػر ثُػػػیف أو الجبینػػػیف أو الجمیػػػع  مقػػػدّ الخػػػدّ  بینيمػػػا بتعفیػػػر 
لصػػػاؽ الصػػػدر  وضػػػع الجبيػػػة ثانیػػػًا  ویسػػػتحبّ  والػػػبطف  فیػػػو افتػػػراش الػػػذراعیف  وا 

بدنػػو  و  ومقػػادیـ ىػػا عمػػى وجيػػیمرّ  ـ  ثُػػ بػػاألرض  وأف یمسػػح موضػػع سػػجوده بیػػده 
ة )عفػػوًا أو مائػػة مػػرّ  ة )شػػكرًا شػػكرًا(أو مائػػة مػػرّ  )شػػكرًا  شػػكرًا ( یقػػوؿ فیػػو: وأف

: )شػػػػػكرًا ات قػػػػػاؿمػػػػرّ  مػػػػػا قالػػػػو عشػػػػػر وكمّ  ة )الحمػػػػػد  شػػػػكرًا(أو مائػػػػػة مػػػػرّ  عفػػػػوًا(
ـ  یقػوؿ: ) لممجیب( یحصػیو غیػره عػددًا  ویػا  ینقطػع أبػدًا  وال الػذي ال ا المػفّ یػا ذثُػ

ع یػػػدعو ویتضػػػرّ  ـ  ثُػػػ  كػػػریـ یػػػا كػػػریـ(أبػػػدًا  یػػػا كػػػریـ یػػػا  ینفػػػد ي الذا المعػػػروؼ الػػػذ
األحػػػوط وجوبػػػًا فیػػػو ذلػػػؾ  و  حاجتػػػو  وقػػػد ورد فػػػي بعػػػض الروایػػػات غیػػػر  ویػػػذكر 

لسػجود عمػى المسػاجد السػجود عمیػو  واألحػوط اسػتحبابًا ا یصػحّ  السػجود عمػى مػا
 ـ في سجود التبلوة.تقدّ  السبعة نحو ما
  بػؿ ىػو مػف أعظػـ العبػادات  وقػد تعػالىجود  السػ یسػتحبّ  :ٛ٘ٙمسألة 

 إطالتو. وىو ساجد  ویستحبّ تعالى   و أقرب ما یكوف العبد إلى اورد أنّ 
  مػػػػػػػف دوف فػػػػػػػرؽ بػػػػػػػیف تعػػػػػػػالىا  یحػػػػػػػـر السػػػػػػػجود لغیػػػػػػػر  :ٜ٘ٙمسػػػػػػػألة 
 ةوغیرىـ  وما یفعمو بعض الشػیعة فػي مشػاىد األئّمػ )عمیيـ السبلـ( المعصومیف

)عمػػػیيـ  یكػػػوف  تعػػػالى شػػػكرًا عمػػػى تػػػوفیقيـ لزیػػػارتيـ أفُبػػػد   ال )عمػػػیيـ السػػػبلـ(
یّ  والحضور  السبلـ( و إّنػ  اىـ فػي الػدنیا واآلخػرةفي مشاىدىـ  جمعنا ا تعالى وا 

 أرحـ الراحمیف. 
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 الفصؿ السابع
 دفي التشيّ 

ة بعػػػد رفػػػع الػػػرأس مػػػف السػػػجدة األخیػػػرة مػػػف الركعػػػة ة مػػػرّ وىػػػو واجػػػب فػػػي الثنائّیػػػ
والثانیػػة بعػد رفػػع الػػرأس مػػف  ولػػى كمػا ذكػػر تیف  األُ ة مػػرّ ة والرباعّیػوفػػي الثبلثّیػػالثانیػة  

ركػػف  فػػ ذا تركػػو عمػػدًا بطمػػت  السػػجدة األخیػػرة مػػف الركعػػة األخیػػرة  وىػػو واجػػب غیػػر 
ذا تركػػو سػػيوًا أتػػى بػػو اّل   مػػا لػػـ الصػػبلة  وا   قضػػاه بعػػد الصػػبلة عمػػى األحػػوط یركػػع  وا 

 . األولى وعمیو سجدتا السيو
 ا وحده ال شریؾ لو  وأشيد أشيد أف ال إلو إاّل یقوؿ: ) د أفكفي في التشيّ وی
  ویجب فیو الجمػوس د(محم  د وآؿ عمى محم   يـ صؿّ ولو  المّ دًا عبده ورسمحم   أفّ 

 نظیػر مػع المػواالة بػیف كمماتػو وفقراتػو   والطمأنینة  وأف یكوف عمى الػنيج العربػيّ 

عػػػف  المػػػأثورة  والعػػػاجز  الفصػػػؿ فیيػػػا باألذكػػػار  ضػػػّر ی نعػػػـ الـ فػػػي القػػػراءة  تقػػػدّ  مػػػا
صػدؽ عمیػو الشػيادة مثػؿ  یػأتي بمػا أمكنػو إف - نػوولو بأف یتبع غیػره فیمقّ  - ـالتعمّ 

ػػػػػ ا  وأشػػػػػيد أفّ  أشػػػػػيد أف ال إلػػػػػو إاّل أف یقػػػػػوؿ: ) ف عجػػػػػز  دًا رسػػػػػوؿ ا(محم   وا 

ذا عج   یأتي بترجمة الكؿّ  ز فاألحوط وجوبًا أف یأتي بما أمكنو وبترجمة الباقي  وا 
ذا عجز   بقدره. األذكار  عنيا یأتي بسائر  وا 
ـ كػػًا كمػػا تقػػدّ فیػػو الجمػوس متورّ  یكػره اإلقعػػاء فیػػو  بػؿ یسػػتحبّ  :ٓٙٙمسػػألة 

: أو یقػػػوؿ : )الحمػػػد ( یقػػػوؿ قبػػػؿ الشػػػروع فػػػي الػػػذكر وأف فیمػػا بػػػیف السػػػجدتیف 
  يػػػا (و األسػػماء الحسػػنى كمّ   أاألسػػماء  بسػػـ ا وبػػا  والحمػػد   وخیػػر )

 یكػػػوف نظػػػره إلػػػى حجػػػػره  وأف ة األصػػػابع یجعػػػؿ یدیػػػو عمػػػى فخذیػػػو منضػػػػمّ  وأف
و ػػػػػػػؿ شفاعتػػػػػػػػػوتقبّ ) :)صػػػّمی ا عمیػػػػو وآلػػػو( یقػػػوؿ بعػػػػد الصػػػبلة عمػػػػى النبػػػػيّ  وأف
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د سػػػبعًا بعػػػد التشػػػيّ  ا( سػػػبحافؿ  وأف یقػػػوؿ: )د األوّ يّ ػػػػػفػػػي التش و(ػػػػػع درجتػػػػػػوارف
وأف  تػو أقػوـ وأقعػػد(بحػوؿ ا وقوّ یقػوـ  وأف یقػوؿ حػاؿ النيػػوض عنػو: ) ـ  ثُػ ؿاألوّ 

 تضـّ المرأة فخذیيا  وترفع ركبتیيا عف األرض.

 الفصؿ الثامف
 في التسميـ

لػػػػو  أجزائيػػػػا  و بػػػػو یخػػػػرج عنيػػػػا وتحػػػػؿّ  صػػػػبلة وآخػػػػر  وىػػػػو واجػػػػب فػػػػي كػػػػؿّ 
ا الصػػػػالحیف( عبػػػػاد لسػػػػبلـ عمینػػػػا وعمػػػػى ا: )ولػػػػىنافیاتيػػػػا  ولػػػػو صػػػػیغتاف  األُ م

عمػػػى األحػػػوط األولػػػى   لسػػػبلـ عمػػػیكـ( ب ضػػػافة )ورحمػػػة ا وبركاتػػػو(اوالثانیػػػة: )
ف أتػػػى بػػػاألُ  الجمػػػع  ولى  ویسػػػتحبّ واألحػػػوط لزومػػػًا عػػػدـ تػػػرؾ الصػػػیغة الثانیػػػة وا 

 يػػا النبػػيّ لسػػبلـ عمیػؾ أیّ اعمیيػػا  وأّمػػا قولػو: ) ثانیػػة اقتصػر ـ البینيمػا ولكػػف إذا قػدّ 
یخػرج بػو عػف الصػبلة  بػؿ ىػػو  فمػیس مػف صػیغ السػػبلـ  وال (بركاتػوورحمػة ا و 

 .مستحبّ 
  كمػػػا یجػػػب فیػػػو یجػػػب اإلتیػػػاف بالتسػػػمیـ عمػػػى الػػػنيج العربػػػيّ  :ٔٙٙمسػػػألة 

 ـ.د في الحكـ المتقدّ عف التشيّ  عنو كالعاجز  الجموس والطمأنینة حالو  والعاجز 
ف كػػػاف عػػػف عػػػذر :ٕٙٙمسػػػألة    إذا أحػػػدث قبػػػؿ التسػػػمیـ بطمػػػت الصػػػبلة وا 
نعػـ إذا  سػيوًا الصػبلة عمػدًا و  ا ینافيوط لزومًا  وكذا إذا فعؿ غیره ممّ عمى األح

فى وقػػع منػػو المنػػافي صػػحّ نسػػي التسػػمیـ حتّػػ كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا  ت صػػبلتو وا 
ذا نسػي السػػجدتیف حتّػ عمػػدًا  ینػافي الصػبلة منػو مػػا ى سػّمـ فػػ ف صػدر إعادتيػا  وا 

اّل  یسػػجد سػػػجدتي  ـ  ثُػػ د والتسػػػمیـ تیف والتشػػيّ أتػػػى بالسػػجد وسػػيوًا أعػػاد الصػػبلة  وا 
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 السيو لزیادة السبلـ عمى األحوط وجوبًا.
ؾ فػػي الجمػػوس حالػػو  ووضػػع الیػػدیف عمػػى فیػػو التػػورّ  یسػػتحبّ  :ٖٙٙمسػػألة 

 د. الفخذیف  ویكره اإلقعاء كما سبؽ في التشيّ 

 الفصؿ التاسع
 في الترتيب

 ذا عكػػس الترتیػػب یجػػب الترتیػػب بػػیف أفعػػاؿ الصػػبلة عمػػى نحػػو مػػا عرفػػت  فػػ
ف كػاف سػيوًا أو عػف جيػؿ بػالحكـ ـ مؤخّ فقدّ  رًا  ف ف كاف عمػدًا بطمػت الصػبلة  وا 

ع ـ السػػجدتیف عمػػى الركػػو ـ ركنػػًا عمػػى ركػػف كمػػا إذا قػػدّ تقصػػیر  فػػ ف قػػدّ  مػػف غیػػر 
ف قدّ یمكن البطمت و  كمػا إذا  - ـ ركنًا عمػى غیػرهو التدارؾ عمى األحوط لزومًا  وا 

الػركف عمیػو تػدارؾ  ـ غیػر مػا تػرؾ  ولػو قػدّ  ى وفات محؿّ مض - ركع قبؿ القراءة
 األركاف بعضيا عمى بعض. ـ غیر عمى وجو یحصؿ الترتیب  وكذا لو قدّ 

 الفصؿ العاشر
 في المواالة

ینطبػؽ  معنى عدـ الفصؿ بینيػا عمػى وجػو الوىي واجبة في أفعاؿ الصبلة  ب
بلة بفواتيػػا بطػػؿ الصػػت اف )الصػػبلة(  وىػػي بيػػذا المعنػػى مّمػػعمػػى مجموعيػػا عنػػوا

 مػف األذكػار  بيػا تطویػؿ الركػوع والسػجود واإلكثػار   یضػرّ  كاف عف سػيو  وال ولو

 الطواؿ. وقراءة السور 
ف ا المػػػواالة بمعنػػػى تػػػوالوأّمػػػ معتبػػػرًا فػػػي  یكػػػف  لػػػـي األجػػػزاء وتتابعيػػػا عرفػػػًا وا 
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 ف كاف األحوط استحبابًا رعایتيا. جبة وا  وا صدؽ مفيوـ الصبلة فيي غیر 

 فصؿ الحادي عشرال
 في القنوت

و كانػػت أو نافمػػة عػػدا الشػػفع ف ّنػػفػػي جمیػػع الصػػموات  فریضػػة  وىػػو مسػػتحبّ 
د ة  ویتأّكػیثبت استحباب القنوت فیيا واألحوط اإلتیاف بو فیيا برجػاء المطموبّیػ  لـ

ة خصوصػًا فػي الصػبح والجمعػة والمغػرب  استحباب القنوت في الفرائض الجيریّ 
ة بعػػد القػػراءة قبػػؿ الركػػوع فػػي الركعػػة منػػو مػػرّ  ؿ  والمسػػتحبّ مػػف النوافػػ وفػػي الػػوتر 

ولػى وبعػػده فػػي الثانیػػة  فػػي الجمعػػة قنوتػاف: قبػػؿ الركػػوع فػػي األُ  الثانیػة  ویسػػتحبّ 
  تعػالىد القنػوت فػي العیػدیف واآلیػات كمػا سػیأتي فػي موضػعو إف شػاء ا ویتعدّ 

بعػد الركػوع  في الػوتر  و یستحبّ أنّ  عمیيـ()رضواف ا تعالی وقاؿ بعض الفقياء 
دعػػا بػػو أبػػو  یػػدعو بمػػا بعػػده أف یثبػػت ذلػػؾ  نعػػـ یسػػتحبّ   لػػـقنػػوت آخػػر  ولكػػف 

ىػػذا مقػػاـ مػػف حسػػناتو نعمػػة منػػؾ  وشػػكره : ) وىػػو )عمیػػو السػػبلـ( الحسػػف موسػػى
فػػػي كتابػػػؾ ؾ قمػػػت  رفقػػػؾ ورحمتػػػؾ  ف ّنػػػضػػػعیؼ وذنبػػػو عظػػػیـ  ولػػػیس لػػػذلؾ إاّل 

ا ٰمػػ ؿِ ْیػػالم   فَ  ِمػػبَلً ػػػػػٖ  يِمػػوا قَ انُ ٰكػػ  ﴿  عمیػػو وآلػػو()صػػّمی ا ؿػػػػػػالمرسؾ المنػػزؿ عمػػى نبّیػػ
وىػذا   طػاؿ وا ىجػوعي  وقػّؿ قیػامي  ﴾وفَ رُ فِ غْ تَ ػػػػػػػػػػػسْ یَ  ـْ ػػػػػػػػػػػىُ   ارِ حٰ ػػػػسْ اأْلَ بِ وَ  وفَ عُ جَ يْ یَ 

موتػًا  وال ًا وال نفعػاً یممػؾ لنفسػو ضػرّ  مػف ال السحر  وأنا أستغفرؾ لذنوبي اسػتغفار 
 ركػػػوع فػػػي الػػػوتر یػػػدعو فػػػي القنػػػوت قبػػػؿ ال أف   كمػػػا یسػػػتحبّ وال نشػػػورًا(وال حیػػػاة 

ي العظػػػیـ   ا العّمػػػال إلػػػو إاّل    ا الحمػػػیـ الكػػػریـال إلػػػو إاّل :  بػػػدعاء الفػػػرج وىػػػو
  ومػػا بیػػنيفّ  األرضػػیف السػػبع  ومػػا فػػیيفّ  السػػماوات السػػبع  وربّ  سػػبحاف ا ربّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظؾظ 

ألربعػػػػیف مؤمنػػػػًا    وأف یسػػػػتغفر لمیف(العػػػػا العظػػػػیـ  والحمػػػػد  ربّ  العػػػػرش وربّ 
یقػػػوؿ:  ـ  ثُػػ إلیػػػو(ي وأتػػوب ا رّبػػ أسػػػتغفر ة: )یقػػػوؿ سػػبعیف مػػرّ  وأحیػػاًء  وأف أمواتػػاً 

وـ  ذو الجبلؿ واإلكػراـ  لجمیػع ظممػي القیّ   ىو الحيّ ا الذي ال إلو إاّل  أستغفر )
سػػرافي عمػػى نفسػػي وأتػػوب إلیػػو( رمػػوج مقػػػاـ  ات )ىػػذاات  وسػػبع مػػرّ سػػبع مػػرّ ي وا 

أسػػأت وظممػػت نفسػػي  وبػػئس مػػا صػػنعت   ربّ یقػػوؿ: ) ـ  ثُػػ ( العائػػذ بػػؾ مػػف النػػار
وىػػذي یػػدي جػػزاًء بمػػا كسػػبت  وىػػذي رقبتػػي خاضػػعة لمػػا أتیػػت  وىػػا أنػػا ذا بػػیف 

 ـ  ثُػػػ  ى ترضػػػى  لػػػؾ العتبػػػى ال أعػػػود(ضػػػا حتّػػػیػػػدیؾ  فخػػػذ لنفسػػػؾ مػػػف نفسػػػي الر 
ؾ   إّنػػلػػي وارحمنػػي وتػػب عمػػيّ  اغفػػر  ربّ ویقػػوؿ: )  ةثبلثمائػػة مػػرّ  ( یقػػوؿ: )العفػػو

 .( ب الرحیـأنت التوا
 لقنػػػوت قػػػوؿ مخصػػػوص  بػػػؿ یكفػػػي فیػػػو مػػػایشػػػترط فػػػي ا ال: ٗٙٙمسػػػألة 

سػبحاف ا خمسػًا أو ثبلثػًا أو  أو دعاء أو حمد أو ثنػاء  ویجػزی   كر مف ذ ر یتیسّ 
 .)عمیيـ السبلـ( عف المعصومیف ة  واألولى قراءة المأثور مرّ 

قبػػػؿ القنػػػوت  ورفػػػع الیػػػدیف حػػػاؿ التكبیػػػر   التكبیػػػر  یسػػػتحبّ  :٘ٙٙسػػػألة م
 )رضػػػػواف ا تعػػػػالیرفعيمػػػػا حیػػػػاؿ الوجػػػػو  وقػػػػاؿ بعػػػػض الفقيػػػػاء  ـ  ثُػػػػ ووضػػػػعيما

بسػطيما جػاعبًل باطنيمػا نحػو السػماء وظاىرىمػا نحػو األرض   ویسػتحبّ  عمیيـ(
یكػػػوف نظػػػره إلػػػى  بيػػػامیف  وأفاإل تیف مضػػػمومتي األصػػػابع إاّل ونػػػا منضػػػمّ تك وأف
 یو.كفّ 

بػالقنوت لئلمػاـ والمنفػرد والمػأموـ  ولكػف یكػره  الجيػر  یستحبّ  :ٙٙٙمسألة 
 لممأموـ أف ُیسمع اإلماـ صوتو.

 قبػػػػؿ الوصػػػوؿ إلػػػى حػػػػدّ  إذا نسػػػي القنػػػػوت وىػػػوى فػػػ ف ذكػػػر  :ٚٙٙمسػػػألة 
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ذا  ف كاف بعد الوصوؿ إلیو قضػاه حػیف االنتصػاب بعػد الركػوع  وا  الركوع رجع  وا 
ذا ذكػره بعػػد ذكػره بعػد الػػدخوؿ فػي السػػج ود قضػاه بعػد الصػػبلة جالسػًا مسػػتقببًل  وا 

بػػػؿ  - عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً  - یرجػػػع  لػػـ إلػػػى السػػػجود قبػػػؿ وضػػػع الجبيػػػة يّ اليػػو 
ذا تركػػو عمػػدًا فػػي محّمػػ كػػوع فػػبل و أو بعػػد مػػا ذكػػره بعػػد الر یقضػػیو بعػػد الصػػبلة  وا 

 قضاء لو.
 يّ العربػػػ ى وظیفػػػة القنػػػوت بالػػػدعاء الممحػػػوف أو بغیػػػر تػػػؤدّ  ال :ٛٙٙمسػػػألة 

ف كاف ال  ة الصبلة. یقدح ذلؾ في صحّ  عمى األحوط لزومًا  وا 

 الفصؿ الثاني عشر
 في التعقيب

ثبلثػػًا  والػػدعاء  ومنػػو أف یكب ػػر  وىػػو االشػػتغاؿ بعػػد الفػػراغ مػػف الصػػبلة بالػػذكر 
 تسػػبیح الزىػػراء - وىػػو أفضػػمو - التسػػمیـ  رافعػػًا یدیػػو عمػػى نحػػو مػػا سػػبؽ  ومنػػوبعػػد 

التسػػبیح  ـ  ثُػػ الحمػػد ثبلثػػًا وثبلثػػیف  ـ  ثُػػ أربعػػًا وثبلثػػیف  وىػػو التكبیػػر  )عمیيػػا السػػبلـ(
آیػػػة )  و(آیػػػة شػػػيد ا)  و(الكرسػػػيّ آیػػػة )  و(الحمػػػد) ثبلثػػػًا وثبلثػػػیف  ومنػػػو قػػػراءة

 ة لو.في الكتب المعدّ  مذكور  ا ىو كثیر ذلؾ ممّ    ومنو غیر (الممؾ



 

 المبحث الثالث
 ت الصالةبطالم

 مور :وىي أُ 
و مبطؿ لمصبلة أینمػا وقػع فػي ف نّ  أـ أكبر    سواء أكاف أصغر الحدث ؿ:األوّ 

نعػـ أثنائيا  ولو وقع سيوًا أو اضطرارًا بعد السجدة األخیرة عمػى األحػوط لزومػًا  
ة الصػبلة كمػا مػّر  ویسػتثنى مػف الحكػـ بصػحّ   یضػرّ   إذا وقع قبؿ السبلـ سيوًا لـ

 ـ.تحاضة كما تقدّ المسموس والمبطوف ونحوىما والمس المذكور 
بحیػػث یوجػػب اإلخػػبلؿ باالسػػتقباؿ  االلتفػػات عػػف القبمػػة ال عػػف عػػذر  الثػػاني:
ا كػػریح ونحػػوه ف ّمػػ كسػػيو أو قيػػر  ا االلتفػػات عػػف عػػذر فػػي الصػػبلة  وأّمػػ المعتبػػر 

ّمػ یكوف فیما بیف الیمیف والیسار  أف  بمػغ حػدّ ا أف یكػوف أزیػد مػف ذلػؾ ومنػو مػا یوا 
ولكػػف إذا زاؿ  - فضػػبًل عػػف القضػػاء - یوجػػب اإلعػػادةفبلؿ ا األوّ االسػػتدبار  أّمػػ

 .و إلى القبمة فوراً في األثناء لـز التوجّ  العذر 
فػػػي وقػػػت  ر السػػػاىي إذا تػػػذكّ  ا الثػػػاني فیوجػػػب الػػػبطبلف فػػػي الجممػػػة  فػػػ فّ وأّمػػػ

اّل دراؾ ركعػة سع لبلستئناؼ ولو ب یتّ  ف  مػف الوقػت وجبػت عمیػو اإلعػادة وا  فػبل  وا 
ف مػػف فػػ ف تمّكػػ ا المقيػػور عمیػػو القضػػاء  وأّمػػیجػػب  لػػـلوقػػت بعػػد خػػروج ا ر تػػذكّ 

فإدراؾ ركعػػػػة بػػػػبل ال ـّ صػػػػبلتو  یػػػػتمّكف  لػػػػـ تفػػػػات وجػػػػب عمیػػػػو االسػػػػتئناؼ  وا  أتػػػػ
 عمیو قضاؤىا. یجب الو 
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 البػػػدف ویشػػػترؾ معػػػو فػػػي الحكػػػـ المػػػذكور  ىػػػذا فػػػي االلتفػػػات عػػػف القبمػػػة بكػػػؿّ 

ّي العنػؽ ًا فاحشًا بحیػث یوجػب َلػالتفات االلتفات بالوجو إلى جية الیمیف أو الیسار 
یخػػػػرج معػػػػو  الػػػػذي ال ا االلتفػػػػات الیسػػػػیر ة  وأّمػػػػورؤیػػػػة جيػػػػة الخمػػػػؼ فػػػػي الجممػػػػ

ف كػػػػاف بصػػػػحّ   یضػػػػرّ  عػػػػف كونػػػػو مسػػػػتقببًل لمقبمػػػػة فيػػػػو ال يالمصػػػػمّ  ة الصػػػػبلة وا 
 مكروىًا.

عة  كػػػالرقص والوثبػػػة مػػػا كػػػاف ماحیػػػًا لصػػػورة الصػػػبلة عنػػػد المتشػػػرّ  الثالػػػث:
فػػي  فػػرؽ البػػو ونحػػو ذلػػؾ  و  المعتػػدّ  المقػػدار یاطػػة والنسػػاجة بواالشػػتغاؿ بمثػػؿ الخ

بمثػػؿ حركػػة الیػػد واإلشػػارة بيػػا  بػػأس الالػػبطبلف بػػو بػػیف صػػورتي العمػػد والسػػيو  و 
والتصػػػػفیؽ لمتنبیػػػػو  واالنحنػػػػاء لتنػػػػاوؿ شػػػػيء مػػػػف األرض  والمشػػػػي إلػػػػى إحػػػػدى 

رضػػة والعقػػرب وحمػػؿ انحػػراؼ عػػف القبمػػة  وقتػػؿ الحّیػػ ات بػػبلالجيػػ اعو  الطفػػؿ وا 
 منافیًا لمصبلة عندىـ. یعدّ  ا الونحو ذلؾ ممّ 
خػرى مشػتممة ى فػي أثنائيػا بصػبلة أُ تبطػؿ الصػبلة فیمػا إذا أتػ :ٜٙٙمسألة 

عمى الركوع والسجود ال مثؿ صػبلة األمػوات  ویسػتثنى مػف ذلػؾ مػا إذا شػرع فػي 
ود إلػػى یعػػ ـ  ثُػػ ةو یقطعيػػا ویػػأتي بالیومّیػة ف ّنػف ضػیؽ وقػػت الیومّیػػصػبلة اآلیػػة فتبػػیّ 
ا فػػي (  وأّمػػٙٓٚالقطػػع كمػػا سػػیأتي فػػي المسػػألة ) كمميػػا مػػف محػػؿّ صػبلة اآلیػػة فیُ 

 الثانیة. ولى وتصحّ ىذا المورد فتبطؿ الصبلة األُ  غیر 
ذا أدخؿ صبلة فریضة في أُ   ر فػي األثنػاء فػ ف كػاف التػذكّ  ر خػرى سػيوًا وتػذكّ وا 

ـّ  فیتمّ قة ف إذا كانػت الثانیػة مضػیّ ولػى إاّل األُ  قبؿ الركوع أتػ بعػد  ر كػاف التػذكّ  يػا  وا 
 الدخوؿ في الركوع بطمت اأُلولى عمى األحوط لزومًا  ولو حینئػٍذ إتمػاـ الثانیػة إاّل 

 ولى.ا في یده ویستأنؼ األُ قة فیرفع الید عمّ ولى مضیّ إذا كانت األُ 
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فػي فػوات المػواالة  أو سػكوت طویػؿ وشػؾّ  إذا أتى بفعؿ كثیر  :ٓٚٙمسألة 
 إعادتيا. ـ  ثُ  بلة واستأنفيا  واألحوط استحبابًا إتمامياومحو الصورة قطع الص

ا ظ ولػػو بحػػرؼ واحػػد إذا كػػاف مفيمػػًا إّمػػؽ بػػالتمفّ ـ عمػػدًا  ویتحّقػػالػػتكمّ  لرابػػع:ا
)ب( لمتمقػػیف أو جوابػػًا  ظ بػػػلمعنػػاه مثػػؿ )ِؽ( أمػػرًا مػػف الوقایػػة أو لغیػػره كمػػا لػػو تمّفػػ

 یتػػرؾ بلالمفيػػـ مطمقػًا فػػ غیػر ظ با الػػتمفّ ف سػػألو عػف ثػػاني حػروؼ المعجػػـ  وأّمػعّمػ
 ف حرفیف فما زاد.بًا ماالحتیاط باالجتناب عنو إذا كاف مركّ 

االحتیػػػػػػاط  یتػػػػػػرؾ البطػػػػػػؿ الصػػػػػػبلة بػػػػػػالتنحنح والػػػػػػنفل  و ت ال :ٔٚٙمسػػػػػػألة 
ذا قػاؿ: )آه(ب عف األنػیف والتػأوّ باالجتنا فػ ف كػاف شػكایة  بي(آه مػف ذنػو ) أو ه  وا 

اّل ت  إلیو تعالى لـ  بطمت. بطؿ  وا 
فػي الكػػبلـ المبطػػؿ عمػػدًا بػیف أف یكػػوف مػػع مخاطػػب  فػػرؽ ال :ٕٚٙسػػألة م

ذا أكػػػره المصػػػمّ  إلیػػػو فػػػ ف كػػػاف ماحیػػػًا لصػػػورة   ي عمػػػى الكػػػبلـ أو اضػػػطرّ أو ال  وا 
ف  ة فػػبلالصػػبل عمػػػى  ماحیػػًا ليػػا فػػالبطبلف مبنػػيّ  یكػػف  لػػػـإشػػكاؿ فػػي بطبلنيػػا  وا 

ـ والػتكمّ  - الفػراغ مػف الصػبلة ولػو العتقػاد - ـ سيواً ا التكمّ   وأمّ االحتیاط المزوميّ 
یوجػػب   ماحیػًا لصػػورة الصػبلة لػـیكػف  لػػـ فػ ف -  تقصػیر ال -  قصػػورجيػبًل عػف 

 زومًا كما سیأتي.ؿ سجدتا السيو عمى األحوط لوّ البطبلف  نعـ یجب في األ
والػػػػدعاء وقػػػػراءة القػػػػرآف فػػػػي جمیػػػػع أحػػػػواؿ  بػػػػأس بالػػػػذكر  ال :ٖٚٙمسػػػػألة 

ف كانػػت اإلعػػػادة أحػػػوط  ـ فػػبلا الػػدعاء بػػػالمحرّ لصػػبلة  وأّمػػػا تبطػػػؿ بػػو الصػػػبلة وا 
 استحبابًا.

الػػدعاء مناجػػاة لػػو سػػبحانو بػػؿ كػػاف المخاطػػب بػػو  یكػػف  لػػـإذا  :ٗٚٙمسػػألة 
 فاألحوط وجوبًا االجتناب عنو. ا لؾ( كأف یقوؿ لشخص )غفر  غیره 
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 لعاطس في الصبلة.األحوط لزومًا ترؾ تسمیت ا :٘ٚٙمسألة 

 فصؿ
 التحّيات في الصالة وغيرىا ائر أحکاـ السالـ وس

ة  ي ابتػػداء السػػبلـ وال غیػػره مػػف أنػػواع التحّیػػلممصػػمّ   یجػػوز ال :ٙٚٙمسػػألة 
ذا لـ یجوز نعـ  ف أثـ.یرّد ومضى في صبلتو صحّ  رّد السبلـ بؿ یجب  وا   ت وا 

ثنػػػاء الصػػػبلة بمثػػػؿ مػػػا سػػػّمـ یكػػػوف رّد السػػػبلـ فػػػي أ یجػػػب أف :ٚٚٙمسػػػألة 
ـ الظػػرؼ إذا سػػّمـ عمیػػو مػػع تقػػدیـ السػػبلـ یقػػدّ  وكػػذا الیزیػػد عمیػػو بشػػيء   ال بػػأف

ممػػاثبًل لمسػػبلـ فػػي جمیػػع  یكػػوف الػػردّ  حػػوط األولػػى أفعمػػى األحػػوط لزومػػًا بػػؿ األ
ذا قػػػاؿ: )السػػػبلـ والجمػػػع واإلفػػػراد  فػػػ  یػػػر ى فػػػي التعریػػػؼ والتنكاتو حتّػػػخصوصػػػیّ 

)سػػبلـ  أو )السػػبلـ عمػػیكـ( أو   وكػػذلؾ إذا قػػاؿ: )سػػبلـ عمیػػؾ(رّده بمثمػػو عمیػػؾ(
ذا سػػّمـ المسػػم  عمػػیكـ(  تخّیػػر  واب بػػأف قػػاؿ مػػثبًل: )عمیػػؾ السػػبلـ(ـ بصػػیغة الجػػ  وا 

الػػػػرّد  بّ حػػػػاؿ الصػػػػبلة فیسػػػػتح ا فػػػػي غیػػػػر بػػػػیف الػػػػرّد بالمثػػػػؿ وتقػػػػدیـ السػػػػبلـ  وأّمػػػػ
 .ـ عمیكـ(: )عمیكـ السبلـ ورحمة ا وبركاتو(سبلسف فیقوؿ مثبًل في )باألح

وجػػػػب الجػػػػواب  واألحػػػػوط لزومػػػػًا كونػػػػو  ـ بػػػػالممحوفإذا سػػػػمّ  :ٛٚٙمسػػػػألة 
 صحیحًا.

ف كػػػػػاف المسػػػػػم   :ٜٚٙمسػػػػػألة  ة مػػػػػرأزًا أو اًا ممّیػػػػػـ صػػػػػبیّ یجػػػػػب رّد السػػػػػبلـ وا 
 ة.أجنبیّ 

ـ فػػػػي حػػػػاؿ الصػػػػبلة وغیرىػػػػا  ولػػػػو السػػػػبل یجػػػػب إسػػػػماع ردّ  :ٓٛٙمسػػػػألة 
  أو كػػاف بعیػػدًا ولػػو بسػػبب المشػػي یمكػػف اإلسػػماع كمػػا لػػو كػػاف المسػػم ـ أصػػـّ  لػػـ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾؾظ 

 فػي غیػػر یجػػب  لػـ اّل وا   اه ب شػارة أو نحوىػػا وجػب الػػردّ أمكػػف تفيیمػو إّیػػ سػریعًا فػ ف

 فیيا.  یجوز الحاؿ الصبلة و 
 ( بلـ مثػػؿ: )صػػػّبحؾ ا بػػػالخیرالسػػػ ة بغیػػر إذا كانػػت التحّیػػػ :ٔٛٙسػػػألة م
ذا أراد الػػردّ  الػػردّ  یجػػب لػػـ ف كػػاف أحػػوط وأولػػى  وا  فػػي الصػػبلة فػػاألحوط وجوبػػًا  وا 

حو يػـ صػػبّ المّ مثػؿ: ) تعػالیوف المخاطػب بػو ا نحػو یكػػبقصػد الػدعاء عمػى  الػردّ 
 .( بالخیر

 ي.یكره السبلـ عمى المصمّ  :ٕٛٙمسألة 
ذا سػػػّمـ  :ٖٛٙمسػػػألة  إذا سػػػّمـ واحػػػد عمػػػى جماعػػػة كفػػػى رّد واحػػػد مػػػنيـ  وا 

عمػى األحػػوط  لػو الػردّ   یجػز لػـ ي فػرّد واحػد مػنيـ ة مػنيـ المصػمّ واحػد عمػى جماعػ
ف كػػاف الػػراّد صػػ ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا الػػػرّد ًا ممّیػػبیّ لزومػػًا  وا  زًا یكتفػػى بػػرّده وا 

ذا شػػػؾّ  الػػػرّد  یجػػػز   لػػػـالمسػػػّمـ قصػػػده مػػػع الجماعػػػة  ي أفّ ي فػػػالمصػػػمّ  واإلعػػػادة  وا 
ف  یرّد واحد منيـ.  لـ وا 

ذا سػػّمـ بعػػد ات عدیػدة كفػػى الجػػواب مػػرّ إذا سػػّمـ مػػرّ  :ٗٛٙمسػػألة  ة واحػػدة  وا 
 ینطبػؽ عمیػػو    ىػػذا إذا لػـمػى االحتیػاط الوجػوبيّ ع الجػواب فوجػوب الجػواب مبنػػيّ 
اّل   .یجب لـ عنواف االستيزاء ونحوه وا 

 عمػى أي  یجػب  لػـد بػیف شخصػیف سػّمـ عمػى شػخص مػردّ  إذا: ٘ٛٙمسػألة 
 .الردّ   ال یجوزالرّد  وفي الصبلة  منيما

 منيمػػا الػػردّ  إذا تقػػارف شخصػػاف فػػي السػػبلـ وجػػب عمػػى كػػؿ   :ٙٛٙمسػػألة 
 ى األحوط لزومًا.عم عمى اآلخر 
 .الردّ  یجب  لـة أو مزاحًا أو متاركة ـ سخریّ إذا سمّ  :ٚٛٙمسألة 
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ا وجب الجواب في الصػبلة إّمػ (عمیكـ)بدوف  )سبلـ(إذا قاؿ:  :ٛٛٙمسألة 
 .ر )عمیكـ( أو بقولو: )سبلـ عمیكـ(بمثمو ویقدّ 
ومػًا وط لز صػیغة فػاألح السػبلـ كػاف بػأيّ  ي في أفّ المصمّ  : إذا شؾّ ٜٛٙمسألة 

 .بقولو: )سبلـ عمیكـ( أف یردّ 
ى خػرج عصػیانًا أو نسػیانًا حتّػ ر السػبلـ فػورًا فػ ذا أّخػ یجب ردّ  :ٜٓٙمسألة 

  یجػوز ال  وفػي الصػبلة الػردّ یجػب   لػـة عػف صػدؽ الجػواب فػي حػاؿ التحّیػ عرفاً 
ذا شؾّ  ف كاف في الصبلة. في الخروج عف الصدؽ وجب الردّ  وا   وا 

 ي إلػػػى الكػػبلـ فػػػي الصػػبلة لػػػدفع الضػػػرر صػػمّ الم  لػػػو اضػػػطرّ  :ٜٔٙمسػػألة 

 (.ٕٚٙفي المسألة )  ـ وبطمت صبلتو عمى ما مرّ عف النفس أو غیره  تكمّ 
فػػي الصػػػبلة أو دعػػػا أو قػػرأ القػػػرآف عمػػػى تعػػػالى ا  إذا ذكػػر  :ٕٜٙمسػػػألة 

تبطػػػؿ   لقربػػػة لػػـمػػف دوف قصػػد ا وجػػو العبػػػادة بػػؿ بقصػػد التنبیػػػو عمػػى أمػػػر  غیػػر 
نّ  وال یقصػد الػذكر   لـ الصبلة  نعـ لو ظ د الػتمفّ رّ مػا جػرى عمػى لسػانو مجػالػدعاء وا 

عمػى مػا  ة فمػو صػدؽ عرفػاً فػي صػدقو قصػد القرآنّیػ  یعتبػر بلا القرآف فػبطمت  وأمّ 
ف لـبصحّ  یضّر   لـ قرأه )قراءة القرآف(  یقصد ذلؾ.  ة صبلتو وا 

ف كانػػت بغیػػر  الخػػامس: ت إذا كانػػػ اختیػػار  القيقيػػة  وىػػي تبطػػؿ الصػػبلة وا 
ف ماتيا اختیارّیػمقػدّ  مػع سػعة الوقػػت  حػوط لزومػػاً ة عمػى األاختیارّیػػ تكػف  لػـة بػػؿ وا 

اّل  تبطميػا إذا كانػت عػف سػيو  والقيقيػة ىػي  تبطؿ الصػبلة  كمػا ال  لـ لئلعادة وا 
 ـ.بالتبسّ  بأس الوالترجیع و  الضحؾ المشتمؿ عمى الصوت والمدّ 

 س نفسػو عػف إظيػار ولكػف حػب لو امتؤل جوفػو ضػحكًا واحمػّر  :ٖٜٙمسألة 

 الصوت ففي بطبلف صبلتو إشكاؿ واألحوط لزومًا إعادتيا.
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د البكػػػاء عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا سػػػواء المشػػػتمؿ عمػػػى الصػػػوت تعّمػػػ السػػػادس:
ت  ف ذا كاف خوفػًا مػف ا میّ  الدنیا أو لذكر  مور المشتمؿ عمیو إذا كاف ألُ  وغیر 
ة  لى ولػػػو لقضػػػاء حاجػػػة دنیوّیػػػعػػػابًل لػػػو ت  أو شػػػوقًا إلػػػى رضػػػوانو  أو تػػػذلّ تعػػػالى

ا كػاف راجعػًا إذ )عمیػو السػبلـ( د الشػيداءبو  وكذا مػا كػاف منػو عمػى سػیّ  بأس بلف
بػأف غمبػو  اختیػاريّ  غیػر ا إذا كػاف بػو إذا كػاف سػيوًا  أّمػ بػأس الإلى اآلخرة  كما 

فیم  البكػػػاء فمػػػـ ة عمػػػى ّیػػػماتػػػو اختیار مقدّ تكػػػف   لػػػـ مػػػؾ نفسػػػو كػػػاف مػػػبطبًل أیضػػػًا وا 
ت  عمػػػػى الصػػػػبلة باكیػػػػًا صػػػػحّ فػػػػي الوقػػػػت إاّل  یقػػػػدر   وط لزومػػػػًا  نعػػػػـ لػػػػو لػػػػـاألحػػػػ

 صبلتو.
ف كانػػا قمیمػیف  إذا كانػػا مػاحییف لمصػػورة بػؿ م السػابع: طمقػػًا األكػػؿ والشػرب وا 

المػذاب فػي الفػـ وبقایػا الطعػاـ   بػابتبلع السػكر  بػأس العمى األحوط لزومًا  نعـ 
ف لصػورة بطمػت صػبلتو كمػا تقػدّ محػو ا ولو أكؿ أو شرب سػيوًا فػ ف بمػغ حػدّ  ـ  وا 

 بو. بأس بلیبمغ ذلؾ ف  لـ
ة الشػػػػرب مػػػػا إذا كػػػػاف مشػػػػغواًل بالنافمػػػػة یسػػػػتثنى مػػػػف مبطمّیػػػػ :ٜٗٙمسػػػػألة 

قریبػػػػًا یخشػػػػى مفاجأتػػػػو  وىػػػػو  كػػػالوتر  وقػػػػد نػػػػوى أف یصػػػػوـ الغػػػػد  وكػػػػاف الفجػػػػر 
و لػػػػ و یجػػػػوز خطػػػػوتیف أو ثبلثػػػػًا  ف ّنػػػػ عطشػػػػاف والمػػػػاء أمامػػػػو أو قریبػػػػًا منػػػػو قػػػػدر 

 صبلتو. القبمة فیتـّ  یستدبر  الرجوع إلى مكانو مف دوف أف ـ  ثُ  ي واالرتواءالتخطّ 
یمحػؽ  أو نحػوه  وال بػة والتػي وجبػت بنػذر بیف النافمػة المندو  فیما ذكر  فرؽ الو 

 . األكؿ وغیره بشرب الماء في الحكـ المذكور
بػػػًا أدّ خػػػرى خضػػػوعًا وتالتكفیػػػر  وىػػػو وضػػػع إحػػػدى الیػػػدیف عمػػػى األُ  الثػػػامف:

و مبطػؿ لمصػبلة عمػى ة  ف ّنػیتعارؼ عنػد أصػحاب بعػض المػذاىب اإلسػبلمیّ  كما
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ة ة أـ ال  نعػػـ ىػػو حػػراـ حرمػػة تشػػریعیّ األحػػوط لزومػػًا سػػواء أتػػى بػػو بقصػػد الجزئّیػػ
ا إذا وقػع سػيوًا أو عمدًا وفي حاؿ االختیار  وأمّ  مطمقًا  ىذا فیما إذا وقع التكفیر 

 بػػأس بلب مػػف حػػؾ  جسػػده ونحػػوه فػػالتػػأدّ  ر غیػػ ة أو كػػاف الوضػػع لغػػرض آخػػر تقّیػػ
 بو.

و مبطػؿ لمصػبلة إذا أتػى بػو بعػد تمػاـ الفاتحػة  ف ّنػ د قوؿ )آمیف(تعمّ  التاسع:
بػو  وكػذا إذا  بػأس بلة  أّمػا إذا أتػى بػو سػيوًا فػتقّیػحػاؿ ال المأموـ عامدًا في غیػر 

ذا تركػو حینئػٍذ أثػـ ولكػف تصػحّ كاف تقیّ   ا غیػر تو  وأّمػصػبل ة بؿ قد یجب معيا  وا 

إشػكاؿ فػػي  كاؿ فػاألحوط لزومػػًا تركػو  نعػػـ الالمػأموـ ففػي بطػػبلف صػبلتو بػػو إشػ
 شرعًا. رة في المحؿّ حرمتو تشریعًا إذا أتى بو بعنواف الوظیفة المقرّ 

 فصؿ
 الشّؾ في حدوث المبطؿ

أحػدث فػي أثنػاء الصػبلة أو فعػؿ  وبعػد السػبلـ فػي أّنػ إذا شػؾّ  :ٜ٘ٙمسألة 
 ا بنى عمى العدـ.یوجب بطبلني ما

نػاـ أو نػاـ  ـ  ثُػ الصػبلة و أتـّ في أنّ  و ناـ اختیارًا وشؾّ إذا عمـ أنّ  :ٜٙٙمسألة 
ة الصػػبلة بنػػى عمػػى صػػحّ  - داً غفمػػة عػػف كونػػو فػػي الصػػبلة أو تعّمػػ - فػػي أثنائيػػا
ة المشػتركة بػیف الصػحیح والفاسػد  وكػذلؾ الحػاؿ فیمػا إذا و أتى بالماىیّ إذا عمـ أنّ 

و كػاف فػي أثنػاء الصػبلة أو بعػدىا  كمػا إذا فػي أّنػ النػوـ قيػرًا وشػؾّ و غمبػو عمػـ أّنػ
 . ة أو سجود الشكرو سجود الصبلفي أنّ  رأى نفسو نائمًا في السجود وشؾّ 
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 فصؿ
 في قطع الفريضة

 قطػع الفریضػة اختیػارًا عمػى األحػوط وجوبػًا  ویجػوز   یجػوز ال :ٜٚٙمسألة 

ف اً ًا كاف أو دنیویّ بو دینیّ  ألّي غرض یيتـّ  فػ ذا صػّمى   یمـز مف فواتػو ضػرر  لـ وا 
زالػة النجاسػة كمػا تقػّدـ ا فیو نجاسة جػاز  في األثناء عمـ أفّ المسجد و  في لقطػع وا 
ف كانػػت منػػذورةقطػػع النافمػػة مطم   ویجػػوز (ٖٗٗ) المسػػألة فػػي یػػؤّد  مػػا لػػـ - قػػًا وا 
قطػع  لكف األحوط استحبابًا ترؾ ذلؾ  بؿ األحػوط اسػتحبابًا تػرؾ   - لی الحنثإ

 قطع الفریضة. مورد جواز  النافمة في غیر 
ذلػػؾ  یضػػّر  ع فتركػػو واشػػتغؿ بالصػػبلة أثػػـ  والإذا وجػػب القطػػ :ٜٛٙمسػػألة 

 ة صبلتو.بصحّ 



 عؿظ/  قطك الفریـٌ – الصّة كتاب 

 

 فصؿ
 في مکروىات الصالة

والعبػث بالیػد   یكره في الصبلة االلتفػات بالوجػو قمػیبًل وبػالعیف :ٜٜٙمسألة 
 فیمػا اسػتثني إاّل  - سػورتیف فػي الفریضػةوالمحیة والرأس واألصابع  والِقراف بػیف ال

وفرقعػػػػة   والبصػػػاؽ  ونفػػػػل موضػػػع السػػػجود   - (٘ٓٙـ فػػػي المسػػػألة )وقػػػد تقػػػدّ 
  والتكاسػػػػػؿ  ومدافعػػػػػة البػػػػػوؿ والغػػػػػائط والػػػػػریح  والتثػػػػػاؤب  يوالتمّطػػػػػ  األصػػػػػابع
خرى بػػػػبل فصػػػػؿ ووصػػػػؿ إحػػػػدى القػػػػدمیف بػػػػاألُ   واالمتخػػػػاط  والتثاقػػػػؿ  والتنػػػػاعس

  وحػػػدیث الػػػنفس  ؽأو الجػػػورب الضػػػیّ  ؼّ س الُخػػػبْ ولُػػػ  ابعبینيمػػػا  وتشػػػبیؾ األصػػػ
دًا  ووضػػع الیػػد عمػػى الػػورؾ متعّمػػ  إلػػى نقػػش الخػػاتـ والمصػػحؼ والكتػػاب والنظػػر 
 بلت.في المفصّ  ا ذكر ذلؾ ممّ  وغیر 

 ختاـ
أحکاـ الصالة عمی النبّي )صّمی اهلل عميو وآلو( في الصالة 

 وغيرىا
عنػػده  لمػػف ذكػره أو ذكػػر   عمیػػو وآلػو()صػّمی ا الصػػبلة عمػى النبػػيّ  تسػتحبّ  

ولػػو كػػاف فػػي الصػػبلة  مػػف دوف فػػرؽ بػػیف ذكػػره باسػػمو الشػػریؼ أو لقبػػو أو كنیتػػو 
 . أو بالضمیر
الصػبلة  تكػرار  رًا اسػتحبّ مكػرّ  )صػّمی ا عمیػو وآلػو( : إذا ذكػرٓٓٚمسألة 

ف كاف في أثناء التشيّ  ىػي جػزء االكتفػاء بالصػبلة التػي  جػواز  د فالظاىر عمیو  وا 
 منو.
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عنػد ذكػره عمػى  )صّمی ا عمیو وآلو( عمیو استحباب الصبلة :ٔٓٚمسألة 
)عمػػػػیيـ  اآلؿ ینبغػػػػي تػػػػرؾ ذكػػػػر  ة  نعػػػػـ الة خاّصػػػػفیيػػػػا كیفّیػػػػ  یعتبػػػػر والالفػػػػور  
 .)صّمی ا عمیو وآلو( في الصبلة عمیو السبلـ(



 

 المقصد السادس
 صالة اآليات

 وفیو مباحث:

 ؿالمبحث األوّ 
 وب صالة اآلياتموارد وج

عنػد كسػوؼ  - عػدا الحػائض والنفسػاء - ؼمكّمػ تجب ىػذه الصػبلة عمػى كػؿّ 
ولػػو بعضػػيما  وكػػذا عنػػد الزلزلػػة عمػػى األحػػوط وجوبػػًا   الشػػمس وخسػػوؼ القمػػر 

  كػالریح السػػوداء والحمػػراء ؼ سػػماويّ مخػوّ  واألحػوط األولػػى اإلتیػاف بيػػا عنػد كػػؿّ 
 في السماء  بػؿ عنػد كػؿّ  التي تظير  ر والصفراء والظممة الشدیدة والصاعقة والنا

 ذلؾ مف المخاوؼ. أیضًا كخسؼ األرض وسقوط الجبؿ  وغیر  ؼ أرضيّ مخوّ 
الخػػػوؼ فػػػي وجػػػوب الصػػػبلة لمكسػػػوؼ والخسػػػوؼ  یعتبػػػر  ال :ٕٓٚمسػػػألة 

حصػػػوؿ الخػػػوؼ منػػػو  فیعتبػػػر  واألرضػػػيّ  ؼ السػػػماويّ ا المخػػػوّ وكػػػذا الزلزلػػػة  وأّمػػػ
 ؼ. المخوّ  عبرة بغیر  كما ال لمنادر  ؼعبرة بالمخوّ  لغالب الناس  فبل
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 المبحث الثاني
 وقت صالة اآليات

وقػػػت الشػػػروع فػػػي صػػػبلة الكسػػػوفیف مػػػف حػػػیف الشػػػروع فػػػي االنكسػػػاؼ إلػػػى تمػػػاـ 
ذا لػػـ االنجػػبلء  واألحػػوط اسػػتحبابًا عػػدـ تأخیرىػػا یػػدرؾ   عػػف الشػػروع فػػي االنجػػبلء  وا 

 یسػػػع الوقػػػت إاّل   كػػػذلؾ إذا لػػػـىا أداًء  و ركعػػػة صػػػبّل    مقػػػداري مػػػف الوقػػػت إاّل المصػػػمّ 
اآلیػػػػػات  ا سػػػػػائر كعػػػػػة أیضػػػػًا  وأّمػػػػػعػػػػػف أداء الر  الركعػػػػػة  بػػػػػؿ وكػػػػذا إذا قصػػػػػر  بقػػػػدر 
 مػػع سػػعة زمػػاف وليا  إاّل د حصػػد  بػػؿ یػػؤتى بيػػا بمجػػرّ یثبػػت لصػػبلتيا وقػػت محػػدّ   فمػػـ

 المبادرة إلیيا حینئٍذ. تجب بلاآلیة ف
القػػػرص یكػػف   لػػػـبلء و بالكسػػوؼ إلػػػى تمػػاـ االنجػػیعمػػـ   لػػػـإذا  :ٖٓٚمسػػألة 
ولػػو نسػػیانًا أو  یصػػؿ    ا إف كػػاف عالمػػًا بػػو ولػػـقضػػاء  وأّمػػال یجػػب  لػػـو محترقػػًا كّمػػ

ى صػبلة فاسػدة  واألحػوط و فیجػب القضػاء  وكػذا إذا صػمّ كاف القرص محترقػًا كّمػ
 يا عصیانًا.یصمّ   ًا ولـیّ فیما إذا كاف االحتراؽ كمّ وجوبًا االغتساؿ قبؿ قضائيا 

ى مضػػػى حتّػػػ یصػػػؿ    الكسػػػوفیف مػػػف اآلیػػػات إذا لػػػـ ي غیػػػر فػػػ :ٗٓٚمسػػػألة 
ف كاف األحوط األولػى االتیػاف بيػا مػا داـ الزماف المتّ  صؿ باآلیة سقط وجوبيا  وا 

 . العمر
و كػاف البمػد كبیػرًا الوجػوب بمكػاف اإلحسػاس باآلیػة فمػ یخػتّص  :٘ٓٚمسألة 

فػػي الطػػرؼ  یحصػػؿ اإلحسػػاس باآلیػػة لطػػرؼ منػػو عنػػد وقػػوع اآلیػػة ًا بنحػػو الجػػدّ 
 الحكـ بطرؼ اآلیة. اختّص  اآلخر 

سػػع وقتيمػػػا ة واتّ إذا حصػػػؿ الكسػػوؼ فػػي وقػػػت فریضػػة یومّیػػػ :ٙٓٚمسػػألة 
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ف ضػػاؽ وقػػت إحػػداىما دوف األُ فػػي تقػػدیـ أیّ  ر تخّیػػ ف خػػرى قػػدمّ يمػػا شػػاء  وا  يا  وا 
ف شرع في إحداىما فتبیّ ـ الیومیّ ضاؽ وقتيما قدّ  خػرى عمػى ف ضیؽ وقػت األُ ة  وا 
خػػرى  لكػػف إذا كػػاف قػػد ى األُ إتماميػػا قطعيػػا وصػػمّ  تيػػا عمػػى تقػػدیر وجػػو یخػػاؼ فو 

ة یعػػود إلػػى ة فبعػػد القطػػع وأداء الیومّیػػف ضػػیؽ الیومّیػػشػػرع فػػي صػػبلة اآلیػػة فتبػػیّ 
 ة.الفصؿ بالیومیّ  یقع منو مناٍؼ غیر   القطع  إذا لـ صبلة اآلیة مف محؿّ 

فػػوت وقػػت ة إذا خػػاؼ قطػػع صػػبلة اآلیػػة وفعػػؿ الیومّیػػ یجػػوز  :ٚٓٚمسػػألة 
ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا  یعػػود إلػػى صػػبلة اآلیػػة مػػف محػػؿّ  ـ  ثُػػ فضػػیمتيا القطػػع  وا 

 ترؾ ذلؾ. 

 المبحث الثالث
 کيفّية صالة اآليات

واحػد  واحػدة خمسػة ركوعػات ینتصػب بعػد كػؿّ  صبلة اآلیات ركعتاف  فػي كػؿّ 
ـ  سػػمّ ی ـ  ثُػػ د بعػػدىمامنيػػا  وسػػجدتاف بعػػد االنتصػػاب مػػف الركػػوع الخػػامس  ویتشػػيّ 

 (الحمػػػدیقػػػرأ ) ـ  ثُػػػ الصػػػموات  ة كمػػػا فػػػي سػػػائر یحػػػـر مقارنػػػًا لمنّیػػػ وتفصػػػیؿ ذلػػػؾ أف
ى یركػع  وىكػذا حتّػ ـ  ثُػ وسػورة (الحمػد)یرفػع رأسػو منتصػبًا فیقػرأ  ـ  ثُ  یركع  ـ  ثُ  وسورة
فیسػجد  الركوع الخامس  ویيوي إلػى السػجودینتصب بعد  ـ  ثُ  خمسة ركوعات  یتـّ 

 ـ.د ویسمّ یتشيّ  ـ  ثُ  اًل ویصنع كما صنع أوّ  یقوـ ـ  ثُ   سجدتیف
ؽ سػػورة واحػػدة عمػػى الركوعػػات الخمسػػة  فیقػػرأ أف یفػػرّ  یجػػوز  :ٛٓٚمسػػألة 

لزومػػًا أف یكػػوف جممػػة واألحػػوط  - ؿ بعضػػًا مػف سػػورةبعػد الفاتحػػة فػػي القیػػاـ األوّ 
سػػورة ؿ الاألحػػوط لزومػػًا االبتػػداء فیػػو مػػف أوّ  ة  كمػػا أفّ آیػػة تاّمػػیكػػف   لػػـة إذا تاّمػػ
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یرفػػع رأسػػو ویقػػرأ بعضػػًا  ـ  ثُػػ یركػػع  ـ  ثُػػ - عمػػى قػػراءة البسػػممة فقػػط وعػػدـ االقتصػػار 
 مػف حیػث قطػع یرفع رأسو ویقػرأ بعضػًا آخػر  ـ  ثُ  یركع  ـ  ثُ  الً مف حیث قطع أوّ  آخر 

یسػػػجد  ـ  ثُػػػ سػػػورة  ى یػػػتـّ یركػػػع  وىكػػػذا یصػػػنع فػػػي القیػػػاـ الرابػػػع والخػػػامس حتّػػػ ـ  ثُػػػ
 ولػى  فیكػوف قػد قػرأ فػي كػػؿّ وـ ویصػنع كمػا صػنع فػػي الركعػة األُ یقػ ـ  ثُػ السػجدتیف 

 عة عمى الركوعات الخمسة.ة موزّ ركعة فاتحة واحدة  وسورة تامّ 
ؿ وبالثانیة عمػى النحػو الثػاني ولى عمى النحو األوّ أف یأتي بالركعة األُ  ویجوز 

لكػف مػف خمسػة ركوعػات   تفریؽ السورة عمى أقؿّ  و یجوز العكس  كما أنّ  ویجوز 
ة سػورة تاّمػػ یجػب عمیػو فػي القیػػاـ البلحػؽ النتيػاء السػورة االبتػػداء بالفاتحػة وقػراءة

ذا لػػـ تشػػرع لػػو الفاتحػػة فػػػي   السػػورة فػػي القیػػػاـ السػػابؽ لػػـ یػػتـّ   أو بعػػض سػػورة  وا 
القػػراءة مػػف حیػػث قطػػع  نعػػـ إذا  عمػػى البلحػػؽ عمػػى األحػػوط لزومػػًا  بػػؿ یقتصػػر 

فركػػع فیػػو عػػف بعػػض سػػورة وجبػػت عمیػػو قػػراءة السػػورة فػػي القیػػاـ الخػػامس  یػػتـّ   لػػـ
لػو مػػف  ُبػػد   لسػورة مػف حیػػث قطػع  والقػػراءة ا ـ  ثُػ الفاتحػة بعػد القیػػاـ لمركعػة الثانیػػة 

 ة الركوعات.ة في بقیّ إتیاف سورة تامّ 

 رابعالمبحث ال
 أحکاـ صالة اآليات وجممة مف آدابيا سائر 

فػي عػػدد  بلف بالشػؾّ ة فػي الػػبطحكػـ ىػذه الصػػبلة حكػـ الثنائّیػ :ٜٓٚمسػألة 
ذا شؾّ    أف یرجػع إلػى الشػؾّ   إاّل فػي عػدد الركوعػات بنػى عمػى األقػؿّ  الركعات  وا 

أو   ولػػػػىو الخػػػػامس لیكػػػػوف فػػػػي الركعػػػػة األُ فػػػػي أّنػػػػ فػػػػي الركعػػػػات  كمػػػػا إذا شػػػػؾّ 
 السادس لیكوف في الركعة الثانیة فتبطؿ.
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ركوعػػػات ىػػػذه الصػػػبلة أركػػػاف تبطػػػؿ بنقصػػػيا عمػػػدًا وسػػػيوًا  :ٓٔٚمسػػػألة 
 فیيػا مػا ة  ویعتبػر كمػا فػي الیومّیػ وبزیادتيا عمدًا وكذا سػيوًا عمػى األحػوط لزومػاً 

ذلػؾ   واجبػة ومندوبػة وغیػر  كػار ة مف أجزاء وشػرائط وأذفي الصبلة الیومیّ  یعتبر 
 . وبعد التجاوز في المحؿّ  یجري فیيا أحكاـ السيو  والشؾّ  كما

قیػػػاـ  ؿ الركػػػوع فػػػي كػػػؿّ فیيػػػا القنػػػوت بعػػػد القػػػراءة قبػػػ : یسػػػتحبّ ٔٔٚمسػػػألة 
عمػى قنػوت  االقتصػار  زوج  فیكوف في مجموع الػركعتیف خمػس قنوتػات  ویجػوز 

إلػػى الركػػوع وعنػػد الرفػػع  عنػػد اليػػويّ  التكبیػػر  واحػػد قبػػؿ الركػػوع العاشػػر  ویسػػتحبّ 
بعػػػد الرفػػػع مػػػف  فیقػػػوؿ: )سػػػمع ا لمػػػف حمػػػده( فػػػي الخػػػامس والعاشػػػر  عنػػػو  إاّل 
 الركوع.

إتیػػػػػاف صػػػػػبلة الكسػػػػػوفیف بالجماعػػػػػة أداًء كػػػػػاف أو  یسػػػػػتحبّ  :ٕٔٚمسػػػػػألة 
ؿ اإلمػػػػػاـ فیيػػػػا القػػػػػراءة ال غیرىػػػػػا قضػػػػاًء  مػػػػػع احتػػػػراؽ القػػػػػرص وعدمػػػػػو  ویتحّمػػػػ

ا إذا ركعػػة  أّمػػ ؿ أو فیػػو مػػف كػػؿّ دراؾ اإلمػػاـ قبػػؿ الركػػوع األوّ ة  وتػػدرؾ بػػ كالیومّیػػ
ط مراعػػاة مقتضػى االحتیػػایتػرؾ  بلره ففػي إدراكػػو لمجماعػة إشػكاؿ فػػأدركػو فػي غیػػ

صػػػبلة الكسػػػوفیف إشػػػكااًل  ة الجماعػػػة فػػػي غیػػػر فػػػي مشػػػروعیّ  فػػػي ذلػػػؾ  كمػػػا أفّ 
 فاألحوط لزومًا اإلتیاف بيا فرادى.

التطویػؿ فػي صػبلة الكسػوؼ إلػى تمػاـ االنجػبلء فػ ف  یستحبّ  :ٖٔٚمسألة 
ه مشػتغبًل بالػدعاء أو یعیػد الصػبلة  نعػـ إذا كػاف إمامػًا فرغ قبمو جمس فػي مصػبّل 

 والنػػور  )یػس   الطػواؿ ک قػراءة السػور  ؼ  ویسػتحبّ التطویػؿ خّفػػخمفػو عمػى مػف  یشػؽّ 

كمػػػػاؿ السػػػػورة فػػػػي كػػػػؿّ   ( والكيػػػػؼ والحجػػػػر مػػػػف الركػػػػوع  قیػػػػاـ  وأف یكػػػػوف كػػػػؿّ  وا 
ى فػػػي بػػػالقراءة لػػػیبًل أو نيػػػارًا  حتّػػػ القػػػراءة فػػػي التطویػػػؿ  والجيػػػر  والسػػػجود بقػػػدر 
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 كسوؼ الشمس  وكونيا تحت السماء  وكونيا في المسجد.
یثبػػػػػت الكسػػػػػوؼ وغیػػػػػره مػػػػػف اآلیػػػػػات بػػػػػالعمـ  وباالطمئنػػػػػاف  :ٗٔٚمسػػػػػألة 

ة  كمػا یثبػت بشػيادة أو غیػره مػف المناشػئ العقبلئّیػ الرصػديّ  الحاصؿ مف إخبػار 
توجػػػب   مػػؽ الثقػػػة إذا لػػػـیثبػػػت بشػػػيادة العػػدؿ الواحػػػد فضػػػبًل عػػػف مط العػػدلیف  وال
 االطمئناف.
اسػػتحبابًا التعیػػیف  دت الصػػبلة  واألحػػوطد السػػبب تعػػدّ إذا تعػػدّ  :٘ٔٚمسػػألة 

 لة.لز لز اختبلؼ السبب نوعًا كالكسوؼ وا مع



 

 المقصد السابع
 صالة القضاء

ة التػي فاتػت فػي وقتيػا عمػدًا أو سػيوًا أو جيػبًل أو یجب قضاء الصبلة الیومیّ 
ء أو ذلؾ  وكذا إذا أتى بيا فاسػدة لفقػد جػز  ألجؿ النوـ المستوعب لموقت أو لغیر 

قضػػاء مػػا تركػػو المجنػػوف فػػي حػػاؿ جنونػػو   یجػػب الشػػرط یوجػػب فقػػده الػػبطبلف  و 
 بفعمػػػػو  أو الكػػػػافر  یكػػػػف لػػػػـ حػػػػاؿ صػػػػباه  أو المغمػػػػى عمیػػػػو إذا فػػػػي  أو الصػػػػبيّ 

فػػي حػػاؿ كفػػره  وكػػذا مػػا تركتػػو الحػػائض والنفسػػاء مػػع اسػػتیعاب المػػانع  األصػػميّ 
فیجػػػب عمیػػو قضػػاء مػػا فاتػػػو حػػاؿ االرتػػداد بعػػد توبتػػػو   ا المرتػػدّ لتمػػاـ الوقػػت  أّمػػ

ف كػاف عػف فطػرة  واألحػوط وجوبػًا القضػاء عمػى المغمػى عمیػو إذا  وتصػحّ  منػو وا 
ة مػػػف الصػػػموات الیومّیػػػ تسػػػتثنی مػػػف وجػػوب قضػػػاء الفائتػػػةو  اختیػػػاره كػػاف بفعمػػػو و 

 . صبلة الجمعة ف ّنو إذا خرج وقتيا یمـز اإلتیاف بصبلة الظير
اء أو أفػػاؽ المجنػػوف أو المغمػػى عمیػػو فػػي أثنػػ إذا بمػػغ الصػػبيّ  :ٙٔٚمسػػألة 

وجػػب ركعػة مػف الوقػػت  فػ ذا تركػوا  وجػب عمػیيـ األداء إذا أدركػػوا مقػدار   الوقػت
الحػائض والنفسػاء إذا طيػرت فػي أثنػاء الوقػت   عمیيـ القضاء  وىكػذا الحكػـ فػي

 لمصػػبلة مػػع الطيػػارة الترابّیػػة أو مػػع نعػػـ وجػػوب األداء مػػع عػػدـ سػػعة الوقػػت إاّل 
ؾ ػػػػػاط المزومػػػّي  وكذلػػػػػعمػػػی االحتی مبنػػػيّ ط ػػػػػػػػالشرائ عػػػدـ سػػػعتو لتحصػػػیؿ سػػػائر 

 حّتی فات الوقت. یصؿ  مثؿ ذلػػؾ إذا لـ  اء فيػػوب القضػػوج
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النفػػػاس بعػػػد مػػػا  الحػػػیض أو غمػػػاء أواإل طػػػرأ الجنػػػوف أو إذا :ٚٔٚمسػػػألة 
 ذلػػؾ الوقػػت مػػف السػػفر  یسػػع الصػػبلة بحسػػب حالػػو فػػي قػػت مقػػدار مضػػى مػػف الو 

 یصػػػؿ   مػػػرض والصػػػّحة ونحػػػو ذلػػػؾ ولػػػـوالوالحضػػػر  والتػػػیّمـ والوضػػػوء والغسػػػؿ  
مػا إذا كػاف متمّكنػًا مػف أداء الصػػبلة ضػاء  بػؿ األحػوط لزومػًا القضػاء فیوجػب الق

فػی ذلػؾ بػیف  فػرؽ الالغسػؿ  و  ضػیؽ الوقػت عػف الوضػوء أومع الطيارة الترابّیة ل
عدمػػو عمػػی األحػػوط ؿ دخػػوؿ الوقػػت و قبػػة الشػػرائط متمّكنػػًا مػػف تحصػػیؿ بقّیػػ كونػػو

 لصورة األخیرة.ا لزومًا في
ة یقضػػي مػػا سػػبلمیّ ؽ اإلرَ الِفػػ رجػػع إلػػى مػػذىبنا مػػف سػػائر مػػف : ٛٔٚمسػػألة 

اّل   فاتو مف الصػبلة قبػؿ ذلػؾ أو أتػى بػو عمػى نحػو كػاف یػراه فاسػدًا فػي مذىبػو  وا 
بػػػیف  فػػػرؽ الابًا اإلعػػػادة مػػػع بقػػػاء الوقػػػت  و فمػػػیس عمیػػػو قضػػػاؤه  واألحػػػوط اسػػػتحب

 وغیره. المخالؼ األصميّ 
یجب القضاء عمى السكراف  سػواء أكػاف مػع العمػـ أـ الجيػؿ   :ٜٔٚمسألة 

 عمى وجو العصیاف أـ لمضرورة أو لئلكراه. ومع االختیار 
ى ة مػػف الفػػرائض عػػدا العیػػدیف  حتّػػالیومّیػػ یجػػب قضػػاء غیػػر  :ٕٓٚمسػػألة 

ـ حكػـ قضػاء صػبلة ف عمى األحػوط لزومػًا  وقػد تقػدّ النافمة المنذورة في وقت معیّ 
 و.اآلیات في محمّ 

 وقػت مػف المیػؿ والنيػار  وفػي الحضػر  القضاء فػي كػؿّ  یجوز : ٕٔٚمسألة 

والسفر  نعـ یقضي مػا فاتػو قصػرًا قصػرًا ولػو فػي الحضػر  ومػا فاتػو تمامػًا تمامػًا 
ذا كاف في بعػض وفػي بعضػو مسػافرًا قضػى مػا  الوقػت حاضػراً  ولو في السفر  وا 

 الوقت. وجب عمیو في آخر 
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قصػرًا عمػى  قضػى صبلة في بعض أماكف التخییر إذا فاتتو ال: ٕٕٚمسألة 
ا إذا خػرج ورجػع أو خػرج بًل عمّ یخرج مف ذلؾ المكاف  فض  األحوط لزومًا ولو لـ

ذا كػػاف الفائػػت مّمػػ  ولػػـ والتمػػاـ احتیاطػػًا  ا یجػػب فیػػو الجمػػع بػػیف القصػػر یرجػػع  وا 
 فالقضاء كذلؾ.
نوافػػػػؿ غیرىػػػػا مػػػػف ال قضػػػػاء النوافػػػػؿ الرواتػػػػب  بػػػػؿ یسػػػػتحبّ  :ٖٕٚمسػػػػألة 

ذا عجػػػز  د قضػػػاء مػػػایتأّكػػػ تػػػة  والالموقّ  عػػػف قضػػػاء  فػػػات منيػػػا حػػػاؿ المػػػرض  وا 
ف  لصػػدقة عػػف كػػؿّ لػػو ا الرواتػػب اسػػتحبّ  فمػػّد لصػػبلة  یػػتمّكف  لػػـركعتػػیف بمػػّد  وا 

 . ّد لصبلة النيارالمیؿ وم
بعضػيا  ة الالیومّیػ فػي قضػاء الفوائػت غیػر  الترتیػب  یعتبػر ال :ٕٗٚمسألة 

ة فیجػب الترتیػب بینيػا إذا ا الفوائػت الیومّیػة  وأّمػإلػى الیومّیػ بالنسػبة مع بعض وال
كػذلؾ  تكػف  لػـ ا إذالعشػائیف مػف یػوـ واحػد  أّمػبة باألصػؿ كػالظيریف واكانت مترتّ 

الترتیػػب بینيػػػا فػػي القضػػاء عمػػى نحػػػو الترتیػػب فػػي الفػػوات  مػػػف دوف   یعتبػػر بلفػػ
 فرؽ بیف العمـ بو والجيؿ.

إحػػػػدى الصػػػػموات الخمػػػػس یكفیػػػػو صػػػػبح  عمیػػػػو إذا عمػػػػـ أفّ : ٕ٘ٚمسػػػػألة 
ذا  والعصػر  دة بػیف الظيػر ة  مػردّ ة بقصػد مػا فػي الذّمػومغرب ورباعّیػ والعشػاء  وا 

ف ة مػػػردّ الذّمػػػ ة بقصػػػد مػػػا فػػػيكػػػاف مسػػػافرًا یكفیػػػو مغػػػرب وثنائّیػػػ دة بػػػیف األربػػػع  وا 
دة ة مػردّ دة بػیف األربػع ورباعّیػة مػردّ و كاف مسافرًا أو حاضػرًا یػأتي بثنائّیػأنّ  یعمـ لـ

 دة فػػػػي جمیػػػػع الفػػػػروض بػػػػیف الجيػػػػر فػػػػي المػػػػردّ  ر بػػػػیف الػػػػثبلث ومغػػػػرب  ویتخّیػػػػ

 واإلخفات.
دتیف فػي الخمػس مػف عمیو اثنتیف مف الخمس مػردّ  : إذا عمـ أفّ ٕٙٚمسألة 
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دة بػػػیف ة مػػػردّ رباعّیػػػ ـ  ثُػػػ یػػػوـ وجػػػب عمیػػػو اإلتیػػػاف بػػػأربع صػػػموات  فیػػػأتي بصػػػبح 
ف كػػػاف  دة بػػػیف العصػػػر مػػػردّ ة رباعّیػػ ـ  ثُػػػ مغػػػرب  ـ  ثُػػػ والعصػػػر  الظيػػر  والعشػػػاء  وا 

  والعصػػػػػر دة بػػػػیف الصػػػػػبح والظيػػػػر ة مػػػػردّ مسػػػػافرًا یكفیػػػػو ثػػػػػبلث صػػػػموات: ثنائّیػػػػػ
ف العصػػر و  یف الظيػػػر دة بػػة مػػردّ ثنائّیػػ ـ  ثُػػ ومغػػرب  و كػػػاف أّنػػ یعمػػـ  لػػـ والعشػػاء  وا 

 دة بػیف الصػبح والظيػر ة مػردّ مسافرًا أو حاضرًا أتى بخمػس صػموات  فیػأتي بثنائّیػ

دة ة مػػردّ بثنائّیػػ ـ  ثُػػ بمغػػرب  ـ  ثُػػ والعصػػر  دة بػػیف الظيػػر ة مػػردّ برباعّیػػ ـ  ثُػػ لعصػػر وا
 والعشاء. دة بیف العصر ة مردّ برباعیّ  ـ  ثُ  والعشاء  والعصر  بیف الظير 
عمیػػػػو ثبلثػػػػًا مػػػػف الخمػػػػس وجػػػػب عمیػػػػو اإلتیػػػػاف  إذا عمػػػػـ أفّ  :ٕٚٚمسػػػػألة 

ف كػػػػاف الفػػػػوت فػػػػي السػػػػفر  دة بػػػػیف ة مػػػػردّ صػػػػموات ثنائّیػػػػیكفیػػػػو أربػػػػع  بػػػػالخمس  وا 
ة ثنائّیػػ ـ  ثُػػ مغػرب  ـ  ثُػػ والعصػر  دة بػػیف الظيػػر خػػرى مػردّ ة أُ الصػبح والظيػػر  وثنائّیػ

ذا عمػػـ بفػػوات أربػػع منيػػا أتػػى بػػالخمس تمامػػًا إذا  دة بػػیف العصػػر مػػردّ  والعشػػاء  وا 
ا ة الفػػػروض مّمػػػكػػػاف فػػػي الحضػػػر  وقصػػػرًا إذا كػػػاف فػػػي السػػػفر  ویعمػػػـ حػػػاؿ بقّیػػػ

ة ولػػو فػػي الجمیػع عمػػى حصػػوؿ العمػـ ب تیػػاف مػػا اشػتغمت بػػو الذّمػػ لمػػدار ذكرنػا  وا
 عمى وجو التردید.

ذا  یجػػب  لػػـفػػي فػػوات فریضػػة أو فػػرائض  ذا شػػؾّ إ :ٕٛٚمسػػألة  القضػػاء  وا 
ف كػػاف عمػى األقػؿّ  لػػو االقتصػار  جػاز  واألكثػر  د بػػیف األقػؿّ عمػـ بػالفوات وتػردّ    وا 

 العمـ بالفراغ.ى یحصؿ حتّ  األحوط استحبابًا التكرار 
یحصػػؿ   مػػا لػػـ التػػأخیر  فػػي القضػػاء  فیجػػوز   الفػػور یجػػب ال :ٜٕٚمسػػألة 

 ة.في تفریغ الذمّ  التياوف
اإلتیػػػػػاف  تقػػػػػدیـ القضػػػػػاء عمػػػػػى الحاضػػػػػرة  فیجػػػػػوز یجػػػػػب  ال :ٖٓٚمسػػػػػألة 
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ذلػػؾ إذا خػػاؼ فػػوت  بالحاضػػرة لمػػف عمیػػو القضػػاء ولػػو كػػاف لیومػػو  بػػؿ یسػػتحبّ 
اّل  ف   اسػػػتحبّ فضػػػیمة الحاضػػػرة  وا  كػػػاف األحػػػوط اسػػػتحبابًا تقػػػدیـ تقػػػدیـ الفائتػػػة  وا 

العػدوؿ إلػى الفائتػة مػف الحاضػرة  الفائتة خصوصًا في فائتة ذلؾ الیػوـ  ویسػتحبّ 
 تتعػّیف وفػی ضػیؽ الوقػت فػوات وقػت فضػیمتيا یوجػب   لػـمػا  ياإذا غفؿ وشرع فی

 .تزاحميا الفائتة الالحاضرة و 
 یاف بالنوافؿ.لمف عمیو القضاء اإلت یجوز  :ٖٔٚمسألة 
اإلتیػػػاف بالقضػػػػاء جماعػػػة  سػػػواء أكػػػػاف  بػػػػؿ یسػػػتحبّ  یجػػػوز  :ٕٖٚمسػػػألة 

 فیجػػػوز  مػػػاـ والمػػػأموـ حػػػاد صػػػبلة اإلتّ ا یجػػػب الیػػػًا  و مػػػاـ قاضػػػیًا أیضػػػًا أـ مؤدّ اإل

 خری.األُ  اقتداء مف یقضي إحدی الصموات الیومّیة بمف یصّمي
 عمػػـ بارتفػػاع العػػذر و  ة لعػػذر مػػف الصػػبلة التاّمػػ یػػتمّكف لػػـ مػػف  :ٖٖٚسػػألة م

 القضػاء إلػى زمػاف رفػع العػذر  ویجػوز  بعد ذلؾ فػاألحوط لزومػًا لػو مطمقػًا تػأخیر 

وعػدـ  العمر  بؿ إذا احتمػؿ بقػاء العػذر  إذا عمـ بعدـ ارتفاعو إلى آخر  لو البدار 
فػػػػاألحوط وجوبػػػػًا مطمقػػػػًا تجدیػػػػد  ارتفاعػػػػو أیضػػػػًا  ولكػػػػف إذا قضػػػػى وارتفػػػػع العػػػػذر 

تجدیػػده إذا كػػاف الخمػػؿ فػػي  یجػػب الكػػاف الخمػػؿ فػػي األركػػاف  و  ا إذاالقضػػاء فیمػػ
 غیرىا.

یقضیيا في ورد واحػد أّذف وأقػاـ  إذا كاف عمیو فوائت وأراد أف :ٖٗٚمسألة 
ذا أراد اإلتیػػاف بػػاألذاف فیيػػا أیضػػًا  ولػػى  واقتصػػر لؤلُ  عمػػى اإلقامػػة فػػي البػػواقي  وا 

 ى األحوط لزومًا.أتى بو رجاًء عم
ف كػػاف االسػػتنابة فػػي قضػػاء الفوائػػت مػػا داـ حّیػػ جػػوز ت ال :ٖ٘ٚمسػػألة  ًا وا 

 عاجزًا عف إتیانيا أصبًل.
تمػریف الطفػؿ عمػى أداء الفػرائض والنوافػؿ وقضػائيا   یسػتحبّ  :ٖٙٚمسألة 
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ى عبػػػادة  وعباداتػػػو مشػػػروعة  فػػ ذا بمػػػغ فػػػي أثنػػػاء الوقػػػت وقػػػد صػػػمّ  بػػؿ عمػػػى كػػػؿّ 
 أجزأت.

 فصؿ
 قضاء صالة المّيت مف ولّيو

حػاؿ  األكبػر  وىػو الولػد الػذكر  - تالمّیػ األحػوط وجوبػًا لػوليّ  :ٖٚٚمسألة 
عػػدا  - مػػؤمف مػػف الفػػرائض الیومّیػػة وغیرىػػاأف یقضػػي مػػا فػػات أبػػاه ال - المػػوت

- مف نػوـ ونحػوه إذا تمّكػف األب مػف قضػائو ولػـ لعذر  - الموّقت الواجبة بالنذر 
فیػو  یعػذر  لجيػؿ ال عمیو قضاء ما فاتو عمػدًا أو أتػى بػو فاسػداً  یجب بلیقضو  ف
ف كػػػاف األحػػػوط األولػػػى  یػػػتمّكف مػػػف قضػػػائو لضػػػیؽ الوقػػػت أو ومػػػا لػػػـ غیػػػره  وا 

 أیضًا. ـّ عنو جمیع ذلؾ  كما أّف األحوط األولى القضاء عف األُ  قضيی أف
عمیػػو یجػػب  لػػـًا أو مجنونػػًا المػػوت صػػبیّ  حػػاؿ إذا كػػاف الػػوليّ  :ٖٛٚمسػػألة 

 إذا بمغ أو عقؿ.  القضاء
يمػا عمػى نحػو كػاف الوجػوب عمی ا تساوى الػذكراف فػي السػفّ : إذٜٖٚمسألة 

د الفائػػت  وعدمػو كمػػا بػیف إمكػػاف التوزیػع كمػػا إذا تعػدّ  فػػرؽ بل  بػالوجػوب الكفػػائيّ 
 حد أو كاف وترًا.إذا اتّ 

القضػاء یجػب   لػـیف أو أشخاص بیف شخص إذا اشتبو األكبر  :ٓٗٚمسألة 
ف كػػػػػاف األحػػػػػوط األولػػػػى ال الوجػػػػػوب  عمػػػػػؿ عمػػػػى نحػػػػػوعمػػػػى أّي واحػػػػػد مػػػػنيـ  وا 

 .الكفائيّ 
ا وجػػب عمیػػو ت مّمػػقضػػاء مػػا فػػات المّیػػ عمػػى الػػوليّ  یجػػب ال :ٔٗٚمسػػألة 
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 ب جارة أو غیرىا.أداؤه عف غیره 
لػو كػاف ممنوعػًا عػف اإلرث بقتػؿ  القضاء عمى الوليّ  یجب ال :ٕٗٚمسألة 
 أو غیره.

ره القضػػاء عمػػى غیػػ یجػػب ال بعػػد مػػوت أبیػػو إذا مػػات األكبػػر  :ٖٗٚمسػػألة 
 إخراجو مف تركتو. یجب الفاألكبر  و  األكبر مف إخوتو 

وكػػػػذا إذا  ت سػػػػقط عػػػػف الػػػػوليّ ع شػػػػخص عػػػػف المّیػػػػإذا تبػػػػرّ  :ٗٗٚمسػػػػألة 
یسػقط عنػو  ولػو أوصػى  یعمػؿ فػبل  ا إذا لػـمػؿ األجیػر  وأّمػوقػد ع اسػتأجره الػوليّ 

 سػػواء أتػػـّ  ة نافػػذة شػػرعًا سػػقط عػػف الػػوليّ عنػػو وكانػػت الوصػػیّ  ت باالسػػتئجار المّیػػ
 بالعمؿ صحیحًا أـ ال. وأتى األجیر  االستئجار 
ذا  یجػػب لػػـت فػػي فػػوات شػػيء مػػف المّیػػ إذا شػػؾّ  :٘ٗٚمسػػألة  القضػػاء  وا 

ذا عمػـ بفػوات شػيء وشػؾّ عمػػى األقػؿّ  لػو االقتصػار  فػي مقػداره جػاز  شػؾّ  فػػي    وا 
 قضاء أبیو لو فاألحوط وجوبًا قضاؤه.

قضػاؤه  عمى الػوليّ یجب  الما و أو فات ت وليّ لممیّ یكف  لـإذا  :ٙٗٚمسألة 
ف كاف القضاء أحػوط اسػتحبابًا بالنسػبة یجب  لـ القضاء عنو مف صمب الماؿ  وا 

 القاصریف مف الورثة. إلى غیر 
ف وجػد مػف منػو سػنّ  یوجػد أكبػر  مػف ال المػراد مػف األكبػر  :ٚٗٚألة مسػ ًا  وا 

 انعقادًا لمنطفة.ىو أسبؽ منو بموغًا أو أسبؽ 
فیػػو  التػػأخیر  ت فیجػػوز ف المّیػػفػػي القضػػاء عػػ الفػػور یجػػب  ال :ٛٗٚمسػػألة 

 یبمغ حّد اإلىماؿ.  لـ ما
 يػا فاتػت لعػذر یدري أنّ  ت فوائت ولكف العمى المیّ  عمـ أفّ  إذا :ٜٗٚمسألة 
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 عمیو القضاء. یجب ال مف نوـ أو نحوه أو ال لعذر 
تكمیػػؼ نفسػػو اجتيػػادًا  والسػػيو یراعػػي الػػوليّ  فػػي أحكػػاـ الشػػؾّ  :ٓ٘ٚمسػػألة 

 و تقمیدًا  وكذا في أجزاء الصبلة وشرائطيا.أ
الصػػبلة بحسػػب  مقػػدار  إذا مػػات فػػي أثنػػاء الوقػػت بعػػد مضػػيّ  :ٔ٘ٚمسػػألة 

 قضاؤىا عنو. ي  فاألحوط وجوبًا لموليّ حالو قبؿ أف یصمّ 



 

 المقصد الثامف
 ما يمحؽ بيا مف أحکاـ اإلجارة والنيابةو    صالة االستئجار

 فػػي إاّل  - فػػي الواجبػػات ولػػو مػػع عجػػزىـ عنيػػاالنیابػػة عػػف األحیػػاء  تجػػوز  ال
  عمیػو الحػجّ   ف استقرّ إذا كاف عاجزًا عف المباشرة وكاف موسرًا  أو كاف ممّ  الحجّ 

ات النیابػة عػػنيـ فػي بعػػض المسػػتحبّ  وتجػػوز  - عنػو یسػػتنیب مػف یحػػجّ  فیجػب أف
)صػّمی  النبػيّ  ة  وزیػارة قبػر ف لػیس بمّكػوالعمرة  والطػواؼ عّمػ ة مثؿ الحجّ العبادیّ 

یتبػػػع ذلػػػؾ مػػػف الصػػػبلة  بػػػؿ  ومػػػا )عمػػػیيـ السػػػبلـ( ةاألئّمػػػ وقبػػػور  ا عمیػػو وآلػػػو(
النیابػػة عػػف األمػػوات فػػي  ات رجػػاًء  كمػػا تجػػوز النیابػػة فػػي جمیػػع المسػػتحبّ  تجػػوز 

 .اتالواجبات والمستحبّ 
 اتإىػػداء ثػػواب العمػػؿ إلػػى األحیػػاء واألمػػوات فػػي الواجبػػات والمسػػتحبّ  ویجػػوز 

 ةء أصػػػحاب األئّمػػػبعػػػض الروایػػػات وحكػػػي فعمػػػو عػػػف بعػػػض أجػػػبّل ورد فػػػي كمػػػا  -
أو  حػي   أف یعطػي ثػواب عممػو آلخػر  تعػالیبأف یطمب مف ا  - )عمیيـ السبلـ(

 ت.میّ 
العبػػػادات عػػػف األمػػػوات   لمصػػبلة ولسػػػائر  االسػػػتئجار  یجػػػوز  :ٕ٘ٚمسػػػألة 
 ًا أوو ولّیػػًا أوصػیّ  تيـ بفعػؿ األجیػر  مػف دوف فػرؽ بػیف كػوف المسػتأجر وتفػرغ ذّمػ

 ًا.وارثًا أو أجنبیّ 
العقػؿ  وكػذا اإلیمػاف والبمػوغ عمػى األحػوط  األجیػر  فػي یعتبر  :ٖ٘ٚمسألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضطع 

عػػػاؤه ذلػػػؾ ادّ  یكفػػػي صػػػؿ العمػػػؿ نیابػػػة  والإتیانػػػو بأ أیضػػػًا إحػػػراز  ًا  ویعتبػػػر لزومػػػ
صػػّحتو أمكػػف  صػػؿ إتیانػػو بػػو نیابػػة وشػػّؾ فػػيأ أحػػرز  عمػػی األحػػوط لزومػػًا  ولػػو

اجتيػػادًا أو  - ة فیػو مػع احتمػػاؿ كونػو عارفػًا بأحكػػاـ القضػاءلصػػحّ جػراء أصػالة اإ
عػػف  یقصػػد النیابػػة أف ویجػػب عمػػى األجیػػر  أو عارفػػًا بطریقػػة االحتیػػاط  - تقمیػػداً 
قصػد تفریغيػا  ویكفػي ت بة المّیػمطابقًا لما فػي ذّمػ یأتي بالعمؿ القربيّ  ت بأفالمیّ 

 و إلیػػػػػو بالنیابػػػػػة الػػػػػذي كػػػػػافالمتوّجػػػػػ یقصػػػػػد امتثػػػػػاؿ األمػػػػر  أف اً فػػػػي وقوعػػػػػو قربّیػػػػػ
ت النیابػػػة عػػػف المّیػػػ ًا بعػػػدىا  كمػػػا إذا نػػػذر وجوبّیػػػ ًا قبػػػؿ اإلجػػػارة وصػػػار اسػػػتحبابیّ 
 ت.ة المیّ ب عمیو فراغ ذمّ ب بالعمؿ ىو النائب  ویترتّ فالمتقرّ 

مػػف الرجػػؿ والمػػرأة عػػف الرجػػؿ والمػػرأة   كػػؿّ  اسػػتئجار  یجػػوز  :ٗ٘ٚمسػػألة 
ف بالجيرّیػػ خفػػات حػػاؿ نفسػػو  فالرجػػؿ یجيػػر واإل فػػي الجيػػر  ویراعػػي األجیػػر  ة وا 

 ف نابت عف الرجؿ.عمیيا وا   جير  اف نائبًا عف المرأة  والمرأة الك
مطمقػػًا عمػػى األحػػوط لزومػػًا  ذوي األعػػذار  اسػػتئجار   یجػػوز ال :٘٘ٚمسػػألة 
 ر  إذا تعػذّ ـ إاّل ة أو المسػموس أو المتػیمّ عف القیاـ أو عف الطيػارة الخبثّیػ كالعاجز 

مراعػػػاة یتػػػرؾ  بلإشػػػكاؿ  فػػػ ع العػػػاجز ت مػػػع تبػػػرّ المّیػػػة ىـ  بػػػؿ فػػػي فػػػراغ ذّمػػػغیػػػر 
ف ذي الجبیػػرة ویكفػػي تبرّ  اسػػتئجار  مقتضػػى االحتیػػاط فػػي ذلػػؾ  نعػػـ یجػػوز  عػػو وا 

 كاف األحوط استحبابًا خبلفو.
ذا استأجر  إلػى زمػاف رفػع العػذر   التػأخیر عػاجزًا وجػب عمیػو  فصار  القادر  وا 

ف  ت اإلجارة.ضاؽ الوقت انفسخ وا 
اإلتیػػاف بالصػػبلة عمػػى مقتضػػى تكمیػػؼ نفسػػو  لؤلجیػػر  یجػػوز  :ٙ٘ٚمسػػألة 

مػػػف  الغیػػػر  ؽ اإلجػػارة بالصػػػحیح فػػػي نظػػػر  مػػػع تقییػػػد متعّمػػػاجتيػػادًا أو تقمیػػػدًا  إاّل 



 ططع/ صّة اِستُجار  - الصّةكتاب  

 

و تكػػػوف ا صػػریحًا أو النصػػػراؼ إطبلقػػو إلیػػػو  ف ّنػػأو غیرىمػػا إّمػػػ ت أو الػػػوليّ المّیػػ
ف معػػػو بفسػػػاد العبػػػادة  وىكػػػذا یتػػػیقّ   د مػػػا لػػػـدئػػػٍذ العمػػػؿ بمقتضػػػى التقییػػػوظیفتػػػو عن

أو  تقییػػػد آخػػػر  كمػػػا إذا قّیػػػده ب عػػػادة الصػػػبلة مػػػع حصػػػوؿ الشػػػؾّ  الحكػػػـ فػػػي أيّ 
ف أمكف عبلجيا ف نّ   ف عمیو العمؿ بمقتضى ذلؾ.و یتعیّ السيو فیيا وا 

أو  لمتقیید بذلؾ صریحاً  - إذا كانت اإلجارة عمى نحو المباشرة :ٚ٘ٚمسألة 
لغیػػره  غیػػره لمعمػػؿ وال یسػػتأجر  أف لؤلجیػػر   یجػػوز ال - ؽ إلیػػوالنصػػراؼ اإلطػػبل

  یجوز الغیره  ولكف  لو أف یستأجر  جاز  ا إذا كانت مطمقةع عنو فیو  أمّ یتبرّ  أف
 إذا أتى بػبعض العمػؿ ولػو قیمة مف األجرة في إجارة نفسو إاّل  یستأجره باألقؿّ  أف

ت متعػّددة بحسػب عػدد الصػموات و ىذا مع عدـ انحبلؿ اإلجارة إلی إجػارا قمیبًل 
ي باألقػّؿ لمبػاق یػأتي ببعضػيا ویسػتأجر  أف یجوز  فبل - كما لعّمو المتعارؼ - إاّل 

 إجارة نفسو. قیمة مف األجرة في
و یػػأِت بالعمػػؿ كّمػػ  نػػة فمػػـة معیّ مػػدّ  لؤلجیػػر  ف المسػػتأجر إذا عػػیّ  :ٛ٘ٚمسػػألة 

ذا أتػػى بػػو  مػػف المسػػتأجر  بػػ ذف اإلتیػػاف بػػو بعػػدىا إاّل   یجػػز لػػـأو بعضػػو فیيػػا  وا 
ف برئت ذمّ   بعدىا بدوف إذنو لـ  ة المنوب عنو بذلؾ.یستحؽ األجرة وا 

 األجیػػر  إذا فسػخت اإلجػارة بعػد العمػػؿ لغػبف أو لغیػره اسػتحؽّ  :ٜ٘ٚمسػألة 

ف بطػػبلف اإلجػػارة  ولكػف إذا كانػػت أجػػرة المثػؿ أزیػػد مػػف أجػرة المثػػؿ  وكػػذا إذا تبػیّ 
 الزائد. یستحؽّ   حیف اإلجارة عالمًا بذلؾ لـ یر جاة وكاف األاألجرة المسمّ 
ة العمػػػػػػؿ مػػػػػػف حیػػػػػػث االشػػػػػػتماؿ عمػػػػػػى ف كیفّیػػػػػػتعػػػػػػیّ   لػػػػػػـ إذا :ٓٙٚمسػػػػػػألة 

 ات یجب اإلتیاف بو عمى النحو المتعارؼ.المستحبّ 
ة أو بعػػض مػػا الركنّیػػ بعػػض الواجبػػات غیػػر  إذا نسػػي األجیػػر  :ٔٙٚمسػػألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظطع 

ة جػػارة حقیقػػة ىػػو تفریػػغ ذّمػػؽ اإلعّمػػات فػػ ف كػػاف متاإلتیػػاف بػػو مػػف المسػػتحبّ  یمزمػو
ا وأّمػػ األجػػرة كاممػػة  اسػػتحؽّ  - لمتعارفػػةكمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي اإلجػػارات ا - تالمّیػػ

نحػو  عمػى - مػثبلً  - اإلتیاف بالمستحبّ اإلجارة بذات العمؿ ف ف لوحظ مع تعّمؽ 
ف أخػػذ شػػرطًا اقتضػػی ثبػػوت الخیػػار   تنبسػػط األجػػرة عمیػػو یػػنقص منيػػا بالنسػػبة  وا 

ف كػػػػاف عنػػػػد تخّمفػػػػو فمػػػػو فسػػػػل فعمیػػػػو لؤلجیػػػػر  ر لممسػػػػتأج  أجػػػػرة مثػػػػؿ العمػػػػؿ  وا 
 شیئًا. األجیر  یستحؽّ  عمیو لـ مخّصصًا لمعمؿ المستأجر 

 جػػػاز  واألكثػػػر  عمیػػػو بػػػیف األقػػػؿّ  د العمػػػؿ المسػػػتأجر إذا تػػػردّ  :ٕٙٚمسػػػألة 

ذا تردّ عمى األقؿّ  االقتصار   د بیف متباینیف وجب االحتیاط بالجمع.  وا 
یجػػػب تعیػػػیف المنػػػوب عنػػػو ولػػػو إجمػػػااًل  مثػػػؿ أف ینػػػوي مػػػف  :ٖٙٚمسػػػألة 

 أو صاحب الماؿ أو نحو ذلؾ. قصده المستأجر 
انفسػخت اإلجػارة  ت قبؿ عمؿ األجیر ع عف المیّ ع متبرّ إذا تبرّ  :ٗٙٚمسألة 

تػو واقعػًا وكػاف العمػػؿ ا إذا احتمػػؿ عػدـ فػراغ ذمّ ت  وأّمػة المّیػمػع الیقػیف بفػراغ ذّمػ
یػؤتى بػو باحتمػاؿ التفریػغ فیجػب عمیػو حینئػٍذ العمػؿ عمػى  مػا یعـّ عمیو  المستأجر 

 طبؽ اإلجارة.
 مػػػع عػػػدـ اشػػػتراط االنفػػػراد اإلتیػػػاف بصػػػبلة االسػػػتئجار  یجػػػوز  :٘ٙٚمسػػػألة 

 یعمػػػـ لػػػـولكػػػف إذا كػػػاف اإلمػػػاـ أجیػػػرًا و  أـ مأمومػػػًا  جماعػػػة  إمامػػػًا كػػػاف األجیػػػر 
ة أشػػكؿ االئتمػػاـ و احتیاطّیػػة المنػػوب عنػػو بالصػػبلة بػػأف كانػػت صػػبلتباشػػتغاؿ ذّمػػ

لئلمػاـ ترتیػب أحكػاـ  یكػف  لػـة أجیرًا وكانت صبلتو احتیاطّیػ بو  ولو كاف المأموـ
 الجماعة عمى اقتدائو.

عمیػػػػػو  قبػػػػػؿ اإلتیػػػػػاف بالعمػػػػػؿ المسػػػػػتأجر  إذا مػػػػػات األجیػػػػػر  :ٙٙٚمسػػػػػألة 
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 ؽ اإلجػػارة خصػػوص العمػػؿ المباشػػريّ واشػػترطت المباشػػرة عمػػى نحػػو یكػػوف متعّمػػ
فاألجػرة المسػمّ اإلجارة  ووجب عمى الوارث رّد بطمت  تشػترط   لػـ اة مػف تركتػو  وا 

ة  الػدیوف المالّیػ فػي سػائر مف تركتػو  كمػا  المباشرة وجب عمى الوارث االستئجار 
ذا  ة ت مشػػغوؿ الذّمػػعمػػى الػػوارث شػػيء ویبقػػى المّیػػیجػػب  لػػـلػػو تركػػة  تكػػف  لػػـوا 

 بالعمؿ أو بالماؿ.
 جر المسػػػتأ فػػػي أفّ  مػػػثبًل فشػػػؾّ  لصػػػبلة شػػػير نفسػػػو  إذا آجػػػر  :ٚٙٚمسػػػألة 

وجػب االحتیػاط  جر االسػتعبلـ مػف المػؤ یمكػف   لػـو  أو الحضر  عمیو صبلة السفر 
مػثبًل وجػب  يػا الصػبح أو الظيػر فػي أنّ  نفسو لصبلة وشػؾّ  بالجمع  وكذا لو آجر 

 اإلتیاف بيما.
أتػى بيػا قبػؿ و أّنػیعمـ   لـت فوائت و و كاف عمى المیّ عمـ أنّ إذا  :ٛٙٚمسألة 
 كانت بحكـ ما عمـ عدـ إتیانو بو.  موتو أو ال
ف نفسو لصػبلة أربػع ركعػات مػف الػزواؿ فػي یػوـ معػیّ  إذا آجر  :ٜٙٚمسألة 

 یصػػؿ  عصػػر   أربػػع ركعػػات ولػػـ ي مػػف الوقػػت مقػػدار ى بقػػحتّػػ ر إلػػى الغػػروب فػػأخّ 

ة ولكػػػف لػػػو أتػػػى بالصػػػبلة االسػػػتئجاریّ  ذلػػػؾ الیػػػوـ وجػػػب اإلتیػػػاف بصػػػبلة العصػػػر 
ف أتػػى بصػػبلة نفسػػو وفػػّوت االسػػتئجاریّ یحكػػـ بصػػحّ  كػػاف  ة عمػػى المسػػتأجر تيا  وا 

یفسػػخيا ویطالػػب بػػػأجرة  اة  ولػػو أف الالبػػة بػػػاألجرة المسػػمّ لػػو فسػػل اإلجػػارة والمط
ف زادت عمى األجرة المسمّ   اة.المثؿ وا 

و بأّنػػ حػػاؿ اإلخبػػار  عدالػػة األجیػػر  األحػػوط اسػػتحبابًا اعتبػػار  :ٓٚٚمسػػألة 
ف كػػاف یكفػػي االطمئنػػاف بصػػدقو  بػػؿ یكفػػي االطمئنػػاف  اسػػتؤجر  مػػاى أدّ  عمیػػو  وا 

 العمؿ منو نیابة مع احتماؿ إتیانو بو عمى الوجو الصحیح. بأصؿ صدور 
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 فصؿ
 أمارات الموت وظيفة مف عميو واجبات شرعّية عند ظيور 

 یجػػب عمػػى مػػف عمیػػو واجػػب مػػف الصػػبلة والصػػیاـ أف یبػػادر  :ٔٚٚمسػػألة 

ف مػػف االمتثػػاؿ بػػالتمكّ  یطمػػئفّ   ذا ظيػػرت أمػػارات المػػوت  بػػؿ إذا لػػـإإلػػى القضػػاء 
وكػػػػاف لػػػػو مػػػػاؿ لزمػػػػو  فػػػػي المسػػػػتقبؿ وجبػػػػت عمیػػػػو المبػػػػادرة أیضػػػػًا  فػػػػ ف عجػػػػز 

مػػػف ثمثػػػو  ة بػػػو  ویخػػػرج حینئػػػذٍ االسػػتیثاؽ مػػػف أدائػػػو عنػػػو بعػػػد وفاتػػػو ولػػو بالوصػػػیّ 
ف كسائر  عػًا عنػو تبرّ  یقضیو شػخص آخػر  لو ماؿ واحتمؿ أفیكف  لـ الوصایا  وا 

 ة بو أیضًا.وجبت عمیو الوصیّ 
ذا كػػاف عمیػػو دیػػف مػػاليّ  لمنػػاس وكػػاف لػػو تركػػة لزمػػو االسػػتیثاؽ مػػف وصػػولو  وا 

ياد عمیيػا  ىػذا فػي الػدیف الػذي ة بػو واالستشػإلى صاحبو بعد مماتػو ولػو بالوصػیّ 
اّل قػادرًا عمػى وفائػو   یكػف  لػـیطالبػو بػو الػدائف أو   أجمو بعُد أو حّؿ ولػـ یحؿّ   لـ  وا 

ف المبػػادرة إلػػىفتجػػب  ذا كػػاف عمیػػو شػػيء مػػف   لػػـ وفائػػو فػػورًا وا  یخػػؼ المػػوت  وا 
بًل نػػًا مػػف أدائػػو فعػػة مثػػؿ الزكػػاة والخمػػس والمظػػالـ فػػ ف كػػاف متمكّ الحقػػوؽ الشػػرعیّ 

ف عمـ ببقائو حیّ  التأخیر   یجوز الوجبت المبادرة إلى ذلؾ و   ًا.وا 
ف عجػػز  االسػػتیثاؽ مػػف أدائػػو بعػػد عػػف األداء وكانػػت لػػو تركػػة وجػػب عمیػػو  وا 

ف الوصیّ وفاتو ولو ب ي مػا یػؤدّ  ركة واحتمػؿ أفلو ت یكف  لـة بو إلى ثقة مأموف  وا 
حسانًا وجبػت الوصػیّ عمیو بعض المؤمنیف تبرّ  ة بػو أیضػًا  ىػذا ودیػوف النػاس عًا وا 

ف لػػـشػػرعیّ ة الوالحقػػوؽ المالّیػػ نعػػـ  ت بيػػا یػػوِص المّیػػ  ة تخػػرج مػػف أصػػؿ التركػػة وا 
 .(2032المسألة ) یخّصو سیأتي في لمخمس حكـ



 

 المقصد التاسع
 صالة الجماعة

 وفیو فصوؿ:
 ؿالفصؿ األوّ 

 موارد مشروعّية الجماعة
تثبػػػت   و لػػػـصػػػبلة الطػػػواؼ ف ّنػػػ لفػػػرائض  غیػػػر الجماعػػػة فػػػي جمیػػػع ا تسػػػتحبّ 

ة خصوصػًا فػي یومّیػد االسػتحباب فػي الصػموات الة الجماعػة فیيػا  ویتأّكػمشروعیّ 
فػي الصػبح والعشػاءیف  وليػا ثػواب عظػیـ  وقػد ورد فػي الحػّث  سّیما والة  األدائیّ 

 یػػرد مثميػػػا فػػػي أكثػػػر   كثیػػػرة ومضػػامیف عالیػػػة لػػػـ يػػا أخبػػػار عمیيػػا والػػػذـّ عمػػػى ترك

 ات.المستحبّ 
تجػػػب الجماعػػػػة فػػػػي الجمعػػػػة والعیػػػدیف مػػػػع اجتمػػػػاع شػػػػرائط  :ٕٚٚمسػػػػألة 

ذلػؾ  نعػـ قػد  ر باألصػؿ فػي غیػتجب  الا  و تيالوجوب وىي حینئٍذ شرط في صحّ 
أو نحػػوه  أو لضػػیؽ الوقػػت عػػف إدراؾ ركعػػة أو عػػف إدراؾ  تجػػب بػػالعرض لنػػذر 
 یيػػا أو لغیػػر  باالئتمػػاـ  أو لعػػدـ تعّممػػو القػػراءة مػػع قدرتػػو عمتمػػاـ الصػػبلة فیػػو إاّل 

 ذلؾ. 
ف وجبػػػت تشػػػرع الجماعػػػة لشػػػيء مػػػف النوافػػػؿ األصػػػمیّ  ال :ٖٚٚمسػػػألة  ة وا 

عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وتسػػػتثنى مػػف ذلػػؾ صػػػبلة أو نحػػوه مطمقػػػًا  بالعػػارض لنػػذر 
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نفػػػػبًل  بيػػػػا فیمػػػػا صػػػػار  بػػػػأس الالجماعػػػػة مشػػػػروعة فیيػػػػا  وكػػػػذا  االستسػػػػقاء فػػػػ فّ 
 شرائط الوجوب. ر الجماعة في صبلة العیدیف مع عدـ توفّ  بالعارض  فتجوز 

ي ة بمػف یصػمّ ي إحػدى الصػموات الیومّیػاقتداء مف یصمّ  یجوز  :ٗٚٚمسألة 
ف اخت والتمػاـ  وكػذا  واإلخفػات  واألداء والقضػاء  والقصػر  مفا بػالجير اأُلخرى  وا 

ف اختمفػػػػت اآلیتػػػػاف كمػػػػا إذا اقتػػػػدى فػػػػي صػػػػبلة ي اآلیػػػػة بمصػػػػمّ مصػػػػمّ  ي اآلیػػػػة وا 
 ا الجماعػػػػة فػػػػػي غیػػػػػر أّمػػػػػالكسػػػػوؼ قضػػػػػاًء بصػػػػػبلة الخسػػػػوؼ أداًء أو العكػػػػػس  و 

 تيا.تثبت مشروعیّ   الكسوفیف فمـ
ي العیػػػػػدیف أو اآلیػػػػػات أو صػػػػػبلة صػػػػػمّ ة بمي الیومّیػػػػػاقتػػػػػداء مصػػػػػمّ   یجػػػػػوز الو 

وكػذا الحكػـ فػي  - عمى األحوط وجوبًا في األخیػرة - األموات أو صبلة الطواؼ
ة بصػػبلة االحتیػػاط  واألحػػوط االقتػػداء فػػي الصػػبلة الیومّیػػ  یجػػوز الالعكػػس  كمػػا 

ا ة أو بصػػػبلة االحتیػػػػاط  وأّمػػػػوجوبػػػًا تػػػػرؾ االقتػػػداء فػػػػي صػػػػبلة االحتیػػػاط بالیومّیػػػػ
ا اقتػػداء مػػف ي وجوبػػًا  وأّمػػاالقتػػداء فیيػػا بمػػف یصػػمّ  ة فیجػػوز حتیاطّیػػالصػػموات اال

یخمػػػو عػػػف إشػػػكاؿ  بػػػؿ یشػػػكؿ اقتػػػػداء  ي احتیاطػػػًا فػػػػبلي وجوبػػػًا بمػػػف یصػػػمّ مّ یصػػػ
 إذا كانت جية احتیػاط اإلمػاـ جيػة الحتیػاط المػأموـ أیضػًا المحتاط بالمحتاط إاّل 

مػػا إعػػادة الوضػػوء یا عػػف وضػػوء بمػػاء مشػػتبو بالمضػػاؼ غفمػػة فمزميكمػػا إذا صػػمّ 
 والصبلة احتیاطًا.

الجمعػػػة والعیػػػدیف  فػػي غیػػػر  - عػػدد تنعقػػػد بػػػو الجماعػػػة أقػػػؿّ  :٘ٚٚمسػػػألة 
اثنػػاف أحػػدىما اإلمػاـ ولػػو كػػاف المػػأموـ امػػرأة أو  - تيما بالجماعػػةالمشػروط صػػحّ 

 - تيما بالجماعػػػػػةالمشػػػػػروط صػػػػػحّ  وفػػػػػي العیػػػػػدیف - ا فػػػػػي الجمعػػػػػةًا  وأّمػػػػػصػػػػػبیّ 
 مف الرجاؿ أحدىـ اإلماـ. بخمسة تنعقد إاّل  فبل



 ؽطع/  أحکاـ النیٌّ فً الجمافٌ - الصّةكتاب  

 

 الفصؿ الثاني
 أحکاـ النّية في الجماعة

 ة المػػأموـ لبلئتمػػاـ ولػػو كػػاف اإلمػػاـ جػػاىبلً تنعقػػد الجماعػػة بنّیػ :ٙٚٚمسػػألة 
قصػد اإلمامػة  تنعقػد  نعػـ یعتبػر   ینػِو المػأموـ لػـ  نػاٍو لئلمامػة  فػ ذا لػـ بذلؾ غیػر 

ینػػوي  كػػاف اإلمػػاـ معیػػدًا  بػػأفماعػػة إذا فػػي الجمعػػة والعیػػدیف والصػػبلة المعػػادة ج
 يا إمامًا.الصبلة التي یجعمو المأموـ فی

االقتػػػداء بالمػػػأموـ إلمػػػاـ آخػػػر  وال بشخصػػػیف ولػػػو   یجػػػوز ال :ٚٚٚمسػػػألة 
تنعقػػد الجماعػػة  وال بأحػػد شخصػػیف عمػػى التردیػػد  والاقترنػا فػػي األقػػواؿ واألفعػػاؿ  

ئتمػػػػػاـ ب مػػػػػاـ ىػػػػػذه مثػػػػػؿ أف ینػػػػػوي اال إف فعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ  ویكفػػػػػي التعیػػػػػیف اإلجمػػػػػاليّ 
ف تردّ   ف عنده بیف شخصیف.د ذلؾ المعیّ الجماعة  أو بمف یسمع صوتو  وا 

 بنػػػى عمػػػى العػػػدـ وأتػػػـّ   و نػػػوى االئتمػػػاـ أـ الفػػػي أّنػػػ إذا شػػػؾّ  :ٛٚٚمسػػػألة 
ة الػػدخوؿ فػػي الجماعػػة وظيػػرت عمیػػو أحػػػواؿ و قػػاـ بنّیػػػى إذا عمػػـ أّنػػمنفػػردًا  حتّػػ
و لػیس لػو االئتماـ غفمة  ف ّنػ ینوِ   و لـأنّ  اإلنصات ونحوه ولكف احتمؿاالئتماـ مف 

 إتماـ صبلتو جماعة.
و أّنػػ و زیػػد فبػػاف فػػي األثنػػاءإذا نػػوى االقتػػداء بشػػخص عمػى أّنػػ :ٜٚٚمسػػألة 

ف بػػاف لػػو ذلػػؾ بعػػد یكػػف   لػػـعمػػرو انفػػرد فػػي صػػبلتو إذا  یعتقػػد عدالػػة عمػػرو  وا 
 ت صبلتو وجماعتو سواء اعتقد عدالتو أـ ال.الفراغ صحّ 
منيمػػػا كانػػػت  ة كػػػؿ  نّیػػػ ى اثنػػػاف وعمػػػـ بعػػػد الفػػػراغ أفّ : إذا صػػػمّ ٓٛٚمسػػػألة 

في عػدد الركعػات  ت صبلتيما  نعـ إذا كاف أحدىما قد شؾّ صحّ  اإلمامة لآلخر 
  یضػػػرّ  ابمػػػا ىػػػو وظیفػػػة المنفػػػرد مّمػػػ وأخػػػؿّ  ر أو األفعػػػاؿ فرجػػػع إلػػػى حفػػػظ اآلخػػػ
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ذا بصػحّ  -  ولو عف عذر - اإلخبلؿ بو ة عمػـ أف نّیػة الصػبلة بطمػت صػبلتو  وا 
منيمػػا الصػػبلة إذا كانػػت مخالفػػة  اسػػتأنؼ كػػؿّ  منيمػػا كانػػت االئتمػػاـ بػػاآلخر  كػػؿ  

د تػرؾ بمجػرّ  ال -  ولو كاف عف عذر - یوجب البطبلف مطمقاً  منفرد بمالصبلة ال
 ة االئتماـ.ؿ صحّ یّ القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخ

 أف اختیػػارًا إاّل  مػػاـ إلػػى آخػػر ة االئتمػػاـ مػػف إنقػػؿ نّیػػ  یجػػوز ال :ٔٛٚمسػػألة 
یعػػػرض لئلمػػػاـ مػػػا یمنعػػػو مػػػف إتمػػػاـ صػػػبلتو  مػػػف مػػػوت أو جنػػػوف أو إغمػػػاء أو 

حػدث سػػابؽ عمػى الصػػبلة  وكػذلؾ إذا أكمػػؿ اإلمػاـ صػػبلتو دوف  ر حػدث أو تػػذكّ 
لممػػأمومیف تقػػدیـ إمػػاـ  وفرضػػيـ التمػػاـ  فیجػػوز  المػػأمومیف لكػػوف فرضػػو القصػػر 

تمػػػاـ صػػػبلتيـ معػػػػو  و  آخػػػر   مػػػاـ اآلخػػػػر أف یكػػػوف اإل األحػػػوط األولػػػى اعتبػػػػار وا 

 منيـ.
 لممنفرد العدوؿ إلى االئتماـ في األثناء.  یجوز ال :ٕٛٚمسألة 
إذا عػػدؿ المػػأموـ إلػػى االنفػػراد فػػي أثنػػاء الصػػبلة اختیػػارًا ففػػي  :ٖٛٚمسػػألة 

بػػدا لػػو ذلػػؾ فػػي أـ  ؿ األمػػر ة جماعتػػو إشػػكاؿ  سػػواء أنػػوى االنفػػراد مػػف أوّ صػػحّ 
  مػػػع اإلخػػػبلؿ بوظیفػػػة المنفػػػرد فػػػ فّ ة الصػػػبلة إاّل بصػػػحّ   یضػػػرّ  و ال  ولكّنػػػاألثنػػػاء

اإلخػػبلؿ بػػو عػػف  یغتفػػر  بمػػا أخػػؿّ  األحػػوط لزومػػًا حینئػػٍذ إعػػادة الصػػبلة  نعػػـ إذا
القػراءة  فبل حاجة إلى اإلعادة  وىذا كما إذا بدا لػو العػدوؿ بعػد فػوات محػؿّ  عذر 

 أو بعد زیادة سجدة واحدة لممتابعة مثبًل.
 - أو بدونػػو لعػػذر  - أثنػػاء قػػراءة اإلمػػاـ إذا نػػوى االنفػػراد فػػي :ٗٛٚمسػػألة 

  تجزیػو قػراءة مػا بقػي منيػا عمػى األحػوط لزومػاً  والؿ وجبت عمیو القراءة مف األوّ 
بعػد قػراءة اإلمػاـ قبػؿ الركػوع  فتمزمػو القػراءة  لعػذر  بؿ وكػذلؾ إذا نػوى االنفػراد ال
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 حینئٍذ عمى األحوط لزومًا.
لػػػػو الرجػػػػوع إلػػػػى   یجػػػػوز المنفػػػػردًا و  ذا نػػػػوى االنفػػػػراد صػػػػار إ :٘ٛٚمسػػػػألة 
ذ بقائػو عمػى  عػـز عمػى عدمػو ففػي جػواز  ـ  ثُػ د في االنفػراد وعدمػوتردّ  ااالئتماـ  وا 

 مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾ. یترؾ بلتماـ إشكاؿ فاالئ
 بنى عمى العدـ.  و عدؿ إلى االنفراد أو الفي أنّ  إذا شؾّ  :ٙٛٚمسألة 
بالنسػػبة إلػػػى اإلمػػػاـ  قربػػػة  الفػػي الجماعػػػة قصػػد ال  یعتبػػػر ال :ٚٛٚمسػػألة 

ًا بالنسػػػبة إلػػػى المػػػأموـ  نعػػػـ إذا كػػػاف قصػػػد اإلمػػػاـ أو المػػػأموـ غرضػػػًا دنیوّیػػػ وال
ذلؾ ف ف نػوى بػذلؾ القربػة  أو تعب القراءة أو غیر  ص مف الشؾّ مباحًا مثؿ التخمّ 

اّل ت وترتّ صحّ   فبل عمى األحوط لزومًا. بت عمیيا أحكاـ الجماعة  وا 
قتػداء ي صػبلة ال اقتػداء سػيوًا أو جيػبًل بمػف یصػمّ إذا نػوى اال :ٛٛٚمسػألة 

قبػػؿ اإلتیػػاف بمػػا ینػػافي صػػبلة المنفػػرد عػػدؿ  ر فیيػػا كمػػا إذا كانػػت نافمػػة  فػػ ف تػػذكّ 
یحصػؿ منػػو   بعػػد الفػراغ ولػـ ر إذا تػذكّ  ت صػػبلتو  وكػذا تصػحّ إلػى االنفػراد وصػحّ 

اّل و عمدًا  المنفرد یوجب بطبلف صبلة ما   بطمت.سيوًا وا 

 الفصؿ الثالث
 کيفّية إدراؾ صالة الجماعة

ؿ قیػػػاـ اإلمػػػاـ ؾ الجماعػػػة بالػػػدخوؿ فػػػي الصػػػبلة مػػػف أوّ درَ تُػػػ :ٜٛٚمسػػػألة 
لمركعػػة إلػػى منتيػػى ركوعػػو  فػػ ذا دخػػؿ مػػع اإلمػػاـ فػػي حػػاؿ قیامػػو قبػػؿ القػػراءة أو 

وع فقػػػػػد أدرؾ الركعػػػػػة  حػػػػػاؿ الركػػػػػفػػػػػي أثنائيػػػػػا  أو بعػػػػػدىا قبػػػػػؿ الركػػػػػوع  أو فػػػػػي 
ؼ إدراكيػػا عمػػى االجتمػػاع معػػو فػػي الركػػوع فػػ ذا أدركػػو قبػػؿ الركػػوع وفاتػػو یتوّقػػ وال
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فػي    ویعتبػر فقػد أدرؾ الركعػة ووجبػت عمیػو المتابعػة فػي غیػره الركوع معو لعػذر 
یرفػػع اإلمػػاـ رأسػػو ولػػو كػػاف  لركػػوع قبػػؿ أفا یصػػؿ إلػػى حػػدّ  إدراكػػو فػػي الركػػوع أف

عمػػیيـ(  )رضػػواف ا تعػػالی لػػذكر  بػػؿ قػػاؿ بعػػض الفقيػػاءغػػو مػػف اذلػػؾ بعػػد فرا
ه یخػػرج بعػػد عػػف حػػدّ   واإلمػػاـ لػػـ الركػػوع وصػػولو إلػػى حػػدّ ؽ اإلدراؾ لمركعػػة ببتحّقػػ

ف كػػاف ىػػو مشػػغواًل بػػاليويّ  یخمػػو مػػف إشػػكاؿ  و اللرفع  لكّنػػواإلمػػاـ مشػػغواًل بػػا وا 
 مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾ. یترؾ فبل

لػو  ف عدـ إدراكو یجػوز ؿ إدراؾ اإلماـ راكعًا فتبیّ تخیّ إذا ركع ب :ٜٓٚمسألة 
 فػػػي إدراكػػػو اإلمػػػاـ راكعػػػًا مػػػع عػػػدـ تجػػػاوز  إتمػػػاـ صػػػبلتو فػػػرادى  وكػػػذا لػػػو شػػػؾّ 

ة فػػي ذلػػؾ بعػػد الركػػوع فػػیحكـ بصػػحّ  عنػػو كمػػا لػػو شػػؾّ  ا مػػع التجػػاوز   وأّمػػالمحػػؿّ 
 صبلتو جماعة.

اإلمػػػاـ راكعػػػًا  الػػدخوؿ فػػػي الركػػوع مػػػع احتمػػاؿ إدراؾ  یجػػػوز  :ٜٔٚمسػػألة 
اّل ف ف أدركو صحّ    بطمت الصبلة.ت الجماعة والصبلة  وا 

فرفػػع اإلمػػاـ رأسػػو قبػػؿ أف یصػػؿ إلػػى الركػػوع  إذا نػػوى وكّبػػر  :ٕٜٚمسػػألة 
 ـ  ثُػ منفػردًا  ومتابعػة اإلمػاـ فػي السػجود بقصػد القربػة المطمقػة  بػیف المضػيّ  ر تخیّ 

 المطمؽ. تاح والذكر مف االفت بعد القیاـ بقصد األعـّ  تجدید التكبیر 
 لػػو أف یكّبػػر  یجػػوز  د األخیػػر إذا أدرؾ اإلمػػاـ وىػػو فػػي التشػػيّ  :ٖٜٚمسػػألة 

ربػػة المطمقػػة ولكػػف ة القد بنّیػػلئلحػػراـ ویجمػػس معػػو بقصػػد المتابعػػة  ولػػو أف یتشػػيّ 
حاجػػة إلػػى  یسػّمـ عمػػى األحػوط وجوبػػًا  فػػ ذا سػّمـ اإلمػػاـ قػاـ لصػػبلتو مػػف غیػر  ال

ف لػـیحصو  استئناؼ التكبیر  ذا   ؿ لو بذلؾ فضؿ الجماعػة وا  تحصػؿ لػو ركعػة  وا 
بقصػد  لػو أف یكّبػر  ولػى أو الثانیػة مػف الركعػة األخیػرة جػاز أدركػو فػي السػجدة األُ 

د بقصػػد القربػػػة المطمػػؽ ویتابعػػػو فػػي السػػجود والتشػػػيّ  مػػف االفتتػػػاح والػػذكر  األعػػـّ 
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 لنحػػػو السػػػابؽ ویػػػػتـّ عمػػػػى ا د التكبیػػػر یقػػػػوـ بعػػػد تسػػػمیـ اإلمػػػػاـ فیجػػػدّ  ـ  ثُػػػ المطمقػػػة 
 صبلتو.

عًا ػػػػة فػػرأى اإلمػػاـ راكػػػػػذي فیػػو الجماعػػػػػاف الػػػػػالمك إذا حضػػر  :ٜٗٚمسػػألة 
 ـ  ثُػ لئلحػراـ فػي مكانػو وركػع  كب ر  اؼ أف یرفع اإلماـ رأسو إف التحؽ بالصؼّ ػػوخ

 سجوده في موضعو فیتـّ  أو یصبر  ى یمحؽ بالصؼّ یمشي في ركوعو أو بعده حتّ 

حاؿ القیاـ لمثانیة  سواء أكاف المشي إلى األماـ أـ إلػى الخمػؼ  حؽ بالصؼّ یم ـ  ثُ 
 مػػانع آخػػر  یكػػوف الینحػػرؼ عػػف القبمػػة  وأف  أـ إلػػى أحػػد الجػػانبیف  بشػػرط أف ال

یصػدؽ معػو االقتػػداء  ال البعػد بمقػػدار  یكػوف ال البعػد مػف حائػػؿ وغیػره  وأف غیػر 
فیو الطمأنینة حاؿ  یعتبر  اة وغیرىا ممّ   واألحوط لزومًا ترؾ االشتغاؿ بالقراءعرفاً 

 الرجمیف حالو. المشي  واألحوط األولى جّر 

 الرابعالفصؿ 
 شروط انعقاد الجماعة

 : اد الجماعة ُأمورفي انعق یعتبر 
بػػیف اإلمػػاـ والمػػأموـ حائػػؿ  وكػػذا بػػیف بعػػض المػػأمومیف  یكػػوف الأف  ؿ:األوّ 

و مػػف طػػرؼ مػػاـ كمػػف فػػي صػػفّ صػػاؿ باإلف یكػػوف واسػػطة فػػي االتّ مّمػػ مػػع اآلخػػر 
بػػػیف كػػػوف  فػػػرؽ الباإلمػػػاـ  و صػػػؿ و مػػػف یتّ فػػػي صػػػفّ  یكػػػف لػػػـامػػػو إذا اإلمػػػاـ أو قدّ 

 ى لػػػػو كػػػػاف شخصػػػػًا غیػػػػر ذلػػػػؾ  حتّػػػػ الحائػػػػؿ سػػػػتارًا أو جػػػػدارًا أو شػػػػجرة أو غیػػػػر 

 شػبر  كمقػدار  بالحائػؿ القصػیر  بػأس اللجماعة واقفػًا أو جالسػًا  نعػـ مشارؾ في ا

بالحائػػػؿ بینيػػػا  بػػػأس بلا إذا كػػاف امػػػرأة فػػػوـ رجػػػبًل  أّمػػػلمػػػأمونحػػوه  ىػػػذا إذا كػػػاف ا
ا إذا كػاف وبیف اإلماـ إذا كاف رجػبًل  وكػذا بینيػا وبػیف المػأمومیف مػف الرجػاؿ  أّمػ
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 كـ كما في الرجؿ.اإلماـ امرأة فالح
 فػػي الحائػػؿ المػػانع عػػف انعقػػاد الجماعػػة بػػیف مػػا یمنػػع فػػرؽ ال :ٜ٘ٚمسػػألة 
تنعقػػػد الجماعػػػة مػػػع الحیمولػػػة بمثػػػؿ الزجػػػاج    فػػػبلوالمشػػػاىدة وغیػػػرهعػػػف الرؤیػػػة 

بالظممػػة  بػػأس الیمنػػع مػػف الرؤیػػة  و  ا الىػػا مّمػػمػػة ونحو والشػػبابیؾ والجػػدراف المخرّ 
 لمانع كما سیأتي.فیيما البعد ا یكف لـوالطریؽ إذا  وال بالنير  لغبار وا

  بالمقػػػدار موقػػػؼ اإلمػػػاـ أعمػػػى مػػػف موقػػػؼ المػػػأموـ إاّل  یكػػػوف ال أف الثػػػاني:

( إذا )التػػػػػدریجيّ  التسػػػػریحيّ  لعموّ بػػػػا بػػػػػأس الًا عرفػػػػًا  و یعػػػػػّد عمػػػػوّ  الػػػػذي ال ر الیسػػػػی
اّل ینػػػاِؼ صػػػ  لػػػـ  یكػػػوف ال مػػػف مبلحظػػػة أفُبػػػد   بل فػػػدؽ انبسػػػاط األرض عرفػػػًا  وا 

یكػػػوف  بػػػأف بػػػأس البػػػو  و  معتػػػدّ  وقػػػؼ المػػػأموـ بمقػػدار موقػػؼ اإلمػػػاـ أعمػػػى مػػػف م
ف كػػاف  موقػػؼ المػػأموـ أعمػػى مػػف موقػػؼ اإلمػػاـ بكثیػػر  یبمػػغ   ًا مػػا لػػـدفعّیػػ العمػػوّ وا 

 صدؽ معو الجماعة.ی ًا الحدّ 
یتباعد المأموـ عف اإلمػاـ أو عػف بعػض المػأمومیف بمػا یكػوف  ال أف الثالث:
بػیف موقػؼ اإلمػاـ ومسػجد المػأموـ  یكػوف الالعػادة  واألحػوط لزومػًا أف كثیرًا فػي 

لواحػد بعضػيـ مػع ا ومسجد البلحؽ وكػذا بػیف أىػؿ الصػؼّ  أو بیف موقؼ السابؽ
ألفضػػػػؿ بػػػػؿ األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا أف بعػػػػض أزیػػػػد مػػػػف أقصػػػػى مراتػػػػب الخطػػػػوة  وا

یشػػػغمو إنسػػػػاف متعػػػػارؼ حػػػػاؿ  اابؽ والبلحػػػػؽ أزیػػػػد مّمػػػػبػػػػیف موقػػػػؼ السػػػ یكػػػوف ال
 سجوده.

مػػا یقػػدح فػػي اقتػػداء المػػأموـ إذا كػػاف البعػػد إنّ  البعػػد المػػذكور  :ٜٙٚمسػػألة 
یقػػدح فػػي جماعتػػو إذا كػػاف  مػػف جيػػة ال قػػًا فػػي تمػػاـ الجيػػات  فُبعػػد المػػأموـمتحقّ 
ؿ الثػػاني أطػػوؿ مػػف األوّ  خػػرى  فػػ ذا كػػاف الصػػؼّ أُ  صػػبًل بالمػػأمومیف مػػف جيػػةٍ متّ 
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ف كػػػاف  ة ائتمامػػػو یقػػػدح فػػػي صػػػحّ  و ال أّنػػػؿ إاّل األوّ  بعیػػػدًا عػػػف الصػػػؼّ فطرفػػػو وا 
و  وكػػذا إذا تباعػػػد أىػػػؿ صػػالو بمػػػف عمػػى یمینػػػو أو عمػػى یسػػػاره مػػػف أىػػؿ صػػػفّ التّ 
صػاؿ ة ائتمػاميـ التّ یقدح ذلؾ في صػحّ  و البعضيـ عف بعض ف نّ  الثاني لصؼّ ا

ؿ األوّ  یػػأتي ذلػػؾ فػػي أىػػؿ الصػػؼّ  ـ  نعػػـ الالمتقػػدّ  مػػنيـ بأىػػؿ الصػػؼّ  واحػػد كػػؿ  
صػؿ مػف الجيػة یتّ   ا لػـاإلمػاـ لّمػالبعید منيـ عف المػأموـ الػذي ىػو فػي جيػة  ف فّ 
 میف تبطؿ جماعتو.خرى بواحد مف المأمو األُ 

الموقػػػؼ  بػػػؿ األحػػػوط األولػػػى  ـ المػػػأموـ عمػػػى اإلمػػػاـ فػػػيیتقػػػدّ  ال أف الرابػػػع:
ف ـ عمیو في یتقدّ  ال أف مًا عمیو فػي متقدّ  یكف لـمكاف سجوده وركوعو وجموسو وا 

 إذا رًا عنػػو إاّل یحاذیػو فػػي الموقػؼ بػؿ یقػؼ متػأخّ  ال الموقػؼ  واألحػوط وجوبػًا أف
 ء اإلماـ.لو الوقوؼ بحذا و یجوز كاف المأموـ رجبًل واحدًا  ف نّ 

ا المرأة فتراعػي فػي موقفيػا مػف اإلمػاـ إذا كػاف رجػبًل  وكػذا ىذا في الرجؿ  أمّ 
ي  ( مػػف فصػػػؿ مكػػاف المصػػػمّ ٘ٗ٘ـ فػػي المسػػػألة )مػػع غیػػػره مػػف الرجػػػاؿ مػػا تقػػػدّ 

 .ميفّ تتقدّ  وال ف تقؼ في وسطيفّ واألحوط وجوبًا في إمامة المرأة لمنساء أ
بتداء واالسػتدامة  فػ ذا حػدث الشروط المذكورة شروط في اال :ٜٚٚمسألة  

ذا اإلمػاـ أو تقػدّ  الحائؿ أو البعد أو عمػوّ  ـ المػأموـ فػي األثنػاء بطمػت الجماعػة  وا 
ذا شػؾّ  شؾّ  مػع  في حدوث واحػد منيػا مػع العمػـ بسػبؽ عدمػو بنػى عمػى العػدـ  وا 

العػػػدـ  وكػػػذا إذا حػػػدث   مػػػع إحػػػراز الػػدخوؿ إاّل   یجػػػز  لػػػـ عػػدـ العمػػػـ بسػػػبؽ العػػػدـ
ف شػػؾّ بعػػد  الشػػؾّ  فػػي ذلػػؾ بعػػد الفػػراغ مػػف الصػػبلة بنػػى عمػػى  الػػدخوؿ غفمػػة  وا 
ف عمػػـ بوقػػوع مػػا یبطػػؿ الفػػرادى  ولكػػف األحػػوط اسػػتحبابًا اإلعػػادة فػػي الصػػحّ  ة وا 

 ىذه الصورة.
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فتقدح حیمول ال :ٜٛٚمسألة  وا یػدخم لػـ ة بعػض المػأمومیف عػف بعضػيـ وا 
 ئیف ليا.في الصبلة إذا كانوا متيیّ 

كمػا لػو كانػت  - د بعض المأمومیف أو انتيت صػبلتوإذا انفر  :ٜٜٚمسألة 
إلػػػػى  إذا عػػػػاد صػػػػؿ بػػػػو إاّل وبقػػػػي فػػػػي مكانػػػػو فقػػػػد انفػػػػرد مػػػػف یتّ  - صػػػػبلتو قصػػػػراً 

نعقػػاد الجماعػػة بسػػبب عػػد المػػانع عػػف اؿ البُ یتخّمػػ  الجماعػػة بػػبل فصػػؿ  ىػػذا إذا لػػـ
اّل  اـ یجػػدي عػػوده إلػػى االئتمػػ فػػبل - مًا فػػي الصػػؼّ ا لػػو كػػاف متقػػدّ كمػػ - إنفػػراده وا 

 ى األحوط لزومًا.عم ر المتأخّ  في بقاء قدوة الصؼّ 
إنسػاف ونحػوه  نعػـ إذا  كمػرور   المسػتقرّ  بالحائؿ غیر  بأس ال :ٓٓٛمسألة 

 ة بطمت الجماعة.صمت المارّ اتّ 
 فػي الحائػػؿ المػػانع عػف انعقػػاد الجماعػػة بػػیف فػػرؽ الو ـ أّنػػتقػدّ  :ٔٓٛمسػػألة 

ف كػػاف الحائػػؿ مّمػػتنعقػػد ال مػػا یمنػػع عػػف المشػػاىدة وغیػػره  فػػبل ؽ یتحّقػػ اجماعػػة وا 
  أو حػػػاؿ القیػػػاـ لثقػػػب فػػػي  معػػػو المشػػػاىدة حػػػاؿ الركػػػوع لثقػػػب فػػػي وسػػػطو مػػػثبلً 

 إلى السجود لثقب في أسفمو. أعبله أو حاؿ اليويّ 
إذا دخؿ في الصبلة مع وجػود الحائػؿ وكػاف جػاىبًل بػو لعمػى  :ٕٓٛمسألة 
ا ینػػػافي صػػػبلة المنفػػػرد ف بمػػػالجماعػػػة  فػػػ ف التفػػػت قبػػػؿ اإلتیػػػا تصػػػحّ   ـأو نحػػػوه لػػػ
ه یضػػرّ  ت صػػبلتو  والمنفػػردًا وصػػحّ  حػػوه أتػػـّ مػػف سػػيو أو ن كػػاف لعػػذر مطمقػػًا ولػػو 

 كترؾ القراءة. اإلخبلؿ فیيا عف عذر  اإلخبلؿ قبؿ االلتفات بما یغتفر 
  یجػػػوز الالػػػذي یػػػرى الشػػػبح مػػػف ورائػػػو حائػػػؿ الرقیػػػؽ  السػػػاتر  :ٖٓٛمسػػػألة 
 االقتداء معو.
منفػػردًا   ت الجماعػػة وصػػار د البعػػد فػػي األثنػػاء بطمػػتجػػدّ لػػو : ٗٓٛمسػػألة 



 ػظع/  شركط انققاد الجمافٌ - الصّةكتاب  

 

فػرد ة االقتػداء فػ ف أتػى بمػا ینػافي صػبلة المنیمتفت إلى ذلؾ وبقي عمى نّیػ  ف ذا لـ
 -  مػى مػا مػرّ ع -  زیادتو مطمقًا ولو لعػذر  تضرّ  امف زیادة ركوع أو سجدتیف ممّ 

ف لـ ف أخػّؿ بمػایأت بذلؾ صػحّ   أعاد صبلتو  وا  اإلخػبلؿ بػو  یغتفػر  ت صػبلتو وا 
 (.ٕٓٛفي مسألة ) ـكترؾ القراءة كما تقدّ  عف عذر 
إذا كػاف مأمومػًا مػع احتمػاؿ  ز الممیّ  الفصؿ بالصبيّ  یضّر  ال :٘ٓٛمسألة 

 كوف صبلتو صحیحة عنده.
  یجػوز الأو غیػره  محراب داخؿ فػي جػدار إذا كاف اإلماـ في  :ٙٓٛمسألة 

 الواقػػؼ خمفػػو فتصػػحّ  ا الصػػؼّ الحائػػؿ  أّمػػائتمػػاـ مػػف عمػػى یمینػػو ویسػػاره لوجػػود 
رة  وكػػذا إذا انتيػػػى المػػأموموف إلػػػى بػػػاب صػػبلتيـ جمیعػػػًا وكػػذا الصػػػفوؼ المتػػػأخّ 

ي فػي صاليـ بمف ىػو یصػمّ الواقؼ خمؼ الباب التّ  صبلة تماـ الصؼّ  و تصحّ ف نّ 
ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا االقتصػػار  ة عمػػى مػػف ىػػو بحیػػاؿ فػػي الصػػحّ  البػػاب  وا 

 و. ف عمى یمینو ویساره مف أىؿ صفّ الباب دوف مَ 

 الخامسالفصؿ 
 شروط إماـ الجماعة

 : موریشترط في إماـ الجماعة مضافًا إلى اإلیماف والعقؿ وطيارة المولد أُ 
لممػػػرأة  كمػػػا  إمامػػػة المػػرأة إاّل  تصػػحّ  ة إذا كػػػاف المػػأمـو رجػػػبًل  فػػػبلجولػػالر ؿ: األوّ 

االئتمػاـ بالبػالغ عشػرًا ولكػف  جػواز    نعػـ یحتمػؿى لمصػبيّ حتّػ إمامة الصػبيّ  تصحّ  ال
 ومًا تركو.األحوط لز 

مػػف إحرازىػػا بأحػػد ُبػػد   الالصػػبلة خمػػؼ الفاسػػؽ  و  تجػػوز  العدالػػة فػػبلالثػػاني: 
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 الصبلة خمؼ مجيوؿ الحاؿ. تجوز  ( فبلٕٓمة في المسألة )رؽ المتقدّ الط
قػػراءة ائتمػػاـ مػػف یجیػػد ال  یجػػوز بلمػػاـ صػػحیح القػػراءة  فػػیكػػوف اإل أفالثالػػث: 

ف كػػػاف معػػػذورًا فػػػي عممػػػو  بػػػؿ  یجیػػػدىا بمػػػف ال یجیػػػد  ائتمػػػاـ مػػػف ال  یجػػػوز الوا 
 حػػػاد المحػػػؿّ   بػػػؿ األحػػػوط لزومػػػًا تركػػػو مػػػع اتّ القػػراءة بمثمػػػو إذا اختمفػػػا فػػػي المحػػػؿّ 

مػػو الػذي یتحمّ  المحػػؿّ  یجیػػد القػراءة فػػي غیػر  باالئتمػػاـ بمػف ال بػأس الًا  نعػػـ أیضػ
و فػي الػركعتیف و في الركعة الثانیػة بعػد أف یركػع أب اإلماـ عف المأموـ  كأف یأتـّ 

الركػػوع والسػػجود  كػػذكر  یجیػػد األذكػػار  باالئتمػػاـ بمػػف ال بػػأس الاألخیػػرتیف  كمػػا 
 ورًا مف تصحیحيا.د والتسبیحات األربع إذا كاف معذوالتشيّ 

 ى األحوط لزومًا.عم الشرعيّ  ف جرى عمیو الحدّ ممّ  یكوف الأف الرابع: 
األفصػػح بالفصػػیح  والفصػػیح بغیػػػره إذا  فػػي أف یػػأتـّ  بػػأس ال :ٚٓٛمسػػألة 

 الواجب. القدر ي كاف یؤدّ 
 العكػػػس  كمػػػا تجػػػوز  إمامػػػة القاعػػػد لمقػػػائـ ویجػػػوز  تجػػػوز  ال: ٛٓٛمسػػػألة 

ف  إمامػػة القاعػػد لمثمػػو  واألحػػوط وجوبػػًا عػػدـ االئتمػػاـ بالمسػػتمقي أو المضػػطجع وا 
 قاعد.كاف المأموـ مثمو  وعدـ ائتماميما بالقائـ وال

ئ  وذي الجبیػػػرة لغیػػػره  والمسػػػموس والمبطػػػوف ـ لممتوّضػػػإمامػػػة المتػػػیمّ  وتجػػػوز 
 إلى الصبلة في النجاسة لغیره.  والمستحاضة لغیرىـ  والمضطرّ 

اإلمػػػػاـ فاقػػػػد  ف لممػػػػأموـ بعػػػػد الفػػػػراغ مػػػػف الصػػػػبلة أفّ إذا تبػػػػیّ  :ٜٓٛمسػػػػألة 
لػو مػا  فػر ت صػبلتو وجماعتػو ویغتة الصبلة أو اإلمامػة صػحّ لبعض شرائط صحّ 

ف تبیّ إاّل  یغتفر  ال يػا منفػردًا فیجػب عمیػو القػراءة مػع ف ذلؾ في األثناء أتمّ  فیيا  وا 
 يا.بقاء محمّ 
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إذا اختمػػػػؼ المػػػػأموـ واإلمػػػػاـ فػػػػي أجػػػػزاء الصػػػػبلة وشػػػػرائطيا  :ٓٔٛمسػػػػألة 
بلف صػػػبلة بطػػػ -  ولػػػو بطریػػػؽ معتبػػػر - اجتيػػػادًا أو تقمیػػػدًا  فػػػ ف اعتقػػػد المػػػأموـ

اّل   یجػػز  لػـاـ اإلمػ اإلمػاـ فػي حػػؽّ   یغتفػػر  كمػا إذا كػاف یخػػّؿ بمػا - لػو االئتمػاـ بػػو  وا 

لو االئتمػاـ بػو  وىكػذا إذا كػاف االخػتبلؼ  جاز  -  اإلخبلؿ بو مف الجاىؿ القاصر
أ بػػو والمػػأموـ ة  كػػأف یعتقػػد اإلمػػاـ طيػػارة مػػاء فتوّضػػالخارجّیػػ مػػور بینيمػػا فػػي األُ 

ویعتقػد المػأموـ نجاسػتو   ي بػوفیصػمّ  یعتقد نجاستو  أو یعتقد اإلماـ طيػارة الثػوب
 في الفرض الثاني. ؿ ویجوز ألوّ االئتماـ في الفرض ا  یجوز الو ف نّ 
فػي جمیػع المػوارد عمػى  فیما ذكرناه بیف االبتداء واالسػتدامة  والمػدار  فرؽ الو 

االئتمػػاـ   یجػػوز بلالمػػأموـ فػػ و صػػحیحة فػػي نظػػر فػػي حّقػػأف تكػػوف صػػبلة اإلمػػاـ 
ذلػػؾ  وفػػي غیػػر  - اجتيػػادًا أو تقمیػػداً  - المػػأموـ باطمػػة بنظػػر  بمػػف كانػػت صػػبلتو

ا فیمػػا مػػو اإلمػػاـ عػػف المػػأموـ  وأّمػػیتحمّ  مػػا لػػو االئتمػػاـ بػػو  ىػػذا فػػي غیػػر  ز یجػػو 
یس لػو أف لػ - مػثبلً  - مف یعتقد وجوب السورة مو كالقراءة ففیو تفصیؿ  ف فّ یتحمّ 
 وبيػا  نعػـ إذا ركػع اإلمػاـ جػاز یأتي بيا العتقاده عدـ وج قبؿ الركوع بمف ال یأتـّ 

 االئتماـ بو. 

 السادسالفصؿ 
 أحكاـ الجماعة في 

ؿ اإلماـ عف المأموـ شیئًا مػف أفعػاؿ الصػبلة وأقواليػا یتحمّ  ال :ٔٔٛمسألة 
یجػػب عمیػػو متابعتػػو جزیػػو قراءتػػو  و بػػو فیيمػػا فتُ  ولیػػیف إذا ائػػتـّ القػػراءة فػػي األُ  غیػر 
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 ى في حاؿ قراءة اإلماـ.ة حالو حتّ عمیو الطمأنین تجب الفي القیاـ  و 
ولیػیف مػف األحوط وجوبًا ترؾ المأموـ القراءة فػي الػركعتیف األُ : ٕٔٛمسألة 

)صػػّمی ا عمیػػو  والصػبلة عمػػى النبػيّ  ة  واألفضػػؿ لػو أف یشػػتغؿ بالػػذكر اإلخفاتّیػ
ة فػ ف سػمع صػوت اإلمػاـ ولػو ىميمػة وجػب ولیػیف مػف الجيرّیػا فػي األُ وأمّ   وآلو(

اؿ ینافیػػػو االشػػػتغ وط األولػػػى اإلنصػػػات لقراءتػػػو والؾ القػػػراءة  بػػػؿ األحػػػعمیػػػو تػػػر 
ف لػػـ بالػػذكر  إف شػػاء قػػرأ  ى اليميمػػة فيػػو بالخیػػار یسػػمع حتّػػ  ونحػػوه فػػي نفسػػو  وا 

ف شاء ترؾ  ذا شػؾّ وا  مػاـ أو غیػره یسػمعو صػوت اإل مػا فػي أفّ  والقراءة أفضؿ  وا 
و مػػػف صػػػمـ أو ُبعػػػد أو فػػػي عػػػدـ السػػػماع بػػػیف أسػػػباب فػػػرؽ الیقػػػرأ  و  لػػػو أف جػػػاز 

 غیرىما.
إذا أدرؾ اإلمػاـ فػي األخیػرتیف وجػػب عمیػو قػراءة الحمػد وكػػذا : ٖٔٛمسػألة 

ف لػػـز مػػف قػػراءة السػػورة فػػوات المتابعػػة فػػي  سػػورة كاممػػة عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وا 
مػػف  یػػتمّكف  لػػـف لػػـز ذلػػؾ مػػف إتمػػاـ الحمػػد بػػأف عمػػى الحمػػد  وا   الركػػوع اقتصػػر 

ف كػػاف األحػػوط  قراءتػػو جػػاز  ذا أتػػـّ إدراؾ اإلمػػاـ راكعػػًا إ لػػو قطعػػو والركػػوع معػػو وا 
ف مػػف إتمػػاـ الػػتمكّ  یحػػرز   فػػي صػػبلتو  واألحػػوط لزومػػًا إذا لػػـینفػػرد  سػػتحبابًا أفا

ى یركػػع اإلمػػاـ وال قػػراءة الفاتحػػة قبػػؿ ركػػوع اإلمػػاـ عػػدـ الػػدخوؿ فػػي الجماعػػة حتّػػ
 عمیو.

ى فػي البسػممة حتّػ - یجػب عمػى المػأموـ اإلخفػات فػي القػراءة :ٗٔٛمسألة 
سػػواء أكانػػت واجبػػة كمػػا فػػي المسػػبوؽ بركعػػة أو ركعتػػیف   - عمػى األحػػوط لزومػػاً 

ف جيػػر  أـ غیػػر  نسػػیانًا أو جيػػبًل  واجبػػة كمػػا فػػي غیػػره حیػػث تشػػرع لػػو القػػراءة  وا 
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ف كاف عمدًا بطمت.صحّ   ت صبلتو  وا 
  یجػػػوز بلوـ متابعػػػة اإلمػػػاـ فػػػي األفعػػػاؿ فػػػیجػػػب عمػػػى المػػػأم: ٘ٔٛمسػػػألة 

كثیػػػرًا بحیػػػث أخػػػّؿ  ر عنػػػو یسػػػیرًا  ولػػػو تػػػأخّ  ر ـ عمیػػػو فیيػػػا بػػػؿ األولػػػى التػػػأخّ قػػػدّ الت
بالمتابعػة فػػي جػػزء بطػػؿ االئتمػاـ فػػي ذلػػؾ الجػػزء بػؿ مطمقػػًا عمػػى األحػػوط لزومػػًا  

اّل  اإلخػػبلؿ بيػػا عػػف عػػذر  یكػػف لػػـىػػذا إذا  ة االئتمػػاـ  كمػػا إذا بصػػحّ   یضػػرّ    لػػـوا 
ى قػػاـ إلػػى الركعػػة عػػف االلتحػػاؽ بػػو حتّػػأدرؾ اإلمػػاـ قبػػؿ ركوعػػو ومنعػػو الزحػػاـ 

 ماـ بعد ذلؾ.یركع ویسجد وحده ویمتحؽ باإل لو أف و یجوز التالیة ف نّ 
رنػة  عػدا تكبیػرة ـ فیيػا والمقاالتقػدّ  المتابعػة فیيػا فیجػوز  تجػب بلا األقػواؿ فػوأمّ 

يػا ـ فیيا عمى اإلماـ بحیث یشرع فیيا قبمو أو یفػرغ منالتقدّ   یجوز الو اإلحراـ ف نّ 
ف تقػػدّ  ـ فیيػػا كانػت الصػػبلة فػػرادى  قبمػو بػػؿ األحػػوط وجوبػًا عػػدـ المقارنػػة فیيػا  وا 

ـ قبػػػؿ د ویسػػػمّ یتشػػػيّ  أف فیجػػػوز  لعػػػذر  د األخیػػػر تػػػرؾ المتابعػػػة فػػػي التشػػػيّ  ویجػػػوز 
ـ أف یسػمّ  رعایػة المتابعػة فػي التسػمیـ الواجػب مطمقػًا  فیجػوز تجػب  الاإلماـ  كما 
 ة جماعتو.لؾ بصحّ ذ  یضرّ  وینصرؼ والقبؿ اإلماـ 
قػػػد أتػػػى بمػػػا ینػػػافي صػػػبلة  یكػػػف لػػػـإذا تػػػرؾ المتابعػػػة عمػػػدًا و  :ٙٔٛمسػػػألة 

ـّ  المنفػػػرد مطمقػػػًا ولػػػو لعػػػذر  اّل منفػػػردًا وصػػػحّ  مػػػف سػػػيو أو نحػػػوه أتػػػ  ت صػػػبلتو  وا 
قػػد قػػرأ یكػػف   لػػـاـ فػػي حػػاؿ قػػراءة اإلمػػاـ و اسػػتأنفيا كمػػا إذا كػػاف قػػد ركػػع قبػػؿ اإلمػػ

 بعد قراءة اإلماـ عمى األحوط لزومًا. لنفسو  بؿ الحكـ كذلؾ إذا ركع
لػػػو أف یتػػػابع   یجػػػوز الركػػػع أو سػػػجد قبػػػؿ اإلمػػػاـ عمػػػدًا  إذا :ٚٔٛمسػػػألة  

اإلماـ فیػأتي بػالركوع أو السػجود ثانیػًا لممتابعػة بػؿ ینفػرد فػي صػبلتو ویجتػزئ بمػا 
قػد عمػؿ مػا ینػافي صػبلة المنفػرد مطمقػًا  یكػف  لـركوع والسجود إذا وقع منو مف ال



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضعع 

اّل  لعػػذر ولػػو  ذا ركػػع أو سػػجد قبػػؿ اإلمػػاـ سػػيوًا مػػف سػػيو أو نحػػوه وا   اسػػتأنفيا  وا 
یسػتوجب ذلػؾ   ع اإلمػاـ فػي ركوعػو وسػجوده إذا لػـفاألحوط لزومًا أف یرجع ویتػاب

نػد الركػوع أو السػجود ع یأتي بػذكر  الواجب  واألحوط األولى أف الذكر اإلخبلؿ ب
ذا لـ  بطمت جماعتو عمى األحوط لزومًا. یتابع عمداً   متابعة اإلماـ أیضًا  وا 

إذا رفػػع رأسػػو مػػف الركػػوع أو السػػجود قبػػؿ اإلمػػاـ عمػػدًا  فػػ ف  :ٛٔٛمسػػألة 
ف كػاف بعػد الػذكر بطمت صبلتو إذا كاف متعّمػ كاف قبؿ الذكر  أو  دًا فػي تركػو  وا 
ینػافي صػػبلة  قػد عمػؿ مػا یكػف  لػـيػا منفػػردًا إذا ت صػبلتو وأتمّ صػحّ مػع تركػو نسػیانًا 

یرجػػػع إلػػػى الجماعػػػة فیتػػػابع اإلمػػػاـ  لػػػو أف  یجػػػوز الو  - ـمػػػا تقػػػدّ  عمػػػى - المنفػػػرد
ف رفع رأسػو مػف الركػوع أو السػجود سػيوًا رجػع إل یيمػا بالركوع أو السجود ثانیًا  وا 

ذا لػػـ  یتػػرؾ بلة جماعتػػو إشػػكاؿ فػػعمػػدًا ففػػي صػػحّ  یرجػػع  عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وا 
ف لـمراعا   ت صػبلتو وجماعتػووًا صػحّ یرجع سي  ة مقتضى االحتیاط في ذلؾ  وا 
ف الركػػوع بطمػػت  رجػػع وركػػع لممتابعػػة فرفػػع اإلمػػاـ رأسػػو قبػػؿ وصػػولو إلػػى حػػدّ  وا 

 صبلتو عمى األحوط لزومًا.
و فػي ؿ أّنػإذا رفػع رأسػو مػف السػجود فػرأى اإلمػاـ سػاجدًا فتخّیػ :ٜٔٛمسألة 

ذا ف أنّ ولػػى فعػػاد إلیيػػا بقصػػد المتابعػػة فتبػػیّ األُ  ؿ الثانیػػة تخّیػػيػػا الثانیػػة اجتػػزأ بيػػا  وا 
 ولى حسبت لممتابعة.يا األُ ف أنّ خرى بقصد الثانیة فتبیّ فسجد أُ 

یتابعػػػو  تبطػػػؿ الصػػػبلة بزیادتػػػو سػػػيوًا لػػػـ إذا زاد اإلمػػػاـ مػػػا ال :ٕٓٛمسػػػألة 
ركعة ال قنػوت فیيػا فػاألحوط لزومػًا العػود  ركع فرأى اإلماـ یقنت فيالمأموـ فمو 

وىكػػذا لػػو رآه جالسػػًا لكػػف یتػػرؾ القنػػوت  و  الواجػػب یػػاـ بعػػد اإلتیػػاف بالػػذكر إلػػى الق
د معػػو وىكػػذا فػػي یتشػػيّ  و وجػػب عمیػػو الجمػػوس معػػو لكػػف المحّمػػ د فػػي غیػػر یتشػػيّ 
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ف نقص اإلماـ شیئًا ال ئر نظا  یقدح نقصو سيوًا أتى بو المأموـ. ذلؾ  وا 
الركػػػػوع والسػػػػجود أزیػػػػد مػػػػف  یػػػػأتي بػػػػذكر  لممػػػػأموـ أف یجػػػػوز  :ٕٔٛمسػػػػألة 

الركػوع والسػجود لػو  ة مثػؿ تكبیػر المسػتحبّ  رؾ بعػض األذكػار اإلماـ  وكذلؾ إذا ت
ذا ترؾ اإلمػاـ جمسػة اال   یجػوز السػتراحة لعػدـ كونيػا واجبػة عنػده أف یأتي بيا  وا 

أف یتركيػػػا  وكػػػذا إذا  د لمػػػف یقػػػوؿ بوجوبيػػػا أو باالحتیػػػاط الوجػػػوبيّ لممػػػأموـ المقم ػػػ
ًا لمػػػف یوجػػػب الػػػثبلث دمػػػأموـ مقم ػػػة مػػػع كػػػوف الفػػػي التسػػػبیحات عمػػػى مػػػرّ  اقتصػػػر 

 . ما ذكر ة  وىكذا الحكـ في غیر عمى المرّ  لو االقتصار   یجوز ال
ولیػیف اإلمػاـ فػي األُ  أفّ   یػدرِ   المػأموـ الجماعػة ولػـ إذا حضػر  :ٕٕٛمسػألة 

ف كونػو أو األخیرتیف فاألحوط لزومًا أف یقرأ الحمد والسورة بقصد القربػة  فػ ف تبػیّ 
ف تبیّ يفي األخیرتیف وقعت في محمّ   ه.یضرّ  ولییف الف كونو في األُ ا  وا 

ؿ عنػو القػراءة فیيػا وكانػت إذا أدرؾ المػأموـ ثانیػة اإلمػاـ تحّمػ :ٖٕٛمسألة 
 د متجافیػًا عمػى األحػوط وجوبػًا  وتسػتحبّ أولى صبلتو ویتابعو في الجموس لمتشيّ 

قیػاـ ؼ عنػو فػي الد  فػ ذا كػاف فػي ثالثػة اإلمػاـ تخّمػلو متابعتػو فػي القنػوت والتشػيّ 
یمحػؽ اإلمػاـ   ـ  ثُػ تػوافٍ  الواجب مف غیر  د مقتصرًا فیو عمى المقدار فیجمس لمتشيّ 
واجػػػػب عمیػػػو دوف اإلمػػػاـ  واألفضػػػؿ لػػػػو أف یتابعػػػو فػػػي الجمػػػػوس  وكػػػذا فػػػي كػػػؿّ 
لػو أف یقػوـ بعػد السػجدة  یقوـ إلى الرابعػة  ویجػوز  ـ  ثُ  ـیسمّ  د إلى أفمتجافیًا لمتشيّ 

 صبلتو. التي ىي ثالثتو ویتـّ الثانیة مف رابعة اإلماـ 
ى منفػػردًا أف یعیػد صػبلتو جماعػػة إمامػًا كػػاف لمػف صػمّ  یجػػوز  :ٕٗٛمسػألة 

مػػػف اإلمػػاـ والمػػػأموـ منفػػػردًا  ى كػػؿّ ة ذلػػػؾ فیمػػا إذا صػػػمّ أـ مأمومػػًا  ویشػػػكؿ صػػحّ 
فریضػػتو  بػػؿ  یػػؤد    مػػف دوف أف یكػػوف فػػي الجماعػػة مػػف لػػـوأرادا إعادتيػػا جماعػػة 
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اد أف یعیػػدىا فػػأر  - إمامػػًا أو مأمومػػاً  - ى جماعػػةإذا صػػمّ یشػػكؿ ذلػػؾ أیضػػًا فیمػػا 
 باإلعادة في الموردیف رجاًء. بأس بلجماعة  ومع ذلؾ ف

اجتػػزأ  ولػػى كانػػت باطمػػةالصػػبلة األُ  بعػػد اإلعػػادة أفّ  إذا ظيػػر  :ٕ٘ٛمسػػألة 
 بالمعادة.

بيػػا احتیاطػػًا  بػػأس الإعػػادة الصػػبلة منفػػردًا  نعػػـ  حبّ تسػػت ال :ٕٙٛمسػػألة 
ف كانت صحیحة ظاىرًا.مؿ وقوع خمؿ في األُ إذا احت  ولى وا 

لمػػأموـ إذا دخػػؿ اإلمػػاـ فػػي الصػػبلة باعتقػػاد دخػػوؿ الوقػػت وا :ٕٚٛمسػػألة 
ء صػػبلتو فمػػو  إذا دخػػؿ الوقػػت فػػي أثنػػاالػػدخوؿ معػػو  إاّل   یجػػوز الیعتقػػد ذلػػؾ  ال
 ى اإلماـ مف دوف مراعاة الوقت.ذلؾ إذا صمّ   یجوز الیدخؿ حینئٍذ  و  أف

إذا كػػاف فػػي نافمػػة فأقیمػػت الجماعػػة وخػػاؼ مػػف إتماميػػا عػػدـ  :ٕٛٛمسػػألة 
 لػو قطعيػا بػؿ یسػتحبّ  مع اإلماـ استحبّ  إدراؾ الجماعة ولو بعدـ إدراؾ التكبیر 

ذا كػػػػاف فػػػي فریضػػػػة غیػػػر و د شػػػروع المقػػػػیـ فػػػي اإلقامػػػة  لػػػو ذلػػػؾ بمجػػػػرّ  ة نائّیػػػػث ا 
أتّميػػػػا افمػػػػة و یيػػػػا عػػػػدؿ اسػػػػتحبابًا إلػػػػى الندخػػػػؿ ف فأقیمػػػػت الجماعػػػػة لمصػػػػبلة التػػػػي

ذا خػػاؼ بعػػد  محػؿّ  یتجػػاوز   ا إذا لػػـدخػػؿ فػػي الجماعػة  ىػػذ ـ  ثُػػ ركعتػیف العػػدوؿ  وا 
ف خػػاؼ ذلػػؾ قبػػؿ لػػو  العػػدوؿ مػػف إتماميػػا ركعتػػیف فػػوت الجماعػػة جػػاز  قطعيػػا وا 

قطػػػع  ة القطػػػع عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  ولكػػػف یجػػػوز العػػػدوؿ بنّیػػػ یجػػػز   لػػػـالعػػػدوؿ 
 .الفریضة لذلؾ ببل حاجة إلى العدوؿ

مػػف نفسػػو العدالػػة مػػع  یحػػرز  ي اإلمامػػة لمػػف التصػػدّ  یجػػوز  :ٜٕٛة مسػػأل
 الجماعة أیضًا. لو ترتیب آثار  اعتقاد المأمومیف عدالتو  بؿ یجوز 

و سػجد معػو المأموـ بعد السػجدة الثانیػة مػف اإلمػاـ أّنػ إذا شؾّ  :ٖٓٛمسألة 
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 بعػػػد تجػػػاوز  الشػػػؾّ  یكػػػف لػػػـخرى إذا ة یجػػػب عمیػػػو اإلتیػػػاف بػػػأُ السػػػجدتیف أو واحػػػد

 .المحؿّ 
ة أو مػػػػف يػػػػا مػػػػف الیومّیػػػػنّ أ یعمػػػػـ  لػػػػـي و إذا رأى اإلمػػػػاـ یصػػػػمّ  :ٖٔٛلة مسػػػػأ
ة الجماعة فػي النافمػة  مف عدـ مشروعیّ  االقتداء بو عمى ما مّر  یصحّ  النوافؿ ال

ا إف عمػـ ة بيػا  وأّمػاقتػداء الیومّیػ یصحّ  يا مف الفرائض التي الؿ أنّ وكذا إذا احتم
و أداء  يػا قضػاء أة صبلة مف الخمػس  أو أنّ يا أیّ أنّ  یدِر   ة لكف لـيا مف الیومیّ أنّ 

 باالقتداء بو فیيا. بأس بلأو تماـ ف يا قصر أو أنّ 
 الصبلة إمامًا أفضؿ مف الصبلة مأمومًا.: ٕٖٛمسألة 
 و یسػػػػتحبّ أّنػػػ عمػػػیيـ( )رضػػػػواف ا تعػػػالیالفقيػػػاء  قػػػد ذكػػػر  :ٖٖٛمسػػػألة 
ي بصػػػػػبلة أضػػػػػعؼ یصػػػػػمّ  فؿ  وأاألوّ  لصػػػػػؼّ یقػػػػػؼ محاذیػػػػػًا لوسػػػػػط ا لئلمػػػػػاـ أف

ف خمفػو القػػراءة ع مػػمِ ْسػیُ   مػع رغبػػة المػأمومیف بػػذلؾ  وأفیطیػػؿ إاّل  المػأمومیف فػبل
 دار بػداخؿ بمقػػ اإلخفػات فیػو  وأف یطیػؿ الركػوع إذا أحػّس یجػب  الفیمػا  واألذكػار 

و مػف خمفػػ ى یػػتـّ صػػبلتو حتّػ یقػوـ مػػف مقامػو إذا أتػـّ  مثمػي ركوعػو المعتػػاد  وأف ال
 صبلتو.

األولػى لممػأموـ أف یقػؼ عػف یمػیف اإلمػاـ محاذیػًا لػو إف كػاف : ٖٗٛمسألة 
ف كاف متعّددًا فػاألحوط لزومػًا أف یحاذیػو بػؿ یقػؼ متػأّخرًا عنػو  ال رجبًل واحدًا  وا 

ذا كػػػاف امػػػرأة فػػػاألحوط لزومػػػًا أف تتػػػأخّ یقػػػؼ خمفػػػو   األولػػػى أفو  عنػػػو بحیػػػث  ر وا 
بحیػػث  ر ركبتیػػو  واألحػػوط األولػػى أف تتػػأخّ یكػػوف مسػػجد جبيتيػػا محاذیػػًا لموضػػع 

ذا كػاف رجػؿ وامػرأة وقػؼ الرجػؿ عمػى یمػیف اإلمػاـ  یكوف مسػجدىا وراء موقفػو  وا 
ف كانوا أكثر     ـ الرجاؿ عمى النساء.وا خمفو وتقدّ اصطفّ  والمرأة خمفو  وا 
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ؿ  وأفضػػػػػميـ فػػػػػي یمػػػػػیف األوّ  یقػػػػػؼ أىػػػػػؿ الفضػػػػػؿ فػػػػػي الصػػػػػؼّ  أف ویسػػػػػتحبّ 
صػػػػبلة الجنػػػػازة  ومیػػػػامف  ؿ فػػػػي غیػػػػر األوّ  الصػػػػؼّ    وأفضػػػػؿ الصػػػػفوؼالصػػػػؼّ 

تسػػػویة  الصػػػفوؼ أفضػػػؿ مػػػف میاسػػػرىا  واألقػػػرب إلػػػى اإلمػػػاـ أفضػػػؿ  ویسػػػتحبّ 
البلحػػؽ  صػػاؿ مسػػاجد الصػػؼّ الفػػرج  والمحػػاذاة بػػیف المناكػػب  واتّ  الصػػفوؼ وسػػدّ 

يػػػـ لمّ ا: ) ؤذف: )قػػػد قامػػػت الصػػػبلة( قػػػائبلً بمواقػػػؼ السػػػابؽ  والقیػػػاـ عنػػػد قػػػوؿ المػػػ
وؿ عنػد فػراغ اإلمػاـ مػف یقػ   وأفصػالحي أىميػا( دميا واجعمني مػف خیػر أقميا وأ

 .العالمیف( الحمد  ربّ الفاتحة: )
وحػػده إذا وجػػد موضػػعًا فػػي  یكػػره لممػػأموـ الوقػػوؼ فػػي صػػؼّ  :ٖ٘ٛمسػػألة 

الكراىػة عنػد قػوؿ المقػیـ: )قػػد  وتشػتدّ  ؿ بعػد الشػروع فػي اإلقامػة الصػفوؼ  والتنّفػ
إمػػػاـ ونحػػػو  إذا كػػػاف إلقامػػػة الجماعػػػة كتقػػػدیـ بعػػػدىا إاّل  ـ  والػػػتكمّ قامػػػت الصػػػبلة(

سػػماع اإلمػػاـ مػػا وكػػذا  ي القصػػر بمصػػمّ  المػػتـّ  یػػأتـّ  یقولػػو مػػف أذكػػار  وأف ذلػػؾ  وا 
 العكس. 



 

 المقصد العاشر
 في الصالة الواقع الخمؿ

بشػػيء مػػف أجػػزاء الصػػبلة وشػػرائطيا عمػػدًا بطمػػت صػػبلتو ولػػو كػػاف  مػػف أخػػؿّ 
ءة أو الػػػذكر  وكػػػذا مػػػف زاد فیيػػػا جػػػزءًا عمػػػدًا قػػػواًل أو بحػػػرؼ أو حركػػػة مػػػف القػػػرا

و بػیف الػركف وغیػره  وال بػیف أف یكػوف ناویػًا ذلػؾ فرؽ في ذلػؾ كّمػ فعبًل  مف غیر 
 ء أو في األثناء.في االبتدا

ؽ تتحّقػػ ة  ولكػػف الدؽ الزیػػادة قصػػد الجزئّیػػفػػي صػػ  یعتبػػر ال :ٖٙٛمسػػألة 
خػػرى أُ  قػػد یوجػػب الػػبطبلف مػػف جيػػةٍ  مػػا لػػیس مسػػانخًا ألجػػزاء الصػػبلة  نعػػـ بضػػـّ 

ة تشػػریعًا عمػػى نحػػو یخػػّؿ بقصػػد كمػػا إذا كػػاف ماحیػػًا لمصػػورة أو قصػػد بػػو الجزئّیػػ
 ب.التقرّ 

مػػف زاد جػػزءًا سػػيوًا فػػ ف كػػاف ركعػػة بطمػػت صػػبلتو  وكػػذا إذا  :ٖٚٛمسػػألة 
اّل كاف ركوعًا أو سجدتیف مف ركعة   تبطؿ.   لـواحدة عمى األحوط لزومًا وا 

و تداركػػػو ف نقػػػص جػػػزءًا سػػيوًا فػػػ ف التفػػػت قبػػػؿ فػػػوات محّمػػػمػػػ: ٖٛٛمسػػػألة 
ف كػػاف بعػػد فػػوات محّمػػ ومػػا اّل بعػػده  وا  صػػّحت   و فػػ ف كػػاف ركنػػًا بطمػػت صػػبلتو وا 

 سجدة واحدة  وكػذلؾ إذا كػاف المنسػيّ  وعمیو قضاؤه بعد الصبلة إذا كاف المنسيّ 
 دًا عمى األحوط األولى كما سیأتي.تشيّ 

 : موربأُ  منسيّ الجزء ال ؽ فوات محؿّ ویتحقّ 
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الػػػدخوؿ فػػػي الػػػركف البلحػػػؽ  كمػػػف نسػػػي قػػػراءة الحمػػػد أو السػػػػورة أو  ؿ:األوّ 
و الركػػػوع ف ّنػػػ بعضػػػًا منيمػػػا  أو الترتیػػػب بینيمػػػا  والتفػػػت بعػػػد الوصػػػوؿ إلػػػى حػػػدّ 

و یرجػػػع الركػػػوع ف ّنػػػ ا إذا التفػػػت قبػػػؿ الوصػػػوؿ إلػػػى حػػػدّ یمضػػػي فػػػي صػػػبلتو  أّمػػػ
ركنػػًا فػػ ف كػػاف تكبیػػرة  ف كػػاف المنسػػيّ بعػػده عمػػى الترتیػػب  وا   ویتػػدارؾ الجػػزء ومػػا

اإلحراـ بطمػت صػبلتو مطمقػًا  وكػذا إذا كػاف ركوعػًا أو سػجدتیف مػف ركعػة واحػدة 
و یمكنػػػ الى ركػػػع أعػػػاد صػػػبلتو و السػػػجدتیف حتّػػػعمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  فمػػػف نسػػػي 

   تداركيما عمى األحوط لزومًا.
ذا التفت قبؿ الوصوؿ إلى حدّ  ذا نسػي ت صػبلالركوع تػداركيما وصػحّ  وا  تو  وا 

ت صػػبلتو ى ركػػع صػػحّ دًا أو بعضػػو أو الترتیػػب بینيمػػا حتّػػسػػجدة واحػػدة أو تشػػيّ 
ف  ومضػى  نعػػـ إذا كػاف المنسػػيّ  السػجدة فعمیػػو قضػاؤىا بعػػد الصػبلة كمػػا مػػّر  وا 

ومػا بعػده عمػى الترتیػب  وتجػب  الركوع تدارؾ المنسيّ  قبؿ الوصوؿ إلى حدّ  ذكر 
 و  كما سیأتي تفصیمو.عمیو في بعض ىذه الفروض سجدتا السي

بعضػو حتّػى سػّمـ صػّحت  التشػّيد أو الصػبلة  فمػف نسػي ج مفالخرو الثاني: 
السػجدتیف حتّػى    ومػف نسػيوتمامػ إذا كػاف المنسػيّ صبلتو وعمیػو سػجدتا السػيو 

ذا ذكػر  سػػيوًا بطمػت صػػبلتو الصػبلة عمػػدًا و  ینػػافي أتػػى بمػاسػّمـ و  قبػػؿ اإلتیػػاف  وا 
سػجد سػجدتي السػيو لمسػبلـ الزائػد عمػى  ـ  ثُػ د وسػّمـبالمنافي رجع وأتى بيما وتشيّ 

و یرجػع ف ّنػ بالمنػافي یػأتِ   ـ ولػـى سػمّ كذلؾ مف نسي إحداىما حتّ األحوط لزومًا  و 
صػػػبلتو ویسػػػػجد سػػػجدتي السػػػػيو عمػػػى األحػػػػوط  ة ویػػػػتـّ ویتػػػدارؾ السػػػػجدة المنسػػػیّ 

ذا ذكػػػػر  ت صػػػػبلتو ومضػػػػى  وعمیػػػػو ذلػػػػؾ بعػػػػد اإلتیػػػػاف بالمنػػػػافي صػػػػحّ  لزومػػػًا  وا 
 قضاء السجدة وكذا اإلتیاف بسجدتي السيو عمى األحوط األولى كما سیأتي.

  كمػػف نسػػي الخػػروج مػػف الفعػػؿ الػػذي یجػػب فیػػو فعػػؿ ذلػػؾ المنسػػيّ الثالػػث: 
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و یمضػي  وكػذا إذا ى رفػع رأسػو ف ّنػأو الطمأنینة في الركوع أو السجود حتّػ الذكر 
یػاـ حػاؿ القػراءة أو و  نعػـ إذا نسػي القة فػي محّمػنسي وضع بعض المسػاجد السػتّ 

 قبؿ الركوع. التسبیح فاألحوط وجوبًا أف یتداركيما قائمًا إذا ذكر 
ى سػػػجد أو ىػػػوى إلػػػى مػػػف نسػػػي االنتصػػػاب بعػػػد الركػػػوع حتّػػػ: ٜٖٛمسػػػألة 
  واألحػػوط اسػػتحبابًا الرجػػوع الركػػوع مضػػى فػػي صػػبلتو عػػف حػػدّ  تجػػاوز السػػجود و 
عػادة الصػبلة إذا  ر كّ إلى السجود إذا كاف التػذ اليويّ  ـ  ثُ  إلى القیاـ قبػؿ السػجود  وا 
بعػد الػدخوؿ فػي السػجدة الثانیػة فیمضػي  ر ا إذا كػاف التػذكّ بعػده  وأّمػ ر كػاف التػذكّ 

ذا نسػي االنتصػاب بػیف السػجدتیف حتّػ ى في صبلتو وال شيء عمیو ببل إشػكاؿ  وا 
ذا سجد عمى المحػؿّ  في صبلتو  ىوى إلى الثانیة مضی المػنخفض  المرتفػع أو وا 

الواجػػػػب صػػػػّح  بعػػػػد اإلتیػػػػاف بالػػػػذكر  ذكػػػػر الػػػػنجس و  الممبػػػػوس أو أكوؿ أوالمػػػػ أو
   (.425المسألة ) تقّدـ فيسجوده عمى ما 

أعػاد الصػػبلة  ى دخػؿ فػػي السػجدة الثانیػػةإذا نسػػي الركػوع حتّػػ: ٓٗٛمسػألة 
ف عمػى األحػػوط لزومػػًا   جتػػزئ بتػػدارؾ الركػػوع واإلتمػػاـ قبػػؿ الػدخوؿ فیيػػا ی ذكػػر وا 

ف  تحبابًا اإلعادة أیضًا.كاف األحوط اس وا 
يمػا مػف ركعػة أو ركعتػیف  فػ ف فػي أنّ  إذا تػرؾ سػجدتیف وشػؾّ : ٔٗٛمسألة 

كمتیيما مف البلحقة  كاف االلتفات إلى ذلؾ قبؿ الدخوؿ في الركف  ف ف احتمؿ أفّ 
ف عمـ أنّ  ا مف السابقة أو إحداىما منيا يما إمّ یجتزئ بتدارؾ السجدتیف واإلتماـ  وا 

خػػرى  واألحػػوط اسػػػتحبابًا حقػػة یجتػػػزئ بتػػدارؾ سػػجدة وقضػػػاء أُ واأُلخػػرى مػػف البل
ف كاف االلتفات بعد الػدخوؿ فػي الػركف فػاألحوط لزومػًا  اإلعادة في الصورتیف  وا 

عادة الصبلة  نعـ إذا كػاف ذلػؾ بعػد فصػؿ ركعػة في الصورتیف العمؿ بما تقدّ  ـ وا 
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 یجتزئ بقضاء السجدتیف.
 ركعػة سػجدة مف كػؿّ  - مف ركعتیفو ترؾ سجدتیف إذا عمـ أنّ  :ٕٗٛمسألة 

ت صػػػبلتو وعمیػػػو قضػػػاؤىما إذا ولیػػػیف أو األخیػػػرتیف صػػػحّ سػػػواء أكانتػػػا مػػػف األُ  -
فػي ركػف  یػدخؿ لػـ  بػأفْ  - إحػداىما ولػو ذكریػاً  حؿّ ا إذا بقي ميما  وأمّ محمّ  تجاوز 
 وقضى اأُلخرى. أتى بصاحبة المحؿّ  - بعده

الصػػػبلة عمػػػدًا  يینػػػاف ذكػػػره قبػػػؿ فعػػػؿ مػػػامػػػف نسػػػي التسػػػمیـ و  :ٖٗٛمسػػػألة 
ف كاف بعده فبل شػيءصّحت صبلتو  و سيوًا تداركو و و  األحػوط اسػتحبابًا عمیػو و  ا 

 اإلعادة.
قبػػؿ التسػػمیـ قػػاـ  فػػذكر  إذا نسػػي ركعػػة مػػف صػػبلتو أو أكثػػر : ٗٗٛمسػػألة 

ینػػػافي الصػػػبلة مطمقػػػًا ولػػػو  قبػػػؿ فعػػػؿ مػػػاوأتػػػى بيػػػا  وكػػػذا إذا ذكرىػػػا بعػػػد التسػػػمیـ 
ذا ذكرىػػا بعػػده سػػيوًا  وعمیػػو سػػجدتا ا لسػػيو لمسػػبلـ الزائػػد عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وا 

 بطمت صبلتو.
د إذا فاتػت الطمأنینػة فػي القػراءة أو فػي التسػبیح أو فػي التشػػيّ  :٘ٗٛمسػألة 

ة القربػػػة المطمقػػػة  سػػػيوًا مضػػػى  واألحػػػوط اسػػػتحبابًا تػػػدارؾ القػػػراءة أو غیرىػػػا بنّیػػػ
األحػوط  ؿ أف یرفػع رأسػو فػ فّ قبػ الركوع أو السجود فػذكر  وكذا إذا فاتت في ذكر 

. األولى إعادة الذكر  
یمتفػػػت ومضػػػى سػػػواء   لػػػـ واإلخفػػػات وذكػػػر  إذا نسػػػي الجيػػػر  :ٙٗٛمسػػػألة 
فػػػػي أثنػػػػاء القػػػػراءة أـ التسػػػػبیح أـ بعػػػػدىما  والجيػػػػؿ بػػػػالحكـ یمحػػػػؽ  أكػػػػاف الػػػػذكر 

 بالنسیاف في ذلؾ.



 

 فصؿ
 الشّؾ في الصالة

 الشّؾ في إتياف الصالة
 ى أـ ال  فػػػ ف كػػػاف فػػػي الوقػػػتو صػػػمّ أّنػػػ  یػػػدرِ   ولػػػـ مػػػف شػػػؾّ  :ٚٗٛمسػػػألة 

ف كػػاف بعػػد خػػروج الوقػػت لػػـصػػمّ  بفعػػؿ الصػػبلة حكمػػو حكػػـ  یمتفػػت  والظػػفّ   ى  وا 
ذا شػػؾّ  الشػػؾّ  فػػي بقػػاء الوقػػت بنػػى عمػػى بقائػػو  وحكػػـ  فػػي التفصػػیؿ المػػذكور  وا 

ا اإلتیػاف بيػو فیبني عمػى یعتني بشكّ  ال في اإلتیاف بالصبلة وعدمو أف الوسواسيّ 
ف كاف في الوقت  و   بو في ذلؾ. الشؾّ  یمحؽ كثیر وا 

ذا شػػػؾّ  واألحػػػوط  أتػػػى بالعصػػػر  بالعصػػػر  فػػػي الظيػػػریف فػػػي الوقػػػت المخػػػتّص  وا 
ذا شػؾّ  عػة أتػى بالصػػبلة  أداء رك وقػد بقػػي مػف الوقػت مقػدار  وجوبػًا قضػاء الظيػر  وا 

ذا كػػاف أقػػؿّ  ذا شػػؾّ   لػػـ وا  اف فػػي فػػ ف كػػ وىػػو فػػي العصػػر  فػػي فعػػؿ الظيػػر  یمتفػػت  وا 
ف كػاف فػي الوقػت المشػترؾ أتمّ  بالعصر  الوقت المختّص  يػا بنػى عمػى اإلتیػاف بيػا  وا 

 بعدىا. أتى بالظير  ـ  ثُ  عصراً 

 فصؿ
 بيا وال يمتفت إلييا عتبار االشکوؾ التي ال 

 .األّوؿ: الشّؾ بعد الفراغ
یمتفػت    و شػرط لمصػبلة بعػد الفػراغ منيػا لػـفي جزء أ إذا شؾّ  :ٛٗٛمسألة 
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ذا و فػي یمتفػت  وكػذا إف كػاف شػكّ   تو لػـو في صحّ التسمیـ ف ف كاف شكّ  في شؾّ  وا 
ى مػػع السػػيو أو فاتػػت المػػواالة أو دخػػؿ فػػي صػػبلة وجػػوده وقػػد أتػػى بالمنػػافي حتّػػ

و قبػػػؿ ذلػػػؾ فػػػالبلـز ىػػػو التػػػدارؾ ا إذا كػػػاف شػػػكّ ُأخػػػرى أو اشػػػتغؿ بالتعقیػػػب  وأّمػػػ
 .بالشؾّ واالعتناء 

 .الشؾّ  الثاني: شّؾ کثير 
فػػػي عػػػدد  و  سػػػواء أكػػػاف الشػػػؾّ یعتنػػػي بشػػػكّ  ال الشػػػؾّ  كثیػػػر  :ٜٗٛة مسػػػأل

 إذا الركعػػات أـ فػػي األفعػػاؿ أـ فػػي الشػػرائط  فیبنػػي عمػػى وقػػوع المشػػكوؾ فیػػو إاّل 
كػػاف وجػػوده مفسػػدًا أو موجبػػًا لكمفػػة زائػػدة كسػػجود السػػيو فیبنػػي عمػػى عدمػػو  كمػػا 

و أتػى بركػوع فػي أّنػ بیف األربع والخمػس بعػد الػدخوؿ فػي الركػوع  أو شػؾّ  لو شؾّ 
ركعػػة ال مثػػؿ صػػبلة  فیمػػا یشػػتمؿ عمػػى ركػػوع واحػػد فػػي كػػؿّ  - أو ركػػوعیف مػػثبلً 

 مفسد فیبني عمى عدمو. البناء عمى وجود األكثر  ف فّ  - اآلیات
و ضػػػػع بػػػأف كانػػػت مػػػف خواّصػػػػت بمو إف اختّصػػػ : كثػػػرة الشػػػؾّ ٓ٘ٛمسػػػألة 
فػػػیف  ره مػػػف المكمّ كغیػػػ یعمػػػؿ فیمػػػا عػػػداه بوظیفػػػة الشػػػاؾّ  مػػػف أفُبػػػد   بلوسػػػماتو فػػػ

 و فیيػا  فػ ذا شػؾّ بشػكّ  یعػتفِ   و في خصوص الركعات لػـانت كثرة شكّ : إذا ك مثبلً 
و فیػو لزمػو اإلتیػاف شػكّ  یكثػر   ا لػـذلػؾ مّمػ كوع أو السجود أو غیر في اإلتیاف بالر 

ؽ كػػذلؾ كمػػا إذا تحّقػػ یكػػف لػػـا إذا بػػؿ الػػدخوؿ فػػي الغیػػر  وأّمػػق بػػو إذا كػػاف الشػػؾّ 
أیضػػػًا كالسػػػجود  فػػػي فعػػػؿ آخػػػر  شػػػؾّ  ـ  ثُػػػ ف كػػػالركوعفػػػي فعػػػؿ معػػػیّ ى الكثػػػرة مسػػػمّ 
 یعتِف بو أیضًا.  لـ
صػدقيا  ىػو العػرؼ  والظػاىر  المرجع في صػدؽ كثػرة الشػؾّ  :ٔ٘ٛمسألة   



 طغع/  الشکكؾ لیر المقتبرة - الصّةكتاب  

 

ا یتعػػارؼ عروضػو لممشػػاركیف مػػع صػاحبو فػػي اغتشػػاش أزیػد مّمػػ بعػروض الشػػؾّ 
ة ص فػػي الحػػاالت العادّیػػكػػاف الشػػخًا بيػػا عرفػػًا  فػػ ذا وعدمػػو زیػػادة معتػػدّ  الحػػواّس 

 فػػي واحػػدة منيػػا فيػػو مػػف أفػػراد كثیػػر   ویشػػؾّ تمضػػي عمیػػو ثػػبلث صػػموات إاّل  ال

 .الشؾّ 
وجػػػود الخمػػػؿ جػػػرى عمیػػػو حكػػػـ  ظيػػػر  ـ  ثُػػػ ویعػػػتِف بشػػػكّ   إذا لػػػـ :ٕ٘ٛمسػػػألة 

ف كػػاف موجبػػًا لمتػػدارؾ تػػدارؾ   وجػوده  فػػ ف كػػاف زیػػادة أو نقیصػػة مبطمػة أعػػاد  وا 
ف كاف ممّ   ه قضاه  وىكذا.اؤ یجب قض اوا 
الشػػػػػؾ ضػػػػػبط الصػػػػػبلة بالحصػػػػػى أو  عمػػػػػى كثیػػػػػر یجػػػػػب  ال :ٖ٘ٛمسػػػػػألة 

 ذلؾ. اتـ أو بغیر بالسبحة أو بالخ
و ركػػع فػػي أّنػػ فػػ ذا شػػؾّ  واالعتنػاء بشػػكّ  الشػػؾّ  لكثیػػر   یجػػوز ال :ٗ٘ٛمسػػألة 

اّل  أف  یجوز ال  أو ال   بطمت صبلتو عمػى األحػوط لزومػًا  نعػـ فػي الشػؾّ یركع وا 
  یضػرّ   أتػى بالمشػكوؾ فیػو بقصػد القربػة لػـو و إذا اعتنػى بشػكّ  و الذكر في القراءة أ

 ة صبلتو.بصحّ 
بنػى عمػى العػدـ   و حصػؿ لػو حالػة كثػرة الشػؾّ فػي أّنػ لػو شػؾّ  :٘٘ٛمسألة 

ذه الحالػػة بنػػى عمػػى بقائيػػا إذا فػػي زواؿ ىػػ شػػؾّ  ـ  ثُػػ الشػػؾّ  كثیػػر  و إذا صػػار كمػػا أّنػػ
 .الشؾّ  و مف جية الجيؿ بمعنى كثرةشكّ  یكف  لـ

 .الثالث: شّؾ اإلماـ والمأمـو
إمػػاـ الجماعػػة فػػي عػػدد الركعػػات رجػػع إلػػى المػػأموـ  إذا شػػؾّ  :ٙ٘ٛمسػػألة 

و یرجػػع المػػأموـ ف ّنػػ نثػػى  وكػػذلؾ إذا شػػؾّ الحػػافظ  عػػاداًل كػػاف أو فاسػػقًا ذكػػرًا أو أُ 
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ف اختمػؼ  اؾّ الظاّف منيمػا بمنزلػة الحػافظ فیرجػع الشػو إلى اإلماـ الحافظ   إلیػو  وا 
 إذا حصػؿ لػو الظػّف مػف الرجػوع إلػػی یرجػع اإلمػاـ إلػى بعضػػيـ إاّل   مػأموموف لػـال

ذا كػػاف بعضػػيـ شػػاكّ أحػػد الفػػریقیف   ًا وبعضػػيـ حافظػػًا رجػػع اإلمػػاـ إلػػى الحػػافظ وا 
ع رجػو  لئلمػاـ فیرجػع إلیػو  وجػواز   مع حصػوؿ الظػفّ و إاّل منيـ بشكّ  وعمؿ الشاؾّ 

فػػي  الشػػؾّ  فػػي الركعػػات بػػؿ یعػػـّ  بالشػػؾّ  یخػػتّص  المػػأموـ إلػػى اإلمػػاـ وبػػالعكس ال
و سػػجد فػػي أّنػػ ؼ عػػف اإلمػػاـ وشػػؾّ یتخّمػػ  و لػػـأیضػػًا  فػػ ذا عمػػـ المػػأموـ أّنػػ األفعػػاؿ

 و.بشكّ  یعتفِ   تیاف بيما رجع المأموـ إلیو ولـسجدتیف أـ واحدة واإلماـ جاـز باإل

 .الرابع: الشّؾ في عدد رکعات النافمة
والبنػاء  نافمػة البنػاء عمػى األقػؿّ فػي ركعػات ال فػي الشػؾّ  یجػوز  :ٚ٘ٛمسألة 

  وفػػي جریػػػاف ىػػػذا مفسػػدًا فیبنػػػي عمػػى األقػػػؿّ  یكػػوف األكثػػػر   أفعمػػى األكثػػػر  إاّل 
 فیيا. إشكاؿ فاألحوط لزومًا إعادتيا إذا شؾّ  الحكـ في الوتر 

 .الخامس: الشّؾ بعد المحّؿ وفي ما أتی بو
و نافمػة  فػي فعػؿ مػف أفعػاؿ الصػبلة فریضػة كانػت أ مػف شػؾّ  :ٛ٘ٛمسألة 

أـ آیػػات وقػػد دخػػؿ فػػي غیػػػره  ة أـ صػػبلة جمعػػةة كانػػت الفریضػػة أـ قضػػائیّ أدائّیػػ
خػػػػبلؿ بالمشػػػػكوؾ فیػػػػو عمػػػػدًا مضػػػػى ینبغػػػػي الػػػػدخوؿ فیػػػػو شػػػػرعًا مػػػػع اإل ال امّمػػػػ
فػػي تكبیػػرة اإلحػػراـ وىػػو فػػي االسػػتعاذة أو القػػراءة  أو فػػي  یمتفػػت  فمػػف شػػؾّ   ولػػـ

ؿ اآلیػة قة وىػو فػي البلحقػة  أو فػي أوّ الفاتحة وىو في السورة  أو في اآلیة السػاب
وىو في آخرىا  أو في القراءة وقػد ىػوى إلػى الركػوع أو دخػؿ فػي القنػوت  أو فػي 

د أو فػي حػاؿ فػي السػجود وىػو فػي التشػيّ  الركوع وقػد ىػوى إلػى السػجود  أو شػؾّ 
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   یمتفت.  القیاـ لـالنيوض إلى 
ػفي الشيادتیف وىو في حاؿ الصػبلة عمػى م وكذا إذا شؾّ  د  أو د وآؿ محم ػحم 

وىػػو  ی ا عمیػػو وآلػػو()صػػمّ  د أو فػػي الصػػبلة عمػػى النبػػيّ لتشػػيّ فػػي مجمػػوع ا شػػؾّ 
فػػػػي السػػػػبلـ  أو فػػػػي حػػػػاؿ النيػػػػوض إلػػػػى القیػػػػاـ  أو شػػػػؾّ  السػػػػبلـحػػػػاؿ أداء فػػػػي 

 یمتفػت إلػػى الشػػؾّ  و الافیػػات ف ّنػػالواجػب وىػػو فػػي التعقیػب أو أتػػى بشػػيء مػف المن
ذا كا وجػب االعتنػاء  قبؿ أف یػدخؿ فػي الغیػر  ف الشؾّ في جمیع ىذه الفروض  وا 

قبؿ أف یسػتعیذ أو یقػرأ أو فػي  في التكبیر  فیأتي بالمشكوؾ فیو  كمف شؾّ  بالشؾّ 
القػػراءة قبػػؿ أف یيػػوي إلػػى الركػػوع أو فػػي الركػػوع قبػػؿ أف یيػػوي إلػػى السػػجود  أو 

 ؾّ د وىػو جػالس قبػؿ النيػوض إلػى القیػاـ  وكػذلؾ إذا شػفي السػجود أو فػي التشػيّ 
 ینافي الصبلة عمدًا أو سيوًا. أف یدخؿ في التعقیب أو یأتي بما في التسمیـ قبؿ

الػذي یػدخؿ فیػو أف  فػي الغیػر   یعتبػر الو ا سبؽ أّنػقد عمـ ممّ  :ٜ٘ٛسألة م
 یعتبػر  الة  بػؿ یكػوف مػف األجػزاء المسػتحبّ  وف مف األجػزاء الواجبػة  فیكفػي أفیك

فػي القػػراءة مػػثبًل  مػة لػػو أیضػًا  فمػػف شػؾّ یكػوف جػزءًا لمصػػبلة فیكفػي كونػػو مقدّ  أف
 في الركوع وقد ىوى إلى السجود. یمتفت  وكذا مف شؾّ   دخؿ في القنوت لـوقد 

ف  ة الواقػػػػع بعػػػػد الفػػػػراغ منػػػػو الفػػػػي صػػػػحّ  إذا شػػػػؾّ  :ٓٙٛمسػػػػألة  یمتفػػػػت وا 
و تيا ف ّنػػیػرة اإلحػراـ فػي صػحّ بعػػد الفػراغ مػف تكب فػي غیػره  كمػا إذا شػؾّ  یػدخؿ  لػـ
 ة قراءة الكممة أو اآلیة بعد الفراغ منيا.في صحّ  وكذا إذا شؾّ  یمتفت  ال

اًل و قػػػػد فعمػػػػو أوّ ف أّنػػػػتبػػػػیّ  ـ  ثُػػػػ حػػػػؿّ إذا أتػػػػى بالمشػػػػكوؾ فػػػػي الم :ٔٙٛمسػػػػألة 
و تبطػػػؿ ف ّنػػػ ركوعػػػًا أو سػػػجدتیف مػػػف ركعػػػة واحػػػدة  إذا كػػػافتبطػػػؿ صػػػبلتو إاّل   لػػػـ
ذا لـحی ف عػدـ فتبػیّ  المحػؿّ  اوز بالمشكوؾ بعػد تجػ یأتِ   نئٍذ عمى األحوط لزومًا  وا 
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اّل   أف یكػػوف ركنػػًا ت صػػبلتو إاّل  صػػحّ اإلتیػػاف بػػو فػػ ف أمكػػف التػػدارؾ بػػو فعمػػو  وا 
 ـ.تقدّ  فتبطؿ عمى ما
فػػي بعػػض األفعػػاؿ  و ىػػؿ شػػؾّ وىػػو فػػي فعػػؿ فػػي أّنػػ إذا شػػؾّ  :ٕٙٛمسػػألة 

حصػػولو  عمػػى تقػػدیر  بالشػػؾّ  یعػػتفِ   و لػػـف أّنػػتػػیقّ ی  یمتفػػت مػػا لػػـ  لػػـ ؟مػػة أو الالمتقدّ 
و ىػؿ سػيا أـ ال فػي أّنػ دًا برجاء اإلتیاف بالمشكوؾ فیو  ولػو شػؾّ ا غفمة أو تعمّ إمّ 

یمتفػػت  نعػػـ  لػػـ ؟و سػػيا عنػػو أو الفػػي أّنػػ الػػذي شػػؾّ ذلػػؾ الشػػيء  محػػؿّ  وقػػد جػػاز 
 یتبلفى فیو المشكوؾ فیو أتى بو. في السيو وعدمو وىو في محؿّ  شؾّ  لو

 فصؿ
 الشّؾ في عدد رکعات الفريضة

 جػاز  شػؾّ ال  ي في عدد ركعات الصبلة واسػتقرّ المصمّ  ذا شؾّ إ :ٖٙٛمسألة 

 یسػتمـز محػذور   عػبلج مػا ىػو قابػؿ لمعػبلج إذا لػـ یمزمػو سػتئنافيا  واللو قطعيا وا

اّل  لػػو ذلػػؾ  واألحػػوط لزومػػًا عػػدـ االسػػتئناؼ قبػػؿ اإلتیػػاف   یجػػز  لػػـ فػػوات الوقػػت وا 
ألة والمسػائؿ اآلتیػة فػػي لمسػفػي ىػػذه ا مػػثبًل  ومػا یػذكر  بأحػد القواطػع كاالسػتدبار 

ف مػا یتعػیّ ة العػبلج إنّ یقبؿ العبلج مف الشكوؾ عػف غیػره وفػي بیػاف كیفّیػ ما تمییز 
 مة.العمؿ بو في خصوص الصورة المتقدّ 

ذا شؾّ  ة و فػي الثنائّیػو فػ ف كػاف شػكّ شػكّ   ي فػي عػدد الركعػات واسػتقرّ المصمّ  وا 
 ف كػػػػاف فػػػػي غیرىػػػػا وقػػػػد أحػػػػرز ة بطمػػػػت  وا  ولیػػػػیف مػػػػف الرباعّیػػػػة أو األُ أو الثبلثّیػػػػ

ؽ بوضػػع وىػػو یتحّقػػ - ولیػػیف بػػأف دخػػؿ فػػي السػػجدة الثانیػػة مػػف الركعػػة الثانیػػةاألُ 
ف لـ  : فينا صور -  الذكریشرع في   الجبية عمى المسجد وا 
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 فیيا فتبطؿ الصبلة فیيا. عبلج لمشؾّ  ما ال منيا:
 :   ع صورالصبلة حینئٍذ  وىي تس فیيا وتصحّ  ما یمكف عبلج الشؾّ  ومنيا:

و بػػیف االثنتػػیف والػػثبلث بعػػد الػػدخوؿ فػػي السػػجدة األخیػػرة ف ّنػػ الشػػؾّ  ولػػى:اأُل
ائمػػػػًا عمػػػػى یحتػػػػاط بركعػػػػة ق ـ  ثُػػػػ صػػػػبلتو یبنػػػي عمػػػػى الػػػػثبلث ویػػػػأتي بالرابعػػػػة ویػػػػتـّ 

ف  مػػف القیػػاـ حػاؿ اإلتیػػاف بصػػبلة االحتیػاط أتػػى بيػػا  یػتمّكف لػػـاألحػوط وجوبػػًا  وا 
 جالسًا.

موضػػع كػػاف  فیبنػػي عمػػى األربػػع  بلث واألربػػع فػػي أيّ بػػیف الػػث الشػػؾّ  الثانيػػة:
 اختیػار  یحتاط بركعة قائمًا أو ركعتػیف جالسػًا  واألحػوط اسػتحباباً  ـ  ثُ  صبلتو  ویتـّ 

ف مػػف القیػػاـ حػػاؿ اإلتیػػاف بصػػبلة االحتیػػاط احتػػاط  یػػتمّكف لػػـ الػػركعتیف جالسػػًا  وا 
 بركعة جالسًا.
الػػدخوؿ فػػي السػػجدة األخیػػرة فیبنػػي بػػیف االثنتػػیف واألربػػع بعػػد  الشػػؾّ  الثالثػػة:

ف  ـ  ثُػػ صػػبلتو عمػػى األربػػع ویػػتـّ  منػػو حػػاؿ  یػػتمّكف  لػػـیحتػػاط بػػركعتیف مػػف قیػػاـ  وا 
 اإلتیاف بصبلة االحتیاط احتاط بركعتیف مف جموس.

بیف االثنتػیف والػثبلث واألربػع بعػد الػدخوؿ فػي السػجدة األخیػرة  الشؾّ  الرابعة:
یحتاط بػركعتیف مػف قیػاـ وركعتػیف مػف جمػوس   ـ  ثُ  صبلتو فیبني عمى األربع ویتـّ 

فالركعتی ویمـز تأخیر  مػف القیػاـ حػاؿ اإلتیػاف بصػبلة  یػتمّكف  لػـ ف مػف جمػوس  وا 
 بركعة جالسًا. ـ  ثُ  االحتیاط احتاط بركعتیف مف جموس

بیف األربع والخمػس بعػد الػدخوؿ فػي السػجدة األخیػرة فیبنػي  الشؾّ  الخامسة:
 یسػػجد سػػجدتي السػػيو  ویجػػري ىػػذا الحكػػـ فػػي كػػؿّ  ـ  ثُػػ توصػػبل عمػػى األربػػع ویػػتـّ 

   كما یكفػي فػي كػؿّ بینيا وبیف الستّ  ىو األربع كالشؾّ  مورد یكوف الطرؼ األقؿّ 
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منيػػا واألزیػػد بعػػد الػػدخوؿ فػػي السػػجدة الثانیػػة  مػػورد شػػّؾ فیػػو بػػیف األربػػع واألقػػؿّ 
تیػػاط الحتمػػػاؿ یف بالبنػػاء عمػػػى األربػػع واإلتیػػاف بصػػػبلة االحالعمػػؿ بموجػػب الشػػػكّ 

 بسجدتي السيو الحتماؿ الزیادة. ـ  ثُ  النقیصة
و یيػػػدـ وحكمػػػو حكػػػـ بػػػیف األربػػػع والخمػػس حػػػاؿ القیػػػاـ ف ّنػػػ الشػػػؾّ  السادسػػػة:

 یحتاط كما سبؽ في الصورة الثانیة. ـ  ثُ  صبلتو بیف الثبلث واألربع  فیتـّ  الشؾّ 
كمػػػو حكػػػـ و یيػػػدـ وحبػػػیف الػػػثبلث والخمػػػس حػػػاؿ القیػػػاـ ف ّنػػػ الشػػػؾّ  السػػػابعة:

 صبلتو ویحتاط كما سبؽ في الصورة الثالثة. بیف االثنتیف واألربع  فیتـّ  الشؾّ 
و یيدـ وحكمو حكـ بیف الثبلث واألربع والخمس حاؿ القیاـ ف نّ  الشؾّ  الثامنة:

صػبلتو ویحتػاط كمػا سػبؽ فػي الصػػورة  بػیف االثنتػیف والػثبلث واألربػع  فیػتـّ  الشػؾّ 
 الرابعة.

و یيػػػدـ وحكمػػػو حكػػػـ حػػػاؿ القیػػػاـ  ف ّنػػػ الخمػػػس والسػػػتّ بػػػیف  الشػػػؾّ  التاسػػػعة:
صبلتو ویسجد لمسيو  واألحوط األولى فػي ىػذه  بیف األربع والخمس  ویتـّ  الشؾّ 

 األربع أف یسجد سجدتي السيو لمقیاـ الزائد أیضًا. الصور 
إلیيػا  ضػـّ  ـ  ثُػ د بیف االثنتیف والثبلث فبنى عمى الػثبلثإذا تردّ  :ٗٙٛمسألة 
بػػػالثبلث أو  بنػػػاءه عمػػػى الػػػثبلث كػػػاف مػػػف جيػػػة الظػػػفّ  فػػػي أفّ  ـ وشػػػؾّ ركعػػػة وسػػػمّ 

ف كػػػاف ذلػػػػؾ أحػػػػوط یجػػػػب  لػػػـ  عمػػػبًل بالشػػػػؾّ  عمیػػػو اإلتیػػػػاف بصػػػبلة االحتیػػػػاط وا 
ذا بنى في الفرض المذكور  و كػاف بعػد التسػمیـ أّنػ عمى االثنتیف وشػؾّ  استحبابًا  وا 

ت صػػبلتو صػػحّ  ؾّ بػػاالثنتیف أو خطػػًأ منػػو وغفمػة عػػف العمػػؿ بالشػػ مػف جيػػة الظػػفّ 
 وال شيء عمیو.

النافمػػة عمػػى  كػػذلؾ فػػيو   الفریضػػة كػػالیقیف بالركعػػات فػػي الظػػفّ  :٘ٙٛمسػػألة 
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 ا الظػفّ   أّمػالبنػاء عمػى األقػّؿ أو األكثػر معػو فػي یتخّیػر  ومًا بمعنػى أّنػو الاألحوط لز 
ذا  بفعػػؿ الجػػزء فػػي المحػػؿّ    فػػ ذا ظػػفّ باألفعػػاؿ فحكمػػو حكػػـ الشػػؾّ  لزمػػو اإلتیػػاف بػػو وا 

یرجػػع ویتداركػػو  واألحػػوط  مضػػى ولػػیس لػػو أف المحػػؿّ  بعػػدـ الفعػػؿ بعػػد تجػػاوز  ظػػفّ 
 استحبابًا إعادة الصبلة في الصورتیف.

 - فیيػػػػا الػػػدخوؿ فػػػػي السػػػجدة الثانیػػػػة فػػػػي الشػػػكوؾ المعتبػػػر  :ٙٙٛمسػػػألة 
بػػػیف االثنتػػػیف  بػػػیف االثنتػػػیف واألربػػػع  والشػػػؾّ  االثنتػػػیف والػػػثبلث  والشػػػؾّ بػػػیف  كالشػػػؾّ 

فػ ف  اإلتیػاف بالسػجدتیف أو بواحػدة منيمػا مػع ذلػؾ فػي إذا شػؾّ  - األربػعوالثبلث و 
ؿ فػػي المثػػاؿ واألوّ  - دو حػػاؿ الجمػػوس قبػػؿ الػػدخوؿ فػػي القیػػاـ أو التشػػيّ كػػاف شػػكّ 

 - ةؿ بمحاظ ما قبؿ القیػاـ والثػاني فػي المثػالیف األخیػریف بمحػاظ حالتػو الفعمّیػاألوّ 
و قبػػػؿ ا أو ب حػػػداىما فیكػػػوف شػػػكّ و محكػػػوـ بعػػػدـ اإلتیػػػاف بيمػػػبطمػػػت صػػػبلتو  ألّنػػػ

ف كاف بع  تبطؿ.  د لـد الدخوؿ في القیاـ أو التشيّ الدخوؿ في السجدة الثانیة  وا 
فػػؽ كثیػػرًا كمػػا یتّ  - أو ظػػفّ  الحاصػػؿ لػػو شػػؾّ  د فػػي أفّ إذا تػػردّ  :ٚٙٛمسػػألة 
صػبلة وبعػد أف ًا  ولو حصمت لػو حالػة فػي أثنػاء الكاف ذلؾ شكّ  - لبعض الناس

ة ویجػري ًا یبنى عمػى حالتػو الفعمّیػًا أو ظنّ و كاف شكّ أنّ   یدرِ   لـ خر دخؿ في فعٍؿ آ
انقمػب شػّكو إلػى  ـ  ثُػ ءوكذا لو شّؾ فػي شػي  عمى ما یقتضیو ظّنو أو شّكو الفعميّ 

و یمحػظ الحالػة انقمػب ظّنػو إلػى الشػّؾ  ف ّنػ ـ  ثُػ   أو ظػّف بػوتماـ الصبلةقبؿ إ الظفّ 
 ـ  ثُػػ ف الػػثبلث واألربػػع مػػثبًل فبنػػى عمػػى األربػػعبػػی ة ویعمػػؿ عمیيػػا  فمػػو شػػؾّ الفعمّیػػ

ذا ظػفّ  و إلى الظفّ انقمب شكّ  ؿ تبػدّ  ـ  ثُػ بػالثبلث بالثبلث بنى عمیو وأتى بالرابعة  وا 
 یأتي بصبلة االحتیاط. ـ  ثُ  بینيا وبیف األربع بنى عمى األربع و إلى الشؾّ ظنّ 

اإلتیػػاف  تػػرؾ صػػبلة االحتیػػاط واسػػتئناؼ الصػػبلة بعػػد یجػػوز  :ٛٙٛمسػػألة 
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 فیتعّیف اإلتیاف بيا. االستئناؼضیؽ الوقت عف   فيإاّل   بالمنافي

 فصؿ
 حتياطصالة اال

ة مػف في الصبلة األصػمیّ  یعتبر  في صبلة االحتیاط ما یعتبر  :ٜٙٛ مسألة
لئلحػػػػراـ  وقػػػػراءة الفاتحػػػػة   ة  والتكبیػػػػر فیيػػػػا مػػػػف النّیػػػػُبػػػػد   بلجػػػػزاء والشػػػػرائط فػػػػاأل

یخفػػػػت فػػػػي قػػػػراءة  والتسػػػػمیـ  واألحػػػػوط لزومػػػػًا أف  دشػػػػيّ والت  والسػػػػجود  والركػػػػوع
ف كانت الصبلة األصمیّ  لى الخفوت فػي البسػممة ة  واألحوط األو ة جيریّ الفاتحة وا 

ذا تخّمػػػتجػػػب  الأیضػػػًا  و  ؿ المنػػػافي بینيػػػا وبػػػیف الصػػػبلة فػػػاألحوط فیيػػػا السػػػورة  وا 
 لزومًا إعادة الصبلة وال حاجة معيا إلى صبلة االحتیاط.

یحػتج إلیيػا    ة الصػبلة قبػؿ صػبلة االحتیػاط لػـمّیػف تماإذا تبػیّ  :ٓٚٛمسألة 
ف كاف في األثناء جاز  تماميا نافمة ركعتیف. وا   تركيا وا 

جػرى  ف نقص الصبلة قبؿ الشروع في صػبلة االحتیػاطإذا تبیّ  :ٔٚٛمسألة 
واإلتیػاف بسػجدتي  عمیو حكـ مف سم ـ عمى النقص سيوًا مف وجوب ضـّ الناقص

فمسبلالسيو ل ف ذلؾ في أثناء صػبلة االحتیػاط تبیّ  ـ الزائد عمى األحوط لزومًا  وا 
صػبًل واجتػزأ نقػص متّ  مػا ف النقص قبؿ الدخوؿ فػي الركػوع أتػـّ ألغاىا ف ف كاف تبیّ 

ذا تبػیّ  ف بو ولو كاف بعده فاألحوط لزومًا إعادة الصبلة وعدـ االكتفػاء بػالتتمیـ  وا 
ف ا إذا تبػیّ اًل  أّمػف الػنقص الػذي كػاف یحتممػو أوّ ذلؾ بعد الفراغ منيا أجزأت إذا تبیّ 

بػیف الػثبلث واألربػع فبنػى عمػى األربػع  ا كاف محتمبًل كما إذا شػؾّ النقص أزید ممّ 
الػػنقص  ف لػػو قبػػؿ اإلتیػػاف بالمنػػافي أفّ تبػػیّ  ـ  ثُػػ وأتػػى بركعػػة واحػػدة قائمػػًا لبلحتیػػاط 
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حػػوط لزومػػًا تتمػػیـ عمػػى األیكفػػي  التكفػػي صػػبلة االحتیػػاط كمػػا  ف فػػبلكػػاف ركعتػػی
كػػػاف  انػػػت الزیػػػادة عّمػػػصػػػبًل بػػػؿ تجػػػب إعػػػادة الصػػػبلة  وكػػػذا لػػػو تبیّ مػػػا نقػػػص متّ 

بػػػػیف االثنتػػػػیف واألربػػػػع فبنػػػػى عمػػػػى األربػػػػع وأتػػػػى بػػػػركعتیف  محػػػػتمبًل كمػػػػا إذا شػػػػؾّ 
 ف كوف صبلتو ثبلث ركعات. لبلحتیاط فتبیّ 
الفػرائض مػف  یجػري فػي سػائر  یجػري فػي صػبلة االحتیػاط مػا :ٕٚٛمسألة 

أو بعػػػد  فػػػي المحػػػؿّ  حكػػاـ زیػػػادة الػػػركف ونقصػػانو عمػػػدًا أو سػػػيوًا  وأحكػػػاـ الشػػؾّ أ
فیيػا سػجود السػيو لمػا یسػتوجبو  یجػب الذلػؾ  ولكػف  أو بعد الفراغ وغیر تجاوزه 

ذا شػػػؾّ فػػػي الصػػػبلة األصػػػمیّ   إاّل  فػػػي عػػػدد ركعاتيػػػا لػػػـز البنػػػاء عمػػػى األكثػػػر  ة  وا 
 .یكوف مفسدًا فیبني عمى األقؿّ  أف

 إذا فػي اإلتیػاف بصػػبلة االحتیػاط بنػى عمػى العػػدـ إاّل  إذا شػؾّ  :ٖٚٛمسػألة 
كػػاف بعػػد خػػروج الوقػػت  ولػػو كػػاف بعػػد اإلتیػػاف بمػػا ینػػافي الصػػبلة عمػػدًا وسػػيوًا 

 فاألحوط لزومًا استئناؼ الصبلة.
مػػػف تداركػػػو  یػػػتمّكف  إذا نسػػػي مػػػف صػػػبلة االحتیػػػاط ركنػػػًا ولػػػـ :ٗٚٛمسػػػألة 

ة بؿ ركوعًا أو سجدتیف في ركعة عمػى األحػوط أعاد الصبلة  وكذلؾ إذا زاد ركع
 لزومًا. 

 فصؿ
  فی أجزاء النوافؿ ورکعاتيا ؾّ الش

تشترؾ النافمة مع الفریضة في أّنو إذا شػّؾ فػي جػزء منيػا فػي  :٘ٚٛمسألة 
ذا شّؾ بعد تجاوز  یعتني بػو  وفػي أّف نقصػاف  المحّؿ ال المحّؿ لـز اإلتیاف بو  وا 
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إذا نسػػػي جػػػزءًا لػػػـز تداركػػػو مػػػع االلتفػػػات إلیػػػو قبػػػؿ الػػػركف مبطػػػؿ ليػػػا  وفػػػي أّنػػػو 
فیػػو  یجػػوز الػػدخوؿ فػػي ركػػف بعػػده  وتفتػػرؽ عػػف الفریضػػة بػػأّف الشػػّؾ فػػي ركعاتيػػا 

وأّنػػػو ال سػػػجود  - (635كمػػػا تقػػػّدـ فػػػي المسػػػألة ) -  البنػػػاء عمػػػى األقػػػّؿ واألكثػػػر
 - ضػةإذا كػاف یقضػى فػي الفری - قضاء لمجزء المنسّي فیيا لمسيو فیيا  وأّنو ال

قادحػػػة فیيػػػا بػػػبل إشػػػكاؿ  ومػػػف ىنػػػا یتػػػدارؾ الجػػػزء  وأّف زیػػػادة الػػػركف سػػػيوًا غیػػػر 
 المنسّي إذا ذكره بعد الدخوؿ في ركف أیضًا. 

 فصؿ
 ةقضاء األجزاء المنسيّ 

 بعػػػػد الػػػػدخوؿ فػػػػي إاّل  یػػػػذكر   إذا نسػػػػي السػػػػجدة الواحػػػػدة ولػػػػـ :ٙٚٛمسػػػػألة 
یكػػػػػوف بعػػػػػد صػػػػػبلة  فالركػػػػػوع وجػػػػػب قضػػػػػاؤىا بعػػػػػد الصػػػػػبلة  واألحػػػػػوط لزومػػػػػًا أ

 بعػد الركػوع یػذكره إاّل   یو ولػـد إذا نسػاالحتیاط إذا كانت عمیو  وكذا یقضي التشػيّ 
د ة والتشػيّ فیمػا إذا نسػي سػجدة واحػد عمى األحوط األولى  ویجري الحكـ المزبور 

ف بمػػا ینػػافي الصػػبلة عمػػدًا  بعػػد التسػػمیـ واإلتیػػاإاّل  یػػذكر   مػػف الركعػػة األخیػػرة ولػػـ
   وسيوًا.
 ا إذا ذكػػػػره بعػػػػد التسػػػػمیـ وقبػػػػؿ اإلتیػػػػاف بالمنػػػػافي فػػػػالبلـز تػػػػدارؾ المنسػػػػيّ ّمػػػػوأ

عمػػى األحػػوط ـ الزائػػد اإلتیػػاف بسػػجدتي السػػيو لمسػػبل ـ  ثُػػ د والتسػػمیـواإلتیػػاف بالتشػػيّ 
د مػػػف األجػػػزاء  ویجػػػب فػػػي القضػػػاء مػػػا السػػػجدة والتشػػػيّ  یقضػػػى غیػػػر  وجوبػػػًا  وال

ومػػًا األحػػوط لز و ة  ة البدلّیػػّیػػء وشػػرط كمػػا یجػػب فیػػو نمػػف جػػز  یجػػب فػػي المقضػػيّ 
ولكػػػف إذا  بینػػػو وبػػػیف الصػػػبلة  عػػػدـ الفصػػػؿ بالمنػػػافيالسػػػبلـ و المبػػػادرة إلیػػػو بعػػػد 
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 االكتفاء بقضائو  واألحوط األولى إعادة الصبلة أیضًا. فصؿ جاز 
بنػػى  فػي اإلتیػػاف بمػا عمیػػو مػف قضػػاء الجػزء المنسػػيّ  إذا شػػؾّ  :ٚٚٛمسػألة 

ف كػاف الشػػؾّ  ف كػػاف بعػػد بعػد  عمػى العػػدـ  وا  اإلتیػػاف بالمنػػافي عمػدًا وسػػيوًا بػؿ وا 
ذا شػؾّ  ؽ موجػب القضػاء بنػى عمػى فػي تحّقػ خروج الوقت عمى األحوط لزومػًا  وا 

 العدـ. 

 فصؿ
 سجود السيو

و محّمػػ یجػػب سػػجود السػػيو لمكػػبلـ سػػاىیًا  ولمسػػبلـ فػػي غیػػر  :ٛٚٛمسػػألة 
ـ  حكمػو كمػا تقػدّ بػیف األربػع والخمػس أو مػا ب عمى األحوط وجوبػًا فیيمػا  ولمشػؾّ 

و زاد فیيػػػا أو د  وكػػػذا یجػػب فیمػػػا إذا عمػػـ إجمػػػااًل بعػػد الصػػػبلة أّنػػولنسػػیاف التشػػيّ 
و یسػػػػجد سػػػػجدتي السػػػػيو عمػػػػى ة ف ّنػػػػنقػػػػص مػػػػع كػػػػوف صػػػػبلتو محكومػػػػة بالصػػػػحّ 

األحوط لزومًا  واألحوط األولى سجود السيو لنسیاف السػجدة الواحػدة ولمقیػاـ فػي 
بػؿ األحػوط األولػى سػجود لقیػاـ سػيوًا  موضع الجموس  أو الجموس في موضػع ا

 زیادة أو نقیصة. السيو لكؿّ 
 مػػع د الكػػبلـ إاّل د بتعػػدّ یتعػػدّ  موجبػػو  وال دد السػػجود بتعػػدّ یتعػػدّ  :ٜٚٛمسػػألة 

ـ كثیػػرًا وكػػاف ذلػػؾ عػػف سػػيو واحػػد ا إذا تكّمػػیسػػيو  أّمػػ ـ  ر ثُػػیتػػذكّ  د السػػيو بػػأفتعػدّ 
 . جود واحد ال غیروجب س

 رتیب فیو بترتیب أسبابو وال تعییف السبب.الت یجب ال: ٓٛٛمسألة 
السػػػػجود عػػػػف صػػػػبلة االحتیػػػػاط  وكػػػػذا عػػػػف األجػػػػزاء  ر یػػػػؤخّ  :ٔٛٛمسػػػػألة 

ة عمػى األحػوط لزومػًا  ویجػب المبػادرة إلیػو بعػد الصػبلة  واألحػوط لزومػًا المقضػیّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظػع 

ذا أّخػر  تبطػؿ   ه عػف الصػبلة أو فصػمو بالمنػافي لػـعدـ الفصؿ بینيمػا بالمنػافي  وا 
ذا أّخػػػ  صػػػبلتو ولػػػـ ره یسػػػقط وجوبػػػو عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا فیػػػأتي بػػػو فػػػورًا ففػػػورًا  وا 

ـّ صػبلتو وأتػى ره وىو في أثناء صبلة أُ ر  ولو تذكّ نسیانًا أتى بو متى تذكّ  خػرى أتػ
 بو بعدىا.

  ة القربػػػػةوالیتػػػػاف وتجػػػػب فیػػػػو نّیػػػػسػػػػجود السػػػػيو سػػػػجدتاف مت: ٕٛٛمسػػػػألة 
السػػجود  یصػػحّ  لجبيػػة عمػػى مػػاوط لزومػػًا فیػػو وضػػع افیػػو تكبیػػر  واألحػػ یجػػب الو 

فػي  یعتبػر  المسػاجد أیضػًا ومراعػاة جمیػع مػا ر عمیو  واألحوط األولى وضػع سػائ
ذلػػػؾ  واألحػػوط اسػػػتحبابًا  وغیػػر  سػػجود الصػػػبلة مػػف الطيػػػارة واالسػػتقباؿ والسػػػتر 

لسػبلـ ولػى فػي صػورتو: )بسػـ ا وبػا اواحد منيمػا  واأل في كؿ   اإلتیاف بالذكر 
د بعػػػد رفػػػع الػػػرأس مػػػف ویجػػػب فیػػػو التشػػػيّ  ورحمػػػة ا وبركاتػػػو( النبػػػيّ يػػػا عمیػػػؾ أیّ 

د المتعػػػػػارؼ دوف التشػػػػػيّ  التسػػػػػمیـ  واألحػػػػػوط لزومػػػػػًا اختیػػػػػار  ـ  ثُػػػػػ السػػػػػجدة الثانیػػػػػة 
 الطویؿ.

ذا شػػؾّ   فػػي موجػػػب سػػجود السػػػيو لػػـ إذا شػػػؾّ : ٖٛٛمسػػألة  فػػػي  یمتفػػػت  وا 
ذا شػػػؾّ عػػدد الموجػػػب بنػػى عمػػػى األقػػؿّ  لعمػػػـ بوجوبػػو أتػػػى بػػػو انػػػو بعػػد افػػي إتی   وا 

ف ذا اعتقػد تحّقػكاف شكّ  وا   وجػبؽ المو بعد فوات المبػادرة عمػى األحػوط لزومػًا  وا 
في الموجب وبعػد ذلػؾ عمػـ  و إذا شؾّ   كما أنّ یجب  لـ - فیو وبعد السبلـ شؾّ  -

ذا شػػؾّ بػػو أتػػى بػػو عمػػى مػػا مػػرّ  و سػػجد سػػجدة أو سػػجدتیف بنػػى عمػػى فػػي أّنػػ   وا 
ذلتشػيّ  إذا دخؿ فػي اإاّل  األقؿّ  بػو  یعػتفِ   و أتػى بسػجدتیف أو ثػبلث لػـأّنػ ا شػؾّ د  وا 

ذا عمػػـ أّنػػ د أـ شػػؾّ قبػػؿ دخولػػو فػػي التشػػيّ  سػػواء أشػػؾّ  و أتػػى بػػثبلث أعػػاد بعػػده  وا 
سػػجدتي السػػيو عمػػى األحػػوط لزومػػًا  ولػػو نسػػي سػػجدة واحػػدة فػػ ف أمكنػػو التػػدارؾ 

اّل بػػػأف ذكرىػػػا قبػػػؿ تحّقػػػ سػػػيو مػػػف  أتػػػى بسػػػجدتي الؽ الفصػػػؿ الطویػػػؿ تػػػداركيا وا 
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 جدید.



 

 المقصد الحادي عشر
 صالة المسافر

 وفیو فصوؿ:

 ؿالفصؿ األوّ 
 في الصالة شرائط القصر 

 بشروط: ة ب سقاط الركعتیف األخیرتیف منيا في السفر الصبلة الرباعیّ  ر قص  تُ 
 - إرادة قطعيػػػا ولػػػو مػػػف غیػػػر  بمعنػػػى إحػػػراز  - قصػػػد قطػػػع المسػػػافةؿ: األوّ 

یابػػػًا  ة ذىابػػػًا أو إیابػػػًا أو ممفّ وىػػػي ثمانیػػػة فراسػػػل امتدادّیػػػ قػػػة مػػػف الثمانیػػػة ذىابػػػًا وا 
فػي الطریػؽ  صؿ ذىابو ب یابػو أـ انفصػؿ عنػو بمبیػت لیمػة واحػدة أو أكثػر سواء اتّ 

 تحصػؿ منػو اإلقامػة القاطعػة لمسػفر   لػـ مػاأو في المقصد الػذي ىػو رأس األربعػة 

 أو غیرىا مف القواطع اآلتیة.
یػػػاؿ  والمیػػػؿ أربعػػػة آالؼ ذراع بػػػذراع الیػػػد  الفرسػػػل ثبلثػػػة أم :ٗٛٛمسػػػألة 

وىػػو مػػف المرفػػؽ إلػػى طػػرؼ األصػػابع  فتكػػوف المسػػافة أربعػػًا وأربعػػیف كیمػػو متػػرًا 
 تقریبًا.

إذا نقصػػػت المسػػػافة عػػػف ذلػػػؾ ولػػػو یسػػػیرًا بقػػػي عمػػػى التمػػػاـ   :٘ٛٛمسػػػألة 
 بذلؾ. أو ظفّ  المذكور  في بموغيا المقدار  وكذا إذا شؾّ 
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فػي حكمػو ة وبالشیاع وما نة الشرعیّ افة بالعمـ وبالبیّ تثبت المس :ٙٛٛمسألة 
ف كػاف عػداًل مػا  بخبػر یثبت  ا یفید االطمئناف  والممّ  الوثػوؽ   یوجػب  لػـالواحػد وا 

ذا تعارضػت ال ف االختبػػار  یجػب النتػاف تسػػاقطتا ووجػب التمػػاـ  و بیّ وا  یسػػتمـز   لػـ وا 
ذا شؾّ  ا الرجػوع وجػب عمیػو إّمػ المسػافة شػرعاً  المجتيػد فػي مقػدار  غیر  الحرج  وا 

ذا  إلػػى المجتيػػد والعمػػؿ عمػػى فتػػػواه أو االحتیػػاط بػػالجمع بػػیف القصػػر  والتمػػػاـ  وا 
 عمى أحدىما وانكشؼ مطابقتو لمواقع أجزأه. اقتصر 

عدمػػو أعػػاد   فظيػػر  ر إذا اعتقػػد كػوف مػػا قصػػده مسػػافة فقّصػ :ٚٛٛمسػػألة 
و مسػافة أعػاد فػي الوقػت دوف كونػ ظيػر  ـ  ثُػ ا إذا اعتقد عدـ كونػو مسػافة فػأتـّ وأمّ 

 خارجو.
نػػػاء فػػػي أث فػػػي كونػػػو مسػػػافة أو اعتقػػػد العػػػدـ وظيػػػر  إذا شػػػؾّ  :ٛٛٛمسػػػألة 

فْ  ر كونو مسافة قصّ  السیر   الباقي مسافة. یكف لـ وا 
إذا كػاف لمبمػد طریقػاف واألبعػد منيمػا مسػافة دوف األقػرب فػ ف  :ٜٛٛمسألة 
فْ  ر بعػػد قّصػػسػػمؾ األ فػػي ذلػػؾ بػػیف أف یكػػوف سػػفره  فػػرؽ ال  و سػػمؾ األقػػرب أتػػـّ  وا 

 إلى بمده أو غیره. أو مف بمد آخر  مف بمده إلى بمد آخر 
ر  وكػذا فػي إذا كاف الذىاب خمسة فراسل واإلیاب ثبلثة قّصػ :ٜٓٛمسألة 

 التمفیؽ إذا كاف الذىاب واإلیاب بمجموعيما ثمانیة فراسل. جمیع صور 
الشػخص بعػد تجػاوزه  تحتسب المسافة مف الموضع الذي یعػدّ : ٜٔٛمسألة 

ة فػي بعػض المحّمػ أو الحػيّ  مػا یكػوف آخػر   وربّ البمد غالبػاً  مسافرًا عرفًا وىو آخر 
مقصػػده  وطنػػو ىػػو  إلػػی بمػػد غیػػر  لمػػف یسػػافر المسػػافة آخػػر و   اً د الكبیػػرة جػػدّ الػػببل
 ال أّولو.  البمد ذلؾ في
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قصػد عمػى النحػو المتعػارؼ  بػؿ یكفػي  توالي السیر  یعتبر  ال :ٕٜٛسألة م
یػػوـ  اـ كثیػػرة  نعػػـ لػو كػػاف یقطػػع فػي كػػؿّ فػػي المسػػافة المػذكورة ولػػو فػػي أّیػ السػفر 

 والتماـ. ه أو نحوه فاألحوط لزومًا الجمع بیف القصر ًا لمتنزّ شیئًا یسیرًا جدّ 
لػذىاب فػي المسػافة المسػتدیرة إذا كػاف مجمػوع ا یجػب القصػر  :ٖٜٛمسألة 

ذا كانػت الػدائرة فػي أحػد جوانػب البمػد أو بػیف مػا إ فػرؽ الواإلیاب ثمانیة فراسل  و 
 كانت مستدیرة عمى البمد.

ف ذا قصػد  ؿ السیر ؽ القصد إلى المسافة في أوّ مف تحقّ ُبد   ال :ٜٗٛمسألة 
د قصده إلى ما دونيا أیضًا  وىكػذا وجػب التمػاـ ما دوف المسافة وبعد بموغو تجدّ 

ف قطػػػع مسػػػافات  نعػػػـ إذا قصػػػد مػػػا دوف المسػػػافة عازمػػػاً  عمػػػى الرجػػػوع وكػػػاف  وا 
ة أو الغػػریـ أو العمػػؿ المجمػػوع یبمػػغ ثمانیػػة فراسػػل لزمػػو التقصػػیر  فطالػػب الضػػالّ 

ة أو  إذا حصػػؿ ليػػـ فػػي األثنػػاء قصػػد ثمانیػػة فراسػػل امتدادّیػػوف  إاّل ونحػػوىـ یتّمػػ
 قة مف الذىاب واإلیاب.ممفّ 

روا رفقػػة إف تیّسػػػ إذا خػػرج إلػػػى مػػا دوف أربعػػة فراسػػػل ینتظػػر  :ٜ٘ٛمسػػألة 
اّل  فر سػا معمػػوـ  غیػػر  آخػر    وكػػذا إذا كػػاف سػفره مشػػروطًا بػػأمر  رجػػع أتػـّ معيػػـ وا 

 . قّصر ذلؾ األمر  الرفقة أو بحصوؿ ر ًا بتیسّ الحصوؿ  نعـ إذا كاف مطمئنّ 
  فػػ ذا كػػاف تابعػػًا أف یكػػوف مسػػتقبّلً  فػػي قصػػد السػػفر   یعتبػػر ال :ٜٙٛمسػػألة 

إذا كػػػاف قاصػػدًا لممسػػػافة تبعػػػًا  وجػػػب التقصػػیر  لغیػػره كالزوجػػػة والخػػادـ واألسػػػیر 
ذا شػػؾّ  ًا فػػي قصػػد المتبػػوع بقػػي عمػػى التمػػاـ  واألحػػوط اسػػتحباب لقصػػد المتبػػوع  وا 

ذا عمػـ فػػي األثنػاء قصػػد یجػػب  المػف المتبػػوع ولكػف  االسػتخبار  عمیػو اإلخبػػار  وا 
اّل قة قصّ المتبوع  ف ف كاف الباقي مسافة ولو ممفّ    بقي عمى التماـ.ر  وا 

ا كػػاف التػػابع عازمػػًا عمػػى مفارقػػة المتبػػوع قبػػؿ بمػػوغ المسػػافة إذ :ٜٚٛمسػػألة 
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دًا فػػي ذلػػػؾ بقػػي عمػػى التمػػػاـ  وكػػذا إذا كػػاف عازمػػػًا عمػػى المفارقػػة عمػػػى أو متػػردّ 
سػػػػػواء أكػػػػػاف لػػػػػو دخػػػػػؿ فػػػػػي ارتفػػػػػاع  - محتمػػػػػؿ الحصػػػػػوؿ حصػػػػػوؿ أمػػػػػر  تقػػػػػدیر 

ؽ مػػع تحّقػػػ أو شػػػرطو مثػػؿ الطػػػبلؽ  أـ كػػاف مانعػػػًا عػػف السػػػفر  المقتضػػي لمسػػفر 
 یطمػػئفّ  ًا الافة واحتمػػؿ احتمػػااًل عقبلئّیػػفػػ ذا قصػػد المسػػ - لمقتضػػي لػػو وشػػرطوا

ف انكشؼ بعد ذلؾ عدـ المانع. بخبلفو حدوث مانع عف سفره أتـّ   صبلتو  وا 
لقػػي فػػي كمػػا إذا أُ  االختیػػاريّ  غیػػر  فػػي السػػفر  یجػػب القصػػر  :ٜٛٛمسػػألة 

مػػـ ببموغػػو المسػػافة  یبمػػغ المسػػافة وىػػو یع أو سػػفینة بقصػػد إیصػػالو إلػػى مػػا طػػار ق
سػبؽ التفػات  بػو شػخص مػف غیػر  ا إذا كاف نائمًا أو مغمػى عمیػو مػثبًل وسػافر أمّ 
 عمیو. تقصیر  فبل

د  فػػػ ذا  العػػػدوؿ أو التػػػردّ ینافیػػػو إاّل  القصػػػد ولػػػو حكمػػػًا  فػػػبل اسػػػتمرار  ي:الثػػػان
د فػي ذلػؾ وجػب التمػاـ  واألحػوط عدؿ قبؿ بموغ األربعة إلى قصد الرجوع أو تردّ 

ه قصرًا إذا كاف العدوؿ قبػؿ خػروج الوقػت  وقضػاؤه إف كػاف ومًا إعادة ما صبّل لز 
ف كػػاف قػػد أفطػػر  ة النيػػار فػػي بقّیػػرمضػػاف  شػػير  فػػيبعػػد خروجػػو  واإلمسػػاؾ   وا 

ذا كػػاف العػػدوؿ أو التػػردّ  د بعػػد بمػػوغ األربعػػة وكػػاف عازمػػًا عمػػى العػػود قبػػؿ ذلػػؾ  وا 
 . مى اإلفطارع  واستمرّ  قبؿ إقامة العشرة بقي عمى القصر 

ف عػػدؿ  القصػػد بقػػاء قصػػد نػػوع السػػفر  یكفػػي فػػي اسػػتمرار  :ٜٜٛمسػػألة  وا 
إلػػى مكػػاف وفػػي األثنػػاء عػػدؿ إلػػى    كمػػا إذا قصػػد السػػفر عػػف الشػػخص الخػػاّص 

المسػػافة  وكػػذا إذا  إذا كػػاف مػػا مضػػى مػػع مػػا بقػػي إلیػػو بمقػػدار  ر و یقّصػػغیػػره ف ّنػػ
و لبمػدیف مػف دوف تعیػیف أحػدىما  ف ّنػإلى أحد ا قاصدًا السفر  ؿ األمر كاف مف أوّ 

 منيما یبمغ المسافة. إلى كؿ   إذا كاف السفر  ر یقصّ 
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ـّ تػػرّدد فػػي األثنػػاء إذا قصػػد المسػافة :ٜٓٓسػػألة م عػػاد إلػػى الجػػـز فػػ ف  ـ  ثُػ ثػػ
مسػافة  یكػف البػاقي فػي صػبلتو  وكػذا إذا لػـ فة ولو ممّفقػة قّصػر مسا بقي كاف ما

ؿ بینيمػا بعػد إسػقاط مػا تخّمػ - ؿ قبػؿ التػرّددو مسػیره األوّ إلیػ و یبمغيا إذا ضـّ لكنّ و 
ف كػػاف األحػػوط اسػػتحبابًا فػػي - قطعػػو حػػاؿ التػػرّدد امّمػػ ىػػذه الصػػورة أف یجمػػع  وا 

 اإلتماـ.و  بیف القصر 
في أثناء المسػافة وىػي  السفر  ؽ شيء مف قواطععدـ تحقّ  أف یحرز  الثالث:

اـ  فیػػو  وقصػػد اإلقامػػة عشػػرة أّیػػ بػػالوطف والنػػزوؿ سػػیأتي تفصػػیميا: المػػرور  كمػػا
ة المسػافة االمتدادّیػ دًا  فمػو خػرج قاصػدًا طػيّ متػردّ  ؼ ثبلثیف یومًا فػي محػؿّ والتوقّ 

و یقػػیـ أثنائيػػا و أّنػػبوطنػػو وینػػزؿ فیػػو أثنػػاء المسػػافة  أ و یمػػّر ة وعمػػـ أّنػػأو التمفیقّیػػ
خػػرج قاصػػدًا ؿ  وكػػذلؾ الحػاؿ فیمػػا إذا مػػف األوّ  یشػػرع لػو التقصػػیر   اـ لػػـعشػرة أّیػػ
ؿ یوجػب تبػدّ  بخبلفػو عػروض مػا یطمػئفّ  ولكف احتمؿ احتمااًل ال  المستمرّ   السفر

بػػالوطف والنػزوؿ فیػػو  ینػوي اإلقامػػة عشػرة  أو المػرور  قصػده عمػى نحػػو یمزمػو أف
صػبلتو مػف  لػؾ یػتـّ و فػي جمیػع ذدًا ف نّ ثبلثیف یومًا متردّ  أو البقاء أثناءه في محؿّ 

ف لػػػػػـأوّ  ذا اطمػػػػػأّف مػػػػػف نفسػػػػػو أّنػػػػػمػػػػػا احتمػػػػػؿ ع یعػػػػػرض  ؿ سػػػػػفره وا  و روضػػػػػو  وا 
ف احتمػػػؿ تحقّ  ر ؽ شػػػيء مػػػف ذلػػػؾ قّصػػػیتحّقػػػ ال قػػػو ضػػػعیفًا كواحػػػد فػػػي صػػػبلتو وا 

 المائة.
  فػػ ذا كػػاف حرامػػًا معصػػیة وال یکػػوف لمصػػید ليػػواً  لسػػفر یكػػوف اال أف  الرابػػع:

اء أد الزوجػػػة بػػدوف إذف الػػػزوج لغیػػػر  أكػػػاف حرامػػًا بنفسػػػو كسػػفر  سػػواء ر یقّصػػػ  لػػـ
لقتػػؿ الػػنفس المحترمػػة أو لمسػػرقة أو لمزنػػاء أو إلعانػػة  الواجػػب  أـ لغایتػػو كالسػػفر 

تػػرؾ واجػػب   الظػالـ فػػي ظممػػو ونحػو ذلػػؾ  ومثمػػو مػا إذا كانػػت الغایػػة مػف السػػفر 
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و یجػػب فیػػو فػػرارًا مػف أداء الػػدیف مػع وجوبػػو عمیػػو ف ّنػ كمػا إذا كػػاف مػدیونًا وسػػافر 
 - فػػؽ فػي أثنائػػو وقػػوع الحػػراـ أو تػػرؾ الواجػػبا یتّ مّمػػ ا إذا كػػاف السػػفر التمػاـ  وأّمػػ

مػف دوف أف یكػوف الحػػراـ أو  - وتػػرؾ الصػبلة ونحػو ذلػػؾ كالغیبػة وشػرب الخمػر 
 . فیجب فیو القصر ترؾ الواجب غایة لمسفر 

بيػا عػف  ارة المغصػوبة مػثبًل بقصػد الفػرار عمى السػیّ  إذا سافر  :ٜٔٓمسألة 
 في األرض المغصوبة.  صبلتو  وكذا إذا سافر المالؾ أتـّ 

شػرط فػػي االبتػػداء واالسػػتدامة  فػػ ذا كػػاف ابتػػداء  : إباحػػة السػػفر ٕٜٓمسػػألة 
ه قصػػرًا سػػابقًا ا مػػا صػػبّل حینئػػٍذ  وأّمػػ سػػفره مباحػػًا وفػػي األثنػػاء قصػػد المعصػػیة أتػػـّ 

ذا رجػػػع إلػػى فػػبل ف ر قصػػػد المبػػػاح قّصػػ تجػػػب إعادتػػو  وا   یكػػػف لػػػـ فػػػي صػػبلتو وا 
 الباقي مسافة.
فػػػي  إذا كػػػاف ابتػػػداء سػػػفره معصػػػیة فعػػػدؿ إلػػػى المبػػػاح قّصػػػر  :ٖٜٓمسػػػألة 

 صبلتو سواء أكاف الباقي مسافة أـ ال.
بنفسػػو الرجػػوع  یكػػف  لػػـإذا  ر المعصػػیة یقّصػػ الراجػػع مػػف سػفر  :ٜٗٓمسػػألة 
یتػػب    ىػذا بػػیف مػف تػاب عػف معصػیتو ومػف لػـفػي  فػرؽ الالمعصػیة  و  مػف سػفر 

 ال. مسافة أوال بیف کوف الرجوع بمقدار  فرؽ الکما 
ـّ  مبػاح وآخػر  قة مف أمػر لغایة ممفّ  إذا سافر  :ٜ٘ٓمسألة  صػبلتو   حػراـ أتػ

 ر و یقّصػػػف ّنػػػ ؽ السػػػفر صػػػالح لبلسػػػتقبلؿ فػػػي تحّقػػ إذا كػػاف الحػػػراـ تابعػػػًا غیػػر  إاّل 

 عندئٍذ.
 أتػػػػـّ  - كمػػػػا یسػػػتعممو أبنػػػاء الػػػدنیا - لمصػػػید ليػػػواً  إذا سػػػافر  :ٜٙٓمسػػػألة 

كالػػػذىاب  یكػػف  لػػـفػػي إیابػػػو إذا كػػاف وحػػده مسػػػافة و   رالصػػبلة فػػي ذىابػػػو  وقّصػػ
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ا إذا كػاف الصػید لقوتػو وقػوت عیالػو أو لمتجػارة فحكمػو التقصػػیر  لمصػید ليػوًا  أّمػ
لمصػید  السػفر  غیػر  والبحػر  واألحػوط لزومػًا فػي  د البػرّ في ذلؾ بیف صی فرؽ الو 
الجمػع بػیف  ػػػػ ةقبلئّیػولػو بمحػاظ المقاصػد الع یعػّد بػاطبلً  الػذي مف السفر ػػػ يوّي مال

 والتماـ. القصر 
فػػػي سػػػفره إذا كػػػاف مكرىػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ أو كػػػاف  التػػػابع لمجػػػائر  :ٜٚٓمسػػػألة 

اّل  إذا   یػػتـّ بقصػد غػػرض صػػحیح كػػدفع مظممػػة عػف نفسػػو أو عػػف غیػػره یقّصػػر  وا 
مباحػػًا  الجػائر  مػف أتباعػػو وأعوانػو فػي جػػوره  فػ ذا كػاف سػػفر  كػاف عمػى وجػػو یعػدّ 

 . رلمتبوع یقصّ وا فالتابع یتـّ 
معصػػػیة أو ال مػػػع كػػػوف الشػػػػبية  فػػػي كػػػوف السػػػػفر  إذا شػػػؾّ  :ٜٛٓمسػػػألة 

 إذا كانػػت الحالػػة السػػابقة ر  إاّل ة فمقتضػػى األصػػؿ ىػػو اإلباحػػة فیقّصػػموضػػوعیّ 
 . ریقصّ  بو الحرمة فبل یحرز  ؾ أصؿ موضوعيّ ىي الحرمة أو كاف ىنا

عػػدؿ  ـ  ثُػػ لصػػوـفػػي االبتػػداء معصػػیة فقصػػد ا إذا كػػاف السػػفر  :ٜٜٓمسػػألة 
ف كػػاف  فػػي األثنػػاء إلػػى الطاعػػة  فػػ ف كػػاف العػػدوؿ قبػػؿ الػػزواؿ وجػػب اإلفطػػار  وا 

یقضػیو   ـ  ثُػ ورمضػاف فػاألحوط وجوبػًا أف یتّمػ العدوؿ بعػد الػزواؿ وكػاف فػي شػير 
ؿ إلػػى المعصػػیة فػػي فػػي االبتػػداء وعػػدكػػاف سػػفره طاعػػة بػػأف  ولػػو انعكػػس األمػػر 

یقضػػیو سػػواء أكػػاف  ـ  ثُػػ یصػػوـ فػػاألحوط وجوبػػًا أف بػػالمفطر  یػػأتِ   لػػـ األثنػػاء فػػ ف
 فػػػػاألحوط وجوبػػػػاً  ذلػػػػؾ قبػػػػؿ الػػػػزواؿ أـ بعػػػػده  ولػػػػو كػػػػاف ذلػػػػؾ بعػػػػد فعػػػػؿ المفطػػػػر 

 وعمیو القضاء.  فرمضا ف كاف في شير بًا إتأدّ  ة النيار یمسؾ في بقیّ  أف
اّل  إلػػى حػػدّ  السػػفر  كثیػػر  یكػػوف ال أف الخػػامس: صػػبلتو  وىػػذا   أتػػـّ المسػػافة وا 

 بلثة موارد:في ث
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 ح ومساعدیيما.مينة لو  كالسائؽ والمبّل  خذ العمؿ السفريّ مف یتّ  .ٔ
إلػػى مكػػاف  مػة لمينتػػو  كمػػف یقػیـ فػػي مكػػاف ویسػافر مقدّ  مػف یكػػوف السػػفر  .ٕ
 یػػوـ مػػثبًل لممارسػػة مينتػػو مػػف طبابػػة أو تجػػارة أو تػػدریس أو غیػػر  فػػي كػػؿّ  آخػػر 

 ذلؾ.
ه أو لمعػػبلج ًا لمتنػػزّ یومّیػػ ف یسػػافر لغػػرض آخػر  كمػػ منػػو السػػفر  ر مػف یتكػػرّ  .ٖ

 أو لمزیارة ونحو ذلؾ.
 ( السػػػفر كثیػػر ف الصػػبلة فػػي سػػػفرىـ مػػع صػػدؽ عنػػػواف )و فيػػؤالء جمیعػػًا یتّمػػػ

 فالسػائؽ ونحػوه یػتـّ ة  ؿ بػالكثرة التقدیرّیػعمیيـ عرفًا  ولكف المنػاط فػي المػورد األوّ 
ف لـ  - كمػا سػیجيء - ى ذلػؾمنو بعُد إذا كاف عازمًا عمػ السفر  یكثر   الصبلة وا 

 ة وسیأتي بیاف ضابطيا.الكثرة الفعمیّ  ا في الموردیف الثاني والثالث فتعتبر وأمّ 
فػؽ إف اتّ  إلى ما دوف المسػافة قّصػر  عممو بالسفر  إذا اختّص  :ٜٓٔمسألة 
إلػى مسػافة  ا إذا كػاف عممػو السػفر إلى المسافة ولو كاف في عممػو  وأّمػ لو السفر 

یبقػى ارتو إلػى غیرىػا فسػیّ  فػؽ لػو تػأجیر ف النجؼ إلى كرببلء واتّ نة كالسائؽ ممعیّ 
 عمى التماـ.
 خػػػذ العمػػػؿ السػػػفريّ فػػػي وجػػػوب التمػػػاـ عمػػػى مػػػف اتّ   یعتبػػػر ال :ٜٔٔمسػػػألة 
ات  بػؿ متػػى مػا صػدؽ عمیػػو عنػواف السػػائؽ منػو ثػػبلث مػرّ  السػفر  ر مينػة لػو تكػػرّ 

یجػػػػب  السػػػػفر  ار ؼ صػػػػدقو عمػػػػى تكػػػػر أو نحػػػوه یجػػػػب عمیػػػػو التمػػػػاـ  نعػػػػـ إذا توّقػػػػ
 قبمو. التقصیر 

ي مينػػة لػػو سػػفرًا لػػیس مػػف خػػذ العمػػؿ السػػفر مػػف اتّ  إذا سػػافر  :ٕٜٔمسػػألة 
وجػػب عمیػػو القصػػر   السػػائؽ لمزیػػارة أو الحػػجّ  قػػًا بػػو كمػػا إذا سػػافر متعمّ  عممػػو وال
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ارتو مػػثبًل فتركيػػا عنػػد مػػف یصػػمحيا ورجػػع إلػػى أىمػػو ومثمػػو مػػا إذا اصػػطدمت سػػیّ 
ارتو فػػػي رجوعػػػو سػػػیّ  أ لػػػو تػػػأجیر یتيّیػػػ  الرجػػػوع  نعػػػـ إذا لػػـ ر فػػػي سػػػف ر یقّصػػػ وف ّنػػ

اب مػػثبًل كػػاف حكمػػو التمػػاـ فػػي رجوعػػو ارتو خالیػػة مػػف الرّكػػفرجػػع إلػػى أىمػػو بسػػیّ 
ؽ بعممػػو  ىػػذا مػػع عػػدـ عممػػو أو متعّمػػالػػذي ىػػو  بالسػػفر  أیضػػًا  فالتمػػاـ یخػػتّص 

اّل  - وسػػیأتي ضػػابطيا - وة فػػي حّقػػؽ الكثػػرة الفعمّیػػتحّقػػ و التمػػاـ ولػػو فػػي كمػػ فحوا 
 ؽ بعممو.یتعمّ  الذي ال السفر 

نػػة مػػف السػػنة أو فصػػؿ معیّ  فػػي شػػيور  السػػفر  إذا كػػاف كثیػػر  :ٖٜٔمسػػألة 
فقػط أو یجمػب  الحػجّ  ة فػي شػيور ة وجػدّ ارتو بػیف مّكػسیّ  ف منيا  كالذي یؤجر معیّ 

ـّ  الخضر  الصػبلة فػي سػفره فػي  مف الریؼ إلى المدینة في فصؿ الصیؼ فقػط أتػ
فػػػػؽ لػػػػو إذا اتّ  ر والفصػػػػوؿ فیقّصػػػػ ا فػػػػي غیرىػػػػا مػػػػف الشػػػػيور ة المػػػػذكورة  أّمػػػػالمػػػػدّ 
 . السفر

 فػػي كػػؿّ  اـ الحػػجّ ة فػػي أّیػػة الػػذیف یسػػافروف إلػػى مّكػػالحممدارّیػػ :ٜٗٔمسػػألة 
اـ السػػػنة یختمػػػؼ حػػاليـ فػػػي جریػػػاف حكػػػـ مػػػف ة أّیػػػسػػنة ویقیمػػػوف فػػػي ببلدىػػػـ بقّیػػ

 فمػػا زاد سػػتغرؽ ثبلثػػة أشػػير سػػفرىـ یكػػاف  و إذاعمػػیيـ وعدمػػو  ف ّنػػ عممػػو السػػفر 
ذا كػاف ال  كػاف حكميػػـ التمػػاـ   كػػاف حكميػػـ القصػػر أزیػػد مػػف شػيریفیسػػتغرؽ  وا 

ف كاف فیما بیف ذلؾ فاألحوط لزومًا ليـ الجمع بیف القصر   والتماـ. وا 
مػثبًل عمػى العػـز عمػى مزاولػػة  )السػػائؽ(عنػواف ؼ صػدؽ یتوّقػ :ٜ٘ٔسػألة م
خػػذ معتػادة لمػػف یتّ  لػػو فتػرة غیػػر  یكػوف النحػػو خػرى عمػػى السػػیاقة مػّرة بعػػد أُ مينػة 

تمؾ المينة عمبًل لو  وتختمؼ الفترة طواًل وقصرًا بحسب اخػتبلؼ المػوارد  فالػذي 
ة مػػػف النجػػػؼ إلػػػى خراسػػػاف یصػػػدؽ أف عممػػػو مػػػرّ  شػػػير  ارتو فػػػي كػػػؿّ یسػػػوؽ سػػػیّ 
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مػػة جمعػػة مػػف النجػػؼ إلػػى كػػرببلء لی ارتو فػػي كػػؿّ ا الػػذي یسػػوؽ سػػیّ السػػیاقة  وأّمػػ
و ذلػػػؾ  وىػػػذا االخػػػتبلؼ ناشػػػئ مػػػف اخػػػتبلؼ أنػػػواع السػػػفر  دؽ فػػػي حّقػػػیصػػػ فػػػبل

بصدؽ عنػواف السػائؽ   ؿ فترة تضرّ مف دوف تخمّ  العـز عمى توالي السفر  والمدار 
 ح أو نحوىما.أو المبّل 

 منػػو السػػفر  ر ف یتكػػرّ ا غیػػره مّمػػمينػػة لػػو  وأّمػػ خػػذ العمػػؿ السػػفريّ ىػػذا فػػیمف اتّ 

و إذا كػاف فػي حّقػ ؽ كثرة السػفر فتتحقّ  لغرض آخر  مة لمينتو أوخارجًا لكونو مقدّ 
و  أو یكػػوف اـ منػػات مػػف عشػػرة أّیػػمػػرّ  عػػف عشػػر  یقػػؿّ  ال مػػا شػػير  فػػي كػػؿّ  یسػػافر 

ولػػو بسػػفرتیف أو ثبلثػػة   اـ مػػف الشػػير عػػف عشػػرة أّیػػ یقػػؿّ  فیمػػا ال فػػي حػػاؿ السػػفر 
حػػدة أو مػػف سػػنة وا ة أشػػير ة سػػتّ عمػػى ىػػذا المنػػواؿ مػػدّ  مػػع العػػـز عمػػى االسػػتمرار 

سػػػبع  شػػير  فػػي كػػؿّ  ا إذا كػػاف یسػػافر مػػف سػػنتیف فمػػا زاد  وأّمػػ ة ثبلثػػة أشػػير مػػدّ 
اـ منػػو فمػػػا دوف فحكمػػو القصػػػر  ولػػو كػػػاف ات أو یكػػػوف مسػػافرًا فػػػي سػػبعة أّیػػػمػػرّ 

ـ االواحػػد أو یكػػوف مسػػافرًا فػػي ثمانیػػة أّیػػ ات فػػي الشػػير ثمػػاف أو تسػػع مػػرّ  یسػػافر 
 والتماـ. بیف القصر  یجمع منو أو تسعة فاألحوط لزومًا أف

ة فػػي سػػنة واحػػدة أو السػػتّ  فػػي بعػػض الشػػيور  إذا كػػاف یسػػافر  :ٜٙٔمسػػألة 
اثنػػي عشػػرة  ات وفػػي الػػبعض اآلخػػر مػػف سػػنة ثمػػاف مػػرّ  الثبلثػػة فػػي أكثػػر  الشػػيور 

یف سػػفرة فػػي إذا كػػاف المجمػػوع یبمػػغ السػػتّ  السػػفر  ة مػػثبًل جػػرى عمیػػو حكػػـ كثیػػر مػػرّ 
 رة في الفرض الثاني.ؿ أو الثبلثیف سفالفرض األوّ 
ینقطػػع عنػػو حكػػـ   اـ لػػـة أّیػػفػػي بمػػده عػػدّ  السػػفر  كثیػػر  إذا أقػػاـ :ٜٚٔمسػػألة 
ؿ  وكػػذلؾ ى فػػي سػػفره األوّ الصػػبلة بعػػدىا حتّػػ ولػػو بمغػػت العشػػرة فیػػتـّ  كثػػرة السػػفر 

ف  فػػرؽ فیمػػا ذكػػر  ة  والبمػػده عشػػرة منوّیػػ قػػاـ فػػي غیػػر أإذا  بػػیف المكػػاري وغیػػره وا 
 ؿ.واإلتماـ في سفره األوّ  بًا لو الجمع بیف القصر كاف األحوط استحبا
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فیػػو   لػػو مسػػكف یسػػتقرّ  یكػػوف ال ف بیتػػو معػػو  بػػأفمّمػػ یكػػوف ال أف السػػادس:
اّل  ـّ صػػبلتو ویكػػوف بیتػػو بمنزلػػة الػػوطف  ولػػو كانػػت لػػو حالتػػاف كػػبعض أىػػؿ وا   أتػػ

ا فیو ورحمة في الصیؼ یطمػب فیيػ  في الشتاء یستقرّ   البوادي حیث یكوف لو مقرّ 
المسػػافة فػػػي  لػػو خػػػرج إلػػى حػػػدّ  ر منيمػػػا حكمػػو فیقّصػػػ العشػػب والكػػؤل  كػػػاف لكػػؿ  

 كحػجّ  مػف بیتػو لمقصػد آخػر  في الحالة الثانیػة  نعػـ إذا سػافر  ولى ویتـّ الحالة األُ 
أو زیػػارة أو لشػػراء مػػا یحتػػاج مػػف قػػوت أو حیػػواف أو نحػػو ذلػػؾ قّصػػر  وكػػذا إذا 

ليػػػذه الغایػػػات  ا إذا سػػػافر اء  أّمػػػالمنػػػزؿ أو موضػػػع العشػػػب والمػػػ خػػػرج الختیػػػار 
 .ومعو بیتو فیتـّ 

كػػاف    وكػػذا إذاخػػذ وطنػًا منيػػا یػتـّ یتّ   السػائح فػػي األرض الػذي لػػـ :ٜٛٔلة مسػػأ
اّل بحیػػث عػػّد مّمػػ خػػذ وطنػػًا آخػػر یتّ   لػػو وطػػف وخػػرج معرضػػًا عنػػو ولػػـ  ف بیتػػو معػػو  وا 

 . وجب عمیو القصر
قبمػػو  وىػػو المكػػاف  لتقصػیر ا  یجػػوز بلص فػػالتػرخّ  أف یصػؿ إلػػى حػػدّ  لسػػابع:ا

أىػػؿ بمػػده بسػػبب ابتعػػاده عػػنيـ  وعبلمػػة  عػػف أنظػػار  الػػذي یتػػوارى فیػػو المسػػافر 
اإلقامػػة والمكػػػاف  یمحػػػؽ محػػؿّ  یػػراىـ  وال ریيـ عػػػف نظػػره بحیػػث الذلػػؾ غالبػػًا تػػوا

د صػبلتو بمجػرّ  فیيما المسافر  ر دًا بالوطف  فیقص  الذي بقي فیو ثبلثیف یومًا متردّ 
ف كػاف األحػوط اسػػتحبابًا فیيمػا الجمػع بػیف القصػر شػروعو فػي  والتمػػاـ  السػفر  وا 

 ص.فیما بیف البمد وحّد الترخّ 
بالمتعػػػارؼ مػػػع عػػػدـ  فػػػي عػػػیف الرائػػػي وصػػػفاء الجػػػوّ  المػػػدار  :ٜٜٔمسػػػألة 

 االستعانة باآلالت المتداولة لمشاىدة األماكف البعیدة.
فػػي الػػذىاب   تبػػر ص فػػي اإلیػػاب كمػػا یعالتػػرخّ  حػػدّ  یعتبػػر  ال :ٕٜٓمسػػألة 
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 ى یػػػػػدخؿ بمػػػػده وال عبػػػػرة بوصػػػػػولو إلػػػػى حػػػػػدّ فػػػػػي صػػػػبلتو حتّػػػػ ر یقّصػػػػ فالمسػػػػافر 
ف كاف األولى رعایة االحتیاط بتأخیر الترخّ  الصبلة إلػى حػیف الػدخوؿ فػي  ص  وا 

 ص.الترخّ  ى بعد الوصوؿ إلى حدّ والتماـ إذا صمّ  البمد أو الجمع بیف القصر 
ص بنػى التػرخّ  فػي الوصػوؿ إلػى حػدّ  مػف بمػده وشػؾّ  إذا سافر  :ٕٜٔمسألة 

 عمى عدمو فیبقى عمى التماـ.
و أّنػػػػ بػػػػافَ  ـ  ثُػػػػ ى قصػػػػرًا الحػػػػّد فصػػػػمّ إذا اعتقػػػػد الوصػػػػوؿ إلػػػػى  :ٕٕٜمسػػػػألة 

وبعػػػػػده قصػػػػػرًا   إلیػػػػػو تمامػػػػػاً بطمػػػػػت ووجبػػػػػت اإلعػػػػػادة قبػػػػػؿ الوصػػػػػوؿ  یصػػػػػؿْ   لػػػػػـ
 یعد وجب عمیو القضاء  ویبلحظ فیو وظیفتو حاؿ الفوت.  لـ ف ف

فػػػي أثنػػػاء  ـ  ثُػػػ عػػػف حػػػّد التػػرّخص مػػػف وطنػػػو وجػػاز  إذا سػػافر  :ٖٕٜمسػػػألة 
ذا   الطریػػؽ رجػػع إلػػى مػػا دونػػو لقضػػاء حاجػػة فمػػا داـ ىنػػاؾ یجػػب عمیػػو التمػػاـ وا 

لػی المسػافة  إ ة السػیر یعػدؿ عػف نّیػ مػا لػـ القصر  عنو بعد ذلؾ وجب عمیو جاز 
ذا كػاف رجوعػو إ ا بحكمػو مػػف یػؽ أو مػػلػػی مػا دوف حػّد التػػرّخص العوجػاج الطر وا 
 فػػػاألحوط لزومػػػًا الجمػػػع بػػػیف القصػػػر  لػػػى الطریػػػؽ مػػػع اسػػػتقامتوتقػػػارب البیػػػوت إ

 ذلػؾ المقػدار  عنػو ولكػف یعتبػر  ذا جػاز إ ویجب عمیو القصر   ماـ ماداـ ىناؾوالت

 جزءًا مف الثمانیة فراسل.

 الفصؿ الثاني
 قواطع السفر

 : موروىي أُ 
ونػػػزؿ فیػػػو وجػػػب عمیػػػو و فػػػي سػػػفره بػػػ إذا مػػػّر  المسػػػافر  الػػػوطف  فػػػ فّ  ؿ:األوّ 
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نػزوؿ ففػي كونػػو  اجتیػازًا مػػف غیػر  ا المػرور ینشػئ سػػفرًا جدیػدًا  وأّمػ  لػـ اإلتمػاـ مػا
یكػػف  لػػـوالتمػػاـ مػػا  مػػع بعػػده بػػیف القصػػر فػػاألحوط وجوبػػًا أف یج  قاطعػػًا إشػػكاؿ

قاصػػدًا لممسػػافة ولػػو بػػالتمفیؽ مػػع مػػا یطویػػو فػػي الرجػػوع  والمقصػػود بػػالوطف أحػػد 
 الثبلثة: المواضع
 الذي ینسب إلیو ویكوف مسكف أبویو ومسقط رأسو عادة. ه األصميّ مقرّ  .ٔ
ة ًا ومسػػػكنًا لنفسػػػو بحیػػػث یریػػػد أف یبقػػػى فیػػػو بقّیػػػخػػػذه مقػػػرّ المكػػػاف الػػػذي اتّ  .ٕ
 عمره.
 و مسػػافر یصػػدؽ عمیػػو أّنػػ ة طویمػػة بحیػػث الًا لمػػدّ خػػذه مقػػرّ اتّ  المكػػاف الػػذي .ٖ

ة عشػرة لمػدّ  تػًا فػي مكػاف آخػر خػذ مسػكنًا موقّ ذا اتّ ى إًا لػو حتّػفیو ویػراه العػرؼ مقػرّ 
 اـ أو نحوىا  وسیأتي بعض األمثمة لو.أیّ 

إباحػة   یعتبػر الثة أف یكوف لمشخص ممؾ فیو  بػؿ في األقساـ الثبل  یعتبر وال
وطنػًا  ة عمػره مػثبًل یصػیر المسكف فمو غصػب دارًا فػي بمػد وأراد السػكنى فیيػا بقّیػ

 لو.
خػػػذ اإلنسػػػػاف   كمػػػا إذا اتّ خػػػاذيّ د الػػػوطف االتّ یتعػػػدّ  یمكػػػف أف :ٕٜٗمسػػػألة 

مػػف  واحػػد ثبلثػة أشػػير  فیقػیـ فػػي كػؿّ  مسػاكف لنفسػػو عمػى نحػػو الػدواـ واالسػػتمرار 
اـ مػثبًل والبػاقي فػي اـ األسػبوع فیسػكف فػي بمػد ثبلثػة أّیػعيػا حسػب أّیػالسنة أو یوزّ 

 أسبوع. ما یصدؽ مع السكف یومیف كاممیف مف كؿّ بؿ ربّ  آخر 
ف  بػػػؿ ة التػػػوطّ د نّیػػػاـ الػػػوطف مجػػػرّ فػػػي ترتیػػػب أحكػػػیكفػػػي  ال :ٕٜ٘ة مسػػػأل

البمػد وطنػو ومقػّره  یصدؽ معيػا عرفػًا أفّ  - مثبلً  كشير  - ةمف اإلقامة لمدّ ُبد   ال
 والتماـ. ة الجمع بیف القصر تمؾ المدّ  واألحوط لزومًا قبؿ مضيّ 
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 ًا آخػػػر نحػػػو  عمػػػیيـ( )رضػػػواف ا تعػػػالیبعػػػض الفقيػػاء  ذكػػػر  :ٕٜٙمسػػػألة 

  ویقصػػد بػػو المكػػاف الػذي یممػػؾ فیػػو اإلنسػػاف ى بػػالوطف الشػرعيّ مػف الػػوطف یسػػمّ 
ة فقػػالوا: عػػف قصػػد ونّیػػ ة أشػػير ة أشػػير  بػػأف أقػػاـ فیيػػا سػػتّ منػزاًل قػػد اسػػتوطنو سػػتّ 

 یثبت عندنا ىذا النحو مف الوطف.  ولكف لـ ما دخمو الصبلة فیو كمّ  ـّ و یتإنّ 
ف أف یكػػػػوف قصػػػػد التػػػػػوطّ  خػػػػاذيّ التّ فػػػػي الػػػػوطف ا  یعتبػػػػر ال :ٕٜٚمسػػػػألة 

 مف زوج أو والد أو غیرىما. باالستقبلؿ فیكفي أف یكوف بتبع شخص آخر 
یػػزوؿ حكػـ الػوطف بػػالخروج معرضػًا عػف السػػكنى فیػو بمعنػػى  :ٕٜٛمسػألة 

ا مػػع احتمػػاؿ العػػود إلیػػو لػػذلؾ احتمػػػااًل االطمئنػػاف بعػػدـ العػػود لمسػػكنى فیػػو  وأّمػػ
فػػي صػػبلتو   یػػارة أو نحوىػا أتػػـّ فمػػو دخمػو بقصػػد الز  ًا بػػو فیبقػػى عمػى حكمػػو معتػدّ 

 .خاذيّ واالتّ  بیف الوطف األصميّ  كر فیما ذُ  فرؽ الو 
ًا شػخص مقػرّ خػذه المػف أقسػاـ الػوطف المكػاف الػذي یتّ  فّ أـ تقػدّ  :ٜٕٜمسألة 

و یكفػي فػي ذلػؾ البقػاء فیػو ّنػأ مسػافرًا فیػو  والظػاىر  یعػدّ  ة طویمػة بحیػث اللو لمدّ 
أسػػبوع   اـ مػػف كػػؿّ عػػف خمسػػة أّیػػ یقػػؿّ  ال نة إذا كػػاف یسػػكنو مػػاونصػػؼ السػػ لسػػنة

ة بمػدانيـ إذا كػانوا یبقػوف المػدّ  ف یسػكنوف غیػر العمـ والعامػؿ وأمثاليمػا مّمػفطالب 
وف الصػبلة فیيػا فػ ذا رجعػوا المذكورة في أمػاكف دراسػتيـ أو عمميػـ أو نحوىػا یتّمػ

فالزیارة مثبًل أتمّ  سفر  إلیيا مف اـ  كمػا ا عمى اإلقامػة فیيػا عشػرة أّیػیعزمو   لـ وا وا 
أف تكػػوف المسػػافة  منيػػا إلػػى بمػػد آخػػر  فػػي السػػفر  القصػػر  فػػي جػػواز  و یعتبػػر أّنػػ

وجػػػب التمػػػاـ  وكػػػذلؾ ینقطػػػع  ة  فمػػػو كانػػػت أقػػػؿّ ة أو تمفیقّیػػػثمانیػػػة فراسػػػل امتدادّیػػػ
 .فیيا والنزوؿ فیيا كما ىو الحاؿ في الوطف األصميّ  بالمرور  السفر 

عمػػؿ فػػي مكػػاف  كػػاف اإلنسػػاف وطنػػو النجػػؼ مػػثبًل وكػػاف لػػو محػػؿّ  إذا تنبيػػو:
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یصػػدؽ عمیػػو عرفػػًا  یػػوـ ویرجػػع لػػیبًل ال وقػػت العمػػؿ كػػؿّ كالكوفػػة یخػػرج إلیػػو  آخػر 
العمػؿ وبعػد  و مسػافر  فػ ذا خػرج مػف النجػؼ قاصػدًا محػؿّ عممو أنّ  وىو في محؿّ 

وبعػػػد  ؿّ یػػػذىب إلػػػى بغػػػداد یجػػػب عمیػػػو التمػػػاـ فػػػي ذلػػػؾ المحػػػ - مػػػثبلً  -  الظيػػػر
ذا رجػػع مػػف بغػػداد إلػػى النجػػؼ ووصػػؿ ص منػػو یقّصػػالتػػرخّ  ي مػػف حػػدّ التعػػدّ  ر  وا 

عمػػؿ فػػي  ة إذا كػاف ليػػـ محػؿّ   وكػذلؾ الحكػػـ ألىػؿ الكاظمّیػػعممػو أتػػـّ  إلػى محػػؿّ 
وف فیػػػو يـ یتّمػػػإلػػػى كػػػرببلء مػػػثبًل فػػػ نّ  السػػػفر  ـ  ثُػػػ بغػػػداد وخرجػػػوا منيػػػا إلیػػػو لعمميػػػـ

یابًا إذا نزلوا   فیو.الصبلة ذىابًا وا 
  فبػػو ینقطػػع حكػػـ متوالیػػة اـف عشػػرة أّیػػقصػػد اإلقامػػة فػػي مكػػاف معػػیّ  الثػػاني:

 التمػػاـ  والمقصػػود بقصػػد اإلقامػػة اطمئنػػاف المسػػافر  ویجػػب عمػػى المسػػافر  السػػفر 

ة أـ كانػػت عػػف اـ  سػواء أكانػػت اإلقامػػة اختیارّیػػف عشػػرة أّیػػب قامتػو فػػي مكػػاف معػػیّ 
اـ و یبقػػى فیػػو عشػػرة أّیػػمكػاف وعمػػـ أّنػػ فػػي أو إكػػراه  فمػػو حػػبس المسػػافر  اضػطرار 

قػو فػي بتحقّ  یطمػئفّ   و لػـاـ ولكّنػـز عمػى إقامػة عشػرة أّیػوجب عمیو اإلتماـ  ولو ع
 طػػػارئ وجػػػب عمیػػػو التقصػػػیر  تػػػو ألمػػػر الخػػػارج بػػػأف احتمػػػؿ سػػػفره قبػػػؿ إتمػػػاـ إقام

 اـ.و أقاـ عشرة أیّ نّ فؽ أاتّ  فوا  
ولػػى واألخیػػرة  ویكفػػي بخػػبلؼ األُ طة داخمػػة فػػي العشػػرة المیػػالي المتوّسػػ إفّ  ـ  ثُػػ

ؿ یػوـ إلػى زواؿ فػ ذا نػوى اإلقامػة مػف زواؿ أوّ  مف یوـ آخر  تمفیؽ الیوـ المنكسر 
ا نػوى اإلقامػة مػف وجب التماـ  ومبدأ الیوـ طمػوع الفجػر  فػ ذ الیوـ الحادي عشر 

 . تيا إلى طموعيا مف الیوـ الحادي عشرمف نیّ  ُبد   بلطموع الشمس ف
اـ فػي اإلقامػة  فػ ذا قصػد اإلقامػة عشػرة أّیػ شترط وحدة محػؿّ ی :ٖٜٓمسألة 

یشػترط قصػد عػدـ  وفة مثبًل بقي عمى القصر  نعـ الالنجؼ األشرؼ ومسجد الك
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ؽ بالبمػػد مػػف األمكنػػة یتعّمػػ البمػػد  بػػؿ إذا قصػػد الخػػروج إلػػى مػػا الخػػروج عػػف سػػور 
عػارؼ وصػوؿ مثؿ بساتینو ومزارعو ومقبرتو ومائو ونحو ذلؾ مف األمكنة التػي یت

   .یقدح في صدؽ اإلقامة فیيا  ا مف جية كونيـ أىؿ ذلؾ البمد لـأىؿ البمد إلیي
ص أو مػػػػا یزیػػػد عمیػػػػو إلػػػػى مػػػػا دوف التػػػػرخّ  ا مػػػػف قصػػػػد الخػػػػروج إلػػػى حػػػػدّ وأّمػػػ
كمػػػا إذا قصػػػد اإلقامػػػة فػػػي النجػػػؼ األشػػػرؼ مػػػع قصػػػد الخػػػروج إلػػػى  - المسػػػافة

زمػػػػاف  یكػػػف  لػػػـقامػػػة إذا ذلػػػؾ بقصػػػد اإل  یضػػػرّ  فػػػبل - مسػػػجد الكوفػػػة أو السػػػيمة
یخػػّؿ بقصػػد اإلقامػػة لػػو قصػػد  أو كالمسػػتوعب لػػو  فػػبل بًا لمنيػػار الخػػروج مسػػتوع

 ره بحػػدّ الخػػروج بعػػد الػػزواؿ والرجػػوع سػػاعة بعػػد الغػػروب  ولكػػف یشػػترط عػػدـ تكػػرّ 
 یصدؽ معو اإلقامة في أزید مف مكاف واحد.

ء الحاجػػة أو إذا قصػد اإلقامػة إلػى ورود المسػافریف أو انقضػا :ٖٜٔمسػألة 
ف اتّ  نحو ذلؾ وجب القصر  اـ  وكػذا إذا نػوى اإلقامػة فػؽ حصػولو بعػد عشػرة أّیػوا 
و ؿ ف ّنػاألوّ  بػذلؾ مػفیعمػـ   لػـو اـ ولكّنػة مثبًل وكاف عشرة أّیػإلى یوـ الجمعة الثانی
اـ د فػي إقامػة عشػرة أّیػمػع التػردّ  فػي وجػوب القصػر  فػرؽ بلیجب عمیو القصػر  فػ

یكػػػوف  ة بػػػیف سػػػابؽ والحػػػؽ  وبػػػیف أفد زمػػػاف النّیػػػتػػػردّ  یكػػػوف ذلػػػؾ ألجػػػؿ بػػػیف أف
اإلقامػػة مػػف الیػػوـ الواحػػد والعشػػریف  ألجػػؿ الجيػػؿ بػػاآلخر  كمػػا إذا نػػوى المسػػافر 

و یجػػب انكشػػؼ كمالػػو ف ّنػػ ـ  ثُػػ بػػیف النػػاقص والتػػاـّ  د الشػػير وتػػردّ  الشػػير  إلػػى آخػػر 
 في كمتا الصورتیف. القصر 

ینػػػػػوي عػػػػػدـ  ة  وحینئػػػػػٍذ یجػػػػػب أفّیػػػػػقامػػػػػة فػػػػي البرّ اإل تجػػػػػوز  :ٕٖٜمسػػػػػألة 
 عرفػػًا  إاّل  الوصػػوؿ إلػػى األمكنػػة البعیػػدة بحیػػث یوجػػب عػػدـ صػػدؽ وحػػدة المحػػؿّ 

 ـ.إذا كاف زماف الخروج قمیبًل كما تقدّ 
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اـ عف قصد اإلقامػة  فػ ف كػاف إذا عدؿ ناوي اإلقامة عشرة أیّ  :ٖٖٜمسألة 
اّل ة تمامػػًا بقػػي عمػػى اإلتمػػاـ إلػػى أف یى فریضػػة أدائّیػػقػػد صػػمّ  جػػع إلػػى  ر سػػافر  وا 

والمغػػػرب  أو شػػػرع فػػػي ى مثػػػؿ الصػػػبح أصػػػبًل أـ صػػػمّ  یصػػػؿ    لػػػـالقصػػػر  سػػػواء 
فعمػػػو   یجػػوز ال ركػػوع الثالثػػة  وسػػػواء أفعػػؿ مػػا يػػا ولػػو كػػػاف فػػيیتمّ   ة ولػػـالرباعّیػػ

 یفعؿ.  مف النوافؿ والصوـ أو لـ لممسافر 
مػع الغفمػة عػف  ة تمامػاً ة اإلقامة فریضػة أدائّیػى بعد نیّ إذا صمّ  :ٖٜٗمسألة 

االحتیػاط  یتػرؾ بلفي البقاء عمى التماـ إشػكاؿ فػ عدؿ ففي كفایتو ـ  ثُ  ةبالمرّ إقامتو 
ة إلػى نّیػنعػـ إذا كػاف اإلتمػاـ مسػتندًا  - واإلتمػاـ بعػد العػدوؿ بالجمع بیف القصػر 
ىا وكػػذلؾ اإلشػػكاؿ لػػو صػػبّل  - بًل كفػػىیمتفػػت إلیػػو تفصػػی  لػػـ اإلقامػػة ارتكػػازًا ولػػو

ذا فاتتػػو الصػػبلة بعػػد نّیػػرؼ البقعػػة غػػافبًل عػػف نّیػػتمامػػًا لشػػ ة اإلقامػػة ة إقامتػػو  وا 
 . عدؿ عف إقامتو رجع إلى القصر ـ  ثُ  فقضاىا خارج الوقت تماماً 

یحػػػتج فػػػي البقػػػاء عمػػػى التمػػػاـ إلػػػى   ة اإلقامػػػة لػػػـت مػػػدّ إذا تّمػػػ :ٖٜ٘ألة مسػػػ
ف لػـ عمػى التمػاـ إلػى أف یسػافر  إقامة جدیػدة  بػؿ یبقػى ة اإلقامػة فػي مػدّ  یصػؿ    وا 

 فریضة تمامًا.
فػػًا  فمػػو نػػوى اإلقامػػة وىػػو ؽ اإلقامػػة كونػػو مكم  یشػػترط فػػي تحّقػػ ال :ٖٜٙمسػػألة 

اـ وقبػؿ البمػوغ أیضػًا ة األّیػبمغ في أثناء العشرة وجػب عمیػو التمػاـ فػي بقّیػ ـ  ثُ  بالغ غیر 
ذا نواىػػا وىػو مجنػػوف وكػػاف تحّقػیصػمّ  نواىػػا حػػاؿ ؽ القصػػد منػػو ممكنػًا  أو ي تمامػػًا  وا 

ة العشػرة  وكػذا إذا كانػت حائضػًا حػاؿ ي تمامًا بعد اإلفاقة فػي بقّیػیصمّ  ف  جُ  ـ  ثُ  اإلفاقة
ـ مػػف العشػػرة تمامػػًا  بػػؿ إذا كانػػت حائضػػًا تمػػا ي مػػا بقػػي بعػػد الطيػػر يػػا تصػػمّ ة ف نّ النّیػػ

 تنشئ سفرًا.  العشرة یجب عمیيا التماـ ما لـ
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ف بطػػبلف صػػبلتو رجػػع إلػػى لكػػف تبػػیّ  عػػدؿ ـ  ثُػػ ى تمامػػاً إذا صػػمّ  :ٖٜٚمسػػألة 
ذا صمّ  ف لػو تبػیّ  ـ  ثُػ تمامػاً  ى العصر نوى اإلقامة فصمّ  ـ  ثُ  قصراً  ى الظير القصر  وا 

ذا صػمّ  بطبلف إحدى الصبلتیف یرجػع إلػى القصػر  ة ى بنّیػویرتفػع حكػـ اإلقامػة  وا 
فػى فػي ـ عمػى األربػع أو االثنتػیف أو الػثبلث كو سػمّ في أّنػ التماـ وبعد السبلـ شؾّ 

البقاء عمى حكـ التمػاـ إذا عػدؿ عػف اإلقامػة بعػد الصػبلة  وكػذا یكفػي فػي البقػاء 
عمى حكػـ التمػاـ إذا عػدؿ عػف اإلقامػة بعػد السػبلـ الواجػب وقبػؿ اإلتیػاف بسػجود 

فیمػػػا إذا عػػػدؿ بعػػػد  االحتیػػػاط یتػػػرؾ الة  و أو قبػػػؿ قضػػػاء السػػػجدة المنسػػػیّ السػػػيو 
أو قبػػػؿ اإلتیػػػاف بصػػػػبلة  السػػػبلـ األخیػػػػر  وقبػػػؿ ؿ )السػػػبلـ عمینػػػػا...(السػػػبلـ األوّ 
 االحتیاط.

ت اإلقامػػة ولػػو بالصػػبلة تمامػػًا فبػػدا لممقػػیـ الخػػروج إذا اسػػتقرّ  :ٖٜٛمسػػألة 
اإلقامػة أو  إلى ما دوف المسافة  ف ف كاف ناویًا لئلقامة فػي المقصػد أو فػي محػؿّ 

لؾ إف اإلقامػػة الثانیػػة  وكػػذ مػػف محػػؿّ  ى یسػػافر فػػي غیرىمػػا بقػػي عمػػى التمػػاـ حتّػػ
ا إذا كػاف ناویػًا منػو قبػؿ العشػرة  وأّمػ اإلقامػة والسػفر  كػاف ناویػًا الرجػوع إلػى محػؿّ 

مػػف جيػػة وقوعػػو فػػي طریقػػو  إقامتػػو مػػف مقصػػده وكػػاف رجوعػػو إلػػى محػػؿّ  السػػفر 
یابو ومحؿّ  ر یقصّ  فعمیو أف  إقامتو. في ذىابو وا 

ألثنػػاء فنػػوى اإلقامػػة فػػي ا ة القصػػر : إذا دخػػؿ فػػي الصػػبلة بنّیػػٜٖٜمسػػألة 
ذا نػػوى اإلقامػػة فشػػرع فػػي الصػػبلة بنّیػػ ة التمػػاـ فعػػدؿ فػػي األثنػػاء أكمميػػا تمامػػًا  وا 

ف كػاف بعػده بطمػت صػبلتو ف ف كاف قبؿ الدخوؿ في ركوع الثالثة أتمّ  يا قصػرًا  وا 
 عمى األحوط لزومًا وعمیو استئنافيا قصرًا.

د عدولػػػو كػػػاف بعػػػ فػػػي أفّ  ة اإلقامػػػة وشػػػؾّ إذا عػػػدؿ عػػػف نّیػػػ: ٜٓٗمسػػػألة 
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 . الصبلة تمامًا لیبقى عمى التماـ أـ ال بنى عمى عدميا فیرجع إلى القصر
إذا عـز عمى اإلقامة فنػوى الصػوـ وعػدؿ بعػد الػزواؿ قبػؿ أف : ٜٔٗمسألة 

ا الصػبلة قضػاؤه  وأّمػ ـ  ثُػ تو إشػكاؿ فػاألحوط لزومػًا إتمامػوي تمامػًا ففػي صػحّ یصمّ 
 كما سبؽ. فیجب فیيا القصر 

ي مكػػػاف واحػػػد ثبلثػػػیف یومػػػًا مػػػف دوف عػػػـز عمػػػى اإلقامػػػة أف یقػػػیـ فػػػالثالػػػث: 
و یجػػب ف ّنػػ - داً أـ بقػػي متػػردّ  سػػواء عػػـز عمػػى إقامػػة تسػػعة أو أقػػؿّ  - اـعشػػرة أّیػػ

سػػفرًا  إلػى نيایػػة الثبلثػیف  وبعػدىا یجػب عمیػػو التمػاـ إلػى أف یسػافر  عمیػو القصػر 
 جدیدًا.

ة جػرى عمیػو حكػـ د إلػى مػا دوف المسػافإذا خرج المقیـ المتردّ  :ٕٜٗمسألة 
 (.ٖٜٛـ فیو في المسألة )اـ إذا خرج إلیو  فیجري فیو ما تقدّ المقیـ عشرة أیّ 
ف ر دة یقّصػػد فػي األمكنػػة المتعػدّ المتػػردّ  :ٖٜٗمسػألة  ة ثبلثػػیف بمغػت المػػدّ  وا 

ذا تردّ  وأقػاـ فیػو  انتقػؿ إلػى مكػاف آخػر  ـ  ثُػ د في مكاف تسعة وعشریف یومػاً یومًا  وا 
ینػوي اإلقامػة  فػي الجمیػع إلػى أف بقػي عمػى القصػر  شریف وىكذادًا تسعة وعمتردّ 

دًا  أو اـ  أو یبقػػػى فػػػي مكػػػاف واحػػػد ثبلثػػػیف یومػػػًا متػػػردّ فػػػي مكػػػاف واحػػػد عشػػػرة أّیػػػ
 . السفر یصدؽ عمیو عنواف كثیر 

إذا نقػص عػف الثبلثػیف یومػًا  ویكفػي  اليبللػيّ  الشػير یكفي  ال :ٜٗٗمسألة 
 ـ في اإلقامة. ىنا كما تقدّ  ر مف یوـ آخ تمفیؽ الیوـ المنكسر 
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 الفصؿ الثالث
 أحكاـ المسافر

 بػأس الفػي السػفر  كمػا تسػقط الػوتیرة و  ةتسػقط النوافػؿ النيارّیػ :ٜ٘ٗمسألة 
 ة.باإلتیاف بيا برجاء المطموبیّ 

ولیػیف منيػا فیمػا عػدا عمػى األُ  ة باالقتصار في الفرائض الرباعیّ  ویجب القصر 
ذا صػػػبّل  - كمػػػا سػػػیأتي - األمػػػاكف األربعػػػة ىا تمامػػػًا فػػػ ف كػػػاف عالمػػػًا بػػػالحكـ وا 

ف كػػػػػاف   - جػػػػػاىبًل بػػػػػالحكـ مػػػػػف أصػػػػػموبطمػػػػػت ووجبػػػػػت اإلعػػػػػادة أو القضػػػػػاء  وا 
تجػب اإلعػادة   لػـ - أو كونو واجبًا عمیػو مسافر لم ة التقصیر مشروعیّ  یعمـ  لـ بأف

   فضبًل عف القضاء.
ف كػػاف عالمػػًا بأصػػؿ الحكػػـ وجػػاىبًل بػػبعض الخصوصػػیّ   جبػػة لمقصػػر ات المو وا 

 ر العاصػػي فػػي سػػفره یقّصػػ المسػػافة أو أفّ  مثػػؿ انقطػػاع اإلقامػػة بػػالخروج إلػػى حػػدّ 

فػػػاألحوط لزومػػػًا إذا رجػػػع إلػػػى الطاعػػػة ونحػػػو ذلػػػؾ فػػػ ف عمػػػـ بػػػالحكـ فػػػي الوقػػػت 
ف كػاف جػػاىبًل  الوقػت  قضػاؤىا إذا عمػـ بػػو بعػد مضػيّ یجػب  الإعػادة الصػبلة و  وا 
و مسػافة  ف لػو أّنػفػأتـّ فتبػیّ  - مػثبلً  - افةمػا قصػده مسػ أفّ یعمـ   لـ بالموضوع بأف

 ر   فػ ف عمػـ أو تػػذكّ فػػأتـّ  القصػر  حكػـ المسػافر  أو ناسػػیًا أفّ  أو كػاف ناسػیًا لمسػفر 

عمیػػو القضػػاء   یجػػب لػػـبعػػد خػػروج الوقػػت  ر ف عمػػـ أو تػػذكّ فػػي الوقػػت أعػػاد  وا  
ـّ سػػيوًا وغفمػػة حػػیف العمػػؿ مػػع عممػػو بػػالحكـ وعػػدـ نسػػیانو وجبػػت اإل ذا أتػػ عػػادة وا 

 في الوقت واألحوط وجوبًا القضاء إذا انتبو بعد الوقت.
بطمػػػػت صػػػػبلتو فػػػػي جمیػػػػع وظیفتػػػػو التمػػػػاـ  فْ َمػػػػ إذا قّصػػػػر  :ٜٙٗمسػػػػألة 
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فػػي ذلػػؾ بػػیف العامػػد والجاىػػؿ والناسػػي والخػػاطئ  نعػػـ المقػػیـ  فػػرؽ بلالمػػوارد  بػػ
وجػػػوب عمػػػـ بػػػو كػػػاف الحكػػػـ ب ـ  ثُػػػ جيػػػبًل بػػػأّف حكمػػػو التمػػػاـ ر اـ إذا قّصػػػعشػػػرة أّیػػػ

 .ًا عمى االحتیاط الوجوبيّ اإلعادة عمیو مبنیّ 
ف مػػػػف الصػػػػبلة تمامػػػػًا مّكػػػػوت إذا دخػػػػؿ الوقػػػػت وىػػػػو حاضػػػػر  :ٜٚٗمسػػػػألة 

صػػّمى قصػػرًا عمػػی  ص والوقػػت بػػاؽٍ التػػرخّ  حػػدّ  ى تجػػاوز حتّػػ سػػافر  ـ  ثُػػ یصػػؿ    ولػػـ
ذا دخػػؿ عمیػػو الوقػػت وىػػو مسػػافر  وتمّكػػف مػػف الصػػبلة قصػػرًا  األحػػوط وجوبػػًا  وا 

إقامتػػػو صػػػّمى تمامػػػًا عمػػػی األحػػػوط  حتّػػػى وصػػػؿ إلػػػى وطنػػػو أو محػػػؿّ  یصػػػؿ   ولػػػـ
 عمى زماف األداء ال زماف حدوث الوجوب. وجوبًا  فالمدار 

قضػػى تمامػػًا ولػػو فػػي السػػفر   إذا فاتتػػو الصػػبلة فػػي الحضػػر  :ٜٛٗسػػألة م
ذا فاتتػػػو فػػػي السػػػفر  ذا كػػػاف فػػػي أوّ  وا  ؿ الوقػػػت قضػػػى قصػػػرًا ولػػػو فػػػي الحضػػػر  وا 

 ي آخػػره مسػػافرًا أو بػػالعكس راعػػى فػػي القضػػاء حػػاؿ الفػػوات وىػػو آخػػر حاضػػرًا وفػػ

 ؿ قصرًا  وفي العكس تمامًا.الوقت  فیقضي في األوّ 
مػػػاـ فػػػي األمػػػاكف األربعػػػة: والت بػػػیف القصػػػر  المسػػػافر  ر یتخّیػػػ :ٜٜٗمسػػػألة 

  (عمیػػػو السػػػبلـ حػػػـر الحسػػػیف)الكوفػػػة( و)و رة()المدینػػػة المنػػػوّ و مػػػة(ة المعظّ مّكػػػ)
صػػبلتو فػػي ىػػذه المواضػػع بػػؿ ىػػو أفضػػؿ  أف یػػتـّ  السػػائغ لػػو التقصػػیر   فمممسػػافر

ف كػػػػػاف التقصػػػػػیر  فػػػػػي الػػػػػببلد الثبلثػػػػػة  التخییػػػػػر  یخػػػػػتّص  أحػػػػػوط اسػػػػػتحبابًا  وال وا 
ف كػػاف األولػػى رعایػػة االحتیػػاط فػػي ذلػػؾ   بمسػػاجدىا بػػؿ ىػػو ثابػػت فػػي جمیعيػػا وا 

 یحػػػیط بػػػػالقبر فيػػػو ثابػػػػت فیمػػػا  )عمیػػػػو السػػػبلـ( فػػػػي حػػػـر الحسػػػیف ا التخییػػػر وأّمػػػ

جانػػػػب فتػػػػدخؿ  متػػػرًا( مػػػػف كػػػؿّ  1٘ٔٔخمسػػػة وعشػػػػریف ذراعػػػػًا ) الشػػػریؼ بمقػػػػدار 
 .خرج عنو بعض المسجد الخمفيّ وی المذكور  بعض األروقة في الحدّ 
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فػػػػػي األمػػػػػاكف األربعػػػػػة المػػػػػذكورة بػػػػػیف أرضػػػػػيا  فػػػػػي ثبػػػػػوت التخییػػػػػر  فػػػػػرؽ الو 
 وسطحيا والمواضع المنخفضة فیيا.

یجػري فػي القضػاء  كمػا  بػاألداء وال المػذكور   التخییر ختّص ی :ٜٓ٘مسألة 
المسػػاجد والمشػػاىد  سػػائر یجػػري فػػي  باألمػػاكف األربعػػة المػػذكورة وال ّص و یخػػتأّنػػ

 الشریفة.
ة   فػػػ ذا شػػػرع فػػػي الصػػػبلة بنّیػػػاسػػػتمراريّ  المػػػذكور  التخییػػػر  :ٜٔ٘سػػػألة م 

 لو العدوؿ في األثناء إلى اإلتماـ  وبالعكس. یجوز  القصر 
صػبلة مقصػورة ثبلثػػیف  یقػوؿ عقیػب كػؿّ  أف لممسػافر  یسػتحبّ  :ٕٜ٘مسػألة 

 .  (  ا وا أكبر وال إلو إاّل سبحاف ا والحمد ة: )مرّ 



 

 المقصد الثاني عشر
 صالة الجمعة

عنيػػا بخطبتػػیف قبميػػا  ففػػي  صػػبلة الجمعػػة ركعتػػاف  كصػػبلة الصػػبح  وتمتػػاز 
ویقػرأ  تعػالییػو ویوصػي بتقػوى ا ولى منيما یقػوـ اإلمػاـ ویحمػد ا ویثنػي عماألُ 

یجمػػس قمػػػیبًل  وفػػي الثانیػػػة یقػػوـ ویحمػػػد ا  ـ  سػػورة قصػػػیرة مػػف الكتػػػاب العزیػػز ثُػػػ
ة وعمػػػػى أئّمػػػػ )صػػػػّمی ا عمیػػػػو وآلػػػػو( دي عمػػػػى محّمػػػػویثنػػػػي عمیػػػػو ویصػػػػمّ  تعػػػػالی

 إلػػػػػى ذلػػػػػؾ االسػػػػػتغفار  یضػػػػػـّ  واألحػػػػػوط األولػػػػػى أف )عمػػػػػیيـ السػػػػػبلـ( المسػػػػػممیف

 ات.لممؤمنیف والمؤمن
ة  األحوط لزومػًا اإلتیػاف بالحمػد والصػبلة مػف الخطبػة بالعربّیػ :ٖٜ٘مسألة 

اإلتیػاف  ة بػالتقوى فیجػوز والوصػیّ  تعػالیا غیرىما مف أجزائيا كالثنػاء عمػى ا وأمّ 
ة ربیّ ػة العػػػػارفیف بالمغػػػع غیػر  الحضػور  ة أیضًا  بؿ إذا كاف أكثر العربیّ  بيا بغیر 

 بالمغة التي یفيمونيا. تعالی ة بتقوى اتكوف الوصیّ ًا أف ػوط لزومػفاألح
ؼ یػػػػـو المكّمػػػػ صػػػػبلة الجمعػػػػة واجبػػػػة تخییػػػػرًا  ومعنػػػػى ذلػػػػؾ أفّ : ٜٗ٘مسػػػػألة 
فیػػػو شػػػرائطيا  ر بػػػیف اإلتیػػػاف بصػػػبلة الجمعػػػة عمػػػى النحػػػو الػػػذي تتػػػوفّ  ر الجمعػػة مخّیػػػ

تػػى بيػػا مػػع ولكػػف اإلتیػػاف بالجمعػػة أفضػػؿ  فػػ ذا أ اآلتیػػة وبػػیف اإلتیػػاف بصػػبلة الظيػػر 
 . الشرائط أجزأت عف الظير

 : مورفي وجوب صبلة الجمعة أُ  یعتبر  :ٜ٘٘مسألة 
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  فمػو  عرفػًا كمػا مػرّ ؿ الػزواؿ دخوؿ الوقت  وىو زواؿ الشمس  ووقتيا أوّ  .ٔ
 . منو فیأتي بصبلة الظير تصحّ   رىا عنو لـأخّ 

ع یجتمػػ  الجمعػػة مػػا لػػـ تجػػب بلاع خمسػػة أشػػخاص أحػػدىـ اإلمػػاـ  فػػاجتمػػ .ٕ
 مف المسممیف كاف أحدىـ اإلماـ. خمسة نفر 

ـ وجػػود اإلمػػاـ الجػػػامع لشػػرائط اإلمامػػة مػػػف العدالػػة وغیرىػػا عمػػػى مػػا تقػػػدّ  .ٖ
 ذكرىا في صبلة الجماعة.

 : مورة صبلة الجمعة أُ في صحّ  ویعتبر 
صػبلة الجمعػة فػرادى  ویجػزئ فیيػا إدراؾ اإلمػاـ فػي  تصحّ  الجماعة  فبل .ٔ

القیاـ مف الركعة الثانیػة أیضػًا فیػأتي مػع اإلمػاـ بركعػة وبعػد ؿ بؿ في الركوع األوّ 
ثانیػة ففػي االجتػزاء بػو ا لو أدركو في ركوع الركعة الخرى  وأمّ فراغو یأتي بركعة أُ 

 مقتضى االحتیاط فیو.مراعاة  یترؾ بلإشكاؿ ف
 ٘ ٘مػف فرسػل ) خػرى أقػؿّ تكوف المسافة بینيا وبیف صبلة جمعة أُ  ال أف .ٕ

تقریبػػػًا(  فمػػػو أقیمػػػت جمعتػػػاف فیمػػػا دوف فرسػػػل بطمتػػػا جمیعػػػًا إف كانتػػػا كیمػػػو متػػػرًا 
خػػرى ولػػو بتكبیػػرة اإلحػػراـ ا إذا كانػػت إحػػداىما سػابقة عمػػى األُ مقتػرنتیف زمانػػًا  وأّمػػ

بلتیف فاقػػػػدة لشػػػػرائط ت السػػػػابقة دوف البلحقػػػػة  نعػػػػـ إذا كانػػػػت إحػػػػدى الصػػػػصػػػػحّ 
انػػت فػػي عرضػػيا أو خػػرى ولػػو كتمنػػع عػػف إقامػػة صػػبلة جمعػػة أُ  الة فيػػي الصػػحّ 
 رة عنيا.متأخّ 
كػػػػوف ت ـ  واألحػػػػوط لزومػػػػًا أفقػػػػراءة خطبتػػػػیف قبػػػػؿ الصػػػػبلة عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدّ  .ٖ

 یجػػػػػب الیكػػػػوف الخطیػػػػب ىػػػػو اإلمػػػػاـ  و  أفُبػػػػد   الالخطبتػػػػاف بعػػػػد الػػػػزواؿ  كمػػػػا 
ف كاف أحوط استحبابًا. الحضور   حاؿ الخطبة وا 
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أقاميػا  فْ  ف كػاف َمػإذا أقیمت الجمعة في بمٍد واجدة لمشرائط فػ :ٜٙ٘مسألة 
فیيػػا تعیینػػًا   ر أو مػػف یمثمػػو وجػػب الحضػػو  )عمیػػو السػػبلـ( ىػػو اإلمػػاـ المعصػػوـ

ف كاف غیره   . اإلتیاف بصبلة الظير الحضور  بؿ یجوز  یجب  لـوا 
مػػػة متقدّ ولػػػى الفػػػي الصػػػورة األُ  فػػػي وجػػػوب الحضػػػور  یعتبػػػر  :ٜٚ٘مسػػػألة 

 : مورأُ 
 ء.عمى النسا ر الحضو  یجب بلالذكورة  ف .ٔ
 عمى العبید. یجب ݤفبلة  الحریّ  .ٕ
الػذي وظیفتػو  سػواء فػي ذلػؾ المسػافر  عمػى المسػافر یجػب  بلالحضور  ف .ٖ

 اـ.ومف كانت وظیفتو اإلتماـ كالقاصد إلقامة عشرة أیّ  القصر 
 األعمى.عمى المریض و  بل یجبالسبلمة مف المرض والعمى  ف .ٗ
 . عمى الشیل الكبیر بل یجبعدـ الشیخوخة  ف .٘
و الجمعػػة أزیػػػد مػػػف الفصػػػؿ بینػػو وبػػػیف المكػػاف الػػػذي تقػػاـ فیػػػ یكػػوف ال أف .ٙ

أو بػرد شػدید  طػر ًا لمعمیػو حرجّیػ كػاف الحضػور  فْ عمى مَ  یجب الفرسخیف  كما 
ف   . بيذا المقدارالفصؿ  یكف لـأو نحوىما وا 

لػو المبػادرة إلػى  عمیو صبلة الجمعة تعیینًا تجوز تجب  ال فْ مَ  :ٜٛ٘مسألة 
ى ؿ وقتيػػػا  ومػػػف تجػػػب عمیػػػو تعیینػػػًا إذا تركيػػػا وصػػػمّ فػػػي أوّ  صػػػبلة الظيػػػر  أداء

ف كاف آثمًا.صحّ  صبلة الظير   ت صبلتو وا 
األحػوط لزومػػًا اإلصػغاء إلػى الخطبػة لمػػف یفيػـ معناىػا  كمػػا  :ٜٜ٘مسػألة 

ـ أثنػػاء اشػػتغاؿ اإلمػػاـ بيػػا إذا كػػاف ذلػػؾ مانعػػًا عػػف األحػػوط وجوبػػًا عػػدـ الػػتكمّ  أفّ 
 اإلصغاء.
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یحـر البیع والشراء بعد النػداء لصػبلة الجمعػة عمػى مػف یجػب  :ٜٓٙلة مسأ
ف كانت محرّ  عمیو تعیینًا إذا كانا منافییف لمصبلة  ولكف تصحّ   مة.المعاممة وا 



 

 خاتمػػػة
 ةعض الصموات المستحبّ ب

 )عمیػػو السػػبلـ( اإلمػػاـ صػػبلة العیػػدیف  وىػػي واجبػػة فػػي زمػػاف حضػػور  منيػػا:
 دئذٍ ػػػػػػرادى  وعنػػػػػػالغیبػػػػة جماعػػػػة وف ة فػػػػي عصػػػر حبّ مػػػع اجتمػػػػاع الشػػػػرائط  ومسػػػػت

 تباعػػػد الجمػػػاعتیف وال غیػػػػر  العػػػدد وال - إف كانػػػت بالجماعػػػة - اػػػػػفیي  رػػػػػیعتب ال

منيمػػػا الحمػػػد  تيػػػا: ركعتػػػاف یقػػػرأ فػػػي كػػػؿ  ذلػػػؾ مػػػف شػػػرائط صػػػبلة الجمعػػػة. وكیفیّ 
فػػػي و أ (الغاشػػیة)وفػػي الثانیػػػة  (الشػػمسو ) ولػػػىیقػػػرأ فػػي األُ  ورة  واألفضػػؿ أفوسػػ
ولػػى خمػػػس تكبیػػػرات  فػػػي األُ  یكّبػػػر  ـ  ثُػػ (والشػػػمس)لثانیػػػة وفػػي ا (األعمػػػى)ولػػى األُ 

 بعػػػد القػػراءة أربعػػػًا ویقنػػت بػػػیف كػػػؿّ  ر تكبیػػػرتیف  وفػػي الثانیػػػة یكّبػػ ویقنػػت بػػػیف كػػؿّ 
ركعػػػة عػػػدا تكبیرتػػػي  عمػػػى ثػػػبلث تكبیػػػرات فػػػي كػػػؿّ  االقتصػػػار  تكبیػػػرتیف ویجػػػوز 

الصػػػػموات   فػػػػي قنػػػػوت سػػػػائر  یجػػػػزی   مػػػػا فػػػػي القنػػػػوت كػػػػوع  ویجػػػػزی  اإلحػػػػراـ والر 
يػػػـ أىػػػؿ الكبریػػػاء المّ واحػػػد منيػػػا: ) ي كػػػؿّ یػػػدعو بالمػػػأثور  فیقػػػوؿ فػػػ أف واألفضػػػؿ

والعظمػػة  وأىػػؿ الجػػود والجبػػروت  وأىػػؿ العفػػو والرحمػػة  وأىػػؿ التقػػوى والمغفػػرة  
ػػ (ٔ)أسػػألؾ فػػي )صػػّمی ا عمیػػو  دىػػذا الیػػوـ الػػذي جعمتػػو لممسػػممیف عیػػدًا  ولمحم 

ػػتصػػمّ  ذخػػرًا ومزیػػدًا  أف وآلػػو( ػػي عمػػى محم  یت عمػػى د  كأفضػػؿ مػػا صػػمّ د وآؿ محم 

                                                        

 (.ً( بدؿ )فبقض المصادر )بحؽّ  ًف (ط)
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لممػػػؤمنیف والمؤمنػػػات   مبلئكتػػػؾ ورسػػػمؾ  واغفػػػر عمػػػى  عبػػػد مػػػف عبػػػادؾ  وصػػػؿ  
مػا سػألؾ  ي أسػألؾ خیػر يػـ إّنػوالمسممیف والمسممات  األحیاء مػنيـ واألمػوات  المّ 
نػػػػػػو عبػػػػػػادؾ مػػػػػػا اسػػػػػػتعاذ بػػػػػػؾ م  بػػػػػو عبػػػػػػادؾ الصػػػػػػالحوف وأعػػػػػػوذ بػػػػػػؾ مػػػػػػف شػػػػػػرّ 

ة یفصػػؿ بینيمػػا بجمسػػة خفیفػػة    ویػػأتي اإلمػػاـ بخطبتػػیف بعػػد الصػػبلالمخمصػػوف(
عندىما  وال اإلصغاء  واألحوط لزومًا عدـ تركيمػا فػي زمػاف  الحضور  یجب الو 
القػراءة  ؿ اإلمػاـ فػي ىػذه الصػبلة غیػر یتحّمػ غیبة إذا كانت الصبلة جماعػة  والال

 والتكبیرات والقنوتات. مف األذكار 
كمػػا فػػي  - ةت مسػػتحبّ ػػػػب صػػبلة العیػػدیف بػػؿ كانػػػػتج  إذا لػػـ :ٜٔٙمسػػألة 

مراعػػػػاة یتػػػػرؾ  بلحكػػػاـ النافمػػػػة عمیيػػػا إشػػػػكاؿ  فػػػففػػػي جریػػػػاف أ - الغیبػػػػة ر ػػػػػعص
 مقتضى االحتیاط في ذلؾ.

فػػػػي ركعاتيػػػا  ولػػػػزوـ قضػػػاء السػػػػجدة الواحػػػػدة إذا  بطبلنيػػػػا بالشػػػؾّ  والظػػػاىر  
 بو.ؽ موجنسیت  وسجود السيو عند تحقّ 

ف كػاف بعػد  في جزء منيػا وىػو فػي المحػؿّ  إذا شؾّ  :ٕٜٙمسألة  أتػى بػو  وا 
 الصموات. مضى كما في سائر  المحؿّ  تجاوز 

یقػػػوؿ  أف قامػػػة  بػػػؿ یسػػػتحبّ لػػػیس لصػػػبلة العیػػػدیف أذاف وال إ :ٖٜٙمسػػػألة 
 ثبلثًا. ف: )الصبلة(المؤذّ 
قط وقػت صػبلة العیػدیف مػف طمػوع الشػمس إلػى الػزواؿ  ویسػ :ٜٗٙمسألة  

فیيػػا بػػالقراءة إمامػػًا كػػػاف أو  الغسػػؿ قبميػػا  والجيػػر  قضػػاؤىا لػػو فاتػػت  ویسػػتحبّ 
 بيػػا إاّل  جود عمػى األرض  واإلصػػحار منفػردًا  ورفػػع الیػدیف حػػاؿ التكبیػرات  والسػػ

یخػػرج إلیيػػا  بيػػا فػػي المسػػجد الحػػراـ أفضػػؿ  وأف اإلتیػػاف مػػة فػػ فّ ة المعظّ فػػي مّكػػ
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یأكػؿ قبػؿ خروجػػو  رًا ثوبػو إلػػى سػاقو  وأفشػمّ راجػبًل حافیػًا البسػًا عمامػػة بیضػاء م
 ا یضحي بو إف كاف.إلى الصبلة في الفطر  وبعد عوده في األضحى ممّ 

ى صػػػبلة الوحشػػػة  وىػػػي ركعتػػػاف یقػػػرأ فػػػي صػػػبلة لیمػػػة الػػػدفف  وتسػػػمّ ومنيػػػا: 
ا ػػػػػػػىٰ ٖ  فػػػي ـْ ػػػػػػػػىُ ﴿   واألحػػػوط لزومػػػًا قراءتيػػػا إلػػػىسػػػيّ ولػػػى بعػػػد الحمػػػد آیػػػة الكر األُ 
ات  وبعػػػد السػػػبلـ مػػػرّ  عشػػػر  (درالقػػػ)سػػػورة ( الحمػػػد)وفػػػي الثانیػػػة بعػػػد  ﴾وفَ دُ ػػػػػػػالِ خٰ 

ػ يػػـ صػؿ  المّ یقػوؿ: ) ػػعمػػى محم  ي ویسػػمّ  فػبلف( وابعػث ثوابيػػا إلػى قبػػر د د وآؿ محم 
فػي  (الحمػد)تیف  وبعػد مػرّ  (التوحیػد) ولػىفػي األُ  (الحمػدت  وفي روایة: بعد )المیّ 

تػػػیف أولػػػى لػػدعاء المػػػذكور  والجمػػػع بػػیف الكیفیّ ا ـ  ثُػػػ عشػػػرًا  (التكػػاثر)الثانیػػة سػػػورة 
 وأفضؿ.

ف كػػاف األحػػوط األولػػى  باالسػػتئجار  بػػأس ال :ٜ٘ٙمسػػألة  ليػػذه الصػػبلة وا 
و اإلباحػة المشػروطة أي ي عمػى نحػوكوف دفع الماؿ إلػى المصػمّ  ترؾ االستئجار 

 ى. إذا صمّ ؼ فیو إاّل یؤذف لو بالتصرّ  ال
أو بعضػػيما أو أتػػى  أو القػػدر  يّ ى ونسػػي آیػػة الكرسػػإذا صػػمّ  :ٜٙٙمسػػألة 

لػو  یحػؿّ  تجزئ عػف صػبلة لیمػة الػدفف  وال الؼ فيي مف العدد الموظّ  أقؿّ  بالقدر 
 ة.الصبلة تامّ  تكف  لـیًا إذا لو فیو بشرط كونو مصمّ  الماؿ المأذوف
لمیمػػة اأُلولػػى مػػف ؿ اوقػػت صػػبلة لیمػػة الػػدفف عمػػى النحػػو األوّ : ٜٚٙمسػػألة 

رت الصػػبلة إلػى المیمػػة اأُلولػػى ة ُأّخػػمػدّ   بعػد مػػرور ت إاّل المّیػػیػػدفف   الػدفف  فػػ ذا لػـ
ؿ الروایػة الػواردة بػو اسػتحبابيا فػػي أوّ  ا عمػى النحػو الثػاني فظػاىر مػف الػدفف  وأّمػ

ف كػػػاف التعجیػػػؿ  لیمػػة بعػػػد المػػػوت  ویجػػػوز  اإلتیػػاف بيػػػا فػػػي جمیػػػع آنػػات المیػػػؿ وا 
 أولى.
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  یجػوز الفػي لیمػة الػدفف  ي فنسػي الصػبلةمّ إذا أخذ الماؿ لیصػ: ٜٛٙمسألة 
تعرفػػو جػػرى  یمكػف  لػػـیعرفػػو و   لػـ بمراجعػػة مالكػو  فػػ ف ؼ فػي المػػاؿ إاّل لػو التصػػرّ 

ؼ فیػػػو إذا عمیػػػو حكػػػـ مجيػػػوؿ المالػػػؾ  نعػػػـ لػػػو عمػػػـ مػػػف القػػػرائف رضػػػاه بالتصػػػرّ 
ؼ فیو بمثػؿ األكػؿ والشػرب وأداء لو التصرّ  جاز  ى ىدیة أو عمؿ عمبًل آخر صمّ 

 بو شیئًا لنفسو. الشراءؼ بمثؿ التصرّ لو  الدیف  بؿ یجوز 
ولى بعد شير  وىي: ركعتاف یقرأ في األُ  ؿ یوـ مف كؿّ صبلة أوّ ومنيا: 

 (القدر)سورة  (الحمد)ة  وفي الثانیة بعد ثبلثیف مرّ  (التوحید)سورة  (الحمد)
 كما في الروایة -  ر  یشتري بذلؾ سبلمة الشيرؽ بما تیسّ یتصدّ  ـ  ثُ  ةثبلثیف مرّ 

 ـِ ٖ  يحِ الر   فِ مٰ حْ الر   اِ  ـِ ػسْ بِ ﴿ بعدىا وىي:ىذه اآلیات الكریمة  قراءة تحبّ ویس -
 ٖ  يف ؿ  ػػا كُ يٰ عَ دَ وْ تَ سْ مُ ىا وَ ر  قَ تَ سْ مُ  ـُ مَ عْ یَ يا وَ ػػػقُ زْ رِ  ى اِ مَ عَ  الّٰ إ ضِ رْ ي اأْلَ فِ  ةٍ ػػػداب   فْ ا مِ ػموَ 
 ؼَ  كاشِ بٰل فَ   ر  ضُ بِ  اُ  ؾَ سْ سَ مْ یَ  فْ ا ِ وَ ـِ ػػٖ  يِف الر حِ ػػـِ اِ الر ْحمٰ ػػِبسْ ﴿ ﴾فٍ ٖ  يبِ مُ  ابٍ ػػتكِ 
ِف ػػـِ اِ الر ْحمٰ ػػِبسْ  ﴿ ﴾رٍ ٖ  يدِ قَ  ءٍ يْ شَ  ؿ  كُ  مىٰ عَ  وَ يُ فَ   رٍ یْ خَ بِ  ؾَ سْ سَ مْ یَ  فْ ا ِ وَ  وَ  ىُ إالّٰ  وُ لَ 

ا نَ بُ سْ حَ ﴿ ﴾اِ بِ  إالّٰ  ةَ و   قُ اٰل  اُ  اءَ ػػما ش﴿ ﴾راً ػػسْ یُ   رٍ سْ عُ  دَ عْ بَ  اُ  ؿُ ػػعَ جْ یَ سَ  ـِ ٖ  الر ِحي
 وَ لٰ  إِ اٰل ﴿ ﴾ادِ بٰ عِ الْ بِ   رٌ ٖ  يصِ بَ  اَ  ف  إِ  ى اِ لَ إِ  ٖ  ريمْ أَ  ُض و  فَ أُ وَ ﴿ ﴾ؿُ ٖ  يكِ وَ الْ  ـَ عْ نِ وَ  اُ 
 فْ مِ  ي  لَ إِ  تَ لْ زَ نْ ا أَ مٰ لِ  ٖ  ينّ إِ  ب  رَ ﴿ ﴾فَ ٖ  يمِ الِ الظّ  فَ مِ  تُ نْ كُ  ٖ  ينّ إِ  ؾَ انَ حٰ بْ سُ  تَ نْ أَ  الّٰ إِ 
اإلتیاف  ویجوز   ﴾فَ ٖ  ثيارِ وٰ الْ   رُ یْ خَ  تَ نْ أَ ًا وَ دَ رْ فَ  ٖ  نيرْ ذَ تَ  اٰل  ب  رَ ﴿ ﴾رٌ ٖ  يقِ فَ   رٍ یْ خَ 

 . بيذه الصبلة في تماـ النيار
ولى شاء  یقرأ في األُ صبلة الغفیمة  وىي: ركعتاف بیف المغرب والعومنيا: 

في  ادىٰ نٰ فَ  وِ یْ مَ عَ   رَ دِ قْ نَ  فْ لَ  فْ أَ  ف  ظَ ًا فَ بَ اضِ غٰ مُ  بَ ىَ ذَ  ذْ إِ  وفِ النُّ  اذَ وَ ﴿ :(الحمدبعد )
 وُ ا لَ نٰ بْ جَ تَ اسْ فَ  فَ ٖ  يمِ الِ الظّ  فَ مِ  تُ نْ كُ  ٖ  ينّ إِ  ؾَ حانَ بْ سُ  تَ نْ أَ  إالّٰ  وَ  إلٰ اٰل  فْ أَ  ماتِ مُ الظُّ 
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 هُ دَ نْ عِ وَ ﴿: (الحمدعد )وفي الثانیة ب ﴾فَ ٖ  ينِ مِ ؤْ مُ ي الْ جِ نْ نُ  ؾَ لِ ذٰ كَ وَ  ـ  غَ الْ  فَ مِ  اهُ نٰ یْ ج  نَ وَ 
 إالّٰ  ةٍ قَ رَ وَ  فْ مِ  طُ قُ سْ ا تَ مٰ وَ   رِ حْ بَ الْ وَ   ر  بَ ي الْ ما فِ  ـُ مَ عْ یَ وَ  وَ  ىُ الّٰ ا إِ يٰ مُ مَ عْ یَ اٰل  بِ یْ غَ الْ  حُ اتِ فٰ مَ 
 ابٍ تٰ كِ  ٖ  يفِ  الّٰ إِ  سٍ ابِ  یٰ اٰل وَ  بٍ طْ  رَ اٰل وَ  ضِ رْ اأْلَ  ماتِ مُ ظُ  ٖ  يفِ  ةٍ ب  ال حَ ا وَ يٰ مُ مَ عْ یَ 
یعمميا  ي الي أسألؾ بمفاتح الغیب التإنّ  يـالمّ ع یدیو ویقوؿ: )یرف ـ  ثُ   ﴾فٍ ٖ  يبِ مُ 
 ویذكر  عؿ بي كذا وكذا(د وأف تفد وآؿ محم  ي عمى محم   أنت أف تصمّ إاّل 

عمى طمبتي تعمـ حاجتي  نعمتي والقادر  يـ أنت وليّ المّ یقوؿ: ) ـ  ثُ  حاجتو 
 ـ لّما ووفي نسخة: إاّل  قضیتيا لي(د وآلو عمیو وعمیيـ السبلمحم   فأسألؾ بحؽّ 

 يا تورث دار أنّ )  وقد ورد تعالیى إف شاء ا يا تقضیسأؿ حاجتو ف نّ  ـ  ثُ 

 .(ةالسبلـ وىي الجنّ  الكرامة ودار 
اإلتیاف بصبلة الغفیمة بقصد ركعتیف مف نافمػة المغػرب  یجوز  :ٜٜٙمسألة 

 یف.فیكوف ذلؾ مف تداخؿ المستحبّ 
 الصبلة في مسجد الكوفػة لقضػاء الحاجػة  وىػي ركعتػاف یقػرأ فػي كػؿّ ومنيا: 
 الفمػؽ)ى اإلتیػاف بيػا عمػى ىػذا الترتیػببعػد الحمػد سػبع سػور  واألولػواحدة منيما 

 .( القدر ـ  ثُ  األعمى  ـ  ثُ  النصر  ـ  ثُ   الكافروف ـ  ثُ  التوحید  ـ  ثُ  لناس ـ  اثُ  - الً أوّ  -
ة طمبػػًا لبلختصػػػار  والحمػػػد  مػػف الصػػػموات المسػػػتحبّ  بيػػػذا المقػػػدار  ولنكتػػؼِ 

 نا وىو حسبنا ونعـ الوكیؿ.ربّ 
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 كتاب الصوـ

 وفیو فصوؿ:

 ّوؿ الفصؿ األ
 ة الصـونيّ 

العػـز  - ةالذي ىو مف العبػادات الشػرعیّ  - في الصوـ یعتبر : ٜٓٚمسألة 
  ویكفػػي كػػوف تعػػالیالخضػػوع  ى نحػػو ینطبػػؽ عمیػػو عنػػواف الطاعػػة و عمیػػو عمػػ

ـّ   یعتبػر قػاؤه فػي الػنفس ولػو ارتكػازًا  والوب العـز عف داٍع إلييّ  إلیػو  اإلخطػار  ضػ
ف كػػػاف ضػػػمّ  تعػػػالی كػػػوف اإلمسػػػاؾ  بمعنػػػى اعتبػػػار    یعتبػػػػر الو أولػػػى  كمػػػا وا 

عػػف  بوقػػوع الصػػوـ العجػػز   یضػػرّ  المفطػػرات إلػػى العػػـز المػػذكور  فػبلاسػتناد تػػرؾ 
   عنيا. د الصارؼ النفسانيّ فعميا أو وجو 

فػػػي  - بػػػؿ فػػػي شػػػيء منػػػو - كػػػوف الصػػػائـ فػػػي جمیػػػع الوقػػت  یعتبػػػر الوكػػذا 
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نػػوـ المسػػتوعب لجمیػػع الوقػػت ولػػو ال  یضػػرّ  و التكمیػػؼ إلیػػو  فػػبلمكػػف توّجػػحالػػة ی
 إلحػػاؽ الجنػػوف واإلغمػػاء والسػػكر  ولكػػف فػػي  أو بعضػػًا بّلً منػػو ُكػػ باختیػػار  یكػػف لػػـ

إذا كػػاف  اختیػػار  لممغمػػى عمیػو بغیػػر ممجنػػوف و االحتیػػاط لیتػرؾ  بلبػالنوـ إشػػكاؿ فػػ
ف ر اؽ أثنػاء النيػػاوأفػػة مسػبوقًا بالنّیػ یفعػػؿ فالقضػاء  ولمسػػكراف   لػـ بتمػاـ الصػػوـ وا 

ة بػػػالجمع بػػػیف اإلتمػػػاـ إف أفػػػاؽ أثنػػػاء مػػػع سػػػبؽ النّیػػ لممغمػػی عمیػػػو عػػػف اختیػػػار و 
 الوقت والقضاء بعد ذلؾ.

ذلػػؾ مػػف  غیػػر  صػػد الوجػػوب والنػػدب وال األداء والقیجػػب  ال :ٜٔٚمسػػألة 
ًا كالقضػػػاء بػػػو قصػػػدیّ  بػػػو  نعػػػـ إذا كػػػاف النػػػوع المػػػأمور  والمػػػأمور  صػػػفات األمػػػر 

 لػػػػـز قصػػػده  ولكػػػػف یكفػػػػي فیػػػو القصػػػػد اإلجمػػػػاليّ  - سػػػػیأتي عمػػػػى مػػػا - ارةوالكّفػػػ
 ة.مع وحدة ما في الذمّ  الفعميّ  بو باألمر  كالقصد إلى المأمور 

ؽ بقصػػد كػػوف الصػػوـ بػػداًل فػػي القضػػاء قصػػده  ویتحّقػػ یعتبػػر  :ٕٜٚمسػػألة 
ابػػػة عنػػػو فػػػي ذلػػػؾ ب تیػػػاف قصػػػد النی فػػػي القضػػػاء عػػػف الغیػػػر  ا فػػػات  ویعتبػػػر عّمػػػ

تػػو بقصػػد تفریغيػػا  ویكفػػي فػػي وقوعػػو عػػف نفسػػو عػػدـ العمػػؿ مطابقػػًا لمػػا فػػي ذمّ 
ذا كػػاف مػػا فػػي ذمّ  دًا بػػیف كونػػو القضػػاء تػػو واحػػدًا مػػردّ قصػػد النیابػػة عػػف الغیػػر  وا 
 .عف نفسو أو عف غیره كفاه القصد اإلجماليّ 

ؼ عمػى وىػو یتوّقػالعـز عمیو  -  كما مرّ  - في الصوـ یعتبر : ٖٜٚمسألة 
فیػو  ة العبادات  كالػذي یعتبػر ة عمى نحو تمّیزه عف بقیّ ره ولو بصورة إجمالیّ تصوّ 

بجمیػع  العمػـ التفصػیميّ  یجػب الة  و ب بما لو مف الحدود الشػرعیّ ترؾ األكؿ والشر 
أو اعتقػػػد  - جمػػػاعكال - الػػػبعض ر یتصػػػوّ   ا یفسػػػده والعػػػـز عمػػػى تركػػػو  فمػػػو لػػػـمػػػ

 ة صومو.بنیّ   یضرّ   تو لـعدـ مفطریّ 



 ؿؾع/  النيٌّ -كتاب الصكـ  

 

ف یقػػع فػػي شػػير  ال :ٜٗٚمسػػألة  یكػػف الشػػخص  لػػـ رمضػػاف صػػوـ غیػػره وا 
ف لػـ - دًا بطػؿمكّمفًا بالصوـ كالمسافر  ف ف نػوى غیػره متعّمػ ؾ بقصػد ذلػ یخػؿّ  وا 

 النيػػار  لػػی آخػػر ناسػػیًا لػػو إ ولػػو كػػاف جػػاىبًل بػػو أو - القربػػة عمػػى األحػػوط لزومػػاً 

قبػؿ  تػذّكر  ذا عمـ أووكذلؾ إا نواه   عمّ رمضاف ال عف شير یجزئ حینئٍذ صّح و 
 جّدد النّیة.الزواؿ و 

قصػػد  یعتبػر  الة صػوـ رمضػػاف وقوعػو فیػػو  و فػي صػػحّ یكفػػي  :ٜ٘ٚمسػألة 
عنوانػػو  ولكػػف األحػػوط اسػػتحبابًا قصػػده ولػػو إجمػػااًل بػػأف ینػػوي الصػػوـ المشػػروع 

ا  ؽ إذا نػػوى صػػوـ غػػد قربػػة إلػػىغػػدًا  ومثمػػو فػػي ذلػػؾ الصػػوـ المنػػدوب فیتحّقػػ
ع لػو التطػوّ  ف یجػوز الشػخص مّمػإذا كاف الزماف صالحًا لوقوعػو فیػو وكػاف  تعالی
رمضػػػاف  وكػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي  عمیػػػو قضػػػاء شػػػير یكػػػف   لػػػـمسػػػافرًا و یكػػػف   لػػػـبػػػأف 

كالصػػػػوـ شػػػػكرًا أو  دًا بعنػػػػواف قصػػػػديّ  إذا كػػػػاف مقّیػػػبجمیػػػػع أقسػػػػامو  إاّل  المنػػػذور 
یقػع  نعػـ إذا   ف لػـیقصػد المعػیّ   لػؾ إذا لػـارة ففػي مثػؿ ذضاء والكّفػزجرًا  ومثمو الق

 ة وكاف واحدًا أجزأ عنو.قصد ما في الذمّ 
عنػػػد  - ولػػػو بالعػػػارض - فة فػػػي الواجػػػب المعػػػیّ وقػػػت النّیػػػ :ٜٙٚسػػػألة م 

ؽ فیػػػو مػػػف تحّقػػػُبػػػد   الو عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا  بمعنػػػى أّنػػػالصػػػادؽ  طمػػػوع الفجػػػر 
دًا شػػػرعًا  ليػػا وقتػػػًا محػػدّ  بمعنػػػى أفّ  مقرونػػػًا بػػالعـز ولػػػو ارتكػػازًا ال اإلمسػػاؾ عنػػده

ف تضػیّ  ف فیمتػدّ المعػیّ  وأّمػا فػي الواجػب غیػػر  ؽ وقتػػو  وقتيػػا إلػى مػا قبػػؿ الػزواؿ وا 
وبػػػدا لػػػو قبػػػؿ الػػػزواؿ  ارًا  فػػػ ذا أصػػػبح ناویػػػًا لئلفطػػػار فمػػػو تأخیرىػػػا إلیػػػو ولػػػو اختیػػػ

ف كػػػاف ذلػػػؾ بعػػػد الػػػزواؿ یصػػوـ واجبػػػًا فنػػػوى الصػػػوـ أ أف عمػػػى   یجػػػز  لػػػـجػػػزأه  وا 
یقتػرف  مػا یبقػى مػف النيػار  وقتيػا إلػى أف ا فػي المنػدوب فیمتػدّ األحوط لزومًا  وأمّ 
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 ة.فیو الصوـ بالنیّ 
ة واحػػػػدة قبػػػػؿ الشػػػػػير  و بنّیػػػػػف كّمػػػػرمضػػػػا یجتػػػػزأ فػػػػػي شػػػػير  :ٜٚٚمسػػػػألة 

 مػػف كػػؿّ  لیمػة أو عنػػد طمػػوع الفجػر  حػدوث العػػـز عمػػى الصػوـ فػػي كػػؿّ   یعتبػػر بلفػ
ف كاف یعتبػر  ویكفػي ىػذا فػي  - عمػى مػا سػبؽ - لػو ارتكػازاً وجػوده عنػده و  یوـ وا 

 ارة ونحوىا.فّ رمضاف أیضًا كصوـ الك شير  غیر 
رمضػػػػاف لنسػػػػیاف الحكػػػػـ أو  الصػػػػوـ فػػػػي شػػػػير  ینػػػػوِ   إذا لػػػػـ :ٜٛٚمسػػػػألة 

 أو عمػػػػـ أثنػػػػاء النيػػػػار  تػػػػذّكر  ـ  ثُػػػػ یسػػػػتعمؿ مفطػػػػراً   ولػػػػـالموضػػػػوع أو لمجيػػػػؿ بيمػػػػا 

االحتیػػػاط یتػػرؾ  بلاالجتػػزاء بػػػو بعػػده فػػػواؿ  ویشػػكؿ تػػػو قبػػؿ الػػػز یجتػػزئ بتجدیػػد نیّ 
 القضاء بعد ذلؾ. ـ  ثُ  ة واإلتماـ رجاءً بتجدید النیّ 
ة شػػعباف نػػدبًا أو قضػػاًء أو نػػذرًا أجػػزأ بنّیػػ إذا صػػاـ یػػوـ الشػػؾّ  :ٜٜٚمسػػألة 
ذا تبیّ  عف شير  رمضػاف قبػؿ الػزواؿ أو بعػده  شػير و مف ف أنّ رمضاف إف كاف  وا 

ف صػػػامو بنّیػػػد النّیػػػجػػػدّ   ة األمػػػر ا إف صػػػامو بنّیػػػرمضػػػاف بطػػػؿ  وأّمػػػ ير شػػػة ة  وا 

ف صػػػامو حكػػػـ بصػػػحّ  - أو النػػػدبيّ  ا الوجػػػوبيّ إّمػػػ - و إلیػػػوالمتوّجػػػ الػػػواقعيّ  تو  وا 
ف كػػاف مػػف عمػػى أّنػػ رمضػػاف كػػاف وجوبػػًا  شػػير و إف كػػاف مػػف شػػعباف كػػاف نػػدبًا وا 

ذا أصػػبح فیػػو ناویػػًا لئلفطػػار  رمضػػاف جػػرى  شػػير و مػػف ف أّنػػفتبػػیّ  صػػّح أیضػػًا  وا 
 ـ في المسألة السابقة.یو التفصیؿ المتقدّ عم

النيػػار  فػػ ذا نػػوى القطػػع فعػػبًل  ة إلػػى آخػػر تجػػب اسػػتدامة النّیػػ :ٜٓٛمسػػألة 
ف رجع إلى نیّ أو تردّ  ة الصوـ عمى األحػوط لزومػًا  وكػذا إذا نػوى القطػع د بطؿ وا 

ذا تػػردّ تػػومػع العمػػـ بمفطریّ  د فیػػو أو نػػوى المفطػػر فیمػا یػػأتي أو تػػردّ  فػػي  د لمشػػؾّ   وا 
 ا الواجػػػب غیػػػر ف  أّمػػػمعػػػیّ تو  ىػػػذا فػػػي الواجػػػب البصػػػحّ   یضػػػرّ   ة صػػػومو لػػػـصػػػحّ 
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 تو قبؿ الزواؿ.یقدح شيء مف ذلؾ فیو إذا رجع إلى نیّ  ف فبلالمعیّ 
ف بقػي وقػت المعػدوؿ  یصحّ  ال :ٜٔٛمسألة  العدوؿ مف صوـ إلى صػوـ وا 

 - بعػدـ قصػد غیػره داً ـ بقصد عنوانو وال مقّیػمتقوّ  إلیو  نعـ إذا كاف أحدىما غیر 
ف كػاف مقّیػ  ارة: لػػو نػوى صػوـ الكّفػػ وبطػػؿ اآلخػر  مػثبلً  صػحّ  - دًا بعػػدـ وقوعػووا 

ؿ  ولػػػو نػػػوى المنػػػدوب الثػػػاني وبطػػػؿ األوّ  عػػػدؿ إلػػػى المنػػػدوب المطمػػػؽ صػػػحّ  ـ  ثُػػػ
 ؿ دوف الثاني. ارة وقع األوّ عدؿ إلى الكفّ  ـ  ثُ  المطمؽ

 الفصؿ الثاني
 المفطرات

 : موروىي أُ 
 ادیف.معت األكؿ والشرب مطمقًا  ولو كانا قمیمیف  أو غیر  الثاني:ؿ، و األوّ 

ف احتمػػؿ أفّ  یجػب ال :ٕٜٛمسػألة   التخمیػػؿ بعػد األكػؿ لمػػف یریػد الصػوـ وا 
یبطػػؿ صػومو لػو دخػػؿ  لبقایػا بػیف األسػػناف فػي حمقػو  والي إلػى دخػػوؿ اتركػو یػؤدّ 

 التخمیؿ.ي إلى ذلؾ وجب عمیو تركو یؤدّ  بعد ذلؾ سيوًا  نعـ لو عمـ أفّ 
أو ینػزؿ مػف  األحوط استحبابًا عػدـ ابػتبلع مػا یخػرج مػف الصػدر  :ٖٜٛمسألة 

یصػػػػؿ إلػػػى فضػػػػاء الفػػػػـ   ا إذا لػػػـا وصػػػػؿ إلػػػى فضػػػػاء الفػػػـ  أّمػػػػالػػػرأس مػػػػف الخمػػػط إذ
 إشكاؿ فیو. بلف

ف كػػػاف كثیػػػرًا  بػػػأس ال :ٜٗٛمسػػػألة  بػػػابتبلع البصػػػاؽ المجتمػػػع فػػػي الفػػػـ وا 
 لحامض مثبًل.ا ر وكاف اجتماعو باختیاره كتذكّ 

ا طریػػؽ الحمػػؽ مّمػػ الجػػوؼ مػػف غیػػر  بمػػا یصػػؿ إلػػى بػػأس ال :ٜ٘ٛمسػػألة 
دواًء  فػػ ذا صػػبّ  - االحتقػػاف بالمػػائع كمػػا سػػیأتي غیػػر  - ى أكػػبًل أو شػػرباً یسػػمّ  ال
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ة بصػػحّ   یضػػرّ   إحمیمػػو أو عینػػو فوصػػؿ إلػػى جوفػػو لػػـنػػو أو فػػي ذُ أُ فػػي جرحػػو أو 
 ذلؾ. لى جوفو وغیر یف فوصؿ إصومو  وكذا إذا طعف برمح أو سكّ 

ـ  إحػػداث منفػػذ لوصػػوؿ الغػػذاء إلػػى الجػػوؼ مػػف غیػػر  طریػػؽ الحمػػؽ  نعػػـ إذا تػػ
یصدؽ األكؿ والشرب عمى إدخاؿ الطعػاـ فیػو فیكػوف مفطػرًا كمػا ىػو الحػاؿ فیمػا 

ي ا إدخػػاؿ الػدواء ونحػػوه كالمغػػذّ إذا كػاف بنحػػو االستنشػاؽ مػػف طریػؽ األنػػؼ  وأّمػ
ف ذُ الدواء فػي العػیف أو األُ  كذا تقطیر بو  و  بأس بلباإلبرة في العضمة أو الورید ف

 أثره مف الموف أو الطعـ في الحمؽ. ولو ظير 
 تًا.ًا ومیّ رًا  فاعبًل ومفعواًل بو  حیّ بُ بًل ودُ بُ الجماع قُ  الثالث:

الحشػػفة كػػاف مػػف قصػػد  ولػػو قصػػد الجمػػاع وشػػّؾ فػػي الػػدخوؿ أو بمػػوغ مقػػدار 
 ارة عمیو. تجب الكفّ   ـ حكمو  ولكف لـوقد تقدّ  المفطر 
 فدخؿ في أحد الفرجیف مػف غیػر  - مثبلً  - یبطؿ الصوـ إذا قصد التفخیذ وال

 قصد.
فػػػي بطػػػبلف الصػػػوـ بالجمػػػاع بػػػیف قصػػػد اإلنػػػزاؿ بػػػو  فػػػرؽ ال :ٜٙٛمسػػػألة 

 وعدمو.
وجب اإلخراج فورًا فػ ف تراخػى بطػؿ  ر تذكّ  ـ  ثُ  إذا جامع نسیاناً  :ٜٚٛمسألة 

 صومو.
أو  )صػّمی ا عمیػو وآلػو(   أو عمػى رسػوؿ اتعػالیى ا مػالكػذب ع الرابع:
عمػػػى األحػػػوط وجوبػػػًا  بػػػؿ األحػػػوط األولػػػى إلحػػػاؽ  )عمػػػیيـ السػػػبلـ( ةعمػػػى األئّمػػػ

فػرؽ بػیف أف یكػوف فػي  بيػـ  مػف غیػر  )عمػیيـ السػبلـ( األنبیاء واألوصػیاء سائر 
ذا قصػػد الصػػدؽ فبػػاف كػػذبًا لػػـيّ أو دنیػػو  دینػػيّ  أمػػر  ف قصػػد الكػػذب یضػػّر  و     وا  ا 
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 ـ حكمو.فباف صدقًا كاف مف قصد المفطر  وقد تقدّ 
يػػًا لػػو إلػػى أحػػد  أو موجّ موّجػػو خطابػػو  ـ بالكػػذب غیػػر إذا تكّمػػ :ٜٛٛمسػػألة 

كمػا إذا  - یفيـ معناه وكاف یسمعو مف یفيػـ أو كػاف فػي معػرض سػماعو ال مفإلى 
 ـ.جرى فیو االحتیاط المتقدّ  - سّجؿ بآلة

)رضػػواف  فقيػػاءبػػیف ال رأس فػػي المػػاء عمػػى المشػػيور رمػػس تمػػاـ الػػ الخػػامس:
ة الصػػػوـ بػػؿ ىػػػو مكػػػروه بصػػحّ   یضػػػرّ  و الأّنػػ   ولكػػف المختػػػار عمػػػیيـ( ا تعػػالی

بػػػرمس أجػػػزاء  بػػػأس الفػػػي ذلػػػؾ بػػػیف الدفعػػػة والتػػػدریج  و  فػػػرؽ الدة  و كراىػػػة شػػػدی
ف اسػػتغرقو  وكػػذا إذا ارتمػػس وقػػد أدخػػؿ رأسػػو فػػي غطػػاء  الػػرأس عمػػى التعاقػػب وا 

 اصوف.كما یصنعو الغوّ  كامؿ
 ـ.یمحؽ المضاؼ بالماء في الحكـ المتقدّ  ال :ٜٜٛمسألة 
رمضػاف وفػػي غیػػره عػػدـ  األحػػوط اسػتحبابًا لمصػػائـ فػػي شػػير  :ٜٜٓمسػػألة 

 االغتساؿ برمس الرأس في الماء.
فػي الحمػؽ عمػى األحػوط أو الػدخاف الغمیظػیف  د إدخػاؿ الغبػار تعّمػ السادس:

 عنػو عػادة كالغبػار  ز التحػرّ  ر لغمیظ منيما  وكذا بما یتعّسػا بغیر  بأس الوجوبًا  و 

 المتصاعد ب ثارة اليواء.
 بشػػػػير  ى یطمػػػػع الفجػػػػر  ویخػػػػتّص د البقػػػػاء عمػػػػى الجنابػػػػة حتّػػػػتعّمػػػػ السػػػػابع:

یقػػدح فیػػو  مػػف الصػػوـ الواجػػب أو المنػػدوب فػػبل ا غیرىمػػاوقضػػائو  أّمػػ (ٔ)رمضػػاف
                                                        

 شػور  ًفػ الفجػر  عد البقػاء فلػی الجنابػٌ إلػی طلػكتقّمػ ًیحتمؿ أف یکكف كجكب القـاء فػ (ط)

 ًاِحتیاط ف ًمف جوٌ بطّف صیامىَ فالّزـ أف یراف رمـاف فقابان مفركـان فلی الصاُـ ِ

الیكـ بقصد القربٌ المطلقٌ مف دكف تقییف کكنى صػكمان  ؾذل ًفف المفطرات ف ؾٌ بأف یمسالنیّ

 د التأدیب.ان أك لمجرّ شرفیّ
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 ذلؾ.
 اط رفػع الحػدث لمصػوـ فیصػحّ فاقد الطيوریف یسقط عنو اشػتر  :ٜٜٔمسألة 

 صومو مع البقاء عمى الجنابة.
یبطؿ الصوـ باإلصػباح جنبػًا ال عػف عمػٍد  سػواء فػي ذلػؾ  ال :ٕٜٜمسألة 

ف - رمضػػاف شػػير ى قضػػاء رمضػػاف وغیػػره  حتّػػ شػػير صػػوـ   ؽ وقتػػویتضػػیّ   لػػـ وا 
ف كاف ال -  ینبغي ترؾ االحتیاط فیو. وا 

 - أو غیػػػػػره نػػػػػاً منػػػػػدوبًا  معیّ واجبػػػػػًا أو  - یبطػػػػػؿ الصػػػػػوـ ال :ٖٜٜمسػػػػػألة 
ت عمػػدًا یبطػػؿ بالبقػػاء عمػػى حػػدث مػػّس المّیػػ ال الحتبلـ فػػي أثنػػاء النيػػار  كمػػابػػا
 . ى یطمع الفجرحتّ 

یسػػػع  فػػػي وقػػػت ال رمضػػػاف لیػػػؿ شػػػير  فػػػيإذا أجنػػػب عمػػػدًا  :ٜٜٗمسػػػألة 
ف د البقاء عمى الجنابة  نعػـ إذا تمّكػـ ممتفتًا إلى ذلؾ فيو مف تعمّ التیمّ  الغسؿ وال
ف تػرؾ التػیمّ ـ وجب عمیو التیمّ مف التیمّ  ـ ـ والصوـ  واألحوط اسػتحبابًا قضػاؤه  وا 

 ارة.وجب عمیو القضاء والكفّ 
 ر اـ مػف شػيى مضى یوـ أو أیّ إذا نسي غسؿ الجنابة لیبًل حتّ  :ٜٜ٘مسألة 

ف كػػاف رمضػػاف وجػػب عمیػػو القضػػاء  وال  یمحػػؽ بػػو غیػػره مػػف الصػػوـ الواجػػب  وا 
یمحػػؽ غسػػؿ الحػػیض والنفػػاس إذا نسػػیتو المػػرأة  ًا  كمػػا الاإللحػػاؽ أحػػوط اسػػتحباب

ف كاف اإللحاؽ أحوط استحباباً   .بالجنابة وا 
یػػػتمّكف مػػػف الغسػػػؿ  رمضػػػاف ال شػػػير  اف المجنػػػب فػػػيإذا كػػػ :ٜٜٙمسػػػألة 

لمرض ونحوه وجب عمیو التیّمـ قبؿ الفجػر  فػ ف تركػو كػاف ذلػؾ مػف تعّمػد البقػاء 
ف تػػیمّ  عمػػی الجنابػػة  یطمػػع الفجػػر   یبقػػى مسػػتیقظًا إلػػى أف میػػو أفعیجػػب   لػػــ وا 
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ف كاف ذلؾ أحوط استحبابًا.  وا 
ـ ى عػػػف التػػػیمّ سػػػعة الوقػػػت فأجنػػػب فبػػػاف ضػػػیقو حتّػػػ إذا ظػػػفّ  :ٜٜٚمسػػػألة 

ف كاف األحوط األولى القضاء مع عدـ المراعاة. فبل  شيء عمیو وا 
د البقػػاء عمیيمػػا تعّمػػ حػػدث الحػػیض والنفػػاس كالجنابػػة فػػي أفّ  :ٜٜٛمسػػألة 

بػػػػؿ ولقضػػػػائو عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػًا دوف  (ٔ)رمضػػػػاف شػػػػير ؿ لمصػػػػوـ فػػػػي مبطػػػػ
ذا حصػؿ الن  غی تعمػـ بنقائيػػا   ـ أو لػـیسػػع الغسػؿ وال التػیمّ  قػاء فػي وقػت الرىمػا  وا 
 صوميا. صحّ  ى طمع الفجر حتّ 

حكػـ المػػرأة فػي االستحاضػة القمیمػة حكػػـ الطػاىرة وىكػذا فػػي  :ٜٜٜمسػألة  
ف كػاف الغسؿ فػي صػحّ  یعتبر  بل  فطة والكثیرةتحاضة المتوسّ االس ة صػوميما  وا 

 ة التي لمصبلة.غساؿ النياریّ بابًا أف تراعیا فیو اإلتیاف باألاألحوط استح
ى أصػػبح  فػػ ف رمضػػاف لػػیبًل ونػػاـ حتّػػ إذا أجنػػب فػػي شػػير  :ٓٓٓٔمسػػألة 

دًا د البقػػاء عمػػى الجنابػػة  وكػػذا إذا نػػاـ متػػردّ نػاـ ناویػػًا لتػػرؾ الغسػػؿ لحقػػو حكػػـ تعّمػػ
ف نػاـ ناویػًا لمغسػؿ فػ ف كػاف فػي النومػة األُ فیػ ولػى صػػّح و عمػى األحػوط لزومػًا  وا 

اّل  صػػػػومو إذا كػػػػاف واثقػػػػًا باالنتبػػػػاه العتیػػػػادٍ   فػػػػاألحوط لزومػػػػًا وجػػػػوب أو غیػػػػره  وا 
ف كػاف فػي النومػػة الثانیػة أفػػاؽ  ـ  ثُػ بػأف نػاـ بعػػد العمػـ بالجنابػة - القضػاء عمیػو  وا 

ذا كػػاف بعػػد النومػػة و القضػػاء دوف الكّفػػوجػػب عمیػ - ى أصػػبحونػاـ ثانیػػًا حتّػػ ارة  وا 
لػػػػػیف وكػػػػػذلؾ فػػػػػي النػػػػػومیف األوّ ارة أیضػػػػػًا  الثالثػػػػػة فػػػػػاألحوط اسػػػػػتحبابًا أداء الكّفػػػػػ

 واثقًا باالنتباه. یكف  لـ إذا
ذا نػػاـ عػػف ذىػػوؿ وغفمػػة عػػف الغسػػؿ  - ال عػػف أصػػؿ وجػػوب صػػوـ الغػػد - وا 

                                                        

 لجنابٌ.تقّمد البقاء فلی ا ًفیوما ما تقّدـ ف میجر (ط)
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 في النوـ الثالث. ارة أیضاً وجب عمیو القضاء  واألحوط األولى أداء الكفّ 
بػاه  واألحػوط ؿ والثاني مع كونو واثقػًا باالنتالنوـ األوّ  یجوز  :ٔٓٓٔمسألة 

یسػػتیقظ فػػاألحوط لزومػػًا القضػػاء   واثقػػًا بػػو  فػػ ف نػػاـ ولػػـیكػػف  لػػـلزومػػًا تركػػو إذا 
ما فػػػي سػػػیّ  ط األولػػػى أداء الكّفػػػارة أیضػػػًا والولػػػى  بػػػؿ األحػػػو ى فػػػي النومػػػة األُ حتّػػػ

 .النومة الثالثة
المبػػػادرة إلػػػى تجػػػب  الرمضػػػاف  شػػػير  إذا احػػػتمـ فػػػي نيػػػار  :ٕٓٓٔمسػػػألة 

ف عمػػػـ ببقػػػاء شػػػيء مػػػف المنػػػيّ  الغسػػػؿ منػػػو  ویجػػػوز  فػػػي  لػػػو االسػػػتبراء بػػػالبوؿ وا 
ألولػػى تػػأخیره إلػػى مػػا فػػاألحوط اف لػػو اغتسػػؿ قبػػؿ االسػػتبراء بػػالبوؿ المجػػرى  ولكػػ
شػػيء مػػف المنػػّي  خػػروج  إذا عمػػـ بعػػدـإاّل  - اً یكػػف ضػػرریّ  ا لػػـمػػ - بعػػد المغػػرب

 بذلؾ.
 ـ  ثُػ ؿ  فػ ذا أفػاؽیعّد النوـ الذي احتمـ فیو لیبًل مف النوـ األوّ  :ٖٓٓٔمسألة 

 ناـ كاف نومو بعد اإلفاقة ىو النوـ الثاني.
 ـ مف الحكـ.یمحؽ النوـ الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّ  :ٗٓٓٔمسألة 
منيمػا  یمػا مػّر  فیصػحّ تمحؽ الحائض والنفساء بالجنػب ف ال :٘ٓٓٔمسألة 

ف كػاف البقػاء عمػى الحػدث فػي النػوـ الثػاني  الصوـ مع عدـ التواني فػي الغسػؿ وا 
ف كاف في النوـ األوّ   ؿ.أو الثالث  وأّما معو فیحكـ بالبطبلف وا 

ي إلػػى نزولػػو مػػع احتمػػاؿ ذلػػؾ وعػػدـ الوثػػوؽ بفعػػؿ مػػا یػػؤدّ  إنػػزاؿ المنػػيّ  الثػػامف:
بػػػبل فعػػػؿ شػػػيء  ًا أو سػػػبقو المنػػػيّ فاقػػػبالعػػػدـ فنػػػزؿ اتّ  ا إذا كػػػاف واثقػػػاً بعػػػدـ نزولػػػو  وأّمػػػ

 یبطؿ صومو. لـ
بالجامػد  بػأس الإلیػو لمػرض  و  ولػو مػع االضػطرار  االحتقاف بالمػائع لتاسع:ا
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ف كػاف ا تدخمػػو المػرأة مػػف المػػائع أو  بمػػا بػأس ال ألحػػوط اسػتحبابًا اجتنابػػو  كمػػاوا 
 الجامد في ميبميا.

بػػػؿ كػػػاف یصػػػعد إلػػػى الجػػػوؼ   لػػػـ لكػػػفإذا احػػػتقف بالمػػػائع  :ٙٓٓٔ مسػػػألة
ف كاف األحوط استحبابًا تركو. یكف لـر  بُ د الدخوؿ في الدُّ بمجرّ   مفطرًا وا 

ف  االحتقػػػاف بمػػػا یشػػػؾّ  یجػػػوز  :ٚٓٓٔمسػػػألة  فػػػي كونػػػو جامػػػدًا أو مائعػػػًا وا 
 كاف األحوط استحبابًا تركو.

ف كػػاتعّمػػ : العاشػػر  بػػأس الف لضػػرورة مػػف عػػبلج مػػرض ونحػػوه  و د القػػيء وا 
 . اختیار كاف سيوًا أو مف غیر  بما

ف احتمػؿ خػروج شػيء مػف الطعػاـ التجشّ  یجوز  :ٛٓٓٔمسألة  ؤ لمصػائـ وا 
یصػدؽ عمیػو   ترؾ ذلؾ مع الیقیف بخروجو ما لػـ أو الشراب معو  واألحوط لزوماً 

اّل التقیّ   . یجوز بل فؤ وا 
 یكػػف لػػـ اختیػػار  نػػزؿ مػػف غیػػر  ـ  ثُػػ ؤ شػػيءجّشػػإذا خػػرج بالت :ٜٓٓٔمسػػألة 
ارة ا إذا وصؿ إلى فضػاء الفػـ فابتمعػو اختیػارًا بطػؿ صػومو وعمیػو الكّفػمبطبًل  وأمّ 

 عمى األحوط لزومًا فیيما.
یصػؿ إلػى الحمػؽ وجػب  ؿ أفقبػ ر إذا ابتمع شػیئًا سػيوًا فتػذكّ  :ٓٔٓٔمسألة 
یعػػػّد  بعػػػد وصػػولو إلػػػى الموضػػع الػػػذي ال ر كّ ا إف تػػذأّمػػػصػػومو  و  صػػػحّ إخراجػػو و 

ؤ  إذا صػػدؽ عمیػػو التقّیػػ  یجػػوز الإخراجػػو بػػؿ  یجػػب بلؼ أكػػبًل فػػإنزالػػو إلػػى الجػػو 
ف شؾّ و   في ذلؾ وجب اإلخراج. ا 

بطػؿ صػومو إذا  النيػار إذا ابتمع في المیؿ ما یجب قیؤه في  :ٔٔٓٔمسألة 
ف مػػػع االلتفػػػات إلػػػى كونػػػو مانعػػػًا عػػػ - ؤعازمػػػًا عمػػػى تػػػرؾ التقّیػػیكػػػف   لػػػـأ  أو تقّیػػ
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ة إلیػػػو اختیػػارًا المختمػػػؼ النّیػػ تػػأخیر   یجػػػوز الفػػػي الوقػػت الػػذي  - ة الصػػوـصػػحّ 
و بػیف فػي ذلػؾ كّمػ فػرؽ الو  ( ٜٙٚـ في المسػألة )باختبلؼ أنحاء الصوـ كما تقدّ 

 بو. إخراج ما ابتمعو بالقيء وعدـ االنحصار  ما إذا انحصر 

 الفصؿ الثالث
 مف المفطراتبأّنو بعض ما يتوّىـ 

  لمصػػبيّ مضػغ الطعػػاـ لػػیس مػف المفطػػرات مػّص الخػػاتـ  و  :ٕٔٓٔمسػألة 
قصػػػد  أو  یتعػػّدى إلػػػى الحمػػػؽ  أو تعػػّدى مػػػف غیػػػر  ا الوذوؽ المػػرؽ ونحوىػػػا مّمػػػ

ف قػػؿّ یتعػػػدّ  ا مػػاأّمػػػ - نسػػیانًا لمصػػػوـ بمضػػػغ  بػػػأس الوكػػػذا  - ى عمػػػدًا فمبطػػػؿ وا 
وال بمػّص لسػاف  - ت أجزائػوتفتُّػلِ یكػف  لػـمػا  - ف وجد لو طعمًا في ریقوالعمؾ وا  

عمیػػػو تكػػػف   لػػػـعمػػػى صػػػورة مػػػا إذا  ولػػػى االقتصػػػار األالػػػزوج والزوجػػػة  واألحػػػوط 
 االحتیاط بعدـ بمع الریؽ مع عدـ استيبلكيا فیو. یترؾ الرطوبة  ولكف 

 الفصؿ الرابع
 آداب الصـو

 عمػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػالییكػػره لمصػػائـ فیمػػا ذكػػره الفقيػػاء  :ٖٔٓٔمسػػألة 
ف مبلمسػػة الزوجػػة وتقبیميػػا ومبلعبتيػػا إذا كػػاف واثقػػًا مػػف نف سػػو بعػػدـ اإلنػػػزاؿ  وا 

یصػػؿ طعمػػػو أو  ر  ویكػػره لػػو االكتحػػاؿ بمػػاقصػػد اإلنػػزاؿ كػػاف مػػف قصػػد المفطػػػ
اـ إذا خشػػػي الضػػػعؼ  والمسػػػؾ  وكػػػذا دخػػػوؿ الحّمػػػ رائحتػػػو إلػػػى الحمػػػؽ كالصػػػبر 

خػػراج الػػدـ المُ   كػػؿّ  ؼ  والسػػعوط مػػع عػػدـ العمػػـ بوصػػولو إلػػى الحمػػؽ  وشػػـّ ضػػع  وا 
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جسػػد  وجمػػوس المػػرأة فػػي المػػاء  والحقنػػػة ب الػػریح  وبػػّؿ الثػػوب عمػػى النبػػت طّیػػ
بالجامػػػػػد  وقمػػػػػػع الضػػػػػػرس بػػػػػػؿ مطمػػػػػػؽ إدمػػػػػاء الفػػػػػػـ  والسػػػػػػواؾ بػػػػػػالعود الرطػػػػػػب  

نشػػػػػػاد الشػػػػػػعر   )عمػػػػػػیيـ السػػػػػػبلـ( ة فػػػػػػي مراثػػػػػػي األئّمػػػػػػإاّل  والمضمضػػػػػػة عبثػػػػػػًا  وا 
 ومدائحيـ. 

وا أبصػػػاركـ تكـ عػػػف الكػػػذب  وغّضػػػإذا صػػػمتـ فػػػاحفظوا ألسػػػن: ) وفػػػي الخبػػػر
تخػػػالفوا  تباشػػػروا وال تكػػػذبوا وال تمػػػاروا وال تغتػػػابوا وال تحاسػػػدوا وال تنػػػازعوا وال وال
تظممػػػػوا  تبػػػػاذوا وال تجػػػػادلوا وال تنػػػػابزوا وال تشػػػػاتموا وال وا والتسػػػػابّ  تغضػػػػبوا وال وال
 والحدیث طویؿ.  تعالیا  تغفموا عف ذكر  وا والتزاجر  التسافيوا و  وال

 تتميـ
 ضطراراً اأو   أو إکراىاً   رتکاب المفطرات سيواً ا

ر  مػػا تفسػػد الصػػوـ إذا وقعػػت عمػػى وجػػو العمػػد واالختیػػاالمفطػػرات المػػذكورة إنّ 
فػػػرؽ فػػػي ذلػػػؾ بػػػیف أقسػػػاـ  تفسػػػده  مػػػف غیػػػر  ا مػػػع السػػػيو وعػػػدـ القصػػػد فػػػبلوأّمػػػ

مػػػا  تعػػػالیعػػػف ا  ع والمنػػػدوب  فمػػػو أخبػػػر ف والموّسػػػالصػػػوـ مػػػف الواجػػػب المعػػػیّ 
 أو دخػؿ فػي ًا لصومو فاسػتعمؿ المفطػر ف كذبو أو كاف ناسیو صدؽ فتبیّ یعتقد أنّ 

لعمػد فػي الػبطبلف مػع ا فػرؽ الیبطػؿ صػومو  و   جوفو شيء قيػرًا بػدوف اختیػاره لػـ
د المتػػردّ  غیػػر  بػػبطبلف صػػوـ الجاىػػؿ القاصػػر یحكػػـ  ال بػػیف العػػالـ والجاىػػؿ  نعػػـ

ت  وفػػػػي حكمػػػػو عػػػػدا األكػػػػؿ والشػػػػرب والجمػػػػاع مػػػػف المفطػػػػرا باإلضػػػػافة إلػػػػى مػػػػا
 ة.ة شرعیّ تيا عمى حجّ یّ مفطر المعتمد في عدـ 

 إذا ُأكػػره الصػػائـ عمػػى األكػػؿ أو الشػػرب أو الجمػػاع فػػأفطر  :ٗٔٓٔسػػألة م
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كمػػا  - ة فػػي تػػرؾ الصػػوـة سػػواء كانػػت التقّیػػبػػو بطػػؿ صػػومو  وكػػذا إذا كػػاف لتقّیػػ
قبػػػػؿ  أـ كانػػػػت فػػػػي أداء الصػػػػوـ كاإلفطػػػػار  - ةفػػػػي یػػػػوـ عیػػػػدىـ تقّیػػػػ إذا أفطػػػػر 

ا لػػػو ُأكػػػره عمػػػى حینئػػػٍذ ولكػػػف یجػػػب القضػػػاء  وأّمػػػ و یجػػػب اإلفطػػػار الغػػػروب  ف ّنػػػ
ة ففػػػي بطػػػبلف صػػػومو إشػػػكاؿ  تقّیػػػ مػػػة أو أتػػػى بػػػوالثبلثػػػة المتقدّ  بغیػػػر  اإلفطػػػار 

 مراعاة مقتضى االحتیاط باإلتماـ والقضاء.یترؾ  بلف
 مػف الصػبر  عمػى الصػائـ وخػاؼ الضػرر العطػش إذا غمػب  :٘ٔٓٔمسألة 

الضػػرورة  لػػو أف یشػػرب بمقػػدار  ز ؿ جػػاّمػػتحی ال ًا عمیػػو بحػػدّ یػػو أو كػػاف حرجّیػػعم
یزیػػد عمیػػو عمػػى األحػػوط لزومػػًا  ویفسػػد بػػذلؾ صػػومو  ویجػػب عمیػػو اإلمسػػاؾ  وال
ا فػػي رمضػػاف عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وأّمػػ إذا كػػاف فػػي شػػير  ة النيػػار بػػًا فػػي بقّیػػتأدّ 

 اإلمساؾ.  یجب بلف فع أو المعیّ مف الواجب الموسّ  غیره

 الخامسالفصؿ 
 ـوارة الصكفّ 

باألكػػػؿ أو الشػػػرب أو الجمػػػاع أو االسػػػتمناء أو  د اإلفطػػػار ارة بتعّمػػػتجػػػب الكّفػػػ
رمضػاف  أو بأحػد األربعػة اأُلوؿ فػي قضػائو  البقاء عمػى الجنابػة فػي صػوـ شػير 

ف  المعػػػػیّ  مػػػة فػػػػي الصػػػػوـ المنػػػػذور بعػػػد الػػػػزواؿ  أو بشػػػػيء مػػػػف المفطػػػػرات المتقدّ 
یرتكبػػو مفطػػرًا  ویمحقػػو عمػػى  ارة بمػػف كػػاف عالمػػًا بكػػوف مػػاوجػػوب الكّفػػ ویخػػتّص 

ػػ أو  ة  وأّمػػا الجاىػػؿ القاصػػر د فػػي المفطرّیػػالمتػػردّ  ر األحػػوط لزومػػًا الجاىػػؿ المقص 
یبطػػؿ  و المػػو اسػػتعمؿ مفطػرًا باعتقػػاد أّنػػارة عمیػػو  فكّفػ د فػػبلالمتػػردّ  غیػػر  ر المقّصػ

ارة سػػواء اعتقػػد حرمتػػو فػػي نفسػػو أـ ال  فمػػو اسػػتمنى تجػػب عمیػػو الكّفػػ  الصػػوـ لػػـ



 طضغ/  الصكـ کّفارة –كتاب الصكـ  

 

ارة كّفػ و فػبلالصػوـ بػعدـ بطػبلف  -  ولو لتقصیر - دًا عالمًا بحرمتو معتقداً تعمّ م
 ارة العمـ بوجوبيا.في وجوب الكفّ   یعتبر العمیو  نعـ 
رة بػیف عتػؽ رقبػة  رمضػاف مخّیػ یػوـ مػف شػير  ارة إفطار كفّ  :ٙٔٓٔمسألة 

طعاـ ستّ  وط األولػى مسكیف مػّد  واألحػ یف مسكینًا لكؿّ وصوـ شيریف متتابعیف  وا 
 عمى الحراـ الجمع بیف الخصاؿ الثبلث. في اإلفطار 

 شػػرة مسػػاكیف لكػػػؿّ رمضػػاف بعػػػد الػػزواؿ إطعػػاـ ع شػػير قضػػاء  ارة إفطػػار وكّفػػ
 اـ.صاـ ثبلثة أیّ  یتمّكف  لـمسكیف مّد ف ف 

ارة یمػػػیف وىػػػي عتػػػؽ رقبػػػة أو إطعػػػاـ ف كّفػػػالمعػػػی   الصػػػـو المنػػػذور  ارة إفطػػػار وكّفػػػ
صػػاـ ثبلثػػة  أو كسػػوة عشػػرة مسػػاكیف  فػػ ف عجػػز  - واحػػد مػػدّ  لكػػؿّ  - عشػػرة مسػػاكیف

 اـ متوالیات.أیّ 
الموجػب فػي یػومیف  ال فػي یػوـ واحػد  ر ارة بتكػرّ الكّفػ ر تتكرّ  :ٚٔٓٔمسألة 

ف كػاف االحتیػاط فیيمػا بتكرّ  ر تتكػرّ  يػا الفي الجمػاع واالسػتمناء  ف نّ  ىحتّ  رىمػا وا 
 .وفي محمّ 

 فػػػي فطػػػار ارة اإلكّفػػػ فػػػيلػػػثبلث عػػػف الخصػػػاؿ ا مػػػف عجػػػز  :ٛٔٓٔمسػػػألة 
یطعػػػـ أقػػػّؿ مػػػف سػػػتّیف مسػػػكینًا حسػػػب  أي - یطیػػػؽ رمضػػػاف تصػػػّدؽ بمػػػا شػػػير 
عنػػد الػػػتمّكف  ولكػػػف یمػػـز التكفیػػػر   یتعػػّیف عمیػػػو االسػػتغفار ومػػع التعػػػّذر  - تمّكنػػو

 عمى األحوط وجوبًا. 
رمضػػػػاف  إذا أكػػػره زوجتػػػو عمػػػى الجمػػػاع فػػػي صػػػوـ شػػػير  :ٜٔٓٔمسػػػألة 

فػػي  فػرؽ ال  و بمػا یػراه الحػاكـ الشػرعيّ  ر عػزّ ارتیف  ویعمیػو كّفػ أفّ  فػاألحوط وجوبػاً 
تمحػؽ الزوجػة بػالزوج إذا أكرىػت زوجيػا عمػى  وال الزوجة بیف الدائمة والمنقطعػة 
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 ذلؾ.
د بػػیف مػػا و أتػػى بمػػا یوجػػب فسػػاد الصػػوـ  وتػػردّ إذا عمػػـ أّنػػ :ٕٓٓٔمسػػألة 

ذا عمػػـ أّنػػوتجػػب عمیػػ  ارة معػػػو لػػـقضػػاء فقػػط أو یوجػػب الكّفػػیوجػػب ال  و أفطػػػر   وا 

ذا شػػؾّ  ارة عمػػى القػػدر فػػي الكّفػػ عػػددىا اقتصػػر   یػػدرِ   امػػًا ولػػـأیّ   فػػي أفّ  المعمػػوـ  وا 
قبػػػؿ  أفطػػر مػػف قضػػائو وقػػد رمضػػػاف أو كػػاف  الیػػوـ الػػذي أفطػػره كػػاف مػػف شػػير 

ف كػاف قػػد أفطػر تجػب عمیػػو الكّفػػ  الػزواؿ لػػـ یف ب طعػػاـ سػػتّ  اؿ كّفػر بعػػد الػػزو  ارة  وا 
 و إطعاـ عشرة مساكیف عمى األحوط لزومًا.یكفی المسكینًا و 

تسػػػػقط عنػػػػو   قبػػػػؿ الػػػػزواؿ لػػػػـ سػػػػافر  ـ  ثُػػػػ داً متعّمػػػػ ر إذا أفطػػػػ :ٕٔٓٔمسػػػػألة 
و نفػػاس عػػرض لػػو عػػارض قيػػري مػػف حػػیض أ ـ  ثُػػ داً متعّمػػ ا إذا أفطػػر ارة  وأّمػػالكّفػػ

ف كػػػتجػػػب عمیػػػو الكّفػػػ  لػػػـ أو مػػػرض أو نحػػػو ذلػػػؾ مػػػف األعػػػذار  اف األحػػػوط ارة وا 
بتسػػبیب منػػو خصوصػػػًا إذا  إذا كػػاف العػػػارض القيػػريّ  سػػّیما البًا أداؤىػػا  و اسػػتحبا

 ارة.كاف بقصد سقوط الكفّ 
ه زوجتػػو الصػػائمة عمػػى فػػأكر  إذا كػػاف الػػزوج مفطػػرًا لعػػذر  :ٕٕٓٔسػػألة م 

ف كػػاف آثمػػًا بػػذلؾ  كمػػا ّفػػؿ عنيػػا الكیتحّمػػ  الجمػػاع لػػـ ارة عمیيػػا الكّفػػ تجػػب الارة وا 
 أیضًا.

فػػي أدائيػػا  التػػأخیر   یجػػوز الع  ولكػػف ارة موّسػػب الكّفػػوجػػو  :ٖٕٓٔمسػػألة 
   .توانیًا وتسامحًا في أداء الواجبإلى حّد ُیعّد 

 ارات فراجع.ارة في كتاب الكفّ وستأتي جممة مف أحكاـ الكفّ 
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 الفصؿ السادس
 بعض موارد وجوب القضاء دوف الکّفارة

 ارة في موارد:یجب القضاء دوف الكفّ  :ٕٗٓٔمسألة 
 . ى یصبح عمى تفصیؿ قد مرّ نوـ الجنب حتّ  ؿ:األوّ 

 . ة مف دوف استعماؿ المفطرإذا أبطؿ صومو باإلخبلؿ بالنیّ  الثاني:
 . إذا نسي غسؿ الجنابة یومًا أو أكثر الثالث:
ة ّجػحُ بػدوف مراعاتػو بنفسػو وال  وع الفجػر بعػد طمػ مف استعمؿ المفطػر  الرابع:

ارة  عمػى طموعػو وجػب القضػاء والكّفػ ةا إذا كػاف مػع قیػاـ الحّجػعمى طموعػو  وأّمػ
ذا كاف مع المراعاة بنفسو فبل قضاء فػي  فػرؽ الفي بقػاء المیػؿ  و  ولو مع الشؾّ  وا 

 ذلؾ بیف جمیع أقساـ الصوـ.
ى فیمػا إذا كػاف ذلػؾ قبؿ دخػوؿ المیػؿ باعتقػاد دخولػو  حتّػ اإلفطار  الخامس:

ارة ثبػوت الكّفػ جوبػاً مف جية الغیـ فػي السػماء عمػى األحػوط لزومػًا  بػؿ األحػوط و 
 قاطعًا بدخولو. یكف  لـفیو أیضًا إذا 

ذا أفطػػر   یجػػز  لػػـفػػي دخػػوؿ المیػػؿ  إذا شػػؾّ  :ٕ٘ٓٔة مسػػأل  لػػو اإلفطػػار  وا 

و كػػاف بعػػد دخػػوؿ المیػػؿ  وكػػذا ف أّنػػیتبػػیّ   أفارة  إاّل أثػػـ وكػػاف عمیػػو القضػػاء والكّفػػ
ة عمػى دخولػو ّجػا إذا قامػت حة عمى عػدـ دخولػو فػأفطر  أّمػالحكـ إذا قامت حجّ 

ف عػدـ ارة  نعػـ یجػب عمیػو القضػاء إذا تبػیّ إثػـ وال كّفػ فػبل أو قطع بدخولػو فػأفطر 
ذا شػػؾّ  ذا تبػػیّ  جػػاز  فػػي طمػػوع الفجػػر  دخولػػو  وا  ف الخطػػأ لػػو اسػػتعماؿ المفطػػر  وا 

 ـ حكمو.بعد استعمالو فقد تقدّ 
د عػػػف إدخػػػاؿ المػػػاء إلػػػى الفػػػـ بمضمضػػػة أو غیرىػػػا لغػػػرض التبػػػرّ  السػػػادس:
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ف نسػػػػي و یوجػػػػب القضػػػػاء دوف الكّفػػػػیسػػػػبؽ ویػػػػدخؿ الجػػػػوؼ  ف ّنػػػػعطػػػػش ف ارة  وا 
مػػوارد  ىكػػذا سػػائر ا أدخمػػو عبثػػًا فسػػبقو إلػػى جوفػػو  و قضػػاء  وكػػذا إذ فابتمعػػو فػػبل

 یػو إلػػى الجػوؼ بغیػػر إدخػاؿ المػػاء أو غیػره مػػف المائعػات فػػي الفػـ أو األنػػؼ وتعدّ 

ف كاف األحػوط األولػى القضػاء فیمػا إذا كػاف ذلػ لصػبلة  ؾ فػي الوضػوءاختیار  وا 
 لوضوء صبلة الفریضة. یكف  لـالنافمة بؿ مطمقًا إذا 

 رمضاف وغیره مف الصیاـ. بیف صوـ شير  في الحكـ المذكور  فرؽ الو 
إذا  - المباشػرة مػع المػرأة یػر غ - الشػيوة یثیػر  مػا بفعػؿ سػبؽ المنػيّ  السابع:

ا سػػبقو ارة  وأّمػػالكّفػػو یجػػب فیػػو القضػػاء دوف قاصػػدًا وال مػػف عادتػػو  ف ّنػػیكػػف   لػػـ
ف وجػػوب القضػػاء والكّفػػ بالمباشػػرة مػػع المػػرأة كػػالممس والتقبیػػؿ فالظػػاىر  ارة فیػػو وا 

ًا بػو  احتمػااًل معتػدّ  قاصدًا وال مف عادتو  ىذا إذا كاف یحتمؿ سبؽ المنيّ یكف  لـ
عػػدـ وجػػوب  ًا  فالظػػاىر فاقػػا إذا كػػاف واثقػػًا مػػف نفسػػو بعػػدـ الخػػروج فسػػبقو اتّ وأّمػػ

 ارة عمیو في الصورتیف.الكفّ  والالقضاء 



 

 بعساالفصؿ ال
 ة الصـو ووجوبوشروط صحّ 

 : مورة الصوـ أُ یشترط في صحّ  :ٕٙٓٔمسألة 
 شػػػير  إذا أسػػػمـ فػػػي نيػػػار  الصػػػوـ مػػػف الكػػػافر  نعػػػـ یصػػػحّ  اإلسػػػبلـ  فػػػبل .ٔ

ة یومػػػو ؾ بقّیػػػػیمسػػػ ا أفػقبػػػؿ إسػػػبلمو فػػػاألحوط لزومػػػ ر یػػػأت بمفطػػػ  رمضػػػاف ولػػػـ
فػػػي   یعتبػػػر بلا اإلیمػػػاف فػػػیفعػػػؿ ذلػػػؾ  وأّمػػػ  وأف یقضػػػیو إف لػػػـة ػمػػػا فػػػي الذّمػػػبقصػػػد 
 في استحقاؽ المثوبة. ف كاف معتبراً وا   - بمعنى سقوط التكمیؼ - ةالصحّ 
ة أو أغمػػػي عمیػػػو بحیػػػث فاتػػػت منػػػو النّیػػػ ف  العقػػػؿ وعػػػدـ اإلغمػػػاء  فمػػػو ُجػػػ .ٕ

  نعػػـ إذا منػػو صػػوـ ذلػػؾ الیػػوـ یصػػحّ   لػػـ فػػي الصػػوـ وأفػػاؽ أثنػػاء النيػػار  المعتبػػرة
مراعػاة مقتضػػى االحتیػاط فیػػو یتػػرؾ  بلفػ ة فػي الفػػرض المػذكور قًا بالنّیػػكػاف مسػبو 

 عمی ما سبؽ.
مػف الحػائض والنفسػاء ولػو كػاف  یصػحّ  الطيارة مف الحػیض والنفػاس  فػبل .ٖ

 . الحیض أو النفاس في جزء مف النيار
 ـ.عدـ اإلصباح جنبًا  أو عمى حدث الحیض أو النفاس كما تقدّ  .ٗ
لػػػو أداء   یجػػػوز الو الصػػػبلة  ف ّنػػػ سػػػفرًا یوجػػػب قصػػػر  مسػػػافراً  یكػػػوف ال أف .٘

  في ثبلثة مواضع:الصوـ الواجب  إاّل 
ع اـ وىػػي التػػي بعػػض العشػػرة التػػي تكػػوف بػػدؿ ىػػدي التمتّػػالثبلثػػة أّیػػأحػػدىا: 
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 عنو. لمف عجز 
ارة لمػف أفػاض مػف یومًا  التي ىي بدؿ البدنة كّفػ صوـ الثمانیة عشر ثانييا: 

 رفات قبؿ الغروب.ع
 األعػػـّ  أو إیقاعػػو فػػي السػػفر  ف  المنػػذور صػػوـ النافمػػة فػػي وقػػت معػػیّ ثالثيػػا: 

 . منو ومف الحضر
اـ لمحاجػػػػة فػػػػي  ثبلثػػػػة أّیػػػػالصػػػػوـ المنػػػػدوب فػػػػي السػػػػفر  إاّل   یجػػػػوز الوكػػػػذلؾ 

 المدینة  واألحوط لزومًا أف یكوف ذلؾ في األربعاء والخمیس والجمعة.
سػػػواء أكػػػاف جيمػػػو  - الجاىػػػؿ مػػػف المسػػػافر  الصػػػوـ یصػػػحّ  :ٕٚٓٔمسػػػألة 

ف عمػػػػـ فػػػػي األثنػػػػاء بطػػػػؿ   - ات أـ بالموضػػػػوعبأصػػػػؿ الحكػػػػـ أـ بالخصوصػػػػیّ  وا 
 الناسي عمى األحوط لزومًا. الصوـ مف المسافر  یصحّ  وال

الػػػػذي حكمػػػػو التمػػػػاـ كنػػػػاوي  الصػػػػوـ مػػػػف المسػػػػافر  یصػػػػحّ  :ٕٛٓٔمسػػػػألة 
 بػػػیف القصػػػر  ر ف یتخّیػػػمّمػػػ حّ یصػػػ معصػػػیة ونحوىمػػػا  وال سػػػفر  والمسػػػافر اإلقامػػػة 

رة والكوفػة مػة والمدینػة المنػوّ ة المكرّ في األماكف األربعػة: مّكػ والتماـ وىو المسافر 
 .)عمیو السبلـ( وحـر الحسیف
إذا كػػاف  - ومنػػو األرمػػد - الصػػوـ مػػف المػػریض یصػػحّ  ال :ٜٕٓٔمسػػألة 

 المعتػػدّ  لمقػػدار ذلػؾ با ة ألمػػو  كػػؿّ تو أو طػػوؿ برئػػو أو شػدّ بػػو إلیجابػػو شػدّ  ر یتضػرّ 
 حصػػوؿ الیقػػیف بػػذلؾ والظػػفّ بػػیف  فػػرؽ الؿ مثمػػو  و بتحّمػػالعػػادة   تجػػرِ   بػػو الػػذي لػػـ

ة  وكػػػػػذا إلػػػػػى المناشػػػػػئ العقبلئّیػػػػػ واالحتمػػػػػاؿ الموجػػػػػب لصػػػػػدؽ الخػػػػػوؼ المسػػػػػتند
إذا عمػػػـ ا الصػػػوـ مػػػف الصػػػحیح إذا خػػػاؼ حػػػدوث المػػػرض فضػػػبًل عّمػػػ یصػػػحّ  ال

 منو. وـ فیجب عمیو ویصحّ مف الص ر یتضرّ  ا المریض الذي الذلؾ  أمّ 
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رمضػػػاف  شػػير  فػػي اإلفطػػار  الضػػعؼ فػػي جػػػواز یكفػػي  ال: ٖٓٓٔمسػػألة 
ویجػب  اإلفطػار  ؿ عػادة فیجػوز ّمػیتح ال ًا بحد  یكوف حرجیّ   أفرطًا إاّل ولو كاف مف

عػف العمػؿ الػبلـز لممعػػاش  القضػاء بعػد ذلػؾ  وكػذا إذا أّدى الضػعؼ إلػى العجػز 
عمػى  ف مػف االسػتمرار یػتمكّ  كػاف العامػؿ بحیػث ال مػف غیػره  أو فمع عػدـ الػتمكّ 

فػػي األكػػؿ والشػػرب عمػػى  فػػیيـ االقتصػػار  الصػػوـ لغمبػػة العطػػش  واألحػػوط لزومػػاً 
 الضرورة واإلمساؾ عف الزائد. مقدار 

ة فبػػاف الخػػبلؼ ففػػي صػػحّ  إذا صػػاـ العتقػػاد عػػدـ الضػػرر  :ٖٔٓٔمسػػألة 
ف كػػػاف الضػػػرر صػػػ  یتػػػرؾ مػػػع العمػػػـ بػػػو فػػػبلیحػػػـر ارتكابػػػو  بحػػػّد ال ومو إشػػػكاؿ وا 

ذا صاـ باعتقاد الضػرر   أو خوفػو بطػؿ  إاّل  مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾ  وا 
تو عندئػػػٍذ إذا بػػػاف عػػػدـ و یحكػػػـ بصػػػحّ ى منػػػو قصػػػد القربػػػة ف ّنػػػإذا كػػػاف قػػػد تمّشػػػ

 بعد ذلؾ. الضرر 
أو احتمالػػػو  بالضػػػرر  قػػػوؿ الطبیػػػب إذا كػػػاف یوجػػػب الظػػػفّ  :ٕٖٓٔمسػػػألة 
 بقولػو فػي غیػر  اإلفطػار   یجػوز الألجمػو اإلفطػار  و  جاز  دؽ الخوؼالموجب لص

ذا قػاؿ الطبیػب: ال ضػرر   ؼ خائفػًا جػاز فػي الصػوـ  وكػاف المكّمػ ىذه الصػورة  وا 

اّل محػػػػرّ  ـ بحػػػد  المتػػػػوىّ  لػػػو اإلفطػػػار  بػػػػؿ یجػػػب إذا كػػػػاف الضػػػرر  لػػػػو   فیجػػػوز ـ  وا 
 بعد ذلؾ. الصوـ رجاًء ویجتزئ بو لو باف عدـ الضرر 

فػػاألحوط  یتنػاوؿ المفطػػر   إذا بػرئ المػػریض قبػؿ الػػزواؿ ولػػـ :ٖٖٓٔمسػػألة 
 ینوي ویصوـ ویقضي بعد ذلؾ. أف لزوماً 

 كغیره مف العبادات. ز الممیّ  الصوـ مف الصبيّ  یصحّ  :ٖٗٓٔمسألة 
ف کػػاف منػػذوراً  - ع بالصػػوـالتطػػوّ   یجػػوز ال :ٖ٘ٓٔمسػػألة  لمػػف عمیػػو  - وا 
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عػػػًا عمیػػػو قضػػػاءه فصػػػاـ تطوّ  فّ رمضػػػاف  نعػػػـ إذا نسػػػي أو جيػػػؿ أ قضػػػاء شػػػير 
 أو عمـ بعد الفراغ صّح صومو. فذكر 

أو إجػػارة أو  ارة أو قضػػاء منػػذور ع لمػػف عمیػػو صػػوـ واجػػب لكّفػػالتطػػوّ  ویجػػوز 
ف كػاف عمیػو قضػاء  و یجػوز نحوىا  كما أّنػ  شػير أف یصػوـ الفریضػة عػف غیػره وا 

 رمضاف.
وعػدـ لحضػر  یشترط في وجوب الصوـ: البمػوغ  والعقػؿ  وا :ٖٙٓٔمسألة 

 مف الحیض والنفاس. وّ اإلغماء  وعدـ المرض  والخم
الػػزواؿ  قبػػؿ مػػغ فػػي األثنػػاء ولػػوعػػًا وبتطوّ  لػػو صػػاـ الصػػبيّ  :ٖٚٓٔمسػػألة 

ف كػػػاف ىػػػو األحػػػوط اسػػػتحبابًا  ولػػػو أفػػػاؽ المجنػػػوف أو  یجػػػب  لػػػـ عمیػػػو اإلتمػػػاـ وا 
صػػػومو  یػػتـّ  فمػػًا أة فػػاألحوط لزو وكػػاف مسػػبوقًا بالنّیػػ المغمػػى عمیػػو أثنػػاء النيػػار 

 یفعؿ ذلؾ.  لـ یقضیو إف وأف
بػػػؿ وجػػػب عمػػػى  لػػػو اإلفطػػػار  قبػػػؿ الػػػزواؿ جػػػاز  إذا سػػػافر  :ٖٛٓٔمسػػػألة 

ف كػػاف السػػفر  األحػػوط لزومػػًا خصوصػػًا إذا كػػاف ناویػػًا لمسػػفر  بعػػده  مػػف المیػػؿ  وا 
یكػػف ناویػػًا  إذا لػػـ سػػّیما والبػػؿ وجػػب عمػػى األحػػوط لزومػػًا  لػػو إتمػػاـ الصػػیاـ جػػاز 
 ف المیؿ.م لمسفر 

ذا كاف مسافرًا ولـ ى دخػؿ بمػده أو بمػدًا نػوى فیػو اإلقامػة  حتّػ یتناوؿ المفطر   وا 
ف فػػ ف كػػاف دخولػػو قبػػؿ الػػزواؿ صػػاـ یومػػو عمػػى األحػػوط وج وبػػًا ویجتػػزئ بػػو  وا 

یجتػػزئ بػػو عمػػى األحػػوط لزومػػًا    یػػو صػػیامو  ولػػو صػػاـ لػػـعمیجػػب   لػػـكػػاف بعػػده 
ذا تناوؿ المفطر   لو اإلمساؾ إلى الغروب. استحبّ  خؿ بمده مثبلً د ـ  ثُ  في سفره وا 

وكػذا فػي  - قبؿ الزواؿ وبعػده المناط في الشروع في السفر  :ٜٖٓٔمسألة 
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 بعػد إاّل  لممسػافر  اإلفطػار   یجػوز الص  نعـ ىو البمد ال حّد الترخّ  - الرجوع منو
 ارة.قبمو عالمًا بالحكـ وجبت الكفّ  ص فمو أفطر الترخّ  الوصوؿ إلى حدّ 

مػػػف  رمضػػػاف اختیػػػارًا ولػػػو لمفػػػرار  فػػػي شػػػير  السػػػفر  یجػػػوز  :ٓٗٓٔسػػػألة م
  أو تعػػػالی أو عمػػػرة  أو غػػػزو فػػػي سػػػبیؿ ا  فػػػي حػػػجّ و مكػػػروه  إاّل الصػػػوـ ولكّنػػػ

 ماؿ یخاؼ تمفو  أو إنساف یخاؼ ىبلكو.
ذا كػػاف عمػػى المكّمػػ إذا كػػاف واجبػػًا  لػػو السػػفر   یجػػز لػػـف معػػیّ  ؼ صػػوـ واجػػبوا 

فیمػػػا إذا كػػػاف واجبػػػًا  اـ االعتكػػػاؼ  ویجػػػوز ا الثالػػػث مػػػف أّیػػػونحػػػوه  وكػػػذ ب یجػػػار 
 مراعاة االحتیاط في ذلؾ.یترؾ  بللحاؽ الیمیف والعيد بو إشكاؿ فبالنذر  وفي إ
ي مػػف الطعػػاـ والشػػراب وكػػذا الجمػػاع التمّمػػ لممسػػافر  یجػػوز  :ٔٗٓٔمسػػألة 
ما فػػػػي سػػػػیّ  میػػػػع واألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا التػػػػرؾ والعمػػػػى كراىػػػػة فػػػػي الج فػػػػي النيػػػػار 

 الجماع. 

 ثامفالفصؿ ال
 ترخيص اإلفطارموارد 

 رمضاف ألشخاص: شير  وردت الرخصة في إفطار 
عمیيـ الصوـ  وكػذلؾ إذا كػاف  ر الشیل والشیخة وذو العطاش إذا تعذّ  :منيـ

یػوـ بمػّد مػف الطعػاـ   یمػزميـ حینئػٍذ الفدیػة عػف كػؿ   ة عمػیيـ ولكػففیو حرج ومشقّ 
یجػب  الحبابًا  و یف  بػؿ ىػو أحػوط اسػتدّ   بؿ كونيػا ُمػواألفضؿ كونيا مف الحنطة

ف كاف ذلؾ أحوط استحبابًا.عمیيـ القضاء الحقًا مع التمكّ   ف منو وا 
حمميػا  والمرضػعة   بيػا الصػوـ أو یضػرّ   الحامػؿ المقػرب التػي یضػرّ  :ومنيـ
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 كمػابالولد  وعمیيمػا القضػاء بعػد ذلػؾ   بيا الصوـ أو أضّر  أضّر  ة المبف إذاقمیم
فػػي الفدیػػة مػػف  دّ ؽ بالُمػػیجػػزئ اإلشػػباع عػػف التصػػدّ  عمیيمػػا الفدیػػة أیضػػًا  وال أفّ 

 فرؽ بیف مواردىا. غیر 
فػػي المرضػػعة بػػیف أف یكػػوف الولػػد ليػػا  وأف یكػػوف  ال فػػرؽ :ٕٗٓٔمسػػألة 

بيػػػػػػا اإلرضػػػػػػاع  صػػػػػػورة انحصػػػػػػار  عمػػػػػػى لغیرىػػػػػػا  واألحػػػػػػوط لزومػػػػػػًا االقتصػػػػػػار 
نع أو طفػؿ ولػو بػالتبعیض مػف دوف مػاإلرضػاع ال ىنػاؾ طریػؽ آخػر یكػف  لػـ بػأف

اّل باإلرضاع الصناعيّ   . ليا اإلفطار  یجز لـ   وا 
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 التاسعالفصؿ 
 ثبوت اليالؿ

أو غیرىمػػا  وباالطمئنػػاف  یثبػػت اليػػبلؿ بػػالعمـ الحاصػػؿ مػػف الرؤیػػة أو التػػواتر 
ة  وبمضػػي ثبلثػػیف یومػػًا مػػف الحاصػػؿ مػػف الشػػیاع أو غیػػره مػػف المناشػػئ العقبلئّیػػ

 شػػػػير رمضػػػػاف  أو ثبلثػػػػیف یومػػػػًا مػػػػف ىػػػػبلؿ  فیثبػػػػت ىػػػػبلؿ شػػػػير ىػػػػبلؿ شػػػػعباف 

یثبػػػػت بشػػػػيادة النسػػػػاء  وال  عػػػػدلیف  وال بشػػػػيادةاؿ  و رمضػػػػاف فیثبػػػػت ىػػػػبلؿ شػػػػوّ 
میف  وال بغیبوبتػو بعػد الشػفؽ بقوؿ المنجّ  العدؿ الواحد ولو مع الیمیف  والبشيادة 

برؤیتػو  يدا بالرؤیػة  والیشػ  دلیف إذا لػـبشػيادة العػ و لمیمة السابقة  والعمى أنّ  لیدؿّ 
عمػى  ؽ اليػبلؿ لیػدؿّ بتطػوّ  البلحػؽ  وال یػوـ الرؤیػة مػف الشػير قبؿ الػزواؿ لیكػوف 

ف كما ال و لمیمة السابقة أنّ  خطػأ مسػتنده   خطػؤه والیعمػـ   لـ یثبت بحكـ الحاكـ وا 
نعػػـ إذا أفػػاد حكمػػو أو الثبػػوت عنػػده االطمئنػػاف بالرؤیػػة فػػي البمػػد أو فیمػػا بحكمػػو 

 .عمیواعتمد 
بلؿ ػػػػػػالي و رئػػػػيػػػػػػة  فمػػػػػػػالمسّمح ر ػػػػػػػكػػػػوف بػػػػالعیف غیالرؤیػػػػة أف ت فػػػػي ویعتبػػػػر  

 الجدید. دخوؿ الشير  في یكؼِ  یمكف رؤیتو بدونو لـ ولـ - مثبلً  - وبػػبالتمسك
نػػػػػة )شػػػػيادة العػػػػػدلیف( بالقیػػػػاـ عنػػػػػد ة البیّ ّیػػػػحجّ  تخػػػػػتّص  ال :ٖٗٓٔمسػػػػألة 

عػػػدـ العمػػػػـ أو  عمیيػػػا  ولكػػػف یعتبػػػر مػػػف عمػػػـ بشػػػيادتيا عػػػّوؿ  الحػػػاكـ  بػػػؿ كػػػؿّ 
 االطمئنػػاف باشػػتباىيا وعػػدـ وجػػود معػػارض لشػػيادتيا ولػػو حكمػػًا  كمػػا إذا اسػػتيؿّ 

جمػػع  عػػدالف فقػػط  أو اسػػتيؿّ جماعػػة كبیػػرة مػػف أىػػؿ البمػػد فػػاّدعى الرؤیػػة مػػنيـ 
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یػره اآلخػروف وفػیيـ عػدالف یماثبلنيمػا فػي معرفػة    عػدالف ولػـیّدع الرؤیػة إاّل   ولـ
وعػػدـ وجػػػود مػػا یحتمػػػؿ أف  يػػبلؿ وحػػػّدة النظػػر  مػػػع فػػرض صػػفاء الجػػػوّ مكػػاف ال

 نة.في مثؿ ذلؾ ال عبرة بشيادة البیّ  یكوف مانعًا عف رؤیتيما  ف فّ 
إذا رئػػػي اليػػػبلؿ فػػػي بمػػػد كفػػػى فػػػي الثبػػػوت فػػػي غیػػػره مػػػع  :ٗٗٓٔمسػػػألة 

ة ؿ مبلزمػػًا لمرؤیػػة فػػي البمػػد األوّ بمعنػػى كػػوف الرؤیػػة الفعمّیػػ  اشػػتراكيما فػػي األفػػؽ
 في البمد الثاني لوال المانع مف سحاب أو غیـ أو جبؿ أو نحو ذلؾ. 

 العاشرالفصؿ 
 وموارد وجوب الفديةرمضاف  أحكاـ قضاء شير 

قضاء ما فات زمػاف الصػبا أو الجنػوف أو اإلغمػاء یجب  ال: ٘ٗٓٔمسألة 
مػػع  ي أثنػػاء النيػػار  إذا أفػػاؽ المجنػػوف أو المغمػػى عمیػػو فػػ  إاّل األصػػميّ  أو الكفػػر 
 (.ٜٓٚفي المسألة )  رّ و یمـز القضاء عمى ما مالصوـ ف نّ  یتـّ   ة ولـسبؽ النیّ 

یض أو نفػػاس أو نػػػوـ أو ذلػػػؾ مػػف ارتػػداد أو حػػ ویجػػب قضػػاء مػػا فػػات لغیػػر 
ذا رجع المخالؼ إلػى مػذىبنا یجػب عمیػو قضػاء مػا فاتػو  وأّمػا  أو مرض  سكر  وا 

ي قصػػد القربػػة منػػو مّشػػىبنا مػػع تمػػا أتػػى بػػو عمػػى وفػػؽ مذىبػػو أو عمػػى وفػػؽ مػػذ
 قضاؤه عمیو.یجب  بلف

فػػػػي أداء الصػػػوـ فػػػػي الیػػػػوـ الماضػػػػي بنػػػػى عمػػػػى  إذا شػػػػؾّ  :ٙٗٓٔمسػػػػألة 
ذا شؾّ   .في عدد الفائت بنى عمى األقؿّ  األداء  وا 

ف كػػػاف األحػػػوط اسػػػتحبابًا  الفػػػور ال یجػػػب  :ٚٗٓٔمسػػػألة  فػػػي القضػػػاء  وا 
ف فاتتػو أّیػنيرمضاف الثػا شير رمضاف عف  شير صوـ قضاء  عدـ تأخیر  اـ   وا 
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ف عػػػّیف لػػػـعمیػػػو ایجػػػب  الواحػػػد  مػػف شػػػير   إذا ف إاّل یتعػػػیّ   لتعیػػػیف وال الترتیػػػب  وا 
ذا كاف عمیو یجػب  لػـرمضػاف سػابؽ ومػف الحػؽ  شير قضاء مف  كاف لو أثر  وا 

 قضػػػػاء البلحػػػػػؽ قبػػػػػؿ السػػػػػابؽ ویجػػػػػوز  الترتیػػػػػب فیجػػػػػوز  یجػػػػػب الالتعیػػػػیف  كمػػػػػا 

مضػػػاف الثالػػػث فػػػاألحوط ر  شػػػير ؽ بمجػػػيء حػػػؽ وقػػػت البلالعكػػس  نعػػػـ إذا تضػػػیّ 
ف نوى السابؽ صحّ األولى قضاء   صومو ووجبت عمیو الفدیة. البلحؽ  وا 
ترتیػػػػب بػػػػیف صػػػػوـ القضػػػػاء وغیػػػػره مػػػػف أقسػػػػاـ الصػػػػوـ  ال :ٛٗٓٔمسػػػػألة 

أو الواجػػػػػب بػػػػػالعرض إذا كػػػػػاف فریضػػػػػة  - ارةكصػػػػػوـ الكّفػػػػػ - الواجػػػػػب باألصػػػػػؿ
يمػػػا مػػػو تقػػدیـ أیّ ف - ب جػػارة  رمضػػاف عػػػف الغیػػر صػػػوـ شػػير كقضػػاء  - باألصػػؿ
ف عمیػو مّمػ یصػحّ  ع فػبلالتطػوّ  ریضة باألصػؿ كصػوـ نػذر فیكف   لـا إذا شاء  وأمّ 

 . رمضاف كما مرّ  قضاء شير 
یبػرأ  رمضاف بمرض  ومات قبػؿ أف اـ مف شير إذا فاتتو أیّ  :ٜٗٓٔمسألة 

قبػؿ عنػو  وكػذا إذا فػات بحػیض أو نفػاس ماتػت فیػو أو بعػد مػا طيػرت  قػَض تُ   لـ
 زماف یمكف القضاء فیو. مضيّ 

بػػػػو   رمضػػػػاف أو بعضػػػػو بمػػػػرض واسػػػػتمرّ  إذا فاتػػػػو شػػػػير  :ٓ٘ٓٔمسػػػػألة 
یػػػوـ بمػػػّد  ؽ عػػػف كػػػؿّ قضػػػاؤه  وتصػػػدّ رمضػػػاف الثػػػاني سػػػقط  شػػػير المػػػرض إلػػػى 

المػرض وجػب القضػاء  غیػر  ؽ  وأّمػا إذا فاتػو بعػذر یجزئ القضاء عف التصدّ  وال
  وكػػػذا إذا كػػػاف سػػػبب الفػػػوت المػػػرض وتجػػػب الفدیػػػة أیضػػػًا عمػػػى األحػػػوط لزومػػػاً 

 السفر  وكذا العكس. في التأخیر  وكاف العذر 
القضػاء إلػى  وأّخػر  رمضاف  أو بعضػو لعػذر  إذا فاتو شير  :ٔ٘ٓٔمسألة 
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أو متسػػامحًا ومتياونػػًا  نػػو منػػو عازمػػًا عمػػى التػػأخیر رمضػػاف الثػػاني مػػع تمكّ  شػػير 
قبػػؿ مجػػيء  - ًا عمػػى القضػػاءوجػػب القضػػاء والفدیػػة معػػًا  وىكػػذا إذا كػػاف عازمػػ

فػي ذلػؾ بػیف المػرض وغیػره  فػرؽ الالعػذر  و  فؽ طػروّ فػاتّ  - الثاني رمضاف شير 
 .   مف األعذار
ذا فاتػػػ رمضػػػاف  شػػػير و إلػػػى یقِضػػػ  ولػػػـ رمضػػػاف أو بعضػػػو ال لعػػػذر  و شػػػير وا 

و القضػاء وكػذا الفدیػة أیضػًا عمػى األحػوط یػوجػب عم - ألّي سبب كػاف - الثاني
ذا ك  یضًا.أ اإلفطار دًا تجب كفارة فیو متعمّ  اف فوتو باإلفطار لزومًا  وا 
ة المػػػػرض ثبلثػػػػة رمضػػػػانات وجبػػػػت الفدیػػػػة مػػػػرّ   إذا اسػػػػتمرّ  :ٕ٘ٓٔمسػػػػألة 

ة ثالثػػػة إلػػػى أربعػػػة رمضػػػانات  فتجػػػب مػػػرّ   ة لمثػػػاني  وىكػػػذا إف اسػػػتمرّ ؿ ومػػػرّ لػػػؤلوّ 
 الواحد. ارة لمشير الكفّ  ر تتكرّ  لمثالث  وىكذا  وال

 ر واحػد ومػف شػيو  اـ عدیػدة مػف شػير إعطاء فدیػة أّیػ وز یج :ٖ٘ٓٔمسألة 

 واحد.  فقیرإلى 
فدیػػة العیػػاؿ عمػػى  فدیػػة الزوجػػة عمػػى زوجيػػا  والتجػػب  ال :ٗ٘ٓٔمسػػألة 

 المعیؿ  وال فدیة واجب النفقة عمى المنفؽ.
مػػف دفػػع العػػیف وىػػو  ُبػػد   التجػػزئ القیمػػة فػػي الفدیػػة  بػػؿ  ال :٘٘ٓٔمسػػألة 

 ارات.ي الكفّ الطعاـ  وكذا الحكـ ف
ي الصػػػػػوـ المنػػػػػػدوب إلػػػػػى الغػػػػػػروب  فػػػػػػ اإلفطػػػػػار  یجػػػػػػوز  :ٙ٘ٓٔمسػػػػػألة 

رمضاف بعػد الػزواؿ إذا كػاف القضػاء لنفسػو  بػؿ  في قضاء صوـ شير   یجوز الو 
ا الواجػػػب عًا  وأّمػػػإذا كػػػاف موّسػػػ ا قبػػػؿ الػػػزواؿ فیجػػػوز ارة  أّمػػػعمیػػػو الكّفػػػ ـ أفّ تقػػػدّ 

ف كػاف األحػوط  طار اإلف رمضاف فیجوز  قضاء شير  ع غیر الموسّ  فیو مطمقػًا  وا 
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 فیو بعد الزواؿ. استحبابًا ترؾ اإلفطار 
یمحؽ القاضي عف غیره بالقاضػي عػف نفسػو فػي الحرمػة  ال :ٚ٘ٓٔمسألة 

ف كاف األحوط استحبابًا اإللحاؽ.والكفّ   ارة  وا 
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 الفصؿ الحادي عشر
 قضاء صـو المّيت مف ولّيو

 وىػػو الولػػد الػػذكر  - تالمّیػػ یجػػب عمػػى األحػػوط عمػػى ولػػيّ  :ٛ٘ٓٔمسػػألة 

عمیػو  ا وجػبمّمػ یقضي مػا فػات أبػاه مػف الصػوـ لعػذر  أف - حاؿ الموت األكبر 
 یكػػػػف  لػػػػـو  - أو جنػػػػوف لصػػػغٍر  - حػػػػیف موتػػػػو قاصػػػػراً یكػػػف  لػػػػـقضػػػاؤه  ىػػػػذا إذا 
اّل  عض أسبابو كالقتؿ والكفر ممنوعًا مف إرثو لب  عمیو ذلؾ. یجب لـ وا 

یمحػػؽ بمػػا فػػات  فػػبل ى بػػو فاسػدًا لجيػػؿ تقصػػیريّ و أتػػا مػػا فػػات أبػػاه عمػػدًا أوأّمػ
ف فاتػو مػا  یجػب الو  عف عػذر  كمػا لػو مػات فػي  عمیػو قضػاؤهیجػب  القضػاؤه  وا 
 القضاء عنو. یجب  لـمرضو 

ات ػػػفػي جمیػع طبق ر ػػػػالذك ر ػػػاألحػوط اسػتحبابًا إلحػاؽ األكب :ٜ٘ٓٔمسألة 
 ـ  كمػا أفّ في الحكػـ المتقػدّ  بالولد األكبر  - عمى الترتیب في اإلرث - ثػػػالمواری

 باألب. األحوط استحبابًا إلحاؽ األـّ 
ة األب اشػتغاؿ ذّمػ یحػرز   قضػاء مػا لػـ عمى الػوليّ  یجب ال: ٓٙٓٔمسألة 

فػي ذلػؾ إقػراره بػو عنػد موتػو مػا  یكفػي و مف الصوـ الفائػت عنػو بعػذر  والبقضائ
 یحصؿ االطمئناف بمطابقتو لمواقع.  لـ

فػي إتیانػو بػو فػي  و كاف عمى األب القضاء وشػؾّ أنّ إذا عمـ  :ٔٙٓٔمسألة 
 قضاؤه عمى األحوط. حاؿ حیاتو وجب عمى الوليّ 

المقػامیف مػف  فّ قػة بالمقػاـ ألـ في كتاب الصػبلة بعػض المسػائؿ المتعمّ وقد تقدّ 
 باب واحد.
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ؽ رمضاف یكفػي التصػدّ  مف مات وعمیو قضاء صوـ شير  :ٕٙٓٔمسألة  
ب خراجػو مػف تركتػو فیمػا  بػأس الیػوـ  و  طعاـ عػف كػؿّ ء بمّد مف البداًل عف القضا

ف كػػاف األحػػوط القضػػاء عمػػى ولّیػػ یجػػب الوعندئػػٍذ  إذا رضػػیت الورثػػة بػػذلؾ  و وا 
 األولى لو عدـ االكتفاء بو.

 ني عشرالفصؿ الثا
 المندوب والمکروه والحراـ الصـو

ة مػػػف ّنػػػو جُ دة  وقػػػد ورد أّنػػػات المؤّكػػػالصػػػوـ مػػػف المسػػػتحبّ  :ٖٙٓٔمسػػػألة 
َسػػػو نػػػوـ الصػػػائـ عبػػػادة وَنفَ  ة  وأفّ ّنػػػاف  وبػػػو یػػػدخؿ العبػػػد الجَ ألبػػػدلنػػػار  وزكػػػاة اا

 تعػػػالیا ؿ  ودعػػػاءه مسػػػتجاب  وخمػػػوؼ فمػػػو عنػػػدوصػػػمتو تسػػػبیح  وعممػػػو متقّبػػػ
ى یفطر  ولػو فرحتػاف فرحػة عنػد أطیب مف رائحة المسؾ  وتدعو لو المبلئكة حتّ 

 .تعالی وفرحة حیف یمقى ا اإلفطار 
د منػػو صػػوـ أفػػراد الصػػوـ المنػػدوب كثیػػرة  وعػػّد مػػف المؤّكػػ :ٗٙٓٔمسػػألة 

 ؿ خمػػیس مػػف الشػػير  وآخػػر تيػػا أوّ شػػير  واألفضػػؿ فػػي كیفیّ  اـ مػػف كػػؿّ ثبلثػػة أّیػػ

 - و یعػدؿاألواسػط  وصػوـ یػوـ الغػدیر  ف ّنػ ؿ أربعاء مف العشػر خمیس منو  وأوّ 
  وصػػوـ (تبلة ومائػة عمػػرة مبػرورات متقػبّ مائػة حّجػ) - كمػا فػي بعػض الروایػػات

وىػػو  - ویػػوـ مبعثػػو  ویػػوـ دحػػو األرض )صػػّمی ا عمیػػو وآلػػو( یػػوـ مولػػد النبػػيّ 
فو عػف الػدعاء مػع عِ ْضػیُ  ویوـ عرفػة لمػف ال - ف ذي القعدةالخامس والعشروف م

ة  فػػػي اليػػػبلؿ  ویػػػوـ المباىمػػػة وىػػػو الرابػػػع والعشػػػروف مػػػف ذي الحّجػػػ عػػػدـ الشػػػؾّ 
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مػػػا عمػػػى اخػػػتبلؼ األبعػػػاض فػػػي مني وتمػػػاـ رجػػػب  وتمػػػاـ شػػػعباف  وبعػػػض كػػػؿّ 
خمػػػیس  سػػػابعو  وكػػػؿّ ـ وثالثػػػو و ؿ یػػػوـ المحػػػرّ مراتػػػب الفضػػػؿ  ویػػػوـ النػػػوروز  وأوّ 

 یصادفا عیدًا.  جمعة إذا لـ وكؿّ 
منيػا الصػػوـ یػوـ عرفػػة لمػف خػػاؼ  یكػػره الصػوـ فػػي مػوارد:: ٘ٙٓٔمسػألة 

فػػي اليػػبلؿ بحیػػث یحتمػػؿ كونػػو  یضػػعفو عػػف الػػدعاء  والصػػوـ فیػػو مػػع الشػػؾّ  أف
ضػػیفو  ف بػػدوف إذف مُ معػػیّ  عػػًا أو لواجػب غیػػر د أضػػحى  وصػػوـ الضػػیؼ تطوّ عیػ

 إذف والده. وصوـ الولد نافمة مف غیر 
اـ التشػػریؽ لمػػف كػػاف بمنػػى ناسػػكًا یحػػـر صػػوـ العیػػدیف  وأّیػػ :ٙٙٓٔمسػػألة 

 ینػػذر  المعصػػیة بػػأف رمضػػاف  ونػػذر  مػػف شػػير  وعمػػى أّنػػ كػػاف أـ ال  ویػػوـ الشػػؾّ 

بػػو  وصػػوـ الوصػػاؿ  بػػأس بلا زجػػرًا فػػالحػػراـ شػػكرًا  أّمػػفعػػؿ  الصػػوـ عمػػى تقػػدیر 
 في البیف.  ـ یومیف ببل إفطار أو صو  وىو صوـ یوـ ولیمة إلى السحر 

ة الصػػوـ  عػػف نّیػػیكػػف   لػػـولػػو إلػػى المیمػػة الثانیػة إذا  ر اإلفطػػا بتػػأخیر  بػأس الو 
 واألحوط استحبابًا اجتنابو.

عػػػًا أو لواجػػػب لزوجػػػة تطوّ تصػػػوـ ا ال األحػػػوط اسػػتحبابًا أف :ٚٙٓٔلة مسػػػأ
ف كػػػاف یجػػػوز ف بػػػدوف إذف الػػػمعػػػیّ  غیػػػر  و  یمنػػػع عػػػف حّقػػػ  ليػػػا ذلػػػؾ إذا لػػػـ زوج وا 

ف االحتیػػػاط بتركيػػػػا ا یتػػػرؾ الو  مزاحمػػػػًا  یكػػػف  لػػػػـلصػػػوـ إذا نياىػػػػا زوجيػػػا عنػػػو وا 
 و.لحقّ 

 العالمیف. والحمد  ربّ 



 

 الخاتمة
 االعتكاؼ

 فصؿ
 عتکاؼ وشروط الصّحةمعنی اال

إلیػػػو  د بػػػو  واألحػػػوط اسػػػتحبابًا أف یضػػػـّ فػػػي المسػػػجد بقصػػػد التعّبػػػبػػػث وىػػػو المّ 
 وقػػت یصػػحّ  فػػي كػػؿّ  قصػػد فعػػؿ العبػػادة فیػػو مػػف صػػبلة ودعػػاء وغیرىمػػا  ویصػػحّ 

 . األواخر رمضاف  وأفضمو العشر  فیو الصوـ  واألفضؿ شير 
بتفصػػیؿ  - تو مضػػافًا إلػى العقػػؿ واإلسػبلـیشػػترط فػي صػحّ  :ٛٙٓٔمسػألة 

 : مورأُ  - ـ في الصوـتقدّ 
 ة القربة  كما في غیره مف العبادات. نیّ  ؿ:األوّ 

االكتفػػاء  جػػواز  المختػػار ة  و لػػو إلػػى آخػػره عػػف النّیػػوالواجػػب ىػػو إیقاعػػو مػػف أوّ 
ا لػو قصػد الشػروع فیػو وقػت ؿ یػوـ  وأّمػة مػع قصػد الشػروع فیػو فػي أوّ بتبییت النیّ 

 إشكاؿ. ؿ المیؿ فیكفي ببلة في أوّ النیّ 
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فقػا فػي الوجػػوب اتّ  العػػدوؿ مػف اعتكػاؼ إلػى آخػػر   وزیجػ ال: ٜٙٓٔمسػألة 
والندب أو اختمفا  وال مف نیابة عف شخص إلى نیابػة عػف شػخص آخػر  وال مػف 

 نیابة عف غیره إلى نفسو وبالعكس.
منػػػو  یصػػػحّ  ف الؼ مّمػػػبدونػػػو  فمػػػو كػػػاف المكّمػػػ یصػػػحّ  الصػػػوـ  فػػػبلالثػػػاني: 
 منو االعتكاؼ. یصحّ   أو غیره لـ الصوـ لسفر 

األزیػد منيػا    ویصػحّ قػةممفّ  غیػر  اـمف ثبلثػة أّیػ أقؿّ  یصحّ  العدد  فبلالث: الث
ف كػػاف یومػػًا أو بعضػػو  أو لیمػػة أو بعضػػػيا  وتػػدخؿ فیػػو المیمتػػاف المتوّسػػػ طتاف وا 

ف جػػػاز دوف األُ   االعتكػػػاؼ كػػػاف أقػػػؿّ  ة  فمػػػو نػػػذر إدخاليمػػػا بالنّیػػػ ولػػػى والرابعػػػة وا 
اّل ینعقػد إذ  لـ اـ  ولو نذره أقؿّ بو ثبلثة أیّ  یمتثؿ ما  ا أراد بػو االعتكػاؼ المعيػود وا 

اعتكػػاؼ  ینعقػػد  ولػػو نػػذر   الثالػػث عیػػد لػػـ فؽ أفّ نػػة فػػاتّ ثػػة معیّ   ولػػو نػػذره ثبلصػػحّ 
ف نواىػػا مقّیػػخمسػػة فػػ ف نواىػػا مقّیػػ دًا مػػف دًا مػػف جيػػة الزیػػادة والنقصػػاف بطػػؿ  وا 

ف نواىػا جية الزیادة ومطمقًا مف جية النقصاف وجب عمیو اعتكاؼ ثبلثػة أّیػ اـ  وا 
إلیيػػا السػادس سػػواء أفػػرد  ـّ لنقصػػاف ومطمقػًا مػػف جيػة الزیػػادة ضػدًا مػػف جيػة امقّیػ

 الیومیف أو ضّميما إلى الثبلثة.
یكوف في أحد المساجد األربعة: المسػجد الحػراـ  ومسػجد المدینػة   أفالرابع: 

إیقاعػػو فػػي المسػػجد الجػػامع فػػي البمػػد  ومسػػجد الكوفػػة  ومسػػجد البصػػرة  ویجػػوز 
االعتكػػػاؼ فیػػو حینئػػػٍذ   یجػػوز الو العػػػادؿ ف ّنػػ ب مامتػػػو غیػػر  اخػػتّص  إذا أیضػػًا إاّل 

عمػػػى المسػػػاجد  االقتصػػػار  - مػػػع اإلمكػػػاف - عمػػػى األحػػػوط  واألحػػػوط اسػػػتحباباً 
 األربعة.

فؽ مانع مف البقاء فیػو بطػؿ اتّ ف فلو اعتكؼ في مسجد معیّ  :ٓٚٓٔمسألة 
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فػي  - إف كػاف واجبػاً  - مػًا قضػاؤهالمبث فػي مسػجد آخػر  واألحػوط لزو   یجز لـو 
 مسجد آخر  أو في ذلؾ المسجد بعد ارتفاع المانع.

یػػدخؿ فػػي المسػػجد سػػطحو وسػػردابو مػػع وجػػود أمػػارة عمػػى  :ٔٚٓٔمسػػألة 
قػػة بػػو إذا جعمػػت جػػزءًا منػػو كمػػا دخولػػو  وكػػذا منبػػره ومحرابػػو  واإلضػػافات الممح

 ع فیو.وس   لو
ف یتعػیّ   مػف المسػجد لػـ خاّص  عتكاؼ في مكافإذا قصد اال :ٕٚٓٔمسألة 

 وكاف تعیینو لغوًا.
إذنػو فػي جػوازه  كالوالػػدیف بالنسػبة إلػى ولػػدىما إذا  إذف مػف یعتبػػر الخػامس: 

 یجػوز یكػف  لػـكػالزوج بالنسػبة إلػى زوجتػو إذا كاف موجبًا إلیػذائيما شػفقة عمیػو  و 

اف ليػػػا ذلػػػؾ ولكػػػف كػػػ ا إذا كػػػاف یجػػػوز ليػػػا المكػػػث فػػػي المسػػػجد بػػػدوف إذنػػػو  وأّمػػػ
مراعػاة یتػرؾ  بلفػ إذنو في بعػض مػوارده إشػكاؿ و ففي اعتبار اعتكافيا منافیًا لحقّ 
 االحتیاط في ذلؾ.
 بػػث فػػي المسػػجد الػػذي شػػرع بػػو فیػػو  فػػ ذا خػػرج لغیػػر اسػػتدامة المّ السػػادس: 

فػرؽ بػیف العػالـ بػالحكـ والجاىػؿ  بػؿ  غة لمخػروج بطػؿ  مػف غیػر األسباب المسوّ 
أو  عػف اضػػطرار  نسػیانًا أیضػًا  بخػبلؼ مػا إذا خػرجیحكػـ بػالبطبلف فػي الخػروج 

لو منيا مف بوؿ أو غػائط أو غسػؿ جنابػة أو استحاضػة أو ُبد   الإكراه أو لحاجة 
ف كػػػاف السػػػبب باختیػػػاره مّیػػػ مػػػّس  صػػػبلة الجمعػػػة  الخػػػروج لحضػػػور  ویجػػػوز  ت وا 

   یض.لعیادة المر يا ودفنيا و تكفینشییعيا والصبلة عمیيا وتغسیميا و لت ولمجنائز 
 إذا الخػػػروج ليػػػا إاّل الراجحػػػة شػػػرعًا فػػػاألحوط وجوبػػػًا عػػػدـ  مػػػور األُ  ا سػػػائر أّمػػػ

اعػػػػاة أقػػػػرب الطػػػػرؽ عنػػػػد األحػػػػوط لزومػػػػًا مر  منيػػػػا  كمػػػػا أفّ ُبػػػػد   الكانػػػػت حاجػػػػة 
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ا التشػػػاغؿ عمػػػى وجػػػو الحاجػػػة  وأّمػػػ زیػػػادة المكػػػث عػػػف قػػػدر  تجػػػوز  الخػػػروج  وال
ف كػػػػػاف تنمحػػػػي بػػػػو صػػػػورة االعتكػػػػػاؼ فيػػػػو مبطػػػػؿ  عػػػػف إكػػػػراه أو اضػػػػػطرار  وا 

الجموس تحت الظبلؿ في الخػارج بػؿ األحػوط لزومػًا تػرؾ الجمػوس فیػو   یجوز الو 
  مع الضرورة.بعد قضاء الحاجة مطمقًا إاّل 

ـ إذا أمكنػػػػو أف یغتسػػػػؿ فػػػػي المسػػػػجد فػػػػاألحوط لزومػػػػًا عػػػػد :ٖٚٓٔمسػػػػألة 
 تالمّیػػػ یمنػػػع مػػػف البقػػػاء فػػػي المسػػػجد كمػػػّس  الخػػػروج ألجمػػػو إذا كػػػاف الحػػػدث ال

ف مف االغتسػاؿ فػي ف ف تمكّ  - كالجنابة - ا إذا كاف یمنع منوواالستحاضة  وأمّ 
واليتػػؾ وجػػب عمػػى  كالتمویػػث مػػًا آخػػر یسػػتمـز محرّ   ـمكػػث ولػػ المسػػجد مػػف غیػػر 

اّل  ف كػاف زمػػاف الغسػؿ أقػؿّ   یجػػز  لػـ األحػوط  وا  مػػف زمػاف الخػروج  ىػػذا  مطمقػًا وا 
ـ زمػاف الغسػؿ أطػوؿ مػف زمػاف التػیمّ  یكػف  لػـا فیيمػا فػ ف المسجدیف وأّمػ غیر  في

اّل یسػتمـز محرّ   لػـ لخروج وجب الغسؿ فػي المسػجد مػاوكذا مف زماف ا  وجػب مػًا وا 
 الغسؿ خارجو. 

 فصؿ
 الرجوع عف االعتکاؼ

وشػػػبيو  فػػػ ف كػػػاف  االعتكػػاؼ فػػػي نفسػػػو منػػػدوب  ویجػػػب بالعػػارض مػػػف نػػػذر 
ف إشػكاؿ فػي وجوبػو قبػؿ الشػروع فضػبًل عّمػ نًا فبلواجبًا معیّ  كػاف واجبػًا ا بعػده  وا 

ف  - د الشػروع فیػوإكمالو بمجرّ یجب  البالشروع  أي یجب  لـمطمقًا أو مندوبًا  وا 
یػػومیف  نعػػـ یجػػب بعػػد مضػػيّ  - كػػاف ىػػو األحػػوط اسػػتحبابًا فػػي الواجػػب المطمػػؽ

فؽ ة الرجػػػػوع لعػػػػارض  فػػػػاتّ  إذا اشػػػػترط حػػػػاؿ النّیػػػػف الیػػػػوـ الثالػػػػث  إاّل منػػػػو فیتعػػػػیّ 
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 یكػف  لػـعبرة بالشػرط إذا  إف شاء  وال الرجوع عنو حینئذٍ و حصولو بعد یومیف  فم
 ة سواء أكاف قبميا أـ بعد الشروع فیو.مقارنًا لمنیّ 

ف  - عمػى األحػوط - یجػوز ال :ٗٚٓٔمسػألة  اشػتراط الرجػوع متػى شػاء وا 
 .العرفيّ  عارض  نعـ یكفي في العارض العذر  یكف لـ

بعػػػػد ذلػػػػؾ أسػػػػقط شػػػػرطو  ـ  ثُػػػػ ةؿ النّیػػػػإذا شػػػػرط الرجػػػػوع حػػػػا :٘ٚٓٔمسػػػػألة 
 فؽ حصوؿ العارض.لو الرجوع إذا اتّ  یسقط حكمو  فیجوز   لـ

بػػػأف كػػػاف  - االعتكػػػاؼ  وشػػػرط فػػػي نػػػذره الرجػػػوع إذا نػػػذر : ٙٚٓٔمسػػػألة 
ف لػـ جػاز  - مشػروطاً منػذوره ىػو االعتكػػاؼ  یشػػترطو حػیف الشػػروع   لػػو الرجػوع وا 

االعتكػػػاؼ المشػػػروط بػػػو و یكػػػوف مػػػف فػػػي اعتكافػػػو إذا أتػػػى بػػػو وفػػػاًء لنػػػذره  ألّنػػػ
 إجمااًل.

یقػػدح ذلػػؾ   جمػػس فػػي المسػػجد عمػػى فػػراش مغصػػوب لػػـإذا  :ٚٚٓٔمسػػألة 
معتكػػؼ فػػي االعتكػػاؼ  وىكػػذا إف سػػبؽ شػػخص إلػػى مكػػاف مػػف المسػػجد فأزالػػو ال

 ة اعتكافو. بصحّ   یضرّ  و المف مكانو وجمس فیو ف نّ 

 فصؿ
 ؼأحكاـ المعتك

 : مورلممعتكؼ مف ترؾ أُ  ال ُبد   :ٛٚٓٔمسألة 
الجمػػػاع  واألحػػػوط وجوبػػػًا إلحػػػاؽ الممػػػس والتقبیػػػؿ بشػػػيوة بػػػو  فضػػػبًل  منيػػػا:

فػي ذلػؾ بػیف  فػرؽ الا دوف الفػرج كالتفخیػذ ونحػوه  و یصدؽ عمیو المباشرة بم اعمّ 
 الرجؿ والمرأة.



 

ف كػاف عمػى الوجػو الحػبلؿ كػالنظر  ومنيا:  االستمناء عمى األحوط لزومػًا  وا 

 إلى الزوجة.
ـّ الریحػاف مػع التمػذّ الط شػـّ  ومنيا: مػانع منػو  ذ والیػب مطمقػًا ولػو لمشػراء  وشػ

 ب الرائحة.نبت طی   إذا كاف بدونو  والریحاف ىو كؿّ 
 بػػػػأس الالتجػػػػارة عمػػػػى األحػػػػوط وجوبػػػػًا  و  البیػػػػع والشػػػػراء بػػػػؿ مطمػػػػؽ ومنيػػػػا:

 - ى الخیاطػة والنسػاجة ونحوىمػاحتّ  - ة مف المباحاتالدنیویّ  مور باالشتغاؿ باألُ 
ف كػػػػاف ذا اضػػػػطرّ  وا  إلػػػػى البیػػػػع والشػػػػراء ألجػػػػؿ   األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا االجتنػػػػاب  وا 
بحكمػو  مػاالتوكیػؿ أو یمكػف   لػـحاجة المعتكؼ إلیػو و  ا تمّس ب ممّ أو الشر األكؿ 

 لو ذلؾ. وال النقؿ بغیرىما جاز 
ظيػػػػار بػػػػداعي  أو دنیػػػػويّ  دینػػػػيّ  الممػػػػاراة فػػػػي أمػػػػر  ومنيػػػػا:  إثبػػػػات الغمبػػػػة وا 

 عمى القصد. ورّد الخصـ عف الخطأ  والمدار  الحؽّ  ر بداعي إظيا الفضیمة  ال
ـر ْحػػا یحػػـر عمػػى المُ عمػػى المعتكػػؼ االجتنػػاب عّمػػ یجػػب ال :ٜٚٓٔمسػػألة 
زالػػػة الشػػػعر بْ لُػػػ سػػػّیما والارتكابػػػو    وأكػػػؿ الصػػػید وعقػػػد النكػػػاح فػػػ فّ  س المخػػػیط وا 

 لو. جمیعيا جائز 
فػػرؽ بػػیف  مػػات المػػذكورة مفسػػدة لبلعتكػػاؼ مػػف دوفالمحرّ  :ٓٛٓٔمسػػألة 

االعتكػػػاؼ واجبػػػًا  یكػػػف  لػػػـإذا  - ر  وفػػػي حرمتيػػا تكمیفػػػاً وقوعيػػا فػػػي المیػػػؿ والنيػػػا
ف كاف أحوط وجوبًا. - نًا ولو ألجؿ انقضاء یومیف منومعیّ   إشكاؿ وا 

یبطػػػؿ   مػػػات المػػػذكورة سػػػيوًا لػػػـحػػػد المحرّ منػػػو أ إذا صػػػدر  :ٔٛٓٔمسػػػألة 
 ى في الجماع.اعتكافو حتّ 
نػًا لػـز تكافو بأحد المفسدات  ف ف كاف واجبًا معیّ إذا أفسد اع :ٕٛٓٔمسألة 
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ف كػػاف غیػػر  وكػػذا یجػػب  ف وجػػب اسػػتئنافو معػػیّ  قضػػاؤه عمػػى األحػػوط وجوبػػًا  وا 
ذا ا إالقضػػاء عمػػى األحػػوط لزومػػًا إذا كػػاف منػػدوبًا ووقػػع اإلفسػػاد بعػػد یػػومیف  أّمػػ

یره تػػأخ  یجػػوز الفػػي القضػػاء ولكػػف  الفػػور یجػػب  الشػػيء عمیػػو  و  كػػاف قبميمػػا فػػبل
 یعّد تياونًا وتوانیًا في أداء الواجب. بحد  

یبطػػػؿ بیعػػػو أو   اـ االعتكػػػاؼ لػػػـاع أو اشػػػترى فػػػي أّیػػػإذا بػػػ :ٖٛٓٔمسػػػألة 
ف  بطؿ اعتكافو. شراؤه وا 

إذا أفسػػػػد االعتكػػػػاؼ الواجػػػػب بالجمػػػػاع ولػػػػو لػػػػیبًل وجبػػػػت  :ٗٛٓٔمسػػػػألة 
لمحػػػػّرـ مػػػػاع المسػػػػبوؽ بػػػػالخروج اارة  ویمحػػػػؽ بػػػػو عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػًا الجالكّفػػػػ
ف  ارة باإلفسػػاد بغیػػر الكّفػػتجػػب  الرفػػع یػػده عنػػو  و بطػػؿ اعتكافػػو بػػو بشػػرط عػػدـ  وا 

ف كػػػاف أحػػػوط اسػػػتحبابًا  وكفّ  رة رمضػػػاف مخّیػػػ ارة صػػػوـ شػػػير ارتػػػو ككّفػػػالجمػػػاع وا 
ف كاف األحوط استحبابًا مراعاة الترتیب فیيا ككفّ     . ارة الظياروا 

ذا كاف االعتكاؼ فػي شػير  ارتػاف  مػاع نيػارًا وجبػت كفّ رمضػاف وأفسػده بالج وا 
خػػرى إلفسػػاد االعتكػػاؼ  وكػػذا إذا كػػاف فػػي رمضػػاف واألُ  شػػير  إحػػداىما إلفطػػار 

ف كػاف االعتكػػاؼ المػػذكور  قضػاء شػػير  نػػًا أو منػػذورًا معیّ  رمضػػاف بعػػد الػػزواؿ  وا 
ذا كػػاف الجمػػاع المرأتػػو الصػػائمة بحكمػػو وجبػػت كّفػػ مػػا ارة ثالثػػة لمخالفػػة النػػذر  وا 

   .رة رابعة عنيا عمى األحوط لزوماً اوقد أكرىيا وجبت كفّ رمضاف  في شير 
 العالمیف والحمد  ربّ 
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 كتاب الزكاة

ات الػػدیف  وىػػي أحػػد األركػػاف التػػي بنػػي عمیيػػا اإلسػػبلـ  ووجوبيػػا مػػف ضػػروریّ 
واحػػد مػػف اآلیػػات الكریمػػة  وقػػد ورد فػػي  بالصػػبلة فػػي غیػػر  تعػػالیوقػػد قرنيػػا ا 

مػػف منػػع قیراطػػًا مػػف الزكػػاة  تقبػػؿ مػػف مانعيػػا وأفّ  الصػػبلة ال أفّ )یػػات بعػػض الروا
 .(اً ًا أو نصرانیّ فمیمت إف شاء یيودیّ 

 ؿالمقصد األوّ 
 الماؿ زکاة

 فصؿ
 ة لثبوت الزكاةالشروط العامّ 

 :   مورأُ  عمیيـ( )رضواف ا تعالیبیف الفقياء  وىي عمى المشيور 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضعغ 

 تكػف  لػـة إذا زكاة عمػى األعیػاف الزكوّیػال تثبت ة  فبلة الشخصیّ كیّ الممؿ: األوّ 
ت أو مػواش وجػدت غػبّل  ة كمػا إذاتكػوف مػف المباحػات األصػمیّ  فْ ممموكة ألحد بأ
 مجيػػػة أو لممسػػػجد مػػػثبًل  ویعتبػػػر تثبػػػت عمیيػػػا إذا كانػػػت ممموكػػػة ل كػػػذلؾ  كمػػػا ال

وفػػي مػػا عػػداىا فػػي تمػػاـ ؽ  ت فػػي وقػػت التعّمػػة فػػي الغػػبّل ة فعمّیػػتكػػوف الممكّیػػ أف
ة المنشػػأة لمموىػػوب لػػو قبػػؿ قػػبض العػػیف  ولمموصػػى لػػو عبػػرة بالممكّیػػ حػػوؿ  فػػبلال

 قبؿ قبولو ولو بعد وفاة الموصي.
مػػف شػػروط ثبػػوت  بمػػوغ المالػػؾ وعقمػػو  وىمػػا عمػػى المختػػار الثػػاني والثالػػث: 

تثبػت  فػبل - ت والمواشػيدوف الغػبّل  - ةالزكاة في خصوص النقدیف ومػاؿ التجػار 
و مجنونػػػًا فػػػي أثنػػػاء ًا أالتجػػػارة إذا كػػػاف المالػػػؾ صػػػبیّ مػػػاؿ الزكػػػاة عمػػػى النقػػػدیف و 

 مف استئناؼ الحوؿ مف حیف البموغ والعقؿ. ُبد   الالحوؿ  بؿ 
 بػیف اإلطبػػاقيّ  فػي الجنػوف المػػانع عػف ثبػوت الزكػػاة فػػرؽ ال :٘ٛٓٔمسػألة 
مػػا بػػػؿ سػػػاعة ونحوىػػػا فػػػي ثبػػػوت  وض الجنػػػوف آنػػػاً عػػػر   یضػػػرّ    نعػػـ الواألدواريّ 
 الزكاة.
 .تجب الزكاة في أمواؿ الرؽّ  ة  فبلیّ الحرّ ابع: الر 

شػرط لثبػوت الزكػاة فػػي  المختػار  ؼ  وىػو عمػىف مػف التصػرّ الػتمكّ  الخػامس:
مسػػػتولیًا عمػػػى  ت  والمػػػراد بػػػو كػػػوف المالػػػؾ أو مػػػف بحكمػػػو كػػػالوليّ عػػػدا الغػػػبّل  مػػػا

 یصػػؿ إلػػى المالػػؾ وال  زكػػاة فػػي المػػاؿ الغائػػب الػػذي لػػـ بلخارجػػًا  فػػ المػػاؿ الزكػػويّ 
ًا بيػا ة معتػدّ مػدّ  في المسروؽ والمجحود والمدفوف في مكػاف منسػيّ  إلى وكیمو  وال

ف تمكّ   ف مف استیفائو.عرفًا  وال في الدیف وا 
إذا كػػاف المػػاؿ محبوسػػًا  - ؽ بػػوفػػي جمیػػع مػػا تتعّمػػ - الزكػػاةال تجػػب وأیضػػًا 
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 نػػذور ا المالغرمػاء  وأّمػ ؽ بػو حػػؽّ تعّمػ الػؾ شػػرعًا كػالموقوؼ والمرىػوف ومػػاعػف الم

ینػػافي  ى الحتّػػ جػػب أداؤىػػا ولػػو مػػف مػػاؿ آخػػر ؽ بػػو فتثبػػت فیػػو الزكػػاة  فیالتصػػدّ 
 . الوفاء بالنذر

 فصؿ
 األحکاـ الفقيّية حوؿ شرائط الزکاة

الزكػاة فػي نمػاء الوقػؼ إذا كػاف مجعػواًل عمػى نحػو تجػب  ال :ٙٛٓٔمسألة 
یػػو إذا كػػاف الزكػػاة فتجػػب  الممكػػًا لمموقػػوؼ عمیػػو  وكػػذا  صػػار  إذا المصػػرؼ إاّل 

 - كػػالفقراء أي عمػػى عنػػواف عػػاـّ  - اً مجعػػواًل عمػػى نحػػو الممػػؾ وكػػاف الوقػػؼ عاّمػػ
ًا ليػػـ  وتجػػب الزكػػاة فیػػو إذا كػػاف الوقػػؼ خاّصػػ اً یصػػبح ممكػػًا شخصػػیّ   بعػػد أفإاّل 

ص  فػػػػ ذا جعػػػػؿ بسػػػػػتانو وقفػػػػًا عمػػػػػى یكػػػػوف نمػػػػػاؤه ممكػػػػًا لشػػػػخص أو أشػػػػػخا بػػػػأف
   تجب الزكاة فیو.  البمد لـتو أو عمى عمماء یّ عمى ذرّ یصرؼ نماؤه  أف

قػػػت فػػػي ممكيػػػـ وجبػػػت ؽ الزكػػػاة بحیػػػث تعمّ ـ بیػػػنيـ قبػػػؿ وقػػػت تعّمػػػنعػػػـ لػػػو قّسػػػ
راء ػػػكػًا لمفقاؤه ممػػػوف نمػػػیك صاب  وكذا إذا جعمو وقفػًا عمػى أفعمیيـ إذا بمغت الن

ة مػف وصػؿ إلیػو النمػػاء  إذا بمغػػت حّصػتجػب الزكػاة إاّل   لػـ - مػثبلً  - اءػػػأو العمم
یكػػػوف نمػػػاؤه ممكػػػًا  النصػػػاب  ولػػػو جعمػػػو وقفػػػًا عمػػػى أف ؽ مقػػػدار ف التعّمػػػقبػػػؿ زمػػػا

واحػد تبمػغ النصػاب وجبػت الزكػاة  ة كؿّ وكانت حصّ  - مثبلً  - ةیّ ألشخاص كالذرّ 
 واحد منيـ. عمى كؿّ 

 اعتبػػر  ة مشػػتركة بػػیف اثنػػیف أو أكثػػر إذا كانػػت األعیػػاف الزكوّیػػ :ٚٛٓٔمسػػألة 

فػػي الوجػػوب بمػػوغ  یكفػػي التو النصػػاب  و ّصػػعمػػى بعضػػيـ بمػػوغ حفػػي وجػػوب الزكػػاة 
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 المجموع النصاب.
ؽ یمنػػع مػػف تعّمػػ الػػثمف ال مثػػؿ المشػػروط بػػردّ  ثبػػوت الخیػػار  :ٛٛٓٔمسػػألة 

ف كػػػاف مرجعػػػو إلػػػى اشػػػتراط إبقػػػاء المبیػػػع عمػػػى ممػػػؾ المشػػػتري  فیجػػػب  الزكػػػاة وا 
 ینافي العمؿ بالشرط. لكي ال إخراج الزكاة مف ماؿ آخر 

یمنعػػاف  ؽ أو فػػي أثنػػاء الحػػوؿ الحػػاؿ التعّمػػ ء والسػػكر اإلغمػػا: ٜٛٓٔمسػػألة  
 عف وجوب الزكاة.

الحػػوؿ  ؼ بعػػد مضػػيّ ف مػػف التصػػرّ إذا عػػرض عػػدـ الػػتمكّ : ٜٓٓٔمسػػألة 
ف لػـ الوجوب  فیجب األداء  نًا فقد استقرّ متمكّ  یػتمّكف فػ ف  إذا تمّكػف بعػد ذلػؾ  وا 

اّل    فبل.كاف مقّصرًا كاف ضامنًا وا 
قػرض عمػى المقتػرض بعػد قبضػو ال عمػى المقػرض  زكػاة ال: ٜٔٓٔمسػألة 

ف فمو اقترض نصابًا مف األعیاف الزكویّ  ة وبقػي عنػده سػنة وجبػت عمیػو الزكػاة  وا 
ي الزكػػاة عنػػو  نعػػػـ إذا یػػؤدّ  شػػترط فػػي عقػػد القػػػرض عمػػى المقػػرض أفكػػاف قػػد ا

مػع عػدـ الشػرط  وسػقطت الزكػاة عػف المقتػرض  ویصػحّ  أد ى المقرض عنػو صػحّ 
 .ع األجنبيّ تبرّ  یصحّ  مقرض عنو بأداء الزكاة كماع البرّ یت فأ

تيمػػػا والمجنػػػوف إخػػػراج زكػػػاة غبّل  الصػػػبيّ  یجػػػب عمػػػى ولػػػيّ  :ٕٜٓٔمسػػػألة 
 ما.يُ ما لَ يِ بمالِ  جر لو إخراج زكاة ماؿ التجارة إذا اتّ  ومواشیيما  كما یستحبّ 

فتجػب الزكػػاة عمػػى  اإلسػبلـ لػػیس شػػرطًا فػي وجػػوب الزكػػاة  :ٖٜٓٔمسػػألة 
ف اىػػا تعیّ تؤخػػذ منػػو قيػػرًا مػػع أخػػذ الجزیػػة  ولػػو أدّ  لكػػف الو  الكػػافر  نػػت وأجػػزأت وا 

 كاف آثمًا باإلخبلؿ بقصد القربة.
ذا كػػػػاف خػػػػرج الزكػػػاة إبتمػػػػاـ النصػػػاب أ إذا اسػػػػتطاع لمحػػػجّ : ٜٗٓٔمسػػػألة 
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ف كػاف بعػده وجػب الحػجّ الحػجّ  یجػب لػـو  ؽ الحػجّ قيا قبػؿ تعّمػتعمّ  ویجػب عمیػو    وا 
ذلػؾ  و بغیػر مػف أدائػ یػتمّكف  لػـبتبػدیؿ المػاؿ بغیػره إذا و ولو حینئٍذ حفظ استطاعت

ذا لـى متسكّ حتّ   ى مضى عمیو الحوؿ وجبت الزكاة أیضًا.حتّ  یبّدؿ  عًا  وا 



 

 المقصد الثاني
 ما تجب فيو الزكاة

ت األربػع: الحنطػة والغنـ  والغػبّل  تجب الزكاة في األنعاـ الثبلثة: اإلبؿ والبقر 
التجػػارة عمػػى  ة  وفػػي مػاؿ  وفػػي النقػدیف: الػػذىب والفّضػوالزبیػب والتمػػر  والشػعیر 

فػي الحبػوب التػي تنبػت فػي  فیما عدا ذلؾ  نعـ تستحبّ  تجب الاألحوط وجوبًا  و 
رة العػدس والمػاش والػذّ ص و ّمػوالػدخف والحُ  ـ واألرز سِ مْ كالس   ما ذكر  األرض غیر 
 ونحوىا. یلاء والبطّ في الخضروات مثؿ البقؿ والقثّ  تستحبّ  وغیرىا  وال

 وؿ یقع في مباحث: والكبلـ في العشرة األُ 
 ؿالمبحث األوّ 
 األنعاـ الثالثة

 - مػػػةة المتقدّ مضػػػافًا إلػػػى الشػػػروط العاّمػػػ - فػػػي وجػػػوب الزكػػػاة فیيػػػا ویعتبػػػر 
 :خرىأربعة شروط أُ 
 النصاب. ؿ:الشرط األوّ 

 ـ  ثُػػ ؿ: خمػػس وفیيػػا: شػػاة نصػػابًا: األوّ  عشػػر فػػي اإلبػػؿ اثنا: ٜ٘ٓٔمسػػألة 
عشػػروف وفیيػػا أربػػع  ـ  ثُػػ عشػػرة وفیيػػا ثػػبلث شػػیاه خمػػس  ـ  ثُػػ وفیيػػا: شػػاتاف  شػػر ع

وعشػػػروف وفیيػػػا: بنػػػت  سػػػتّ  ـ  ثُػػػ خمػػػس وعشػػػروف وفیيػػػا: خمػػػس شػػػیاه  ـ  ثُػػػ شػػػیاه 
ذا  - خمػػػة فػػػي السػػػنة الثانیػػػةخػػػاض  وىػػػي الدامَ  جػػػزأ عنيػػػا ابػػػف نػػػده أعتكػػػف   لػػػـوا 
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ذا ُبػػلَ  وثبلثػػوف وفیيػػا:  سػػتّ  ـ  ثُػػ - ا شػػاءيمػػفػػي شػػراء أیّ  عنػػده تخّیػػر یكػػف  لػػـوف  وا 
ة  وىػػي ق ػػوأربعػػوف وفیيػػا: حُ  سػػتّ  ـ  ثُػػ بنػػت لبػػوف  وىػػي الداخمػػة فػػي السػػنة الثالثػػة 

عػػػة  وىػػػي الداخمػػػة فػػػي ذَ وف وفیيػػػا: جَ إحػػػدى وسػػػتّ  ـ  ثُػػػ الداخمػػػة فػػػي السػػػنة الرابعػػػة 
ا: إحػػدى وتسػػعوف وفیيػػػ ـ  ثُػػ وسػػبعوف وفیيػػا: بنتػػا لبػػػوف  سػػػتّ  ـ  ثُػػ السػػنة الخامسػػة 

حدى وعشروف فصاعدًا وفیيا: في كػؿّ  ـ  ثُ  تاف حقّ   ة  وفػي كػؿّ ّقػخمسػیف حُ  مائة وا 
بحیػػػػػث إذا حسػػػػػب  - یفأربعػػػػػیف: بنػػػػػت لبػػػػػوف  فػػػػػ ف كػػػػػاف العػػػػػدد مطابقػػػػػًا لؤلربعػػػػػ

ذا عمػؿ عمػى األربعػیف كالمائػة والسػتّ  - نقیصػة زیػادة وال تكػف  لػـباألربعیف  یف  وا 
عمػػػػؿ عمػػػػى الخمسػػػػیف  كالمائػػػػة  - ـبػػػػالمعنى المتقػػػػدّ  - كػػػػاف مطابقػػػػًا لمخمسػػػػیف

ف كػػاف مطابقػػًا لكػػؿ   المالػػؾ بػػیف العػػّد  ر تخّیػػ - كالمػػائتیف - منيمػػا والخمسػػیف  وا 
ف كػاف مطابقػًا ليمػا معػًا كالمػائتیف والسػتّ  یف عمػؿ عمیيمػا باألربعیف والخمسیف  وا 

شػػػيء فیمػػػا نقػػػص عػػػف النصػػػػاب  حسػػػب خمسػػػینیف وأربػػػع أربعینػػػات  والمعػػػًا  فی
 یف النصابیف في حكـ النصاب السابؽ.ؿ  وما باألوّ 

تجػػػزئ وال - بیػػعؿ ثبلثػػوف وفیيػػػا تَ األوّ  نصػػاباف: فػػي البقػػػر  :ٜٙٓٔمسػػألة 
أربعػوف وفیيػا:  ـ  ثُػ وىػو مػا دخػؿ فػي السػنة الثانیػة  - التبیعة عمى األحوط وجوبػاً 

ف العػػّد ة وىػػي الداخمػػة فػػي السػػنة الثالثػػة  وفیمػػا زاد عمػػى ىػػذا الحسػػاب یتعػػیّ نّ ِسػػمُ 
ف یكالسػػتّ  غیػػر  عفػػو فیػػو  فػػ ف طػػابؽ الثبلثػػیف ال مطػػابؽ الػػذي اللبا ف عػػّد بيػػا  وا 

ف طابقيما ك غیر  طابؽ األربعیف ال السػبعیف عػّد بيمػا معػًا  كالثمانیف عّد بيا  وا 
ف طػػػابؽ  العػػػّد بػػػالثبلثیف واألربعػػػیف   بػػػیف ر  منيمػػػا كالمائػػػة والعشػػػریف یتخّیػػػبّلً ُكػػػوا 

 بیف النصابیف في حكـ النصاب السابؽ. شيء فیما دوف الثبلثیف  وما وال
مائػػػػة  ـ  ثُػػػػ فػػػي الغػػػػنـ خمسػػػػة نصػػػب: أربعػػػػوف وفیيػػػػا: شػػػاة  :ٜٚٓٔمسػػػػألة 
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حدى وعشروف وفیيا: شاتاف  ثبلثمائػة  ـ  ثُػ مائتاف وواحػدة وفیيػا: ثػبلث شػیاه  ـ  ثُ  وا 
  بمػغ مائػة: شػاة بالغػًا مػا أربعمائػة فصػاعدًا ففػي كػؿّ  ـ  ثُػ وواحدة وفیيا: أربع شػیاه 

بػػیف النصػػابیف فػػي حكػػـ النصػػاب  ومػػا  ؿشػػيء فیمػػا نقػػص عػػف النصػػاب األوّ  وال
 السابؽ.

اإلبػػػػؿ بػػػػیف  فػػػػي فػػػػرؽ الجػػػػنس واحػػػػد  و  الجػػػػاموس والبقػػػػر  :ٜٛٓٔمسػػػػألة 
ػػ ز ْعػػفػػي الغػػنـ بػػیف المَ  خػػاتي  والراب والبَ الِعػػ نثػػى فػػي واألُ  ف  وال بػػیف الػػذكر أْ والض 

 الجمیع.
 شخصػػیف فمػػا زاد إذا بمػػغ نصػػیب كػػؿّ المػػاؿ المشػػترؾ بػػیف : ٜٜٓٔمسػػألة 

ف بمػػػغ نصػػػیب بعضػػػػيـ  واحػػػد مػػػنيـ النصػػػاب وجبػػػت الزكػػػاة عمػػػػى كػػػؿ   مػػػنيـ  وا 
ف لػػػػـمػػػػف بمػػػػغ نصػػػػی النصػػػػاب دوف بعػػػػض وجبػػػػت عمػػػػى یبمػػػػغ   بو دوف شػػػػریكو  وا 

ف بمغ المجموع النصاب.  حد منيـ النصاب لـنصیب أ  تجب الزكاة وا 
قػػًا بعضػػو عػػف بعػػض فػػ ف رّ إذا كػػاف مػػاؿ المالػػؾ الواحػػد متف: ٓٓٔٔمسػػألة 

 واحد منفردًا. یبلحظ كؿّ  بمغ النصاب وجبت فیو الزكاة  والكاف المجموع ی
التي تجب فػي نصػب اإلبػؿ والغػنـ األحوط وجوبًا في الشاة : ٔٓٔٔمسألة 

تكمػػؿ ليػػا سػػنة وتػػدخؿ فػػي الثانیػػة إف كانػػت مػػف الضػػأف  وتكمػػؿ ليػػا سػػنتاف  أف
المالػؾ بػیف دفعيػا مػف النصػػاب  ر ویتخّیػ وتػدخؿ فػي الثالثػة إف كانػت مػف المعػػز 

 .   وغیره ولو كانت مف بمد آخر  وكذا الحاؿ في اإلبؿ والبقر
مػػف  - ةجػػنس الفریضػػة بالقیمػػة السػػوقیّ  لػػو إخػػراج الزكػػاة مػػف غیػػر  بػػؿ یجػػوز 

ف كػػاف إخراجيػػا مػػف عػػیف مػػا - النقػػود دوف غیرىػػا عمػػى األحػػوط لزومػػاً  قػػت تعمّ  وا 
 بو أفضؿ وأحوط استحبابًا.
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 عمػػى القیمػػة وقػػت الػػدفع ال وقػػت الوجػػوب  كمػػا أفّ  المػػدار  :ٕٓٔٔمسػػألة 
بمػػػػد النصػػػػاب  واألحػػػػوط اسػػػػتحبابًا دفػػػػع أعمػػػػى  عمػػػػى قیمػػػػة بمػػػػد الػػػػدفع ال المػػػػدار 
 القیمتیف.

 - كػػػأربعیف شػػػاة مػػػثبلً  - إذا كػػػاف مالكػػػًا لمنصػػػاب ال أزیػػػد :ٖٓٔٔمسػػػألة 
 رت لعػدـ نقصػانو حینئػذٍ رّ سنة مف غیره تك فحاؿ عمیو أحواؿ ف ف أخرج زكاتو كؿّ 
 زكػاة سػنة واحػدة  تجػب إاّل   یخػرج أصػبًل لػـ  عف النصاب  ولو أخرجيا منو أو لـ

وحػاؿ عمیػػو  - خمسػػوف شػاةكػػأف كػاف عنػده  - ولػو كػاف عنػده أزیػػد مػف النصػاب
مػػا مضػػى مػػف السػػنیف إلػػى أف  زكاتيػػا وجبػػت عمیػػو الزكػػاة بمقػػدار  یػػؤد    أحػػواؿ لػػـ

 ینقص عف النصاب.
عػػف  إذا كػاف جمیػع النصػاب مػػف اإلنػاث یجػزئ دفػع الػذكر  :ٗٓٔٔمسػألة 

ذا كػػػػاف كّمػػػػ عػػػػف الضػػػػأف  دفػػػػع المعػػػػز  و مػػػػف الضػػػػأف یجػػػػزی  األنثػػػػى وبػػػػالعكس  وا 
 .خاتيّ راب والبَ لعِ والجاموس واإلبؿ ا وبالعكس  وكذا الحاؿ في البقر 

 والشػابّ   بیف الصػحیح والمػریض  والسػمیـ والمعیػب فرؽ ال :٘ٓٔٔمسألة 
ذا تػولّ  واليـر يػا اتػو وكانػت األنعػاـ كمّ ى المالػؾ إخػراج زكفي العّد مف النصاب  وا 

 لػو دفػع  یجػوز اليػا سػمیمة یض  وكذا إذا كانت كمّ لو دفع المر   یجوز الصحیحة 
ذا كانػػت كمّ  لػػو دفػػع اليػػـر  وكػػذا إذا كػػاف النصػػاب   یجػػوز الة يػػا شػػابّ المعیػػب  وا 

يػا مریضػة أو ىرمػة أو ـ إذا كانػت كمّ قًا مف الصنفیف عمػى األحػوط لزومػًا  نعػممفّ 
 لو اإلخراج منيا. معیبة جاز 

 ـ طوؿ الحوؿ.وْ الس   الشرط الثاني:
یقػػدح  تجػب الزكػػاة فیيػا  نعػـ ال  لحػػوؿ لػـفػ ذا كانػت معموفػة  ولػػو فػي بعػض ا
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  وسػػػػیأتي المػػػػراد فػػػػي صػػػػدؽ السػػػػوـ عمفيػػػػا قمػػػػیبًل  والعبػػػػرة فیػػػػو بالصػػػػدؽ العرفػػػػيّ 
 بالحوؿ.

فػػػي منػػع العمػػػؼ مػػف وجػػػوب الزكػػاة بػػػیف أف یكػػػوف  فػػػرؽ ال :ٙٓٔٔمسػػألة 
مالػػػػؾ وغیػػػػره  ب ذنػػػػو أو ال  كمػػػػا واالضػػػػطرار  وأف تكػػػػوف مػػػػف مػػػػاؿ ال باالختیػػػػار 

یكػػػوف مػػػػف نبػػػت مممػػػوؾ أو مبػػػاح  فػػػ ف رعاىػػػا فػػػػي  فػػػي السػػػوـ بػػػیف أف فػػػرؽ ال
وب ُضػاـ الربیع أو عنػد نُ ؿ الذي ینبت في األرض الممموكة في أیّ غَ الحشیش والد  

كػػذا یصػػدؽ السػػوـ  و  ـ وجبػػت فیيػػا الزكػػاة  نعػػـ إذا كػػاف المرعػػى مزروعػػًا لػػ المػػاء
ا إذا رعػػػت فػػػي األرض المسػػػتأجرة أو اه  وأّمػػػالعمػػػؼ المبػػػاح فأطعميػػػا إّیػػػ إذا َجػػػّز 

عمػػػػى  المشػػػػتراة لمرعػػػػي ففػػػػي صػػػػدؽ السػػػػوـ إشػػػػكاؿ وثبػػػػوت الزكػػػػاة عمیيػػػػا مبنػػػػيّ 
 .االحتیاط المزوميّ 
 لو في بعض الحوؿ.تكوف عوامؿ و  أف ال الشرط الثالث:
و محػػّؿ إشػػكاؿ  ولكّنػػ عمػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػالیبػػیف الفقيػػاء  عمػػى المشػػيور 

و الحػػػػػرث أو الحمػػػػػؿ أو نحػػػػػو ذلػػػػػؾ فػػػػػي السػػػػػقي أ فمػػػػػو اسػػػػػتعممت اإلبػػػػػؿ والبقػػػػػر 
ة بحػػّد یصػػػدؽ االحتیػػػاط بػػ خراج زكاتيػػا  ولػػػو كػػاف اسػػتعماليا مػػػف القّمػػ یتػػرؾ بلفػػ

 إشكاؿ. فیيا الزكاة ببل یست بعوامؿ وجبتيا فارغة ولعمیيا أنّ 
 أف یمضي عمیيا حوؿ جامعة لمشرائط. الشرط الرابع:

الوجػػػػػوب بػػػػػذلؾ    ػػػػػػر  ویستػػػػػقرّ الػثػػػػػاني عش ویكػػػػػفي فػػػػػػیو الػػػػػدخوؿ فػػػػي الشػػػػػػير 
 الػثػػػػػػاني عشػػػػػػػر    نعػػػػػػـ الشػػيػػػػػػر بػعػػػػػػض الشػػػػػػػػرائط قػبػػػػػػؿ تػمػامػػػػػػو ػدُ ػْقػػػػػفَ   یػضػػػػػػرّ  فػػػػػبل

 ؿ  ویػكػوف ابػػتػداء الحػػوؿ الثػػاني بعػػد إتػمػامػو.محػسػػوب مػػف الحػػوؿ األوّ 
شػػػػيرًا  بعػػػػػض الشػػػػروط فػػػي أثنػػػػػاء األحػػػػد عػشػػػػر  إذا اخػػػػتؿّ  :ٚٓٔٔمسػػػألة 
ؼ فیيػػػا  مػػػف التصػػػرّ  یػػػتمّكف  لػػػـ  كمػػػػا إذا نقصػػػت عػػػف النصػػػاب أو بػػػػطؿ الحػػػػوؿ
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التػػبدیؿ  یكػف لػـإذا  ًا  ىػذايا ولػو كػػاف زكػػویّ جنسػ ليا بجنػسيا أو بغیر وكذا إذا بػدّ 
اّل  بػقػػػصد الػفػػػرار   فػاألحػػػػوط لػػزومػػػًا إخػػراجػيػػػا إذا كػػػػاف التػػػبدیؿ بػػػما مػػػف الػػزكػػػاة وا 

 وب بمثميا.مُ ة كتػبدیؿ الشاة الحَ یشػاركيا في القیػػمة االسػتعمالیّ 
 إذا حصؿ لمالؾ النصاب في أثناء الحوؿ ممػٌؾ جدیػد بنتػاج :ٛٓٔٔمسألة 
 نحوىما:أو شراء أو 

بًل لمنصػػاب البلحػػؽ كمػػا إذا  وال مكّمػػالجدیػػد نصػػابًا مسػػتقبّلً  یكػػوف ال ا أفف ّمػػ
 شػػيء عمیػػو إاّل  وفػػي أثنػاء الحػػوؿ ولػدت أربعػػیف فػبلكػاف عنػػده أربعػوف مػػف الغػنـ 

 ؿ  وىو شاة في المثاؿ.وجب في األوّ  ما
مّ  فػي    كمػا إذا كػاف عنػده خمػس مػف اإلبػؿ فولػدتیكوف نصابًا مستقبّلً  ا أفوا 

منيمػا حػوؿ بػانفراده  ووجػب عمیػو فریضػة  خرى  فیكػوف لكػؿ  أثناء الحوؿ خمسًا أُ 
 منيما عند انتياء حولو. كؿ  

بًل   ومكّمػفیمػا إذا كػاف نصػابًا مسػتقبّلً  - عمى األحػوط لزومػاً  - وكذلؾ الحكـ
لمنصػػاب البلحػػؽ كمػػا إذا كػػاف عنػػده عشػػروف مػػف اإلبػػؿ وفػػي أثنػػاء حوليػػا ولػػدت 

 ة.ستّ 
بًل لمنصػػاب البلحػػؽ  كػػما إذا  ولكػػف كػػاف مكمػػّ نػصػابًا مستػقبّلً یكف  لـػا إذا وأمّ 

وفػي أثػػناء الحػػوؿ ولػػدت إحػػدى عػشػػػرة وجػػب عػػند  كػػاف عػػنده ثبلثػػوف مػف الػػبقر 
 ؿ إخػراج زكػاتػو واسػتئػناؼ حػوؿ جػدیػد لػيمػا مػعًا.انتػيػاء حػوؿ األوّ 

ة حتسػػػػػب مػػػػػدّ تػػػػػاج مػػػػػف حػػػػػیف والدتيػػػػػا  وتابتػػػػػداء حػػػػػوؿ الن :ٜٓٔٔمسػػػػػألة 
ف  ياتيا سائمة. أمّ  تكف  لـ رضاعيا مف الحوؿ وا 
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 المبحث الثاني
 زكاة النقديف

مضػػػػافًا إلػػػػػى  - یشػػػػترط فػػػػػي وجػػػػوب الزكػػػػاة فػػػػػي النقػػػػدیف :ٓٔٔٔمسػػػػألة 
 : مورأُ  - مةة المتقدّ الشروط العامّ 

ؿ النصػاب األوّ  یبمػغ  ف  وال زكػاة فیمػا لػـمنيما نصابا النصاب  ولكؿ   ؿ:وّ  األ
 منيما  وما بػیف النصػابیف بحكػـ النصػاب السػابؽ  فنصػابا الػذىب: خمسػة عشػر 

واحػػد  ـ  ثُػػ ة: مائػػة وخمسػػة مثاقیػػؿ ثبلثػػة فثبلثػػة  ونصػػابا الفّضػػ ـ  ثُػػ اً مثقػػااًل صػػیرفیّ 
منيمػا  الواجػب إخراجػو فػي كػؿّ  وعشروف فواحد وعشروف مثقااًل وىكػذا  والمقػدار 

 .%(ٕ و٘ربع العشر )
ة التػي یتػداوؿ التعامػؿ بيػا سػواء فػي أف یكونػا مػف المسػكوكات النقدّیػ الثاني:
ة بكتابػػػة أو بغیرىػػػا  بقیػػػت ة وغیرىػػػا  وسػػػواء أكانػػػت السػػػكّ ة اإلسػػػبلمیّ ذلػػػؾ السػػػكّ 

ا الممسوح باألصػؿ فػاألحوط لزومػًا وجػوب الزكػاة ة أو مسحت بالعارض  أمّ السكّ 
 تجػػب بلىجػػرت فػػ ـ  ثُػػ معاممػػة بػػوجػػرت الفیػػو إذا عومػػؿ بػػو  وأّمػػا المسػػكوؾ الػػذي 

ذا اتّ   خػػػذ المسػػػكوؾ لمزینػػػة فػػػ ف كانػػػت المعاممػػػة بػػػو باقیػػػة فػػػاألحوطالزكػػػاة فیػػػو  وا 
اّل  لزومًا وجوب الزكاة فیو ة تجب الزكاة فػي سػبائؾ الػذىب والفّضػ تجب  وال   لـوا 

 .ةمف المسكوكات النقدیّ  یكوف الا ذلؾ ممّ  خذة منيما وغیر المتّ  يّ مِ والحُ 
الػذي  الحاضػر  ة فػي العصػر الفّضػو موضػوع لزكػاة الػذىب  و العمػـ أّنػبذلؾ یو 
 ة.الفضیّ ة و ة الذىبیّ یتداوؿ فیو التعامؿ بالعمبلت النقدیّ  ال

و واجػػػػدًا لمشػػػػروط تمػػػػاـ الحػػػػوؿ  یبقػػػػى فػػػػي ممػػػػؾ مالكػػػػ الحػػػػوؿ  بػػػػأف الثالػػػػث:
تو و ألغیػػػػػت سػػػػػكّ خػػػػػرج عػػػػػف ممكػػػػػو أثنػػػػػاء الحػػػػوؿ أو نقػػػػػص عػػػػػف النصػػػػػاب أ فمػػػػو
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إذا أبػػػدؿ الػػػذىب المسػػػكوؾ بمثمػػػو تجػػػب الزكػػػاة فیػػػو  نعػػػـ   كة لػػػـبجعمػػػو سػػػبی ولػػػو
 بّلً ة المسػكوكة بمثميػا أو بالػذىب المسػكوؾ ُكػة المسكوكة أو أبدؿ الفضّ بالفضّ  أو

الشػػرائط إلػػى تمػػاـ الحػػوؿ  سػػائر مػػف الزكػػاة وبقػػي واجػػدًا ل أو بعضػػًا بقصػػد الفػػرار 
شػػيرًا  أحػػد عشػػر  يّ ِضػػبمُ  الحػػوؿ االحتیػػاط بػػ خراج زكاتػػو حینئػػٍذ  ویػػتـّ  یتػػرؾ فػػبل

 . الثاني عشر ودخوؿ الشير 
  یجػػوز الد والػػرديء  و ة بػػیف الجّیػػب والفّضػػفػػي الػػذى فػػرؽ ال :ٔٔٔٔمسػػألة 

 د.إخراج الزكاة مف الرديء إذا كاف تماـ النصاب مف الجیّ 
فتجب الز  :ٕٔٔٔمسألة  یبمػغ خالصػيما   لػـ كاة فػي النقػدیف المغشوشػیف وا 
ة عمػػػى ب أو الفّضػػػیصػػػدؽ الػػػذى  لغػػػش كثیػػػرًا بحیػػػث لػػػـنعػػػـ إذا كػػػاف االنصػػػاب  

ف بمغ خالصو النصاب.  المغشوش لـ  تجب الزكاة فیو وا 
االحتیػػػػاط یتػػػػرؾ  بلفػػػػي بمػػػػوغ النصػػػػاب وعدمػػػػو فػػػػ إذا شػػػػؾّ  :ٖٔٔٔمسػػػػألة 
 بالفحص.

مػوغ ب عتبػر ة مػف أجنػاس مختمفػة اإذا كاف عنده أمػواؿ زكوّیػ: ٗٔٔٔمسألة 
بعضػيا إلػى بعػض  فػ ذا كػاف عنػده تسػعة  یضػـّ  واحػد منيػا  وال النصاب في كػؿّ 

ذا كانػت مػف  تجػب الزكػاة فػي أي    دینارًا ومائة وتسػعوف درىمػًا لػـ  عشر منيمػا  وا 
بعضػػيا إلػػى بعػػض  ضػػـّ  - ة مػػف أنػػواع مختمفػػةكػػالعمبلت الذىبّیػػ - جػػنس واحػػد

 في بموغ النصاب. 



 

 المبحث الثالث
 ت األربعزكاة الغاّل 

 ت األربع أمراف:ب الزكاة في الغبّل یشترط في وجو  :٘ٔٔٔمسألة 
 - فیمػػػػا قیػػػػؿ - بمػػػػوغ النصػػػػاب  وىػػػػو ثبلثمائػػػػة صػػػػاع  وىػػػػذا یقػػػػاربؿ: األوّ 

یبمػػغ النصػػاب    الزكػػاة فیمػػا لػػـتجػػب  ال  و (ٔ)بعة وأربعػػیف كیمػػو غرامػػاً ثمانمائػػة وسػػ
ف كاف الزائد قمیبًل.  ف ذا بمغو وجبت فیو وفیما یزید عمیو وا 

ؽ الوجػػػوب  سػػػواء أكػػػاف بػػػالزرع أـ بالشػػػراء أـ الممػػػؾ فػػػي وقػػػت تعّمػػػالثػػػاني: 
 باإلرث أـ بغیرىا مف أسباب الممؾ.

                                                        

ّّ  فّ إ (ط)  کانػت متداكلػٌ فػً القصػكر  ًٌ بالمکاییؿ التد فً النصكص الشرفیّحدّ  ت قدنصاب الم

یمکف تطبیػؽ  مکاییؿ الساُدة فً هذا القصرَ کما ِالتقرؼ مقادیرها الیكـ بحسب  السابقٌ كِ

ـّ  ّّ أرد فً جمیك یطّ  الکیؿ فلی الكزف بـابط فا كثقػّن بحسػب ٌن وػا تختلػؼ خّفػت ألنّ نكاع المػ

ما یستكفبى المکیاؿ مف  کما أفّ  كزنان مف الحنطٌ بکثیر  أخؼّ  خریَ فالشقیر طبیقتوا كلقكامؿ أُ 

ا یستكفبى مف الحنطٌ ِختّؼ أفرادهما فً الحجػـ كالشػکؿ كزنان ممّ  المکبكس أقؿّ  لیر  التمر 

نفس أفراد  الحنطٌَ بؿ إفّ  أزید منوا بیف أفراد ا تجقؿ الخلؿ كالفرج الكاققٌ بیف أفراد التمر ممّ 

نسبٌ ما تحملوا مف الرطكبػٌَ النكع الكاحد تختلؼ فً الكزف بحسب اختّفوا فً الصنؼ كفً 

ؿ یسػوّ  مد لجمیك األنكاع كاألصػناؼَ كلکػف الػذسبیؿ إلی تحدید النصاب بكزف مكحّ  ِ ؾكلذل

یجب فلیى إخراج الزکػاة  ِ النصاب ٌ حدّ بلكغ ما ملکى مف الملّ  یحرز   لـ اؼ إذالمکلّ  أفّ   األمر

 كالمحتمّت.  المتف یقطك ببلكلى النصاب فلی جمیك التقادیر  ًف المذکكر  كمك کكنى بالمقدار 
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 فصؿ
 أحکاـ زکاة الغاّلت

وقػػت  أفّ  عمػػیيـ( )رضػواف ا تعػػالیبػػیف الفقيػػاء  المشػيور  :ٙٔٔٔمسػػألة 
 فػػػػي الحنطػػػػة والشػػػػعیر  وعنػػػػد االحمػػػػرار  ؽ الزكػػػػاة ىػػػػو عنػػػػد اشػػػػتداد الحػػػػبّ تعّمػػػػ

ـ  ولكػػػػف رْ الَكػػػػ مًا فػػػػي ثمػػػػر رِ ْصػػػػوعنػػػػد انعقػػػػاده حِ  النخیػػػػؿ  فػػػػي ثمػػػػر  واالصػػػػفرار 
 أو عنب. أو تمر  و حنطة أو شعیر وقتو ىو ما إذا صدؽ أنّ  أفّ  المختار 

النخػػؿ حػػاؿ كونػػػو  یصػػرؼ مػػف ثمػػر ؽ الزكػػاة بمػػا یؤكػػػؿ و تتعّمػػ وعمػػى ذلػػؾ ال
ف كػػػاف ی ا مػػػا یؤكػػػػؿ أّمػػػػتمػػػرًا  و  بمػػػػغ النصػػػاب لػػػػو بقػػػي وصػػػػار خػػػبلاًل أو رطبػػػػًا وا 

 ـ عنبػًا فیجػب إخػراج زكاتػو لػو كػاف بحیػث لػو بقػي وصػار رْ الَكػ ثمر ویصرؼ مف 

قابػػؿ  صػػبح غیػػر زبیبػػًا بػػؿ إف جػػّؼ أ یصػػیر  ال ا مػػاأّمػػو   النصػػاب زبیبػػًا لبمػػغ حػػدّ 
 زكاة فیو. لبلنتفاع عرفًا فبل

النصػاب بمػوغ المػذكورات حػّده بعػد جفافيػا فػي  فػي قػدر  المدار : ٚٔٔٔمسألة 
ة حینمػا یصػدؽ فػ ذا كانػت الغّمػ - ي في المسألة البلحقػةاآلت - وقت وجوب اإلخراج
تجػب   تبمغػو حینػذاؾ لجفافيػا لػـ يػا الالمػذكورة بحػّد النصػاب ولكنّ  عمیيا أحد العنػاویف

 الزكاة فیيا.
مػف  وقت وجوب اإلخراج ىو حیف تصفیة الحنطة والشػعیر : ٛٔٔٔمسألة 

المالػػؾ  ر ػػػػارؼ  فػػ ذا أخّ ػػػػػواقتطػاؼ الزبیػػب عمػى النحػػو المتع التػبف واجتػذاذ التمػػر 
لعامػؿ الزكػاة   یجػوز ال  و ضػمف مػع وجػود المسػتحؽّ  -  عذر بغیر  - وػػع عنػػالدف

ة  ویجػب قيػا بالغّمػلممالؾ إخراجيا قبػؿ ذلػؾ بعػد تعمّ  المطالبة بيا قبمو  نعـ یجوز 
 عمى العامؿ القبوؿ عمى إشكاؿ في بعض الموارد.
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السػػنیف  فػػ ذا أعطػػى  ر فػػي الغػػبلت بتكػػرّ الزكػػاة  ر تتكػػرّ  ال: ٜٔٔٔمسػػألة 
 فیيا شيء وىكذا غیرىا. یجب  لـبقیت العیف عنده سنیف  ـ  ثُ  حنطةزكاة ال

%( ٓٔشػػر )ت العُ الواجػػب إخراجػػو فػػي زكػػاة الغػػبّل  المقػػدار : ٕٓٔٔمسػػألة 
المػاء مػف األرض ونحػو ذلػؾ  العػروؽ أو بمػّص  أو بػالمطر   إذا سػقي بمػاء النيػر

الء %( إذا سػػػقي بالػػػد  ٘شػػر )قي فیػػػو إلػػػى عػػبلج  ونصػػػؼ العُ یحتػػػاج السػػ ال امّمػػ
ذا سػػػقي بػػػػاألمریف فػػػ ف كػػػػاف خ  َضػػػوالمِ  ة والػػػػدوالي ونحػػػو ذلػػػػؾ مػػػف العبلجػػػػات  وا 

فالعمػػؿ عمػػى الغالػػب   بػػاآلخر  یعتػػدّ  الغالػػب بحیػػث ینسػػب السػػقي إلیػػو والأحػػدىما 
ف كانا بحیػث یصػدؽ االشػتراؾ عرفػاً  مػف  كثػر كػاف السػقي بأحػدىما أى لػو حتّػ - وا 

ذا شػػؾّ  %( ٚو٘شػػر )ع الواجػػب فیخػػرج ثبلثػػة أربػػاع العُ یػػوزّ  -  اآلخػػر فػػي صػػدؽ  وا 
 .   واألحوط استحبابًا األكثراالشتراؾ والغمبة كفى األقؿّ 

 والعنػب عمػى الثمػر  ـ فػي التمػر فػي التفصػیؿ المتقػدّ  المػدار : ٕٔٔٔمسألة 

 صػػار  ا أثمػػر فمّمػػ حػػیف غرسػػو یسػػقى بالػػدالء  عمػػى الشػػجر  فػػ ذا كػػاف الشػػجر  ال

ح عند زیادة الماء وجب فیػو الُعشػر  ولػو یْ بعروقو أو یسقى الس   النزیز ماء  صُّ مُ یَ 
 . كاف بالعكس وجب فیو نصؼ الُعشر

یسػقى بعػبلج عػف  تخػرج مػا المعتػادة فػي السػنة ال األمطػار  :ٕٕٔٔمسألة 
شػػر  أو  إذا كثػرت بحیػث یسػػتغنى عػف السػقي بعػػبلج فیجػب حینئػٍذ العحكمػو  إاّل 

 ـ.كانت بحیث توجب صدؽ االشتراؾ في السقي فیجب التوزیع كما تقدّ 
عبثػًا أو لغػرض  - مػثبلً  - إذا أخرج شخص المػاء بالػدوالي :ٖٕٔٔمسألة 

ف كػاف أحػوط وجوبػًا  وكػذا إذا  زرعو ففي وجوب العشػر  فسقى بو آخر  إشػكاؿ وا 
ا إذا أخرجػو لػزرع وأّمػبدا لػو فسػقى بػو زرعػو   ـ  أخرجو ىو عبثًا أو لغرض آخر ثُ 
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 . شرأو زاد فسقى بو غیره فالواجب ىو نصؼ العُ  فبدا لو فسقى بو زرعًا آخر 
زكاتػو عمػى  تجػب الت أخػذه الحكومػة مػف أعیػاف الغػبّل مػا ت :ٕٗٔٔمسألة 

 المالؾ.
صػػرفو  ت حػّد النصػػاب اسػتثناء مػػاوغ الغػػبّل فػػي بمػ یعتبػػر  ال: ٕ٘ٔٔمسػألة 

ح والحػػارث والسػػاقي زكػػاة أو بعػػده  مػػف أجػػرة الفػػبّل ؽ الالمالػػؾ مػػف المػػؤف قبػػؿ تعّمػػ
 یػػدات والضػػریبة المسػػتوفاة مػػف قبػػؿ الحكومػػة وغیػػر بِ ة والمُ دَ مِ ْسػػواآلالت وثمػػف األَ 

و النصػاب ولكّنػ یحتاج إلیػو الػزرع أو الثمػر  فمػو كػاف الحاصػؿ یبمػغ حػدّ  اذلؾ ممّ 
إخػػراج الزكػػاة یبمغػػو وجبػػت الزكػػاة فیػػو  بػػؿ األحػػوط لزومػػًا   إذا وضػػعت المػػؤف لػػـ

ؽ بػػالزرع أو مػػف مجمػػوع الحاصػػؿ مػػف دوف وضػػع المػػؤف  نعػػـ المػػؤف التػػي تتعّمػػ
یسػػػّممو إلػػػى  حتسػػػابيا عمػػػى الزكػػػاة بالنسػػػبة  بػػػأفؽ الزكػػػاة یمكػػػف ابعػػػد تعّمػػػ الثمػػػر 
یشػترؾ معػو  ـ  ثُػ وىو عمى الساؽ أو عمى الشػجر و أو إلى الحاكـ الشرعيّ مستحقّ 

 في المؤف.
ف كانت في أمكنػة متباعػدة النخ یضـّ : ٕٙٔٔمسألة  ؿ بعض إلى بعض وا 

ف كػاف بینيمػا شػير  أو  وتفاوتت في اإلدراؾ  بعد أف كانت الثمرتاف لعػاـ واحػد وا 
أكثػر  وكػػذا الحكػػـ فػػي الػػزروع المتباعػػدة فػػیمحظ النصػػاب فػػي المجمػػوع  فػػ ذا بمػػغ 

فال ؿ واحػد منيػا  وأمػا إذا كػاف نخػػ یبمغػػو كػؿّ   لػـ مجمػوع النصػاب وجبػت الزكػاة وا 
واحػد منيمػا فثبػوت  تیف وكػاف المجمػوع یبمػغ النصػاب دوف كػؿّ في العػاـ مػرّ  یثمر 

 .عمى االحتیاط المزوميّ  الزكاة فیو مبنيّ 
دفػػػع  ة مػػػف عینيػػػا  بػػػؿ یجػػػوز إخػػػراج زكػػػاة الغػػػبّل یجػػػب  ال :ٕٚٔٔمسػػػألة 

قیمتيػػػػا أیضػػػػًا  ولكػػػػػف األحػػػػوط وجوبػػػػػًا أف یكػػػػوف ذلػػػػؾ بػػػػػالنقود دوف غیرىػػػػا مػػػػػف 
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 األمواؿ.
ؽ الوجػػػوب وجػػػب عمػػػى الػػػوارث إذا مػػػات المالػػػؾ بعػػػد تعّمػػػ :ٕٛٔٔمسػػػألة 

واحػػد  ا لػػو مػػات قبمػػو وانتقػػؿ إلػػى الػػوارث  فػػ ف بمػػغ نصػػیب كػػؿّ إخػػراج الزكػػاة  أّمػػ
ف بمػغ نصػیب بعضػيـ دوف  النصاب وجبت عمى كػؿّ  واحػد مػنيـ زكػاة نصػیبو  وا 

ف وجبت عمى نصیب اآلخر   حػدصػیب أیبمػغ ن  لػـ مف بمغ نصػیبو دوف اآلخػر  وا 
اإلرث  حػػد مػػنيـ  وكػػذا الحكػػـ فیمػػا إذا كػػاف االنتقػػاؿ بغیػػر تجػػب عمػػى أ  مػػنيـ لػػـ

 كالشراء أو اليبة. 
كمػػػا فػػػي المزارعػػػة  - ةفػػػي غّمػػػ إذا اشػػػترؾ اثنػػػاف أو أكثػػػر  :ٜٕٔٔسػػػألة م

فػػي وجػػوب الزكػػاة بمػػوغ مجمػػوع الحاصػػؿ حػػّد النصػػاب  بػػػؿ  یكػػؼِ   لػػـ - وغیرىػػا
 الوجوب بمف بمغ نصیبو حّده. یختّص 
ف د عػػػػدفػػػػع الجّیػػػػ ة الواحػػػػدة یجػػػػوز إذا اختمفػػػػت أنػػػػواع الغّمػػػػ: ٖٓٔٔألة مسػػػػ

د عمػػى األحػػوط دفػػع الػػرديء عػػف الجّیػػ  یجػػوز الاألجػػود والػػرديء عػػف الػػرديء  و 
 لزومًا.

ؽ البیػػع كػػاف بعػػد تعّمػػ فػػي أفّ  وشػػؾّ  : إذا بػػاع الػػزرع أو الثمػػر ٖٔٔٔمسػػألة 
عمیػو شػيء  یجػب  لػـتري ى تكػوف عمػى المشػأو قبمو حتّ ى تكوف عمیو  الزكاة حتّ 

 في زماف البیع. ؽ وشؾّ ى إذا عمـ زماف التعمّ حتّ 
ذا كػاف الشػػاؾّ  كػػوف  ى تقػػدیر ىػػو المشػػتري  فػػ ف عمػػـ بػػأداء البػػائع لمزكػػاة عمػػ وا 

اّل یجػػب   لػػـؽ البیػػع بعػػد التعّمػػ ى إذا عمػػـ زمػػاف  وجػػب عمیػػو حتّػػعمیػػو إخراجيػػا  وا 
 ؽ وجيؿ زماف البیع.التعمّ 

ـ رْ النخػػؿ والَكػػ ص ثمػػر رْ ووكیمػػو َخػػ حػػاكـ الشػػرعيّ لم یجػػوز  :ٕٖٔٔمسػػألة 
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ا لكونػو بنفسػو مػف ذلػؾ لممالػؾ نفسػو  إّمػ ة الحاصؿ  بؿ یجوز بمعنى تخمیف كمیّ 
حاجػة إلػى  بلباالعتماد عمیو  رص جواز أىؿ الخبرة أو لرجوعو إلیيـ  وفائدة الخَ 

ف انكشػػػؼ   لػػػـ الكیػػػؿ والػػػوزف مػػػا ائػػػد دفػػػع زكػػػاة الز  یجػػػب لػػػـینكشػػػؼ الخػػػبلؼ  وا 
 رص زائدًا ویجب دفع الباقي إف كاف ناقصًا. كاف الخَ  إف

 المبحث الرابع
 زكاة ماؿ التجارة

كػػػػو الشػػػػخص بعقػػػػد المعاوضػػػػة قاصػػػػدًا بػػػػو االكتسػػػػاب وىػػػػو المػػػػاؿ الػػػػذي یتممّ 
 %(.ٕو٘شر )واالسترباح  فیجب عمى األحوط أداء زكاتو  وىي ربع العُ 

مضػػافًا إلػػى  - جػػارةیشػػترط فػػي وجػػوب الزكػػاة فػػي مػػاؿ الت :ٖٖٔٔمسػػألة 
 : مورأُ  - مةة المتقدّ الشرائط العامّ 

 ـ.النصاب  وىو نصاب أحد النقدیف المتقدّ  .ٔ
 الحوؿ عمیو بعینو مف حیف قصد االسترباح. مضيّ  .ٕ
یػػػة أو نْ قصػػد االسػػػترباح طػػوؿ الحػػػوؿ  فمػػو عػػػدؿ عنػػو ونػػػوى بػػو القُ بقػػاء  .ٖ 

 لزكاة.تجب فیو ا  في المؤونة مثبًل في األثناء لـ الصرؼ
بنقیصػػة مػػب طمػػب بػػرأس المػػاؿ أو بزیػػادة عمیػػو طػػوؿ الحػػوؿ  فمػػو طُ أف یُ  .ٗ

 تجب فیو الزكاة.  أثناء السنة لـ



 

 المقصد الثالث
 يف وأوصافيـأصناؼ المستحقّ 

 وفیو مبحثاف:

 ؿالمبحث األوّ 
 أصنافيـ

 وىـ ثمانیة:
 . الفقیرؿ: األوّ 

 المسكیف.الثاني: 
البلئقة بحالو لو ولعیالو  والثػاني أسػوأ حػااًل یممؾ مؤونة سنتو  وكبلىما مف ال

و مػػف یممػػؾ مؤونػػة بخبلفيمػػا ف ّنػػ   والغنػػيّ یممػػؾ قوتػػو الیػػوميّ  ال ؿ كمػػفمػػف األوّ 
ؽ ذلػػؾ بػػأف یكػػوف لػػو مػػاؿ یفػػي ىػػو أو ویتحّقػػ - نقػػدًا أو جنسػػاً  - سػػنتو إّمػػا فعػػبلً 

منيػػا  یكػػوف لػو حرفػة أو صػنعة یحصػؿ ة بػأفوارده بمؤونتػو ومؤونػة عیالػو  أو قػوّ 
ذا كػػاف قػػادرًا عمػػى االكتسػػاب وتركػػو تكاسػػبلً و المؤ  مقػػدار  لػػو أخػػذ   یجػػز لػػـ  نػػة  وا 

 لو األخذ. ب جاز الزكاة  نعـ إذا خرج وقت التكسّ 
 یكفػػػي س مػػػاؿ تكفػػػي عینػػو بمؤونػػػة سػػػنتو والإذا كػػاف لػػػو رأ :ٖٗٔٔمسػػػألة 

ف المؤونػػة  مػػا ینقصػػو مػػ لػػو أخػػذ الزكػػاة بمقػػدار  ًا فیجػػوز غنّیػػ ُیعػػدّ   ربحػػو بػػذلؾ لػػـ
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بمؤونتػػو  أو نحوىػػا تقػػوـ قیمتيػػا وكػػذا إذا كػػاف صػػاحب مصػػنع أو بسػػتاف أو دار 
لػػو إبقاءىػػا وأخػػذ مػػا ینقصػػو مػػف المؤونػػة مػػف  و الحاصػػؿ منيػػا  فػػ فّ یكفیػػ الولكػػف 
 الزكاة.

السػػػػكنى  امتبلكػػػػو دار  (بصػػػػدؽ عنػػػػواف )الفقیػػػػر  یضػػػػرّ  ال :ٖ٘ٔٔمسػػػػألة 
 ةجاىػػة االجتماعّیػػولػػو لكونػػو مػػف أىػػؿ الو  - ارة المحتػػاج إلیيػػا بحسػػب حالػػووالسػػیّ 

یحتاج إلیو مف وسائؿ الحیاة البلئقة بشػأنو مػف الثیػاب واأللبسػة  ما وكذا سائر  -
جػػة البیػػت مػػف الفػػرش واألوانػػي والثبّل  ة  وأثػػاثة  والكتػػب العممّیػػة والشػػتویّ الصػػیفیّ 
 ذلؾ. المبلبس ووسائؿ التكییؼ وغیر الة وغسّ 

تػو وكانػت الزیػادة تفػػي حاج كورات أزیػػد مػف مقػدار نعػـ إذا كػاف عنػده مػف المػذ
منيػػا قیمػػة وكػػاف  تنػػدفع حاجتػػو بأقػػؿّ  فقیػػرًا  بػػؿ إذا كػػاف لػػو دار  یعػػدّ   بمؤونتػػو لػػـ

لػو األخػذ مػف الزكػاة فیمػا إذا بمغػت الزیػادة   یجػز لػـالتفاوت بینيما یكفیػو لمؤونتػو 
اّل  - ا یناسػػب حالػػو كثیػػراً بػػأف خػػرج عّمػػ - حػػّد اإلسػػراؼ لػػو أخػػذىا  وكػػذا    جػػازوا 

ارة وغیرىمػػػا مػػػف أعیػػػاف المؤونػػػة إذا كانػػػت عنػػػده وكػػػاف الحكػػػـ فػػػي الفػػػرش والسػػػیّ 
 منيا. یكفیو األقؿّ 
ینػافي شػأنو ب ولكف بخصوص ما إذا كاف قادرًا عمى التكسّ  :ٖٙٔٔمسألة 

و كػاف فاقػػدًا خػذ الزكػاة  وكػػذا إذا كػاف قػادرًا عمػى صػنعة لكّنػلػو أ عػّد فقیػرًا فیجػوز 
 آلالتيا.

أو حرفػػػة یفػػػي مػػػدخوليا  ـ صػػػنعةإذا كػػػاف قػػػادرًا عمػػػى تعّمػػػ :ٖٚٔٔمسػػػألة 
لػػو  األخػػذ مػف الزكػاة  نعػػـ یجػوز ـ و لػػو عمػى األحػوط تػػرؾ الػتعمّ   یجػوز البمؤونتػو 

ف كػاف مقّصػیػتعمّ   لػـ لػو األخػذ مػا ـ  بػؿ یجػوز الػتعمّ  ةاألخذ منيا في مدّ  رًا فػي ـ وا 
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ى فػات ركػو تكاسػبًل وطمبػًا لمراحػة حتّػب وتتركو  وكذلؾ مف كاف قادرًا عمى التكّسػ
و محتاجػػػًا فعػػػبًل إلػػػى مؤونػػػة یػػػوـ أو أزیػػػد ف ّنػػػ عنػػػو زمػػػاف االكتسػػػاب بحیػػػث صػػػار 

ف كاف ذلؾ العجز  لو أف یجوز   قد حصؿ بسوء اختیاره. یأخذ مف الزكاة وا 
لػو  ؤونتػو یجػوز یكفیػو لم یممؾ فعػبًل مػا طالب العمـ الذي ال :ٖٛٔٔمسألة 

ف قادراً یكف   ـلأخذ الزكاة إذا  تػرؾ طمػب العمػـ   عمػى تػأمیف مؤونتػو باالكتسػاب وا 
نّ وأّمػػ كػػاف  فْ ا یمنعػػو طمػػب العمػػـ مػػف االكتسػػاب فػػ مػػا إذا كػػاف قػػادرًا عمػػى ذلػػؾ وا 

اّل  ینًا جاز طمب العمـ واجبًا عمیو ع  لو أخذىا.  یجوز بل فلو أخذ الزكاة وا 
 - ذ منػوػػػلػو األخ فیجػوز  تعػالى ؿ اػػػا سػيـ سبیىذا بالنسبة إلى سيـ الفقراء  وأمّ 

ب عمػػػػى اشػػػػتغالو إذا كػػػػاف یترتّػػػػ - عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػاً  الحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ  بػػػػ ذف
ف ة محبوبػػة  حة عاّمػػمصػم ویػػًا ناویػػًا بػػو القربػة  نعػػـ إذا كػػاف نا یكػػف لػـتعػػالى وا 

 لو األخذ.  یجز لـمة لمحراـ كالرئاسة المحرّ 
ف جيػؿ  إف عمـ صدقو عي لمفقر المدّ  :ٜٖٔٔمسألة  أو كذبو عومؿ بػو  وا 
غناه بعد ذلؾ  ولو جيػؿ حالػو مػف  یعمـ  لـإعطاؤه إذا عمـ فقره سابقًا و   ذلؾ جاز

ذا عمػـ غنػاه  مع الوثوؽ ؿ أمره فاألحوط لزومًا عدـ دفع الزكاة إلیو إاّل أوّ  بفقػره  وا 
 ة معتبرة.یثبت فقره بعمـ أو بحجّ   لـ أف یعطى مف الزكاة ما  یجوز بلسابقًا ف
ًا احتسػابو مػف الزكػاة حّیػ جػاز  إذا كاف لو دیف عمػى الفقیػر : ٓٗٔٔمسألة  

اّل لػو مػاؿ یفػي بدینػو و  یكػوف الت أف تًا  نعـ یشترط في المّیػمیّ كاف أـ    یجػز  لػـ ا 
مضػػمونًا  أو امتنػػع الورثػػة مػػف أداء دینػػو  یكػػوف ال إذا تمػػؼ المػػاؿ عمػػى نحػػو إاّل 

أخػذىا منػو  أو أتمفيػا متمػؼ  یمكػف المف تركتو  وكذا إذا غصب التركة غاصب 
 یفاء بدليا منو.است یمكف ال
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 المػػػدفوع إلیػػو زكػػػاة  بػػؿ یجػػػوز  بػػأفّ  إعػػبلـ الفقیػػػر  یجػػػب ال: ٔٗٔٔمسػػألة 

ؾ  بحیػث یحصػؿ منػو قصػد التمّمػ - مػثبلً  - ةو ىدّیػؿ أنّ اإلعطاء عمى نحو یتخیّ 
لصػػرؼ فیكفػػي ا إذا كػػاف عمػػى نحػػو اىػػذا إذا كػػاف الػػدفع عمػػى نحػػو التممیػػؾ  وأّمػػ

 الصدقة فأكمو. كما إذا قّدـ إلیو تمر  كونو في مصمحة الفقیر 
ًا وجػػب إذا دفػػع الزكػػاة إلػػى مػػف یعتقػػد كونػػو فقیػػرًا فبػػاف غنّیػػ :ٕٗٔٔمسػػألة 

ف كانػػت تالفػػة عمیػػو اسػػترجاعيا وصػػرفيا فػػي مصػػرفيا إذا كانػػت عینيػػا  باقیػػة  وا 
ف - زكػػػػاة مػػػػا قبضػػػػو یعمػػػػـ أفّ  یطالبػػػػو ببػػػػدليا إذا كػػػػاف لػػػػو أف جػػػػاز  یعمػػػػـ  لػػػػـ وا 

اّل  - بحرمتيا عمى الغنيّ   فمیس لػو الرجػوع إلیػو  ویجػب عمیػو حینئػٍذ وعنػد عػدـ وا 
ف كػػاف أداؤه بعػػد الفحػػػص ؿ إخػػراج بػػدليا  إمكػػاف االسػػترجاع فػػي الفػػرض األوّ  وا 

 ة عمى األحوط لزومًا. ة الشرعیّ واالجتياد أو مستندًا إلى الحجّ 
جيػة  مدفوع إلیو لیس مصرفًا لمزكاة مف غیػر ف كوف الوكذا الحكـ فیما إذا تبیّ 
 ىاشػميّ  ًا إذا كػاف الػدافع غیػر ف تجػب نفقتػو  أو ىاشػمیّ الغنى  مثؿ أف یكػوف مّمػ

 ذلؾ. أو غیر 
بػػاف العػػدـ  ـ  إذا اعتقػػد وجػػوب الزكػػاة فأعطاىػػا إلػػى الفقیػػر ثُػػ :ٖٗٔٔمسػػألة 

ف كانػػػػت تالفػػػػة اسػػػػترجع البػػػػدؿ إذا كػػػػا  لػػػػو اسػػػػترجاعيا جػػػػاز  عالمػػػػًا  یػػػػر ف الفقوا 
اّل   لو االسترجاع.  یجز لـ بالحاؿ  وا 

سػػيا نػػًا انعقػػد نػػذره فػػ ف أف یعطػػي زكاتػػو فقیػػرًا معیّ  إذا نػػذر  :ٗٗٔٔمسػػألة  
ذا أعطاىػػا   یجػػوز الأجػػزأ و  فقیػػرًا آخػػر فأعطاىػػا  ف كانػػت العػػیف باقیػػة  وا  اسػػتردادىا وا 

وجبػػػػت عمیػػػػو أجػػػػزأ أیضػػػػًا  ولكػػػػف كػػػػاف آثمػػػػًا بمخالفػػػػة نػػػػذره  و  - داً متعّمػػػػ - غیػػػػره
 ارة.الكفّ 
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 العامموف عمیيا. الثالث:
یصػػاليا إلػػى اإلمػػاـ )عمیػػو  وىػػـ المنصػػوبوف ألخػػذ الزكػػاة وضػػبطيا وحسػػابيا وا 

 يا.أو نائبو  أو إلى مستحقّ  السبلـ(
 فة قموبيـ.المؤلّ  الرابع:

ة فیعطػوف مػف الزكػاة وىـ المسمموف الذیف یضعؼ اعتقادىـ بالمعػارؼ الدینّیػ 
یػػدینوف بالوالیػػة فیعطػػوف مػػف الزكػػاة  ثبتػػوا عمػػى دیػػنيـ  أو السػػبلميـ ویلیحسػػف إ

الػػذیف یوجػػب إعطػػاؤىـ الزكػػاة مػػیميـ إلػػى  ار لیرغبػػوا فیيػػا ویثبتػػوا عمیيػػا  أو الكّفػػ
ف مَ ؤْ أو ُیػػػ ار اإلسػػػبلـ  أو معاونػػػة المسػػػممیف فػػػي الػػػدفاع أو فػػػي الجيػػػاد مػػػع الكّفػػػ

 ىـ وفتنتيـ.بذلؾ مف شرّ 
كػػػاة عمػػػى الصػػػنفیف الثالػػػث والرابػػػع  بػػػؿ ذلػػػؾ وال والیػػػة لممالػػػؾ فػػػي صػػػرؼ الز 

 أو نائبو. )عمیو السبلـ( منوط برأي اإلماـ
 الرقاب. الخامس:

 و.في محمّ  عتقوف مف الزكاة عمى تفصیؿ مذكور يـ یُ وىـ العبید ف نّ  
 الغارموف. السادس:

ف كػانوىـ  وا مػالكیف قػوت سػنتيـ  الذیف ركبتيـ الدیوف وعجزوا عػف أدائيػا  وا 
 الػػػػػدیف مصػػػػػروفًا فػػػػػي المعصػػػػػیة  واألحػػػػػوط لزومػػػػػًا اعتبػػػػػار  یكػػػػػوف ال بشػػػػػرط أف

أداؤه   یجػز  لػـأجمػو  یحػؿّ   ؿ لػـالبتو  فمو كاف عمیػو دیػف مؤّجػاستحقاؽ الدائف لمط
ف المػدیوف مػف ذلػؾ مػف مف الزكاة  وكذلؾ مػا إذا قنػع الػدائف بأدائػو تػدریجًا وتمّكػ
لػػو احتسػػابو عمیػػو  جػػاز  دوف حػػرج  ولػػو كػػاف عمػػى الغػػاـر دیػػف لمػػف عمیػػو الزكػػاة

یأخػذه وفػاًء  ـ  ثُػ أف یحتسػب مػا عنػده مػف الزكػاة لممػدیف فیكػوف لػو زكاة  بؿ یجػوز 
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لػو وفػاؤه عنػو  مػف عمیػو الزكػاة یجػوز  ا عمیو مػف الػدیف  ولػو كػاف الػدیف لغیػر عمّ 
ف تجػب نفقتػو عمػى بلع الغػاـر  ولػو كػاف الغػاـر مّمػبما عنده منيا  ولػو بػدوف اّطػ

فلػو إعطػاؤه  كػاة جػاز مػف عمیػو الز  إعطػػاؤه  یجػز   لػـ لوفػاء دینػو أو الوفػاء عنػو وا 
 لنفقتو كما سیأتي.

 تعالى.سبیؿ ا  السابع:
 ة لممسػػػػػػممیف كتعبیػػػػػػد الطػػػػػػرؽ وبنػػػػػػاء الجسػػػػػػور بػػػػػػو المصػػػػػػالح العاّمػػػػػػویقصػػػػػػد 

الكتػػػػػػب  ة والمسػػػػػػاجد ومبلجػػػػػػئ الفقػػػػػػراء ونشػػػػػػر والمستشػػػػػػفیات والمػػػػػػدارس الدینّیػػػػػػ
دفػػػع ىػػػذا   یجػػػوز الحتػػػاج إلیػػػو المسػػػمموف  و ی الػػػؾ مّمػػػذ ر ة المفیػػػدة وغیػػػاإلسػػػبلمیّ 

ف المػػدفوع إلیػػو مػػف فعميػػا ذلػػؾ مػػف الطاعػػات ولػػو مػػع عػػدـ تمّكػػ السػػيـ فػػي غیػػر 
 بالػػدفع مًا عمیيػػا إاّل دِ ْقػػمُ  یكػػف  لػػـنػػًا منيػػا ولكػػف ا إذا كػػاف متمكّ ّمػػبدونػػو  فضػػبًل ع

 إلیو.
 یتػػػػرؾ فػػػػبل الػػػؾ عمػػػػى صػػػػرؼ ىػػػذا السػػػػيـ إشػػػكاؿىػػػذا  وفػػػػي ثبػػػوت والیػػػػة الم

 .االحتیاط باالستئذاف مف الحاكـ الشرعيّ 
 ابف السبیؿ. الثامف:

عمػػى الرجػػوع إلػػى  یقػػدر  لػػذي نفػػدت أو تمفػػت نفقتػػو  بحیػػث الا وىػػو المسػػافر 
ف كػػاف غنّیػػبمػػده و  سػػفره فػػي  یكػػوف الیكفیػػو لػػذلؾ  بشػػرط أف  فع لػػو مػػاًا فیػػو  فیػػدا 
وصػػػػوؿ إلػػػػى بمػػػػده  منػػػػو فػػػػي الصػػػػرؼ ثیمكنػػػػو بیعػػػػو و  یجػػػػد مػػػػا ال ة  وأفمعصػػػػی

 یكػػوف ال أف   بػػؿ األحػػوط لزومػػًا اعتبػػار حػػرج ف مػػف االسػػتدانة بغیػػر یػػتمكّ  ال أفو 
 مالو الذي في بمده.  نًا مف بیع أو إیجار متمكّ 



 

 المبحث الثاني
 يفأوصاؼ المستحقّ 

 یيا مع استجماع الشروط اآلتیة:لممالؾ دفع الزكاة إلى مستحقّ  یجوز 
 اإلیماف. ؿ:األوّ 
وكػػذا المخػالؼ منيػػا  ویعطػى أطفػػاؿ المػؤمنیف ومجػػانینيـ   الكػافر  یعطػػى فػبل

ف كػاف بنحػو الصػرؼ مباشػػرة أو  - فػ ف كػاف بنحػو التممیػؾ وجػب قبػوؿ ولػّیيـ  وا 
 الحضانة والوالیة. مف عدـ منافاتو لحؽّ  ُبد   بلف - ط أمیفبتوسّ 

 رجػػع إلػػى مػػذىبنا ـ  ثُػػ إذا أعطػػى المخػػالؼ زكاتػػو أىػػؿ نحمتػػو :٘ٗٔٔمسػػألة 
ف كاف قد أعطاىا المؤمف أجزأ.  أعادىا  وا 

بػػؿ   تعطػػى لمػػف یصػػرفيا فیػػو فػػبلیصػػرفيا اآلخػػذ فػػي الحػػراـ   ال أف الثػػاني:
غػراء بػالقبیح في الدفع إلیو إعانة  یكوف ال أف األحوط لزومًا اعتبار  عمى اإلثػـ وا 

ف  األحػػػوط لزومػػػًا عػػػدـ إعطائيػػػا لتػػػارؾ  كمػػػا أفّ  فػػػي الحػػػراـ یصػػػرفيا یكػػػف   لػػػـوا 
 بالفسؽ. المتجاىر أو  صبلة أو شارب الخمر ال

 ف تجب نفقتو عمى المعطي.ممّ  یكوف الأف  الثالث:
ف - أو اإلنػػاث كػػاألبویف واألوالد مػػف الػػذكور  عمػػوا  وكػػذا األجػػداد والجػػّدات وا 

ف الدائمػػػة إذا وكػػػذا الزوجػػػة  - سػػػفموا عمػػػى األحػػػوط لزومػػػًا فیيمػػػا وأوالد األوالد وا 
إعطػاؤىـ  اؽ  ویجػوز إعطػاؤىـ مػف الزكػاة لئلنفػ  یجػوز الء تسقط نفقتيا  فيؤال  لـ



 ػػغ/  أكصاؼ المستحّقيف -كتاب الزکاة  

 

عمیو  كما إذا كاف لموالػد أو لمولػد زوجػة تجػب نفقتيػا عمیػو   تجب المنيا لحاجة 
عمػػػى  أو كػػاف عمیػػو دیػػف یجػػب وفػػاؤه  أو عمػػؿ یجػػب أداؤه ب جػػارة وكػػاف موقوفػػاً 

عػدـ جػوازه إذا  زومػاً ا إعطػاؤىـ لمتوسػعة زائػدًا عمػى البلزمػة فػاألحوط لالمػاؿ  وأّمػ
 ع بو عمیيـ.یوسّ  كاف عنده ما
ذا كػاف إعطػاء المالػؾ الزكػاة لمػف تجػب نفقتػو عمیػو بمػا إ عػدـ جػواز  ویختّص 

أو غارمػًا كمػا إذا كػاف  ب عطائيػا لػو بعنػواف آخػر  بأس بلف اإلعطاء بعنواف الفقر 
 ابف سبیؿ.
لػزوج بػػاذاًل إعطػاء الزكػاة لمزوجػػة الفقیػرة إذا كػاف ا  یجػوز ال :ٙٗٔٔمسػألة 

لنفقتيا  أو كاف قادرًا عمى ذلؾ مع إمكاف إجباره عمیػو إذا كػاف ممتنعػًا  واألحػوط 
مػػػػع  لػػػػذي وجبػػػت نفقتػػػػو عمػػػػى شػػػخص آخػػػػر ا لزومػػػًا عػػػػدـ إعطػػػػاء الزكػػػاة لمفقیػػػػر 

 ؿ عادة.تتحمّ  ة النّ تعداده لمقیاـ بيا مف دوف مِ اس
اسػػتجماعيا ع زكػاة إلػػى الزوجػػة المتمتّػػع بيػػا مػػدفػػع ال یجػػوز  :ٚٗٔٔمسػػألة 

وكػػذا الدائمػػة إذا سػػقطت لشػػروط االسػػتحقاؽ  سػػواء كػػاف الػػدافع الػػزوج أـ غیػػره  
مراعػاة یتػرؾ  بلففیو إشػكاؿ فػ ف سقوطيا بالنشوز ا إذا كانفقتيا بالشرط ونحوه  أمّ 

 االحتیاط في ذلؾ.
لمزوجة دفع زكاتيا إلى الزوج مػع اسػتجماعو لشػروط  یجوز  :ٛٗٔٔمسألة 

 اف لئلنفاؽ عمیيا. االستحقاؽ  ولو ك
لممعیػػؿ ولغیػػره دفػػع الزكػػاة إلیػػو   عػػًا جػػاز إذا عػػاؿ بأحػػد تبرّ  :ٜٗٔٔمسػػألة 
 .فرؽ بیف القریب واألجنبيّ  مف غیر 

لمػف وجػب اإلنفػاؽ عمیػو أف یعطػي زكاتػو لمػف تجػب  یجوز  :ٓ٘ٔٔمسألة 
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ف كاف األحوط استحبابًا الترؾ  .عمیو نفقتو إذا كاف عاجزًا عف اإلنفاؽ عمیو  وا 
 .ىاشميّ  ًا إذا كانت الزكاة مف غیر ىاشمیّ  یكوف الأف  الرابع:

ف كػػاف ا فػػي مسػػتحؽّ  وىػػذا شػػرط عػػاـّ   لػػدافع إلیػػو ىػػو الحػػاكـ الشػػرعيّ الزكػػاة وا 
يـ العػػػاممیف  ى سػػػالسػػػياـ  حتّػػػ فیػػػو بػػػیف سػػػيـ الفقػػػراء وغیػػػره مػػػف سػػػائر  فػػػرؽ الو 

ة األوقػػػػاؼ العاّمػػػػكغیػػػػره مػػػػف  بانتفػػػػاع الياشػػػػميّ  بػػػػأس ال  نعػػػػـ تعػػػػالی وسػػػػبیؿ ا
مثػؿ المسػاجد والمستشػفیات  تعػالی اا صػرؼ عمیيػا مػف سػيـ سػبیؿ ونحوىا مّمػ

 والمدارس والكتب ونحوىا.
مػف دوف فػرؽ بػػیف  یأخػذ زكػاة الياشػميّ  أف لمياشػميّ  یجػوز  :ٔ٘ٔٔمسػألة 

مػػع االضػػطرار  واألحػػوط  الياشػميّ  لػو أخػػذ زكػػاة غیػػر  السػياـ أیضػػًا  كمػػا یجػػوز 
 فػػػػي األخػػػػذ عمػػػػى قػػػػدر  ه بعػػػػدـ كفایػػػػة الخمػػػػس ونحػػػػوه واالقتصػػػػار لزومػػػػًا تحدیػػػػد

 الضرورة یومًا فیومًا مع اإلمكاف.
)صػػػّمی ا  ىػػػو المنتسػػػب إلػػػى ىاشػػػـ جػػػّد النبػػػيّ  : الياشػػػميّ ٕ٘ٔٔمسػػػألة 
ًا وغیػػره  و بػػو شػػرعیّ بػػیف مػػف كػػاف حمػػؿ أّمػػ فػػرؽ ال  و بػػاألب دوف األـّ  عمیػػو وآلػػو(

یعطػػػى مػػػف زكػػػاة  یعطػػى مػػػف الخمػػػس وال األب الياشػػػميّ  فولػػد الزنػػػاء مػػػف طػػػرؼ
 .الياشميّ  غیر 

ىػو زكػاة  عمى الياشػميّ  الياشميّ  ـ مف صدقات غیر المحرّ  :ٖ٘ٔٔمسألة 
مػػػػة عمیػػػػو  بػػػػؿ وكػػػػذا ا الصػػػػدقات المندوبػػػة فمیسػػػػت محرّ المػػػاؿ وزكػػػػاة الفطػػػػرة  أّمػػػػ
 ارات ورّد المظػػػػػالـ ومجيػػػػػوؿ المالػػػػػؾ والمقطػػػػػة ومنػػػػػذور الصػػػػدقات الواجبػػػػػة كالكّفػػػػػ

 لمفقراء.ة والماؿ الموصى بو الصدق
یػػدفع إلیػػػو الصػػدقات الیسػػیرة التػػػي تعطػػى دفعػػًا لمػػػببلء  ال األحػػوط وجوبػػًا أفو 
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 ىوانًا. و یوجب ذاّلً  اممّ 
نػػػػة العادلػػػػة  ًا بػػػػالعمـ  وبالبیّ یثبػػػػت كػػػػوف الشػػػػخص ىاشػػػػمیّ  :ٗ٘ٔٔمسػػػػألة 
د مجػػػرّ یكفػػػي  أو مػػػا بحكمػػػو  وال فػػػي بمػػػده األصػػػميّ عي لػػػو بػػػذلؾ المػػػدّ  وباشػػػتيار 

عي كونػػو إلػػى مػػف یػػدّ  الياشػػميّ  دفػػع زكػػاة غیػػر   یجػػوز الالػػدعوى ولكػػف مػػع ذلػػؾ 
 ًا. ىاشمیّ 

 فصؿ
 ة أحكاـ الزكاةبقيّ 

عمػػى المالػػؾ توزیػػع زكاتػػو عمػػى جمیػػع األصػػناؼ  یجػػب ال :٘٘ٔٔمسػػألة 
الجمػع   لػو صػرفيا فیيػا  وال عمػى أفػراد صػنؼ واحػد  وال مراعػاة أقػؿّ  التي یجوز 

 ص واحد مف صنؼ واحد.لو إعطاؤىا لشخ فیجوز 
 نقؿ الزكاة مف بمػد إلػى غیػره  لكػف إذا كػاف المسػتحؽّ  یجوز  :ٙ٘ٔٔمسألة 

ف تمفػػػت بالنقػػػؿ یضػػػمف  موجػػػودًا فػػػي البمػػػد كانػػػت مؤونػػػة النقػػػؿ عمػػػى ال مالػػػؾ  وا 
  كمػػا ال ضػػماف فػػي البمػػد مسػػتحؽّ  یكػػف ـلػػتفػػریط إذا  ضػػماف مػػع التمػػؼ بغیػػر  وال

عمػػى  جػػرة النقػػؿ حینئػػذٍ نقميػػا بػػأمره  وأُ  ـ  ثُػػ قبضػػياو الفقیػػو فػػي قبضػػيا عنػػو فإذا وّكمػػ
 الزكاة.

ا دفعػػو زكػػاة عّمػػ بمػػد الزكػػاة جػػاز  إذا كػػاف لػػو مػػاؿ فػػي غیػػر  :ٚ٘ٔٔمسػػألة 
ة فیػػػو  وكػػػذا إذا كػػػاف لػػػو دیػػػف فػػػي ذّمػػػ عمیػػػو فػػػي بمػػػده ولػػػو مػػػع وجػػػود المسػػػتحؽّ 

كاؿ فػي احتسابو عمیو مف الزكػاة إذا كػاف فقیػرًا  وال إشػ جاز  شخص في بمد آخر 
 شيء مف ذلؾ.
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ًا عمیيػػا برئػػت الزكػػاة بصػػفتو ولّیػػ إذا قػػبض الحػػاكـ الشػػرعيّ  :ٛ٘ٔٔمسػػألة 
ف تمفت بعد ذلؾ بتفریط أو بدونو  أو دفعيا إلى غیر ذمّ   .المستحؽّ  ة المالؾ وا 

 ؽ الوجػػػػوب  نعػػػػـ یجػػػػوز تقػػػػدیـ الزكػػػػاة قبػػػػؿ تعّمػػػػ  یجػػػػوز ال :ٜ٘ٔٔمسػػػػألة 

ب  فػ ذا جػاء الوقػت احتسػبو زكػاًة بشػرط قرضػًا قبػؿ وقػت الوجػو  یعطي الفقیر  أف
یحتسػػبو زكػػاة بػػؿ یػػدفعيا إلػػى  ال لػػو أف فة االسػػتحقاؽ  كمػػا یجػػوز بقائػػو عمػػى صػػ

ذا أعطاه قرضًا فزاد عنػد المقتػرض زیػادة  ة الفقیر غیره ویبقى ما في ذمّ  قرضًا  وا 
 صمة أو منفصمة فيي لو ال لممالؾ  وكذلؾ النقص عمیو إذا نقص.متّ 

في دفػع الزكػاة عػف وقػت وجػوب اإلخػراج  التأخیر   یجوز ال :ٓٙٔٔمسألة 
و ػػػػػػوؿ إلیػػػػػػفتمػػػػؼ المػػػػاؿ قبػػػػؿ الوص ؽّ أّخػػػػره لطمػػػػب المسػػػػتح مػػػػف دوف عػػػػذر  فػػػػ فْ 

فْ ػػػیضم  لـ لممالػؾ  ضػمف  نعػـ یجػوز  - مػع العمػـ بوجػود المسػتحؽّ  - أّخػره ف  وا 
ه بػػؿ مػػع وجػػػود - مػػع عػػػدـ المسػػتحؽّ  عػػزؿ الزكػػاة مػػف العػػیف أو مػػػف مػػاؿ آخػػر 

 مػػع التفػػریط یضػػمنو إاّل  زوؿ زكػػاة  ویكػػوف أمانػػة فػػي یػػده الف المعػػفیتعػػیّ  - أیضػػاً 
مػػػػف دوف غػػػػرض  فػػػػي أدائػػػػو مػػػػع وجػػػػود المسػػػػتحؽّ  فػػػػي حفظػػػػو  أو مػػػػع التػػػػأخیر 

 صحیح. 
 كمػا إذا أّخػره النتظػار  - لغرض صػحیح وفي ثبوت الضماف إذا كاف التأخیر 

 - أو أزیػػػد ي ضػػػمف شػػػير فػػػ تػػػدریجاً  ف أو لئلیصػػػاؿ إلػػػى المسػػػتحؽّ معػػػی   مسػػػتحؽّ 
الزكاة تػابع ليػا فػي المصػرؼ   ونماءمراعاة االحتیاط في ذلؾ   یترؾ بلإشكاؿ  ف

 لممالؾ إبداليا بعد العزؿ.  یجوز الو 
ؼ فػػ ف كػػاف مػػع تِمػػإذا أتمػػؼ الزكػػاة المعزولػػة أو النصػػاب مُ  :ٔٙٔٔمسػػألة 

ف الموجػػب لمضػػماف فالضػػماف یكػػوف عمػػى المتمػػؼ دوف الم عػػدـ التػػأخیر  الػػؾ  وا 
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الرجػػػوع  الموجػػب لمضػػػماف فكبلىمػػا ضػػامف  ولمحػػاكـ الشػػرعيّ  كػػاف مػػع التػػأخیر 
ف رجػػع عمػػى عمػػى أیّ  يمػػا شػػاء  فػػ ف رجػػع عمػػى المالػػؾ رجػػع ىػػو عمػػى المتمػػؼ  وا 
 یرجع ىو عمى المالؾ.  ؼ لـالمتمِ 

قيػػا تػػو فقػػط  ولػػیس تعمّ ؽ الزكػػاة بعػػیف النصػػاب ال بمالیّ تتعّمػػ :ٕٙٔٔمسػػألة 
  ولكػف بػؿ بنحػو الحػؽّ  - ففي المعیّ  يّ مى وجو اإلشاعة أو الكمّ ع - بنحو الممؾ

یختمػػؼ عنيمػػا فػػي  الجنایػػة  بػػؿ بنحػػو آخػػر  الرىانػػة أو حػػؽّ  لػػیس عمػػى نحػػو حػػؽّ 
 بعض األحكاـ.

ذا باع المالؾ ما تعمّ  البیػع  سػواء وقػع عمػى  قت بو الزكاة قبػؿ إخراجيػا صػحّ وا 
المشػػػاع  ویجػػػب عمػػػى البػػػائع ف أو ة أو عمػػػى بعضػػػيا المعػػػیّ جمیػػػع العػػػیف الزكوّیػػػ

إخػػراج الزكػػػاة ولػػو مػػػف مػػاؿ آخػػػر  وأّمػػا المشػػػتري القػػابض لممبیػػػع فػػ ف اعتقػػػد أّف 
اّل یكػف   لػـخرجيا قبؿ البیع أو احتمػؿ ذلػؾ البائع قد أ  فیجػب عمیػو عمیػو شػيء  وا 

 لو الرجوع بيا عمیو. ؿ البائع جاز بَ إخراجيا  ف ف أخرجيا وكاف مغرورًا مف قِ 
جػػػػب قصػػػػد القربػػػػة فػػػػي أداء الزكػػػػاة حػػػػیف تسػػػػمیميا إلػػػػى ی :ٖٙٔٔمسػػػػألة 

ف أّدى قاصػدًا بػو  أو الحاكـ الشػرعيّ  المستحؽّ  أو العامػؿ المنصػوب مػف قبمػو  وا 
ف كاف آثمًا بعدـ قصده القربة.  الزكاة مف دوف قصد القربة تعّیف وأجزأ وا 

لػػػػو  لممالػػػػؾ التوكیػػػػؿ فػػػػي أداء الزكػػػػاة  كمػػػػا یجػػػػوز  یجػػػػوز : ٗٙٔٔمسػػػػألة 
  فینػػػوي المالػػػؾ حػػػیف الػػػدفع إلػػػى الوكیػػػؿ  فػػػي اإلیصػػػاؿ إلػػػى المسػػػتحؽّ  التوكیػػػؿ

 .ة إلى حیف اإلیصاؿ إلى المستحؽّ النیّ  واألحوط استحبابًا استمرار 
یقػػػبض عنػػػو الزكػػػاة مػػػف شػػػخص أو  ؿ شخصػػػًا فػػػي أفّكػػػیو  أف لمفقیػػػر  ویجػػػوز 

ف تمفت في یده.مطمقًا  وتبرأ ذمّ   ة المالؾ بالدفع إلى الوكیؿ وا 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضؼغ 

دفػػع الزكػػاة إلػػػى الفقیػػو الجػػامع لمشػػرائط فػػي زمػػػف  ال یجػػب :٘ٙٔٔمسػػألة 
ف كػػاف ىػػو األحػػوط اسػتحبابًا  نعػػـ تقػػدّ  و ال والیػة لممالػػؾ فػػي صػػرفيا ـ أّنػػالغیبػة وا 

فػػػي جممػػػة مػػػف مصػػػارفيا كالمصػػػرؼ الثالػػػث والرابػػػع وكػػػذا السػػػابع عمػػػى األحػػػوط 
دفعيػػا  الزومػػًا  فمػػو كػػاف ىنػػاؾ مػػا یوجػػب صػػرؼ الزكػػاة فػػي شػػيء منيػػا وجػػب إّمػػ

 أو االستئذاف منو في ذلؾ. إلى الحاكـ الشرعيّ 
ة أو غیرىػػػا مػػف أداء مػػػا عمیػػو مػػػف یجػػػب االسػػتیثاؽ بوصػػیّ  :ٙٙٔٔمسػػألة 

 ؿ فػي الخمػس وسػائر كما ىو الحػا - الزكاة بعد موتو إذا أدركتو الوفاة قبؿ أدائيا

ذا كػػػاف الػػػوارث مسػػػتحقّ  - الحقػػػوؽ الواجبػػػة ف لموصػػػي احتسػػػابيا عمیػػػو و  ًا جػػػاز وا  ا 
 ت حاؿ حیاتو.كاف واجب النفقة عمى المیّ 

تو ومؤونة عائمتػو سػنة یفي بمؤون ما عطى الفقیر یُ  أف یجوز  :ٚٙٔٔمسألة 
ا مف ذلؾ دفعة واحدة عمػى األحػوط لزومػًا  وأّمػ عطى أكثر یُ  أف  یجوز الواحدة  و 

 إعطػػاؤه  یجػػوز بلمؤونػػة سػنة نفسػػو وعائمتػػو فػػ قػػدار ى بمػػغ مإذا أعطػي تػػدریجًا حتّػػ
ة مػف مػف الزكػاة فػي طػرؼ القّمػ عطػى الفقیػر إشػكاؿ  وال حػّد لمػا یُ  الزائػد عمیػو بػبل

 فرؽ بیف زكاة النقدیف وغیرىما. غیر 
لمػف یأخػذ الزكػاة الػدعاء لممالػؾ  سػواء كػاف اآلخػػذ  یسػتحبّ  :ٛٙٔٔمسػألة 

الفقیػػػو أـ العامػػػػؿ أـ الفقیػػػػر  بػػػؿ ىػػػػو األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا فػػػي الفقیػػػػو الػػػػذي یأخػػػػذه 
 ة.بالوالی

و تخصػػیص أىػػؿ الفضػػؿ بزیػػادة النصػػیب  كمػػا أّنػػ یسػػتحبّ  :ٜٙٔٔمسػػألة 
أؿ  ْسػػیَ  فْ أؿ عمػى َمػػْسػػیَ  قػارب وتفضػػیميـ عمػػى غیػرىـ  ومػػف التػػرجیح األ یسػتحبّ 

حػات حات قػد تزاحميػا مرجّ التجّمؿ  وىذه مرجّ وصرؼ صدقة المواشي عمى أىؿ 
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 وأرجح. أىـّ 
رجػو فػي الصػدقة الواجبػة یكره لرّب الماؿ طمػب تمّمػؾ مػا أخ :ٓٚٔٔمسألة 

لمالػػؾ أولػػى بػػو وال كراىػػة  كمػػا بیعػػو بعػػد تقویمػػو فا والمندوبػػة  نعػػـ إذا أراد الفقیػػر 
 مف میراث أو غیره.  كراىة في إبقائو عمى ممكو إذا ممكو بسبب قيريّ  ال



 

 المقصد الرابع
 زكاة الفطرة

 فصؿ
 مف أحکاميا  شروط وجوب الفطرة وجممة

عمػى  - ةّیػوغ  والعقؿ  وعدـ اإلغماء  والغنػى  والحرّ ویشترط في وجوبيا: البم
لمغمػى والمممػوؾ والمجنػوف وا عمى الصبيّ تجب  بلف - وفي محمّ  تفصیؿ مذكور 

ـ فػػػي زكػػػاة ًة كمػػػا تقػػػدّ یممػػػؾ قػػػوت سػػػنة فعػػػبًل وال قػػػوّ  عمیػػػو والفقیػػػر  وىػػػو الػػػذي ال
 األمواؿ.

فػػػي وجوبيػػػا  بػػػر یعتو أّنػػػ عمػػػیيـ( )رضػػػواف ا تعػػػالیبػػػیف الفقيػػػاء  والمشػػػيور 
ؽ الغػروب  اجتماع الشروط المذكورة آنًا مػا قبػؿ الغػروب لیمػة العیػد إلػى أف یتحّقػ

تجػب  وكػذا إذا كانػت   غػروب بمحظػة أو مقارنػًا لمغػروب لػـف ذا فقد بعضيا قبؿ ال
قػػػت مفقػػودة فاجتمعػػت بعػػد الغػػػروب  ولكػػف األحػػوط وجوبػػػًا إخراجيػػا فیمػػا إذا تحقّ 

 بعده أیضًا ما داـ وقتيا باقیًا.الشروط مقارنة لمغروب بؿ 
ف یعولػو  طػرة عػف نفسػو وعّمػإخػراج زكػاة الف لمفقیػر  یستحبّ  :ٔٚٔٔمسألة 

ذا  ؽ ىػو یتصػػدّ  ـ  ثُػ ؽ بػػو عمػى بعػض عیالػػو  صػػاع واحػد تصػدّ عنػده إاّل یكػف  لػـوا 
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 مػػنيـ وىكػػذا یػػدیرونيا بیػػنيـ  واألحػػوط اسػػتحبابًا عنػػد انتيػػاء الػػدور  بػو عمػػى آخػػر 

أو  األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا إذا كػػػػاف فػػػػیيـ صػػػػغیر    كمػػػػا أفّ األجنبػػػػيّ ؽ عمػػػػى التصػػػػدّ 
 ي عنو.نفسو ویؤدّ ل مجنوف أف یأخذه الوليّ 

یشػػػترط فػػػي وجػػػوب زكػػػاة الفطػػػرة اإلسػػػبلـ  فتجػػػب عمػػػى  ال :ٕٚٔٔمسػػػألة 
تسػقط عػف المخػالؼ إذا  بعػد المیػؿ سػقطت الزكػاة عنػو  وال و إذا أسمـولكنّ  الكافر 
 مذىبنا بعد اليبلؿ. اختار 

 یجب في أداء زكاة الفطػرة قصػد القربػة عمػى النحػو المعتبػر  :ٖٚٔٔمسألة 

 (.ٖٙٔٔفي المسألة ) في زكاة الماؿ وقد مّر 
 - مػػػػةقدّ تالمسػػػػتجمع لمشػػػػروط الم - ؼعمػػػػى المكّمػػػػیجػػػػب  :ٗٚٔٔمسػػػػألة 

مػػف یعػػوؿ بػػو  واجػػب النفقػػة كػػاف أـ  یخػػرج زكػػاة الفطػػرة عػػف نفسػػو وعػػف كػػؿّ  أف
   مسممًا أـ كافرًا  صغیرًا أـ كبیرًا.غیره  قریبًا أـ بعیداً 

كمػا إذا دعػا  - تػاً قّ ف یعولػو مضػیفو ولػو مو عػّد عرفػًا مّمػی  لػـ ا الضیؼ فػ فوأمّ 
ا إذا تجػب فطرتػو عمػى المضػیؼ  وأّمػ  لػـ - عنده لیمة العید ى اإلفطار شخصًا إل

عیػد بلؿ وبقي عنػده لیمػة العّد كذلؾ فتجب عمیو فطرتو فیما إذا نزؿ عمیو قبؿ الي
ف لـ  یأكؿ عنده  وكذلؾ فیما إذا نزؿ بعده عمى األحوط لزومًا.  وا 

دؽ كونػو یكؼ ذلؾ فػي صػ  ا بذؿ لغیره مااًل یفي بنفقتو لـإذ :٘ٚٔٔمسألة 
ة  بمعنػػػى كونػػػو تحػػػت نػػػوع مػػػف التبعّیػػػ فػػػي صػػػدؽ )العیمولػػػة( مػػػف عیالػػػو فیعتبػػػر 

 ة قصیرة.كفالتو في معیشتو ولو في مدّ 
 إذا و عمػػػػػػى غیػػػػػػره سػػػػػػقطت عنػػػػػػو  إاّل بػػػػػػت فطرتػػػػػػوج فْ َمػػػػػػ :ٙٚٔٔمسػػػػػػألة 

و یجػب عمػػى األحػػوط أداؤىػػا یخرجيػػا مػػف وجبػػت عمیػو عصػػیانًا أو نسػػیانًا  ف ّنػػ  لػـ
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 مة.عمى نفسو إذا كاف مستجمعًا لمشروط المتقدّ 
ذا كػػػاف المعیػػػؿ فقیػػػرًا وجبػػػت الفطػػػرة عمػػػى العیػػػاؿ إذا اجتمعػػػت فػػػیيـ شػػػروط  وا 

تسػػقط عػػنيـ ولػػزميـ إخراجيػػا عمػػى   لػػـ ر اىػػا عػػنيـ المعیػػؿ الفقیػػولػػو أدّ الوجػػوب  
 األحوط لزومًا.
ا إذا تجػب عمیػو فطرتػو  وأّمػ  إذا ولػد لػو ولػد بعػد الغػروب لػـ :ٚٚٔٔمسألة 

اّل  ّدا عیػػااًل لػػو وجبػػت عمیػػو فطرتيمػػا ج امػػرأة فػػ ف ُعػػولػػد قبػػؿ الغػػروب أو تػػزوّ   وا 
ذا لػـ ذا فسػيا إوجبػت فطػرة الزوجػة عمػى نیعػؿ بيمػا أحػد   فعمى مف عػاؿ بيمػا  وا 

 تجب فطرة المولود.  مة  ولـاستجمعت الشروط المتقدّ 
إذا كػػاف شػػخص عیػػااًل الثنػػیف وجبػػت فطرتػػو عمیيمػػا عمػػى  :ٛٚٔٔمسػػألة 

ة لزومػًا عػدـ سػقوط حّصػ واألحػوط - أحػدىما تسػقط عنػو نحو التوزیع  ومع فقر 
الشػػروط  تمػػع فقرىمػػا تسػػقط عنيمػػا  فتجػػب عمػػى العیػػاؿ إف اسػػتجمعو  -  اآلخػػر

 مة.تقدّ الم

 فصؿ
 جنس زکاة الفطرة ومقدارىا

الضػػابط فػي جػػنس زكػػاة الفطػػرة أف یكػوف قوتػػًا شػػائعًا ألىػػؿ  :ٜٚٔٔمسػػألة 
ف  یتعارؼ عندىـ التغذّ البمد یقتصروا عمیو  سػواء أكػاف مػف األجنػاس   لـ ي بو وا 

رة  وأّمػػػا والػػػذُّ  رز یرىػػػا كػػػاألوالزبیػػػب( أـ مػػػف غ والتمػػػر  األربعػػػة )الحنطػػػة والشػػػعیر 
ف كػاف مػف األجنػاس  یكوف ال ما كذلؾ فاألحوط لزومًا عػدـ إخػراج الفطػرة منػو وا 

تخػػرج الفطػػرة مػػف القسػػـ المعیػػب  ویجػػزئ  ال زومػػًا أفاألحػػوط ل األربعػػة  كمػػا أفّ 



 ػؼغ/  جنس زکاة الفطرة كمقدارها -كتاب الزکاة  

 

عمػػػى قیمػػػة وقػػػت  دفػػػع القیمػػػة مػػػف النقػػػود بػػػداًل عػػػف األجنػػػاس المػػػذكورة  والمػػػدار 
 ؼ.بمد المكمّ  داء ال الوجوب  وبمد اإلخراج الاأل

یيػػا زكػػاة الفطػػرة )صػػاع( وىػػو أربعػػة أمػػداد ویكفػػي ف مقػػدار  :ٓٛٔٔمسػػألة 
 إخراج ثبلث كیمو غرامات. 

ف كانػت قیمتػو تسػاو یجزئ مػا دوف الصػاع مػف الجّیػ وال ي قیمػة صػاع مػف د وا 
حػػػػػاد یشػػػػػترط اتّ  ؽ مػػػػػف جنسػػػػػیف  والالصػػػػػاع الممّفػػػػػ یجػػػػػزی   الد  كمػػػػػا الجّیػػػػػ غیػػػػػر 

یخرجػو عػف بعضػيـ  حػاد مػاالو  وال اتّ یخرجو عف عی ما یخرجو عف نفسو مع ما
 . یخرجو عف البعض اآلخر مع ما

 فصؿ
 وقت وجوب زكاة الفطرة
)رضػػواف ا بػػیف الفقيػاء  تجػب زكػاة الفطػػرة بػدخوؿ لیمػة العیػػد عمػى المشػيور 

صػبلة  یصػؿ    إلػى زواؿ الشػمس یػوـ العیػد لمػف لػـتأخیرىا  ویجوز   عمیيـ( تعالی
ذا عزليػػا تأخیرىػػا عػػف صػػبلة العیػػد لمػػف یصػػمّ  العیػػد  واألحػػوط لزومػػًا عػػدـ یيا  وا 

یػدفع   لػـ ف ونحػو ذلػؾ  فػ فمعػیّ  فقیر  تظار في الدفع إذا كاف الن لو التأخیر  جاز 
یيػػا تسػػقط عنػػو عمػػى األحػػوط لزومػػًا  ولكػػف یؤدّ   ى زالػػت الشػػمس لػػـزؿ حتّػػیعػػ  ولػػـ

 ة األداء والقضاء.بعدئٍذ بقصد القربة المطمقة مف دوف نیّ 
ف كػػػػاف  تقػػػػدیـ زكػػػػاة الفطػػػػرة فػػػػي شػػػػير  یجػػػػوز  :ٔٛٔٔة مسػػػػأل رمضػػػػاف  وا 

 احتسابو عند دخوؿ وقتيا. ـ  ثُ  األحوط استحبابًا التقدیـ بعنواف القرض
مػة عزؿ الفطرة فػي مػاؿ مخصػوص مػف األجنػاس المتقدّ  یجوز  :ٕٛٔٔمسألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼؼغ 

ث عزليػػػا فػػي األزیػػػد منيػػا بحیػػػ - عمػػػى األحػػوط - یجػػوز الأو مػػف النقػػود بقیمتيػػػا  و 
ؼ  وىكػذا عزليػا فػي مػاؿ مشػترؾ بینػو وبػیف یكوف المعزوؿ مشتركًا بینيػا وبػیف المكّمػ

ف كاف مالو بقدرىا.  غیره وا 
 بػ ذف اّل إ تبػدیميا  یجػوز بلنػت فػیّ إذا عزؿ الفطػرة فػي مػاؿ تع :ٖٛٔٔمسألة 

ف الحػػػػػاكـ الشػػػػػرعيّ  دفعيػػػػػا ضػػػػػمنيا إذا تمفػػػػػت مػػػػػع إمكػػػػػاف الػػػػػدفع إلػػػػػى  ر أّخػػػػػ  وا 
 في زكاة الماؿ. ّر عمى ما م المستحؽّ 

أو نائبػػو  )عمیػػو السػػبلـ( نقػػؿ زكػاة الفطػػرة إلػػى اإلمػػاـ یجػػوز  :ٗٛٔٔمسػػألة 
ف كػػاف فػػي البمػػد مػػف یسػػتحقّ  يا  واألحػػوط لزومػػًا عػػدـ النقػػؿ إلػػى غیرىمػػا خػػارج وا 

 عػػف بمػػػد التكمیػػؼ إلػػى غیػػره جػػػاز  فیػػػو  نعػػـ إذا سػػافر  البمػػد مػػع وجػػود المسػػتحؽّ 

 .   دفعيا في البمد اآلخر

 فصؿ
 مصرؼ زكاة الفطرة

األحػػػػػوط لزومػػػػػًا اختصػػػػػاص مصػػػػػرؼ زكػػػػػاة الفطػػػػػرة بػػػػػالفقراء والمسػػػػػاكیف مػػػػػع 
 مة في زكاة الماؿ.استجماع الشروط المتقدّ 

ذا  إلػى غیػرىـ مػػف دفعيػا  يا مػف المػؤمنیف جػػاز فػي البمػد مػػف یسػتحقّ  یكػف لػـوا 
 إعطاؤىا لمناصب.  یجوز الالمسممیف و 

فطػػػرة    وتحػػػؿّ عمػػػى الياشػػػميّ  الياشػػػميّ  تحػػػـر فطػػػرة غیػػػر  :٘ٛٔٔمسػػػألة 
اف العیػاؿ وغیره  والعبرة عمى المعیػؿ دوف العیػاؿ  فمػو كػ عمى الياشميّ  الياشميّ 
ذا كػػػاف المعیػػػؿ ىاشػػػمیّ فطرتػػػو عمػػػى الياشػػػميّ  تحػػػؿّ   ًا دوف المعیػػػؿ لػػػـىاشػػػمیّ  ًا   وا 



 ؽؼغ/  مصرؼ زكاة الفطرة -كتاب الزکاة  

 

 .حّمت فطرتو عمى الياشميّ  ىاشميّ  والعیاؿ غیر 
إلػػػػى الفقػػػراء بنفسػػػو  واألحػػػػوط لممالػػػػؾ دفػػػع فطرتػػػو  یجػػػوز  :ٙٛٔٔمسػػػألة 

 استحبابًا واألفضؿ دفعيا إلى الفقیو.
 إذا اجتمػػػع جماعػػػة مػػػف صػػػاع إاّل  أقػػػؿّ  یػػػدفع لمفقیػػػر  ال واألحػػػوط اسػػػتحبابًا أف

 أف یعطي الواحد أصواعًا. تسعيـ  ویجوز  ال
الفقػراء  وینبغػي  تقدیـ األرحاـ والجیػراف عمػى سػائر  یستحبّ  :ٚٛٔٔمسألة 

 والدیف والفضؿ. الترجیح بالعمـ
 العالمیف وا سبحانو أعمـ والحمد  ربّ 
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 كتاب الخمس

 وفیو مبحثاف:

 ؿالمبحث األوّ 
 فيما يجب فيو الخمس
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 الغنائـ : ؿوّ  األ
و ّنػػف  الػػذیف یحػػّؿ قتػػاليـ  ار المنقولػػة المػػأخوذة بالقتػػاؿ مػػف الكّفػػ المنقولػػة وغیػػر 
 یكػػف  لػػـا إذا وأّمػػ  )عمیػػو السػػبلـ( مػػاـإذا كػػاف القتػػاؿ بػػ ذف اإلیثبػػت فیيػػا الخمػػس 

ف كػػاف لمػػدفاع عػػف المسػػممیف عنػػد ىجػػوـ الكّفػػالقتػػاؿ ب ذنػػو فالغنیمػػة كمّ   ار يػػا لػػو وا 

 عمیيـ.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظؽغ 

 )عمیػػػػػو السػػػػػبلـ( ویسػػػػػتثنى مػػػػػف الغنیمػػػػػة فیمػػػػػا إذا كػػػػػاف القتػػػػػاؿ بػػػػػ ذف اإلمػػػػػاـ
یكػػػوف لمممػػػوؾ    ومػػػايـیصػػػطفیو منيػػػا لنفسػػػو  وكػػػذا قطػػػائع الممػػػوؾ لخواّصػػػ مػػػا

األراضػػػي التػػػي    كمػػػا أفّ )عمیػػػو السػػػبلـ( بػػػو مخػػػتّص  جمیػػػع ذلػػػؾ أنفسػػػيـ  فػػػ فّ 
 لیست مف األنفاؿ ىي فيء لممسممیف مطمقًا.

یػػػػرتبط بػػػػالحرب  ال االقتػػػػاؿ مّمػػػػ بغیػػػػر  ار خػػػػذ مػػػػف الكّفػػػػمػػػػا یؤ  :ٛٛٔٔمسػػػػألة 
إذا كػاف ىػذا  - كمػا سػیأتي - یثبت فیػو خمػس الغنیمػة بػؿ خمػس الفائػدة وشؤونيا ال

اّل  فػاألحوط  - كما إذا كػاف غػدرًا ونقضػًا لؤلمػاف الممنػوح ليػـ - األخذ منيـ جائزًا  وا 
 لزومًا رّده إلیيـ.
فػػػػي وجػػػػوب الخمػػػػس فػػػي الغنیمػػػػة بموغيػػػػا قیمػػػػة   یعتبػػػر ال :ٜٛٔٔمسػػػػألة 
   ًا مف الذىب المسكوؾ.مثقااًل صیرفیّ  خمسة عشر 
اّل ف ىػػو متكػػوف لمسػػمـ أو غیػػره مّمػػ ال أف ویعتبػػر  ىػػا  وجػػب ردّ حتػػـر المػػاؿ  وا 

بطریػػػؽ الغصػػػب أو غیػػػره  ا إذا كػػػاف فػػػي أیػػػدیيـ مػػػاؿ لمحربػػػيّ عمػػػى مالكيػػػا  وأّمػػػ
 فیجري عمیو حكـ ماليـ.

ؾ المػػؤمف مػاؿ الناصػب وأداء خمسػو إشػػكاؿ تمّمػ فػي جػواز  :ٜٓٔٔمسػألة 
 فاألحوط لزومًا تركو. 

 المعدف : الثاني
قیػػػؽ والفیػػػروزج والیػػػاقوت والكحػػػؿ حػػػاس والعة والرصػػػاص والنُّ كالػػػذىب والفّضػػػ

والنػػورة  ّص والػػنفط والكبریػػت ونحوىػػا  واألحػػوط وجوبػػًا إلحػػاؽ الَجػػ والممػػح والقیػػر 
 ـ. ونحوىما بما تقدّ 



 عؽغ/  (المقدف) لخمسما يجب فيى ا - كتاب الخمس 

 

ف أفّ  تػػػػار والمخ أرضػػػػو منيػػػػا  ولكػػػػف یثبػػػػت  تكػػػػف  لػػػػـ المعػػػػدف مػػػػف األنفػػػػاؿ وا 
ء شػا ج عمػى تفصػیؿ سػیأتي إفخػِر ِ الخمس في المستخرج منو ویكوف الباقي لممُ 

 .تعالى ا
یشترط في وجوب الخمػس فػي المعػدف النصػاب  وىػو قیمػة  :ٜٔٔٔمسألة 

ًا مػػف الػذىب المسػػكوؾ( سػواء أكػػاف المعػدف ذىبػػًا أـ مثقػػااًل صػیرفیّ  )خمسػة عشػر 
الخمػػس فیػػو بعنػػواف  یجػػب المػػف ذلػػؾ    فػػ ذا كانػػت قیمتػػو أقػػؿّ ة أو غیرىمػػافّضػػ

نّ   ما یدخؿ في أرباح السنة.المعدف  وا 
فػػي حػاؿ اإلخػراج بعػد اسػتثناء مؤونتػػو دوف  المػذكور  بموغػو المقػدار  ر والمعتبػ

مػػا یجػػب إخػػراج الخمػػس مػػف البػػاقي بعػػد اسػػتثناء مؤونػػة مؤونػػة التصػػفیة  نعػػـ إنّ 
 خرى.المؤف األُ  التصفیة وسائر 

ف  :ٕٜٔٔمسػػألة  إذا أخػػرج المعػػدف دفعػػات كفػػى بمػػوغ المجمػػوع النصػػاب وا 
 - ویمػػػة ولػػػو لمػػػانع خػػػارجيّ إذا أىممػػػو فتػػػرة ط رجػػػع  نعػػػـ ـ  ثُػػػ أعػػػرض فػػػي األثنػػػاء

 البلحؽ إلى السابؽ. یضـّ  ال - عرفًا عامبًل في المعدف عدّ ی  بحیث لـ
واحػػد  ة كػػؿّ یبمػػغ حّصػػ  إذا اشػػترؾ جماعػػة فػػي اإلخػػراج ولػػـ :ٖٜٔٔمسػػألة 

ف بمغ المجموع نصابًا. یجب لـمنيـ النصاب   الخمس فیو وا 
یكػػف   لػػـو إذا  أّنػػمقػػًا مػػف األنفػػاؿ  إاّل المعػػدف مط أفّ  قػػد مػػّر  :ٜٗٔٔمسػػألة 

 ظاىرًا فيو عمى ثبلثة أقساـ:
بػیف الفقيػاء  یمحقيػا حكمػًا  والمشػيور  إذا كاف فػي األرض الممموكػة أو مػاما  .ٔ

و حینئػػٍذ ممػػؾ لمالػػؾ األرض  فػػ ف أخرجػػو غیػػره بػػدوف أّنػػعمػػیيـ(  )رضػػواف ا تعػػالی
خػاٍؿ عػف اإلشػكاؿ  فػاألحوط لزومػًا  ر إذنو فيو لمالكيا وعمیو الخمس  ولكف ىذا غیػ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / غؽغ 

فػػي حسػػـ  یتراضػػیا فمیراجعػػا الحػػاكـ الشػػرعيّ   مػػا التراضػػي بصػػمح أو نحػػوه  فػػ ف لػػـلي
 النزاع بینيما.

التػي ىػي ممػؾ لممسػممیف مػف دوف  ما إذا كاف فػي األرض المفتوحػة عنػوة .ٕ
ف فیيػا  والواجػب حینئػٍذ االسػتئذاف فػي اسػتخراجو مػ ف حػؽّ یكوف لشخص معػیّ  أف

 أو نائبو  ف ذا استخرجو ب ذنو ممكو وعمیو الخمس. )عمیو السبلـ( اإلماـ
مػػػا إذا كػػػاف فػػػي األراضػػػي األنفػػػاؿ  وال حاجػػػة حینئػػػٍذ إلػػػى االسػػػتئذاف فػػػي  .ٖ

یقتضػي المنػع  عنواف ثػانويّ  لوال طروّ  - لجمیع المؤمنیف استخراجو بؿ ىو جائز 
 باقي لو.ف ذا استخرجو أحد وجب فیو الخمس ویكوف ال - عنو

 الختبػار في بموغ المعدف النصػاب فػاألحوط وجوبػًا ا إذا شؾّ  :ٜ٘ٔٔمسألة 

ف لػػو یتبػػیّ   عمیػػو الخمػػس  وكػػذا إذا اختبػػره فمػػـیجػػب  المػػع اإلمكػػاف  ومػػع عدمػػو 
 شيء. 

 الكنز : الثالث
ة والخػػػػروج عػػػػف معرضػػػػیّ  طػػػػرأ عمیػػػػو االسػػػػتتار وىػػػػو المممػػػػوؾ المنقػػػػوؿ الػػػػذي 

دارًا أو ػػػًا أو جػػػفیػو أرض ر ػػػػاف المستتػیكػوف المكػ أففرؽ بػیف  ؼ  مف غیر التصرّ 
 متعارؼ. أف یكوف وجوده فیو أمرًا غیر  ا  ولكف یعتبر ػػغیرىم

ذلػػػؾ بالػػػػذىب  یخػػػػتّص  یممكػػػػو بالحیػػػازة وعمیػػػػو الخمػػػس  وال فمػػػف وجػػػػد الكنػػػز 
 المسػػػكوؾ منيمػػػا أیضػػػًا  وكػػػذلؾ األحجػػػار  ة المسػػػكوكیف بػػػؿ یشػػػمؿ غیػػػر والفّضػػػ

 مطمؽ األمواؿ النفیسة.الكریمة بؿ 
كونػػػو شػػػرعًا مػػػااًل بػػػبل مالػػػؾ أو عػػػدـ كونػػػػو  ؾ الكنػػػز تمّمػػػ فػػػي جػػػواز  ویعتبػػػر 
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اإلسػػبلـ  مواتػػًا كػػاف حػػاؿ  الحػػرب أـ فػػي دار  لمحتػػـر المػػاؿ سػػواء وجػػد فػػي دار 
 .یكف لـ اإلسبلـ أـ  سواء كاف عمیو أثر أىميا  و  الفتح أـ عامرة أـ في خربة بادَ 

نصػػػابي الػػػذىب  لخمػػػس فیػػػو بمػػػوغ النصػػػاب  وىػػػو أقػػػؿّ ویشػػػترط فػػػي وجػػػوب ا
 (.ٓٔٔٔا في المسألة )ة في وجوب الزكاة  وقد مرّ ة مالیّ والفضّ 
 - تفصػػػؿ بینيػػػا فتػػػرة طویمػػػة  إذا لػػػـ - ف اإلخػػػراج دفعػػػة ودفعػػػاتبػػػی فػػػرؽ الو 

ویجػػػري ىنػػػا أیضػػػًا اسػػػتثناء المؤونػػػة  وحكػػػـ بمػػػوغ النصػػػاب بعػػػد اسػػػتثناء مؤونػػػػة 
ـ فػػػي جماعػػػة فیػػػو إذا بمػػػغ المجمػػػوع النصػػػاب كمػػػا تقػػػدّ  اإلخػػػراج  وحكػػػـ اشػػػتراؾ

 .المعدف
ف  یصػػػالو إلػػػى ف مػػػف إموجػػػود ىػػػو أو وارثػػػو فػػػ ف تمّكػػػ يّ و لمسػػػمـ أو ذّمػػػعمػػػـ أّنػػػوا 
ف مالكػػػو المالػػػؾ  ى عمیػػػو حكػػػـ مجيػػػوؿ مػػػف معرفتػػػو جػػػر  یػػػتمّكف  لػػػـ وجػػػب ذلػػػؾ  وا 
ف لزومػػًا   یعػػرؼ لػػو وارثػػًا جػػرى عمیػػو حكػػـ إرث مػػف ال وارث لػػو عمػػى األحػػوط  لػػـ وا 

وجػود الػوارث  یعػّد موجبػًا لعػدـ إحػراز  قػدیمًا بحػدّ  يّ نعـ إذا كاف المالؾ المسمـ أو الذمّ 
 . لو جرى عمیو حكـ الكنز

ممكيػا باإلحیػاء  في األرض الممموكة لػو فػ فْ  إذا وجد الكنز  :ٜٙٔٔمسألة 
فْ ػػػمجػرت عمیػػو األحكػػاـ المتقدّ   ؽػػػػؾ السابػػػػالو المػػػػراء ونحػوه عّرفػػػػا بالشػػػػممكي ة  وا 

عاه دفعػو إلیػو ف ف ادّ  - ًا بوإذا كاف ذا ید عمیيا واحتمؿ كونو لو احتمااًل معتدّ  -
اّل   راجػػع مػػػف ممكيػػا قبمػػػو كػػذلؾ وىكػػػذا  فػػػ ف نفػػاه الجمیػػػع جػػرت عمیػػػو األحكػػػاـ وا 

مة  وكذلؾ الحاؿ فیما إذا وجده في ممؾ غیػره إذا كػاف تحػت یػده ب جػارة أو المتقدّ 
 نحوىا.

ة فوجػػػد فػػػي جوفيػػػا مػػػااًل كػػػاف حكمػػػو حكػػػـ إذا اشػػػترى داّبػػػ :ٜٚٔٔمسػػػألة 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼؽغ 

الػػػػذي یجػػػػده فػػػػي األرض المشػػػػتراة فػػػػي لػػػػزوـ تعریػػػػؼ البػػػػائع عمػػػػى الػػػػنيج  الكنػػػػز 
ف - ؼ لػو مالكػًا أخػرج خمسػویعػر   لػـ ـ  ف فالمتقدّ  عمػى  یبمػغ نصػاب الكنػز   لػـ وا 

 ویكوف الباقي لو. - األحوط لزوماً 
ى السػػمكة إذا احتمػػؿ أف یكػػوف مػػا ة حتّػػاّبػػالد وىكػػذا الحكػػـ فػػي الحیػػواف غیػػر 

وكػػاف البػػػائع أو  ى فػػػي حػػوض خػػاّص فػػي جوفيػػا لمػػف سػػػبقو  كمػػا إذا كانػػت ترّبػػ
 أو شبيو. ؿ ب طعاميا دوف ما إذا كاف قد اصطادىا مف البحر غیره یتكفّ 

 بالغوص ما أخرج مف البحر : الرابع
 وغیره مف الحیواف.  ونحوه  ال مثؿ السمؾ مف الجوىر  

 فػػػػي وجػػػػوب الخمػػػػس فیمػػػػا یخػػػػرج بػػػػالغوص بمػػػػوغ یعتبػػػػر  :ٜٛٔٔلة مسػػػػأ
مػف الػذىب المسػكوؾ(  المثقػاؿ الصػیرفيّ   واحػد )أي النصاب  وىو قیمة دینػار 

 خمس فیما ینقص عف ذلؾ. فبل
مػػنيـ  یبمػػغ نصػػیب كػػؿ    إذا اشػػترؾ جماعػػة فػػي الغػػوص ولػػـ :ٜٜٔٔمسػػألة 
  عػدف  كمػا یجػري ىنػا مػا مػرّ نظیػره فػي الم  الخمس فیو كما مرّ  یجب  لـالنصاب 

 بموغو النصاب بعد استثناء مؤونة اإلخراج. فیو مف اعتبار 
ف غوص فػاألحوط وجوبػًا جریػاف حكػـ و إذا أخرج بآلة مف د :ٕٓٓٔمسألة 

 الغوص عمیو.
فیمػػػػا یخػػػػرج منيػػػػا  العظیمػػػػة حكميػػػػا حكػػػػـ البحػػػػر  األنيػػػػار : ٕٔٓٔمسػػػػألة 

 بالغوص.
بمػوغ  ـ مػف اعتبػار نػوع وعدمػو فیمػا تقػدّ حػاد البػیف اتّ  فػرؽ ال :ٕٕٓٔمسألة 
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خػرج یبمػػغ یخػرج بػػالغوص  فػ ذا كػاف مجمػػوع مػا أُ ؽ الخمػػس بمػا النصػاب فػي تعّمػ
ف كاف مف أنواع مختمفة.  النصاب وجب فیو الخمس وا 

خػرج بػالغوص  بػؿ یجػب فیػو إف أُ  یجب الخمس فػي العنبػر  :ٖٕٓٔمسألة 
ف أُ   خذ مف وجو الماء أو الساحؿ.وا 

نػػػة فیػػػو المتكوّ  مػػػف األمػػػواؿ غیػػػر   مػػػا یسػػػتخرج مػػػف البحػػػر :ٕٗٓٔمسػػػألة 
یػػدخؿ تحػػت عنػػواف الغػػوص  كمػػا إذا غرقػػت سػػفینة وتركيػػا أصػػحابيا وأبػػاحوا  ال

ذلػػػؾ یػػػدخؿ فػػػي  مػػػا فیيػػػا لمسػػػتخرجو فاسػػػتخرج شػػػخص لنفسػػػو شػػػیئًا منيػػػا  فػػػ فّ 
 ة.األرباح السنویّ 

 مف المسمـ كيا الكافر األرض التي تممّ : الخامس
 )رضػواف ا تعػػالیبػیف الفقيػاء  عمػى المشػيور  - بػة أو نحػو ذلػؾببیػع أو ى 

ؿ  یخمػػػػو عػػػػف إشػػػػكا وت الخمػػػػس فیيػػػػا بمعنػػػػاه المعػػػػروؼ الولكػػػػف ثبػػػػ - عمػػػػیيـ(
 مراعاة االحتیاط فیو. یترؾ بلف

 الحالؿ المخموط بالحراـ: السادس
 لػػو معرفػػة صػػاحبو وال مقػػداره بحیػػث احتمػػؿ زیادتػػو ر یتیّسػػ  ولػػـ ز یتمّیػػ  إذا لػػـ 

بػػ خراج خمسػو  واألحػػوط وجوبػػًا إعطػػاؤه  و یحػػؿّ عمػى الخمػػس ونقیصػػتو عنػو  ف ّنػػ
مػػف الخمػػس والصػػدقة عػػف المالػػؾ إلػػى مػػف یكػػوف مصػػرفًا لمخمػػس  بقصػػد األعػػـّ 

 ولمجيوؿ المالؾ معًا.
ذا عَ  و یػػػػنقص عنػػػػو لزمػػػػو الحػػػػراـ یزیػػػػد عمػػػػى الخمػػػػس أو أّنػػػػ المقػػػػدار  أفّ  ـَ ِمػػػػوا 

منػو  الخمػط بتقصػیر  یكف ـلو حراـ إذا یعمـ أنّ  الذي مقدار ؽ عف المالؾ بالالتصدّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾؽغ 

اّل  قاصػدًا بػو  و إلػى الفقیػر ؽ بالزائػد ولػو بتسػمیـ المػاؿ كّمػ فاألحوط وجوبًا التصػدّ وا 
 ة كػؿ  فػي تعیػیف حّصػ یتصػالح ىػو والفقیػر  ـ  ثُػ المجيػوؿ مالكػو  ؽ بالمقػدار التصدّ 
 .كـ الشرعيّ ؽ ب ذف الحاًا أف یكوف التصدّ ػػوط لزومػػا  واألحػػمنيم

ذا عَ  ؽ بػػػو عنػػػو سػػػواء أكػػػاف لػػػو معرفػػػة المالػػؾ تصػػػدّ  ر یتیّسػػػ  ولػػػـ المقػػػدار  ـَ ِمػػوا 
منػػػػو  واألحػػػػوط وجوبػػػػًا  كػػػػاف أكثػػػر منػػػػو أـ  الخمػػػػس أـ كػػػاف أقػػػػؿّ  الحػػػراـ بمقػػػػدار 

 .ؽ ب ذف الحاكـ الشرعيّ یكوف التصدّ  أف
ف عَ  ي معػو بصػمح ف ف أمكػف التراضػ لو معرفة المقدار  ر یتیسّ   المالؾ ولـ ـَ مِ وا 

اّل   الخمػػط بتقصػػیر یكػػف  لػػـالمعمػػوـ إلیػػو إذا  المقػػدار  بػػردّ  اكتفػػى أو نحػػوه فيػػو  وا 

اّل  یتخاصػما فػي تحدیػد   الزائػد أیضػًا  ىػذا إذا لػـ لمقدار ا  فاألحوط لزومًا ردّ منو وا 
اّل  المقدار   فیفصؿ النزاع بینيما.  تحاكما إلى الحاكـ الشرعيّ أو في تعیینو وا 
ف   وجب دفعو إلیو ویكوف التعییف بالتراضي بینيما. لمالؾ والمقدار ا ـَ مِ عَ وا 

صػاحبو بعینػو بػؿ عممػو یعمػـ   لػـالماؿ الحراـ و  قدر  ـَ مِ إذا عَ  :ٕ٘ٓٔمسألة 
ه عمیػػػػو البػػػػاقي أو عػػػاه أحػػػػدىـ وأقػػػرّ أعمميػػػػـ بالحػػػاؿ  فػػػػ ف ادّ  فػػػي عػػػػدد محصػػػور 

ف ادّ مو إلیو ویكوف التعییف بالتراضي و لیس ليـ سمّ اعترفوا بأنّ  عػاه أزیػد بینيمػا  وا 
اّل  مف واحد ف ف تراضوا بصمح  ف الرجػوع إلػى الحػاكـ الشػرعيّ  تعػیّ أو نحوه فيػو وا 

ف أظير  الجمیع جيميـ بالحاؿ وامتنعوا عػف التراضػي بیػنيـ  في حسـ الدعوى  وا 
   جرائيا.أو وكیمو إل ي الحاكـ الشرعيّ یمـز العمؿ بالقرعة  واألحوط لزومًا تصدّ 

المػاؿ وعمػػـ صػاحبو فػي عػػدد  لػو معرفػػة قػدر  ر یتیّسػ  فیمػا إذا لػػـ وىكػذا الحكػـ
الحػراـ فػي صػورة  ة الخػروج عػف عيػدة المقػدار ـ في كیفیّ ما تقدّ   أفّ محصور  إاّل 

 یجري ىنا أیضًا. - في أصؿ المسألة - الجيؿ بو والعمـ بالمالؾ
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لمخمػػس  فػػ ف عمػػـ  تػػو مػػاؿ حػػراـ فػػبل محػػؿّ إذا كػػاف فػػي ذمّ  :ٕٙٓٔمسػػألة 
فاره وعػػػػرؼ صػػػػاحبو ردّ نسػػػػو ومقػػػػدج یعرفػػػػو فػػػػ ف كػػػػاف فػػػػي عػػػػدد   لػػػػـ ه إلیػػػػو  وا 

فط وجوبػػػًا استفػػاألحو  محصػػور  ف یمكػػف  لػػػـ رضػػاء الجمیػػع  وا  عمػػؿ بالقرعػػػة  وا 
یكػػوف بػػ ذف  ؽ بػػو عنػػو  واألحػػوط وجوبػػًا أفتصػػدّ  محصػػور  كػػاف فػػي عػػدد غیػػر 

 .الحاكـ الشرعيّ 
ف عمـ ج  تػو االقتصػار ذمّ  لػو فػي إبػراء ز لو معرفة مقداره جػا ر یتیسّ   نسو ولـوا 

اّل  منشػػػػأ الجيػػػؿ بػػػو الشػػػػؾّ یكػػػف  لػػػػـإذا  عمػػػى األقػػػؿّ   لزمػػػػو فػػػي التفریػػػػغ وعدمػػػو وا 
 الجيؿ بو عمى األحػوط لزومػًا  وعمػى كػؿّ  رًا في طروّ األكثر  وكذا إذا كاف مقصّ 
اّل حاؿ ف ف عرؼ المالؾ ردّ  ط وجوبػًا فػاألحو   ف ف كػاف فػي عػدد محصػور ه إلیو وا 

اّل  یمكػػف  لػػـ لجمیػػع  فػػ فاسترضػػاء ا ؽ بػػو عػػف المالػػؾ   تصػػدّ رجػػع إلػػى القرعػػة  وا 
 .واألحوط وجوبًا أف یكوف ب ذف الحاكـ الشرعيّ 

ف ة فػالحكـ كمػا لػو عػرؼ ًا وكانت قیمتو في الذمّ یعرؼ جنسو وكاف قیمیّ   لـ وا 
اّل  ًا كػػاف دًا بػػیف أجنػػاس مختمفػػة قیمّیػػة مػػردّ كمػػا لػػو كػػاف مػػا فػػي الذّمػػ - جنسػػو  وا 

یمكػػػف  لػػػـ إذ یرجػػػع حینئػػػٍذ إلػػػى القیمػػػة إففكػػػذلؾ  - ًا أو مختمفػػػاً یػػػع أو مثمّیػػػالجم
اّل  ضرر  یمـز الة عمى نحو القطع بتفریغ الذمّ   ف. كاف ىو المتعیّ أو حرج  وا 

ف المالػػػؾ بعػػػد دفػػػع الخمػػػس كػػػاف ضػػػامنًا لػػػو عمػػػى إذا تبػػػیّ : ٕٚٓٔمسػػػألة 
 األحوط لزومًا.
مف الخمػس وجػب  الحراـ أكثر  إذا عمـ بعد دفع الخمس أفّ  :ٕٛٓٔمسألة 
ذا عمـ أنّ عمیو دفع الز   لػو اسػترداد الزائػد عمػى مقػدار   یجػز  لـو أنقص ائد أیضًا  وا 

 الحراـ عمى األحوط لزومًا.
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زكػػاة أو الوقػػػؼ إذا كػػاف الحػػػراـ المخػػتمط مػػف الخمػػػس أو ال :ٜٕٓٔمسػػألة 
ري عمیػػػو المػػػاؿ المخػػػتمط بػػػو بػػػ خراج الخمػػػس  بػػػؿ یجػػػ یحػػػؿّ  ال أو الخػػػاّص  العػػػاـّ 

الخمػػس أو الزكػػاة أو الوقػػؼ عمػػى أحػػد الوجػػوه  حكػػـ معمػػوـ المالػػؾ  فیراجػػع ولػػيّ 
 السابقة.

ؽ بػػو الخمػػس  إذا كػػاف الحػػبلؿ الػػذي اخػػتمط بػػو الحػػراـ قػػد تعّمػػ: ٕٓٔٔمسػػألة 
إخػػراج خمػػس البػػاقي  فػػ ذا كػػاف عنػػده  ـ  ثُػػ الً فػػاألحوط لزومػػًا إخػػراج خمػػس التحمیػػؿ أوّ 

خّمػػس البػػاقي فیبقػػى لػػػو مػػف مجمػػوع المػػاؿ ثمانیػػػة  ـ  ثُػػػ سػػوخمسػػة وسػػبعوف دینػػارًا خمّ 
 بعوف دینارًا.وأر 

تمػػؼ الحػػبلؿ المخػتمط بػػالحراـ قبػػؿ إخػػراج خمسػػو سػػقط إذا أ :ٕٔٔٔمسػػألة 
 (.ٕٙٓٔـ في المسألة )الخمس  وجرى عمیو حكـ رّد المظالـ المتقدّ 

 مف الفوائد واألرباح ما يفضؿ عف مؤونة سنتو: السابع
 وغيرىما

ا یسػػتفیده بصػػناعة أو زراعػػة أو لػػو ولعیالػػو مّمػػ فضػػؿ عػػف مؤونػػة سػػنتومػػا ی 
فائػدة  ؽ الخمػس بكػؿّ كسػب آخػر  بػؿ یتعّمػ تجارة أو إجارة أو حیػازة لممبػاح أو أيّ 

ف ة والجػػائزة والمػػاؿ الموصػػى بػػو ونمػػاء مكتسػػبة كاليبػػة واليدّیػػتكػػف   لػػـ ممموكػػة وا 
 موقوؼ عمیو.مقًا لمممكًا طِ  إذا صار  أو العاـّ  الوقؼ الخاّص 

األعضػػاء وفیمػػا  وفػػي عػػوض الخمػػع وفػػي دیػػات الخمػػس فػػي الميػػر یجػػب  الو 
 عػػدا مػػا یممكػػو المػػؤمف بعنػػواف ثػػانويّ  - الػػنفسدیػػة وفػػي حكمػػو  - یممػػؾ بػػاإلرث

 یحتسػػػب مػػػف غیػػػر  زومػػػًا إخػػػراج خمػػػس المیػػراث الػػػذي الكالتعصػػیب  واألحػػػوط ل
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 األب واالبف.
 الزكػػاة  فػػػ ذا بقػػػي بػػػالخمس أو ؾَ ِمػػػمػػا مُ الخمػػػس فی یجػػب ال :ٕٕٔٔمسػػػألة 

مػػورده حتّػػی حػػاؿ عمیػػو  یصػػرؼ فػػي لػػـمػػف الخمػػس و  )عمیػػو السػػبلـ( مػػاــ اإلسػي
مػف سػيـ السػادة مػف الخمػس  یجب فیو الخمس  وكذلؾ إذا ممؾ الفقیػر  الحوؿ لـ

 فیو الخمس. یجب  لـنة سنتو و فاقًا عمى مؤ د اتّ وزاأو مف الزكاة 
ا ممكػػػػو بالصػػػػدقات د عػػػػف مؤونتػػػػو مّمػػػػواألحػػػػوط لزومػػػػًا إخػػػػراج خمػػػػس مػػػػا زا

 المظالـ ونحوىما. كالكّفارات وردّ  - الزكاة غیر  - المندوبة أو الواجبة
ؽ بيػػا الخمػػس أو یتعّمػػ  إذا كػػاف عنػػده مػػف األعیػػاف التػػي لػػـ :ٖٕٔٔمسػػألة 

 بحكميػا عرفػًا كالولػد والثمػر  ه فنمت وزادت زیػادة منفصػمة أو مػااؽ بيا وقد أدّ تعمّ 

ة لمقطػػػع ونحوىػػػا وجػػػب الخمػػػس فػػػي واألغصػػػاف الیابسػػػة المعػػػدّ  والمػػػبف والصػػػوؼ
ت عرفػًا مصػداقًا لزیػادة المػاؿ صػمة أیضػًا إذا عػدّ الزیادة  بؿ یجب في الزیػادة المتّ 

 جاج المحـ(.)دَ ى بػ لبلستفادة مف لحمو كالمسمّ  ف الحیواف المعدّ مَ سِ كَ 
 ـى النحػػو المتقػػدّ صػػمة ال عمػػولػػو لزیػػادة متّ  - ةا إذا ارتفعػػت قیمتيػػا السػػوقیّ وأّمػػ

 بعینػو وجػب الخمػس فػي االرتفػاع المػذكور  جػار تّ ه لبلصػؿ قػد أعػدّ ف ف كاف األ -

ف ذا أمكػػػػف بیعػػػػو وأخػػػػذ قیمتػػػػو إ الخمػػػػس فػػػػي یجػػػػب   لػػػػـقػػػػد أعػػػػّده لػػػػو یكػػػػف  لػػػػـ وا 
ػػػػػاالرت ذا باعػػػػػو بالس  الزائػػػػػد مػػػػػف الػػػػػثمف  الخمػػػػػس فػػػػػيیجػػػػػب   لػػػػػـالزائػػػػػد  ر عْ فػػػػػاع  وا 
اّل انتقػؿ إلیػو بعػػ امّمػ یكػف  لػـ إذا : إذا ورث مػػف   وجػب الخمػس فیػو  مػثبلً وض  وا 
قیمتػو  فوصػمت إلػى بعینػو فػزادت  جػار یعّده لبلتّ   ولـ یو بستانًا قیمتو مائة دینار أب

ف باعػػػو بالمػػائتیف  وكػػػذا إذا یجػػب   لػػػـ مػػائتي دینػػار  الخمػػػس فػػي المائػػػة الزائػػدة وا 
دت قیمتػو وبمغػت مػػائتي زابعینػو فػ جػار یعػػّده لبلتّ   دینػار  ولػـكػاف قػد اشػتراه بمائػة 
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الخمس في زیادة القیمة  نعـ إذا باعػو بالمػائتیف ثبػت الخمػس فػي  یجب  لـ دینار 
 المائة الزائدة وتكوف مف أرباح سنة البیع. 

 فأقساـ ما زادت قيمتو ثالثة: 
ف ماؿ: األوّ   جػار یبعػو  وىػو مػا أعػّده لبلتّ   لػـ یجػب فیػو الخمػس فػي الزیػادة وا 

 معروضة لمبیع.بعینو كالبضائع ال
ف باعػو بالزیػادة   یجػب الما  الثاني: وىػو مػا ممكػو فیػو الخمػس فػي الزیػادة وا 

 بعینو.  جار یعّده لبلتّ   ؽ بو الخمس ولـیتعمّ   لـ اباإلرث ونحوه ممّ 
قػػػًا لمخمػػػس ولكػػػف ا كػػػاف متعمّ ومػػػف قبیػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا ممكػػػو باليبػػػة أو الحیػػػازة مّمػػػ

الخمػس فػي زیػػادة  یجػب بلفػ ه مػف مػاؿ آخػر اا إذا أدّ ؿ  وأّمػاه مػف نفػس المػاأدّ  قػد
القیمػػػة بالنسػػػبة إلػػػى أربعػػػة أخمػػػاس ذلػػػؾ المػػػاؿ ویجػػػري عمػػػى خمسػػػو الػػػذي ممكػػػو 

 الماؿ الذي ممكو بالمعاوضة. حكـُ  بأداء قیمتو مف ماؿ آخر 
ممكػػػو   إذا باعػػػو  وىػػػو مػػػاالخمػػػس فػػػي الزیػػػادة إاّل فیػػػو  یجػػػب ال مػػػا الثالػػػث:

 بعینو. جار قتناء ال االتّ بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد اال
السػػػنة إخػػػراج  الػػذیف یممكػػػوف الغػػػنـ یجػػب عمػػػیيـ فػػػي آخػػر : ٕٗٔٔمسػػػألة 

خاؿ ف والمػبف والس ػػمْ خمػس البػاقي بعػػد مػؤونتيـ مػف نمػػاء الغػنـ مػف الصػػوؼ والس ػ
ذا بیػػع شػػيء مػػف ذلػػؾ فػػي أثنػػاء السػػنة وبقػػي شػػيء مػػف ثمنػػو أو المتوّلػ دة منيػػا  وا 

و الحیوانػات  ف ّنػ أیضًا  وكػذلؾ الحكػـ فػي سػائر عوض ثمنو وجب إخراج خمسو 
 السنة بنفسو أو ثمنو. د منيا إذا كاف باقیًا في آخر یتولّ  یجب تخمیس ما

بثمػػػره  جػػػار و نخػػػبًل وشػػػجرًا لبلتّ بسػػػتانًا وغػػػرس فیػػػ إذا عّمػػػر  :ٕ٘ٔٔمسػػػألة 
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بو الخمػس كػالموروث  أو  ؽیتعمّ   راج خمسو  إذا صرؼ عمیو مااًل لـإخ یجب  لـ
كأربػاح السػنة  - أخرج خمسو كأرباح السنة السابقة  أو مػااًل فیػو الخمػس اًل قدما

ة ووفػػاه یخػػرج خمسػػو  كػػأف اشػػترى مػػا غرسػػو فیػػو بػػثمف عمػػى الذّمػػ  ولػػـ - السػابقة
ا یجب فیو الخمس  نعـ یجب عمیو حینئػٍذ إخػراج خمػس المػاؿ المػدفوع نفسػو  ممّ 
فیجػػب إخػػراج خمػػس نفػػس مػػا ا إذا صػػرؼ عمیػػو مػػف ربػػح السػػنة قبػػؿ تماميػػا وأّمػػ

 غرسو وأحدثو بعد استثناء مؤونة السنة.
 یجػػب الخمػػس فػػي نمائػػو المنفصػػؿ أو مػػا بحكمػػو مػػف الثمػػر  تقػػدیر  وعمػػى أيّ 

ػ صػؿ أیضػػًا إذا ُعػػّد ة لمقطػػع  بػؿ فػػي نمائػػو المتّ عؼ واألغصػػاف الیابسػة المعػػدّ والس 
الػػذي یغرسػػو  مصػػداقًا لزیػػادة المػػاؿ عمػػى مػػا عرفػػت  وكػػذا یجػػب تخمػػیس الشػػجر 

ف كػاف أصػمو مػف الشػجر  س ثمنػو مثػؿ: )التػاؿ( المخّمػ جدیدًا فػي السػنة الثانیػة وا 
یػره إذا كػاف بفعمػو كالفسػیؿ وغ ویغرسو  وكذا إذا نبػت جدیػدًا ال الذي ینبت فیقمعو

   ة.لو مالیّ 
ما یحدث جدیػدًا مػف األمػواؿ التػي تػدخؿ فػي ممكػو یجػب إخػراج  وبالجممة كؿّ 

الخمػػس فػػي ارتفػػػاع  یجػػب النػػة سػػنتو  و بعػػد اسػػػتثناء مؤو  سػػنتو خمسػػو فػػي آخػػر 
ا صػػرفو عمیػػو مػػف ثمػػف مّمػػ قیمػػة البسػػتاف فػػي ىػػذه الصػػورة  نعػػـ إذا باعػػو بػػأكثر 

ذلػػؾ ثبػػت الخمػػس فػػي الزائػػد لكونػػو مػػف أربػػاح سػػنة  ح وغیػػر الفسػػیؿ وأجػػرة الفػػبّل 
ارتفػاع ا إذا كاف تعمیره بقصد التجارة بػنفس البسػتاف وجػب الخمػس فػي وأمّ   البیع

ف لـ ي آخر القیمة الحاصؿ ف  یبعو كما عرفت.  السنة وا 
فػزادت قیمتيػػا فػي أثنػاء السػػنة ب بيػا إذا اشػترى عینػػًا لمتكّسػ :ٕٙٔٔمسػألة 

رجعػت قیمتيػا فػي رأس السػنة  ـ  یبعيا غفمة أو طمبػًا لمزیػادة أو لغػرض آخػر ثُػ  ولـ
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 الزیػػادة إلػػى آخػػر إلػػى رأس ماليػػا فمػػیس عمیػػو خمػػس تمػػؾ الزیػػادة  نعػػـ إذا بقیػػت 

یفعػػؿ وبعػػدىا نقصػػت قیمتيػػا ضػػمف خمػػس   بیعيػػا وأخػػذ قیمتيػػا فمػػـ السػػنة وأمكنػػو
 النقص عمى األحوط لزومًا.

فیيػػا الخمػػس یجػػب  الة المسػػتثناة مػػف األربػػاح والتػي المؤونػ: ٕٚٔٔمسػػألة 
   .مؤونة تحصیؿ الربح  ومؤونة سنتو :أمراف

اإلنسػاف فػي سػبیؿ الحصػوؿ  ماؿ یصػرفو والمراد مف مؤونة التحصیؿ ىو كؿّ 
ة اف والضػرائب الحكومّیػؿ والكاتب والحارس والدكّ اؿ والداّل عمى الربح كأجرة الحمّ 

  ومػف ىػذا س البػاقيیخّمػ ـ  ثُػ تخػرج مػف الػربح مػور جمیع ىػذه األُ  ذلؾ  ف فّ  وغیر 
ارات یػػنقص مػػف مالػػو فػػي سػػبیؿ الحصػػوؿ عمػػى الػػربح كالمصػػانع والسػػیّ  القبیػػؿ مػػا

مػا یػرد عمػى ىػذه مػف الػنقص  ذلؾ ف فّ  راعة وغیر ناعة والخیاطة والز  وآالت الص  
 ارة بػػألفي دینػػار : إذا اشػػترى سػػیّ  باسػػتعماليا أثنػػاء السػػنة یتػػدارؾ مػػف الػػربح  مػػثبلً 

ارة نيایػػػػػة السػػػػػنة مػػػػػف جيػػػػػة وكانػػػػػت قیمػػػػػة السػػػػػیّ  وآجرىػػػػػا سػػػػػنة بأربعمائػػػػػة دینػػػػػار 
 فػػػي المػػػائتیف  والمائتػػػاف إاّل الخمػػػس یجػػػب   لػػػـ وثمانمائػػػة دینػػػار  سػػػتعماؿ ألفػػػاً اال

 الباقیتاف مف المؤونة.
 والمػػػػراد مػػػػف مؤونػػػػة السػػػػنة التػػػػي یجػػػػب الخمػػػػس فػػػػي الزائػػػػد عمیيػػػػا ىػػػػو كػػػػؿّ 

یصرفو فػي سػنتو سػواء فػي معػاش نفسػو وعیالػو عمػى النحػو البلئػؽ بحالػو  أـ  ما
فػػػي صػػػدقاتو وزیاراتػػػو وىػػػدایاه وجػػػوائزه المناسػػػبة لػػػو  أـ فػػػي ضػػػیافة أضػػػیافو  أـ 

ارة  أـ فػػػػي أداء دیػػػػف أو أرش جنایػػػػة أو أو كّفػػػػ بػػػػالحقوؽ البلزمػػػػة لػػػػو بنػػػػذر  وفػػػػاءً 
ارة وخػػػادـ وكتػػػػب یحتػػػاج إلیػػػو مػػػف سػػػیّ    أـ فیمػػػاخطػػػًأغرامػػػة مػػػا أتمفػػػو عمػػػدًا أو 

مصػػرؼ متعػػارؼ  ذلػػؾ  فالمؤونػػة كػػؿّ  تػػانيـ وغیػػر وأثػاث  أـ فػػي تػػزویج أوالده وخِ 
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ب أـ اإلباحػػػػة أـ بالػػػو سػػػػواء أكػػػاف الصػػػػرؼ فیػػػو عمػػػػى نحػػػو الوجػػػػوب أـ االسػػػتح
عمػى نفسػو  صػرؼ فعػبًل فػ ذا قتّػر فػي المؤونػة المسػتثناة مػف ال ُبػد   الالكراىة  نعػـ 

 یسػتثنى لػو مقػػدار  ع لػو بنفقتػو أو بعضػػيا الع متبػػرّ بػرّ و إذا تیحسػب لػو  كمػػا أّنػ  لػـ

   یصرؼ في المؤونة.  حو بؿ یحسب ذلؾ مف الربح الذي لـع مف أرباالتبرّ 
یكػػوف الصػػرؼ عمػػى النحػػو المتعػػارؼ  فػػ ف زاد عمیػػو وجػػب  أف ُبػػد   الوأیضػػًا 

ذا كػػاف المصػػر  المصػػروؼ  یسػػتثنى المقػػدار  ؼ سػػفيًا وتبػػذیرًا الخمػس التفػػاوت  وا 
متعػػارؼ  و غیػػر بػػؿ یجػػب فیػػو الخمػػس  بػػؿ إذا كػػاف المصػػرؼ راجحػػًا شػػرعًا ولكّنػػ

فػاؽ كما إذا صرؼ جمیع أرباح سنتو فػي عمػارة المسػاجد واإلن - مف مثؿ المالؾ
ففي استثناء ذلؾ مف وجوب الخمػس إشػكاؿ  فػاألحوط  - عمى الفقراء ونحو ذلؾ

 المتعارؼ. یدفع خمس الزائد عمى المقدار  أف وجوباً 
 رأس سنة المؤونة فػي مػف ال مينػة لػو یتعاطاىػا فػي معاشػو :ٕٛٔٔمسألة 

 ؿ زمػػػاف حصػػػوليافاقػػػًا أوّ و فائػػػدة اتّ وحصػػػمت لػػػ -  كالػػػذي یعیمػػػو شػػػخص آخػػػر -
لػػو  یجػوز  الالمػػؤف البلحقػة إلػى عػاـ كامػؿ  و  لػو صػرفيا فػي صػمت جػاز فمتػى ح

   .لؾ مف الماؿ المخّمس أو ما بحكموالمؤف قبؿ ذ بيا ما صرفو في أف یجبر 
والطبیػػػػب والموّظػػػػؼ  كالتػػػػاجر  - ا مػػػػف لػػػػو مينػػػػة یتعاطاىػػػػا فػػػػي معاشػػػػووأّمػػػػ

مػػؤف لػػو احتسػػاب ال االكتسػػاب فیجػػوز  فػػرأس سػػنتو حػػیف الشػػروع فػػي - لعامػػؿوا
ء یحػػّؽ لػػو صػػرؼ شػػي نيایػػة السػػنة  وال لػػیبعػػده مػػف الػػربح البلحػػؽ إ المصػػروفة

 بعػػد تخمیسػػو  نػػة السػػنة التالیػػة إاّل و مؤ  نيایػػة السػػنة فػػي مػػف الػػربح الحاصػػؿ قبػػؿ
 حّتی إذا كاف مف قبیؿ الماؿ الموىوب.

ذا كػػاف لمشػػػخص أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف االكتسػػػاب كالتجػػػارة و  اإلجػػػارة والزراعػػػة وا 
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السػنة  یجعؿ لنفسو رأس سنة واحدة فیحسب مجموع وارداتو فػي آخػر  فأ لو جاز 
نػوع بخصوصػو رأس  یجعػؿ لكػؿّ  لػو أف مؤونتػو  كمػا یجػوز زاد عمػى  ویخّمس مػا
 تمؾ السنة.  آخر  زاد مف وارده عف مؤونتو في ّمس ماسنة  فیخ

رأس ماؿ التجارة لیس مػف المؤونػة المسػتثناة  فیجػب إخػراج  :ٜٕٔٔمسألة 
ف كػاف مسػاویًا لإذا اتّ خمسو  ث ػػػاف بحیػمؤونػة سػنتو  نعػـ إذا كػخػذه مػف أرباحػو وا 

یثبػػػت فیػػػػو   بمؤونتػػػو البلئقػػػة بحالػػػػو لػػػـ - خمػػػسبعػػػد إخػػػػراج ال - اقيػػػػػیفػػػي الب ال
مراجعػة الحػاكـ ة ببعػد نقمػو إلػى الذّمػ -  إذا أمكنو دفعو تدریجاً الخمس حینئٍذ  إاّل 

ذه الصػػورة  وفػػي حكػػـ رأس المػػاؿ ي ىػػیعفػػى عػػف التخمػػیس فػػ و الف ّنػػ - الشػػرعيّ 
 ة والزارع مف آالت الزراعة وىكذا.یحتاجو الصانع مف آالت الصناع ما

ح یسػػتثنى یصػػرفو اإلنسػػاف فػػي سػػبیؿ حصػػوؿ الػػرب مػػا كػػؿّ : ٕٕٓٔمسػػألة 
ؽ فػػي ذلػػػؾ بػػیف حصػػوؿ الػػػربح فػػي سػػنة الصػػػرؼ یفػػرّ    والمػػف األربػػاح كمػػا مػػػرّ 

ي سبیؿ إخراج معػدف اسػتثنى ذلػؾ مػف وحصولو فیما بعد  فكما لو صرؼ مااًل ف
فكػذلؾ لػو صػرؼ مػااًل فػي  سػنة أو أكثػر  ج ولو كاف اإلخراج بعد مضيّ المستخرَ 

س فػي سػبیؿ حػرث األرض : إذا صرؼ مف ماؿ مخمّ  سبیؿ حصوؿ الربح  مثبلً 
عػػدادىا لمزراعػػة صػػرفو  یسػػتثنى منػػو مػػا الػػزرع فػػي عػػاـ آخػػر  زرعيػػا وحصػػد ـ  ثُػػ وا 

 لسابؽ.في سبیمو في العاـ ا
عینػو مثػؿ المػأكوؿ  یصرؼ في مؤونة السنة بیف ما فرؽ ال: ٕٕٔٔمسألة 

والفػرش واألوانػي ونحوىػا مػف  ینتفع بو مػع بقػاء عینػو مثػؿ الػدار  والمشروب  وما
ثناؤىا إذا اشػػػػػتراىا مػػػػػف الػػػػػربح اسػػػػػت شػػػػػو  فیجػػػػػوز اآلالت المحتػػػػػاج إلیيػػػػػا فػػػػػي تعیّ 

ف   یجػػػػوز الء منيػػػػا قبػػػػؿ ذلػػػػؾ شػػػػي بقیػػػػت لمسػػػػنیف اآلتیػػػػة  نعػػػػـ إذا كػػػػاف عنػػػػده وا 
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 محتاجًا إلیيا. یكف  لـستثناء قیمتو  بؿ حالو حاؿ مف ا
ف كػاف لػو مػاؿ الإخػراج المؤونػة مػف الػربح و  یجوز  :ٕٕٕٔمسألة  خمػس  ا 

إخراجيػػا مػػف ذلػػؾ المػػاؿ  یجػػب الو ؽ وأخرجػػو  ف ّنػػؽ بػػو أو تعّمػػتعّمػػی  لػػـ فیػػو بػػأف
 التوزیع عمیيما. وال

ػ اشتراه بربحو لممؤونة مف الحنطة واألرز إذا زاد ما : ٖٕٕٔمسألة  ف مْ والس 
ع بقػػاء ا المػػؤف التػػي ینتفػػع بيػػا مػػوغیرىػػا وجػػب عمیػػو إخػػراج خمسػػو  أّمػػ ر ك  والسُّػػ

الخمػػس فیيػػا إذا كػػاف االسػػتغناء بعػػد انقضػػاء  یجػػب لػػـعینيػػا فػػ ف اسػػتغنى عنيػػا 
إذا كػػاف ا الشػیب  أّمػ النسػاء الػذي یسػػتغنى عنػو فػي عصػر  يّ ِمػالسػنة  كمػا فػي حُ 

 یتعػػارؼ إعػػدادىا لمسػػنیف اآلتیػػة ااالسػتغناء عنيػػا فػػي أثنػػاء السػػنة  فػػ ف كانػػت مّمػػ
اّل یجب  لـ - ةة والشتائیّ كالثیاب الصیفیّ  -  فػاألحوط لزومػًا الخمػس فیيػا أیضػًا وا 

 أداء خمسيا.
إذا كانػػت األعیػػاف المصػػروفة فػػي مؤونػػة السػػنة قػػد اشػػتراىا  :ٕٕٗٔمسػػألة 

ف االسػػػتيبلؾ فػػػي أثنػػػاء السػػػنة فػػػزادت قیمتيػػػا حػػػی - مػػػثبلً  - سمػػػف مالػػػو المخّمػػػ
لػو اسػتثناء قیمػة زمػاف االسػتيبلؾ عمػى األحػوط لزومػًا  بػؿ یسػتثني قیمػة  یكف  لـ

 الشراء.
ىف ونحػػو ذلػػؾ إذا بقػػي خره مػػف المػػؤف كالحنطػػة والػػدُّ مػػا یػػدّ  :ٕٕ٘ٔمسػػألة 

زادت  فیػػو الخمػػس لػػویجػػب  السػػًا سػػنة الثانیػػة وكػػاف أصػػمو مخمّ منػػو شػػيء إلػػى ال
 د.النقص مف الربح المتجدّ  ر یجب النقصت قیمتو و لو قیمتو  كما أنّ 
ف االسػػػتغناء عنػػػو وجػػػب إذا اشػػػترى بعػػػیف الػػػربح شػػػیئًا فتبػػػیّ  :ٕٕٙٔمسػػػألة 

عمػػػى رأس السػػػنة إخػػػراج خمسػػػو بقیمتػػػو حینػػػذاؾ  واألحػػػوط اسػػػتحبابًا مػػػع نػػػزوؿ 
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مػػًا بعػػدـ االحتیػػاج قیمتػػو عػػف رأس المػػاؿ مراعػػاة رأس المػػاؿ  وكػػذا إذا اشػػتراه عال
خرة لوقػػت الحاجػػة فػػي السػػنیف البلحقػػة المػػدّ  إلیػػو كػػبعض الفػػرش الزائػػدة والجػػواىر 

یراعػي فػي الخمػس رأس  و القصد االستفادة بنمائيما  ف ّنػالتي ی والبساتیف والدور 
ف كانػػػت أقػػؿّ  منػػػو  وكػػذا إذا اشػػػترى األعیػػػاف  ماليػػا بػػػؿ قیمتيػػا حػػػیف التخمػػیس وا 

السػػنة    خمػػس قیمػػة العػػیف آخػػر یمزمػػو إاّل   ى مػػف الػػربح لػػـوّفػػ ـ  ثُػػ ةذكورة بالذّمػػالمػػ
ف كاف األحوط استحبابًا في الجمیع مبلحظة مقدار   الثمف. وا 

ًا  واجبػػػًا كػػػاف أو مسػػػتحبّ  مػػف جممػػػة المػػػؤف مصػػػارؼ الحػػجّ  :ٕٕٚٔمسػػػألة 
ذا اسػتطاع فػي  مػػف  جػػب خمػس ذلػػؾ المقػدار و  یحػجّ   أثنػػاء السػنة مػػف الػربح ولػػـوا 

نػػو مػػف تػػو وعػػدـ تمكّ ة اإلسػػبلـ فػػي ذمّ حّجػػ لػػو  نعػػـ مػػع اسػػتقرار  سػػتثفَ یُ   ـالػربح ولػػ
عمیػػػو إخػػػراج خمسػػػو یجػػػب  النتيػػػا و ع إبقػػػاء الػػػربح بتمامػػػو لمؤ  مػػػأدائيػػػا الحقػػػًا إاّل 

 لو إبقاؤه لیصرؼ في تكالیفيا. ویجوز 
ذا حصػػػػمت لػػػػو االسػػػػتطاعة مػػػػف أربػػػػاح سػػػػنیف متعػػػػدّ  دة وجػػػػب خمػػػػس الػػػػربح وا 

اضػػیة فػػ ف بقیػػت االسػػتطاعة بعػػد إخػػراج الخمػػس وجػػب الحاصػػؿ فػػي السػػنیف الم
اّل  الحػجّ  خمػس فیػو  نعػػـ  فػبل نة الحػجّ ـ لبلسػتطاعة فػي سػا الػربح المػتمّ  فػبل  أّمػوا 
 ـ.وجب إخراج خمسو عمى التفصیؿ المتقدّ  ج  حُ یَ   إذا لـ

لخمػػػػس بمؤونػػػػة سػػػػنة العبػػػػرة فػػػػي المؤونػػػػة المسػػػػتثناة عػػػػف ا: ٕٕٛٔمسػػػػألة 
مػػػػؤف السػػػػنیف البلحقػػػػة  فمػػػػف حصػػػػؿ لدیػػػػو أربػػػػاح تسػػػػتثنى  حصػػػػوؿ الػػػػربح  فػػػػبل

السػكنى  وفػي الثانیػة خشػبًا  ولػى عرصػة لبنػاء دار ة فاشػترى فػي السػنة األُ تدریجیّ 
سػنة  مػا اشػتراه فػي كػؿّ  یكػوف الخػرى وىكػذا  ة أُ لثػة مػواد إنشػائیّ وحدیػدًا  وفػي الثا
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ا ؿ فیيػػػو مؤونػػة لمسػػنیف اآلتیػػة التػػي یحصػػمػػف المػػؤف المسػػتثناة لتمػػؾ السػػنة  ألّنػػػ
   السكنى  فعمیو خمس تمؾ األعیاف.

السػػعي فػػي  - بحسػػب العػػرؼ السػػائد فػػي بمػػده - نعػػـ إذا كػػاف المناسػػب لمثمػػو
 د  یفعؿ ذلؾ لُعػ  نحوه بحیث لو لــ و السكنى تدریجًا عمى النيج المتقدّ  امتبلؾ دار 

تراه ا ینافي ذلؾ شأنو یحسب مػا اشػعائمتو ومتياونًا بمستقبميـ ممّ  رًا في حؽّ مقصّ 
یتعػػارؼ إعػػداده لػػزواج  ومثػػؿ ذلػػؾ مػػاؤونتػػو فػػي تمػػؾ السػػنة  سػػنة مػػف م فػػي كػػؿّ 

إلى  ولو بالنظر  ة سنوات إذا كاف تركو منافیًا لشأف األب أو األـّ األوالد خبلؿ عدّ 
 عجزىما عف تحصیمو ليـ في أوانو.

فػػي  نفسػػو سػػنیف كانػػت األجػػرة الواقعػػة بػػ زاء عممػػو إذا آجػػر  :ٜٕٕٔمسػػألة 
سػنیف اآلتیػة مػف أربػاح تمػؾ یقػع بػ زاء العمػؿ فػي ال ارة مػف أرباحيػا  ومػاسنة اإلج
   السنیف.
ا إذا باع ثمرة بستانو سنیف كاف الثمف بتمامو مػف أربػاح سػنة البیػع ووجػب وأمّ 
بػػو الػػنقص الػػوارد عمػػى البسػػتاف  یجبػػر  خمػػس بعػػد المؤونػػة وبعػػد اسػػتثناء مػػافیػػو ال

: إذا  لباقیػػة بعػػد انتيػػاء السػػنة  مػػثبلً ة امػػف جيػػة كونػػو مسػػموب المنفعػػة فػػي المػػدّ 
 سػػػػنیف بأربعمائػػػػة دینػػػػار  فبػػػػاع ثمرتػػػػو عشػػػػر  وى ألػػػػؼ دینػػػػار ْسػػػػكػػػػاف لػػػػو بسػػػػتاف یَ 

انتيػاء السػنة ثبلثمائػػة  فكػاف البػاقي لػػو عنػد وصػرؼ منيػا فػي مؤونتػو مائػػة دینػار 
بػػو الػػنقص  یجبػػر  مػػا الخمػػس فػػي تمامػػو  بػػؿ یسػػتثى منػػو بمقػػدار  یجػػب  لػػـ دینػػار 
   فعة تسع سنیف.عمى البستاف مف جية كونو مسموب المنالوارد 

 الخمػس إاّل یجػب   لػـ ار زیػد مػف ثمانمائػة دینػیسوى كػذلؾ بأ و الف ذا فرضنا أنّ 
سػػػنیف  - مػػثبلً  - داره الحػػاؿ فیمػػا إذا آجػػر  فقػػط  وبػػذلؾ یظيػػر  فػػي مائػػة دینػػار 
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 و كبیع ثمرة البستاف ولیس ك جارة نفسو.دة  ف نّ متعدّ 
بعػد تمػاـ الحػوؿ  ـ  ثُػ مػف السػيمیف أو أحػدىما مبمغًا إذا دفع  :ٖٕٓٔمسألة 

حسب موجوداتو لیخرج خمسيا  ف ف كاف ما دفعو مػف أربػاح ىػذه السػنة افترضػو 
 استثنى المدفوع ودفع الباقي. ـ  ثُ  باقیًا وحسب خمس الجمیع 

أداء الدیف مف المؤونة سواء أكاف حدوثػو فػي سػنة الػربح أـ  :ٖٕٔٔمسألة 
   .(ٕٖٕٔالمسألة ) في  فیما سیأتيـ ال إاّل ف مف أدائو قبؿ ذلؾ أقبميا  تمكّ فیما 

انقضػػت السػػنة وجػػػب الخمػػس فػػي أرباحيػػا مػػػف  دینػػػو إلػػى أف یػػؤد    لػػـ نعػػـ إذا
یكػػػوف دینػػػًا لمؤونػػػة تحصػػػیؿ الػػػربح مػػػف   أفوفػػػاء الػػػدیف  إاّل  دوف اسػػػتثناء مقػػػدار 

مقػػػداره یكػػػوف  السػػػنة فػػػ فّ دوف وجػػػود بػػػدؿ لػػػو  أو یكػػػوف دینػػػًا لمؤونتػػػو فػػػي تمػػػؾ 
 (ٔ)مستثنى مف الربح.

                                                        

 األربػاح مػف لى تكّفرت فإف ذّمتىَ فلٍ دينان   دينار ألؼ بخمسيف لسكناق داران  اشترل إذا:  مثّن ( ط)

 السػنٌ تلػؾ  آخػر فػً خمسوا إخراج يجب لـ الديف ذلؾ بتماـ تفً ما فيوا السكنٍ سنٌ أّكؿ فً

 يسػتثنً أف لػى كػاف الّحقٌ السنٌ مؤكنٌ فً المستثنٍ الربح صرؼ كإذا بواَ دينى يؤدّ  لـ كإف

 . ذلؾ لى يكف لـ نحكها أك بسرقٌ تلؼ أك المؤكنٌ  لير فً صرفى كإذا أرباحواَ مف بمقدارق

 - بوا المتقلْؽ الديف بتماـ يفً ما  الدار ًف السكنٍ سنٌ أّكؿ فً األرباح مف لى  يتكّفر لـ كإف

 أربػاح مػف البػاقً اسػتثناء لػى كػاف - فقط  دينار آِؼ فشرة  مقدار المثاؿ فً لى  تكّفر لك كما

ِّ  فيواَ لى مؤكنٌ  الدار ككف بشرط الّحقٌ السنيف  .ذلؾ لى يكف لـ كإ

 لػـ األربػاح مػف  دينػار ألؼ كفأربق - الدار فً ساكف كهك - الثانيٌ السنٌ فً لى  تكّفر فلك

 مػف تسػتثنٍ فإنّوػا سػنكات فػّدة خػّؿ ألفػان  األربقػكف تكّفرت إذا كهكذا خمسواَ إخراج يجب

 - مػثّن  - الثانيٌ السنٌ فً منوا خرج فلك خّلواَ  الدار فً ساكنان  ككنى بشرط تدريجان  أرباحوا

 . أرباحوا مف الديف ًقاب ستثفی لـ

ِّ  سػابقٌ سنٌ فً للمؤكنٌ دينان  كاف ما السنٌ أرباح مف يستثنٍ ِ: كبالجملٌ  قػد يكػف لػـ إذا إ

 الشخصػيٌّ كالسػيّارة السػكنٍ  كػدار - الػديف بػى تقلّؽ ما ككاف أرباحوا مف بمقدارق لى استثنً
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ف أدّ و إف أدّ إنّ  ـ  ثُ  اه ى دینو في السنة التالیة مػف الػربح المسػتثنى نفسػو فيػو  وا 
د فیيػػا فػػ ف كػػاف ذلػػؾ بعػػد تمفػػو أو صػػرفو فػػي المؤونػػة ُعػػّد أداؤه مػػف الػػربح المتجػػدّ 

كمػا لػػو  - و بدلػوا مػع بقػػاء الػربح المسػتثنى بنفسػو أالسػنة التالیػة  وأّمػمػف مؤونػة 
اه أداء الدیف مػف مؤونػة ىػذه السػنة  فػ ف كػاف قػد أدّ  یعدّ  فبل - اشترى بو بضاعة

لو مف ربح السنة الماضػیة مػف أربػاح ىػذه  استثني ما مف ربحيا قبؿ تخمیسو عدّ 
 یصرؼ في مؤونتو.  لـ السنة فیجب تخمیسو إف

ونػػة بػػیف كػػوف سػػػبب ـ مػػف كػػوف أداء الػػدیف مػػف المؤ فیمػػا تقػػدّ  فػػرؽ الو إّنػػ ـ  ثُػػ
ًا كػػػػػأروش ة أو قيرّیػػػػػًا كػػػػػاالقتراض والشػػػػػراء بػػػػػثمف فػػػػػي الذّمػػػػػالػػػػػدیف أمػػػػػرًا اختیارّیػػػػػ
فیػػو بػػیف كونػػو مػػف  فػػرؽ الات ونفقػػة الزوجػػة الدائمػػة  كمػػا الجنایػػات وقػػیـ المتمفػػ

ة كمػا إذا انتقػؿ أو مػف الحقػوؽ الشػرعیّ  - مػةكاألمثمػة المتقدّ  - قبیؿ حقوؽ الناس
كػوف أدائػو مػف المؤونػة الواجبػات  فػيوتمحػؽ بالػدیف تػو  ذمّ الخمس أو الزكاة إلى 

یجػب  ارات  ف ف أّدی شیئًا منيا مف الػربح فػي سػنة الػربح لػـوالكفّ  ة كالنذور المالیّ 
ف كاف وجوبو عمیو في اّل  الخمس فیو وا   الػربح  وجػب الخمػس فػيالسنة السابقة وا 

ف كاف عاص - عمى التفصیؿ المتقّدـ -  .  ؾ الواجب الماليّ یًا بعدـ أداء ذلوا 
ة أو اسػػػتداف شػػػیئًا إذا اشػػػترى مػػػا لػػػیس مػػػف المؤونػػػة بالذّمػػػ :ٕٖٕٔمسػػػألة 

مػف  یكػف  لػـیكػوف بػدؿ دینػو موجػودًا و  امّمػ - إلضافتو إلى رأس مالػو ونحػو ذلػؾ
لو أداء دینو مف أربػاح السػنة البلحقػة  نعػـ ُیعػّد البػدؿ حینئػٍذ مػف  جاز  - المؤونة

یسػو بعػد انقضػائيا إذا كػاف زائػدًا عمػى مؤونتيػا  ولػو أرباح ىػذه السػنة فیجػب تخم

                                                                                                

 .الّحقٌ السنٌ فً المؤكنٌ فً مستخدمان   - المنزؿ كأثاث
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فػػرض إعػػػداده لمتجػػػارة فػػػي السػػػنة السػػػابقة وارتفػػػاع قیمتػػػو فیيػػػا بحیػػػث زادت عمػػػى 
 ىذه. اف الزائد مف أرباح تمؾ السنة القیمة الدیف ك
فػػػي  دة فػػػي السػػنة فخسػػػر بػػػرأس مالػػػو مػػرارًا متعػػػدّ  جػػر إذا اتّ  :ٖٖٕٔمسػػػألة 

ف كػػاف  یجبػر  ت وربػػح فػي آخػػر بعػض تمػػؾ المعػامبلت فػػي وقػ الخسػػراف بػالربح وا 
ف زاد الػربح وجػب   خمػس ف  ف ف تساوى الخسػراف والػربح فػبلالربح بعد الخسرا وا 

ف زاد الخسػػراف عمػػى الػػربح فػػبل  الخمػػس فػػي الزیػػادة رأس  خمػػس عمیػػو وصػػار  وا 
 ا كاف في السنة السابقة. ممّ  مالو في السنة البلحقة أقؿّ 
تمػػػؼ بعػػض رأس المػػاؿ أو صػػرفو فػػػي نفقاتػػو  كمػػا ىػػػو  وكػػذا الحكػػـ فیمػػا إذا

الػػربح   یظيػػر  قبػػؿ أفيـ یصػػرفوف مػػف الػػدخؿ وأضػػرابيـ فػػ نّ  ار الغالػػب فػػي التّجػػ
التمػؼ بػالربح أیضػًا  بػؿ إذا أنفػؽ مػف  السنة فیجبػر  الربح في أواخر  ما یظير وربّ 

يـ زراعػة فػ نّ فػؽ كثیػرًا ألىػؿ الكمػا یتّ  - ماؿ التجارة قبػؿ حصػوؿ الػربح مالو غیر 
ذلػػؾ مػػف  لػػو أف یجبػر  جػػاز  - ینفقػوف لمػػؤونتيـ مػػف أمػواليـ قبػػؿ حصػػوؿ النتػائج

نّ  زرع عند حصولو  ولیس عمیو خمس مانتائج ال مػا یساوي المؤف التػي صػرفيا وا 
   . عمیو خمس الزائد ال غیر

السػػنة وفػػي  س موجوداتػػو فػػي آخػػر و إذا خّمػػوكػػذلؾ حػػاؿ أىػػؿ المواشػػي  ف ّنػػ
جمیػػػع  و یجبػػػر ف ّنػػ ؽَ رِ ة بػػاع بعضػػػيا لمؤونتػػػو أو مػػات بعضػػػيا أو ُسػػػالسػػنة الثانیػػػ

الػنقص الػوارد  جبػر السػنة یُ  تاج الحاصػؿ لػو فػي السػنة الثانیػة  ففػي آخػر ذلؾ بالن  
السػػخاؿ إلػػى أرباحػػو فػػي تمػػػؾ  و یضػػـّ دة ف ّنػػخاؿ المتوّلػػيػػات بقیمػػة الس ػػعمػػى األمّ 

س مػا زاد عمػى النقص ویخمّ  جبر ذلؾ فیُ  ف والمبف وغیر مْ السنة مف الصوؼ والس  
 - خػػرىمػػع أرباحػو األُ  - لسػخاؿ بقیمػػة جمیػع اإاّل  یحصػؿ الجبػر   الجبػر  فػ ذا لػػـ
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 عمیو خمس في تمؾ السنة. یكف  لـ
دة كمػػػا إذا اشػػػػترى ع رأس مالػػػو عمػػػى تجػػػارات متعػػػدّ إذا وزّ : ٖٕٗٔمسػػػألة 

 جبػػر  ز جػػا فػػي أحػػدىما وربػػح فػػي اآلخػػر  رًا فخسػػر ك  حنطػػة وببعضػػو ُسػػ ببعضػػو

الخسػػارة بػػالربح  نعػػـ إذا تمػػایزت التجػػارات فیمػػا یػػرتبط بشػػؤوف التجػػارة مػػف رأس 
واألحػوط   إشػكاؿ الجبػر  ونحوىػا ففػي جػواز  الماؿ والحسابات واألرباح والخسائر 

ب كالتجػػػارة لزومػػػًا عػػػدـ الجبػػػر  وكػػػذا الحػػػاؿ فیمػػػا إذا كػػػاف لػػػو نوعػػػاف مػػػف التكّسػػػ
الخسػػارة بػػػالربح  ر تجبػػ فػػبلو ي اآلخػػر  ف ّنػػػفػػ ي أحػػػدىما وخسػػر والزراعػػة فػػربح فػػ

 عمى األحوط لزومًا.
مػػف ب وال مػػف مػػاؿ التكّسػػ لػػیس اإذا تمػػؼ بعػػض أموالػػو مّمػػ :ٖٕ٘ٔمسػػألة 
تسػػػتثنى منيػػا قیمػػػة التػػالؼ قبػػػؿ  مػػػف أربػػاح سػػػنة التمػػؼ  أي ال تجبػػر   مؤونتػػو لػػػـ

 إخراج خمسيا.
ا ىػػو مػػف مّمػػ سػػكناه أو تمػػؼ بعػػض أموالػػو إذا انيػػدمت دار  :ٖٕٙٔمسػػألة 

 تجبػػر   تو التػػي یحتػػاج إلیيػػا ونحػػو ذلػػؾ لػػـار مؤونتػػو كأثػػاث بیتػػو أو لباسػػو أو سػػیّ 

منيػا داره ویشػػتري مثػؿ مػػا  ر یعّمػػ لػو أف أربػػاح سػنة التمػػؼ  نعػـ یجػػوز أیضػًا مػف 
ؼ فػي تمؼ مف المؤف إذا احتاج إلیو فیما بقي مف السنة  ویكػوف ذلػؾ مػف الصػر 

 المؤونة المستثناة مف الخمس.
فأقالػو  قالو الطرؼ اآلخػر است ـ  ثُ  إذا أجرى معاممة فربح فیيا :ٖٕٚٔمسألة 

یقیمػػو وحصػػؿ ذلػػؾ قبػػػؿ   إذا كػػاف مػػف شػػػأنو أفا ربحػػو إاّل یسػػقط الخمػػس عّمػػػ  لػػـ
مػع اشػتراط  بمػائتي دینػار  : إذا اشػترى مػا قیمتػو ألػؼ دینػار  انقضاء السنة  مػثبلً 

یرجعػو البػائع فػي ذلػؾ   د ولػـي وقت محدّ مثؿ الثمف إلیو ف لمبائع إذا أرجع الخیار 
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عمیػػو  یجػػب  لػػـسػػتقالو فأقالػػو فػػي أثنػػاء السػػنة و ا أّنػػالبیػػع الزمػػًا إاّل  الوقػػت فصػػار 
قیمػػو كمػػا ىػػو الغالػػب فػػي مثمػػو مػػف مػػوارد یُ  ربحػػو إذا كػػاف مػػف شػػأنو أف خمػػس مػػا

 بیع الشرط إذا رّد البائع مثؿ الثمف.
تمػؼ ؽ بو الخمس ضػمف المُ ما تعمّ إذا أتمؼ المالؾ أو غیره  :ٖٕٛٔمسألة 

ببدلو  وكذا الحكـ إذا دفعػو المالػؾ إلػى غیػره  الخمس ورجع عمیو الحاكـ الشرعيّ 
مػػس ویرجػػع الحػػاكـ عمیػػو و ضػػامف لمخوفػػاًء لػػدیف أو ىبػػة أو عوضػػًا لمعاممػػة ف ّنػػ

 الرجوع عمى مف انتقؿ إلیو الماؿ إذا كاف مؤمنًا.  ال یجوزببدلو  و 
ذا كػػاف ربحػػو حّبػػ   زرعػػًا وجػػب خمػػس الػػزرع ال خمػػس الحػػبّ  فبػػذره فصػػار  اً وا 

ذا كػاف بَ  ذا دَ  ضػًا فصػار یْ وا  جاجػػًا وجػب عمیػو خمػػس الػدجاج ال خمػس البػػیض  وا 
خمػػس  ال ارت شػػجرًا وجػػب عمیػػو خمػػس الشػػجر كػػاف ربحػػو أغصػػانًا فغرسػػيا فصػػ

 ف وىكذا.صْ الغُ 
اف ا دفعػػو كػػمػػ انكشػػؼ أفّ  ـ  ثُػػ إذا حسػػب ربحػػو فػػدفع خمسػػو :ٜٖٕٔمسػػألة 

ا یجػب عمیػو فػي السػنة التالیػة لو احتساب الزائد ممّ   یجز لـ ا وجب عمیو ممّ  أكثر 
مػػع بقػػاء  یرجػػع بػػو عمػػى الفقیػػر  لػػو أف   نعػػـ یجػػوز  بمراجعػػة الحػػاكـ الشػػرعيّ إاّل 

 عینو  وكذا مع تمفيا إذا كاف عالمًا بالحاؿ.
 إذا جػاء رأس الحػوؿ وكػاف نػاتج بعػض الػزرع حاصػبًل دوف: ٕٓٗٔمسألة 

ویخّمػػػس بعػػػد إخػػػراج المػػػؤف   بعػػػض فمػػػا حصػػػمت نتیجتػػػو یكػػػوف مػػػف ربػػػح سػػػنتو
تحصؿ نتیجتو یكوف مف أرباح السنة البلحقة  نعـ إذا كاف لو قیمة حسب   لـ وما

ة مػف أربػػاح ىػذه السػػنة وبالنسػبة إلػػى مػا سػػواه مػف أربػػاح بمػا لػو مػػف القیمػة الفعمّیػػ
بعػػض الػػزرع لػػو سػػنبؿ وبعضػػو  : إذا حػػؿ  رأس السػػنة وكػػاف السػػنة البلحقػػة  مػػثبلً 
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ذا ظير   صیؿ ال سنبؿ لو وجب إخراج خمس الجمیعقَ  السنبؿ في السنة الثانیة  وا 
 كاف مف أرباحيا ال مف أرباح السنة السابقة.

خػػػػػراج المعػػػػػوْ إذا كػػػػػاف الَغػػػػػ :ٕٔٗٔمسػػػػػألة  دف مكسػػػػػبًا كفػػػػػاه إخػػػػػراج ص وا 
بعػد إخػراج مػف بػاب أربػاح المكاسػب  عمیػو إخػراج خمػس آخػر یجب  الخمسيما و 

  إذا ربح فیيما فیجب الخمس في الربح.مؤونة سنتو  إاّل 
ع أرباحيػا المػرأة التػي تكتسػب یجػب عمیيػا الخمػس فػي جمیػ :ٕٕٗٔمسألة 

يػا  وكػذا یجػب عمیيػا الخمػس تصرؼ شیئًا منيا فػي مؤونت  إذا عاؿ بيا الزوج فمـ
تكتسػب   الحكػـ إذا لػـى مؤونتيا  بؿ وكذا بيا الزوج وزادت فوائدىا عم ؿْ عَ یُ   إذا لـ

السػػنة إخػػػراج  و یجػػب عمیيػػا فػػي آخػػر وكانػػت ليػػا فوائػػد مػػف زوجيػػا أو غیػػره ف ّنػػ
بًا كػاف أـ ؼ كاسػمكّمػ یجػب عمػى كػؿّ  :خمس الزائد كغیرىا مػف الرجػاؿ  وبالجممػة

السػنة مػػف أربػاح مكاسػػبو وغیرىػػا   زاد عنػده فػػي آخػػر  یبلحػظ مػػا كاسػػب أف غیػر 
 خمسو.قمیبًل كاف أـ كثیرًا ویخرج 

یشػػترط البمػػوغ والعقػػؿ فػػػي ثبػػوت الخمػػس فػػي جمیػػع مػػػا  ال :ٖٕٗٔمسػػألة 
ص والمعػػػػدف والحػػػػػبلؿ وْ والَغػػػػ ؽ بػػػػو الخمػػػػس مػػػػػف أربػػػػاح المكاسػػػػب والكنػػػػػز یتعّمػػػػ

والمجنػػػػػوف   و مػػػػػف مػػػػػاؿ الصػػػػػبيّ إخراجػػػػػ المخػػػػػتمط بػػػػػالحراـ  فیجػػػػػب عمػػػػػى الػػػػػوليّ 
ف  كػػاف الصػػػبيّ  یخػػرج وجػػػب عمیيمػػا اإلخػػػراج بعػػد البمػػػوغ واإلفاقػػة  نعػػػـ إذا  لػػـ وا 
إخراجػو  البػالغ فمػیس لمػوليّ  یرى ثبوت الخمس في ماؿ غیر  دًا لمف المقم   ز الممیّ 
 منو.

مػف المؤونػة فارتفعػت یكػف   لػـ أرباح سنتو مػا إذا اشترى مف: ٕٗٗٔمسألة 
المػػػػاؿ حینئػػػػٍذ بنفسػػػػو مػػػػف  قیمتػػػػو كػػػػاف الػػػػبلـز إخػػػػراج خمسػػػػو عینػػػػًا أو قیمػػػػة فػػػػ فّ 
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الخمػػس فػػي ثمنػػو  فػػ ف  یئًا بعػػد انتيػػاء سػنتو واسػػتقرار ا إذا اشػػترى شػػاألربػاح  وأّمػػ
بعػػد  - ة وجػػب تخمػػیس ذلػػؾ المػػاؿ أیضػػًا عینػػًا أو قیمػػةكانػػت المعاممػػة شخصػػیّ 

اّل المنتَقػػ یكػػف لػػـ ا ب جػػازة الحػػاكـ الشػػرعّي إذاتصػحیحي حاجػػة   فػػبلؿ إلیػػو مؤمنػػًا وا 
وفػػاء وكػػاف ال - كمػػا ىػو الغالػػب - ةا إذا كػػاف الشػراء فػػي الذّمػػوأّمػػ - إلػى إجازتػػو

   خمس الثمف الذي اشتراه بو.  دفععمیو إاّل  ببل یجس فالمخمّ  بو مف الربح غیر 
ذا یبعػػو  و   لػـ لمتجػارة مػػا اً دّ َعػػمُ  یكػف  لػػـ الخمػػس فػي ارتفػػاع قیمتػو إذایجػب  الو  ا 

و كاف أثنػاء السػنة لیجػب في أنّ  و شؾّ یخّمسو ولكنّ   ى الثمف مف ربح لـو أدّ عمـ أنّ 
أو كػػػاف بعػػػد انتيائيػػػا  - فػػػرضالمرتفػػػع قیمتػػػو عمػػػى ال - فسػػػوخمػػػس مػػػا اشػػػتراه ن

الػػػثمف الػػػذي اشػػػتراه بػػػو فقػػػط فػػػاألحوط لزومػػػًا   فػػػي مقػػػدار الخمػػػس إاّل یجػػػب  بّل لػػػئ
 بنسبة االحتماؿ. المصالحة مع الحاكـ الشرعيّ 

ة مف السنیف وقد ربػح یحاسب نفسو مدّ  إذا كاف الشخص ال :ٕ٘ٗٔمسألة 
التفػت إلػى مػا یجػب  ـ  ثُػ دوراً  ر م ػى منيا أعیانًا وأثاثػًا وعَ فیيا واستفاد أموااًل  واشتر 

 عمیػػو مػػف إخػػراج الخمػػس مػػف ىػػذه الفوائػػد فالواجػػب عمیػػو إخػػراج الخمػػس مػػف كػػؿّ 
ػػاشػػتراه أو عَ  مػػا التػػي  مػػف المؤونػػة  مثػػؿ الػػدار  معػػدوداً یكػػف  لػػـ اسػػو مّمػػره أو غر م 
الو  وكػذا البسػتاف والحیػواف یحتاج إلیو أمث سكنى واألثاث الذي ال یتخذىا دار   لـ

 في المسألة السابقة.  ارة وغیرىا عمى تفصیؿ مرّ والسیّ 
السػكنى والفػراش واألوانػي البلزمػة  ا ما یكوف معدودًا مف المؤونػة مثػؿ دار وأمّ 

 یجػػب لػػـح السػػنة التػػي قػػد اسػػتعممو فیيػػا لػػو ونحوىػػا  فػػ ف كػػاف قػػد اشػػتراه مػػف ربػػ
ف كػػػاف قػػػد اشػػػترا بػػػأف كػػػاف  - ربػػػح السػػػنة السػػػابقةه مػػػف إخػػػراج الخمػػػس منػػػو  وا 

 ةیزیػد عمػى مصػارفو الیومّیػ أو كاف ربحو ال  یربح في سنة الشراء واالستعماؿ  لـ
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ف كػاف وجب عمیو إخراج خمسو عمى التفصیؿ المتقدّ  - ـ في المسػألة السػابقة  وا 
كػػػاف ربحػػػو فػػػي سػػػنة الشػػػراء یزیػػػد عمػػػى  فْ قػػػد اشػػػتراه مػػػف ربػػػح كمتػػػا السػػػنتیف بػػػأ

جػػب عمیػػو إخػػراج مػػف الػػثمف الػػذي اشػػتراه بػػو و  ة لكػػف الزیػػادة أقػػؿّ ومّیػػمصػػارفو الی
ػ: إذا عَ  مػػثبلً   التفػاوت خمػس مقػدار  وكػاف ربحػو فػػي  سػكناه بػألؼ دینػػار  دار  ر م 
وجػب إخػراج خمػس  مائتي دینار  ة بمقدار یزید عمى مصارفو الیومیّ  سنة التعمیر 
   . ثمانمائة دینار

واسػػتعممو فػػي مؤونتػػو وكػػاف قػػد ربػػح زائػػدًا  دینػػار  وكػػذا إذا اشػػترى أثاثػػًا بمائػػة
جػب تخمػیس تسػعیف دینػارًا  فػي تمػؾ السػنة و  ة عشػرة دنػانیر عمى مصارفو الیومّیػ

ذا األعیػػاف التػػي اشػػتراىا واسػػتعمميا فػػي مؤونتػػو یسػػاوي ثمنيػػا ربحػػو  أفّ یعمػػـ   لػػـ وا 
زائػػدًا عمػػى  یػػربح فػػي تمػػؾ السػػنة  و لػػـمنػػو أو أّنػػ و أقػػؿّ سػػتعماؿ أو أّنػػفػػي سػػنة اال

بنسػػػػػػبة  مػػػػػػع الحػػػػػػاكـ الشػػػػػػرعيّ فػػػػػػاألحوط لزومػػػػػػًا المصػػػػػػالحة   ةمصػػػػػػارفو الیومّیػػػػػػ
ذا عمػػـ أّنػػ و كػػاف مصػػارفو وأّنػػ یػػربح فػػي بعػػض السػػنیف بمقػػدار   و لػػـاالحتمػػاؿ  وا 

یصػػرؼ مػػػف أربػػػاح سػػػنة سػػػابقة وجػػػب إخػػراج خمػػػس مصػػػارفو التػػػي صػػػرفيا مػػػف 
 أرباح السنة السابقة.

مػػا ىػػو مػػف جيػػة نة فػػي وجػػوب الخمػػس إنّ رأس السػػ اعتبػػار  :ٕٙٗٔمسػػألة 
اّل  لممالػػػؾ  ؽ بػػػالربح مػػػف حػػػیف ظيػػػوره ویجػػػوز  فػػػالخمس یتعّمػػػاإلرفػػػاؽ بالمالػػػؾ  وا 

رأس السػػػنة  تغییػػر  ب عمػػى ذلػػؾ جػػواز إعطػػاء الخمػػس قبػػؿ انتيػػاء السػػنة  ویترتّػػ
خذ مبدأ سنتو الشػروع فػي وقت شاء ویتّ  ي خمس أرباحو في أي  یؤدّ  ة بأفالخمسیّ 

جعػؿ السػنة  عده أو حصوؿ الفائدة الجدیػدة لمػف ال كسػب لػو  ویجػوز االكتساب ب
 ة.ة وشمسیّ ىبللیّ 
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السػػنة أف یخػرج خمػس مػػا  ؼ فػي آخػر مكّمػ یجػب عمػى كػػؿّ  :ٕٚٗٔمسػألة 
والػدقیؽ والحنطػة  خػره فػي بیتػو لػذلؾ مػف األرز ا ادّ زاد مف أرباحو عف مؤونتو ممّ 

ذلػؾ مػف  ف والحموى وغیر مْ ـ والس  حْ والفَ  بطَ ط والحَ فْ والشاي والن   ر كّ والسُّ  والشعیر 
لممؤونػػة فیخػرج خمػس مػا زاد مػػف ذلػؾ  نعػـ إذا كػاف عمیػػو  عػدّ ا أُ أمتعػة البیػت مّمػ

الزائػد  وكػذا الخمػس فػي  یجػب  لػـلمزائػد دیف اسػتدانو لمؤونػة السػنة وكػاف مسػاویًا 
   . إذا كاف الدیف أكثر

ذا  التفػػػػاوت ال أخػػػػرج خمػػػػس مقػػػػدار  ا إذا كػػػػاف أقػػػػؿّ وأّمػػػػ عیػػػػاف ألا بقیػػػػتغیػػػػر  وا 
ودة مػػف أربػػاح السػػنة المػػذكورة إلػػى السػػنة اآلتیػػة فػػوفى الػػدیف فػػي أثنائيػػا صػػارت معػػد

یزیػد منيػا عمػى مؤونػة تمػؾ السػنة  وكػذا الحكػـ   عمى مػاالخمس إاّل  یجب بلالثانیة  ف
ممؤونػػػػة وكػػػػاف عمیػػػػو دیػػػػف ل - ارةكبسػػػػتاف أو سػػػػیّ  - المؤونػػػػة لغیػػػػر  إذا اشػػػترى أعیانػػػػاً 

إخػراج خمسػيا فػ ذا وفػى الػدیف فػي السػنة الثانیػة كانػت معػدودة مػف یجػب   لػـيا یساوی
 السنة. أرباحيا ووجب إخراج خمسيا آخر 

ذا اشػػػترى بسػػػتانًا مػػػثبًل بػػػثمف فػػػي  یجػػػب  لػػػـبًل فجػػػاء رأس السػػػنة ة مػػػؤجّ الذّمػػػ وا 
إخػػراج خمػػس البسػػتاف  فػػ ذا وفػػى تمػػاـ الػػثمف فػػي السػػنة الثانیػػة كػػاف البسػػتاف مػػف 

ذا وفػػػى نصػػػؼ الػػػثمف فػػػي السػػػنة أربػػػاح ا لسػػػنة الثانیػػػة ووجػػػب إخػػػراج خمسػػػو  وا 
الثانیػة كػػاف نصػؼ البسػػتاف مػف أربػػاح تمػؾ السػػنة ووجػب إخػػراج خمػس النصػػؼ  

ذا وفى ربع الثمف في السنة الثانیة كاف ربعو مف أرباح تمؾ السػنة  وىكػذا كمّ  مػا وا 
 السنة.  یقابمو مف البستاف مف أرباح تمؾ جزءًا مف الثمف كاف ما وفى

یػػو لوفػػاء خمػػس فیمػػا یؤدّ  ا إذا تمػػؼ فػػبلىػػذا إذا كػػاف ذاؾ الشػػيء موجػػودًا  أّمػػ
 الدیف.
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یػدفع خمسػيا العشػریف دینػارًا   فمػـ - مػثبلً  -  ربح في سنة مائػة دینػاروكذا إذا 
ى جػػاءت السػػػنة الثانیػػة فػػدفع مػػػف أرباحيػػا عشػػریف دینػػػارًا وجػػب عمیػػو خمػػػس حتّػػ

ذا فػػرض أّنػػالعشػػریف دینػػارًا التػػي كانػػت ىػػي  و الخمػػس مػػع بقائيػػا ال مػػع تمفيػػا  وا 
عمیػو خمػس  یجػب  لػـوفػى فػي السػنة الثانیػة ثمنيػا  ـ  ثُػ اشترى دارًا لمسكنى فسػكنيا
الخمػػس فػػي  یجػػب  لػػـلسػػنة الثانیػػة بعػػض أجػػزاء الػػثمف الػػدار  وكػػذا إذا وفػػى فػػي ا

 ما اشترى مف المؤف بالدیف. ة مف الدار  ویجري ىذا الحكـ في كؿّ الحصّ 
فػػي  - مػػثبلً  - ةأف یصػػرؼ نصػػؼ أرباحػػو السػػنویّ  إذا نػػذر  :ٕٛٗٔسػػألة م
فػػي الجيػػة  وجػػب عمیػػو الوفػػاء بنػػذره  فػػ ف صػػرؼ المنػػذور   مػػف وجػػوه البػػرّ  وجػػوٍ 

كػػوف ذلػػؾ  عمیػػو تخمػػیس مػػا صػػرفو مػػعیجػػب   لػػـليػػا قبػػؿ انتيػػاء السػػنة  المنػػذور 
ف راج خمسػػػػو ت السػػػنة وجػػػػب عمیػػػو إخػػػى انتيػػػیصػػػػرفو حتّػػػ  لػػػـ متعارفػػػًا لمثمػػػو  وا 

 مف أرباحو بعد إكماؿ مؤونتو. یجب عمیو إخراج خمس النصؼ اآلخر  كما
انػػػًا كّ دُ  فاسػػتأجر  - مػػثبلً  -  إذا كػػاف رأس مالػػو مائػػة دینػػار :ٜٕٗٔمسػػألة 

ائػػة السػػنة وجػػد مالػو یبمػػغ م اف بعشػػرة وفػػي آخػر واشػػترى آالت لمػدكّ  بعشػرة دنػػانیر 
يػػػا مػػػف اف ألنّ س أجػػػرة الػػػدكّ إخػػػراج خمػػػیجػػػب  الكػػػاف عمیػػػو خمػػػس اآلالت فقػػػط و 

اؿ والضػرائب التػي یػدفعيا إلػى الحكومػة مؤونة التجارة  وكذا أجػرة الحػارس والحّمػ
ىػػػذه المػػػؤف مسػػػتثناة مػػػف  اف  فػػػ فّ ة التػػػي یػػػدفعيا لمحصػػػوؿ عمػػػى الػػػدكّ والسػػػرقفمیّ 

ة مػػا یجػػب فیمػػا زاد عمیيػػا كمػػا عرفػػت  نعػػـ إذا كانػػت السػػرقفمیّ الػػربح  والخمػػس إنّ 
ًا فػي أخػذىا مػف غیػره وجػب تقػػویـ المالػؾ أو غیػره أوجبػت لػو حّقػ التػي دفعيػا إلػى

خراج خمسو  فربّ  في آخر  ذلؾ الحؽّ  مػا دفعػو  ما تزیػد قیمتػو عمػى مقػدار السنة وا 
 ما تساوي.ما تنقص وربّ ة وربّ مف السرقفمیّ 
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دفعػػػو ولػػػو  ـ  ثُػػػ یػػػدفع خمػػػس الػػػربح  رأس الحػػػوؿ فمػػػـ إذا حػػػؿ   :ٕٓ٘ٔسػػػألة م
 مػع تمػؼ الػربح حسػب مػا یدفعػو مػف المػؤف  إاّل یُ   نة الثانیػة لػـتدریجًا مف ربح الس

وفػػاء  یكػػف  لػػـة لحو الحػػاكـ عمػػى مبمػػغ فػػي الذّمػػالسػػابؽ عینػػًا وبػػداًل  وكػػذا لػػو صػػا
 إذا كػاف عوضػًا عػف خمػس ماؿ المصالحة مف أرباح السنة الثانیة مف المػؤف إاّل 

بػح السػنة الثانیػة عیف تالفة  ولو كاف عوضًا عف خمس عیف موجودة فوفاه مف ر 
فیجػػب تخمیسػػو خمػػس العػػیف المزبػػورة مػػف أربػػاح ىػػذه السػػنة  قبػػؿ تخمیسػػو صػػار 
 صرؼ في المؤونة.یُ   عند انقضائيا إذا لـ

يػػا دینػػًا فػػي رأس السػػنة فوجػػد بعػػض أرباحػػو أو كمّ  إذا حػػؿ   :ٕٔ٘ٔمسػػألة 
ف  كػػػف اسػػػتیفاؤه وجػػػب دفػػػع خمسػػػوة النػػػاس فػػػ ف أمذّمػػػ بػػػػیف  ر تخّیػػػ یمكػػػف  لػػػـ وا 
ف ذا استوفاه أخرج خمسو وكاف مػف أربػاح   استیفاءه في السنة البلحقة ینتظر  أف

ة الػػػدیوف فعػػػبًل مالّیػػػ ر یقػػػدّ  فالسػػػنة السػػػابقة ال مػػػف أربػػػاح سػػػنة االسػػػتیفاء  وبػػػیف أ
مػف أربػاح  ر فیدفع خمسيا  ف ذا استوفاىا في السنة اآلتیػة كػاف الزائػد عمػى مػا قػدّ 

 سنة االستیفاء.
ف جػػػػاز ؽ الخمػػػػس بػػػػالربح بمجػػػرّ یتعّمػػػ :ٕٕ٘ٔمسػػػػألة   تػػػػأخیر  د حصػػػػولو وا 

السػػػنة احتیاطػػػًا لممؤونػػػة  فػػػ ذا أتمفػػػو ضػػػمف الخمػػػس  وكػػػذا إذا  الػػػدفع إلػػػى آخػػػر 
أسػػرؼ فػػي صػػرفو أو وىبػػو أو اشػػترى أو بػػاع عمػػى نحػػو المحابػػاة فیمػػا إذا كانػػت 

ذا عمػػـ أّنػػ اليبػػة أو الشػػراء أو البیػػع غیػػر   و لػػیس عمیػػو مؤونػػة فػػيالئقػػة بشػػأنو  وا 
ره إلػػػى نيایػػػة یػػػؤخّ  إلػػػى دفػػػع الخمػػػس وال یبػػػادر  وبػػػًا أفبػػػاقي السػػػنة فػػػاألحوط وج

 السنة.
 أثنػػػاء السػػػنة فالمسػػػتثنى ىػػػو إذا مػػػات صػػػاحب الػػػربح فػػػي :ٖٕ٘ٔمسػػػألة 
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   .المؤونة إلى حیف الموت فقط
خمس ما تركو وجػب عمیػو  ؤد  یُ   ثو لـمورّ  إذا عمـ الوارث أفّ  :ٕٗ٘ٔمسألة 

ذا عمػػـ أّنػػ ؽ بػػو الخمػػس وجػػب إخػػراج خمسػػو مػػف أتمػػؼ مػػااًل لػػو قػػد تعّمػػ وأداؤه  وا 
 یعتقػػد الخمػػس أو ف النعػػـ إذا كػػاف المػػوّرث مّمػػ دیوف أصػػؿ تركتػػو كغیػػره مػػف الػػ

المػؤمف  ف الخمػس محّمػبًل لمػوارثبأدائػو مػف تركتػو  كػا یػوصِ  یعطیػو ولػـ ف الممّ 
 .كمتا الصورتیف في

و ف عدمػػو انكشػػؼ أّنػػتبػػیّ ع الخمػػس فو ربػػح فػػدفإذا اعتقػػد أّنػػ :ٕ٘٘ٔمسػػألة 
أف یرجػػع بػػو عمػػى المعطػػى لػػو مػػع بقػػاء عینػػو   فػػي مالػػو فیجػػوز  خمػػٌس  یكػػف لػػـ

ؿ السػنة فػدفع الخمػػس ا إذا ربػػح فػي أوّ وكػذا مػع تمفيػا إذا كػػاف عالمػًا بالحػاؿ  وأّمػ
 تكػػف لػػـد مؤونػػة عػػدـ كفایػػة الػػربح لتجػػدّ  فباعتقػػاد عػػدـ حصػػوؿ مؤونػػة زائػػدة فتبػػیّ 

ا إذا ى مػع بقػاء عینػو فضػبًل عّمػلرجػوع إلػى المعطػى لػو حتّػلػو ا  یجػز  لػـمحتسبة 
 تمفت.

ف كػػػػػاف یتعّمػػػػ :ٕٙ٘ٔمسػػػػألة    أفّ ؽ بػػػػػالعیف إاّل الخمػػػػػس بجمیػػػػع أقسػػػػامو وا 
ؼ فػي لػو التصػرّ   ال یجػوزلعیف ودفع قیمتيػا مػف النقػود  و بیف دفع ا ر المالؾ یتخیّ 
بعضػػيا أیضػػًا  ؼ فػػيلػػو التصػػرّ   یجػػوز الد انتيػػاء السػػنة قبػػؿ أدائػػو  بػػؿ العػػیف بعػػ

ف كػػػاف مقػػػدار  ذا ضػػػمنو فػػػي ذمّ الخمػػػس باقیػػػًا فػػػي البقّیػػػ وا  تػػػو بالمػػػداورة مػػػع ة  وا 
 ؼ فیيا.التصرّ  مف العیف فیجوز  صّح ویسقط الحؽّ  الحاكـ الشرعيّ 
 - ا العتقػػادهیخّمػػس إّمػػ بشػػركة المػػؤمف مػػع مػػف ال ال بػػأس: ٕٚ٘ٔمسػػألة 
الػػػػدیف   باالتػػػػو بػػػػأمر نو وعػػػػدـ مبعػػػػدـ وجوبػػػػو أو لعصػػػػیا -  أو قصػػػػور لتقصػػػػیر 

 تو في الربح.یخرج خمسو مف حصّ  أفو جزیویُ  مف قبؿ شریكو  یمحقو وزر  وال
ؼ فػػي العػػیف بعػػد انتيػػاء السػػنة قبػػؿ دفػػع التصػػرّ   یجػػوز ال: ٕٛ٘ٔمسػػألة 
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ة وكػاف الوفػاء بما فػي الذّمػ جار ف ف كاف االتّ  جار ؼ فیيا باالتّ الخمس  ولو تصرّ 
لمعاممػػة ولكػػف یمزمػػو دفػػع خمػػس تمػػؾ العػػیف ولػػو ت اسػػة صػػحّ المخمّ  بػػالعیف غیػػر 

ف كاف االتّ  اممػة أیضػًا إذا ت المعبعیف ما فیػو الخمػس صػحّ  جار مف ماؿ آخر  وا 
ولكػػف ینتقػػؿ  - حاجػػة إلػػى إجػػازة الحػػاكـ الشػػرعيّ  مػػف غیػػر  - كػػاف طرفيػػا مؤمنػػاً 

ت اليبػة وینتقػؿ الخمػس و إذا وىبيػا لمػؤمف صػحّ الخمس حینئٍذ إلى البدؿ  كما أنّ 
   ة الواىب.إلى ذمّ 

یخّمػػس أموالػػو ألحػػد الوجػػوه  ف الینتقػػؿ إلػػى المػػؤمف مّمػػ مػػا ة كػػؿّ وعمػػى الجممػػ
 ةاألئّمػػػ ؼ فیػػػو  وقػػػد أحػػػؿّ لػػػو التصػػػرّ  انػػػًا یممكػػػو فیجػػػوز مػػػة بمعاممػػػة أو مجّ المتقدّ 

ؼ التصػػػػرّ  بًل مػػػػنيـ عمػػػػیيـ  وكػػػػذلؾ یجػػػػوز ذلػػػػؾ لشػػػػیعتيـ تفّضػػػػ )عمػػػػیيـ السػػػػبلـ(
إذا أباحوىػػا ليػػـ مػػف دوف تممیػػؾ ففػػي جمیػػع ذلػػؾ لممػػؤمف فػػي أمػػواؿ ىػػؤالء فیمػػا 

 رًا.عمى مانع الخمس إذا كاف مقصّ  أ لممؤمف والوزر نَ يْ یكوف المَ 
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 المبحث الثاني
 الخمس ومصرفو مستحؽّ 

نصػفیف: نصػؼ  - زمػاف الغیبػة - ـ الخمػس فػي زماننػایقّسػ :ٜٕ٘ٔمسألة 
ونصػػؼ لبنػػػي  ()عّجػػؿ ا تعػػالی فرجػػو الشػػریؼة المنتظػػر الحّجػػ إلمػػاـ العصػػر 

ىػػػذه األصػػػناؼ جمیعػػػًا  ىاشػػػـ: أیتػػػاميـ ومسػػػاكینيـ وأبنػػػاء سػػػبیميـ  ویشػػػترط فػػػي
 فػي األیتػاـ ویكفػي فػي ابػف السػبیؿ الفقػر  الفقػر  العدالة  ویعتبر  یعتبر  اإلیماف وال

بقػػرض ونحػػوه  مػػف السػػفر  یػػتمّكف  لػػـًا فػػي بمػػده إذا یـ ولػػو كػػاف غنّیػػفػػي بمػػد التسػػم
 .  اةعرفت في الزك عمى ما

 مػف قػػدر  یعطػى أكثػػر  سػػفره معصػیة  وال یكػوف ال أف واألحػوط وجوبػًا اعتبػػار 

 إلی محّؿ یمكنو فیو تحصیؿ نفقة الرجوع إلی بمده. وأ   یوصمو إلى بمده ما
 مػػف مؤونػػة سػػنتو أكثػػر  الفقیػػر  ییعطػػ ال األحػػوط وجوبػػًا أف :ٕٓٙٔمسػػألة 

 یجػػػوز  مؤونػػػة سػػػنتو فػػػبل ار تػػػدریجًا حتّػػػی بمػػػغ مقػػػد عطػػػيذا أُ أّمػػػا إدفعػػػة واحػػػدة  و 

 .  أعطاؤه الزائد عمیيا ببل إشکاؿ
 االقتصػػػار  عمػػػى إعطػػاء صػػػنؼ واحػػد  بػػػؿ یجػػوز  البسػػػط واالقتصػػار  ویجػػوز 

 عمى إعطاء واحد مف صنؼ.
 النبػػيّ  جػػدّ  - المػػراد مػػف بنػػي ىاشػػـ مػػف انتسػػب إلػػى ىاشػػـ :ٕٔٙٔمسػػألة 

س لػػو الخمػػ یحػػؿّ  فػػبل بػػاألـّ ا إذا كػػاف االنتسػػاب أّمػػ بػػاألب  )صػػّمی ا عمیػػو وآلػػو(
 والعقیمػػػػيّ  بػػػػیف العمػػػػويّ  فػػػػي الياشػػػػميّ  فػػػػرؽ ال  و الياشػػػػميّ  لػػػػو زكػػػػاة غیػػػػر  وتحػػػػؿّ 

ف كاف األولى تقدیـ العمويّ  والعباسيّ   .بؿ الفاطميّ  وغیرىـ وا 
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نػػػػػة  بالبیّ عػػػػػى االنتسػػػػاب إلػػػػػى ىاشػػػػـ إاّل ؽ مػػػػف ادّ یصػػػػػدّ  ال :ٕٕٙٔمسػػػػألة 
بحكمػو   أو مػا عي لػو فػي بمػده األصػميّ المػدّ  العادلػة  نعػـ یكفػي الشػیاع واشػتيار 

 .منشأ عقبلئيّ  یكفي الوثوؽ واالطمئناف بو مف أي   كما
عمػػػى األحػػػوط إعطػػػاء الخمػػػس لمػػػف تجػػػب نفقتػػػو   یجػػػوز ال: ٖٕٙٔمسػػػألة 

ف كػػػاف لمتوسػػػعة عمیػػػو إذا كػػػاف  - زائػػػدًا عمػػػى النفقػػػة البلزمػػػة - عمػػػى المعطػػػي وا 
الزمػػػة  خػػرى غیػػر النفقػػة حاجػػة أُ ع بػػو عمیػػو  نعػػـ إذا كػػاف لواجػػب یوّسػػ عنػػده مػػا
لممعطػي تأمینيػا  یجػوز  - كما إذا كاف لمولػد زوجػة تجػب نفقتيػا عمیػو - لممعطي

 مة.الشروط المتقدّ  ر مف خمسو مع توفّ 
   بػؿ األحػػوط لزومػًا اعتبػػار إعطػاء الخمػػس لمػف یصػرفو فػػي الحػراـ  یجػوز الو 

غػػراء بػػالقعمػػى اإلثػـ فػػي الػػدفع إلیػو إعانػػة  یكػوف ال أف فوا  یصػػرفو  یكػػف  لػـ بیح وا 
 األحػوط لزومػػًا عػدـ إعطائػػو لتػارؾ الصػػبلة أو شػارب الخمػػر  فػي الحػراـ  كمػػا أفّ 

 بالفسؽ. أو المتجاىر 
لممالػػػؾ دفػػػع النصػػػؼ المػػػذكور )سػػػيـ السػػػادة( إلػػػى  یجػػػوز  :ٕٗٙٔمسػػػألة 

ف كػػاف األحػوط اسػػتحبابًا الػػدفع إلػػى یو مػػع اسػػتجماع الشػروط المتقدّ مسػتحقّ  مػػة  وا 
 .لشرعيّ الحاكـ ا

عمیػػو وعمػػى آبائػػو أفضػػؿ الصػػبلة )النصػػؼ الراجػػع لئلمػػاـ  :ٕ٘ٙٔمسػػألة 
یرجػػػػع فیػػػو فػػػػي زمػػػاف الغیبػػػػة إلػػػى نائبػػػػو وىػػػو الفقیػػػػو المػػػأموف العػػػػارؼ  (والسػػػبلـ

 یوثػؽ برضػاه الستئذاف منو في صػرفو  ومصػرفو مػاا بالدفع إلیو أو ابمصارفو إمّ 
السػػػادات نیف مػػػف المتػػػدیّ بصػػػرفو فیػػػو  كػػػدفع ضػػػرورات المػػػؤمنیف  )عمیػػػو السػػػبلـ(

)عمیػػو  ؽ بػػو عنػوتصػدّ ة النّیػػ وغیػرىـ  واألحػػوط اسػتحباباً  )زادىػـ ا تعػالى شػػرفًا(
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 .فاألىـّ    والبلـز مراعاة األىـّ السبلـ(
 - فیػو المرشػدوف والمسترشػدوف الذي قؿّ  - مصارفو في ىذا الزماف ومف أىـّ 

قواعػده وأحكامػو   س ونشػر إقامة دعائـ الدیف ورفع أعبلمو  وترویج الشرع المقػدّ 
وینػػدرج فػػي ذلػػؾ تػػأمیف مؤونػػة أىػػؿ العمػػـ الصػػالحیف الػػذیف یصػػرفوف أوقػػاتيـ فػػي 

رشػػػاد الضػػػالّ تحصػػػیؿ العمػػػوـ الدینّیػػػ یف ة  البػػػاذلیف أنفسػػػيـ فػػػي تعمػػػیـ الجػػػاىمیف وا 
صػػػػبلح ذات بیػػػػنيـ  ونحػػػػو ذلػػػػؾ مّمػػػػ یرجػػػػع إلػػػػى  اونصػػػػح المػػػػؤمنیف ووعظيػػػػـ وا 

سػػت شػػأنو وتقدّ  تعػػالی يػػـدرجػػاتيـ عنػػد ربّ  عمػػوّ إصػػبلح دیػػنيـ وتكمیػػؿ نفوسػػيـ و 
 ة.مع عمى الجيات العامّ أسماؤه  واألحوط لزومًا مراجعة المرجع األعمـ المطّ 

جػػػود نقػػػؿ الخمػػػس مػػػف بمػػػده إلػػػى غیػػػره مػػػع عػػػدـ و  یجػػػوز  :ٕٙٙٔمسػػػألة 
النقػػؿ تسػػاىبًل وتسػػامحًا فػػي أداء الخمػػس   یكػػف لػػـ   بػػؿ مػػع وجػػوده إذا المسػػتحؽّ 
ف كػاف ىػو فػي البمػد اآلخػر  ي البمد إلػى وكیػؿ الفقیػر دفعو ف ویجوز   كمػا یجػوز  وا 

المالػػؾ فیقبضػػو  ؿ الحػػاكـ الشػػرعيّ   وكػػذا إذا وّكػػدفعػػو إلػػى وكیػػؿ الحػػاكـ الشػػرعيّ 
 ینقمو إلیو. ـ  ثُ  بالوكالة عنو
بمػػػػد المالػػػػؾ  فیػػػػو الخمػػػػس فػػػػي غیػػػػر إذا كػػػػاف المػػػػاؿ الػػػذي  :ٕٚٙٔمسػػػػألة 

نػػًا متمكّ  ولكػػف كػػاف  مػػع التػػأخیر نفػس العػػیف إاّل  مػػف إعطائػػو مػػف نػػاً متمكّ  یكػػف  لػـو 
 ر یتیّسػػ إلػى أف لػو التػأخیر  ذلػؾ  بػؿ یجػوز  عمیػػویجػب   لػـ مػف إعطػاء قیمتػو فػوراً 

 الدفع مف العیف ولكف البلـز عدـ التساىؿ والتسامح في ذلؾ.
ب عمػػى ذلػػؾ د عػػزؿ المالػػؾ  ویترتّػػف الخمػػس بمجػػرّ یتعػػیّ  ال :ٕٛٙٔمسػػألة 

فتمػؼ  - مػثبلً  - فػي بمػده حؽّ لعػدـ وجػود المسػت قمػو إلػى بمػد آخػر و إذا عزلػو ونأنّ 
ي منػػػو  نعػػػـ إذا ّقػػػبَ تَ مُ یفػػػرغ مالػػػو مػػػف الخمػػػس بػػػؿ عمیػػػو تخمػػػیس الْ  تفػػػریط ال بػػػبل
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ف فیمػا قبضػو  ولػو نقمػو یتعػیّ  أو عػف الحػاكـ الشػرعيّ  قبضو وكالة عػف المسػتحؽّ 
 یضمف.  تفریط لـ مو فتمؼ مف غیر ب ذف موكّ بعد ذلؾ 

احتسػػػابو  جػػاز  الياشػػػميّ  إذا كػػػاف لػػو دیػػف فػػػي ذّمػػة الفقیػػر  :ٜٕٙٔ مسػػألة
ا بػدوف مراجعتػو ففیػو إشػكاؿ  أّمػو  ادة بمراجعػة الحػاكـ الشػرعيّ عمیو مف سػيـ السػ

الياشػػمّي فػػي قػػبض  یتوّكػػؿ عػػف الفقیػػر  ومػػًا أفذلػػؾ فػػاألحوط لز  الػػدائف فػػ ف أراد
اسػتیفائو دینػو وأخػذه لنفسػو  فػي ؿ الفقیػر   أو أّنػو یوك ػإیفائو دینػو سيـ السادة وفي

 خمسًا.
فمػػیس لػػو احتسػػابو مػػف  اشػػميّ الي غیػػر  ذّمػػة الفقیػػر  ا إذا كػػاف لػػو دیػػف فػػيوأّمػػ

ًا ذا كػاف مسػتحقّ دائػو  نعػـ إذا كػاف عػاجزًا عػف أحتّػی إ )عمیو السػبلـ( سيـ اإلماـ
 یعطیػو منػو لػو أف عف ذلػؾ الػدیف جػاز  ّض النظر بغ )عمیو السبلـ( ماـلسيـ اإل

 بو دینو. لو أف یفي ذا قبضو جاز ف  - (ٕ٘ٙٔ)المسألة  في مّر  وفؽ ما -



 

 

 بالمعروؼ والنيي عف المنكر ِكتاُب األمر  

والنوً عن كتاب األمر بالمعروف 

 المنكر

همیّتومااا ومااوارد وجوبومااا أّول:  األ فصاالال

  واستحبابوما

  الثانً: فً شرائطوما فصلال

  الثالث: فی مراتبوما فصلال

  الرابع: فً سائر أحکاموما فصلال
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 بالمعروؼ والنيي عف المنكر كتاب األمر 

 ّوؿ األ فصؿال
 ا وموارد وجوبيما واستحبابيمامىمّيتيأ

لمنكر  قاؿ ا نيي عف ابالمعروؼ وال ة األمر مف أعظـ الواجبات الدینیّ  إفّ 
ـْ ُأم ٌة َیْدُعوَف ِإَلى اْلَخْیِر ﴿ :تعالی َيْوَف َعِف َوَیْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَینْ  َوْلَتُكْف ِمْنُك

ـُ اْلُمْفِمُحوفَ ِئَؾ لٰ َوُأو  اْلُمْنَكِر   .﴾ُى
ا فسػػػػػدت كیػػػػؼ بكػػػػـ إذو قػػػػاؿ: )أّنػػػػ )صػػػػّمی ا عمیػػػػو وآلػػػػػو( روي عػػػػف النبػػػػيّ 

فقیػؿ لػو:  ( تنيػوا عػف المنكػر  لمعروؼ ولػـتػأمروا بػا    ولػـنساؤكـ  وفسػؽ شػبابكـ
كیػؼ بكػػـ )  فقػاؿ: (عػػـن): )صػػّمی ا عمیػو وآلػو( ا؟ قػاؿ رسػوؿ ویكػوف ذلػؾ یػػا

یػػا رسػػوؿ ا ویكػػوف ذلػػؾ؟  فقیػػؿ لػػو: ؟(مػػرتـ بػػالمنكر  ونيیػػتـ عػػف المعػػروؼإذا أ
 والمنكػػػػػر  المعػػػػػروؼ منكػػػػػراً مػػػػػف ذلػػػػػؾ كیػػػػػؼ بكػػػػػـ إذا رأیػػػػػتـ   وشػػػػػرّ   نعػػػػػـ)فقػػػػػاؿ: 

 .معروفًا؟(
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 والنيػػي عػػف المنكػػر بػػالمعروؼ  بػػاألمر  أفّ ) :)عمػػیيـ السػػبلـ( وقػػد روي عػػنيـ

ػػػػػالمكاسػػػػػب  وتمنػػػػػع المظػػػػػالـ  وتُ  وتػػػػػأمف المػػػػػذاىب  وتحػػػػػؿّ   تقػػػػػاـ الفػػػػػرائض  ر عم 

مػػػػػػا أمػػػػػػروا  یػػػػػػزاؿ النػػػػػػاس بخیػػػػػػر  وینتصػػػػػػؼ لممظمػػػػػػوـ مػػػػػػف الظػػػػػػالـ  وال  ضاألر 
یفعمػػوا ذلػػؾ نزعػػػت     فػػ ذا لػػـوا عمػػػى البػػرّ نكػػر  وتعػػاونبػػالمعروؼ  ونيػػوا عػػف الم

فػػي األرض وال  ليػػـ ناصػػر  یكػػف لػػـبعضػػيـ عمػػى بعػػض  و  طمػػنيـ البركػػات وسػػمّ 
 .(في السماء

مػػػػع كػػػػوف  بػػػػالمعروؼ والنيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر  یجػػػػب األمػػػػر  :ٕٓٚٔمسػػػػألة 
یسػػقط بقیػػاـ الػػبعض بػػو   حرامػػًا  ووجوبػػو عندئػػٍذ كفػػائيّ  المعػػروؼ واجبػػًا والمنكػػر 

 الكراىػػة قػػواًل أو فعػػبًل مػػف تػػرؾ الواجػػب أو فعػػؿ الحػػراـ عینػػيّ  إظيػػار نعػػـ وجػػوب 
أمرنػػا رسػػوؿ : قػػاؿ )عمیػػو السػػبلـ( المػػؤمنیف أمیػػر  وعػػفیسػػقط بفعػػؿ الػػبعض   ال
 .ة(ر  يِ فَ كْ جوه مُ ف نمقى أىؿ المعاصي بو أ )صّمی ا عمیو وآلو( ا

ًا  فػػ ذا حبّ بػػو مسػػت ًا یكػػوف األمػػر إذا كػػاف المعػػروؼ مسػػتحبّ  :ٕٔٚٔمسػػألة 
ف لـبو كاف مستحقّ  ر أم  عمیو إثـ وال عقاب. یكف  لـبو  یأمر   ًا لمثواب  وا 

إیػػذاء عمػػى نحػػو یسػػتمـز  یكػػوف ال أف بالمسػػتحبّ  راعػػى فػػي األمػػر یُ  فویمػػـز أ
ثقػػیبًل عمیػػو  یكػػوف ال فیػػو عمػػى مػػا مػػف االقتصػػار ُبػػد   الىانتػػو  كمػػا أو إ المػػأمور 
 ا الحاؿ في النيي عف المكروه.ده في الدیف  وىكذبحیث یزىّ 

 الثاني فصؿال
 في شرائطيما

 بػػػػالمعروؼ الواجػػػػب  وفػػػػي النيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر  ویشػػػػترط فػػػػي وجػػػػوب األمػػػػر 

 : مورأُ 



 ططػ/  منكرشراُط األمر بالمقركؼ كالنوً فف ال 

 

روؼ بػػػالمع األمػػػر یجػػب  بلولػػو إجمػػػااًل  فػػػ لمعػػػروؼ والمنكػػػر معرفػػة ا ؿ:األوّ 
ر  عمػى الجاىػؿ بػالمنك النيػي عػف المنكػر  یجػب العمى الجاىؿ بالمعروؼ  كما 

 ؿ والنيي عف الثاني.باألوّ  مة لؤلمر ـ مقدّ نعـ قد یجب التعمّ 
 عػػػف بػػػالمعروؼ بػػػاألمر  وانتيػػػاء المنيػػػيّ  المػػػأمور  احتمػػػاؿ ائتمػػػار  الثػػػاني:

أو النيػػػػي  یبػػػػالي بػػػػاألمر  و الیحتمػػػػؿ ذلػػػػؾ  وعمػػػػـ أّنػػػػ  بػػػػالنيي  فػػػػ ذا لػػػػـ المنكػػػػر 
یجػػب  الو أّنػػ عمػػیيـ( )رضػػواف ا تعػػالی بػػیف الفقيػػاء المشػػيور یكتػػرث بيمػػا ف وال

الكراىػة فعػػبًل أو قػواًل لتركػػو  االحتیػاط ب ظيػػار یتػػرؾ  العمیػو شػيء تجاىػػو  ولكػف 
 ولو مع عدـ احتماؿ االرتداع بو. المعروؼ أو ارتكابو المنكر 

فػي تػرؾ  بصػدد االسػتمرار  یكوف تارؾ المعروؼ أو فاعؿ المنكر  أف الثالث:
عمػى ارتػداع العاصػي عػف عصػػیانو  مػػارةالمعػروؼ وارتكػاب المنكػر  فػ ذا كانػت أ

ًا بػػو  فمػػف تػػرؾ د احتمػػاؿ ذلػػؾ احتمػػااًل معتػػدّ بمجػػرّ  یجػػب الشػػيء  بػػؿ یجػػب  لػػـ
شػػيء یجػػب  لػػـو واجبػػًا أو فعػػؿ حرامػػًا واحتمػػؿ كونػػو منصػػرفًا عنػػو أو نادمػػًا عمیػػ
أو تػػرؾ المعػػروؼ  تجاىػػو  ولػػو عػػرؼ مػػف الشػػخص عزمػػو عمػػى ارتكػػاب المنكػػر 

 أمره أو نيیو قبؿ ذلؾ.ة واحدة وجب ولو لمرّ 
 الفاعػؿ  فػ ف كػاف معػذوراً  زًا فػي حػؽّ منّجػ أف یكوف المعروؼ والمنكػر  الرابع:

 مػا فعمػو مبػاح ولػیس بحػراـ أو أفّ  أو تركو المعروؼ العتقػاد أفّ  في فعمو المنكر 
أو الحكػػػـ تركػػػو لػػیس بواجػػػب وكػػاف معػػػذورًا فػػي ذلػػػؾ لبلشػػتباه فػػػي الموضػػوع  مػػا

معػذورًا فػي فعمػو وذلػؾ  یكػف لػـشػيء تجاىػو  وكػذا إذا  یجػب لـاجتيادًا أو تقمیدًا 
عػػف الجمػػع بػػیف امتثػػاؿ تكمیفػػیف بسػػوء اختیػػاره  فػػي بعػػض المػػوارد كمػػا إذا عجػػز 

ف  فػػي تػرؾ الميػػـّ  معػذوراً  یكػػوف الو منيمػا ف ّنػ و فػػي امتثػاؿ األىػػـّ وصػرؼ قدرتػ وا 
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 میف.بؿ والمحرّ القبیحیف  انتخابًا ألخؼّ  كانت وظیفتو عقبًل اإلتیاف باألىـّ 
یرضػػػى الشػػػارع بوجػػػوده مطمقػػػًا كاإلفسػػػاد فػػػي  ا المّمػػػ ىػػػذا ولػػػو كػػػاف المنكػػػر 

یكػػػف   لػػـ مػػف الػػردع عنػػو ولػػوُبػػد   بلقتػػؿ الػػنفس المحترمػػة ونحػػو ذلػػؾ فػػاألرض و 
 ا إذا كاف جاىبًل بالموضوع أو بالحكـ.فًا فضبًل عمّ مكمّ  المباشر 

عمػى  ضػرر  يػي عػف المنكػر بػالمعروؼ والن مػف األمػر  ال یمػـزأف  الخامس:
منػو وقوعػو  یمػـز الكػذا بػو  و  المعتػدّ  في نفسو أو عرضو أو مالو بالمقػدار  اآلمر 

 إذا عمیػو ذلػػؾ إاّل  یجػب لػـأو الحػرج  دًة  فػ ذا لػـز الضػرر ؿ عػایتحّمػ فػي حػرج ال
 ؿ الضػػرر ف دونػػو تحّمػػس یيػػو ة عنػػد الشػػارع المقػػدّ ّیػػثابػػة مػػف األىمّ كونػػو بمَ  أحػػرز 

بػو أو االحتمػػاؿ  أو الظػفّ  بػیف العمػػـ بمػزوـ الضػرر  فیمػا ذكػر  فػرؽ الو  أو الحػرج 
 بو عند العقبلء الموجب لصدؽ الخوؼ. المعتدّ 

ذا كاف في األمر  بػبعض  خػوؼ اإلضػرار  بػالمعروؼ أو النيػي عػف المنكػر  وا 
بػػػو سػػػقط وجوبػػػو  نعػػػـ إذا كػػػاف  المسػػػممیف فػػػي نفسػػػو أو عرضػػػو أو مالػػػو المعتػػػدّ 

مػػف الموازنػػة بػػیف الجػػانبیف ُبػػد   بلة شػػرعًا فػػالميّمػػ مػػور مػػف األُ   منكػػرالمعػػروؼ وال
 بسقوط الوجوب بو. یحكـ الما ة المحتمؿ  فربّ یّ حتماؿ وأىمّ ة االبمحاظ قوّ 

 بػػػالمعروؼ والنيػػػي عػػػف المنكػػػر  وجػػػوب األمػػػر  یخػػػتّص  ال: ٕٕٚٔمسػػػألة 

بصػػنؼ مػػف النػػاس دوف صػػنؼ  بػػؿ یجػػب عنػػد اجتمػػاع الشػػرائط المػػذكورة عمػػى 
یسػقط  ة واألغنیػاء والفقػراء  والوالرعّیػاؽ والسػمطاف العمماء وغیرىـ والعػدوؿ والفّسػ

ف قػاـ الػبعض بمػا  وجوبو ما داـ كوف الشخص تاركًا لممعروؼ وفػاعبًل لممنكػر  وا 
 لو منو.  ر المتیسّ  ىو وظیفتو مف المقدار 
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 الثالث فصؿال
 فی مراتبيما

 :بمرات المعروؼ والنيي عف المنكر ب ولألمر 
ره مػػف تػػػرؾ وتػػػذمّ  بػػو انزجػػػاره القمبػػيّ  ؼ بعمػػػؿ یظيػػر یػػػأتي المكّمػػ أف ولػػى:اأُل

 االنزعػػػاج مػػف الفاعػػػؿ أو اإلعػػراض والصػػػدّ  المعػػروؼ أو فعػػؿ المنكػػػر  ك ظيػػار 
عمػى كراىػة مػا وقػع  عنو أو ترؾ الكػبلـ معػو أو نحػو ذلػؾ مػف فعػؿ أو تػرؾ یػدؿّ 

 منو.
لػو  ویػذكر یعػظ الفاعػؿ وینصػحو   والنيي بالمساف والقػوؿ كػأف األمر  الثانية:

لػو  لمعاصػیف مػف العقػاب األلػیـ والعػذاب فػي الجحػیـ  أو یػذكر  تعالیا  أعدّ  ما
ات النعػیـ  ومنػو فػي جّنػ لممطیعػیف مػف الثػواب الجسػیـ والفػوز  تعػالیه ا ما أعػدّ 

وعػػػػػػدـ اإلقػػػػػػبلع عػػػػػػف المعصػػػػػػیة  التغمػػػػػػیظ فػػػػػػي الكػػػػػػبلـ والوعیػػػػػػد عمػػػػػػى المخالفػػػػػػة
 كذبًا. یكوف ال بما

ؾ األذف أو الضػرب رْ ة في المنع عف ارتكػاب المعصػیة بَفػإعماؿ القوّ  الثالثة:
ا كػػػػاف مػػػػف وظػػػػائؼ المحتسػػػػب فػػػػي بعػػػػض األزمنػػػػة أو الحػػػػبس ونحػػػػو ذلػػػػؾ مّمػػػػ

أو نائبػػػو  )عمیػػو السػػبلـ( إذف اإلمػػاـ ىػػذه المرتبػػة مػػف غیػػر  السػػابقة  وفػػي جػػواز 
 مراعاة االحتیاط في ذلؾ. یترؾ إشكاؿ فبل
بػػیف  ة وضػػعفًا  والمشػػيور احػػدة مػػف ىػػذه المراتػػب درجػػات متفاوتػػة شػػدّ و  ولكػػؿّ 
 ب بػػیف ىػػذه المراتػػب  فػػ ف كػػاف إظيػػار الترتّػػ )رضػػواف ا تعػػالی عمػػیيـ( الفقيػػاء

اّل  اقتصػػر  كافیػػًا فػػي الزجػػر  القمبػػيّ  اإلنكػار   یكػػؼِ   لػػـ بالمسػػاف  فػػ ف  أنكػػر عمیػو  وا 
 واحػػدة فیختػػار ولیػػیف فػػي درجػػة یف األُ المػػرتبت أفّ  ذلػػؾ أنكػػره بیػػده  ولكػػف المختػػار 
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 رًا منيما وقد یمزمو الجمع بینيما. یحتمؿ كونو مؤثّ  أو الناىي ما اآلمر 
 ولییف.األُ  بة عمى عدـ تأثیر ا المرتبة الثالثة فيي مترتّ وأمّ 

 إذا إاّل  ینتقػػؿ إلػػى األشػػدّ  الثبلثػة الترتیػػب بػػیف درجاتيػػا فػبلویمزمػو فػػي المراتػػب 
ؽ بػو المرتبػػة الثانیػػة تتحّقػػ مػا یكػػوف بعػض مػػاإیػػذاًء أو ىتكػػًا  وربّ  األخػؼّ  یكػػؼِ   لػـ

ف ِطػػالفَ  ف البصػػیر مػػا یػػتمكّ ولػػى  بػػؿ ربّ ؽ بػػو المرتبػػة األُ مػػف بعػػض مػػا تتحّقػػ أخػػؼّ 
 ف ذلؾ.یوجب إیذاءه أو ىتكو فیتعیّ  بما الیردع العاصي عف معصیتو  أف

  یجػػػز  لػػػـؿ مراتػػػب المػػػذكورة فػػػي ردع الفاعػػػال تكػػػؼِ   إذا لػػػـ :ٖٕٚٔمسػػػألة 
عضػو مػػف یػد أو رجػػؿ أو  ؼ عمػى كسػػر االنتقػاؿ إلػى الجػػرح والقتػؿ وكػػذا إذا توّقػ

شػػيء مػػف   یجػػوز الو شػػمؿ أو اعوجػػاج أو نحوىمػػا ف ّنػػغیرىمػػا أو إعابػػة عضػػو ك
ذا أدّ  والنػػػػاىي  ضػػػػمف اآلمػػػػر  - أو عمػػػػداً  خطػػػػًأ - ى الضػػػػرب إلػػػػى ذلػػػػؾذلػػػػؾ  وا 

ة إف كػػػاف ّیػػػكػػػاف عمػػػدًا والخطائ ة إفلػػػذلؾ  فتجػػػري عمیػػػو أحكػػػاـ الجنایػػػة العمدّیػػػ
 .  خطًأ

ب عمػػى معصػػػیة ونائبػػػو ذلػػؾ إذا كػػاف یترتّػػػ )عمیػػو السػػبلـ( لئلمػػػاـ نعػػـ یجػػوز 
 مف جرحو أو قتمو  وحینئٍذ ال ضماف عمیو. الفاعؿ مفسدة أىـّ 

 الرابع فصؿال
 أحکاميما في سائر 

 فػي حػؽّ  بالمعروؼ والنيي عػف المنكػر  د وجوب األمر یتأكّ  :ٕٗٚٔمسألة 
ؼ بالنسػػػبة إلػػػى أىمػػػو  فیجػػػب عمیػػػو إذا رأى مػػػنيـ التيػػػاوف فػػػي الواجبػػػات  المكّمػػػ

القػػراءة  ةیػػأتوا بيػػا عمػػى وجييػػا  لعػػدـ صػػحّ  ال ئيػػا وشػػرائطيا  بػػأفلصػػبلة وأجزاكا
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روا أبػػدانيـ ولباسػػيـ یطيّػػ وا وضػػوءًا صػحیحًا أو الیتوّضػػأ الواجبػػة أو ال واألذكػار 
ى ـ حتّػػلمعروؼ عمػػى الترتیػػب المتقػػدّ مػػف النجاسػػة عمػػى الوجػػو الصػػحیح أمػػرىـ بػػا

   یأتوا بيا عمى وجييا.
مػػػات ة الواجبػػػات وكػػػذا إذا رأى مػػػنيـ التيػػػاوف فػػػي المحرّ وكػػػذا الحػػػاؿ فػػػي بقّیػػػ

ذلػؾ  كالغیبة والنمیمة والعػدواف مػف بعضػيـ عمػى بعػض أو عمػى غیػرىـ أو غیػر 
یة  ى ینتيػػػوا عػػػف المعصػػػحتّػػػ ینيػػػاىـ عػػػف المنكػػػر  و یجػػػب أفمػػػات ف ّنػػػمػػػف المحرّ 

 بالنسػبة إلػى األبػویف بغیػر  بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر  األمػر  ولكف في جػواز 

شػػػكاؿ فػػػ مػػػة نظػػػر المراتػػػب المتقدّ یجػػػري مجػػػراه مػػػف  ف ومػػػایّ القػػػوؿ الّمػػػ  یتػػػرؾ بلوا 
 االحتیاط في ذلؾ.

 ـَ ِمػػفػػاؽ وعُ إذا صػػدرت المعصػػیة مػػف شػػخص مػػف بػػاب االتّ  :ٕ٘ٚٔمسػػألة 
يػا واجبػة یتب منيا وجب أمره بالتوبػة  ف نّ   و لـلكنّ  عاـز عمى العود إلیيا یر و غأنّ 

الفاعػػؿ إلیيػػا  بيػػا  ىػػذا مػػع التفػػات  خػػرويّ األُ  عقػػبًل لحصػػوؿ األمػػف مػػف الضػػرر 
ف كاف ىو األحوط استحبابًا.  یجب بلا مع الغفمة فأمّ   أمره بيا وا 

 :فائدة
  مػػػف أعظػػػـ أفػػػراد األمػػػر إفّ  :)رضػػػواف ا تعػػػالی عمػػػیيـ( قػػػاؿ بعػػػض األكػػػابر

وصػػًا بالنسػػبة إلػػى ىا  خصوأعبلىػػا وأتقنيػػا وأشػػدّ  بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر 
 یمػػػػػبس رداء المعػػػػػروؼ واجبػػػػػو ومندوبػػػػػو  وینػػػػػزع رداء المنكػػػػػر  رؤسػػػػػاء الػػػػػدیف أف

ىيػػػا عػػػػف األخػػػػبلؽ مػػػو ومكروىػػػػو  ویسػػػػتكمؿ نفسػػػو بػػػػاألخبلؽ الكریمػػػػة  وینزّ محرّ 
  ونػػػػزعيـ المنكػػػػر  لفعػػػػؿ النػػػػاس المعػػػػروؼ ذلػػػػؾ منػػػػو سػػػػبب تػػػػاـّ  الذمیمػػػػة  فػػػػ فّ 

مقػػػاـ  لكػػػؿّ  بػػػة  فػػػ فّ ى  رَ بػػػة والمُ غ  رَ خصوصػػػًا إذا أكمػػػؿ ذلػػػؾ بػػػالمواعظ الحسػػػنة المُ 
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اف بمراتػػػب ألبػػػدا مػػػف طػػػبّ  النفػػػوس والعقػػػوؿ أشػػػدّ  داء دواء  وطػػػبّ  مقػػػااًل  ولكػػػؿّ 
 .   بالمعروؼ والنيي عف المنكر كثیرة  وحینئٍذ یكوف قد جاء بأعمى أفراد األمر 

 اـ خت
 فوفيو مطمبا

 ؿالمطمب األوّ 
 المعروؼالتي ىي مف  مور األُ ي ذكر  بعض ف
ـْ ِبالمّٰػ﴿: تعػالی   قػاؿ اتعػالیاالعتصػاـ بػا  منيا: َي دِ ػػػػػْد ىُ ػِو َفقَػَوَمػْف َیْعَتِصػ

أوحػػى قػػاؿ: )و أّنػػ )عمیػػو السػػبلـ( وروي عػػف أبػػي عبػػد ا  ﴾ـٍ ػػػػػػػػاٍط ُمْسَتِقیِصػػرٰ  ىٰ ِإلػػ
اعتصػـ بػي عبػد مػف عبػادي دوف أحػد مػف خمقػي عرفػت  إلى داود: مػا تعالی ا

 جعمػت لػو المخػرج مػف إاّل  یيفّ كیػده السػماوات واألرض ومػف فػتَ  ـ  ثُػ تػو ذلؾ مف نیّ 
 .بینيّف(

  الػػػرؤوؼ الػػػرحیـ بخمقػػػو العػػػالـ بمصػػػالحو سػػػبحانو ؿ عمػػػى االتوّكػػػ ومنيػػػا:
 عمى قضاء حوائجيـ.  والقادر 

ذا لػػـ مػػع غیػػره  مػػىٰ نفسػػو  أـ عَ  مػػىٰ عَ َأ  ؿیتوّكػػ فْ َمػػؿ عمیػػو تعػػالى فعمػػى یتوّكػػ  وا 
وروي عػػف  ﴾ْسُبوُ ػػػػػَو حَ ػػػػِو َفيُ َعمَػػى المّٰػ ْف َیَتَوك ػؿْ ػػػػػَومَ ﴿: تعػالیعجػزه وجيمػو؟ قػػاؿ ا 

فػػ ذا ظفػػرا بموضػػع یجػػوالف    نػػى والعػػزّ الغِ و قػػاؿ: )أّنػػ )عمیػػو السػػبلـ( أبػػي عبػػد ا
 .مف التوّكؿ أوطنا(

فیمػا قػاؿ:  )عمیػو السػبلـ( المػؤمنیف  فعػف أمیر تعػالی بػا حسف الظػفّ  ومنيا:
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عبػده   كػاف ا عنػد ظػفّ عبػد مػؤمف بػا إاّل  یحسػف ظػفّ   ىو الوالذي ال إلو إاّل )
یسػػتحي أف یكػػوف عبػػده المػػؤمف قػػد أحسػػف بػػو  ا كػػریـ بیػػده الخیػػر  المػػؤمف  ألفّ 

 .إلیو( وارغبوا فأحسنوا با الظفّ و ورجاءه  یخمؼ ظنّ  ـ  ثُ  الظفّ 
: الیػػػػػػػػتع عػػػػف محػػػػاـر ا  قػػػػاؿ ا عنػػػػد الػػػػببلء  والصػػػػبر  الصػػػػبر  ومنيػػػػا:

)صػّمی  وروي عػف رسػوؿ ا ﴾ابٍ سٰ ػػػػػػحِ  ِر ػػػػػـْ ِبَغیْ ػػػَرىُ ػػػػػوَف َأجْ اِبرُ ػػػػَوف ى الصّٰ ػػػػػا یُ ػػػػػِإن مٰ ﴿
 تكػره خیػراً  ى مػاعمػ فػي الصػبر  فػ فّ  فاصػبر )و قػاؿ: فػي حػدیث أّنػ ا عمیو وآلو(

  یسػراً  مػع العسػر  الفرج مع الكػرب  فػ فّ  مع الصبر  وأفّ  النصر    واعمـ أفّ كثیراً 
یعػػػػدـ  ال)اؿ: و قػػػػأّنػػػػ )عمیػػػػو السػػػػبلـ( منیفالمػػػػؤ   وعػػػػف أمیر (راً یسػػػػ مػػػػع العسػػػػر  إفّ 

ف الظفػػػػر  ر و الصػػػب  الصػػػػبر أیضػػػػًا: ) )عمیػػػػو السػػػبلـ(   وعنػػػوطػػػاؿ بػػػػو الزمػػػػاف( وا 

ـ مػا حػرّ  عنػد الصبر بة حسف جمیؿ  وأحسف مف ذلؾ عند المصی صبراف: صبر 
 .عمیؾ( تعالیا 

ة أفضػؿ عنػد ا مػف ما عبػاد) :)عمیو السبلـ( ة  فعف أبي جعفرالعفّ  ومنيا:
 مػف عػؼّ  ما شػیعة جعفػر إنّ ) :)عمیو السبلـ(   وعف أبي عبد اة بطف وفرج(عفّ 

 ذا رأیػت وخػاؼ عقابػو  فػ جياده  وعمؿ لخالقػو  ورجػا ثوابػو  بطنو وفرجو  واشتدّ 
 .)عمیو السبلـ((  أولئؾ فأولئؾ شیعة جعفر

 ّز مػا أعػو قػاؿ: )أّنػ )صػّمی ا عمیػو وآلػو( الحمـ  روي عف رسػوؿ ا ومنيا:

و قػاؿ: أّنػ )عمیػو السػبلـ( منیفالمػؤ    وعػف أمیػر (بحمػـ قػطّ    وال أذؿّ ا بجيؿ قػطّ 
 ف الرضػػػاوعػػػ عمػػػى الجاىػػػؿ(حممػػػو أّف النػػػاس أنصػػػاره ؿ عػػػوض الحمػػػیـ مػػػف أوّ )

 .  ف حمیمًا(ى یكو الرجؿ عابدًا حتّ  یكوف الأّنو قاؿ: ) )عمیو السبلـ(
 فْ َمػػو قػػاؿ: )أّنػ )صػػّمی ا عمیػو وآلػػو( التواضػػع  روي عػػف رسػوؿ ا منيػا:و 
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خفضػػو ا  ومػػف اقتصػػد فػػي معیشػػتو رزقػػو ا  ر تكّبػػ فْ تواضػػع  رفعػػو ا وَمػػ
 .(تعالیو ا الموت أحبّ  ذكر  أكثر  فحرمو ا  وم ومف بّذر 
)صػّمی ا عمیػو  إنصاؼ الناس ولو مف الػنفس  روي عػف رسػوؿ ا ومنيا:

 ة األخ فػػي اد األعمػػاؿ إنصػػاؼ النػػاس مػػف نفسػػؾ  ومواسػػاسػػیّ أّنػػو قػػاؿ: ) وآلػػو(
 .عمى كّؿ حاؿ( تعالی

ی ا )صػمّ  اشتغاؿ اإلنساف بعیبو عف عیػوب النػاس  فعػف رسػوؿ ا ومنيا:
عػػف خػوؼ النػػاس   وجػؿّ  عػّز طػوبى لمػػف شػغمو خػػوؼ ا و قػاؿ: )أّنػػ عمیػو وآلػو(

 إفّ ) :)صػّمی ا عمیػو وآلػو(   وعنػولمف شغمو عیبو عف عیوب المػؤمنیف( طوبى
فّ ثوابػػػًا البػػػرّ  أسػػػرع الخیػػػر  عقابػػػًا البغػػػي  وكفػػػى بػػػالمرء عیبػػػًا أف   أسػػػرع الشػػػرّ    وا 

طیع یسػػػت النػػػاس بمػػػا ال نفسػػػو  وأف یعّیػػػر مػػػف مػػػف النػػػاس مػػػا یعمػػػى عنػػػو  یبصػػػر 
 .یعنیو( یؤذي جمیسو بما ال ركو  وأفت

)عمیػػو  المػػؤمنیف  روي عػػف أمیر عنػػد میميػػا إلػػى الشػػرّ إصػػبلح الػػنفس  ومنيػػا:
عبلنیتػو  ومػف عمػؿ لدینػو  تعالیمف أصمح سریرتو أصمح ا و قاؿ: )أنّ  السبلـ(

 . أصمح ا ما بینو وبیف الناس(كفاه ا دنیاه  ومف أحسف فیما بینو وبیف ا
)عمیػػػو  ابػػػد الزىػػػد فػػػي الػػػدنیا وتػػػرؾ الرغبػػػة فیيػػػا  روي عػػػف أبػػػي ع ومنيػػػا:

مػػف زىػػػد فػػي الػػدنیا أثبػػت ا الحكمػػػة فػػي قمبػػو  وانطمػػؽ بيػػػا و قػػاؿ: )أّنػػ السػػبلـ(
 ى دار إلػػػػػره عیػػػػوب الػػػػدنیا داءىػػػػػا ودواءىػػػػا  وأخرجػػػػو منيػػػػا سػػػػالمًا لسػػػػانو  وبّصػػػػ

   .السبلـ(
 في ألقاؾ إاّل  ي الإنّ ): )عمیو السبلـ( رجبًل قاؿ ألبي عبد ا أفّ  وروي

أوصیؾ بتقوى ا  : )عمیو السبلـ( ى آخذ بو؟ فقاؿیف فأوصني بشيء حتّ السن
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یّ  سبحانو تطمع إلى مف فوقؾ  وكفى بما قاؿ ا  اؾ أفوالورع واالجتياد  وا 
 ِمْنُيـْ  اً اجَ ا ِبِو َأْزوٰ ٰما َمت ْعنٰ  ىٰ َعْیَنْیَؾ ِإل  َتُمد ف  َواٰل ﴿ )صّمی ا عمیو وآلو( لرسوؿ ا
ـْ واَٰل َأْموٰ  ُتْعِجْبَؾ َفبٰل ﴿ :تعالی  وقاؿ ﴾ااِة الدُّْنیٰ َزْىَرَة اْلَحیٰ  ف ف خفت  ﴾ُدُىـْ  َأْواٰل اُلُي

 ما كاف قوتو مف الشعیر   ف نّ )صّمی ا عمیو وآلو( عیش رسوؿ ا ذلؾ فاذكر 

ذا أصبت بمصیبة في نفسؾ عَ قوده مف الس  ووَ  ر وحمواه مف التم ؼ إذا وجده  وا 
الخبلئؽ  ف فّ  )صّمی ا عمیو وآلو( مصابؾ برسوؿ ا أو مالؾ أو ولدؾ فاذكر 

 . (یصابوا بمثمو قطّ   لـ

 المطمب الثاني
  المنكر التي ىي مف مور األُ  بعض في ذكر 

الغضػػب اؿ: )و قػػأّنػػ آلػػو()صػػّمی ا عمیػػو و  فعػػف رسػػوؿ ا ضػػب الغ منيػػا:
و أّنػػػ )عمیػػػو السػػػبلـ( بػػد ا  وعػػػف أبػػػي عالعسػػػؿ( ؿّ فسػػد اإلیمػػػاف كمػػػا یفسػػػد الَخػػی

 إفّ و قػػاؿ: )أّنػػ )عمیػػو السػػبلـ( بػػي جعفػػروعػػف أ ( شػػرّ  قػػاؿ: )الغضػػب مفتػػاح كػػؿّ 
مػػا رجػػؿ غضػػب عمػػى  ى یػػدخؿ النػػار  فػػأيّ الرجػػؿ لیغضػػب فمػػا یرضػػى أبػػدًا حتّػػ

 و سػػیذىب عنػػو رجػػس الشػػیطاف  وأيّ ه ذلػػؾ  ف ّنػػقومػو وىػػو قػػائـ فمػػیجمس مػػف فػػور 
 .ت سكنت(الرحـ إذا مسّ    ف فّ وُ س  مَ یَ مْ فَ  منو فُ دْ یَ مْ ما رجؿ غضب عمى ذي رحـ فَ 

يمػػا قػػاال: أنّ  )عمیيمػػا السػػبلـ( وأبػػي عبػػد ا الحسػػد  فعػػف أبػػي جعفػػر  ومنيػػا:
ّمی ا )صػػ   وعػف رسػوؿ االحطػػب( كػؿ اإلیمػاف كمػػا تأكػؿ النػار الحسػد لیأ إفّ )

و قػد دّب إلػیكـ داء األمػـ مػف قػبمكـ  إّنػبو: )و قػاؿ ذات یػوـ ألصػحاأّنػ عمیو وآلػو(
 ؼّ و أف یكػػػػو حػػػػالؽ الػػػػدیف  وُیْنجػػػػي منػػػػوىػػػػو الحسػػػػد لػػػػیس بحػػػػالؽ الشػػػػعر  ولكّنػػػػ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضظػ 

 .عمى أخیو المؤمف( ذا غمز  یكوف الو  اإلنساف یده  ویخزف لسانو 
مػػػف ظمػػػـ و قػػػاؿ: )أّنػػػ ـ()عمیػػػو السػػػبل بػػػد االظمػػػـ  روي عػػػف أبػػػي ع ومنيػػػا:

و قػػاؿ: ي مالػػو أو فػػي ولػػده(  وروي عنػػو أیضػػًا أّنػػمظممػػة أخػػذ بيػػا فػػي نفسػػو أو فػػ
  یػػف الظػػالـ أكثػػرالمظمػػوـ یأخػػذ مػػف دِ  فّ بػػالظمـ  أمػػا إ مػػف ظفػػر  بخیػػر  مػػا ظفػػر )

 .یأخذ الظالـ مف ماؿ المظموـ( اممّ 
 ا عمیػو وآلػو( )صػّمی ه  فعػف رسػوؿ اقػى شػرّ تّ ف یُ كوف اإلنساف ممّ  ومنيا:

  وعػف أبػي قػاء شػّرىـ(یف یكرمػوف اتّ الناس عند ا یػوـ القیامػة الػذ  شرّ و قاؿ: )أنّ 
 وعنػو (مػف خػاؼ النػاس لسػانو فيػو فػي النػارو و قػاؿ: )أّنػ )عمیػو السػبلـ( بػد اع

بيػذا  ولنكتػؼِ  قػى النػاس لسػانو(ض خمؽ ا عبد اتّ أبغ إفّ أیضًا: ) )عمیو السبلـ(
 . المقدار

 نا ونعـ الوكیؿاًل وآخرًا  وىو حسبالحمد  أوّ و 
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(9 ) 
 اإليداع - القتراضا

 ة عمى ثبلثة أصناؼ:المصارؼ والبنوؾ في الدوؿ اإلسبلمیّ 
وىػو الػػذي یكػوف رأس مالػو مػف مػػاؿ شػخص واحػد أو أشػػخاص  :األىمػيّ  .ٔ

 مشتركیف.
 نًا مف أمواؿ الدولة.كو  یكوف رأس مالو مُ وىو الذي  :الحكوميّ  .ٕ
 وىو الذي تشترؾ الدولة واألىالي في تكویف رأس مالو. المشترؾ: .ٖ

ة بشػػرط دفػػع الزیػػادة ألّنػػو ربػػًا االقتػػراض مػػف البنػػوؾ األىمّیػػ  یجػػوز ال :ٔمسػػألة 
اقتػػرض كػػذلؾ صػػّح القػػرض وبطػػؿ الشػػرط  ویحػػـر دفػػع الزیػػادة وأخػػذىا ولػػو محػػّرـ  

 ط.وفاًء لمشر 
 لمتخّمص مف الربا طرؽ: وقد ذكر 
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ض بضػاعة ف صاحب البنؾ أو مف وكیمو المفو  أف یشتري المقترض م منيا:
قرضو مبمغًا معّینًا مف % مثبًل بشرط أف یُ ٕٓ% أو ٓٔمف قیمتيا الواقعیة  بأكثر 

ة ویشػترط فقاف عمیيا  أو یبیعو متاعػًا بأقػّؿ مػف قیمتػو السػوقیّ النقد لمّدة معمومة یتّ 
 قرضػو مبمغػًا معّینػًا لمػّدة معمومػة  فیقػاؿ: إّنػو یجػوز یُ  میو في ضمف المعاممػة أفع

 فیو. االقتراض عندئٍذ وال رباً 
یخمػو عػف إشػكاؿ  واألحػوط لزومػػًا االجتنػاب عنػو  ومثمػو الحػاؿ فػػي  ولكّنػو ال

 اليبة واإلجارة والصمح بشرط القرض.
ميػاؿ فػي أداء ة جعػؿ اإلحاباتّیػفي المعاممػة المُ  وفي حكـ جعؿ القرض شرطاً 

 الدیف شرطًا فیيا.
د ػػػػبأزی ة دینػار ػػػتبدیؿ القرض بالبیع  كأف یبیع البنػؾ مبمغػًا معّینػًا كمائ ومنيا:

 نسیئة لمّدة شيریف مثبًل. -  كمائة وعشریف دینار - وػػمن
ف  أّف صػّحتو بیعػًا محػػّؿ  ًا عمػى التحقیػؽ غیػر قرضػًا ربوّیػػ یكػف لػـولكػف ىػذا وا 

 إشكاؿ.
نسػػیئة إلػى شػػيریف مػػثبًل   یبیػػع البنػؾ مبمغػػًا كمائػػة دینػار  مػػانع مػف أف ال  نعػـ

ؿ عُ   بموجػب أسػعار  ة ُأخرى تزیػد قیمتيػا عمػى المائػة دینػار مَ مْ ویجعؿ الثمف المؤج 

  وفػي نيایػة المػّدة مػا تزیػد المائػة والعشػروف عمػى المائػة صرؼ العمبلت بمقػدار 
یسػػاویيا مػػف الػػدنانیر   عممػػة المقػػّررة أو مػػاف المشػػتري الیأخػػذ البنػػؾ مػػ یمكػػف أف

 الجنس. لیكوف مف الوفاء بغیر 
یبیػػػػع البنػػػػؾ بضػػػػاعة بمبمػػػػغ كمائػػػػة وعشػػػػریف دینػػػػارًا نسػػػػیئة لمػػػػّدة  أف ومنيػػػػا:
 . یشتریيا مف المشتري نقدًا بما ینقص عنيا كمائة دینار ـ  ثُ  شيریف مثبًل 
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ـ البنػػؾ بشػػراء البضػػاعة ؿ قیػػایصػػّح إذا اشػػترط فػػي البیػػع األوّ  یضػػًا الوىػػذا أ
ه عػف وّ لػؾ  وأّمػا مػع خمػنقدًا باألقّؿ مف ثمنو نسػیئة ولػو ب یقػاع العقػد مبنّیػًا عمػى ذ

 بو. بأس بلالشرط ف
تحّقػػػػؽ لمبنػػػػؾ غرضػػػػًا  ال - لػػػػو صػػػػّحت - ه الطػػػػرؽ ونحوىػػػػاویبلحػػػػظ أّف ىػػػػذ

عػػف أداء دینػػو عنػػػد  ًا وىػػو اسػػتحقاؽ مطالبػػة المػػدیف بمبمػػغ زائػػد لػػو تػػأّخر أساسػػیّ 
فػػي الػػدفع  ایػة األجػػؿ وازدیػاده كّممػػا زاد التػأخیر  فػػ ّف أخػػذ الفائػدة بػػ زاء التػأخیر ني

یكػوف مػف الربػا المحػػّرـ ولػو كػاف ذلػػؾ بصػیغة جعمػو شػرطًا فػػي ضػمف عقػد البیػػع 
 مثبًل.

ة ألّنػو ة بشػرط دفػع الزیػاداالقتػراض مػف البنػوؾ الحكومّیػ  یجػوز ال :ٕمسألة 
ع الػػرىف أو بدونػػو  ولػػو اقتػػرض كػػذلؾ بطػػؿ بػػیف كػػوف االقتػػراض مػػ فػػرؽ بل  بػػربػػاً 

ف َخػػ یممػػؾ  البنػػؾ ال عػػف شػػرط الزیػػادة  ألفّ  بلالشػػرط كمػػا یبطػػؿ أصػػؿ القػػرض وا 
 تحت یده مف الماؿ لیمّمكو لممقترض. ما

بقصػػػد  یقػػػبض المػػػاؿ مػػػف البنػػػؾ ال لمشػػػخص أف ص مػػػف ذلػػػؾ یجػػػوز ولمػػػتخمّ 
ف ا لممػػػػؤمنیف مّمػػػػّنػػػػقػػػد أذِ   و ویرجػػػػع فیػػػو إلػػػػى الحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ  االقتػػػراض الربػػػػويّ 

صػارؼ المشػروعة عمػى أحػد ّدد لػو مػف المؼ فیو وفؽ ما ُحػیقبضو كذلؾ بالتصرّ 
 وجيیف: 
ع ذلػػؾ لػػیس لػػو االمتنػػاع عػػف دفػػع ضػػماف ولكػػف مػػ یتمّمكػػو مػػف غیػػر  ا بػػأفإّمػػ

 سقطو عنو.یُ   بنؾ ما لـلی الیعادلو إ ما
ّمػ دئػػٍذ وفػػاؤه عن ویكفػي - زیػػادة مػف غیػػر  - ا بػػأف یحتسػػبو قرضػًا عمػػى نفسػػووا 

 البنػػػؾ سػػػوؼ ه عمػػػی الػػػوجيیف العمػػػـ بػػػأفّ یضػػػرّ  تبػػػرأ ذّمتػػػو بػػػذلؾ  واللمبنػػػؾ ذاتػػػو و 
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 لو دفعيا إلیو. فمو طالبو بيا جاز مزمو بدفع الزیادة أیضًا  یُ 
مػع عػدـ  - بمعنػى إقراضػيا - ةاإلیػداع فػي البنػوؾ األىمّیػ یجػوز  :ٖمسألة 

بػػػالتزاـ البنػػػؾ بػػػدفع  لقػػػرضاشػػػتراط الحصػػػوؿ عمػػػى الزیػػػادة  بمعنػػػى عػػػدـ إناطػػػة ا
یطالبيػا   یػدفع الزیػادة لػـ  بني في نفسو عمى أّف البنؾ لو لػـی بمعنى أف الزیادة  ال

منو  ف ّف البناء عمى المطالبة یجتمع مع عػدـ االشػتراط  كمػا یجتمػع البنػاء عمػى 
 . عف اآلخر عدـ المطالبة مع االشتراط  فأحدىما أجنبيّ 

مػػػع  - بمعنػػى إقراضػػيا - ةفػػي البنػػوؾ األىمّیػػاإلیػػداع   یجػػوز ال :ٗمسػػألة 
فػػ ذا قػػاـ البنػػؾ بػػدفع  شػػرط الزیػػادة  ولػػو فعػػؿ ذلػػؾ صػػّح اإِلیػػداع وبطػػؿ الشػػرط 

لػو التصػّرؼ فیيػا إذا كػاف واثقػًا مػف رضػا  تدخؿ في ممكو  ولكف یجػوز   الزیادة لـ
عمميػػػـ بفسػػػاد الشػػػرط وعػػػدـ اسػػػتحقاقو لمزیػػػادة  ى عمػػػى تقػػػدیر أصػػػحابو بػػػذلؾ حتّػػػ

 .- كما ىو الغالب - اً شرع
مػع  - بمعنػى إقراضػيا - ةاإلیػداع فػي البنػوؾ الحكومّیػ  ال یجػوز :٘مسػألة 

  بػؿ إیػداع المػاؿ فیيػا ولػو مػف دوف شػرط و ربػاً اشتراط الحصوؿ عمػى الزیػادة ف ّنػ
یمكف استرجاعو مػف البنػؾ لػیس ىػو مػاؿ  ما الزیادة بمنزلة اإلتبلؼ لو شرعًا ألفّ 

المجيػوؿ مالكػو  وعمػى ذلػؾ یشػكؿ إیػداع األربػاح والفوائػد  البنؾ  بؿ بحكػـ المػاؿ
ة قبػؿ إخػراج الخمػس منيػا  جنیيا الشخص أثناء سػنتو فػي البنػوؾ الحكومّیػالتي یَ 
أتمفػػو ضػػمنو  و مػػأذوف فػػي صػػرفو فػػي مؤونتػػو ولػػیس مأذونػػًا فػػي إتبلفػػو  فمػػوألّنػػ

   .ألصحابو
صػػػو لمبنػػػؾ فػػػي أداء مػػػع ترخی یقػػػع اإلیػػػداع بػػػ ذف الحػػػاكـ الشػػػرعيّ   ىػػػذا إذا لػػػـ

ا اإلیػػداع مػػع اإلذف والتػػرخیص ا لدیػػو مػػف األمػػواؿ  وأّمػػعػػوض المػػاؿ المػػودع مّمػػ
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فیقػػع صػػحیحًا ویجػػري عمیػػو  - ةذلػػؾ مّنػػا لممػػؤمنیف كاّفػػ كمػػا صػػدر  - المػػذكوریف
ا الزیػادة الممنوحػة مػف ِقَبػؿ البنػؾ وفػؽ قوانینػو   وأمّ حكـ اإلیداع في البنؾ األىميّ 

 خػػػر ؽ بالنصػػػؼ اآلؼ فػػػي النصػػػؼ منيػػػا مػػػع التصػػػدّ یف بالتصػػػرّ ودعا لمُمػػػّنػػػفقػػػد أذِ 

 نیف.الفقراء المتدیّ عمى 
بػػیف اإِلیػػداع الثابػػت الػػذي لػػو  - فیمػػا تقػػّدـ - فػػي اإِلیػػداع ال فػػرؽ :ٙمسػػألة 
وبػػیف  - بػػػػممػػـز بوضػػع المػػاؿ تحػػت الطم بمعنػػى أّف البنػػؾ غیػػر  - أمػػد خػػاّص 

الػػذي یكػػوف البنػػؾ فیػػو ممزمػػًا  - المسػػّمى بالحسػػاب الجػػاري - داع المتحػػّرؾػاإلیػػ
 بوضع الماؿ تحت الطمب.

ة فیمػػػا تقػػػّدـ مػػػف تشػػػترؾ البنػػػوؾ المشػػػتركة مػػػع البنػػػوؾ الحكومّیػػػ :ٚمسػػػألة 
ؿ معيػػػػا معاممػػػػة مجيػػػػوؿ المالػػػػؾ  األحكػػػػاـ  ألّف األمػػػػواؿ الموجػػػػودة لػػػػدیيا یتعامػػػػ

 .التصّرؼ فیيا مف دوف إذف الحاكـ الشرعيّ   یجوز بلف
ة ف حكػػػػـ اإلیػػػػداع واالقتػػػػراض مػػػػف البنػػػػوؾ األىمّیػػػػتقػػػػّدـ كػػػػا مػػػػا :ٛمسػػػػألة 

 المسػممیف بتمویميػػا ة  وأّمػا البنػػوؾ التػي یقػوـ غیػر ة فػي الػدوؿ اإِلسػبلمیّ والحكومّیػ
اإلیػػػداع فیيػػا بشػػرط الحصػػوؿ عمػػى الفائػػػدة   فیجػػوز  - ة كانػػت أـ غیرىػػاأىمّیػػ -

 أخذ الربا منيـ. لجواز 
بقػبض  حراـ  ویمكف التخّمص منػوا االقتراض منيا بشرط دفع الزیادة فيو وأمّ 

حاجػة  لػو التصػّرؼ فیػو بػبل قتػراض  فیجػوز بقصػد اال الماؿ مػف البنػؾ وتمّمكػو ال
   .إلى إذف الحاكـ الشرعيّ 
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(2) 
 االعتمادات

 االعتماد عمى قسمیف: 
إلػػػى ة یتقػػػّدـ ضػػػاعة أجنبّیػػػیریػػػد اسػػػتیراد بِ  فْ اعتمػػػاد االسػػػتیراد: وىػػػو أّف َمػػػ .ٔ

البنػػػػػؾ بموجبػػػػػو بتسػػػػػّمـ مسػػػػػتندات البضػػػػػاعة  یتعيّػػػػػد البنػػػػػؾ بطمػػػػػب فػػػػػتح اعتمػػػػػاد
رة  وذلػؾ المستوردة وتسمیميا إلى فاتح االعتماد وتسػدید ثمنيػا إلػى الجيػة المصػد  

مراسػمة أو بمراجعػة الوكیػؿ الموجػود  ر د والمصد  ة المعاممة بیف المستورِ بعد تمامیّ 
رسػػػاؿ القػػػوائـ المحػػػّددة لنوعّیػػػ كیفػػػًا حسػػػب الشػػػروط ًا و ة البضػػػاعة كّمػػػفػػػي البمػػػد  وا 

ؽ عمیيػػا  وقیػػػاـ المسػػػتورد بػػدفع قسػػػـ مػػػف ثمػػف البضػػػاعة إلػػػى والمواصػػفات المّتفػػػ
البنػػؾ  ف ّنػػو بعػػد ىػػذه المراحػػؿ یقػػوـ البنػػؾ بتسػػّمـ مسػػتندات البضػػاعة وأداء ثمنيػػا 

 إلى الجية المصّدرة.
سػػػـ  فػػػي اال د االسػػتیراد إاّل یختمػػػؼ عػػف اعتمػػػا اعتمػػاد التصػػػدیر: وىػػو ال .ٕ

بفػتح اعتمػاد لػدى  بػيّ بضػاعة إلػى الخػارج یقػوـ المسػتورد األجن تصدیر  فمف یرید
البنػػؾ بموجبػػو بتسػػّمـ مسػػتندات البضػػاعة وتسػػدید ثمنيػػا إلػػى البػػائع  البنػػؾ لیتعيّػػد

 إلیيا آنفًا. بعد طّي المراحؿ المشار  المصّدر 
اد یختمفاف في الحقیقة  فاالعتماد سػواء أكػاف لبلسػتیر  أّف القسمیف ال :فالنتیجة

د البنػػؾ لمبػػائع بػػأداء دیػػف المشػػتري وىػػو ثمػػف یقػػوـ عمػػى أسػػاس تعيّػػ أـ لمتصػػدیر 
 البضاعة المشتراة وتسّمـ مستنداتيا وتسمیميا إلى المشتري.

یقػػػػوـ ب رسػػػػاؿ قػػػػوائـ  مػػػػف االعتمػػػػاد  وىػػػػو أّف المصػػػػّدر  نعػػػػـ ىنػػػػا قسػػػػـ آخػػػػر 
ة مسػػبقة مػػع ًا وكیفػػًا إلػػى البنػػؾ أو فرعػػو فػػي ذلػػؾ البمػػد دوف معاممػػالبضػػاعة كّمػػ



 ؿظػ/  اِفتمادات 

 

الجيػة المسػػتوردة  والبنػػؾ بػػدوره یعػرض تمػػؾ القػػوائـ عمػػى تمػؾ الجيػػة  فػػ ف قبمتيػػا 
یػػػتـّ تسػػػمیـ  الوسػػػیط إلػػػى أف یقػػػوـ بػػػدور  ـ  ثُػػػ طمبػػػت مػػػف البنػػػؾ فػػػتح اعتمػػػاد ليػػػا 

 البضاعة وقبض الثمف.
نػػػػػوؾ بجمیػػػػػع األقسػػػػػاـ فػػػػػتح االعتمػػػػػاد لػػػػػدى الب جػػػػػواز  الظػػػػػاىر  :ٜمسػػػػػألة 
 مف الخدمات. لمبنوؾ قیاميا بما ذكر  یجوز  المذكورة  كما
 یتقاضى البنؾ مف فاتح االعتماد نحویف مف الفائدة: :ٓٔمسألة 

 ما یكوف بػ زاء خدماتػو لػو مػف التعيّػد بػأداء دینػو واالّتصػاؿ بالمصػّدر ؿ: األوّ 

 وتسّمـ مستندات البضاعة وتسمیميا إلیو  ونحو ذلؾ مف األعماؿ.
الجعالػة   یقػاعإخػذه عمػى أسػاس أّنػو داخػؿ فػي أ ز وىذا النحو مف الفائدة یجػو 

بًل إزاء قیامػػػو باألعمػػاؿ المػػذكورة  ویمكػػػف ْعػػأّف فػػاتح االعتمػػاد یعػػػّیف لمبنػػؾ جُ  أيْ 
 شروط صّحتو المذكورة في محّميا. إدراجو في عقد اإلجارة أیضًا مع توّفر 

مػػػا یكػػػوف فائػػػدة عمػػػى المبمػػػغ الػػػذي یقػػػوـ البنػػػؾ بتسػػػدیده إلػػػى الجيػػػة الثػػػاني: 
لمصػػّدرة مػػف مالػػو الخػػاّص ال مػػف رصػػید فػػاتح االعتمػػاد  فػػ ّف البنػػؾ یأخػػذ فائػػدة ا

 ة عمى المبمغ المدفوع إزاء عدـ مطالبة فاتح االعتماد بو إلى مّدة معمومة.نسبیّ 
ة إقػراض لفػاتح عممّیػیقوـ ب النحو مف الفائدة بأّف البنؾ ال وقد یصّحح أخذ ىذا

  بػؿ یقػوـ بػدفع دیػف قػد القػرض لیكػوف ربػاً یػدخؿ الػثمف فػي ممكػو بع االعتماد  وال
د ضػػماف فػػاتح االعتمػػاد بموجػػب طمبػػو وأمػػره  وعمیػػو فیكػػوف ضػػماف فػػاتح االعتمػػا

 ضماف قرض لیحـر أخذ الزیادة. غرامة بقانوف اإلتبلؼ  ال
 یضػػػمف لمبنػػػؾ بطمبػػػو أداء دینػػػو إاّل  مػػػف الواضػػػح أّف فػػػاتح االعتمػػػاد ال ولكػػػف

ة بػػ زاء إميالػػو فػػي دفعػػو یكػػوف مػػف الربػػا المحػػّرـ  الػػدیف  فأخػػذ الزیػػاد نفػػس مقػػدار 
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أصػؿ الػدیف  بًل بمقػدار نعـ لو عّیف فاتح االعتماد لمبنؾ إزاء قیامو بأداء دینو ُجْعػ
الجعالػػة ویحكػػػـ  یقػػاعإّدة شػػيریف مػػػثبًل انػػدرج ذلػػؾ فػػي والزیػػادة المقػػّررة نسػػیئة لمػػ

 تو.بصحّ 
آخر  وىو  ف الفائدة بوجوٍ ىذا  ویمكف التخّمص مف الربا في أخذ ىذا النحو م

ة إلػػػى مػػػة األجنبّیػػػمْ ضػػػاعة بالعُ إدراجػػػو فػػػي البیػػػع  فػػػ ّف البنػػػؾ یقػػػوـ بػػػدفع ثمػػػف البِ 
ة المسػػػػتورد ة فػػػػي ذّمػػػػمػػػػة األجنبّیػػػػمْ مػػػػف العُ  المصػػػػّدر  فػػػػیمكف قیامػػػػو ببیػػػػع مقػػػػدار 

ف ػػمف والمثمیعادلو مف عممة بمد المستورد مع إضافة الفائدة إلیو  وبما أّف الث بما
  بو. بأس بلفاف في الجنس فیختم

 ًا أو مشػػتركًا فػػي بمػػد إسػػبلميّ ا إذا كػػاف حكومّیػػًا  وأّمػػكّمػػو إذا كػػاف البنػػؾ أىمّیػػ ىػػذا
 یر یصػ یكػوف بحكػـ مجيػوؿ المالػؾ ال اد مّمػي دیػف فػاتح االعتمػافحیث إّف البنؾ یؤدّ 

ع ػػػؿ التعيّػد بدفػػػقبی فػػػادة إلیػو مػػػد بػأداء الزیػػػالتعيّ  وفػػػیك بليء  فػػمدینًا شرعًا لمبنؾ بش
 ّرـ. ػػحػػا المػالرب

(4) 
 ضائعالب   فُ زْ خ  

إلػى المسػتورد  فرّبمػا  قد یكوف البنؾ وسیطًا في إیصاؿ البضائع مف المصّدر 
ـّ العقػد بینػو وبػیف المصػّدر  وقػاـ  یقوـ بتخزینيػا عمػى حسػاب المسػتورد  كمػا إذا تػ

البنػػػؾ بتسػػػمیـ مسػػػتنداتيا البنػػػؾ بتسػػػدید ثمنيػػػا لػػػو  فعنػػػد وصػػػوؿ البضػػػاعة یقػػػوـ 
خباره بوصوليا  ف ف تأّخر  المستورد عػف تسػّمميا فػي الموعػد المقػّرر   لممستورد وا 

معػػػّیف  وقػػػد یقػػػوـ  قػػػاـ البنػػػؾ بخزنيػػػا وحفظيػػػا عمػػػى حسػػػاب المسػػػتورد إزاء أجػػػر 



 طعػ/  َخْزُف اْلبَـاُك 

 

كمػػػا إذا أرسػػػؿ البضػػػاعة إلػػػى البنػػػؾ دوف عقػػػد  بحفظيػػػا عمػػػى حسػػػاب المصػػػّدر 
دة  فعندئػٍذ یقػوـ البنػؾ بعػرض قػوائـ البضػاعة عمػى واّتفاؽ مسبؽ مع جية مسػتور 

إزاء  یقبموىػػا حفظيػػا عمػػى حسػػاب المصػػّدر   لػػـ جيػػات المسػػتوردة فػػي البمػػد  فػػ فال
 ف.معیّ  أجر 

ة التخزیف فػي كمتػا الصػورتیف لمبنؾ أخذ األجرة إزاء عممیّ  یجوز : ٔٔمسألة 
رد  أو كػػػػػاف و أو المسػػػػػت المتقػػػػػّدمتیف إذا كػػػػػاف قیامػػػػػو بيػػػػػا بطمػػػػػب مػػػػػف المصػػػػػّدر 

ف كػػػػػ - اشػػػػػترط ذلػػػػػؾ فػػػػػي ضػػػػػمف عقػػػػد كػػػػػالبیع قػػػػد اّل  - اً ارتكازّیػػػػػاف الشػػػػػرط وا   وا 
 یستحّؽ شیئًا.  فبل

(3 ) 
 بيع البضائع عند تخّمؼ أصحابيا عف تسّمميا

بعػد  - إذا تخّمؼ صاحب البضاعة عف تسّمميا ودفع المػبالغ المسػتحّقة لمبنػؾ
نذاره بذلؾ  البضاعة الستیفاء حّقو مف ثمنيا.بیع بیقوـ البنؾ  - إعبلف البنؾ وا 

لمبنػػؾ فػػي الحالػػة المػػذكورة أف یقػػوـ ببیػػع البضػػاعة  كمػػا  یجػػوز : ٕٔمسػػألة 
لآلخػػریف شػػراؤىا  ألّف البنػػؾ وكیػػؿ مػػف قبػػؿ أصػػحاب البضػػاعة فػػي بیعيػػا  یجػػوز 

عنػػد تخّمفيػػـ عػػف دفػػع مػػا عمػػیيـ مػػف بقّیػػة المبػػالغ المسػػتحّقة لػػو وتسػػّمـ البضػػاعة  
الموجػػود فػػي أمثػػػاؿ ىػػذه المػػػوارد   رط الصػػریح أو االرتكػػػازيّ وذلػػؾ بمقتضػػى الشػػػ

 شراؤىا أیضًا.  بیعيا جاز  ف ذا جاز 
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(5 ) 
 الكفالة عند البنوؾ

 ة أو غیرىػػػػا ب نجػػػػاز إذا تعيّػػػػد شػػػػخص أو أشػػػػخاص مشػػػػتركوف لجيػػػػة حكومّیػػػػ

أو نحوىػػػا  فػػػتـّ االّتفػػػاؽ بینيمػػػا  مشػػروع  كتأسػػػیس مدرسػػػة أو مستشػػػفى أو جسػػػر 
د لو قد یشترط عمى المتعي د دفع مبالغ مف الماؿ فػي حالػة المتعي   عمى ذلؾ  ف فّ 
تمامػػػو فػػػي الوقػػػت ا عػػػدـ إنجػػػاز  التػػػي  عوضػػػًا عػػػف الخسػػػائر  لمقػػػّرر المشػػػروع وا 

بذلؾ یطالػب المتعي ػد بكفیػؿ عمػى ىػذا  وفػي  تصیبو  ولكي یطمئّف المتعي د لو قد
لػػو مسػػتند ضػػماف یتكّفػػؿ  صػػدر ؿ إلػػى البنػػؾ لید والمقػػاوِ ىػػذه الحالػػة یرجػػع المتعي ػػ

ؿ المتعي ػػد عػػف دفعيػػا بعػػد د لػػو بػػأداء مبػػالغ التعػػویض إذا امتنػع المقػػاوِ فیػو لممتعي ػػ
 . المشروع في الموعد المقّرر تخّمفو عف القیاـ ب نجاز 

تعيّػػػد البنػػػؾ لمجيػػػة صػػػاحبة المشػػػروع بػػػأداء المبػػػالغ المطموبػػػة  :ٖٔمسػػػألة 
فالػة ة فػي مقابػؿ الكَ فالػة المالّیػيػا نحػٌو مػف الكَ امتنػاع المقػاوؿ عػف أدائ عمى تقدیر 
التػػػي ىػػػي عبػػػارة عػػػف التعيّػػػد لشػػػخص  - فػػػي أبػػػواب المعػػػامبلت - المصػػػطمحة
 و عند طمبو.لو حّؽ عمی شخص آخر  ب حضار 

ة عػػف الضػػماف فػػي أّف الضػػامف تشػػتغؿ ذّمتػػو لممضػػموف وتفتػرؽ الكفالػػة المالّیػػ
قػػػد مًا عمػػػى ُأخػػػرج مػػػف تركتػػػو مُ  لػػػو بػػػنفس الػػػدیف المضػػػموف  فمػػػو مػػػات قبػػػؿ وفائػػػو

بأدائػػو تشػػتغؿ ذّمتػػو لممكفػوؿ لػػو بػػنفس المػػاؿ  بػػؿ  فػػبل اإِلرث  وأّمػا الكفیػػؿ المػػاليّ 
بوصػّیة منػو  ویصػّح عقػد  إاّل  ُیخػرج مػف تركتػو شػيءٌ   إلیو  فمو مػات قبػؿ ذلػؾ لػـ

یػػدّؿ عمػػى تعيّػػده والتزامػػو  مػػف قػػوؿ أو كتابػػة  االكفالػة ب یجػػاب مػػف الكفیػػؿ بكػػّؿ مػػ
 ما یدّؿ عمى رضاه بذلؾ. أو فعؿ  وبقبوؿ مف المكفوؿ لو بكؿّ 
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 د إلنجػاز یأخذ عمولة معّینة مف المقاوؿ المتعي ػ لمبنؾ أف یجوز : ٗٔمسألة 

یعػػػّیف  كػػػف تخػػػریج ذلػػػؾ مػػػف بػػػاب الجعالػػػة بػػػأفالمشػػػروع إزاء كفالتػػػو وتعيّػػػده  ویم
فالػة فیحػػّؿ لػو أخػػذىا بًل لمبنػؾ عمػػى قیامػو بعمػػؿ الكالمقػاوؿ العمولػػة المطموبػة ُجْعػػ

 حینئٍذ.
رة  المشػػػروع فػػػي المػػػّدة المقػػػرّ  إذا تخّمػػػؼ المقػػػاوؿ عػػػف إنجػػػاز : ٘ٔمسػػػألة 

وامتنع عف دفػع المبػالغ المطموبػة إلػى المتعي ػد لػو )صػاحب المشػروع( فقػاـ البنػؾ 
أّنػو یحػػّؽ  قػاوؿ أـ ال؟ الظػػاىر بػدفعيا إلیػو  فيػػؿ یحػّؽ لمبنػػؾ الرجػوع بيػا عمػػى الم

یخسػره  ف بطمب مف المقاوؿ  فيو ضػامف لمػاتعّيد البنؾ وكفالتو كا ذلؾ  ألفّ لو 
 البنؾ بمقتضى تعّيده  فیحّؽ لو أف یرجع إلیو ویطالبو بو. 

(6 ) 
 بيع السياـ

قد تطالب الشركات المساىمة وسػاطة البنػؾ فػي بیػع األسػيـ التػي تمتمكيػا  ویقػـو 
مولػػة معّینػػة بعػػد االتّفػػاؽ بینػػو ة بیعيػػا وتصػػریفيا إزاء عالوسػػیط فػػي عممّیػػ البنػػؾ بػػدور 
 وبیف الشركة.
تخمػو  ال - فػي الحقیقػة - يػالبنػؾ  ف نّ ىذه المعاممػة مػع ا تجوز  :ٙٔمسألة 

 البنػؾ لمقیػػاـ بيػذا الػػدور  ا فػػي اإلجػارة  بمعنػػى أّف الشػركة تسػػتأجر مػف دخوليػػا إّمػ

ّمػػػا فػػػي الجعاإزاء ُأجػػػرة معیّ  معاممػػػة التقػػػدیریف فال لػػػة عمػػػى ذلػػػؾ  وعمػػػى كػػػبلنػػػة  وا 
 . صحیحة  ویستحّؽ البنؾ اأُلجرة أو الُجعؿ إزاء قیامو بالعمؿ المذكور

یصػػػػّح بیػػػػع ىػػػػذه األسػػػػيـ وشػػػػراؤىا  نعػػػػـ إذا كانػػػػت معػػػػامبلت : ٚٔمسػػػػألة 
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 - أو تتعامػػؿ بالربػػا بػػالخمور   كمػػا لػػو كانػػت تتػػاجر - الشػػركة المسػػاىمة محّرمػػة
 شراء أسيميا واالشتراؾ في تمؾ المعامبلت.   یجز لـ

 (7 ) 
 بيع السندات

ة معّینػػة مؤّجمػػة لػػة قانونػػًا بقیمػػة اسػػمیّ خو  السػػندات: صػػكوؾ تصػػدرىا جيػػات مُ 
ة مائػة إلى مّدة معمومة  وتبیعيا باألقّؿ منيا  مثبًل یبیع السند الػذي قیمتػو االسػمیّ 

یؤّدي المائة بعد سنة مثبًل  وقػد تتػوّلى  وتسعیف دینارًا نقدًا عمى أف بخمسة دینار 
 ة البیع  وتأخذ عمى ذلؾ عمولة معّینة.ممیّ البنوؾ ع

 ىذه المعاممة یمكف أف تقع عمى نحویف: :ٛٔمسألة 
ة وتسػعیف ػػػغ خمسػػػو مبمػػػف یشتریػػػالسند ممّ  تقترض الجية التي تصدر  أف .ٔ
فػي نيایػػة المػّدة المحػػّددة  وتػدفع إلیػػو مائػة دینػػار  -  فػػي المثػاؿ المػػذكور - اراً ػػػدین

 الزائدة فائدة عمى القرض  وىذا ربًا محّرـ. الخمسة دنانیر  اعتبار وفاًء لدینو مع 
مؤّجمػة الػدفع إلػى سػنة مػثبًل  السند مائة دینػار  تبیع الجية التي تصدر  أف .ٕ

ف بخمسػة وتسػػعیف دینػارًا نقػػ التحقیػػؽ  ولكػػّف ًا عمػى قرضػًا ربوّیػػیكػػف   لػػـدًا  وىػذا وا 
 یمكػف الأّنػو  :الجتنػاب عنػو  فالنتیجػةا إشػكاؿ واألحػوط لزومػاً  صّحتو بیعػًا محػؿّ 

 ة وغیرىا.تصحیح بیع السندات المذكورة التي تتعامؿ بيا الجيات الرسمػیّ 
لمبنػػػػوؾ التوّسػػػػط فػػػػي بیػػػػع السػػػػندات وشػػػػرائيا  كمػػػػا   یجػػػػوز ال :ٜٔمسػػػػألة 

 ليا أخذ العمولة عمى ذلؾ.   یجوز ال
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(8 ) 
 ةة والخارجيّ الحواالت الداخميّ 

تقتضػػػي نقػػػؿ الػػػدیف مػػػف ذّمػػػة  المصػػػطمح الفقيػػػيّ  الحوالػػػة فػػػي :ٕٓمسػػػألة 
ـّ مػػف ذلػػؾ   - ىنػػا - حػػاؿ عمیػػو  ولكّنيػػاحیػػؿ إلػػى ذّمػػة المُ المُ  تسػػتعمؿ فػػي األعػػ

 ة:وفیما یمي نماذج لمحواالت المصرفیّ 
ّكًا لعمیمػػو بتسػّمـ المبمػغ مػػف وكیمػو فػي الػػداخؿ أو البنػؾ َصػ یصػدر  أف األّوؿ:

الي فػي البنػػؾ  وعندئػٍذ یأخػػذ البنػؾ منػػو الخػارج عمػى حسػػابو إذا كػاف لػػو رصػید مػػ
 أخػػػذه ىػػػذه العمولػػػة  ألفّ  جػػػواز  عمولػػػة معّینػػػة إزاء قیامػػػو بيػػػذا الػػػدور  والظػػػاىر 

لػػو  مػػػكاف القػػػرض  فیجػػوز  لمبػػػنؾ حػػػّؽ االمتػػػناع عػػف قبػػػوؿ وفػػػاء دینػػػو فػػي غػػػیر 
 و في ذلػؾ المكػاف.أخػػذ عػمػولة إزاء تنػػازلػو عػػف ىػػذا الحػػّؽ وقػػبػوؿ وفػػاء دیػػن

یتسػػػّمـ مبمغػػػًا  ؾ صػػػّكًا لشػػػخص یحػػػّؽ لػػػو بموجبػػػو أفالبنػػػ أف یصػػػدر  الثػػػاني:
فػػػي الػػداخؿ أو الخػػارج بعنػػػواف االقتػػراض منػػػو  نظػػرًا لعػػػدـ  نػػًا مػػف بنػػػؾ آخػػر معیّ 

لمشػػخص عنػػده  ویأخػػذ البنػػؾ عمولػػة معّینػػة إزاء قیامػػو بيػػذا  صػػید مػػاليّ وجػػود رَ 
بنؾ أخذ العمولة عمى إصػداره صػّكًا مػف ىػذا القبیػؿ لم أّنو یجوز  العمؿ  والظاىر 

 إذا كاف مرّده إلى أخذ الجعؿ عمى توكیػؿ البنػؾ الثػاني فػي إقػراض حامػؿ الصػؾّ 
فیػػو مػػف أمػػواؿ البنػػؾ األّوؿ الموجػػودة لدیػػو  فمػػیس ىػػو مػػف قبیػػؿ  المبمػػغ المػػذكور 

ى جعػػؿ عمػػأخػػذ الجعػػؿ عمػػى اإِلقػػراض نفسػػو لیكػػوف حرامػػًا  بػػؿ مػػف قبیػػؿ أخػػذ ال
اض ة اإِلقػػػر اإِللػػػزاـ بػػػدفع الجعػػػؿ مرتبطػػػًا بعممّیػػػ یكػػػوف بلالتوكیػػػؿ فػػػي اإِلقػػػراض فػػػ

 بو بأس حینئٍذ. یكوف بلنفسيا  بؿ بالتوكیؿ فیيا  ف
ة یحػػدث لمبنػػؾ فػػي الصػػّؾ إذا كػػاف مػػف العممػػة األجنبّیػػ إّف المبمػػغ المػػذكور  ـ  ثُػػ
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إلزامػػػو بالوفػػػاء  حػػّؽ  وىػػػو أّف المػػػدیف حیػػػث اشػػػتغمت ذّمتػػػو بالعممػػػة المػػػذكورة فمػػػو
لػو أخػػذ  ة جػػاز الوفػاء بالعممة المحػّمیّ  ؿَ بِ و ىذا وقَ بنفػس العممة  فمو تنػازؿ عف حّقػ

 ة مع تمؾ الزیادة.شيء منو إزاء ىذا التنازؿ  كما أّف لو تبدیميا بالعممة المحّمیّ 
یػػػدفع الشػػػخص مبمغػػػًا معّینػػػًا مػػػف المػػػاؿ إلػػػى البنػػػؾ فػػػي النجػػػؼ  أف الثالػػػث:
فػي الػػػداخؿ  یعػػادلو عمػى بنػػؾ آخػػر  تحػویبًل بالمػبمغ أو بػما ذُ خُ أثػػبًل  ویاألشػرؼ م

ة كبػػػػغداد  أو الخػػػػػارج كمػػػػػبناف أو دمشػػػػؽ مثػػػػػػبًل  ویأخػػػػذ البنػػػػػػؾ إزاء قیامػػػو بعممّیػػػػ
 التحویؿ عمولة معّینة منو  وىذا یمكف أف یقع عمى نحویف:

ة عمػػى البنػػؾ بمبمػػغ مػػف محّمّیػػأف یبیػػع الشػػخص مبمغػػًا معّینػػًا مػػف العممػػة ال .أ
 بػأس الـ عمولة التحویؿ منػو  وىػذا صْ خَ ؿ مع ة تعادؿ المبمغ األوّ األجنبیّ  العممة

 بو كما سبؽ نظیره. 
أف یقػػوـ الشػػخص بػػ قراض البنػػؾ مبمغػػًا معّینػػًا ویشػػترط عمیػػو تحویمػػو إلػػى  .ب

  وىػػذا ة التحویػػؿنػػة بػػ زاء عممّیػػفػػي الػػداخؿ أو الخػػارج مػػع عمولػػة معیّ  بنػػؾ آخػػر 
ف كػػاف عمػػبًل محترمػػًا لػػو مالّیػػ بػػو أیضػػًا  ألفّ  بػػأس ال ة عنػػد العقػػبلء  التحویػػؿ وا 

وظ فیػو المػاؿ فیكوف اشتراط القیاـ بو عمى المقترض مف قبیؿ اشتراط النفع الممحػ
اشػتراط  أّف المستفاد مف النصػوص الخاّصػة الداّلػة عمػى جػواز  المحّرـ شرعًا  إاّل 

اشػػػتراط  بػػػأداء القػػػرض فػػػي مكػػػاف آخػػػر  جػػػواز  المقػػػرض عمػػػى المقتػػػرض قیامػػػو
اشػػػتراطو  مقابػػػؿ  فیجػػػوز  اشػػػتراطو مّجانػػػًا وبػػػبل ا كػػػاف یجػػػوز التحویػػػؿ أیضػػػًا  فػػػ ذ

 ب زاء عمولة معّینة بطریؽ أولى.
أف یقبض الشخص مبمغًا معّینػًا مػف البنػؾ فػي النجػؼ األشػرؼ مػثبًل   الرابع:

الػداخؿ أو الخػارج  ویأخػذ البنػؾ فػي  حػّوؿ البنػؾ السػتیفاء بدلػو عمػى بنػؾ آخػر ویُ 
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 ؿ إزاء قبولو الحوالة عمولة معّینة منو  وىذا یقع عمى نحویف:األوّ 
ة بمبمػػغ مػػف العممػػة حّمّیػػیبیػػع البنػػؾ عمػػى الشػػخص مبمغػػًا مػػف العممػػة الم أف .أ

ؿ مػػع إضػػافة عمولػػة التحویػػؿ إلیػػو  فیحّولػػو المشػػتري عػػادؿ المبمػػغ األوّ ة یاألجنبّیػػ
 كما سبؽ. ـ الثمف  وىذا جائز لتسمّ إلى البنؾ الثاني 

قرضو البنؾ مبمغًا معّینًا  ویشترط عمیو دفػع عمولػة معّینػة إزاء قبولػو یُ  أف .ب
خػػرى وتسػػدیده فػػػي بمػػد آخػػر  وىػػذا ربػػػًا  ألّنػػو مػػف قبیػػػؿ بنقػػؿ القػػرض إلػػى ذّمػػػة أُ 

ف كانت بػ زاء عممّیػ إذا وقػع ىػذا  التحویػؿ  نعػـ ةاشتراط دفع الزیادة في القرض وا 
طمػػب منػػو تحویػػؿ  ـ  ثُػػ سػػبؽ بػػأف اقتػػرض المبمػػغ مػػف البنػػؾ أّواًل شػػرط مُ  ف غیػػر مػػ

السػتیفائو منػو  فطمػب البنػؾ عمولػة عمػى قبولػو ذلػؾ جػاز   قرضو إلى بنػؾ آخػر 
مػػف حػػّؽ البنػػؾ االمتنػػاع عػػف قبػػوؿ مػػا ألزمػػو بػػو المقتػػرض مػػف نقػػؿ القػػرض  ألفّ 

   بمد القرض.  إلى ذّمة ُأخرى وتسدیده في بمد غیر
إلميػػػاؿ فیػػػو یأخػػػذه المقػػػرض بػػػ زاء إبقػػػاء القػػػرض وا ولػػػیس ىػػػذا مػػػف قبیػػػؿ مػػػا

ة ُأخػرى وأدائػو فػي یأخذه لكي یقبؿ بانتقػاؿ قرضػو إلػى ذّمػ الیكوف ربًا  بؿ ىو ممّ 
 بو حینئٍذ. بأس بلمكاف آخر  ف
قد تنحّؿ الحوالة إلى حوالتیف  كمػا إذا أحػاؿ المػدیف دائنػو عمػى  :ٕٔمسألة 

ألمره  وقاـ البنػؾ بتحویػؿ مبمػغ الصػّؾ عمػى فػرع لػو فػي بمػد  صؾّ  البنؾ ب صدار 
 فیو یتسّممو الدائف ىناؾ  ف ّف مرّد ذلؾ إلى حوالتیف: الدائف  أو عمى بنؾ آخر 

 حوالة المدیف دائنو عمى البنؾ  وبذلؾ یصبح البنؾ مدینًا لدائنو. إحداىما:
 و عمػػى بنػػؾ آخػػر حوالػػة البنػػؾ دائنػػو عمػػى فػػرع لػػو فػػي بمػػد الػػدائف أ ثانيتيمػػا:

ولػػى قبػػوؿ الحوالػػة  وفػػي الثانیػػة إصػػدارىا  وكمتػػا البنػػؾ فػػي الحوالػػة األُ  فیػو  ودور 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾعػ 

ؿ نفػػس ؾ عمػػى فػػرع لػػو یمثّػػالحػػوالتیف صػػحیحة شػػرعًا  ولكػػف إذا كانػػت حوالػػة البنػػ
  إذ لػیس فیيػػا نقػؿ الػػدیف مػف ذّمػػة تكػػوف ىػذه حوالػػة بالمصػطمح الفقيػػيّ  ذّمتػو  ال

نّ  وفػاء دینػػو  عيػػا إلػى طمػػب البنػؾ مػػف وكیمػو فػػي مكػاف آخػػر مػا مرجإلػى ُأخػػرى  وا 
یتقاضػػى عمولػػة عمػػى قیامػػو  لمبنػػؾ أف أّي حػػاؿ  فیجػػوز فػػي ذلػػؾ المكػػاف  وعمػػى 

ى بػ زاء قبولػو حوالػة مػف لػو رصػید فػي البنػؾ دائنػو عمیػو  ألّنيػا مػف بما ذكر  حتّ 
ؿ عمیػو  : عػدـ نفوذىػا مػف دوف قبػوؿ المحػا قبیؿ الحوالة عمى المدیف  والمختػار

 فمو أخذ العمولة عمى ذلؾ. 
یجػػري بعینػػو فػػي  مػػا تقػػّدـ مػػف أقسػػاـ الحوالػػة وتخریجيػػا الفقيػػيّ  :ٕٕسػػألة م

المبمػغ الحوالة عمى األشخاص  كأف یدفع مبمغًا مف الماؿ لشخص لیحّولو بػنفس 
حیػؿ بػ زاء ذلػؾ مُ یأخػذ الو  فػي بمػده أو بمػد آخػر  آخػر یعادلو عمى شػخص  أو بما

یعادلػػػو  المبمػػػغ أو بمػػػا یحّولػػػو بػػنفسمػػػف شػػػخص و  یأخػػػذ مبمغػػاً  أو عمولػػة معّینػػػة 
   حاؿ إزاء ذلؾ عمولة معّینة.ویأخذ المُ  عمى شخص آخر 

الحوالػػة عمػػى المػػدیف أو عمػػى  تكػػوف مػػا تقػػّدـ بػػیف أففی فػػرؽ ال :ٖٕ مسػػألة
عمػػػػی ذّمػػػػة المحػػػػاؿ عمیػػػػو   مػػػػا إذا كػػػػاف لممحیػػػػؿ رصػػػػید مػػػػاليّ ؿ فیواألوّ  ء البػػػػري

   یكف كذلؾ. ما لـ الثانيو 

(9) 
 البنؾ جوائز 

ة القرعػة بػػیف عمبلئػػو  ویعطػي لمػػف تصػیبو القرعػػة مبمغػػًا قػد یقػػوـ البنػؾ بعممّیػػ
 مف الماؿ بعنواف الجائزة ترغیبًا لئِلیداع فیو.



 ؿعػ/  جكاُز البنؾ 

 

 ة؟ فیو تفصیؿ:لمبنؾ القیاـ بيذه العممیّ  ىؿ یجوز  :ٕٗمسألة 
ـ ألمواليـ في البنؾ  بؿ باشتراط عمبلئو عند إیداعي ف ّنو إف كاف قیامو بيا ال

رصػیدىـ لدیػو  وترغیػب اآلخػریف عمػى فػتح  بقصد تشویقيـ وترغیبيـ عمى تكثیػر 
یقبض الجائزة  عندئٍذ لمف أصابتو القرعة أف جوز ذلؾ  كما ی الحساب عنده  جاز 

ًا إذا كاف البنػؾ حكومّیػ ؼ فیيا َبعد االستئذاف في ذلؾ مف الحاكـ الشرعيّ ویتصرّ 
ذا كػػاف أىمّیػػبمػػد إسػػبلميّ  أو مشػػتركًا فػػي والتصػػّرؼ فیيػػا  قػػبض الجػػائزة ًا جػػاز   وا 

ة القرعػة ودفػع   وأّمػا إذا كػاف قیػاـ البنػؾ بعممّیػحاجة إلى إذف الحاكـ الشرعيّ  ببل
ؤه فػي ضػمف عقػد القػرض بلَمػالجائزة بعنواف الوفاء بالشرط الذي اشترطو عمیو عُ 

تو القرعػة أخػذىا بعنػواف الوفػاء لمػف أصػاب  یجػوز الذلػؾ  كمػا   یجوز بلأو نحوه ف
 بدونو.  بذلؾ الشرط  ویجوز 

(91 ) 
 ياالتبِ مْ تحصيؿ الك  

بیالػػة لحسػػاب عمیمػػو  مْ مػػف الخػػدمات التػػي یقػػوـ بيػػا البنػػؾ: تحصػػیؿ قیمػػة الكِ 
المػػدیف )موّقػػع الكمبیالػػة( ویشػػرح فػػي إخطػػاره  خطػػر ف ّنػػو قبػػؿ تػػاریل اسػػتحقاقيا یُ 

لیكػػوف عمػػى عمػػـ ویتيّیػػأ لمػػدفع  وبعػػد التحصػػیؿ  قیمتيػػا ورقميػػا وتػػاریل اسػػتحقاقيا
ولػػة إزاء ىػػذه مُ یقّیػػد القیمػػة فػػي حسػػاب العمیػػؿ أو یػػدفعيا إلیػػو نقػػدًا  ویأخػػذ منػػو عُ 

ّؾ لحاممو مف بمػده أو مػف الخدمة  ومف ىذا القبیؿ قیاـ البنؾ بتحصیؿ قیمة الص  
حػاؿ عمیيػا  المُ یرغب الحامػؿ تسػّمـ القیمػة بنفسػو مػف الجيػة   بمد آخر  كما إذا لـ
 ولة إزاء قیامو بيذا العمؿ.مُ فیأخذ البنؾ منو عُ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضغػ 

تحصػػیؿ قیمػػػة الكمبیػػاالت وأخػػذ العمولػػة عمػػػى ذلػػؾ یقػػع عمػػػى  :ٕ٘مسػػألة 
 أنحاء:
لػة عمیػو ویطمػب مػف البنػؾ حو  مُ  یقّدـ المستفید كمبیالػة إلػى البنػؾ غیػر  أف .ٔ

ذ العمولػػػة خدمػػػة وأخػػىػػذه ال جػػػواز  تحصػػیؿ قیمتيػػػا إزاء عمولػػة معّینػػػة  والظػػاىر 
عمػػؿ البنػػؾ عمػػى تحصػػیؿ قیمػػة الكمبیالػػة فقػػط   یقتصػػر  ب زائيػػا  ولكػػف بشػػرط أف

ًا بأّنيػا جػائز  ویمكػف تخػریج العمولػة فقيّیػ ة فيػو غیػر وأّما تحصیؿ فوائدىا الربوّیػ
 جعالة مف الدائف لمبنؾ عمى تحصیؿ دینو.

مػػػدینًا  یكػػف لػػػـف ولكػػأف یقػػّدـ المسػػتفید كمبیالػػػة إلػػى البنػػػؾ محّولػػة عمیػػػو   .ٕ
 مػػا أحػػاؿ بيػػا عمیػػو  وحینئػػٍذ یجػػوز  لموّقعيػػا  أو كػػاف مػػدینًا لػػو بعممػػة ُأخػػرى غیػػر 

ألّف  - بالشػػػرط المتقػػػّدـ فػػػي سػػػابقو - لمبنػػؾ أخػػػذ عمولػػػة إزاء قبولػػػو ىػػػذه الحوالػػػة
جػػنس الحوالػػة  فحینئػػٍذ  یف بغیػػر واجػػب عمػػى البػػريء وكػػذا عمػػى المػػد القبػوؿ غیػػر 

 قابؿ التنازؿ عف حّقو ىذا.بأخذ شيء م بأس ال
 لػػة عمیػػو مّمػػف لدیػػو رصػػید مػػاليّ حو  یقػّدـ المسػػتفید كمبیالػػة إلػػى البنػػؾ مُ  أف .ٖ

فیيػػػا بتقػػػدیميا إلػػػى البنػػػؾ عنػػػد االسػػػتحقاؽ  لیقػػػوـ البنػػػؾ  لػػػدى البنػػػؾ  وقػػػد أشػػػار 
دىا في حسػاب المسػتفید )الػدائف( أو دفعيػا قیّ یـ قیمتيا مف حسابو الجاري و صْ بخَ 

الموّقع أحاؿ دائنػو عمػى البنػؾ المػدیف لػو  فیكػوف ذلػؾ  فمرّد ذلؾ إلى أفّ لو نقدًا  
قبػػػػوؿ  اعتبػػػػار  - كمػػػػا تقػػػػّدـ - فیيػػػػا مػػػف قبیػػػػؿ الحوالػػػػة عمػػػػى المػػػػدیف  والمختػػػار 

تكػػوف الحوالػػة نافػػذة مػػف دوف قبولػػو  وعمیػػو  المحػػاؿ عمیػػو )وىػػو البنػػؾ ىنػػا( فػػبل
 داء دینو. أو لو أخذ عمولة إزاء قیامو بقبوؿ الحوالة  فیجوز 



 طغػ/  ٌ كشراؤهابيك القمّت األجنبيّ  

 

(99 ) 
 ة وشراؤىابيع العمالت األجنبيّ 

 ة وبیعيػػػا  لغػػػرض تػػػوفیر بلت األجنبّیػػػَمػػػمػػػف أعمػػػاؿ البنػػػوؾ: القیػػػاـ بشػػػراء العُ 

المسػتوردیف لمبضػائع  التّجػار  وال سػّیمالكػافي منيػا لسػّد حاجػات عمبلئيػا  ا القدر 
 والبیع. الشراء مف الخارج  ولمحصوؿ عمى الربح منو نتیجة الفرؽ بیف أسعار 

 ة  وباألقػؿّ السػوقیّ  ة وشػراؤىا بقیمتيػایصّح بیػع العمػبلت األجنبّیػ :ٕٙمسألة 
 أو مػؤّجبًل  فػ ّف البنػؾ في ذلؾ بیف كػوف البیػع أو الشػراء حػااّلً  فرؽ بلوباألكثر  ب

 ة العقود المؤّجمة. ة العقود الحاّلة یقوـ بعممیّ كما یقوـ بعممیّ 

(92 ) 
 السحب عمى المكشوؼ

الجػاري یحػّؽ لػو سػحب أّي مبمػغ  دیو رصػید لػدى البنػؾ فػي الحسػابمف ل كؿُّ 
یزید عف رصیده  نعـ قد یسمح البنػؾ لػو بسػحب مبمػغ معػّیف مػف دوف رصػید   ال

حب عمػػى المكشػػوؼ( ویحتسػػب البنػػؾ فائػػدة )الس ػػ نظػػرًا لثقتػػو بػػو  ویسػػّمى ذلػػؾ بػػػ
 عمى ىذا المبمغ.

راض مػػف البنػػؾ بشػػرط السػػحب عمػػى المكشػػوؼ مػػرّده إلػػى االقتػػ :ٕٚمسػػألة 
یتقاضػاه البنػؾ مػف الفوائػد عمػى المبػالغ  محػّرـ  ومػا لفائدة  فيو قرض ربػويّ دفع ا

ًا أو مشػتركًا ة المحّرمة  نعـ إذا كاف البنؾ حكومّیػالمسحوبة تعّد مف الفوائد الربویّ 
بقصػد االقتػراض والرجػوع إلػى الحػاكـ  بالسػحب منػو ال بػأس بلفػ فػي بمػد إسػبلميّ 

 ـ في المسألة الثانیة. ؼ في الماؿ عمى نحو ما تقدّ حیح التصرّ لتص الشرعيّ 



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظغػ 

(94 ) 
 ـ الكمبياالتصْ خ  

 تميیدات: 
البیػػع عػػف القػػرض فػػي أّف البیػػع تممیػػؾ عػػیف بعػػوض ال مّجانػػًا   یمتػػاز  ؿ:األوّ 

ًا وبالقیمػة إذا كػػاف والقػرض تممیػؾ لممػاؿ بالضػماف فػي الذّمػة بالمثػؿ إذا كػاف مثمّیػ
 .(ٔ)اً قیمیّ 

  باطػػؿ مػػف أصػػمو  دوف القػػرض الربػػويّ  عنػػو فػػي أّف البیػػع الربػػويّ  متػػاز كمػػا ی
 ف ّنو باطؿ بحسب الزیادة فقط  وأّما أصؿ القرض فيو صحیح.

عنػػػػو أیضػػػػًا فػػػػي أّف كػػػػّؿ زیػػػػادة فػػػػي القػػػػرض إذا اشػػػػترطت تكػػػػوف ربػػػػًا  ویمتػػػػاز 
ومحّرمػػػة دوف البیػػػع  ف ّنػػػو تحػػػػـر فیػػػو الزیػػػادة مطمقػػػًا فػػػػي المكیػػػؿ والمػػػوزوف مػػػػف 

                                                        

ٌ  ( ط) كجػكد فػارؽ بػيف القػكض  لَ كهػً افتبػار خرأُ  قد يقاؿ: إّف البيك كالقرض يفترقاف مف جو

ى ب فلٍ ذلؾ أنّ ذلؾ فً القرضَ كيترتّ  ؽ البيك كفدـ افتبار يتحقّ  ض فً البيكَ كبدكنى ِكالمقكّ 

بػيف القكـػيف كػأف  بُْد مػف كجػكد مػاُز  فً الذّمٌَ فّ بماٌُ كفشرة دنانير  لك باع ماٌُ دينار 

ًّ  ا لك كانا جميقان مف الدينار انَ كأمّ ران أردنيّان كالثانً دينايككف أحدهما ديناران فراقيّ مػثّن  القراقػ

مف فٌُ كطبقٌ كاحدة فوك قرض بصكرة البيكَ ِنطباؽ القكض فلٍ المقّكض مك زيادة فيككف 

 ؽ الربا فيى.محّرمان لتحقّ 

بػيف القكـػيف فػً  ؽ مفوكـ البيك كجػكد التمػاير ى يكفً فً تحقّ كاـحَ ألنّ  كلكف هذا لير 

 ٌَ مـػافان إلػٍ أفّ ان فػً الذّمػكض كلّيّقٌ كالض فينان شخصيّٓنشاء مف حيث ككف المقكّ كفاء ا

ى قػرض ٌ بيك فشريف كيلك مف الحنطٌ نقدان بمثلوا نسيٌُ بدفكل أنّ ِزـ هذا الرأم القكؿ بصحّ 

مػف بيػك أحػد  - كمػا يقتػرؼ هػذا القاُػؿ - ىحقيقٌ كإف كاف بصكرة البيكَ مك أنّػ ربكمّ  لير 

 ٌ فيككف مف الربا المحّرـ. مك زيادة حكميّ باآلخر المثليف 

 



 عغػ/  َخْصـ الكمبياِت 

 

یكونػػا مػػف المكیػػؿ   فػػا فػػي الجػػنس  أو لػػـحػػدیف جنسػػًا  وأّمػػا لػػو اختملعوضػػیف المتّ ا
تكػػػوف الزیػػػػادة ربػػػًا  وأّمػػػا لػػػو كانػػػػت  ة  فػػػبلف  فػػػ ف كانػػػت المعاممػػػػة نقدّیػػػوالمػػػوزو 

إلػى شػير  أو بػاع عشػریف  المعاممة مؤّجمة كما لو باع مائػة بیضػة بمائػة وعشػر 
لػػى شػػير  ففػػي عػػدـ كػػوف ذلػػؾ مػػف بػػأربعیف كیمػػو مػػف الحنطػػة إ كیمػػو مػػف األرز 

 الربا إشكاؿ  فاألحوط لزومًا االجتناب عنو.
بیػػػع بعضػػػيا بػػػبعض  ة بمػػػا أّنيػػػا مػػػف المعػػػدود یجػػػوز األوراؽ النقدّیػػػ الثػػػاني: 

 متفاضػبًل مػػع اختبلفيمػػا جنسػػًا نقػػدًا ونسػػیئة  وأّمػا مػػع االّتحػػاد فػػي الجػػنس فیجػػوز 

حػوط یخمػو عػف إشػكاؿ كمػا تقػّدـ واأل لبیع بيا نقػدًا  وأّمػا نسػیئة فػبلالتفاضؿ في ا
ة مػثبًل أف یبیػع عراقّیػ لمػدائف عشػرة دنػانیر  فیجػوز  لزومًا التجّنب عنو  وعمى ذلؾ

لػو بیعػو باألقػّؿ منيػا مػف عممػة  یجػوز  نقػدًا  كمػا ّؿ منيػا كتسػعة دنػانیر دینو باألقػ
بیػػػػع   وزیجػػػػ الو ذلػػػػؾ نسػػػػیئة ألّنػػػػ  یجػػػػوز الدًا  و ة نقػػػػُأردنّیػػػػ خػػػػرى كتسػػػػعة دنػػػػانیر أُ 
 یكوف دینًا قبؿ العقد بما یكوف دینًا بالعقد مؤّجبًل. ما

ة ليػػا مالّیػػ تعتبػػر   فػػي األسػػواؽ لػػـ داولػػة بػػیف التّجػػار الكمبیػػاالت المت الثالػػث:
المبمػػغ الػذي تتضػػّمنو دیػػف فػػي  د وثیقػػة إلثبػػات أفّ ة  بػػؿ ىػػي مجػرّ كػاألوراؽ النقدّیػػ

تجػػػػري عمػػػػى  اریػػػػة عمیيػػػػا المو  فالمعػػػػامبلت الجموّقعيػػػػا لمػػػػف كتبػػػػت باسػػػػ ذّمػػػػة
عنيػػا  وأیضػػًا عنػػدما یػػدفع المشػػتري كمبیالػػة  أنفسػػيا  بػػؿ عمػػى النقػػود التػػي تعّبػػر 

تػػػو منػػػو  ولػػػذا لػػػو ضػػػاعت تفػػػرغ ذمّ  یػػػدفع بػػػذلؾ ثمػػػف البضػػػاعة إلیػػػو وال لمبػػػائع ال
ة یتمؼ منو ماؿ بخبلؼ مػا إذا دفػع لػو ورقػة نقدّیػ كمبیالة أو تمفت عند البائع الال

 و ضاعت.وتمفت عنده أ
 الكمبیاالت عمى نوعیف: :ٕٛمسألة  



 (  طمنواج الصالحیف )ج / غغػ 

الكمبیالػػة مػػدینًا لمػػف  یكػػوف موّقػػع   بػػأفعػػف وجػػود قػػرض واقعػػيّ  یعّبػػر  مػػا .أ
 بالمبمغ الذي تتضّمنو. وكتبت باسم

 واقع لو. ال صوريّ عف وجود قرض  ر ما یعبّ  .ب
یف یبیػع دینػو المؤّجػؿ الثابػت فػي ذّمػة المػػد لمػدائف أف فیجػوز  أّمػا فػي األّوؿ:

فباعػو بثمانیػػة وتسػػعیف دینػػارًا نقػػدًا    كمػػا لػو كػػاف دینػػو مائػػة دینػػار منػػو حػػااّلً  بأقػؿّ 
وبعػػػد ذلػػػؾ یقػػػوـ البنػػػؾ أو غیػػػره بمطالبػػػة المػػػدیف )موّقػػػع الكمبیالػػػة( بقیمتيػػػا عنػػػد 

 االستحقاؽ.
بیػػػع مػػػا تتضػػػّمنو الكمبیالػػػة   لمػػػدائف الصػػػوريّ   یجػػػوز بلفػػػ ا فػػػي الثػػػاني:وأّمػػػ

ع لو )المستفید( بػؿ إّنمػا كتبػت ع لمموق  وعدـ اشتغاؿ ذّمة الموق   النتفاء الدیف واقعاً 
 لتمكیف المستفید مف خصميا فحسب ولذا سّمیت )كمبیالة مجاممة(.

وّكػػػؿ موّقػػػع الكمبیالػػػة ی ميا بنحػػػو آخػػػر  بػػػأفومػػػع ذلػػػؾ یمكػػػف تصػػػحیح خصػػػ
اعیػػًا بأقػػّؿ منيػا نقػػدًا  مر  - مػثبلً  - بیػع قیمتيػػا فػي ذّمتػػو عمػی البنػػؾ المسػتفید فػػي

ًا الجػػنس  كػػأف تكػػوف قیمتيػػا خمسػػیف دینػػارًا عراقّیػػ وضػػیف فػػياالخػػتبلؼ بػػیف الع
مػػثبًل  وبعػػد ىػػذه المعاممػػة تصػػبح ذّمػػة موّقػػع الكمبیالػػة  والػػثمف ألػػؼ تومػػاف إیرانػػيّ 

  ویوّكػػػؿ الموّقػػػع ًا إزاء ألػػػؼ تومػػػاف إیرانػػػيّ ًا عراقّیػػػمشػػػغولة لمبنػػػؾ بخمسػػػیف دینػػػار 
یعػادؿ المػثمف  عمی نفسو بمػا - وىو ألؼ توماف - ي بیع الثمفأیضًا المستفید ف

وبػػػذلؾ تصػػػبح ذّمػػػة المسػػػتفید مدینػػػة لمموّقػػػع بمبمػػػغ   اً وىػػػو خمسػػػوف دینػػػارًا عراقّیػػػ
   الموّقع مدینة بو لمبنؾ.یساوي ما كانت ذّمة 

إذا كػػػاف الخصػػػـ ولكػػػف ىػػػذا الطریػػػؽ قمیػػػؿ الفائػػػدة  حیػػػث إّنػػػو إّنمػػػا یفیػػػد فیمػػػا 
تنزیمػػو عمػػى  یمكػػف اللػػو  إذ  ة فػػبل أثػػر بعممػػة محّمّیػػ افا إذا كػػة  وأّمػػبعممػػة أجنبّیػػ



 ػغػ/  َخْصـ الكمبياِت 

 

ع المعػػدود مػػع التفاضػػؿ نسػػیئة  البیػػع عندئػػٍذ عمػػى مػػا عرفػػت مػػف اإلشػػكاؿ فػػي بیػػ
یقتػػرض  ة لػػدى البنػػؾ عمػػى نحػػو القػػرض  بػػأفا خصػػـ قیمػػة الكمبیالػػة الصػػوریّ وأّمػػ

ؿ البنػؾ الػدائف وّ یحػ ـ  ثُػ ة المستفید مف البنؾ مبمغػًا أقػّؿ مػف قیمػة الكمبیالػة االسػمیّ 
عمى موّقعيا بتماـ قیمتيا  لیكوف مػف الحوالػة عمػى البػريء  فيػذا ربػًا محػّرـ  ألّف 

اقتطػػاع شػػيء مػػف قیمػػة الكمبیالػػة  ة االقتػػراض )الخصػػـ(اشػػتراط البنػػؾ فػػي عممّیػػ
الزیػػادة بػػ زاء المػػّدة تكػػف   لػػـ اط الزیػػادة المحػػّرـ شػػرعًا ولػػوإّنمػػا ىػػو مػػف قبیػػؿ اشػػتر 

الػػدیف وتحصػػیمو ونحوىمػػا  اء قیػاـ البنػػؾ بػػبعض األعمػػاؿ كتسػجیؿ الباقیػة بػػؿ بػػ ز 
یشػػػػترط عمػػػػى المقتػػػػرض أّي نحػػػػو مػػػػف أنحػػػػاء النفػػػػع  یحػػػػّؽ لممقػػػػرض أف ألّنػػػػو ال

 الممحوظ فیو الماؿ.
 ميّ ًا أو مشػػتركًا فػػي بمػػد إسػػبلا لػػو كػػاف حكومّیػػًا  وأّمػػىػػذا إذا كػػاف البنػػؾ أىمّیػػ
ة الخصـ لدیو شػیئًا مػف د في عممیّ یقصد المستفی ال فیمكف التخّمص مف ذلؾ بأف

ؼ فیػػو البیػػع واالقتػػراض  بػػؿ یقصػػد الحصػػوؿ عمػػى ذلػػؾ المػػاؿ فیقبضػػو ویتصػػرّ 
  ف ذا رجع البنؾ في نيایػة المػّدة إلػى موّقػع الكمبیالػة وألزمػو ب ذف الحاكـ الشرعيّ 
لػػػو الرجػػػوع عمػػػى المسػػػتفید ببػػػدؿ مػػػا دفػػػع إذا كػػػاف قػػػد وّقػػػػع  بػػػدفع قیمتيػػػا  جػػػاز 

 وطمب منو.  أمر الكمبیالة ب
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 العمؿ لدى البنوؾ

 تصّنؼ أعماؿ البنوؾ صنفیف:
ة كالتوكیػػؿ محػػّرـ  وىػػو األعمػػاؿ التػػي ليػػا صػػمة بالمعػػامبلت الربوّیػػ أحػػدىما:



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؼغػ 

فػػػي إجرائيػػػا  وتسػػػجیميا  والشػػػيادة عمیيػػػا  وقػػػبض الزیػػػادة آلخػػػذىا  ونحػػػو ذلػػػؾ 
 بالربػػػػا أو تتػػػػاجر ومثميػػػػا األعمػػػػاؿ المرتبطػػػػة بمعػػػػامبلت الشػػػػركات التػػػػي تتعامػػػػؿ 

 یشبييما. بالخمور  كبیع أسيميا وفتح االعتماد ليا وما
یسػػػػتحّؽ العامػػػؿ ُأجػػػػرة إزاء تمػػػػؾ  الػػػػدخوؿ فیيػػػا  وال  یجػػػػوز الوىػػػذه كّميػػػػا محّرمػػػة 

 األعماؿ.
 الدخوؿ فیيا وأخذ األجرة عمیيا. ما ذكر  فیجوز  سائغ  وىي غیر  ثانييما:
سػػواء  - مسػػمـ ة غیػػر لمعاممػػة الربوّیػػإذا كػػاف دافػػع الزیػػادة فػػي ا :ٜٕمسػػألة 

حینئػػػٍذ أخػػػذىا لممسػػػمـ   فقػػػد تقػػػّدـ أّنػػػو یجػػػوز  - أو غیػػػره كػػػاف ىػػػو البنػػػؾ األجنبػػػيّ 
الػػػدخوؿ فػػي األعمػػػاؿ التػػػي تػػرتبط بػػػ جراء مثػػؿ ىػػػذه المعاممػػػة  وعمػػى ذلػػػؾ یجػػوز 

 ة في البنوؾ وخارجيا.الربویّ 
شػػتركة فػػي الػػببلد ة والماألمػػواؿ الموجػػودة لػػدى البنػػوؾ الحكومّیػػ :ٖٓمسػػألة 

الػػذي یحػػـر التصػػّرؼ  - ة لّمػػا كانػػت تعػػّد بمنزلػػة المػػاؿ المجيػػوؿ مالكػػواإلسػػبلمیّ 
العمػػؿ لػػدى ىػػذه البنػػوؾ فػػي   یجػػز  لػػـ - مراجعػػة الحػػاكـ الشػػرعيّ  غیػػر  فیػػو مػػف

 قبض األمػواؿ وتسػمیميا إلػى المتعػاممیف مػع البنػؾ مّمػف یتصػّرفوف فیيػا مػف غیػر 

العمػػؿ لػػدى ىػػذه البنػػوؾ فػػي  ا أِذَف الحػػاكـ الشػػرعيّ   نعػػـ إذإذف الحػػاكـ الشػػرعيّ 
 . جاز المجاؿ المذكور 

الجعالػػػة واإلجػػػارة والحوالػػػة ونحوىػػػا مػػػف المعػػػامبلت المشػػػروعة  :ٖٔمسػػػألة 
مػػى إجػػازة ة تتوّقػػؼ صػػّحتيا عة فػػي الػػدوؿ اإلسػػبلمیّ الجاریػػة مػػع البنػػوؾ الحكومّیػػ

امبلت الجاریػػػة مػػػػع تصػػػّح مػػػػف دوف إجازتػػػو  وىكػػػذا المعػػػػ   فػػػػبلالحػػػاكـ الشػػػرعيّ 
 البنػػػوؾ المشػػػتركة بػػػیف الحكومػػػة واألىػػػالي فیمػػػا یخػػػّص سػػػيـ الحكومػػػة فیيػػػا فػػػ فّ 



 ؽغػ/  فقد التأميف 

 

ا لممػؤمنیف فیيػا جمیعػًا ّنػوقػد أذِ أیضػًا   ؼ عمى إجازة الحاكـ الشرعيّ تيا تتوقّ صحّ 
 صّحتيا. تجماعيا لمشروط المعتبرة عندنا فيمع اس

(95 ) 
 عقد التأميف

ًا  أو شػػػيریّ  - نػػػاً یػػػدفع مبمغػػػًا معیّ  و بمقتضػػػاه أفف لػػػعقػػػد یمتػػػـز المػػػؤم   التػػػأمیف
یػػػؤّدي إلػػػى  م ف فػػػي مقابػػػؿ تعيّػػػد المػػػؤم ف أفإلػػػى المػػػؤ  - ًا  أو دفعػػػة واحػػػدةسػػػنویّ 

المػػؤم ف لػػو أو إلػػى المسػػتفید الػػذي اشػػترط التػػأمیف لصػػالحو مبمغػػًا مػػف المػػاؿ  أو 
مبػّیف فػي  ضػرر آخر  في حالة وقوع حػادث أو  إیرادًا مرتّبًا  أو أّي عوض ماليّ 

 العقد.
   التأمیف عمى أقساـ: :ٕٖمسألة 
الوفػاة أو بعػػض الطػوارئ اأُلخػػرى  التػػأمیف عمػى األشػخاص مػػف خطػر  منيػا:

 كالمرض ونحوه.
 التأمیف عمى األمواؿ كالسّیارات والطائرات والسفف ونحوىػا مػف خطػر  ومنيا:

 الحریؽ أو الغرؽ أو السرقة أو ما شاكميا.
إلیيػػػػػا  بػػػػػالنظر  یختمػػػػؼ الحكػػػػػـ الشػػػػػرعيّ  رى لمتػػػػػأمیف الوىنػػػػاؾ تقسػػػػػیمات ُأخػػػػػ

 داعي لذكرىا. فبل
 یشتمؿ عقد التأمیف عمى أركاف: :ٖٖمسألة 

یػػدّؿ  مػا كػّؿ مػااإلیجػاب والقبػوؿ مػف المػؤم ف والمػؤم ف لػو  ویكفػي فیي .ٕو ٔ
 عمیيما مف لفظ أو كتابة أو غیرىما.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾغػ 

 تعییف المؤم ف عمیو  شخصًا كاف أو مااًل. .ٖ
 تعییف مّدة عقد التأمیف بدایة ونيایة. .ٗ

الموجػػػب لمضػػػرر  كػػػالغرؽ  فػػػي التػػػأمیف تعیػػػیف الخطػػػر  یعتبػػػر  :ٖٗمسػػػألة 
فیػو تعیػیف أقسػاط التػأمیف  والحرؽ والسرقة والمرض والموت ونحوىا  وكػذا یعتبػر 

 ة لو كاف الدفع أقساطًا.ة أو الشيریّ السنویّ 
 یػػار بمػػوغ والعقػػؿ والقصػػد واالختیشػػترط فػػي طرفػػي عقػػد التػػأمیف: ال :ٖ٘مسػػألة 

والمجنػػػوف واليػػػازؿ والمكػػػره  یصػػػّح مػػػف الصػػػغیر  س  فػػػبلَمػػػو أو فَ فَ َسػػػلِ  وعػػػدـ الحجػػػر 
 عمیو. والمحجور 
برضػا الطػرفیف   ینفسػل إاّل  التأمیف مػف العقػود البلزمػة  وال عقد :ٖٙمسألة 

يمػا لمفسػل إذا اشترط في ضمف العقد اسػتحقاؽ المػؤم ف لػو أو المػؤم ف أو كمی نعـ
 الفسل حسب الشرط. جاز 

و ػػػاف لممػؤم ف لػو إلزامػػػػؿ بتعيّػده  كػػػف عػف العمػػػإذا تخّمؼ المؤم   :ٖٚمسألة 
فػي فسػل العقػد  ولػو الخیػار  - أو غیػره ولو بالتوّسؿ إلى الحػاكـ الشػرعيّ  - بذلؾ

 واسترجاع مبمغ التأمیف.
ف لػػو بػػدفع مبمػػغ التػػأمیف فػػي عقػػد التػػأمیف قیػػاـ المػػؤم   إذا تقػػّرر  :ٖٛمسػػألة 
عمػى المػؤم ف القیػاـ  یجػب  لػـ - أو كیفػاً  كّمػاً  - سػدید قسػطؼ عػف تأقساطًا  فتخمّ 

یحػّؽ لممػػؤم ف  المعػّیف  كمػػا ال عنػد وقػوع الضػػرر  بػدفع المبػالغ التػػي تعيّػد بػػدفعيا
 لو استرجاع ما سّدده مف أقساط التأمیف.

ة  بػػؿ ىػػي تابعػػة ة خاّصػػفػػي صػػّحة عقػػد التػػأمیف مػػدّ  تعتبػػر  ال :ٜٖة مسػػأل
 یّتفؽ عمیو الطرفاف: المؤم ف والمؤم ف لو. ِلما



 ؿغػ/  الُخلُكّ  - السرقفليٌّ 

 

إذا اّتفػػػؽ جماعػػػة عمػػػى تأسػػػیس شػػػركة یتكػػػّوف رأس ماليػػػا مػػػف  :ٓٗمسػػػألة 
األمواؿ المشتركة بینيـ  واشترط كّؿ منيـ عمػى اآلخػریف فػي ضػمف عقػد الشػركة 

عمػى نفسػو أو  - د نوعيػا فػي ضػمف الشػرطدّ ُحػ - حػدوث حادثػة أّنو عمى تقػدیر 
تقػػوـ الشػػركة بتػػدارؾ خسػػارتو فػػي  أف - ارتو أو نحػػو ذلػػؾمػػف داره أو سػػیّ  - مالػػو

تمؾ الحادثة مف رأس ماؿ الشركة أو أرباحيػا  وجػب العمػؿ بالشػرط مػا داـ العقػد 
 باقیًا. 

(96 ) 
 وّ مُ الخُ  - ةالسرقفميّ 
ة( ویػراد بيػا والكسبة ما یسّمى بػػ )السػرقفمیّ  مف المعامبلت الشائعة بیف التّجار 

 إزاء مقػدار  المحػّؿ الػذي یشػغمو آلخػر  عّما تحت تصّرفو ب یجػار  تنازؿ المستأجر 

عػػف  مػػف المػػاؿ یّتفػػؽ عمیػػو الطرفػػاف  وتطمػػؽ أیضػػًا عمػػى تنػػازؿ المالػػؾ لممسػػتأجر 
بعػػد نيایػػة مػػّدة اإلجػػارة إزاء  حّقػػو فػػي إخراجػػو مػػف المحػػّؿ أو زیػػادة بػػدؿ اإلیجػػار 

 قاف بشأنو.مف الماؿ یّتف مقدار 
ت الكسػػػػػػب والتجػػػػػػارة تأجرة كمحػػػػػػبّل األعیػػػػػػاف المسػػػػػػ اسػػػػػػتئجار  :ٔٗمسػػػػػػألة 

عػػػدـ إخراجػػػو منيػػػا  ر جو  فیيػػػا بحیػػػث یمكنػػػو إلػػػزاـ المػػػ أجر ُیحػػػدث حّقػػػًا لممسػػػت ال
بػػدؿ إیجارىػػا السػػابؽ بعػػد نيایػػة اإلجػػارة  وكػػذا طػػوؿ  وتجدیػد إیجارىػػا منػػو بمقػػدار 

الموقػػػػػع  تعزیػػػػز كسػػػػبو الموجبػػػػة ل  ووجاىتػػػػػو فػػػػي مفػػػػي المحػػػػؿّ  إقامػػػػة المسػػػػتأجر 
یوجػػب شػػيء مػػف ذلػػؾ حّقػػًا لػػو فػػي البقػػاء  بػػؿ إذا تّمػػت مػػّدة  لممحػػّؿ  ال التجػػاريّ 

 اإلجارة یجب عمیو تخمیة المحّؿ وتسمیمو إلى صاحبو.



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ضػػ 

ذا استغّؿ المستأجر   الػذي یقضػي بمنػع المالػؾ عػف إجبػار  القانوف الحكوميّ  وا 

فػي بػدؿ اإلیجػار  فػامتنع عػف دفػع الزیػادة  عمى التخمیة أو عػف الزیػادة المستأجر 
بػػػػدوف رضػػػػا المالػػػػؾ  أو التخمیػػػة فعممػػػػو ىػػػػذا محػػػػّرـ  ویكػػػػوف تصػػػػّرفو فػػػػي المحػػػػؿّ 

 غصبًا  وكذا ما یأخذه مف الماؿ إزاء تخمیتو حرامًا.
مػػػثبًل   المالػػػؾ محّمػػػو مػػػف شػػػخص سػػػنة بمائػػػة دینػػػار  إذا آجػػػر  :ٕٗمسػػػألة 

مػثبًل إزاء اشػتراطو عمػى نفسػو فػي   وقبض إضافة عمى ذلؾ مبمغ خمسمائة دینار
بػدوف زیػادة  - أو لمف یتنازؿ لػو -  ليذا المستأجر ف یجّدد اإلیجار ضمف العقد أ

ذا أراد المسػػػػػػػتأجر أو بزیػػػػػػادة متعارفػػػػػػػة   المحػػػػػػػّؿ لثالػػػػػػػث الثػػػػػػػاني التنػػػػػػازؿ عػػػػػػػف  وا 
 لممسػػػػػتأجر  شػػػػتراط وحینئػػػػػٍذ یجػػػػوز ىػػػػذا اال یعاممػػػػو بمثػػػػؿ ذلػػػػػؾ وىكػػػػذا  صػػػػػحّ  أف

أو  ء تنازلػو عػف حّقػو مبمغػًا یسػاوي مػا دفعػو إلػى المالػؾ نقػدًا أو أكثػر یأخذ إزا أف
 یّتفقاف عمیو. ّؿ حسب ماأق

المالػػؾ محّمػػو مػػف شػػخص مػػّدة معمومػػة وشػػرط عمػػػى  إذا آجػػر  :ٖٗمسػػألة 
یجػػػّدد إیجػػػاره لػػػو  فػػػي ضػػػمف العقػػػد أف - إزاء مبمػػػغ مػػػف المػػػاؿ أو بدونػػػو - نفسػػو
ولػى أو عمػى النحػو التػي وقػع عمیيػا فػي السػنة األُ ًا بعد نيایة المّدة بالصػورة سنویّ 

عػػف إزاء تنازلػػو  سػػنة  فػػاّتفؽ أّف شخصػػًا دفػػع مبمغػػًا لممسػػتأجر  المتعػػارؼ فػػي كػػؿّ 
ّیػػػة فػػػي حػػػّؽ البقػػػاء ولممالػػػؾ الحرّ  لػػػو إاّل  یكػػػوف الحیػػػث  - المحػػػّؿ وتخمیتػػػو فقػػػط

المبمػػغ أخػػذ  لممسػتأجر  فعندئػٍذ یجػػوز  - المحػػّؿ بعػد خروجػػو كیػؼ مػػا شػػاء إیجػار 
بػػػػ زاء انتقػػػػػاؿ حػػػػػّؽ  زاء التخمیػػػػة فحسػػػػػب  الة بػػػػػ وتكػػػػوف السػػػػػرقفمیّ  المّتفػػػػؽ عمیػػػػػو 

 التصّرؼ منو إلى دافعيا.
یجػػب عمػػى المالػػؾ الوفػػاء بمػػا اشػػترطو عمػػى نفسػػو فػػي ضػػمف  :ٗٗمسػػألة 



 طػػ/  مساُؿ فً قافدة آقرار كالمقاّصٌ النكفيٌّ 

 

المحػػػػػػّؿ  أف یػػػػػػؤجر  (ٕٗعقػػػػػػد اإلجػػػػػػارة  فیجػػػػػػب عمیػػػػػػو فػػػػػػي مفػػػػػػروض المسػػػػػػألة )
عمیػػو حسػػب مػػا  دوف زیػػادة أو بزیػػادة متعارفػػةأو لمػػف یتنػػازؿ لػػو عنػػو بػػ لممسػػتأجر 

 یجػّدد اإلیجػار  ( أفٖٗیجػب عمیػو فػي مفػروض المسػألة ) اشترط عمى نفسو كما

السػػابؽ أو  بػػدؿ اإلیجػػار  داـ یرغػػب فػػي البقػػاء فػػي المحػػّؿ بمقػػدار  مػػا لممسػػتأجر 
 في الشرط. بما ىو بدؿ إیجاره المتعارؼ حسبما ىو مقّرر 

ذا تخّمػػؼ المالػػؾ عػػف ا فمممشػػروط  لوفػػاء بشػػرطو وامتنػػع عػػف تجدیػػد اإلیجػػار وا 
 ر یتیّسػػػ  أو غیػػػره  ولكػػػف إذا لػػػـ اكـ الشػػػرعيّ إجبػػػاره عمػػػى ذلػػػؾ ولػػػو بالتوّسػػػؿ بالحػػػلػػػو 

لػػو التصػػػّرؼ فػػػي المحػػّؿ مػػػف دوف رضػػػا   یجػػػوز بلفػػػ - سػػػبب كػػاف أليّ  - إجبػػاره
 المالؾ.

 ٕٗ)ارة فػي مفػروض المسػػألتیف إذا جعػؿ الشػػرط فػي عقػد اإلجػػ :٘ٗمسػألة 
ال عمػى نحػو شػرط الفعػؿ  أي اشػتراط تجدیػد  - ( عمى نحػو شػرط النتیجػةٖٗ -

یكػوف لػو أو لمػف  أف ر عمػى المػؤج بػأف اشػترط المسػتأجر  - اإلجارة كما فرضػناه
ًا  أو یعّینػػو مباشػػرة أو بواسػػطة حػػّؽ االسػػتفادة مػػف المحػػّؿ إزاء مبمػػغ معػػّیف سػػػنویّ 

حػػّؽ  - أو لمػف یعّینػو -  كػوف لممسػتأجربالقیمػة المتعارفػة فػي كػّؿ سػنة  فحینئػػٍذ ی
یطالػػػب  یحػػػّؽ لممالػػػؾ أف محػػػّؿ ولػػػو مػػػف دوف رضػػػا المالػػػؾ  والاالسػػػتفادة مػػػف ال

 .   بشيء سوى المبمغ الذي اّتفقا عمیو إزاء الحّؽ المذكور

(97 ) 
 ةوالمقاّصة النوعيّ  قاعدة اإلقرار مسائؿ في  

قػػػوؽ تختمػػػؼ فیيػػػا آراء ىنػػػاؾ مسػػػائؿ تتعّمػػػؽ بأحكػػػاـ العقػػػود واإلیقاعػػػات والح



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ظػػ 

  أو بعضػاً بّلً ُكػ - ةة عػف آراء غیػرىـ مػف أربػاب المػذاىب اإلسػبلمیّ عمماء اإلمامیّ 
 مع غیره في موارد تمؾ المسائؿ. ة تعامؿ اإلماميّ فُیسأؿ عف كیفیّ  -

تخػػریج ىػػػذه  عمػػػیيـ( )رضػػػواف ا تعػػالیریف وقػػد تعػػػارؼ لػػدى فقيائنػػػا المتػػأخّ 
 و.بأحكاـ نحمت اإلماميّ  ي إلزاـ غیر المسائؿ عمى قاعدة اإللزاـ  أ

مػف تطبیػؽ ُبػد   بلتثبػت عنػدنا بطریػؽ معتبػر  فػ  ولكف حیث إّف ىذه القاعدة لػـ
وا ذُ ة )ُخػتمؾ المسائؿ عمى القواعد البدیمػة لقاعػدة اإللػزاـ  كقاعػدة المقاّصػة النوعّیػ

 غیػػر  رار إقػػ يـ وقضػػایاىـ( وقاعػػدة اإلقػػرار )أيْ نِ نَ وف مػػنكـ فػػي ُسػػذُ مػػنيـ كمػػا یأُخػػ

 عمى مذىبو ومعاممتو بموجب أحكامو(. اإلماميّ 
ة إشػػػياد  ولكػػػّف العاّمػػػ ة النكػػػاح مػػػف غیػػػر یصػػػّح لػػػدى اإلمامّیػػػ :ٙٗمسػػػألة 

ة فػي ذلػؾ  ومػنيـ مػف ذىػب إلػى فسػاد اختمفوا في ذلػؾ  فمػنيـ مػف وافػؽ اإلمامّیػ
إلػػى  ة والحنابمػػة  ومػػنيـ مػػف ذىػػبة والشػػافعیّ النكػػاح بػػدوف اإلشػػياد  وىػػـ الحنفّیػػ
 ة  ولكّف القائمیف بفساده عمى طائفتیف: فساده بدوف اإلعبلف وىـ المالكیّ 

 - مػػف یػػرى فػػي األنكحػػة التػػي اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي صػػّحتيا وفسػػادىا :فمػػنيـ
یطّمقيػا المعقػود لػو أو  رأة قبػؿ أفیتػزّوج المػ أّنػو لػیس ألحػد أف -  كالعقد المػذكور

بمػػة  فػػ ذا كػػاف الػػزوج مػػف ىػػؤالء الحنا ة وأكثػػر یفسػػل نكاحيػػا  وىػػؤالء ىػػـ المالكّیػػ
 الزواج بالمرأة قبؿ أف یطّمقيا أو یفسل نكاحيا.  یمكف  لـ

الػزواج مػف المػرأة مػف  مف یرى في األنكحة المختمؼ فیيػا أّنػو یجػوز  :ومنيـ
 ة.ة والحنفیّ حاجة إلى فسل أو طبلؽ  وىؤالء ىـ الشافعیّ  غیر 

إذا كانػػت  - ة بعػػد انقضػػاء عػػّدتياالػػزواج بػػالمرأ فمتػػى كػػاف الػػزوج مػػنيـ جػػاز 
لممػرأة إذا  إقرارًا لمزوج عمػى مذىبػو  وكػذا یجػوز  - مّمف تجب عمیيا العّدة عندىـ
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عّدة عمیيػػػا ػػػػػوجػػػوب ال تيا عمػػػى تقػػػدیر تتػػػزّوج بعػػػد انقضػػػاء عػػػدّ  ة أفكانػػػت إمامّیػػػ
خروجًا عػف الشػبية ومراعػاًة لبلحتیػاط  - في الصورتیف - ّف األولىػػـ  ولكػػعندى

 و.إذا كاف الزوج ممتنعًا من ؿ إلى طبلقيا ولو مف قبؿ الحاكـ الشرعيّ لتوصّ ا
ة الجمػػع بػػیف العّمػػة وبنػػت أخیيػػا  أو بػػیف عنػػد العاّمػػ  یجػػوز ال :ٚٗمسػػألة 

تقارنػػػػػا فػػػػي الوقػػػػػوع  الخالػػػػة وبنػػػػت ُأختيػػػػػا  بمعنػػػػى أّنػػػػػو یبطػػػػؿ كػػػػػبل العقػػػػدیف إذا 
 . منيما متى سبؽ أحدىما اآلخر یبطؿ المتأّخر  كما

عقػػػد العّمػػػة عمػػػى بنػػػت أخیيػػػا والخالػػػة عمػػػى بنػػػت  ة فیجػػػوز وأّمػػػا عنػػػد اإلمامّیػػػ
عقػػد بنػػت األخ عمػػى العّمػػة وبنػػت اأُلخػػت عمػػى الخالػػة  ُأختيػػا مطمقػػًا  كمػػا یجػػوز 

 يّ مشػروطًا بسػبؽ العقػد أو لحوقػو برضػا العّمػة أو الخالػة  وعمیػو فػ ذا جمػع العػػامّ 
أف یعقػد  لئلمػاميّ  يػا فػي النكػاح جػاز بیف العّمة وبنت أخیيػا أو الخالػة وبنػت ُأخت

 ة أو الخالػػة منيمػػا مػػع تقػػارف العقػػدیف  بػػؿ عمػػى كمیيمػػا مػػع رضػػا العّمػػ عمػػى أي  
ولػو كانػت  لمتػأّخر یعقػد عمػی المعقػودة بالعقػد ا لو مع عػدـ التقػارف أف كما یجوز 

وىكػػذا الحػػاؿ  الخالػػة  خػػت وكػػاف عقػػدىا مػػع رضػػا العّمػػة أواأل بنػػت األخ أو ىػػي
 ة.بة إلى كّؿ واحدة منيما إذا كانت إمامیّ بالنس

العػػّدة عمػػى المطّمقػػة الیائسػػة والصػػغیرة عمػػى مػػذىب تجػػب  فػػبل :ٛٗمسػػألة 
ة عمػػػى خػػػبلؼ ة ولػػػو مػػع الػػػدخوؿ بيمػػا  ولكػػػف تجػػػب عمػػى مػػػذىب العاّمػػاإلمامّیػػ

ًا فطّمػػػؽ زوجتػػػو بیػػػنيـ فػػػي شػػػروط ثبوتيػػػا عمػػػى الصػػػغیرة  فػػػ ذا كػػػاف الػػػزوج عاّمّیػػػ
عمػى مػا یػراه فػي مذىبػو  ة عمیيػا ُأقػّر سة وكاف مذىبػو ثبػوت العػدّ الصغیرة أو الیائ

مػػف یحػػـر  مػػف أحكاميػػا كفسػػاد العقػػد عمػػى ُأختيػػا خػػبلؿ فتػػرة العػػّدة  وكػػذا سػػائر 
انقضػػػػاء  یتزّوجيػػػػا قبػػػػؿ ال أف واألحػػػػوط لزومػػػػًا لئلمػػػػاميّ عنػػػػدىـ نكاحيػػػػا جمعػػػػًا  
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كمػػا أّف  ارت كػػذلؾ ة أو صػػقبػػؿ ذلػػؾ إف كانػػت إمامّیػػ تتػػزّوج ىػػي ال تيا  وأفعػػدّ 
ف فػر  ال األحػوط لزومػًا ليػا أف ض ثبػوت النفقػػة تأخػذ نفقػة أّیػاـ العػّدة مػف الػزوج وا 
 شروطيا. ة مع توّفر تطبیقًا لقاعدة المقاّصة النوعیّ  ليا عمى مذىبو إاّل 

ة جممة مف الشروط التػي اإلمامیّ تشترط في صّحة الطبلؽ عند  :ٜٗمسألة 
 فػػػ ذا طّمػػػؽ غیػػػر  -  أو بعضػػػاً بّلً ُكػػػ - ةاإلسػػػبلمیّ المػػػذاىب  تشػػػترط عنػػػد سػػػائر  ال

 لئلمػاميّ  زوجتو بطبلؽ صحیح عمى مذىبو وفاسد حسػب مػذىبنا  جػاز  اإلماميّ 
یتػزّوج مطّمقتػػو بعػد انقضػػاء عػّدتيا إذا كانػػت مّمػػف  أف - إقػرارًا لػػو عمػى مذىبػػو -

 ةلممطّمقػػػػة إذا كانػػػػت مػػػػف اإلمامّیػػػػ تجػػػػب عمیيػػػػا العػػػػّدة فػػػػي مذىبػػػػو  كمػػػػا یجػػػػوز 
 تتزّوج مف غیره كذلؾ. أف

ة فػػػػي صػػػػّحة الطػػػػبلؽ عنػػػػد اإلمامّیػػػػ وفیمػػػػا یمػػػػي بعػػػػض الشػػػػروط التػػػػي تعتبػػػػر 
 .-  أو بعضاً بّلً كُ  - غیرىـعند  تعتبر  وال

 المواقعة. طير  غیر  أف یكوف الطبلؽ في طير  .ٔ
 معّمؽ عمى شيء. أف یكوف منّجزًا غیر  .ٕ
 أف یكوف بالمفظ دوف الكتابة. .ٖ
 ال عف إكراه. عف اختیار أف یكوف  .ٗ
 شاىدیف عدلیف. أف یكوف بحضور  .٘

لمػػف اشػػترى شػػیئًا  - عمػػى مػػذىب الشػػافعيّ  - الرؤیػػة یثبػػت خیػػار  :ٓ٘مسػػألة 
ف كػػػاف ا ـ  ثُػػػ بالوصػػػؼ عمػػػى  یثبػػػت الخیػػػار  لمبیػػػع حاویػػػًا لموصػػػؼ المػػػذكور  والرآه وا 

ة  ًا عمػػى اإلمامّیػػػنافػػذ ة فػػي ىػػذا المػػورد  فػػ ذا كػػاف المػػذىب الشػػافعيّ مػػذىب اإلمامّیػػ
فػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة   بالخیػػػػػار  یأخػػػػػذ البػػػػائع اإلمػػػػػاميّ  بحیػػػػث كػػػػػاف المشػػػػتري الشػػػػػافعيّ 
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فػػي ىػػذه الصػػورة  بالخیػػار  یقابػػؿ بالمثػػؿ فیأخػػذ البػػائع الشػػافعيّ  أف فمممشػػتري اإلمػػاميّ 
 ة.عمبًل بقاعدة المقاّصة النوعیّ 

مغبػػػوف  لم إلػػػى عػػػدـ ثبػػػوت الخیػػػار  حنیفػػػة والشػػػافعيّ ذىػػػب أبو : ٔ٘مسػػػألة 
یشػػمؿ مػػا إذا  محػػّؿ الكػػبلـ فػػي الثبػػوت وعدمػػو ال أفّ  ومػذىبنا ثبوتػػو لػػو  والظػػاىر 

كاف بناء المغبوف عمى عدـ االكتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعيػا بػأّي ثمػف 
یشػمؿ مػا إذا كػاف بنػاء  لػو حینئػٍذ  وكػذا ال ثبػوت الخیػار  عػدـ كػاف  فػ ّف الظػاىر 

أزیػد  واعتمػد المغبػوف  ة الواالنتقاؿ بالقیمة السػوقیّ قؿ المتعاممیف عمى حصوؿ الن
د الجمیػع لػو ىنػا عنػ ثبػوت الخیػار  عمى قوؿ الغابف في عدـ الزیادة  ف ّف الظاىر 

فػي  یشمؿ ما إذا كاف الثابػت بحسػب الشػرط االرتكػازيّ  مف جية الغرور  وكذا ال
 التفاوت. حّؽ الفسل كحّؽ المطالبة بما بو غیر  العرؼ الخاّص حّقًا آخر 

الغػػػبف  ثبػػػوت خیػػػار  وعمػػػى أّي حػػػاؿ  ففػػػي كػػػّؿ مػػػورد كػػػاف المػػػذىب اإلمػػػاميّ 
 - ةة النوعّیػػأخػذًا بقاعػػدة المقاّصػ - لئلمػػاميّ  عػدـ ثبوتػػو  یجػوز  يّ ومػذىب العػػامّ 

ىػػو  يّ لػػو  وذلػػؾ حیػػث یكػػوف المػػذىب العػػامّ  بعػػدـ ثبػػوت الخیػػار  یمػػـز العػػاّميّ  أف
 أیضًا. ـ بو اإلماميّ القانوف النافذ عمى الجمیع بحیث یمز 

ػند الحنفّیػیشترط ع :ٕ٘مسألة  ـ فیػو مَ ْسػمُ یكػوف ال  ـ أفمَ ة فػي صػّحة عقػد الس 
 ة  فػػػ ذا كػػاف المػػػذىب الحنفػػػيّ یشػػػترط ذلػػؾ لػػػدى اإلمامّیػػ موجػػودًا حػػػاؿ العقػػد  وال

ا بػبطبلف ىػذ یمػـز البػائع اإلمػاميّ  ة بحیث كاف المشتري الحنفيّ نافذًا عمى اإلمامیّ 
بػالبطبلف فػي مثمػو بمقتضػى  یمـز البائع الحنفػيّ  أف لممشتري اإلماميّ  العقد  جاز 

 ًا بعد ذلؾ.المشتري إمامیّ  ة  وىكذا الحاؿ لو صار ة النوعیّ قاعدة المقاصّ 
ذىػػػب العاّمػػػة إلػػػى أّف مػػػا فضػػػؿ عػػػف السػػػياـ المفروضػػػة یرثػػػو : ٖ٘مسػػػألة 

ة اإلمامّیػػوعػدـ رّده عمػػى ذوي السػياـ أنفسػيـ  وذىػب  - كػاألخ - عصػبة المّیػت
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ة لػػو مػػات الشػػخص وخّمػػؼ أخػػًا وبنتػػًا فقػػد ذىػػب اإلمامّیػػ إلػػى خػػبلؼ ذلػػؾ  فمػػثبلً 
ًا  وعػػدـ إعطػػاء األخ ردّ  إلػػى إعطػػاء البنػػت نصػػؼ تركتػػو فرضػػًا والنصػػؼ اآلخػػر 

ة فقػد ذىبػػوا إلػػى إعطػاء النصػػؼ الثػػاني لػؤلخ  ألّنػػو مػػف عصػػبة ا العاّمػػوأّمػػ شػیئًا 
 المّیت.

یػػػرّد إلیػػػػو  بحیػػػػث ال فػػػذًا عمػػػػى الػػػوارث اإلمػػػاميّ نا يّ فػػػ ذا كػػػاف المػػػػذىب العػػػامّ 
ة أخػػذ الفاضػػؿ عمػػى سػػيـ الفاضػػؿ عمػػى سػػيمو  فممعصػػبة إذا كػػانوا مػػف اإلمامّیػػ

 ة.منو بمقتضى قاعدة المقاّصة النوعیّ  يّ الوارث العامّ 
ت مػػف ة مػػف جمیػػع تركػػة المّیػػتػػرث الزوجػػة عمػػى مػػذىب العاّمػػ :ٗ٘مسػػألة 

مػػف األرض  ب اإلمػػاميّ تػػرث عمػػى المػػذى والنقػػوؿ وغیػػره واألراضػػي وغیرىػػا  الم
 عینًا. قیمة ال ترث مف األبنیة واألشجار قیمة  و عینًا وال  ال

نافػذًا عمػػى الشػیعة بحیػث تػوّرث الزوجػػة  يّ وعمػى ذلػؾ فمػو كػػاف المػذىب العػامّ 
ة الورثػػػػة مػػػػػف إذا كػػػػاف بقّیػػػػػ ة مػػػػف األرض ومػػػػػف عػػػػیف األبنیػػػػػة واألشػػػػجار ّیػػػػالعامّ 

یصػػؿ إلیيػػا میراثػػًا مػػف األراضػػي  ة أیضػػًا أف تأخػػذ مػػامامّیػػة  فممزوجػػة اإلاإلمامّیػػ
 ة. الورثة مف العامّ  حیث یكوف سائر  وأعیاف األبنیة واألشجار 

(98 ) 
 أحكاـ التشريح

تشػریح بػدف المّیػت المسػمـ  فمػو فعػؿ ذلػؾ لزمتػو الدیػة   یجوز ال :٘٘مسألة 
 في كتاب الدیات. عمى تفصیؿ مذكور 

محقػػوف  یكػػف لػػـ بأقسػػامو إذا  دف المّیػػت الكػػافر ح بػػتشػػری یجػػوز  :ٙ٘مسػػألة 
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اّل  مػًا االجتنػاب عػػف فػػاألحوط لزو  - اً كمػا لػػو كػاف ذّمّیػ - الػدـ فػي حػػاؿ حیاتػو  وا 
مطمقػػًا أو مػع إذنػو فػي حػػاؿ  - إذا كػاف ذلػػؾ جػائزًا فػي شػریعتو تشػریح بدنػو  نعػـ

شػػػػكوؾ كونػػػػو بػػػػو حینئػػػػٍذ  وأّمػػػػا الم بػػػػأس بلفػػػػ - أو إذف ولّیػػػػو بعػػػػد الوفػػػػاة الحیػػػػاة 
أمػػارة عمػػى كونػػػو  تكػػف  لػػـتشػػػریح بدنػػو إذا  محقػػوف الػػدـ فػػي حػػاؿ الحیػػاة فیجػػوز 

 كذلؾ.
تشػػػریح یمكػػػف   لػػػـلػػػو توّقػػػؼ حفػػػظ حیػػػاة مسػػػمـ عمػػػى التشػػػریح و  :ٚ٘مسػػػألة 

تشػػػػریح غیػػػػره مػػػػف الكّفػػػػار   ز محقػػػػوف الػػػػدـ أو مشػػػػكوؾ الحػػػػاؿ جػػػػا غیػػػػر  الكػػػػافر 
ف المسػػمـ لغػػرض تشػػریح   یجػػوز التشػػریح المسػػمـ  و  ذلػػؾ أیضػػًا جػػاز یمكػػف  لػػـ وا 

تتوّقػػػػؼ عمیػػػػو إنقػػػػاذ حیػػػػاة مسػػػػمـ أو مػػػػف بحكمػػػػو ولػػػػو فػػػػي   لػػػػـ الػػػػتعّمـ ونحػػػػوه مػػػػا
 المستقبؿ. 

(99 ) 
 أحكاـ الترقيع

إذا توّقػػػؼ حفػػػظ حیػػػاة المسػػػمـ عمػػػى قطػػػع عضػػػو مػػػف أعضػػػاء  :ٛ٘مسػػػألة 
دیػػة القطػع  ولكػف تثبػت ال إللحاقػو ببدنػو جػاز  - ةَیػكالقمػب والكمْ  - المّیػت المسػمـ

ذا ُألحػػػػؽ ببػػػػدف الحػػػػّي ترتّبػػػػت عمیػػػػو بعػػػػد  عمػػػػى القػػػػاطع عمػػػػى األحػػػػوط لزومػػػػًا  وا 
 و أصبح جزءًا منو.اإللحاؽ أحكاـ بدف الحّي  نظرًا إلى أنّ 

ـ إللحاقػو ببػدف ت المسػمقطػع عضػو مػف أعضػاء المّیػ  یجػوز ال :ٜ٘مسألة 
ف كػػػاف فػػػي حاجػػػة ماّسػػػتتوّقػػػ  فیمػػػا إذا لػػػـ الحػػػيّ  مػػػا فػػػي ة إلیػػػو كؼ عمیػػػو حیاتػػػو وا 

اطع الدیػة  ویجػب دفػف المقطػوع العیف ونحوىا مف األعضاء  ولو قطػع فعمػى القػ
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ـّ اإللحػػاؽ وحّمػػت فیػػو الحیػػاة   ولكػػف إذا إلحاقػػو ببػػدف الحػػيّ   یجػػوز الو   یجػػب  لػػـتػػ
 قطعو بعد ذلؾ.

حػّي إذا أوصػى بقطػع بعػض أعضػائو بعػد وفاتػو لُیمحػؽ ببػدف ال :ٓٙمسػألة 
ع ػػػػالقط و وجػػواز ػػػػوذ وصّیتػػػؾ  ففػػي نفػػػػّي عمػػى ذلػػػالح اةػػػػؼ حیػػػػػوقّ ػػتت أف مػف غیػػر 

ف - ٍذ إشػػكاؿػػػػحینئ مراعػػاة مقتضػػػى  یتػػرؾ فػػبل - تجػػب الدیػػة عمػػى القػػاطع  لػػـ وا 
 االحتیاط في ذلؾ.

فػػػت رئتػػػاه مػػػة ىػػػو مػػػف توقّ ت فػػػي المػػػوارد المتقدّ المقصػػػود بالمّیػػػ :ٔٙمسػػػألة 
رئتیػو  ًا مػع اسػتمرار ت دماغّیػا المّیػرجعة فیو  وأمّ  ًا الفًا نيائیّ وقمبو عف العمؿ توقّ 

ف كػػاف ذلػػؾ عػػف طریػػؽ ت ة ركیػػب أجيػػزة اإلنعػػاش الصػػناعیّ وقمبػػو فػػي وظائفيمػػا وا 
 مطمقًا. ببدف الحيّ   ویحـر قطع عضو منو إللحاقو ُیعدُّ مّیتاً  فبل

إللحاقو بجسـ غیػره إذا كػاف  قطع جزء مف إنساف حيّ   یجوز ال :ٕٙمسألة 
ا إذا طػع الیػػد ومػا شػاكميا  وأّمػػبمیغػًا كمػا فػػي قمػع العػیف وق ُؽ بػو ضػػرراً قطُعػو ُیمِحػ

كمػا فػي قطػع قطعػة مػف الجمػد أو جػزء مػف النخػاع  - البمیػغ ؽ بو الضرر ُیمحِ   لـ
بػو مػع رضػا صػاحبو  بػأس بلفػ - خػرى سػمیمةلمف لدیػو كمیػة أُ  یتیفأو إحدى الكمْ 

اّل   قاصػػرًا لصػغر یكػف  لػـإذا  القطػع فػػي  وكمػا یجػػوز مطمقػػًا    یجػز  لػـ أو جنػػوف وا 
 أخذ الماؿ بازاء الجزء المقطوع. الصورة المذكورة یجوز 

أخػػذ  ع بالػػدـ لممرضػػى المحتػػاجیف إلیػػو كمػػا یجػػوز التبػػرّ  یجػػوز  :ٖٙمسػػألة 
 العوض عمیو.
محقػوف الػدـ أو  غیػر  ت الكػافر قطع عضو مف بدف المّیػ یجوز  :ٗٙمسألة 

عمیو بعػد اإللحػاؽ وحمػوؿ الحیػاة فیػو  بمشكوؾ الحاؿ إللحاقو ببدف المسمـ وتترتّ 
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أیضػػػًا إلحػػاؽ بعػػػض أعضػػػاء  أحكػػاـ بػػػدف المسػػمـ لصػػػیرورتو جػػزءًا منػػػو  ویجػػوز 
ف كػػػػػاف الحیػػػػػواف نجػػػػػس العػػػػػیف كػػػػػالخنزیر  - كقمبػػػػػو - الحیػػػػػواف  ببػػػػػدف المسػػػػػمـ وا 

 وُیصبُح بعد اإللحاؽ وحموؿ الحیاة فیو جزءًا مف بدف المسمـ وتمحقو أحكامو. 

(21 ) 
 قيح الصناعيّ التمأحكاـ 

سػواء أكانػػت ذات زوج الػزوج  تمقػیح المػرأة بمنػّي غیػر   یجػوز ال :٘ٙمسػألة 
 ورضي الزوج والزوجة بذلؾ أـ ال  كاف التمقیح بواسطة الزوج أـ غیره.  أـ ال

ولػدت  فػ ف  ـ  ثُػ الػزوج فحممػت منػو غیػر  يّ لو تـ  تمقیح المرأة بمن :ٙٙلة مسأ
 - زوجيػػػػػا فاشػػػػػتبو بغیػػػػػره يّ یػػػػػد تمقیحيػػػػػا بمنػػػػػكمػػػػػا لػػػػػو ُأر  - حػػػػػدث ذلػػػػػؾ اشػػػػػتباىاً 

 الوطء بشبية.   ف ّنو نظیر يّ إشكاؿ في انتسابو إلى صاحب المن فبل
یبعػد انتسػابو إلیػو أیضػًا وثبػوت جمیػع  إف حدث ذلؾ مع العمـ والعمد فبل وأّما

ى اإلرث  ألّف المسػتثنى مػف اإلرث ىػػو الولػد عػػف ة بینيمػا حتّػػة والبنػػوّ أحكػاـ األبػوّ 
ف كاف العمؿ الموجب لحصوؿ الحمؿ بو محّرمًا.زنى  و   ىذا لیس كذلؾ وا 

ى فػي الصػورة الثانیػػة إلیيػا حتّػػوىكػذا الحػاؿ فػي انتسػػابو إلػى ُأّمػو ف ّنػػو ینتسػب 
أوالدىا أصبًل  ومف قبیؿ ىذه الصورة ما لػو ألقػت المػرأة  بینو وبیف سائر  فرؽ الو 

و ولػػػدت ف ّنػػػ ـ  ثُػػػ ا فحممػػػتخػػػرى بالمسػػػاحقة أو نحوىػػػزوجيػػػا فػػػي فػػػرج امػػػرأة أُ  منػػػيّ 
ف كاف العمؿ المذكور  لى التي حممتو وا   مًا.محرّ  ینتسب إلى صاحب النطفة وا 

عت ف الرجػػؿ فُمق حػػت بػػو ووضػػمِ یْ وَ ة المػػرأة وُحػػَضػػیْ وَ لػػو ُأخػػذت بُ  :ٚٙمسػػألة 
ى تكػػّوف إنسػػاف تنمیُتيػػا فیيػػا حتّػػ و تیّسػػر ّنػػوفػػرض أ  ة أو نحوىػػافػػي رحػػـ صػػناعیّ 
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ینتسب إلػى صػاحب الحػویمف وصػاحبة البویضػة  ویثبػت بینػو  وأنّ  بذلؾ فالظاىر 
یػػػرث مّمػػػف مػػػات منيمػػػا قبػػػؿ  ى اإلرث  نعػػػـ الأحكػػػاـ النسػػػب حتّػػػوبینيمػػػا جمیػػػع 

 التمقیح.
لػو نقمػػت بویضػػة المػرأة الممّقحػػة بحػػویمف الرجػؿ إلػػى رحػػـ امػػرأة  :ٛٙمسػػألة 

احبة الػرحـ ى صػد ففػي انتسػابو إلػى صػاحبة البویضػة أو إلػُأخرى فنشػأ فیيػا وتوّلػ
ة  مومػػة والبنػػوّ ف أحكػػاـ األُ ؽ بػػذلؾ مػػمراعػػاة االحتیػػاط فیمػػا یتعّمػػ یتػػرؾ بلإشػػكاؿ فػػ
فّیػػػحرمیبعػػػد ثبػػػوت المَ  نعػػػـ ال یحكػػػـ بانتسػػػابو   لػػػـ ة بینػػػو وبػػػیف صػػػاحبة الػػػرحـ وا 
 إلیيا.

  یجػػوز الًا و ًا بمنػػّي زوجيػا مػػا داـ حّیػیّ تمقػیح المػػرأة صػناع یجػػوز  :ٜٙمسػألة 
ه الطریقػة حكػـ وحكػـ الولػد المولػود بيػذ - عمػى األحػوط لزومػاً  - ذلػؾ بعػد وفاتػو

یػػرث  و الالتمقػػیح بعػػد وفػػاة الػػزوج ف ّنػػ إذا كػػاف إاّل  أصػػبلً  فػػرؽ بلأوالدىمػػا بػػ سػػائر 
ف كػػاف منتسػػبًا إلیػػو منػػو فػػي ىػػذه الصػػورة   یكػػوف المباشػػر  أف  یجػػوز الو إّنػػ ـ  ثُػػ وا 

ت عمػػػػى كشػػػػؼ المػػػػرأة عورتيػػػػا فػػػػالػػػػزوج إذا توقّ  غیػػػػر  ة التمقػػػػیح الصػػػػناعيّ لعممّیػػػػ
 یكػػػف لػػػـحائػػػؿ  نعػػػـ إذا  لتممسػػػيا مػػػف غیػػػر إلیيػػػا أو  لتنظػػػر  - مػػػثبلً  - لمطبیبػػػة

ًا عمیيػا بحػد  ـ اإلنجػاب حرجّیػعمػى عػد ذلؾ وكاف الصبر  ليا الحمؿ بغیر  ر یتیسّ 
 ليا ذلؾ.  ُیتحّمؿ عادة جاز  ال

(29) 
 أحكاـ تحديد النسؿ 

عػّدة لػذلؾ المُ  العقػاقیر  ما یمنع الحمؿ مػف لممرأة استعماؿ یجوز  :ٓٚمسألة 



 طؼػ/  أحكاـ تحديد النسؿ 

 

لػؾ بػیف رضػا الػزوج بػو وعدمػو فػرؽ فػي ذ ؽ بيا ضررًا بمیغًا  والمحِ یُ  ال بشرط أف
 ة.شیئًا مف حقوقو الشرعیّ  یناؼِ   لـ ما

ب المػػػانع مػػػف الحمػػػؿ ونحػػػوه مػػػف َلػػػوْ لممػػػرأة اسػػػتعماؿ الم   یجػػػوز  :ٔٚمسػػػألة 
ذلػػؾ  یباشػػر  ؼ وضػػعو فػػي الػرحـ عمػػى أفوّقػػالموانػع بالشػػرط المتقػػّدـ  ولكػف إذا ت

یحػـر كشػفو ليػا اختیػارًا  أو تممػس مػف دوف حائػؿ مػا بة وتنظر الزوج كالطبی غیر 
ًا فػػي ذلػػؾ عمػػى مػػورد الضػػرورة كمػػا إذا كػػاف الحمػػؿ مضػػرّ  كػػالعورة لػػـز االقتصػػار 

ليػػػا  ر یتیّسػػیكػػف   لػػػـؿ عػػادة و یتحّمػػ و موجبػػًا لوقوعيػػػا فػػي حػػرج شػػػدید البػػالمرأة أ
 ة عمیيا كذلؾ.ة أو حرجیّ خرى أو كانت ضرریّ لمنع منو ببعض طرقو األُ ا

ة بعػد تخصػیبيا  َضػیْ وَ ع تمػؼ البُ ب یستتبلَ وْ یثبت ليا أّف استعماؿ الم    لـ إذاىذا 
اّل   فاألحوط لزومًا االجتناب عنو مطمقًا. وا 

النفیػر( ة )ة لغمػؽ القنػاة التناسػمیّ ة جراحّیػتجػري عممّیػ لممرأة أف یجوز  :ٕٚمسألة 
ف ؼ ذلػػػؾ عمػػػى تحمػػػؿ أبػػػدًا  ولكػػػف إذا توّقػػػ ي إلػػػى قطػػػع نسػػػميا بحیػػػث الكػػػاف یػػػؤدّ  وا 

ليػػا   یجػػز لػػـحائػػؿ  إلیػػو أو لممسػػو مػػف غیػػر  ظػػر یحػػـر كشػػفو مػػف بػػدنيا لمن كشػػؼ مػػا
لممػػرأة   یجػػوز الفػػي المسػػألة السػػابقة  و  مػػا مػػّر   فػػي حػػاؿ الضػػرورة حسػػبالكشػػؼ إاّل 

ي إلػػى یػػؤدّ  ابیضػػیف ونحػػو ذلػػؾ مّمػػرحـ أو نػػزع المَ ة لقطػػع الػػة جراحّیػػتجػػري عممّیػػ أف
 ة  ونظیػػػر  إذا اقتضػػتو ضػػرورة مرضػػیّ قطػػع نسػػميا ولكػػف یسػػتمـز ضػػررًا بمیغػػًا بيػػا إاّل 

 ي في الرجؿ أیضًا.و یجر ىذا الكبلـ كمّ 
ف كػاف بُ   یجوز ال :ٖٚمسألة   ف إاّل مِ یْ وَ بة بػالحُ ة مخّصػَضػیْ وَ إسقاط الحمؿ وا 

ف موجبػػػػًا وجػػػوده أو كػػػا عمػػػى نفسػػػػيا مػػػف اسػػػتمرار  ر الضػػػر  فیمػػػا إذا خافػػػت األـّ 
تمجػو   ليا عندئٍذ إسقاطو مػا لػـ و یجوز نّ ؿ عادة ف تحمّ یُ  لوقوعيا في حرج شدید ال

 ى في حالػة الضػرر اإلسقاط مطمقًا حتّ   یجوز بلا بعد ولوج الروح فیو فوح  وأمّ الر 
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   عمى األحوط لزومًا.والحرج 
ذا أسػػػقطت األُ  ف حمميػػػػا وجبػػػػت  ـّ وا  عمیيػػػػا دیتػػػو ألبیػػػػو أو لغیػػػػره مػػػػف ورثتػػػػو وا 

ف أسػػػقطو غیرىمػػػاأسػػقطو األب فعمیػػػو دیتػػػو ألُ  لزمتػػػو الدیػػػة  - كالطبیبػػة - ّمػػو  وا 
ف كػػاف اإلسػػقاط بطمبيمػػا   ف كػػاف مػػف ىػػذا إليمػػا وا  ذا كػػاف الحمػػؿ مػػف حػػبلؿ  وا 
   .)عمیو السبلـ( ماـالزنا مف الطرفیف فتكوف الدیة لئل

وج الػػػػروح فیػػػػو دفػػػػع )خمسػػػػة آالؼ ومػػػػائتیف ویكفػػػػي فػػػػي دیػػػػة الحمػػػػؿ بعػػػػد ولػػػػ
نثػى سػواء أكػاف ة إف كػاف ذكػرًا ونصػؼ ذلػؾ إف كػاف أُ وخمسیف( مثقااًل مف الفضّ 

 .- عمى األحوط لزوماً  - ّموًا أـ في بطف أُ موتو بعد خروجو حیّ 
ة إف ویكفي في دیتو قبؿ ولػوج الػروح فیػو دفػع مائػة وخمسػة مثاقیػؿ مػف الفّضػ

مثقػااًل  وثبلثمائػة وخمسػة عشػر   رة مثاقیؿ إف كاف عمقةومائتیف وعش  كاف نطفة
  قػػػػػد نبتػػػػػت لػػػػػو العظػػػػػاـ وأربعمائػػػػػة وعشػػػػػریف مثقػػػػػااًل إف كػػػػػاف  إف كػػػػػاف مضػػػػػغة

فػي  رؽػػػف الوارح  و ػػػاألعضػاء والج ف كاف تاـّ وخمسمائة وخمسة وعشریف مثقااًل إ
 .- عمى األحوط لزوماً  - نثىواألُ  ر ػػؾ بیف الذكػػذل

 االسػتغفار  سػقاط عمػداً اإل ارة وىػي فػياإلسػقاط الكّفػ مباشر جب عمى كذلؾ یو 

طعػاـ سػتّیف وصػوـ شػيری اً وجوبػبداًل عف عتؽ الرقبة عمی األحػوط  ف متتػابعیف وا 
شػيریف متتػابعیف  سػقاط خطػًأ صػوـاإل لكػّؿ مسػكیف مػّد مػف الطعػاـ  وفػي مسكیناً 

سػقاط ارة باإللكّفػوجػوب ا فػي فػرؽ الاـ سػتّیف مسػكینًا كػذلؾ  و طعػیتمّكف ف  لـ ف ف
 بیف ولوج الروح وعدمو عمی األحوط لزومًا.

ة عػػف التػي تؤّجػؿ الػدورة الشػيریّ  لممػرأة اسػتعماؿ العقػاقیر  یجػوز  :ٗٚمسػألة 
 - ذلػػؾ أو لغیػػر  الحػػجّ  كالصػػیاـ ومناسػؾ - وقتيػا لغػػرض إتمػػاـ بعػض الواجبػػات

ذا اسػػػتعم ال بشػػػرط أف دمػػػًا متقّطعػػػًا فػػػرأت  مت العقػػػار یمحػػػؽ بيػػػا ضػػػررًا بمیغػػػًا  وا 
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ف رأتو في أّیاـ العادة.  یكف  لـ  ليا أحكاـ الحیض وا 
(22 ) 

 أحكاـ الشوارع المفتوحة مف قبؿ الدولة
فة المسػػػتحدثة الواقعػػػة عمػػػى ِصػػػرْ اسػػػتطراؽ الشػػػوارع واألَ  یجػػػوز  :٘ٚمسػػػألة 

 ة لمناس التي تستممكيا الدولة وتجعميا طرقًا.واألمبلؾ الشخصیّ  الدور 
ًا منيػػا قػػد قامػػت الدولػػة باسػػتمبلكو قيػػرًا عمػػى موضػػعًا خاّصػػ نعػػـ مػػف عمػػـ أفّ 

رى عمیػػػػو حكػػػػـ األرض بحكمػػػػو  جػػػػ احبو مػػػػف دوف إرضػػػػائو بتعػػػػویض أو مػػػػاصػػػػ
مػع استرضػاء  ى بمثػؿ االسػتطراؽ إاّل صػّرؼ فیػو حتّػلػو الت  یجػوز بلالمغصوبة  فػ

 فػ ف - المنصوب مػف قبػؿ أحػدىمامف األب أو الجّد أو القّیـ  - صاحبو أو ولّیو
صػػاحبو جػػرى عمیػػو حكػػـ المػػاؿ المجيػػوؿ مالكػػو  فیراجػػع بشػػأنو الحػػاكـ یعمػػـ  لػػـ

التصػّرؼ فیيػا   یجػوز الالفضػبلت الباقیػة منيػا  ف ّنػو  حكػـ   ومنو یظيػر الشرعيّ 
 ب ذف أصحابيا. إاّل 

مػػػػف أراضػػػػي المسػػػػاجد الواقعػػػػة فػػػػي  والمػػػػرور  العبػػػػور  یجػػػػوز  :ٙٚمسػػػػألة 
وه مػػػػف التصػػػػّرفات  وىكػػػػذا الحػػػػاؿ فػػػػي الجمػػػػوس فیيػػػػا ونحػػػػ الطػػػرؽ  وكػػػػذا یجػػػػوز 

ا أراضػػػي ة  وأّمػػػیشػػػبييما مػػػف األوقػػػاؼ العاّمػػػ ومػػػا ات والمقػػػابر أراضػػػي الحسػػػینیّ 
الموقػوؼ عمػیيـ  التصػّرؼ فیيػا بمثػؿ ذلػؾ لغیػر  شػاكميا ففػي جػواز  المدارس ومػا

 ب عنو.إشكاؿ  واألحوط لزومًا التجنّ 
 تخػػػرج لمسػػػتحدثة الي الشػػػوارع واألرصػػػفة االمسػػػاجد الواقعػػػة فػػػ :ٚٚمسػػػألة 

تترتّػػػػب عمیيػػػػا األحكػػػػاـ المترتّبػػػػة عمػػػػى عنػػػػواف  الة  ولكػػػػف عرصػػػػتيا عػػػػف الوقفّیػػػػ
المسجد الدائرة مداره وجودًا وعدمًا  كحرمة تنجیسو  ووجوب إزالػة النجاسػة عنػو  

  لحائض والنفساء فیو وما شاكؿ ذلؾ.مكث الجنب وا وعدـ جواز 
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رج عػػف عنػػواف المسػػجد ترتّبػػت عمیيػػا تخػػ  ا الفضػػبلت الباقیػػة منيػػا  فػػ ف لػػـوأّمػػ
 أو الظػػالـ دّكانػػًا أو محػػبّلً  كمػا إذا جعميػػا - جمیػع أحكامػػو  وأّمػػا إذا خرجػػت عنػػو

االنتفاعػػات االنتفػػاع منيػػا بجمیػػع  تترتّػػب عمیيػػا تمػػؾ األحكػػاـ  ویجػػوز  فػػبل - داراً 
 . جائز یعّد منيا تثبیتًا لمغصب  ف ّنو غیر  ما ة إاّل المحّممة الشرعیّ 

كأحجارىػػػػػػا  - األنقػػػػػاض الباقیػػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػاجد بعػػػػػػد ىػػػػػدميا :ٛٚلة مسػػػػػأ
إذا كانػػػت  - كفرشػػػيا ووسػػػائؿ إنارتيػػػا وتبریػػػدىا وتػػػدفئتيا - وآالتيػػػا - وأخشػػػابيا
جعمت فػي المصػالح  ذلؾ یمكف  لـا وجب صرفيا في مسجد آخر  ف ف وقفًا عمیي

ف العاّمػػػػ ف بحكمػػػػو أو مػػػػببیعيػػػػا باعيػػػػا المتػػػػوّلي  االنتفػػػػاع بيػػػػا إاّل  یمكػػػػف لػػػػـة  وا 
 . وصرؼ ثمنيا عمى مسجد آخر

قػػًا لػػو  كمػػا لػػو كانػػت قػػد اشػػتریت مػػف مْ وأّمػػا إذا كانػػت أنقػػاض المسػػجد ممكػػًا طِ 
صػػػرؼ تمػػػؾ األنقػػػاض بأنفسػػػيا  یجػػػب بلالعػػػیف الموقوفػػػة عمػػػى المسػػػجد  فػػػ منػػػافع

ي أو مػف بحكمػو أف یبیعيػا إذا رأى المصػمحة لممتػولّ  عمى مسجد آخر  بؿ یجػوز 
ؼ ثمنيا عمى مسجد آخر  وما ذكرناه مػف التفصػیؿ یجػري أیضػًا في ذلؾ  فیصر 

ة الواقعػػػػة فػػػػي ات ونحوىمػػػػا مػػػػف األوقػػػػاؼ العاّمػػػػفػػػػي أنقػػػػاض المػػػػدارس والحسػػػػینیّ 
 الطرقات.

المسػػػممیف الواقعػػػة فػػػي الطػػػرؽ إف كانػػػت مػػػف األمػػػبلؾ  مقػػػابر  :ٜٚمسػػػألة 
 یكػػف  لػػـا حكميػػا مّمػػا سػػبؽ  ىػػذا إذ ظيػػر  ة فقػػدة أو مػػف األوقػػاؼ العاّمػػالشخصػػیّ 
اّل  عمیيػػا والمػػرور  العبػػور   تكػػف  لػػـ  وأّمػػا إذا یجػػوز بلفػػ ىتكػػًا لمػػوتى المسػػممیف وا 
حػػاؿ  ىتكػػًا  ومػػف ذلػػؾ یظيػػر  یكػػف  لػػـ بالتصػػّرؼ فیيػػا مػػا بػػأس بلوقفػػًا فػػ ممكػػًا وال

شػػراؤىا التصػػّرؼ فیيػػا و   یجػوز الؿ منيػػا  ف ّنيػا فػػي الفػػرض األوّ  األراضػي الباقیػػة
بػػػػ ذف المتػػػػوّلي ومػػػػف  ذلػػػػؾ إاّل   یجػػػػوز الي الفػػػػرض الثػػػػاني بػػػػ ذف مالكيػػػػا وفػػػػ إاّل 
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ُأخػػرى لممسػػممیف مػػع مراعػػاة األقػػرب فػػاألقرب  بحكمػػو  فیصػػرؼ ثمنيػػا فػػي مقػػابر 
مػػف دوف حاجػػة إلػػى إذف  ذلػػؾ عمػػى األحػػوط لزومػػًا  وفػػي الفػػرض الثالػػث یجػػوز 

 الميّدمة.  القبور  كآثار  یستمـز التصّرؼ في ممؾ الغیر   لـ أحد  ما

(24 ) 
 في الصالة والصياـ ةالمسائؿ المستحدث

 یفطػر   ولػـ - رمضػاف جػّوًا بعػد الغػروب ر الصائـ في شػي لو سافر  :ٓٛمسألة 

تغػػػرب الشػػػمس فیػػػو بعػػػد    إلػػػى جيػػػة الغػػػرب  فوصػػػؿ إلػػػى مكػػػاف لػػػـ - فػػػي بمػػػده
ف كاف ذلؾ أحوط استحبابًا. یجب لـ  عمیو اإلمساؾ إلى الغروب وا 

إلػػى جيػػة  ر سػػاف ـ  ثُػػ صػػبلة الصػػبح فػػي بمػػده  لػػو صػػّمى المكّمػػؼ :ٔٛمسػػألة 
 طمػع  أو صػّمى صػبلة الظيػر  ـ  ثُػ  بعػدُ  یطمع فیػو الفجػر   الغرب فوصؿ إلى بمد لـ

زالػت أو صػّمى  ـ  ثُػ  تزؿ الشمس فیو بعػدُ   جّوًا فوصؿ إلى بمد لـ سافر  ـ  ثُ   في بمده
غربػػت  ـ  ثُػػ فیػػو  تغػػرب الشػػمس  مػػد لػػـفوصػػؿ إلػػى ب سػػافر  ـ  ثُػػ صػػبلة المغػػرب فیػػو 

ف كانػػػت اإلعػػػادة   لػػػـ تجػػػب عمیػػػو إعػػػادة الصػػػبلة فػػػي شػػػيء مػػػف ىػػػذه الفػػػروض وا 
 أحوط استحبابًا.
كػػػأف طمعػػػت الشػػػػمس أو  - هلػػػو خػػػرج وقػػػت الصػػػػبلة فػػػي بمػػػد :ٕٛمسػػػألة 
تطمػػع   جػػّوًا فوَصػػَؿ إلػػى بمػػد لػػـ سػػافر  ـ  ثُػػ - یصػػؿ  الصػػبح أو الظيػػریف  غربػػت ولػػـ

ي الصػػػػػػبلة بقصػػػػػػد دّ یػػػػػػؤ  األحوط لزومػػػػػػًا أففػػػػػػ تغػػػػػػرب بعػػػػػػدُ   الشػػػػػػمس فیػػػػػػو أو لػػػػػػـ
 ینوي خصوص األداء أو القضاء. الذّمة وال في ما

جػػػّوًا بالطػػػائرة وأراد الصػػػبلة فیيػػػا  فػػػ ف تمّكػػػف مػػػف  إذا سػػػافر  :ٖٛمسػػػألة  
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غیرىمػا مػف الشػروط ول اإلتیاف بيا إلى القبمة واجػدًا لشػرطي االسػتقباؿ واالسػتقرار 
اّل  إذا كػاف فػي سػعة الوقػت  بحیػث  - حوط لزوماً عمى األ - تصحّ   لـ صّحت  وا 

ا إذا ضػػاؽ شػػروط بعػػد النػػزوؿ مػػف الطػػائرة  وأّمػػیػػتمّكف مػػف اإلتیػػاف بيػػا واجػػدة لم
مػػػة فػػػي جيػػػة الوقػػػت  وجػػػب عمیػػػو اإلتیػػػاف بيػػػا فیيػػػا  وعندئػػػٍذ إف عمػػػـ بكػػػوف القب

مػػػع الضػػػرورة   أخػػػّؿ باالسػػػتقباؿ إاّل صػػػبلتو لػػػو  تصػػػحّ  خاّصػػػة صػػػّمى إلیيػػػا  وال
ي فػػ والػػذكر  ینحػػرؼ إلػػى القبمػػة كّممػػا انحرفػػت الطػائرة ویسػػكت عػػف القػػراءة وحینئػذٍ 

 حاؿ االنحراؼ.
ف تكػػػوف بػػػیف الیمػػػیف  مراعػػػاة أفمػػػف اسػػػتقباؿ عػػػیف القبمػػػة فعمیػػػو  یػػػتمّكف  لػػػـ وا 

ف ه فػػػي معرفتيػػػا دَ ْيػػػذؿ جُ بالجيػػػة التػػػي توجػػػد فیيػػػا القبمػػػة بػػػ یعمػػػـ  لػػػـ والیسػػػار  وا 
ومػػع تعػػّذره یكتفػػي بالصػػبلة إلػػى أّي جيػػة یحصػػؿ لػػو مػػف الظػّف   ویعمػؿ عمػػى مػػا

ف كػػػػاف األحػػػػوط اسػػػػتحبابًا اإلتیػػػػاف بيػػػػا إلػػػػى أربػػػػع  یحتمػػػػؿ وجػػػػود القبمػػػػة فیيػػػػا  وا 
ف جيػػػات  ىػػػذا فیمػػػا بیػػػرة فػػػي تك منػػػو إاّل  یػػػتمّكف  لػػػـ إذا تمّكػػػف مػػػف االسػػػتقباؿ  وا 
ف اإلحػػػراـ اقتصػػػر  ركػػػوب  و یجػػػوز إّنػػػ ـ  ثُػػػ منػػػو أصػػػبًل سػػػقط  یػػػتمّكف لػػػـ عمیػػػو  وا 

ف عمػـ أّنػو یضػطرّ الطا إلػى أداء الصػبلة   ئرة ونحوىػا اختیػارًا قبػؿ دخػوؿ الوقػت وا 
 . فیيا فاقدًا لشرطي االستقباؿ واالستقرار

لػػو ركػػب طػػائرة سػػرعتيا سػػرعة حركػػة األرض  وكانػػت مّتجيػػة  :ٗٛمسػػألة 
مػػف الشػػرؽ إلػػى الغػػرب  ودارت حػػوؿ األرض مػػّدة مػػف الػػزمف  فػػاألحوط اإلتیػػاف 

ّیة القربة المطمقة في كّؿ أربػع وعشػریف سػاعة  وأّمػا الصػیاـ بالصموات الخمس بن
 فیجب عمیو قضاؤه.

ـّ الػػدورة عندئػػٍذ فػػي  - ؼ سػػرعة األرضعْ ا إذا كانػػت سػػرعتيا ِضػػوأّمػػ حیػػث تػػت



 ؽؼػ/  المساُؿ المستحدثٌ فً الصّة كالصياـ 

 

یأتي بصػبلة الصػبح عنػد كػّؿ فجػر   فاألحوط لزومًا أف - كّؿ اثنتي عشرة ساعة
 وب.وبالظيریف عند كّؿ زواؿ  وبالعشاءیف عند كّؿ غر 

ولػػو دارت الطػػائرة حػػوؿ األرض بسػػرعة فائقػػة بحیػػث تػػتـّ كػػّؿ دورة فػػي ثػػبلث 
وزواؿ   عػػدـ وجػػوب الصػػبلة عمیػػو عنػػد كػػّؿ فجػػر سػػاعات مػػثبًل أو أقػػّؿ  فالظػػاىر 

یػػأتي بيػػا فػػي كػػّؿ أربػػع وعشػػریف سػػاعة بنّیػػة القربػػة  وغػػروب  واألحػػوط لزومػػًا أف
والظيػریف بػیف زواؿ وغػروب المطمقة  مراعیًا وقػوع صػبلة الصػبح بػیف طمػوعیف  
 بعدىا  والعشاءیف بیف غروب ونصؼ لیؿ بعد ذلؾ.

حػاؿ مػا إذا كانػت حركػة الطػائرة مػف الغػرب إلػى الشػرؽ  وكانػت  ومف ىنػا یظيػر 
و یجػػػػب عمیػػػػو اإلتیػػػػاف بالصػػػػموات فػػػػي ّنػػػػعتيا مسػػػػاویة لسػػػػرعة حركػػػػة األرض  ف سػػػػر 

ة األرض  وأّمػػا إذا كانػػت أوقاتيػػا  وكػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا كانػػت سػػرعتيا أقػػّؿ مػػف سػػرع
مف سرعة األرض بكثیػر  بحیػث تػتـّ الػدورة فػي ثػبلث سػاعات مػثبًل أو  سرعتيا أكثر 
 ـ.حكمو مّما تقدّ  أقّؿ  فیظير 
فػػي  مػػف كانػػت وظیفتػػو الصػػیاـ فػػي السػػفر  وطمػػع عمیػػو الفجػػر  :٘ٛمسػػألة 

فیػو بعػد   لفجػر یطمػع ا  لػـ ویػًا لمصػوـ  ووصػؿ إلػى بمػد آخػر جػّوًا نا سافر  ـ  ثُ  بمده 
فػي  رات إلػى حػیف طمػوع الفجػر المفطػ نحوىما مػف سػائر لو األكؿ والشرب و  جاز 

 البمد الثاني.
بمػػده بعػد الػػزواؿ ووصػؿ إلػػى رمضػػاف مػف  فػػي شػير  مػػف سػافر  :ٙٛمسػألة 

 یجػػب الصػػیاـ ذلػػؾ الیػػوـ و  زومػػًا أف یػػتـّ فیػػو الشػػمس بعػػد فػػاألحوط ل ؿْ زُ تَػػ  بمػػد لػػـ
 عمیو قضاؤه حینئٍذ.

ي مػػف بمػػده الػػذ مػػف كػػاف وظیفتػػو الصػػیاـ فػػي السػػفر  إذا سػػافر  :ٚٛألة مسػػ



 (  طمنواج الصالحیف )ج / ؾؼػ 

  الختبلفيمػػا فػػي ؿ بعػػدُ فیػػو اليػػبل ُیػػَر   رمضػػاف إلػػى بمػػد لػػـ شػػير رئػػي فیػػو ىػػبلؿ 
 ـ  ثُػ ىػبلؿ شػّواؿ  عمیو صیاـ ذلؾ الیوـ  ولو عّید في بمد رئي فیػو یجب  لـاألفؽ  
أفقيمػا  فػاألحوط لزومػًا لػو اإلمسػاؾ  فیػو اليػبلؿ  الخػتبلؼ ُیػَر   إلى بمػد لػـ سافر 

 بقّیة ذلؾ الیوـ وقضاؤه.
ولیمػو سػػّتة  ة أشػػير إذا فػرض كػػوف المكّمػؼ فػي مكػػاف نيػاره سػتّ  :ٛٛمسػألة 

مثبًل  فاألحوط لزومًا لو في الصبلة مبلحظة أقػرب األمػاكف التػي ليػا لیػؿ  أشير 
ة تيػػا بنّیػػفػػي كػػّؿ أربػػع وعشػػریف سػػاعة  فیصػػّمي الخمػػس عمػػى حسػػب أوقا ونيػػار 

إلػػى بمػػد یػػتمّكف فیػػو مػػػف ا فػػي الصػػوـ فیجػػب عمیػػػو االنتقػػاؿ القربػػة المطمقػػة  وأّمػػ
ف في شػير ا الصیاـ إمّ  مػف ذلػؾ فعمیػو الفدیػة  یػتمّكف  لػـ رمضػاف أو مػف بعػده  وا 
 .بدؿ الصوـ

ف كػػاف  -  ا إذا كػاف فػي بمػد لػو فػي كػػّؿ أربػع وعشػریف سػاعة لیػؿ ونيػاروأّمػ وا 
 مػػدار  فحكػػـ الصػػبلة یػػدور  - سػػاعة ولیمػػو سػػاعة أو العكػػسوعشػػریف  اً نيػػاره ثبلثػػ

عمیػػو أداؤه مػػع الػػتمّكف  رمضػػاف فیجػػب ا صػػوـ شػػير وأّمػػة فیػػو  األوقػػات الخاّصػػ
 تحّمػؿ عػادة بسػبب طػوؿ النيػار یُ  ًا عمیػو بحػّد الحرجّیػفػ ف كػاف ا مع عدمو منو  وأمّ 

بػة بقصػد القر   فاألحوط لزومًا أف یمسؾ مػف طمػوع الفجػر - مثبلً  - وغمبة العطش
عمػػی االمسػػاؾ  صػػبح االسػتمرار یُ   عنػد مػػااّل إ النيػػار  أثنػػاء فػي فطػػر یُ  المطمقػة وال

 األكػؿ أو الشػرب عمػی مقػدار  في یقتصر  األحوط لزومًا عندئٍذ أفًا عمیو  و حرجیّ 

 . ة النيارمسؾ بقیّ الضرورة ویُ 
الصػوـ  ًا عمیو فحكمو حكـ المریض فیسػقط عنػو ا إف كاف الصوـ ضرریّ وأمّ  

اّل  فػػػ ف تمّكػػػف مػػػف قضػػػائو التصػػػّدؽ بمػػػّد مػػػف   فعمیػػػو الفدیػػػة بدلػػػو وىػػػيوجػػػب  وا 
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 صيبأوراؽ اليان  
نػػػة مػػػف المػػػاؿ  وىػػػي أوراؽ توّزعيػػػا بعػػػض الشػػػركات وتأخػػػذ ب زائيػػػا مبػػػالغ معیّ 

قرعػػة تػػدفع لػػو أصػػابتو ال فْ طاقػػات  فَمػػع بػػیف أصػػحاب البِ تقػػرَ  وتتعيّػػد الشػػركة بػػأف
 ة یمكف أف تقع عمى وجوه:مبمغًا بعنواف الجائزة  وىذه العممیّ 

یكػػػػوف إعطػػػػاء المػػػػاؿ عنػػػػد تسػػػػّمـ البطاقػػػػة بػػػػ زاء الجػػػػائزة المحتمػػػػؿ  أفؿ: األوّ 
وىػػػذه المعاممػػػة محّرمػػػة إصػػػابة القرعػػػة باسػػػمو   عمػػػى تقػػػدیر  حصػػػولو عمیيػػػا أيْ 

ة باسػػػػمو  فػػػػ ف كانػػػػت إشػػػػكاؿ  فمػػػػو ارتكػػػػب المحػػػػّرـ وأصػػػػابت القرعػػػػ وباطمػػػػة بػػػػبل
التصػػػّرؼ فیػػػو  ة فػػػالمبمغ المػػػأخوذ منيػػػا مجيػػػوؿ المالػػػؾ  وجػػػواز الشػػػركة حكومّیػػػ

ف كانػػػػت الشػػػػركة أىمّیػػػػمتوّقػػػػؼ عمػػػػى االسػػػػتئذاف مػػػػف الحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ   ة جػػػػاز   وا 

 ى مع عمميـ بفساد المعاممة.رضا أصحابو بذلؾ حتّ  التصّرؼ فیو مع إحراز 
  ًا وبقصػػد االشػػتراؾ فػػي مشػػروع خیػػريّ یكػػوف إعطػػاء المػػاؿ مّجانػػ أفالثػػاني: 

لػػربح والجػػائزة  بقصػػد الحصػػوؿ عمػػى ا أو نحػػو ذلػػؾ  ال ر ْسػػنػػاء مدرسػػة أو جِ كب
 بو. بأس الوىذا 
ؼ فیيػػا مػػع لػػو أخػػذ الجػػائزة والتصػػرّ  إّنػػو إذا أصػػابت القرعػػة باسػػمو یجػػوز  ـ  ثُػػ

 دة فػػػػي بمػػػػإذا كانػػػػت الشػػػػركة حكومّیػػػػ االسػػػػتئذاف فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػف الحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ 
اّل إسبلميّ   حاجة إلى إذنو. فبل   وا 

أف یكػػػػوف دفػػػػع المػػػػاؿ بعنػػػػواف إقػػػػراض الشػػػػركة  بحیػػػػث تضػػػػمف لػػػػو الثالػػػػث: 
شػػروط م مػػثبًل  ولكػػف الػػدفع المػػذكور  ة أشػػير عوضػػو  ویكػػوف لػػو أخػػذه بعػػد سػػتّ 

تدفع الشركة لو جائزة عنػد إصػابة القرعػة باسػمو   بأخذ بطاقة الیانصیب عمى أف
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 .يا مف القرض الربويّ ألنّ  وىذه المعاممة محّرمة 
 العالمیف والحمد  ربّ 
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 كتاب التجارة
 كفصكؿ: مةدٌ كفیو مق

 قـّدمـةمـ
رىػػات لغی ات األكیػػدة فػػي نفسػػيات كقػػد تسػػتحبٌ التجػػارة فػػي الجممػػة مػػف المسػػتحبٌ 

كقد تكػره لنفسػيا أك لغیرىػات  تمة لكاجب أك مستحبٌ تجب كذلؾ إذا كانت مقدٌ  كقد
 :ـ منيا أصناؼت كىنا مسائؿتحـر كذلؾت كالمحرٌ  كقد

  الخنزیػػػركبػػػاقي المسػػػكرات المائعػػػة ك  ب بػػػالخمر التكٌسػػػ یجػػػكز  ال :1مســـ لة 
ا مػػػا عػػػد - عمػػػى األحػػػكط لزكمػػػان  - الصػػػیكدت ككػػػذا المیتػػػة النجسػػػة كالكمػػػب غیػػػر 

 لیمحؽ ببدف غیره.   يٌ یقطع مف بدف الح
فػي البیػع كأجػرة فػي  ب مف البیع كالشراء كجعميػا ثمنػان فرؽ بیف أنكاع التكسٌ  كال

ذلػؾ مػف أنحػاء المعاكضػة عمیيػات  عف العمػؿ فػي الجعالػة كغیػر  اإلجارة كعكضان 
بػػؿ ككػػذا  تفػػي الطػػبلؽ الخمعػػيٌ  فػػي النكػػاح كعكضػػان  كفػػي حكػػـ ذلػػؾ جعميػػا ميػػران 

 عكض. تيا كالصمح عمیيا ببلىب
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بػػأس باعارتػػو  مػػة مقصػػكدة عنػػد العقػػبلء فػػبلیكػػكف منيػػا ذك منفعػػة محمٌ  نعػػـ مػػا
جارتػػو لمنافعػػو المحمٌ  ككشػػؼ الجػػرائـ  مػػة ككمػػب الماشػػیة كالػػزرع كالبسػػتاف كالػػدكر كا 

 كنحك ذلؾ.
بیعيػػا إذا كانػػت ليػػا منفعػػة   فیجػػكز مػػا ذكػػر  األعیػػاف النجسػػة غیػػر  ا سػػائر كأٌمػػ
 بيػػػا كبیػػع العػػػذرة لمتسػػمید كالػػدـ لمتزریػػػؽ كنحػػك ذلػػػؾت ككػػذلؾ تجػػػكز  ة معتػػدٌ مػػمحمٌ 

 أنحاء المعاكضات. ىبتيا كالمعاكضة عمیيا بسائر 
أنحػػاء  بیعيػػا كال سػػائر  یجػػكز  و الأٌنػػ مػػة التػػي مػػٌر األعیػػاف المتقدٌ  :2مســ لة 

 أك و خمػران خٌمػ االختصاص لصاحبيا فیيات فمػك صػار  ت حؽٌ یثبالمعاكضة عمیيا 
يء مػػف ػأخػػذ شػػ یجػػكز  كمػػب الصػػید ال تػػو أك اسػػتكلى عمػػى كمػػب غیػػر ماتػػت دابٌ 
مػػف  یأخػػذ مبمغػػان  لػػو أف المػػكاردت كیجػػكز  كػػـ فػػي سػػائر عمیػػوت ككػػذا الح ذلػػؾ قيػػران 

 ك صػػػػاحب الحػػػػؽٌ ىػػػػ ي بینػػػػو كبػػػػیف البػػػػاذؿ فیصػػػػیر المػػػػاؿ لیرفػػػػع یػػػػده عنػػػػو كیخٌمػػػػ
ت انػػان عػػكض كالصػػمح مجٌ و إلػػى غیػػره بػػبل لػػو نقػػؿ حٌقػػ یجػػكز  باسػػتیبلئو عمیػػوت كمػػا

 .كاألحكط لزكمان ترکو یخمك عف إشكاؿ ا نقمو مع العكض فبلكأمٌ 
بیعيػػػا كالمعاكضػػػة  یجػػػكز  - كالسػػػمؾ الطػػػافي - المیتػػػة الطػػػاىرة :3مســـ لة 

عنػدىـ  بيػا عنػد العػرؼ بحیػث یصػحٌ  مػة معتػدٌ فیما إذا كانت ليا منفعة محمٌ  عمیيا
ف كػػػاف االجتنػػػاب عػػػف بیعيػػػا كبػػػذؿ المػػػاؿ  األكلػػػى األحػػػكط بػػػذؿ المػػػاؿ بازائيػػػات كا 

 في المیتة النجسة. بازاء العیف نفسيا كما مٌر  ا البازاء رفع الید عني
و الحیػػاة مػف أجػزاء المیتػة النجسػة إذا كانػػت تحٌمػ ال بیػع مػا یجػكز  :4مسـ لة 

 بيا كشعرىا كصكفيا كنحكىما. مة معتدٌ لو منفعة محمٌ 
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مػػة مثػػؿ الجيػػة المحرٌ  فػػي غیػػر  االنتفػػاع باألعیػػاف النجسػػة یجػػكز  :5مســ لة 
 دىف المیتػػػة النجسػػػةت كالصػػػب  بالػػػدـي بػػػٍمػػػكاإلشػػػعاؿ بيػػػات كالطَّ  التسػػػمید بالعػػػذرات

 ذلؾ.  كغیر 
 بيػا مػة معتػدٌ بیػع األركاث الطػاىرة إذا كانػت ليػا منفعػة محمٌ  یجػكز  :6مس لة 

 ككذلؾ األبكاؿ الطاىرة. - كما ىي كذلؾ الیكـ -
القابػػؿ  ككػػذا غیػػر  تكػػالفراش س القابػػؿ لمتطيیػػر بیػػع المتػػنجٌ  یجػػكز  :7مســ لة 

كػػبعض األدىػػاف  - ؼ منافعػػو المتعارفػػة السػػائغة عمػػى الطيػػارةلػػو مػػع عػػدـ تكٌقػػ
 س كالعسػؿ كالػدىف المعػدٌ بٍ فيػا عمیيػا كالػد  ى مػع تكقٌ بػؿ حتٌػ - سالصابكف المتنجٌ ك 

كلػػك  بيػػا عنػػد العػػرؼت مػػة معتػػدٌ لؤلكػػؿ كالسػػكنجبیف فیمػػا إذا كانػػت ليػػا منفعػػة محمٌ 
المعاكضػػػة عمیيػػػا عمػػػى األحػػػكط  بیعيػػػا كال یجػػػكز  مػػػة التكػػػف ليػػػا منفعػػػة محمٌ   لػػػـ

 يء بازاء رفع الید عنيا.ػأخذ ش ة مالكيات كیجكز عمى ممكیٌ  كلکف تبقیت ان لزكم
س فیمػا إذا كػاف یجب عمى البػائع إعػبلـ المشػترم بنجاسػة المتػنجٌ  :8مس لة 

كاسػػػتعمالو فػػػي  تحریمػػػيٌ  مػػػيٌ مػػػع عػػػدـ اإلعػػػبلـ فػػػي معػػػرض مخالفػػػة تكمیػػػؼ إلزا
س فػػي الكضػػكء أك الغسػػؿ كاسػػتعماؿ المػػاء المتػػنجٌ  أك كجػػكبيٌ  األكػػؿ أك الشػػربت 

تیػػاف الفریضػػػة بيمػػػات   یحػػػرز   و بػػػأف لػػػـاإلعػػػبلـ فػػػي حٌقػػػ ىػػػذا مػػػع احتمػػػاؿ تػػػأثیر كا 

اٌل  بالدیف مثبلن  مباؿو  ككنو غیر   یجب اإلعبلـ.   لـكا 
لػػػو مػػػف  یكػػػكف بمػػػا ة لمحػػػراـ بػػػأفیكػػػكف آلػػػ التجػػػارة بمػػػا تجػػػكز  ال :9مســـ لة 

 تو عند العػرؼ كألجميػا یقتنیػو النػاس غالبػان التي بيا قكاـ مالیٌ  - ةالصكرة الصناعیٌ 
 ـت كلو أنكاع: في عمؿ محرٌ یناسب أف یستعمؿ إاٌل  ال -
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   .كالصمباف الكفر  ألصناـ كشعائر ا :منها
   كالنرد كالشطرنج. آالت القمار  :منهاو 

 ذلػػػؾ مػػف األنػػػكاع التػػي سػػػیأتي ذكػػػر  ـت إلػػػى غیػػر محػػرٌ آالت الميػػػك ال :ومنهــا

 إف شاء اهلل تعالى. بعضيا اآلخر 
أك تسػػػػػجیميا أك  اآلالت المخترعػػػػػة اللتقػػػػػاط األصػػػػػكات كالصػػػػػكر  :11مســـــ لة 

مػػػف اآلالت المشػػػتركة بػػػیف الحػػػبلؿ كالحػػػراـت  - فػػػي الغالػػػب - إذاعتيػػػا كنشػػػرىا ىػػػي
مػػةت كاسػػماع تعماليا فػػي منافعيػػا المحمٌ عاكضػػة عمیيػػا كاقتناؤىػػا كاسػػمبیعيػػا كال فیجػػكز 

 ة كالتعزیػػة كاألخبػػار ة كالمػكاعظ الدینٌیػػاألحكػػاـ الشػػرعیٌ  القػرآف المجیػػد كاسػػتماعو كنشػر 

مشػػػػاىدة ة ك مػػػػة كالتعریػػػػؼ باألمتعػػػػة كالبضػػػػائع التجارٌیػػػػكتعمػػػػیـ العمػػػػـك كالصػػػػنائع المحمٌ 
   .عجائب الخمقة كنحك ذلؾ

كالنيػي عػف المعػركؼ  بػالمنكر  كػاألمر  مػةالمحرٌ  مكر یحـر استعماليا في األي ك 
ة ة المثیػػػػػػػرة لمشػػػػػػػيكات الشػػػػػػػیطانیٌ الخبلعٌیػػػػػػػ امػػػػػػػة كالصػػػػػػػكر اليدٌ  األفكػػػػػػػار  كنشػػػػػػػر 

ذا صػار  تلممسػػممیف قػيٌ مٍ كالخي  یكجػػب االنحطػاط الفكػػرمٌ  مػا ككػؿٌ   بعػػض مػا ذكػػر  كا 

 بیعو كالمعاكضة عمیو. یجز  لــ آللة الحراـ بالمعنى المتقدٌ  مف اآلالت مصداقان 
كأخػػذ األجػػرة عمیيػػات بػػؿ  یحػـر بیػػع آلػػة الحػػراـ یحػػـر عمميػا كمػػا :11 لة مســ

ؼ عمػػػى ذلػػػؾ النيػػػي عػػػف فیمػػػا إذا تكٌقػػػ - ىیئتيػػػا كلػػػك بتغییػػػر  - یجػػػب إعػػػداميا
اٌل المترتٌ  المنكر  ف كػاف أحػكط   لـب عمیو كا  تيػا بیػع مادٌ  ت كیجػكز اسػتحبابان  یجب كا 

 یجػػكز  لكػػف الك  یضػػان أ ؿ قبمػػوبػػ تىیئتيػػا مػػف الخشػػب كالنحػػاس كالحدیػػد بعػػد تغییػػر 

ا مػػػع عػػػدـ الكثػػػكؽ بػػػذلؾ رىات أٌمػػػیغیٌ سػػػ و مػػػع الكثػػػكؽ بأٌنػػػدفعيػػػا إلػػػى المشػػػترم إاٌل 
ف  فیجػػػكز ا إذا أٌمػػػك الفائػػػدة فػػػي الحػػػراـت  مػػػع انحصػػػار  أثػػػـ بتػػػرؾ التغییػػػر  البیػػػع كا 

 یجب تغییرىا.  فبلمة كلك قمیمة كانت ليا فائدة محمٌ 
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أك  ة بػػػالنقكد السػػػػاقطة عػػػف االعتبػػػػار المعاممػػػػ تصػػػحٌ  تحػػػػـر كال :12مســـ لة 
عنيػػا فػػي  ضػػان أك معكٌ  جعميػػا عكضػػان  یجػػكز  سػػة التػػي یغػػش بيػػا النػػاست فػػبلالمدلٌ 

ة ليػا مالٌیػ بػأس بػو إذا کػاف فػبلا مػع عممػو أٌمػك المعاممػة مػع جيػؿ مػف تػدفع إلیػوت 
 .يا مغشكشةدفع الظالـ بيا مف دكف إعبلمو بأنٌ بأس ب کما البيا  معتدٌ 

كاألسػد كالػذئب كنحكىػا إذا كانػت ليػػا   رٌ كػػاليً  بیػع السػباع كز یجػ :13مسـ لة 
 الكمػػػب إاٌل  - ا یحػػػـر أكمػػػوبیػػػع الحشػػػرات كغیرىػػػا مٌمػػػ ككػػػذا یجػػػكز  تمػػػةمنفعػػػة محمٌ 
كنحػػػؿ   الػػػدـ كدكد القػػػزٌ  ؽ الػػػذم یمػػػٌص مى فیمػػػا إذا كانػػػت كػػػذلؾ كػػػالعى  -  كالخنزیػػػر

 بیعيػػا عمػػى األحػػكط حٌ یصػػ ة محٌممػػة فػػبلتكػػف ليػػا منفعػػ  ا إذا لػػـالعسػػؿ كالفیػػؿت أٌمػػ
 .لزكمان 

مػة التػي الفائػدة المحمٌ  مة في المسػألة السػابقة ىػكالمراد بالمنفعة المحمٌ  :14مس لة 
العمػػػـ بكجكدىػػػا بػػػبعض  ف اخػػػتٌص كا  بيػػػا  ة معتػػػدٌ بمحاظيػػػا تكػػػكف لمشػػػيء قیمػػػة سػػػكقیٌ 

 ة النػػػاس أـ لصػػػنؼ خػػػاٌص فیيػػػا لعاٌمػػػ أصػػػحاب االختصػػػاصت سػػػكاء أكانػػػت مرغكبػػػان 
 كمػػػػا فػػػػي األدكیػػػػة كالعقػػػػاقیر ت الحػػػػاالت أـ فػػػػي الحػػػػاالت الطارئػػػػة ؽمػػػػنيـت فػػػػي مطمػػػػ

 المحتاج إلیيا لمتداكم.
د االقتنػػػاءت لمجػػػرٌ  ة لمتػػػزییف أكبیػػػع أكانػػػي الػػػذىب كالفٌضػػػ  یجػػػكز :15مســـ لة 

نٌ   عمػػى األحػػكط مػػا یحػػـر اسػػتعماليا فػػي األكػػؿ كالشػػرب بػػؿ كفػػي غیرىمػػا أیضػػان كا 
 .في کتاب الطيارة  كما مرٌ  لزكمان 

بیػػػع المصػػػحؼ الشػػػریؼ عمػػػى لزكمػػػان عمػػػى األحػػػكط  یصػػػحٌ  ال :16 مســـ لة
ا إذا كػاف كیحـر تمكینو منو فیما إذا كاف فػي معػرض اإلىانػة كاليتػؾ كأٌمػ تالكافر

االجتنػاب عػف بیعػو  بأس بوت كاألحػكط اسػتحبابان  فبل تمكینو إلرشاده كىدایتو مثبلن 
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عمػػػى الغػػػػبلؼ  فػػػاذا أریػػػػدت المعاكضػػػة عمیػػػػو فمتجعػػػؿ المعاكضػػػػة تعمػػػى المسػػػػمـ
ا الكتػب المشػتممة كنحكهت أك تككف المعاكضة بنحك اليبة المشركطة بعػكضت كأٌمػ

عػػف  فضػػبلن  بیعيػػا عمػػى الكػػافر   فیجػػكزتعػػالى عمػػى اآلیػػات كاألدعیػػة كأسػػماء اهلل 
 تمكینو منيا. ( كما یجكز مـت ككذا كتب أحادیث المعصكمیف )عمیيـ السبلـالمس

 الخشػػب ت أكعمػػؿ خمػػران لیي  التمػػر  لعنػػب أكبیػػع اصػػٌح ی كالیحػػـر  :17مســ لة 
سكاء أكاف تكاطؤىمػا عمػى ذلػؾ  تأك نحك ذلؾ أك آلة ليكو  عمؿ صنمان لیي  - مثبلن  -

ذا بػػػاع كاشػػػترط فػػػي ضػػػمف العقػػػد أـ فػػػي خارجػػػو مػػػع كقػػػكع العقػػػد مبنٌیػػػ ان عمیػػػوت كا 
بػاع فیيػػا إجػارة المسػاكف لتي  تصػػحٌ  البیػع كفسػػد الشػرطت ككػذا تحػـر كال الحػراـ صػحٌ 

 تصػحٌ  مػاتت ككػذا تحػـر كاليء مػف المحرٌ ػعمػؿ فیيػا شػأك یي  فیيػا ز حػر أك تي   لخمرا
ت نعػـ إذا مػةأك غیرىا لحمؿ الخمرت كاألجرة في ذلػؾ محرٌ  إجارة السفف أك الدكابٌ 

 .  عمی سبیؿ الشرط صٌحت اإلجارة كبطؿ الشرط لؾکاف ذ
و ف یعمػػـ أٌنػػمٌمػػ ت أك إجػػارة المسػػكفو یعممػػو خمػػران ف یعمػػـ أٌنػػا بیػػع العنػػب مٌمػػكأٌمػػ
ىمػا عمػى ذلػؾ كاطؤ مات مػف دكف تمف المحرٌ  فیو الخمرت أك یعمؿ بو شیئان  یحرز 

ف کػػػػػاف األحػػػػػكط فيػػػػػك جػػػػػائز فػػػػػي عقػػػػػد البیػػػػػع أك اإلجػػػػػارة أك قبمػػػػػوت  اسػػػػػتحبابان  كا 
 الكفػػر  بیػػع الخشػػب كنحػػكه لمػػف یصػػنع منػػو شػػعائر  یجػػكز  نعػػـ ال االجتنػػاب عنػػوت

   .عمى ذلؾ ؤكاطت كالصمباف كاألصناـ كلك مف غیر 
 عمى ثبلثة أقساـ: التصكیر  :18مس لة 

 مان مجٌسػ ذكات األركاح مف اإلنساف كالحیكاف كغیرىما تصكیران  تصكیر  :لاألوّ 
 ـ مطمقػػػان اتت كىػػػذا محػػػرٌ كالفمػػػزٌ  كالتماثیػػػؿ المعمكلػػػة مػػػف الخشػػػب كالشػػػمع كالحجػػػر 

الشػخص  ر بحكمػو كتصػكی أك مػا ان تاٌمػ سػكاء كػاف التصػكیر  لزكمػانت عمى األحػكط
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یكػكف الػنقص  فػرؽ بػیف أف ت مػف غیػر یدیو خمفو أـ كػاف ناقصػان  أك كاضعان  جالسان 
لػػیس  شػػخص مقطػػكع الػػرأس أك لفقػػد مػػا صػػكیر لفقػػد مػػا ىػػك دخیػػؿ فػػي الحیػػاة كت

   شخص مقطكع الرجؿ أك الید. كتصكیر  فیيا دخیبلن 
 یعػػػدٌ  ال ابعػػػض بػػػدف ذم الػػػركح كرأسػػػو أك رجمػػػو كنحكىمػػػا مٌمػػػ ا تصػػػكیر كأٌمػػػ
مة المجٌسػػ بػػأس باقتنػػاء الصػػكر  ال كمػػا تبػػأس بػػو لػػذم الػػركح فػػبل ناقصػػان  تصػػكیران 

ف كاف یكره ذلؾ.  كبیعيا كشرائيا كا 
 بػالحفر  أـتجسػیـ سػكاء كػاف بالرسػـ  ذكات األركاح مػف غیػر  تصكیر  :الثاني

المتعػػػارؼ فػػػي  الفػػػكتغرافي كالتمفزیػػػكنيٌ  كمنػػػو التصػػػكیر  تكىػػػذا جػػػائز تأـ بغیرىمػػػا
 عصرنا.

 كنحكىمػػات كىػػذا جػػائز  ذكات األركاح كػػالكرد كالشػػجر  غیػػر  تصػػكیر  :لثالــثا

ف مطمقان   .مان كاف مجسٌ  كا 
ـ كاألصػػناـ ة لعمػػؿ محػػرٌ یكػػكف كسػػیمة عادٌیػػ مػػا یحػػـر تصػػكیر  :19مســ لة 

شػػخص  نحكىػػا سػػكاء أكػػاف إلنسػػاف أك حیػػكاف أك غیرىمػػات ككػػذا یحػػـر تصػػكیر ك 
امتيانػػو كمحػك ذكػػرهت ككػػذا یحػػـر  بلـز شػػرعان لػػو إذا كػاف الػػ لػػذكراه كتعظیمػػان  تخمیػدان 

شػاعة الفاحشػة بػیف كسیمة لتركیج الف ة التي تعتبر الخبلعیٌ  الصكر  تصكیر  ساد كا 
   المسممیف.

ىانتيػػا كلعػػؿٌ المقدٌ  ككػػذا یحػػـر تصػػكیر  منػػػو  سػػات عمػػى نحػػػك یسػػتمـز ىتكيػػا كا 
سػماعیؿ أىؿ الجاىمیٌ  تصكیر   - ما األزالـكفػي أیػدیي (عمیيمػا السػبلـ)ة إبػراىیـ كا 
مة أك الت تكػكف الصػكرة مجٌسػ أف و بػیفكٌمػ فرؽ في حرمة ما ذكػر  كال - كما قیؿ

تكػػػػكف معمكلػػػػة بالیػػػػد أك بالمكػػػػائف  ة أك ناقصػػػػةت كال بػػػػیف أفكال بػػػػیف ككنيػػػػا تاٌمػػػػ
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بیعيػػػا كیحػػػـر أخػػػذ األجػػػرة عمیيػػػا  یصػػػحٌ  كاآلالت الحدیثػػػةت ككمػػػا یحػػػـر عمميػػػا ال
  ارميػا الكٌفػاء الفرش التي عمیيػا التماثیػؿ التػي تعظٌ بأس باقتن كالتزییف بيات نعـ ال

 إذا افترشت عمى األرض ككطأت بالمشي عمیيا. - اإلىانة ا تستحؽٌ ممٌ  -
 - الكػبلـ الميػكمٌ  كىػكب بػوت الغناء حراـ فعمو كاستماعو كالتكٌسػ :21مس لة 

معػػبت الػػذم یػػؤتى بػػو باأللحػػاف المتعارفػػة عنػػد أىػػؿ الميػػك كال - كػػاف أك نثػػران  شػػعران 
یقػرأ  أف یجػكز  ت كالكاؿت كالعبرة بالصػدؽ العرفػيٌ لو إش ة الترجیع كالمدٌ میٌ كفي مقكٌ 

سػػكاىا مػػػف  مػػا بػػؿ كال تكنحكىػػا األلحػػاف القػػرآف المجیػػد كاألدعیػػة كاألذكػػػار  مػػؾبت
 .عمى األحكط كجكبان  الميكمٌ  الكبلـ غیر 

إلیػػو  یضػػـٌ   ـ: غنػػاء النسػػاء فػػي األعػػراس إذا لػػـكقػػد یسػػتثنى مػػف الغنػػاء المحػػرٌ 
ـ بالباطػػػؿ كدخػػػكؿ الرجػػػاؿ عمػػػى النسػػػاء مػػػف الضػػػرب بالطبػػػؿ كالػػػتكمٌ  ـ آخػػػر محػػػرٌ 

یخمػػك  كلكػػف ىػػذا االسػػتثناء ال تج الشػػيكةعمػػى نحػػك یكجػػب تيػػیٌ  كسػػماع أصػػكاتيفٌ 
 .مطمقان  ء المذکكر الغنا كاألحكط لزكمان ترؾ عف إشكاؿ

مػف  - بمػا یشػؾٌ  بػأس كمػا ال تبػأس بػو ا الحداء المتعارؼ فمػیس بغنػاء كالكأمٌ 
   في ككنو غناء أك ما بحكمو. - ةجية الشبية المصداقیٌ 

الحػاؿ  كمػا ىػك - لمجػالس الميػك كالمعػب ا المكسیقى فما كػاف منيػا مناسػبان كأمٌ 
فيػػػي  - كالقػػػانكف كالقیثػػػارة كنحكىػػػا فیمػػػا یعػػػزؼ بػػػآالت الطػػػرب كػػػالعكد كالطنبػػػكر 

ف  فػػبلة الجنائزٌیػػك ة ا غیرىػػا كالمكسػػیقى العسػػكریٌ مػػة كالغنػػاءت كأٌمػػمحرٌ  بػػأس بيػػا كا 
 .األحكط األكلى االجتناب عنيا أیضان کاف 

ا معكنتيـ أمٌ  تـ حراـمحرٌ  بؿ في كؿٌ  معكنة الظالمیف في ظمميـ :21مس لة 
الشػخص   أف یعػدٌ بػأس بيػات إاٌل  مات مف المباحات كالطاعػات فػبلالمحرٌ  في غیر 
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ت كسػیأتي مػابيا مف أعكانيـ كا ( ّٗغيا فػي المسػألة )یسػكٌ  لمنسػكبیف إلػیيـ فتحػـر
 إف شاء اهلل تعالى.

كالنػػػػرد )الطػػػػاكلي(  كالشػػػػطرنج كالدكممػػػػة المعػػػػب بػػػػآالت القمػػػار  :22مســــ لة 
یممكػػػػو  كال لػػػػذلؾ حػػػػراـ مػػػػع الػػػػرىفت كیحػػػػـر أخػػػػذ الػػػػرىف أیضػػػػان  عػػػػدٌ ا أي كغیرىػػػػا مٌمػػػػ

   الغالب.
تیػاط یتػرؾ االح یكف رىف فیحػـر فػي النػرد كالشػطرنج كال  ا المعب بيا إذا لـكأمٌ 

 إذا كػاف مػع الػرىفت ة لمقمػار اآلالت المعػدٌ  ت كیحـر المعػب بغیػر في غیرىما أیضان 
أك نحػػػك  أك عمػػػى المصػػػارعة أك عمػػػى القفػػػز  كالمراىنػػػة عمػػػى حمػػػؿ الػػػكزف الثقیػػػؿ

 .فبل بأس بویكف رىف   ا إذا لـذلؾت كیحـر أخذ الرىفت كأمٌ 
ف كػاف  اـ مطمقػان ب بو حػر مو كالتكسٌ كتعمیمو كتعمٌ  عمؿ السحر  :23مس لة  كا 
فػت عمیػو مصػمحة بػؿ یجػب إذا تكقٌ  ت نعػـ یجػكز لزكمػان  عمى األحػكط لدفع السحر 

   كحفظ النفس المحترمة المسحكرة. أىـٌ 
أك السػمع أك  یكجب الكقػكع فػي الػكىـ بالغمبػة عمػى البصػر  ما كالمراد بالسحر 

مػػػا  حػػـر منػػػویفأك المبلئكػػة أك اإلنسػػػاف  الجػػػفٌ  تسػػخیر مػػا یسػػػٌمی ب كأٌمػػػاغیرىمػػات 
 بو دكف غیره. بمف یحـر اإلضرار  ان كاف مضرٌ 

كىػػػػي إلحػػػػاؽ النػػػػاس بعضػػػػيـ بػػػػبعض أك نفػػػػي  تالقیافػػػػة حػػػػراـ :24مســــ لة 
ة ة عمػى خػػبلؼ المػكازیف الشػػرعیٌ إلػػى عبلمػات خاٌصػػ بعضػيـ عػف بعػػض اسػتنادان 
ة النسػػػب أك عػػػدميا باتبػػػاع الطػػػرؽ ا استكشػػػاؼ صػػػحٌ فػػػي اإللحػػػاؽ كعدمػػػوت كأٌمػػػ

 مان.یككف محرٌ  ة فمیس مف القیافة كالیثة في تحمیؿ الجینات الكراثیٌ ة الحدالعممیٌ 
بسبب الحركػة السػریعة  الكاقع كاقعان  إراءة غیر  :كىي - الشعبذة :25مس لة 
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بمػػػؤمف  ـ كاإلضػػػرار ب عمیيػػا عنػػػكاف محػػػرٌ حػػػراـت إذا ترتٌػػػ - الخارجػػة عػػػف العػػػادة
 كنحكه.

و یخبػره بيػا بػات بػزعـ أٌنػغیَّ عف الم كىي: اإلخبار  تالكيانة حراـ :26مس لة 
بػأس بػو إذا  بلفػة عمػى بعػض األمػارات الخفٌیػ ا إذا كػاف اعتمػادان ت أٌمػبعض الجافٌ 

ب بيػػا كالرجػػكع إلػػى بػػوت ككمػػا تحػػـر الكيانػػة یحػػـر التكٌسػػ تو أك اطمػػأفٌ صػػحٌ عمػػـ 
 الكاىف كتصدیقو فیما یقكلو.

یریػػد  الكىػػك  أف یزیػػد الرجػػؿ فػػي ثمػػف السػػمعة : كىػػك - الػػنجش :27مســ لة 
ف خػػبل عػػف تغریػػر  حػػراـ مطمقػػان  - شػػراءىات بػػؿ ألف یسػػمعو غیػػره فیزیػػد لزیادتػػو  كا 

اطػاة ك فػرؽ فػي ذلػؾ بػیف مػا إذا كػاف عػف م ت كاللزكمػان  و عمى األحػكطكغشٌ  الغیر 
 مع البائع كغیره.

مثػػؿ الػػرخص  - عػػف الحػػكادث  اإلخبػػار : التنجػػیـ حػػراـت كىػػك :28مســ لة 
ة كالطػػكارئ الطارئػػة إلػى الحركػػات الفمكٌیػػ اسػػتنادان  - حكىػػاكالبػػرد كن  كالغػبلء كالحػػرٌ 
ذلػؾت باعتقػاد  أك نحػك أك االقتػراف بینيا أك االنفصػاؿصاؿ مف االتٌ  عمى الككاكب

دكف مطمػػؽ  عمػػى كجػو االسػتقبلؿ أك االشػػتراؾ مػع اهلل تعػالى تأثیرىػا فػي الحػادث
   . التأثیر

 .  یرىا مطمقان كغ مكر عمـ عف ىذه األي  بغیر  نعـ یحـر اإلخبار 
ة كاقتػػراف عػػف الخسػػكؼ كالكسػػكؼ كاألىٌمػػ ـ اإلخبػػار لػػیس مػػف التنجػػیـ المحػػرٌ ك 

عػػػف أصػػػكؿ كقكاعػػػد سػػػدیدة ككػػػكف الخطػػػأ  الككاكػػػب كانفصػػػاليا بعػػػد ككنػػػو ناشػػػئان 
عماؿ القكاعد كسائر  ناشئان  الكاقع فیو أحیانان   العمكـ. مف الخطأ في الحساب كا 

و قػػاؿ: أٌنػػ (آلػػوى اهلل عمیػػو ك )صػػمٌ هلل فعػػف رسػػكؿ ا تحػػراـ ٌش الًغػػ :29مســ لة 
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 عمیػو معیشػتو كككمػو إلػى نفسػو( كسػدٌ  أخاه المسمـ نزع اهلل بركػة رزقػوت مف غٌش )
 ء غیػػػر كباخفػػػا تد بػػػالردمءكمػػػزج الجٌیػػػ باخفػػػاء األدنػػػى فػػػي األعمػػػى ٌش كیكػػكف الًغػػػ

يػػػا مفقػػػكدة دة مػػػع أنٌ الصػػػفة الجٌیػػػ كمػػػزج المػػػاء بػػػالمبفت كباظيػػار  المػػراد فػػػي المػػػراد
 ت كباظيػػػػار يػػػػا جدیػػػػدةـ أنٌ المػػػػاء عمػػػػى بعػػػػض الخضػػػػركات لیتػػػػكىٌ  مثػػػػؿ رٌش  اقعػػػػان ك 

و ـ أٌنػػة أكالػػذىب لیتػػكىٌ مثػػؿ طمػػي الحدیػػد بمػػاء الفٌضػػ الشػػيء عمػػى خػػبلؼ جنسػػو
العیػب كعػدـ خفائػوت كمػا إذا  یككف بترؾ اإلعػبلـ مػع ظيػكر  كقد تة أك ذىبفضٌ 

و صػػحیح یػب فاعتقػد أٌنػالبػائع اعتمػاد المشػترم عمیػو فػػي عػدـ إعبلمػو بالع أحػرز 
مػػػع  - عػػػدـ إعػػػبلـ البػػػائع بالعیػػػب لػػػو عیبػػػوت فػػػافٌ  فػػػي المبیػػػع لیظيػػػر  ینظػػػر   كلػػػـ

 لو. ٌش غً  - اعتماد المشترم عمیو
ف حػػػػػـر ال ٌش الًغػػػػ :31مســــ لة   تفسػػػػد المعاممػػػػة بػػػػػوت لكػػػػف یثبػػػػت الخیػػػػػار  كا 

 يٌ ًمػطٍ الشيء عمى خبلؼ جنسػو كبیػع المى   في إظيار بلعت إاٌل لممغشكش بعد االطٌ 
كیحػـر الػثمف عمػػى  و یبطػؿ فیػو البیػعو منيمػات فاٌنػة عمػى أٌنػبمػاء الػذىب أك الفٌضػ

ا إذا كقعػت عمػى ت كأٌمػٌش مػا فیػو الًغػ صً عت ىذا إذا كقعت المعاممػة عمػى شػخالبائ
یطمػػب تبدیمػػو  لكفػػاء فمممغشػػكش أففػػي مرحمػػة ا ٌش ة كحصػػؿ الًغػػفػػي الذٌمػػ يٌ الكٌمػػ

 فیو. ٌش غً  ال بفرد آخر 
اإلجػػػارة عمػػػى مػػػا عمػػػـ مػػػف الشػػػرع لػػػزكـ اإلتیػػػاف بػػػو  صػػػحٌ ت ال :31مســـ لة 

ت ان میٌ كػػػاف أك تكٌصػػػ ان ت عبادٌیػػػان كػػػاف أك كفائٌیػػػ ان ت عینٌیػػػان كػػػاف أك مسػػػتحبٌ  ت كاجبػػػان انػػػان مجٌ 
ة رمضػػػاف كحٌجػػػ ة كنكافميػػػا كصػػػكـ شػػػير كمػػػف ىػػػذا القبیػػػؿ فعػػػؿ الفػػػرائض الیكمٌیػػػ

القضػػاء  و أیضػػان عػػف نفسػػوت كمنػػ یػػأتي بيػػا األجیػػر  المقصػػكد أف اإلسػػبلـ إذا كػػاف
عمػػى  - بػػیف النػػاس كاألذاف لمصػػبلة كتغسػػیؿ األمػػكات كتكفیػػنيـ كالصػػبلة عمػػیيـ
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  .- في األمثمة األربعة األخیرة األحكط لزكمان 
سػػػػكاء أكػػػػاف  تلػػػو االسػػػػتئجار  فیجػػػكز  ة شػػػػرعان انٌیػػػفیػػػػو المجٌ  یعتبػػػر  ا مػػػػا الكأٌمػػػ
عبػادة مػف صػبلة ینػكب عػف غیػره فػي  مف نفسو كما لك استأجره عمى أف ان مستحبٌ 

الطبیػب  كمػا لػك اسػتأجر  ا تشرع فیػو النیابػةت أـ كػاف كاجبػان أك غیرىا إذا كانت ممٌ 
 لػػػك اسػػػتأجر لیصػػػؼ الػػػدكاء لممػػػریض أك یعالجػػػو مػػػف مرضػػػو كنحػػػك ذلػػػؾت ككػػػذا 

ؼ عمیيػػا النظػػاـ كتعمػػیـ بعػػض عمػػكـ الزراعػػة یقػػكـ بفعػػؿ الكاجبػػات التػػي یتكٌقػػ مػػف
االبػػتبلء  ة فیمػػا ىػك محػػؿٌ عمػػیـ األحكػاـ الشػػرعیٌ لػك اسػػتأجره لتت ك كالصػناعة كالطػػبٌ 

 یكػكف محػبٌلن  ال لتعمػیـ مػا  ارأٌما االسػتئجالبطبلف كحرمة األجرةت ك  لزكمان  فاألحكط
 أجرتو. جكز تك فصحیح  لبلبتبلء

بػػأس بػػػالنكح  كال - أم بمػػا یكػػكف كػػذبان  - یحػػـر النػػكح بالباطػػؿ :32مســ لة 
 .بالحؽٌ 

كػػاف  شػػعران  - نكاقصػػو كمثالبػػو ك ذكػػر یحػػـر ىجػػاء المػػؤمفت كىػػ :33مســ لة 
ةت  إذا اقتضػػػتو المصػػػمحة العاٌمػػػیستحسػػػف ىجػػػاء مطمػػػؽ النػػػاس إاٌل  كال - أك نثػػػران 

 یؤخذ ببدعتو. كيجاء الفاسؽ المبتدع لئبٌل  حینئذو  كاجبان  ما یصیر كربٌ 
ا مػػع ٌمػػإ سػػتقبح التصػػریح بػػویحػػـر الفحػػش مػػف القػكؿت كىػػك مػػا یي  :34مســ لة 

الثػاني مػع الزكجػة دكف  كیجػكز  ؿ مطمقػان الزكجةت فیحـر األكٌ  أحد أك مع غیر  كؿٌ 
 غیرىا.

ا الرشػكة عمػى أك الباطػؿت كأٌمػ تحـر الرشػكة عمػى القضػاء بػالحؽٌ  :35مس لة 
ف حـر عمى الظالـ أخذىا. استنقاذ الحؽٌ   مف الظالـ فجائزةت كا 
ىا مػع تيػا كبیعيػا كشػراؤ ءبلؿ كنشػرىا كقرایحػـر حفػظ كتػب الضػ :36مس لة 
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إذا  ب الضػػبلؿ لنفسػػو أك لغیػػرهت فمػػك أمػػف مػػف ذلػػؾ جػػازت كمػػا یجػػكز مػػاؿ ترتٌػػاحت
العقائػػػد یشػػػتمؿ عمػػػى  كالمقصػػػكد بكتػػػب الضػػػبلؿ مػػػا تكانػػػت ىنػػػاؾ مصػػػمحة أىػػػـٌ 

 كانت مخالفة لمدیف أك المذىب. كاآلراء الباطمة سكاء ما
ـ بػػو كنحػػكه بػػؿ األحػػكط یحػػـر عمػػى الرجػػؿ لػػبس الػػذىب كػػالتختٌ  :37مســ لة 

 ـ األسناف بو أك جعؿ أزرار كتمبیس مقدٌ  لبس أیضان  ف بو مف غیر ؾ التزیٌ تر  لزكمان 

 المباس منو.
فػػػرؽ فػػػي  بمػػػا لػػػیس بكاقػػػعت كال اإلخبػػػار  : كىػػػك تیحػػػـر الكػػػذب :38مســـ لة 

ینصػب قرینػة   یككف في مقاـ اليزؿ مػا لػـ كما یككف في مقاـ الجدٌ  الحرمة بیف ما
اٌل ة عمػػػى ككنػػػو فػػػي مقػػػاـ اليػػػة أك مقالٌیػػػحالٌیػػػ كاألحػػػكط   ففػػػي حرمتػػػو إشػػػكاؿزؿ كا 

 .  لزكمان ترکو
كمثمػو  تبػأس بػو فػبل بػبل قصػد الحكایػة كاإلخبػار  ىػزالن   لخبػر ـ بصكرة اكلك تكمٌ 
و خػػػبلؼ كلكٌنػػػ ا لػػػو كاقػػػعیقصػػػد مػػػف الكػػػبلـ معنػػػى مػػػف معانیػػػو مٌمػػػ التكریػػػة بػػػأف

عػػػف نفسػػػو أك عػػػف المػػػؤمفت بػػػؿ  الكػػػذب لػػػدفع الضػػػرر  و یجػػػكز الظػػػاىرت كمػػػا أٌنػػػ
لئلصػػػػبلح بػػػػیف المػػػػؤمنیفت  الكػػػػذب أیضػػػػان  ت كیجػػػػكز حینئػػػػذو  الحمػػػػؼ كاذبػػػػان  كز یجػػػػ
   التكریة. ر فیيما عمى صكرة عدـ تیسٌ  االقتصار  األحكط كجكبان ك 

االجتنػػاب عنػػو  لزكمػػان  یخمػػؼ فػػي كعػػده فػػاألحكط ا الكػػذب فػػي الكعػػدت بػػأفكأٌمػػ
ا لػػك كػػػاف ميمػػا أمكػػف كلػػػك بتعمیػػؽ الكعػػػد عمػػى مشػػیئة اهلل تعػػػالى أك نحكىػػات كأٌمػػػ

 الكعػد مػع األىػؿ عمػى األحػكط يعمى الخمؼ فيك حراـت حٌتی فػ حاؿ الكعد بانیان 
 .لزكمان 

ؿ السػمطة الجػػائرة بىػیحػـر الػدخكؿ فػي الكالیػات كالمناصػب مػف قً  :39مسـ لة 
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 :  كىك عمى قسمیف
عػػػف  فػػي نفسػػو مػػػع قطػػع النظػػر  فیمػػا إذا كػػاف أصػػؿ العمػػػؿ مشػػركعان  ل:األوّ 

ة مػػف الخػػراج كالمقاسػػمة كالزكػػاة كجبایػػة الحقػػكؽ الشػػرعیٌ  یػػو مػػف قبػػؿ الجػػائرتتكلٌ 
كنحػك  مػة ككػادارة المصػانع كالػدكائر ت ككتعمػیـ العمػكـ المحمٌ رة شرعان بشرائطيا المقرٌ 

 ذلؾ.
 غو أمراف:كىذا یسكٌ 

بػػػأس بػػػو  و الخكانػػػو فػػػي الػػػدیفت فاٌنػػػیكػػػكف لمقیػػػاـ بمصػػػالح المسػػػممیف كا   أف أ.
 عػنيـ كػاف راجحػان  لى المؤمنیف كدفع الضػرر ت بؿ لك كاف بقصد اإلحساف إحینئذو 
 في بعض أنكاعو بالنسبة إلى بعض األشخاص. كاجبان  ما صار بؿ ربٌ 
عمػى نفسػو أك  عمػى التػرؾ بمػا یكجػب الضػرر  اإلكراهت بأف یكعده الجػائر  .ب

 ؽ بػػو بحیػػث یكػػكف اإلضػػرار بػػو أك عمػػى بعػػض مػػف یتعٌمػػ عرضػػو أك مالػػو المعتػػدٌ 

بأبیػو أك أخیػو أك كلػده أك نحػكىـ  كاإلضػرار  تكره عرفػان لمي با بذلؾ الشخص إضراران 
 ة كنحكىا.لتقیٌ  و أمرهت كمثؿ اإلكراه االضطرار ف یيمٌ ممٌ 

الثػػػاني  غو األمػػػر فػػػي نفسػػوت كىػػػذا یسػػػكٌ  مػػػان فیمػػػا إذا كػػاف العمػػػؿ محرٌ  :الثـــاني
ب عمػى یكػف یترتٌػ  ة العمؿ مف حقػكؽ اهلل تعػالى كلػـف عدـ مشركعیٌ ـ إذا كاالمتقدٌ 

ا اتت كأٌمػإلتیاف بو فساد الدیف كاضمحبلؿ حػكزة المػؤمنیف كنحػك ذلػؾ مػف الميٌمػا
تو مػف حقػكؽ النػاس فػاف كػاف فیػو إتػبلؼ الػنفس المحترمػة إذا كػاف عػدـ مشػركعیٌ 

اٌل ارتكابػػو ألجػػؿ اإلكػػراه كنحػػكه مطمقػػان  یجػػز   لػػـ ظ عمػػى  فػػاف كجػػب عمیػػو الػػتحفٌ ت كا 
 ىػك األكثػر  زنػة بػیف األمػریف كتقػدیـ مػاالمكا د بػو فػالبلـزالمتكعٌ  نفسو مف الضرر 

 یسع المقاـ بیانيا. كثیرة ال الشارعت كىنا صكر  ة منيما في نظر یٌ أىمٌ 
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ة المجعكلػػػة بشػػػرائط مػػػا تأخػػػذه الحككمػػػة مػػػف الضػػػرائب الشػػػرعیٌ  :41مســـ لة 
ت انػػان أخػػذه منيػػا بعػػكض أك مجٌ  كالنخیػػؿ یجػػكز  ة عمػػى األراضػػي كاألشػػجار خاٌصػػ
كىػػػك ضػػػریبة النقػػػدت كالمقاسػػػمة كىػػػي ضػػػریبة السػػػيـ مػػػف فػػػرؽ بػػػیف الخػػػراج  بػػػبل

ة المالػػػؾ ذٌمػػػ كتبػػػرأكنحكىمػػػات ككػػػذا المػػػأخكذ بعنػػػكاف الزكػػػاةت  شػػػر النصػػػؼ أك العي 
 مف ذلؾ. ان دٌ یجد بي   بالدفع إلیيا إذا لـ

عمػػى المالػػؾ فػػي أخػػذه منػػو  لػػت شخصػػان الحككمػػة أخػػذه كحكٌ  تباشػػر   بػػؿ لػػك لػػـ
عمػى دفعػو إلػى مػف  ؿ عمیو إذا كاف مجبػكران محكَّ ة الؿ أخذه كبرئت ذمٌ لممحكَّ  جاز 
 لو عمیو. كٌ تح

ى ة كغیػػره حتٌػػعي لمخبلفػة العاٌمػػبػیف الحػػاكـ المخػػالؼ المػػدٌ  فػرؽ فیمػػا ذكػػر  كال
ػػػ الحػػػاكـ المؤالػػػؼت نعػػػـ فػػػي عمػػػكـ الحكػػػـ لمحػػػاكـ الكػػػافر  ط عمػػػى بمػػػدة تسػػػمٌ  فٍ كمى

 .فیو یاطمقتضی االحتمراعاة  یترؾ فبل عمى حككمة الكقت إشكاؿ خركجان 
مو في تكزیعو عمػى طائفػة مػف ككٌ ك  إلى آخر  إذا دفع إنساف ماالن  :41مس لة 

یفيػـ مػف الػدافع اإلذف لػو فػي األخػذ مػف   لػـ ناس ككاف المػدفكع إلیػو مػنيـت فػافال
ف فيػػـ اإلذف جػػاز لػػو األخػػذ منػػو أصػػبلن  یجػػز   ذلػػؾ المػػاؿ لػػـ یأخػػذ منػػو  لػػو أف ت كا 

ف فيػػـ اإلذف فػػي عمػػى  أك أكثػػر  مثػؿ أحػػدىـ أك أقػػؿٌ  حسػب مػػا فيػػـ مػػف اإلذفت كا 
 ما یعطیو لغیره. لو أف یأخذ بمقدار  أصؿ األخذ دكف مقداره جاز 

ف الظػالـ حػبلؿ جػكائز  :42مس لة  ت ككػذا فػي مالػو حرامػان  أفٌ  عمػـ إجمػاالن  كا 
یعمػػـ   أفؼ فیػػو باذنػػوت إاٌل كػػو كالتصػػرٌ أخػػذه منػػو كتممٌ  كػػاف فػػي یػػده یجػػكز   مػػا كػؿٌ 
إف عػرؼ بعینػوت فػاف  ه إلػى مالكػوكجػب ردٌ  - حینئػذو  - مك أخذ منوو غصبت فأنٌ 

ه عمیػو عػاه أحػدىـ كأقػرٌ فػاف ادٌ  تد بػیف جماعػة محصػكرة أعمميػـ بالحػاؿجيؿ كتػردٌ 
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ف ادٌ مو إلیػوت ك و لیس ليـ سػمٌ الباقي أك اعترفكا أنٌ  عػاه أزیػد مػف كاحػد فػاف تراضػكا ا 
اٌل  فػػي حسػػـ الػػدعكلت  الشػػرعيٌ  ف الرجػػكع إلػػى الحػػاكـ تعػػیٌ بصػػمح أك نحػػكه فيػػكت كا 

ف أظيػػػر ك  العمػػػػؿ  تعػػػػٌیفامتنعػػػػكا عػػػػف التراضػػػػي بیػػػػنيـ الجمیػػػػع جيميػػػػـ بالحػػػػاؿ ك  ا 
 أك ككیمو إلجرائيا. م الحاكـ الشرعيٌ تصدٌ لزكمان كاألحكط  تبالقرعة

ف تردٌ  مػع اإلذف مػف  - ؽ بػو عنػومحصػكرة تصػدٌ  د المالؾ بیف جماعة غیر كا 
اٌل  إف كػػاف یائسػػان  - عمػػػى األحػػكط لزكمػػػان  الحػػاكـ الشػػرعيٌ   كجػػػب عػػػف معرفتػػوت كا 
 یصالو إلیو.الفحص عنو إل

 كفػػػافكبیػػػع األ احتػػػراؼ بعػػػض المعػػػامبلت كبیػػػع الصػػػرؼیكػػػره  :43مســـ لة 
ط اشػػتر امػػع ما سػػیٌ  كال امػػان أك حجٌ  اران یكػػكف اإلنسػػاف جػػزٌ  كبیػػع الطعػػاـت كمػػا یكػػره أف

إجػػػارة  غیػػػر یػػػؤجره لػػػذلؾ أك ب بػػػأف ب بضػػػراب الفحػػػؿالتكٌسػػػ جػػػرةت كیكػػػره أیضػػػان األ
 ة.یعطى بعنكاف اليدیٌ  بأس بما ة فبلانیٌ ا لك كاف بقصد المجٌ بقصد العكضت أمٌ 

صػػػػیبت فػػػػاذا كػػػػاف اإلعطػػػػاء بقصػػػػد بیػػػػع أكراؽ الیانى  یجػػػػكز  ال :44مســــ لة 
كمػػا  انػػان ا إذا كػػاف اإلعطػػاء مجٌ ة عػػف الفائػػدة المحتممػػة فالمعاممػػة باطمػػةت كأٌمػػالبدلٌیػػ

التقػػدیریف  بػػأس بػػوت كعمػػى كػػبل فػػبل خیػػرمٌ  إذا كػػاف بقصػػد االشػػتراؾ فػػي مشػػركع
 مػػف مراجعػػة الحػػاكـ الشػػرعيٌ  دَّ بيػػ الؿ المعطػػى لمػػف أصػػابت القرعػػة باسػػمو فالمػػا

 مف أمكاؿ الحکكمة في الدكؿ اإلسبلمٌیة.بشأنو إذا کاف 
 إعطػػاء الػػدـ إلػػى المرضػػى المحتػػاجیف إلیػػوت كمػػا یجػػكز  یجػػكز  :45مســ لة 

 ـ.أخذ العكض في مقابمو عمى ما تقدٌ 
 إذا إاٌل  یحـر حمؽ المحیة كأخذ األجرة عمیو عمػى األحػكط لزكمػان  :46مس لة 

 عمػػى تقػػدیر  إلیػػو لعػػبلج أك نحػػكهت أك خػػاؼ الضػػرر   كػػره عمػػى الحمػػؽ أك اضػػطرٌ أي 
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ة كميانػة شػدیدة ان بالنسبة إلیو كما إذا كاف یكجب سػخریٌ یٌ جو حر تركوت أك كاف ترك
 .كتحٌؿ األجرة عمیو لحمؽا  یجكزميات ففي ىذه المكارد یتحمٌ  ال

 آداب التجارة
ـ أحكػػػاـ التجػػػارة التػػػي یتعاطاىػػػات بػػػؿ یػػػتعمٌ  ؼ أفلممكٌمػػػ یسػػػتحبٌ  :47مســـ لة 

بسػػبب  یجػػب عمیػػو ذلػػؾ إذا كػػاف فػػي معػػرض الكقػػكع فػػي مخالفػػة تكمیػػؼ إلزامػػيٌ 
ذا شػؾٌ تػرؾ الػتعمٌ   یجػػز  ة معاممػة كفسػادىا بسػبب الجيػؿ بحكميػا لػـفػي صػحٌ  ـت كا 

ؼ فیمػػا أخػػذه مػػف لػػو التصػػرٌ  یجػػكز  فػػبل تة كالفسػػادمػػف الصػػحٌ  م  أ لػػو ترتیػػب آثػػار 
ـ أك االحتیػاط كلػك بالصػػمح ا الػتعمٌ ٌمػػف عمیػو إصػاحبو كال فیمػا دفعػو إلیػػوت بػؿ یتعػیٌ 

 ى عمػى تقػدیر ؼ فػي المػاؿ المػأخكذ منػو حتٌػرضػاه بالتصػرٌ  كنحكهت نعػـ إذا أحػرز 

 لو ذلؾ. فساد المعاممة جاز 
یفػػرؽ بػػػیف  فػػػبلكم بػػیف المبتػػػاعیف فػػي الػػثمفت یسػػا أف یسػػػتحبٌ  :48مســ لة 

حػات ؽ بیػنيـ لمرجٌ ا لػك فػرٌ ؿ أك بنقصػوت أٌمػفػي األكٌ  المماكس كغیره بزیادة السعر 
أف ك  تیقیػؿ النػادـ أف بػأس بػوت كیسػتحبٌ  كالعمـ كالتقكل كنحكىا فبل ة كالفقر شرعیٌ 
عنػػػد  عػػػالىاهلل ت ر كأف یكٌبػػػ تد الشػػػيادتیف عنػػػد الجمػػػكس فػػػي السػػػكؽ لمتجػػػارةیتشػػػيٌ 
 یأخذ الناقص كیعطي الراجح. كأف تالعقد

المشػػترم ليػػات ككتمػػاف العیػػب إذا  یكػػره مػػدح البػػائع سػػمعتوت كذـٌ  :49مســ لة 
اٌل  ٌش إلػػى ًغػػ یػػؤدٌ   لػػـ اٌل   حػػـر كمػػا تقػػٌدـت كالحمػػؼ فػػي المعاممػػة إذا كػػاف صػػادقان كا   كا 

ت كالبیػػع فػػي الم ف كػػذلؾت مػػا كػػا بػػؿ كػػؿٌ  فیػػو العیػػب كػػاف المظمػػـ الػػذم یسػػتتر حػػـر
الحاجةت كعمػى المكعػكد باإلحسػافت كالسػكـ  عمى مقدار  كالربح عمى المؤمف زائدان 
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كأف یػدخؿ السػػكؽ قبػػؿ غیػره كالمعاممػػة مػػع  كطمػػكع الشػػمست مػا بػػیف طمػػكع الفجػر 
 كالمحارفیف. مف لـ ینشأ في الخیر 

دة بعػد ا الزیػاطمب تنقیص الثمف بعد العقدت كالزیادة كقػت النػداء لطمػب الزیػادة أٌمػك 
أك المسػػػاحة إذا  ض لمكیػػػؿ أك الػػػكزف أك العػػػدٌ بػػػأس بيػػػات كالتعػػػرٌ  سػػػككت المنػػػادم فػػػبل

بػػؿ األحػػكط اسػػتحبابان تركػػوت  مػػف الخطػػأت كالػػدخكؿ فػػي سػػـك المػػؤمف یحسػػنو حػػذران   لػػـ
 بذلػو البػائع مػا بػذؿ مبیػع لػو غیػر  أك یػادة فػي الػثمف الػذم بذلػو المشػترمكالمراد بو الز 

تيػػا اممػػة بینيمػػات فمػػك انصػػرؼ أحػػدىما عنيػػا أك عمػػـ بعػػدـ تمامیٌ ة المعمػػع رجػػاء تمامٌیػػ
   .كراىة  بینيما فبل

ؿ بعػض أىػؿ البمػد لمػف ىػػك یتكٌكػ عمػى المزایػػدةت كأف ان ككػذا لػك كػاف البیػع مبنٌیػ
 تي الركبػػاف الػػذیف یجمبػػكف السػػمعةتركػػوت كتمٌقػػ غریػػب عنيػػا بػػؿ األحػػكط اسػػتحبابان 

فػؽ ت ككػذا لػك اتٌ كراىػة  أربعػة فراسػخ فػبلمػ  ت فمك بدكف أربعة فراسخ ه إلى ماكحدٌ 
كالصػػػػمح كاإلجػػػػارة  البیػػػػع مػػػػف المعػػػػامبلت الحكػػػػـ غیػػػػر  ـٌ كیعػػػػ ذلػػػػؾ بػػػػبل قصػػػػدت

 كنحكىما.
حػراـ إذا  - كىك حبس السمعة كاالمتنػاع مػف بیعيػا -  االحتكار :51مس لة 

النفػكس  یمحػؽ بيػـ مػف سػائر  ادة القیمة مع حاجة المسممیف كمفزی كاف النتظار 
محترمة إلیيات كلػیس منػو حػبس السػمعة فػي زمػاف الغػبلء إذا أراد اسػتعماليا فػي ال

 رمػػة عنػػد االضػػطرارت كیخػػتٌص قیػػو أك لحفػػظ النفػػكس المحتحكائجػػو كحػػكائج متعمٌ 
بػاختبلؼ الحكـ بالطعاـت كالمػراد بػو ىنػا القػكت الغالػب ألىػؿ البمػدت كىػذا یختمػؼ 

 كػػالكقكد كآالت الطػػبخ أك مػػا یعػػدٌ ؼ عمیػػو تيیئتػػو یتكٌقػػ البمػػدافت كیشػػمؿ الحكػػـ مػػا
ػػمٍ ماتػو كػػالممح كالسَّػمػف مقكٌ  ب عمیػو تػػرؾ مػا یترتٌػػ بسي ف كنحكىمػػات كالضػابط ىػك حى
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 الناس كلیس ليـ طعاـ. 
فػػػػي مطمػػػػؽ مػػػػا یحتػػػػاج إلیػػػػو كػػػػالمبلبس  تػػػػرؾ االحتكػػػػار  كاألحػػػػكط اسػػػػتحبابان 

 ـالمحػػػػرٌ  كالمسػػػػاكف كالمراكػػػػب كاألدكیػػػػة كنحكىػػػػات كیجػػػػب النيػػػػي عػػػػف االحتكػػػػار 
لممحتكػػرت نعػػـ  رة لمنيػػي عػػف المنكػػرت كلػیس لمنػػاىي تحدیػػد السػػعر بالشػركط المقػػرٌ 

الػػػذم ال یكػػػكف  لػػػـز عمػػػى األقػػػؿٌ ة أي بالعاٌمػػػ الػػػذم اختػػػاره مجحفػػػان  لػػػك كػػػاف السػػػعر 
 .مجحفان 

 ّول األالفصل 
 شروط العقد 

بعكضت كالمقصكد بػالعكض ىػك المػاؿ الػذم  نقؿ الماؿ إلى الغیر  : البیع ىك
عف اآلخرت كالغالػب فیػو فػي ىػذه األزمنػة أف یكػكف مػف النقػكدت  فان مى كخى  یجعؿ بدالن 

ض ىكالبػػػػائع كبػػػػاذؿ ةت كبػػػػاذؿ المعػػػػكَّ ضػػػػیٌ ة كالمعكٌ ـ بقصػػػػد العكضػػػػیٌ فػػػػالبیع متقػػػػكٌ 
ا المعاكضػة بػیف المػالیف ضح معنى الشراءت كأٌمػالعكض ىكالمشترمت كمف ذلؾ یتٌ 

ة صػحیحة كالزمػة سػكاء قمٌ ة فيػي معاممػة مسػتضػیٌ ة كالمعكَّ مف دكف قصػد العكضػیٌ 
ة بػػػػالبیع ب عمیيػػػػا األحكػػػػاـ المختٌصػػػػتترتٌػػػػ كال تأكانػػػػا مػػػػف األمتعػػػػة أـ مػػػػف النقػػػػكد

 كخیارم المجمس كالحیكاف دكف ما یشمؿ مطمؽ المعاكضات كحرمة الربا. 
عمػػػى  ظ داؿٌ لفػػػ فػػػي البیػػػع اإلیجػػػاب كالقبػػػكؿت كیقػػػع بكػػػؿٌ  یعتبػػػر  :51مســـ لة 

ف كنحكىػا فػي  (بادلػت)ك (كػتممٌ )ك (بعػت)مثؿ:  فیو یكف صریحان   لـ المقصكدت كا 
نحكىػػا فػػي القبػػكؿت ( ك اشػػتریت)ك (كػػتتممٌ )ك (رضػػیت)ك (قبمػػت)اإلیجػػابت كمثػػؿ: 

یمنػػع   ة أك اليیئػة إذا لػـیقػدح فیػػو المحػف فػي المػػادٌ  ةت كمػا الكال تشػترط فیػو العربٌیػػ
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اإلیجػػػاب إنشػػػاء  مػػػف ظيػػػكره فػػػي المعنػػػى المقصػػػكد عنػػػد أبنػػػاء المحػػػاكرةت كیجػػػكز 
نشػػاء القبػػكؿ بمثػػؿ:  (تكػػتتممٌ )ك (ابتعػػت)ك (اشػػتریت)بمثػػؿ:   (بعػػت)ك (شػػریت)كا 

 .(كتممٌ )ك
بعتػػػؾ )فقػػػاؿ المخاطػػب:  (بعنػػي فرسػػؾ بيػػػذا الػػدینار)إذا قػػػاؿ:  :52مســ لة 

ـٌ  ب األثػػػر كترتٌػػ صػػػحٌ  (فرسػػي بيػػػذا الػػػدینار القبػػػكؿ مػػػف  عمیػػػو بػػػبل حاجػػة إلػػػى ضػػػ
إلػى  طنة لممخاطب فػي نقػؿ الػدینار إعطاء السم إذا كاف المتفاىـ منو عرفان  اآلمر 

كػػػذلؾت كمثمػػػو مػػػا إذا كػػػاف لشػػػخص  األمػػػر  أفٌ  نفسػػػو كنقػػػؿ فرسػػػو إلیػػػوت كالظػػػاىر 
 عمػى المػالكیف أك ككػیبلن  ان كلٌیػ - مػثبلن  - ؼ في المػالیف بػأف كػافالتصرٌ  كاحد حؽٌ 
 عنيما.

ؽ العقػػد المػػكاالة بػػیف اإلیجػػاب كالقبػػكؿ فمػػك قػػاؿ فػػي تحٌقػػ یعتبػػر  :53مســ لة 
ى انصػػػرؼ البػػائع عػػف البیػػػع المشػػترم إلػػػى القبػػكؿ حتٌػػ یبػػادر   فمػػػـ )بعػػت(ائع: البػػ
   . ب عمیو األثریترتٌ   ؽ العقدت كلـیتحقٌ   لـ

 تعتبػػر  و الت كمػػا أٌنػػصػػحٌ  ؿى ًبػػى قى حتٌػػ القبػػكؿ ینصػػرؼ ككػػاف ینتظػػر   ا إذا لػػـأٌمػػ

 .  صحٌ  كحدة المجمس فمك تعاقدا بالتمیفكف فأكقع أحدىما اإلیجاب كقبؿ اآلخر 
ینصػػرؼ البػػائع   إف لػػـ فاٌنيػػا تصػػحٌ  ت)المراسػػمة(المعاممػػة بالمكاتبػػة  كىکػػذا فػػي
 المشترم. ؿى بً ى قى عف بیعو حتٌ 
التطػػابؽ بػػیف اإلیجػاب كالقبػػكؿ فػػي الػثمف كالمػػثمفت كفػػي   یعتبػر :54مســ لة 

ة فیمػا إذا كػاف أحػد كلك بمحاظ مػف تضػاؼ إلیػو الذٌمػ - البیع كالعكضیفحدكد  سائر 
 تخػػیط قمیصػػي( بشػرط أف ذا الكتػػاب بػػدینار بعتػػؾ ىػ)فمػك قػػاؿ:  - اٌیػػالعكضػیف ذمٌ 

أك ىػػػذا الكتػػػػاب بػػػدرىـ أك بشػػػػرط   بػػػػدینار اشػػػتریت ىػػػػذا الػػػدفتر )فقػػػاؿ المشػػػػترم: 
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)اشػػػتریت أك  (تخػػػیط ثػػػكبي يء أك بشػػػرط أفػشػػػرط شػػػ باءتػػػؾ أك بػػػبلأخػػػیط ع أف
اؿ: فقػػػػ (تػػػػؾفػػػػي ذمٌ  بعتػػػػؾ ىػػػػذا الكتػػػػاب بػػػػدینار )أك قػػػػاؿ:  نصػػػػفو بنصػػػػؼ درىػػػػـ(

العقػدت ككػذا فػي نحػك ذلػؾ مػف أنحػاء  یصػحٌ   لػـ (ة زیػدلي في ذٌمػ اشتریتو بدینار )
نصػؼ منػو  اشػتریت كػؿٌ )فقػاؿ:  ( بعتؾ ىذا الكتاب بدینار)االختبلؼت كلك قاؿ: 

 مقتضى االحتیاط فیو.مراعاة یترؾ  ال ة إشكاؿتففي الصحٌ  (بنصؼ دینار
نشػػاء اآلخػػر بشػػي ككػػذا إذا كػػاف إنشػػاء أحػػد الطػػرفیف مشػػركطان   ء عمػػى نفسػػو كا 

أخػیط  ط أفاشػتریتو بشػر )فقػاؿ:  ( بعتػؾ ىػذا الكتػاب بػدینار)كمػا إذا قػاؿ:  مطمقػان 
قبمػت )فقػاؿ:  (أخػیط ثكبػؾ بشػرط أف بعتؾ ىػذا الكتػاب بػدینار ) أك قاؿ: (لؾ ثكبان 

كبػػػبل شػػػرط  بػػػبل إشػػػكاؿ كفػػػي انعقػػػاده مطمقػػػان  ینعقػػػد مشػػػركطان  و الفاٌنػػػ (شػػػرط بػػػبل
 مقتضى االحتیاط فیو.مراعاة ؾ یتر  إشكاؿ فبل

ػػالمفػػظ  ر إذا تعػػذٌ  :55مســ لة  أك الکتابػػة مقامػػو س كنحػػكه قامػػت اإلشػػارة رى لخى
ف  ف مف المفظ.ى مع التمكٌ حتٌ العقد بکؿ  منيما  بؿ یجكز ف مف التككیؿت تمكٌ  كا 

ینشئ البائع البیع باعطائػو المبیػع إلػى  البیع بالمعاطاةت بأف عیق :56مس لة 
تيا فػرؽ فػي صػحٌ  ینشئ المشترم القبكؿ باعطاء الثمف إلى البػائعت كالالمشترمت ك 

قد تحصؿ باعطاء البائع المبیع كأخػذ المشػترم بػبل كالحقیرت ك  بیف الماؿ الخطیر 
ة أك باعطػاء المشػترم الػثمف كأخػػذ فػي الذٌمػ ان ٌیػػإعطػاء منػوت كمػا لػك كػاف الػثمف كمٌ 

 ة.في الذمٌ  ان یٌ مٌ البائع لو ببل إعطاء منوت كما لك كاف المثمف ك
 فػػي البیػػع جمیػػع مػػا یعتبػػر  ة البیػػع المعاطػػاتيٌ فػػي صػػحٌ  یعتبػػر  :57مســ لة 
جمیػػػػػع فیيػػػػػا ت یثبػػػػػمػػػػػف شػػػػػرائط العقػػػػػد كالعكضػػػػػیف كالمتعاقػػػػػدیفت كمػػػػػا  بالصػػػػػیغة
 بالصػػػیغةعمػػػى نحػػػك ثبكتيػػػا فػػػي البیػػػع  - اآلتیػػػة إف شػػػاء اهلل تعػػػالى - الخیػػػارات



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼع 

 (.ٗٓسیأتي في المسألة ) قد کمافي العؼ منيا عمى اشتراطو یتكقٌ  ى ماحتٌ 
ؿ ػػػػػػالمعػػػامبلت ب ر ػػػػػف سائػػػػػع مػػػػػالبی اة فػػي غیػػػر ػػػػػالمعاط رمػػػػػتج :58مســـ لة 

كالنكػػاح ةت فػػي مػػكارد خاٌصػػ تجػػرم نعػػـ ال - حتٌػػی الػػرىف كالكقػػؼ - اتػػػػاإلیقاع
 .كالعيد كالیمیف كالطبلؽ كالنذر 

ة فػػي مػػدٌ  ط خیػػار كػػاف شػػر لمشػػرط سػػكاء أقابػػؿ  البیػػع المعاطػػاتيٌ  :59مســ لة 
قاصػدیف  منيمػا مالػو إلػى اآلخػر  أـ غیرىمػات فمػك أعطػى كػؿٌ  نة أـ شرط فعػؿمعیٌ 

 مػػثبلن  - إلػػى سػػنة ي الخیػػار اؿ أحػػدىما فػػي حػػاؿ التعػػاطي: جعمػػت لنفسػػالبیػػعت كقػػ
الشػرط فػي  ت ككػذا إذا ذكػر ان شرط الخیػارت ككػاف البیػع خیارٌیػ صحٌ  كقبؿ اآلخر  -

 عمیو. ان یٌ المقاكلة ككقع التعاطي مبن
حاصػؿ حػیف العقػد سػكاء  غیػر  ى أمػر تعمیػؽ البیػع عمػ یجكز  ال :61مس لة 

أـ جيػػؿ حصػػكلو  (اليػػبلؿ بعتػػؾ إذا ىػػؿٌ )حصػػكلو بعػػد ذلػػؾت كمػػا إذا قػػاؿ:  ـى ًمػػعى أ
مجيػكؿ الحصػكؿ حػاؿ  عمػى أمػر  الك  ( )بعتػؾ إذا كلػد لػي كلػد ذكػركما لك قاؿ: 

ا مػػع مػػع جيمػػو بػػذلؾت أٌمػػ (ـ الجمعػػةبعتػػؾ إف كػػاف الیػػكـ یػػك )كمػػا إذا قػػاؿ:  العقػػد
 . زائجعممو بو ف

عمػػػـ برضػػػا  اه بالعقػػػد الفاسػػػدت فػػػافإذا قػػػبض المشػػػترم مػػػا اشػػػتر  :61مســـ لة 
اٌل لػو التصػرٌ  ى مػع فسػاد العقػد جػاز ؼ فیو حتٌ البائع بالتصرٌ   كجػب عمیػو ؼ فیػو كا 

ذا تمػؼردٌ  اف مثمػػو إف كػػ كجػػب عمیػو ردٌ  - لػػك مػػف دكف تفػریطك  - ه إلػى البػػائعت كا 
ت ككذا الحكـ في الػثمف إذا قبضػو البػائع بػالبیع الفاسػدت ان كقیمتو إف كاف قیمیٌ  ان مثمیٌ 

ذا كػػاف المالػػػؾ مجيػػػكالن  فػػػرؽ فػػػي  جػػػرل عمیػػػو حكػػػـ المػػػاؿ المجيػػػكؿ مالكػػػوت كال كا 
جمیػع ذلػػؾ بػػیف العمػػـ بػػالحكـ كالجيػػؿ بػػوت كلػػك بػػاع أحػػدىما مػػا قبضػػو كػػاف البیػػع 
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كسػػػیأتي الكػػػبلـ فیػػػو إف شػػػػاء اهلل  تالمالػػػؾ تو عمػػػى إجػػػػازةفػػػت صػػػحٌ كتكقٌ  ان فضػػػكلیٌ 
 تعالى. 

 الفصل الثاني
 شروط المتعاقدین

 : مكرمف المتعاقدیف أي  یشترط في كؿٌ  :62مس لة 
ف كػػاف ممٌیػػ فػػي مالػػو عقػػد الصػػبيٌ  یصػػحٌ  : البمػػكغت فػػبللاألوّ  یكػػف   ت إذا لػػـزان كا 

ف كػػاف باذنػػو إذا كػػاف الصػػبيٌ  تبػػاذف الػػكليٌ   فػػي إاٌل  تؼفػػي التصػػرٌ  مسػػتقبٌلن  بػػؿ كا 
يػا تصػٌح لمعاممتيػا فانٌ  ز الممٌیػ م الصػبيٌ األشیاء الیسیرة التػي جػرت العػادة بتصػدٌ 

 ككػیبلن  ككػاف الصػبيٌ  إذا كانت المعاممة مف الػكليٌ فیما  ت کما تصحٌ منو باذف كلٌیو
بػػاذف  الغیػػر  فػػي مػػاؿ يٌ بت معاممػػة الصػػكػػذا إذا كانػػىك  تعنػػو فػػي إنشػػاء الصػػیغة

ف لـ ومالك  اٌنيا تقع صحیحة.ت فف الكليٌ یكف باذ  كا 
ف كاف قاصدان  عقد المجنكف یصحٌ  ت فبل: العقؿالثاني  إنشاء البیع. كا 

بیػػػع المكػػػره  یصػػحٌ  فػػػبل - بمعنػػى االسػػػتقبلؿ فػػي اإلرادة -  : االختیػػػارالثالــث
بػو  كشراؤهت كىػك مػف یػأمره غیػره بػالبیع أك الشػراء عمػى نحػك یخػاؼ مػف اإلضػرار 

البیػػػع أك  فػػػي صػػػدكر  دخػػػؿه  مػػػف الغیػػػر  الضػػػرر  بحیػػػث یكػػػكف لخػػػكؼ تلػػػك خالفػػػو
ف  لػػـ ا لػػكالشػػراء منػػوت كأٌمػػ حصػػؿ لػػو الخػػكؼ مػػف تركػػو كمػػا  یكػػف لػػو دخػػؿ فیػػو كا 

   ة.بالصحٌ   یضرٌ  المحتمؿ أك المعمكـ فبل بالضرر  یكف مبالیان   لـ لك
ف و یصػحٌ إلى البیع أك الشراء فانٌ   ككذا إذا اضطرٌ  كمػا  تإلیػو ه الغیػر اضػطرٌ  كا 

بیعيػات  و یصػحٌ  ببیػع داره فباعيػا فاٌنػیمكنػو إاٌل   مػف المػاؿ كلػـ ره بدفع مقػدار لك أم
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مػػػػع ثالػػػػثت كمػػػػا لػػػػك تكاطئػػػػا عمػػػػى  ر بمكاطػػػػأة الغیػػػػ نعػػػػـ إذا حصػػػػؿ االضػػػػطرار 
عمػى الثػاني إزاء  - مػثبلن  - إلى بیع خاتمو  یحبسو أحدىما في مكاف لیضطرٌ  أف

ؼ فیػػو إلػػى التصػػرٌ   اضػػطرٌ  فسػػاد المعاممػػة كضػػمانو لمػػاحکػػـ ببػػو رمقػػو  مػػا یسػػدٌ 
 ة.بقیمتو السكقیٌ 
ف كػاف األحػكط لك رضي المكره بالبیع بعد زكاؿ اإلكراه صػحٌ  :63مس لة   كا 

 تجدید العقد. حینئذو  استحبابان 
كػػػره أحػػػد الشخصػػیف عمػػػى بیػػع دارهت كمػػػا لػػك قػػػاؿ الظػػػالـ: إذا أي  :64مســ لة 

إذا عمػػـ ا بطػػؿ البیػعت كأٌمػمنػو  فبػػاع أحػدىما داره خكفػان  (فمیبػع زیػد أك عمػرك داره)
 البیع. باعيا صحٌ عمى البیع ك  إقداـ اآلخر 
كػػره عمػػى بیػػع داره أك فرسػػو فبػػاع أحػػدىما بطػػؿت كلػػك بػػاع لػػك أي  :65مســ لة 

إذا كػػػاف  بطػػػؿ فیيمػػػا جمیعػػػان  دفعػػػةن  ت كلػػػك باعيمػػػا جمیعػػػان بعػػػد ذلػػػؾ صػػػحٌ  اآلخػػػر 
اٌل  تلئلكػػراه دخػػؿ فػػي بیعيمػػا مجتمعػػیف كمػػا فػػي بیػػع أحػػدىما منفػػردان  البیػػع   صػػحٌ كا 

 بالنسبة إلى كمیيما.
ةت تػػو فباعيػػا مػػع كلػػدىا بطػػؿ بیػػع الداٌبػػلػػك أكرىػػو عمػػى بیػػع دابٌ  :66مســ لة 

یمكػف حفظػو    إذا كاف لئلكراه دخؿ في بیعو معيات كمػا لػك لػـبیع الكلد إاٌل  كصحٌ 
 و. مٌ مع بیع أي 

 عنػػػػو بغیػػػػر  يفػػػػي صػػػػدؽ اإلكػػػػراه عػػػػدـ إمكػػػػاف التفٌصػػػػ یعتبػػػػر  :67مســــ لة 

ي بالتكریػػة كلػػك مػػف جيػػة الغفمػػة عػػدـ إمكػػاف التفٌصػػأیضػػان فیػػو  ؿ یعتبػػر تكریػػةت بػػال
 .عنيا أك الجيؿ بيا أك حصكؿ االضطراب المانع عف استعماليا أك نحك ذلؾ

عػػدـ اإلتیػػاف بمػػا  عمػػى تقػػدیر  الػػذم یخافػػو المػػراد مػػف الضػػرر  :68مســ لة 



ًّ  -كتاب التجارة   ؿع/  البيك الفـول

عمػى بعػض  كأشػأنوت  كأ مالػو كأالكاقع عمى نفسو  الضرر  یعـٌ  ماىك كره عمیو أي 
 صػحٌ  إكػراهت فمػك بػاع حینئػذو  كػف كػذلؾ فػبلی  لػـ فمػك تأمره وف یيمٌ ؽ بو ممٌ مف یتعمٌ 
 البیع.

 البیع الفضوليّ 
ؼ الناقػػػؿت كػػػأف لمتصػػػرٌ  یكػػػكف مالكػػػان  أف - مػػػف شػػػركط المتعاقػػػدیف - :الرابـــع
 سمىػؼ فیػو لسػفو أك فى عػف التصػرٌ  أف یكػكف محجػكران  لمشػيء مػف غیػر  یككف مالكان 

مػف قبمػو أك  عػف المالػؾ أك مأذكنػان  أك غیرىما مف أسباب الحجرت أك یككف ككػیبلن 
تو فػػت صػػحٌ البیػػع بػػؿ تكقٌ  یصػػحٌ   ؼ لػػـلمتصػػرٌ  یكػػف العاقػػد مالكػػان   لػػـ عمیػػوت فمػػك ان كلٌیػػ

اٌل  صػػحٌ  ؼت فػػاف أجػػاز عمػػى إجػػازة المالػػؾ لمتصػػرٌ   ة العقػػد الصػػادر  بطػػؿت فصػػحٌ كا 

ة عقػد السػفیو عمػى إجػازة زة المالػؾت كصػحٌ ؼ عمػى إجػامالؾ العیف تتكٌقػ مف غیر 
اٌل  فاف أجازكا صػحٌ س عمى إجازة الغرماء مَّ فى ة عقد المي ت كصحٌ الكليٌ   بطػؿت كىػذا كا 

   .()عقد الفضكليٌ  ى بػىك المسمٌ 
 ال أثػر  اإلجػازة بعػد الػردٌ  أفٌ )رضكاف اهلل تعػالی عمػیيـ( بیف الفقياء  كالمشيكر 

 ا الػردٌ كأٌمػ مقتضػى االحتیػاط فیػوتمراعػاة یتػرؾ  فػبل یخمك عف إشكاؿ و الليا كلكنٌ 
 .ببل إشكاؿ لو بعد اإلجازة فبل أثر 

ت فػاف أجػازه المالػؾ لك منع المالؾ مف بیع مالو فباعػو الفضػكليٌ  :69مس لة 
 لممنع السابؽ في البطبلف. ت كال أثر صحٌ 

 یصػػػحٌ   و یرضػػػى بػػػالبیع فباعػػػو لػػػـإذا عمػػػـ مػػػف حػػػاؿ المالػػػؾ أٌنػػػ :71مســـ لة 
 تو عمى اإلجازة.فت صحٌ كتكقٌ 
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أك  تو مالػػؾمػػاؿ غیػػره عػػف نفسػػو العتقػػاده أٌنػػ إذا بػػاع الفضػػكليٌ  :71مســ لة 
البیػع كیكػكف  فأجػازه المالػؾ لنفسػو صػحٌ   - كمػا فػي الغاصػب - لبنائو عمى ذلؾ

 الثمف لو.
فػػػػي  دَّ بيػػػػ ت بػػػؿ الؽ اإلجػػػازة الرضػػػػا البػػػػاطنيٌ یكفػػػي فػػػػي تحٌقػػػػ ال :72مســــ لة 

عػؿ مثػؿ: أخػذ الػثمف أك كنحكىمػات أك ف (أجزت)ك (رضیت)قيا مف قكؿ مثؿ: تحقٌ 
 أك إجازة العقد الكاقع عمیو أك نحك ذلؾ. تذف في بیعوبیعو أك اإل
 تان انقبلبٌیػ ة العقػد مػف حػیف كقكعػو كشػفان اإلجازة كاشفة عف صحٌ  :73مس لة 

ؽ العقػػػد فػػػي زمػػػف حػػػدكث اإلجػػػازةت فنمػػػاء ة مػػػف حػػػیف تحٌقػػػالممكٌیػػػ بمعنػػػى اعتبػػػار 
حػػػیف العقػػد إلػػػى حػػػیف اإلجػػازة ممػػػؾ لمالػػػؾ المبیػػع كنمػػػاء المبیػػػع ممػػػؾ  الػػثمف مػػػف
 لممشترم.

فػػاف أجػػازه  تف خبلفػػوفتبػػیٌ  أك ككػػیبلن  ان اعتقػػاد ككنػػو كلٌیػػبلػػك بػػاع  :74مســ لة 
ف ردٌ  المالػػػؾ صػػػحٌ  أك  ان ف ككنػػػو كلٌیػػػفتبػػػیٌ  ان بطػػػؿت كلػػػك بػػػاع باعتقػػػاد ككنػػػو أجنبٌیػػػ كا 

مػػف دكف  - البیػػع صػػحٌ  ف ككنػػو مالكػػان یٌ یحػػتج إلػػى اإلجػػازة كلػك تبػػ  كلػػـ صػػحٌ  ككػیبلن 
اٌل ففػػػػي الصػػػػحٌ   - حاجػػػػة إلػػػػى إجازتػػػػو ة إشػػػػکاؿ فیمػػػػا لػػػػك كػػػػاف البیػػػػع لنفسػػػػوت كا 

 .مقتضى االحتیاط فیومراعاة یترؾ  فبل
ا ٌمػػػإ - ممكػػػو قبػػػؿ إجػػػازة المالػػػؾ َـّ ثيػػػ لػػػك بػػػاع مػػػاؿ غیػػػره فضػػػكالن  :75مســـ لة 
حو ییمکػػػف تصػػػػح یػػػع كالبطػػػػؿ الب - رثاختیػػػاره كػػػاإل الشػػػراء أك بغیػػػػر باختیػػػاره ك

 باجازة نفسو.
 صػحٌ  فباعػو المالػؾ مػف شػخص آخػر  لػك بػاع مػاؿ غیػره فضػكالن  :76مس لة 
 تو إجازة المالؾ كال المشترم.تنفع في صحٌ  كال تكبطؿ بیع الفضكليٌ  بیع المالؾ



ًّ  -كتاب التجارة   طغ/  البيك الفـول

ؽ اإلجازة مػف المالػؾت فػاف تتحقٌ   ماؿ غیره كلـ إذا باع الفضكليٌ  :77مس لة 
ف كانػػػت فػػػي یػػػد البػػػائع جػػػاز كانػػػت العػػػیف فػػػي یػػػد  لممالػػػؾ  المالػػػؾ فػػػبل إشػػػكاؿت كا 

ف كػػاف البػػائع قػػد دفعيػػا إلػػى المشػػترم جػػاز  لػػو الرجػػكع عمػػى  الرجػػكع بيػػا عمیػػوت كا 
ف كانػػت تالفػػة رجػػع عمػػى البػػائع إفمػػف البػػائع كالمشػػترمت ك  كػػؿ   یػػدفعيا إلػػى   لػػـ ا 

كبقیمتيػػػا إف  ةتإف كانػػػت مثمٌیػػػ دفعيػػػا إلیػػػو بمثميػػػا عمػػػى أحػػػدىما إفالمشػػػترمت أك 
 ة.كاف قیمیٌ 

مػػػف مضػػػمكنةت كلممالػػػؾ الرجػػػكع بيػػػا عمػػػى  المنػػػافع المسػػػتكفاة :78مســـ لة 
ا كانػت مٌمػ كنحكىػا مثػؿ المػبف كالصػكؼ كالشػعر  ةاستكفاىات ككذا الزیػادات العینٌیػ

 ا المنػػػافع غیػػػر يػػػا مضػػػمكنة عمػػػى مػػػف اسػػػتكلى عمیيػػػا كػػػالعیفت أٌمػػػةت فانٌ لػػػو مالٌیػػػ

تػػػػة یبعػػػػد التفصػػػػیؿ فیيػػػػا بػػػػیف المنػػػػافع المفكٌ  كاؿت كالالمسػػػػتكفاة ففػػػػي ضػػػػمانيا إشػػػػ
تػػػػة كالمقصػػػػكد بالمنػػػػافع المفكٌ  تؿ دكف الثانیػػػػةبثبػػػػكت الضػػػػماف فػػػػي األكٌ  تكالفائتػػػػة

تكػػكف كػػذلؾ كمنفعػػة  كبالفائتػػة مػػا الكسػػكنى الػػدارت  الكجػػكد عرفػػان  رةتكػػكف مقػػدٌ  مػػا
 . ة لئلیجارالمعدٌ  ة غیر الكتب الشخصیٌ 

كجػػكد مثمػػو فػػي الصػػفات التػػي تختمػػؼ  مػػا یكثػػر  : ىػػك المثمػػيٌ  :79مســ لة 
كاألقمشػة  كانػيیككف كػذلؾت فػاآلالت كاأل ما ال : ىك كالقیميٌ  تباختبلفيا الرغبات

ة مػػػػف األصػػػػمیٌ  الجػػػػكاىر ت ك المعمكلػػػػة فػػػػي المعامػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذا الزمػػػػاف مػػػػف المثمػػػػيٌ 
 .د كاأللماس كالفیركزج كنحكىا مف القیميٌ الیاقكت كالزمرٌ 

 - مػػف زمػػاف القػػبض إلػػى زمػػاف األداء كتػػت قیمػػة القیمػػيٌ إذا تفا :81مســ لة 
فػػػي القیمػػػة المضػػػمكف بيػػػا قیمػػػة زمػػػاف  المػػػدار ف - تيػػػابسػػػبب كثػػػرة الرغبػػػات كقمٌ 

ف كػػاف األحػػكط األكلػػى التراضػػي كالتصػػالح فیمػػا بػػو التفػػاكت بػػیف قیمػػة  تالتمػػؼ كا 
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 زماف القبض كالتمؼ كاألداء.
 ة فعمػػى البػػائع الفضػػكليٌ لفضػػكلیٌ المالػػؾ المعاممػػة ا ضً یمػػ  إذا لػػـ :81مســ لة 

ى إلى المشترمت فاذا رجػع المالػؾ عمػى المشػترم ببػدؿ العػیف الثمف المسمٌ  أف یردٌ 
الػػػػثمف  مػػػػف المثػػػػؿ أك القیمػػػػةت فمػػػػیس لممشػػػػترم الرجػػػػكع عمػػػػى البػػػػائع فػػػػي مقػػػػدار 

   ع في الزائد عمیو إذا كاف مغركران.كیرج تىالمسمٌ 
ذا رجع المالؾ عمى البائع رجع البائع ى الػثمف المسػمٌ  عمى المشػترم بمقػدار  كا 

ذا رجػػع ان یرجػػع فػػي الزائػػد عمیػػو إذا كػػاف غػػارٌ  كال تیكػػف قػػد قػػبض الػػثمف  إذا لػػـ ت كا 
المالػػػؾ عمػػػى المشػػػترم ببػػػدؿ نمػػػاء العػػػیف مػػػف الصػػػكؼ كالمػػػبف كنحكىمػػػا أك بػػػدؿ 

  ؾ.ذل المنافع المستكفاة أك غیر 
البػػػائع  بػػػأفٌ  جػػػاىبلن بػػػأف كػػػاف  - مػػػف قبػػػؿ البػػػائع كػػػاف المشػػػترم مغػػػركران فػػػاف 
 - و مالػؾلػو منػو أٌنػ أك ظيػر  تو مالؾفأخبره البائع بأنٌ  كاف البائع عالمان ك  فضكليٌ 

فرجػػع المشػػترم عمػػى البػػائع بجمیػػع  یكػػف   لػػـ الخسػػارات التػػي خسػػرىا لممالػػؾت كا 
 - جػػاىبلن  بالحػػاؿ أك كػػاف البػػائع أیضػػان  كمػػا إذا كػػاف عالمػػان  - مػػف البػػائع مغػػركران 

   بشيء مف الخسارات المذككرة.عمیو  یرجع  لـ
ذا رجػػع المالػػؾ عمػػى البػػائع ببػػدؿ النمػػاءات مػػف  فػػاف كػػاف المشػػترم مغػػركران ت كا 

فالبػػائع یرجػػع   قبػػؿ البػػائع لػػـ مػػف قبػػؿ البػػائع  یكػػف مغػػركران   لػػـ عمػػى المشػػترمت كا 
ككػذا الحػاؿ فػي جمیػع المػكارد ت یو في الخسارة التػي خسػرىا لممالػؾرجع البائع عم
و إف رجػػع المالػػؾ عمػػى فیيػػا األیػػدم العادیػػة عمػػى مػػاؿ المالػػؾت فاٌنػػ التػػي تعاقبػػت

اٌل  تمنػػو یكػػف مغػػركران   لػػـ السػػابؽ رجػػع السػػابؽ عمػػى البلحػػؽ إف یرجػػع عمػػى    لػػـكا 
ف رجػػػع المالػػػؾ عمػػػى البلحػػػؽ لػػػـ  مػػػع ككنػػػو إاٌل  تیرجػػػع إلػػػى السػػػابؽ  البلحػػػؽت كا 
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   .منو مغركران 
كالزكػػػاة المعزكلػػػةت  - المممػػكؾ لشػػػخص خػػػاٌص  ككػػذا الحكػػػـ فػػػي المػػػاؿ غیػػػر 
نػػة أك فػػي مصػػمحة معیٌ  نػػة أك غیػػر فػػي جيػػة معیٌ  كمػػاؿ الكقػػؼ المجعػػكؿ مصػػرفان 

ككػذا مػع  تیرجع عمى ذم الید عمیو مع كجكده الكليٌ  فافٌ  - شخص أك أشخاص
 . تمفو عمى النيج المذككر

البیػػع فیمػػا  لػػك بػػاع إنسػػاف ممكػػو كممػػؾ غیػػره صػػفقة كاحػػدة صػػحٌ  :82مســ لة 
اٌل  فػػاف أجػػازه صػػحٌ  تة بیػػع غیػػره عمػػى إجػػازة المالػػؾفػػت صػػحٌ یممػػؾت كتكقٌ   فػػبلت كا 

فمػػػو فسػػػخ البیػػػع باإلضػػػافة إلػػػى  تةض الصػػػفقتػػػبعٌ  یكػػػكف لممشػػػترم خیػػػار  كحینئػػػذو 
 یممكو البائع.  ما

 ـ كػػؿٌ یقػػكٌ  أف :كاحػػد منيمػػا مػػف الػػثمف ة كػػؿٌ طریػػؽ معرفػػة حٌصػػ :83مســ لة 
ة مػف الػثمف نسػبتيا إلػى الػثمف ةت فیرجع المشػترم بحٌصػمف المالیف بقیمتو السكقیٌ 
البػػائع إلػػى مجمػػكع القیمتػػیفت فػػاذا كانػػت قیمػػة مالػػو عشػػرة  نسػػبة قیمػػة مػػاؿ غیػػر 

قػى كقیمة ماؿ غیره خمسة كالثمف ثبلثة یرجع المشترم بكاحد كىك ثمػث الػثمف كیب
یكػػف لبلجتمػػاع دخػػؿ فػػي زیػػادة القیمػػة   ىػػذا إذا لػػـت لمبػػائع اثنػػاف كىمػػا ثمثػػا الػػثمف

   .كنقصيا
 منيما في حاؿ االنضػماـ إلػى اآلخػر كذلؾ كجب تقكیـ كؿ   ا لك كاف األمر أمٌ 

فیؤخػػذ مػػػف الػػػثمف بتمػػػؾ  تكاحػػػد منيمػػػا إلػػى مجمػػػكع القیمتػػػیف تنسػػػب قیمػػػة كػػؿٌ  َـّ ثيػػ
إذا بػػػػاع الفػػػػرس كميرىػػػػا بخمسػػػػةت ككانػػػػت قیمػػػػة الفػػػػرس فػػػػي حػػػػاؿ  مػػػػثبلن  تالنسػػػبة

بػالعكس فمجمػكع القیمتػیف  ير ةت كفي حاؿ االنضماـ أربعةت كقیمة الماالنفراد ستٌ 
كىمػا اثنػاف مػػف  - البػػائع رجػع المشػترم بخمسػػیف عشػرةت فػاف كانػػت الفػرس لغیػر 
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ف كػػاف الميػػر  - الػثمف رجػػع المشػػترم  البػػائع لغیػر  كبقػػي لمبػػائع ثبلثػة أخمػػاست كا 
 كبقي لمبائع اثناف. تكىك ثبلثة بثبلثة أخماس الثمف

ة فبػػػػاع خصػػػػیف عمػػػػى السػػػػكیٌ مشػػػػتركة بػػػػیف ش إذا كانػػػػت الػػػػدار  :84مســــ لة 
المػػراد نصػػؼ نفسػػو أك نصػػؼ  أحػػدىما نصػػؼ الػػدارت فػػاف قامػػت القرینػػة عمػػى أفٌ 

ف لػػـؼ فػػي النصػػفیف عمػػؿ عمػػى القرینػػةت ك غیػػره أك نصػػ يء ػتقػػـ القرینػػة عمػػى شػػ  ا 
 . مف ذلؾ حمؿ عمى نصؼ نفسو ال غیر

 شؤونهمو  أموال الصغار  والیة التصّرف في
ف عػػبل التصػػرٌ  لػػؤلب كالجػدٌ  یجػػكز  :85مســ لة   ؼ فػػي مػػاؿ الصػػغیر لػػؤلب كا 

اإلذف  یعتبػػر  فػػي الكالیػػة فػػبل منيمػػا مسػػتقؿٌ  بػػالبیع كالشػػراء كاإلجػػارة كغیرىػػات ككػػؿٌ 
العدالػػػػػة فػػػػي كالیتيمػػػػات كال أف تكػػػػػكف مصػػػػمحة فػػػػػي  عتبػػػػر مػػػػف اآلخػػػػرت كمػػػػػا ال تي 

  .فيمات بؿ یكفي عدـ المفسدة فیوتصرٌ 
ػػ لػػـز اختیػػار  بػػیف الصػػالح كاألصػػمح األمػػر  نعػػـ إذا دار   اختیػػار  دٌ الثػػاني إذا عي

فػي مصػمحة الصػغیرت كمػا لػك  مػف الػكليٌ  تفریطػان  - العقبلئيٌ  في النظر  - ؿاألكٌ 
لػػو  یجػكز  فػبل مػف قیمػة المثػؿ كأمكػف بیعػو بػأكثر  إلػى بیػع مػاؿ الصػغیر   اضػطرٌ 

بیعػػو بزیػػادة درىػػـ عػػف قیمػػة المثػػؿ  بػػیف األمػػر  ككػػذا لػػك دار  تالبیػػع بقیمػػة المثػػؿ
البیػػع  یجػػز   لػػـ - أك نحػػك ذلػػؾ لیفالخػػتبلؼ األمػػاكف أك الػػداٌل  - كزیػػادة درىمػػیف

ف كانت فیو مصمحة إذا عي  باألقؿٌ     . في ماؿ الصغیر عرفان  ذلؾ تساىبلن  دٌ كا 
دة عمػػػى عمػػػى المصػػػمحة أك عػػػدـ المفسػػػ ؼ مشػػػتمبلن فػػػي كػػػكف التصػػػرٌ  كالمػػػدار 

 ؼ الػػػكليٌ فمػػػك تصػػػرٌ  تبإلػػػى عمػػػـ الغیػػػ بػػػالنظر  العقػػػبلء ال ككنػػػو كػػػذلؾ فػػػي نظػػػر 
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ؼت كلػػك العقػػبلء بطػػؿ التصػػرٌ  و لػػیس كػػذلؾ فػػي نظػػر ف أٌنػػباعتقػػاد المصػػمحة فتبػػیٌ 
 إذا كانػت فیػػو مصػػمحة بنظػػر  إلػػى عمػـ الغیػػب صػػحٌ  و لػػیس كػذلؾ بػػالنظر ف أٌنػػتبػیٌ 

 العقبلء.
ما  باجارتو لعمؿو  ؼ في نفس الصغیر التصرٌ  لؤلب كالجدٌ  یجكز  :86مس لة 

نعػػـ لػػیس  تشػػؤكنو مثػػؿ تزكیجػػو فػػي المعامػػؿت ككػػذلؾ فػػي سػػائر  و عػػامبلن ًمػػعٍ أك جى 
غ لمفسػػخت كىبػػة ليمػػا فسػػخ نكاحػػو عنػػد حصػػكؿ المسػػكٌ  كلکػػف ليمػا طػػبلؽ زكجتػػوت

  .ة في عقد المتعةالمدٌ 
كتقػػػدیـ  ته عػػػف المفسػػػدةخمػػػكٌ  فيما فػػػي نفػػػس الصػػػغیر كیشػػػترط فػػػي نفػػػكذ تصػػػرٌ 
فيما ا تقػػٌدـ فػػي تصػػرٌ بینػػو كبػػیف الصػػالح عمػػى نحػػك مػػ األصػػمح عنػػد دكراف األمػػر 

 في مالو.
إلػػى شػػخص بالكالیػػة بعػػد مكتػػو عمػػى  إذا أكصػػى األب أك الجػػدٌ  :87مســ لة 

عمػیيـ بمنزلػة المكصػي تنفػذ  ان المكصػى إلیػو كلٌیػ ةت كصار القاصریف نفذت الكصیٌ 
ا كػػػاف لممكصػػػي ؽ بيػػػـ مٌمػػػیتعٌمػػػ المصػػػمحة فػػػي جمیػػػع مػػػافاتو مػػػع الغبطػػػة ك تصػػػرٌ 

ي جيػة ف تػكلٌ یعػیٌ   أفإاٌل  - وتػزكیجيـ یػأتي فػي محٌمػ عمى كػبلـ فػي - الكالیة فیو
الرشػد كالكثاقػةت  شػترط فػي الكصػيٌ كیي  تعمیػو فیقتصػر  مخصكصػان  فان ة كتصػرٌ خاصٌ 
   .شترط فیو العدالةتي  كال

ة األب بالكالیػػة كصػػیٌ  تصػػحٌ  ة فقػػد اآلخػػرت فػػبلة الكصػػیٌ شػػترط فػػي صػػحٌ كمػػا یي 
كالیة عمى حفیػده مػع كجػكد األبت بال ة الجدٌ كصیٌ  ت كالعمى الطفؿ مع كجكد الجدٌ 

ففػي  فػي حػاؿ كجػكده ال أكصى أحػدىما بالكالیػة عمػى الطفػؿ بعػد فقػد اآلخػر  كلك
 .مقتضى االحتیاط فیومراعاة یترؾ  ت فبلتيا إشكاؿصحٌ 
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ألحػػػدىما كالیػػػة عمػػػى  لػػػؤلب كالكصػػػيٌ  األب كالجػػػدٌ  لػػػیس لغیػػػر  :88مســـ لة 
ؼ أحػد ىػؤالء أك أخان كبیػرانت فمػك تصػرٌ  ـٌ ؤلي ان لان أك جدٌ مٌ ان أك أي الصغیرت كلك كاف عمٌ 

ؼ عمػى إجػازة تكٌقػك  یصػحٌ   شػؤكنو لػـ سػائر فػي أك فػي نفسػو أك  في ماؿ الصػغیر 
 .الكليٌ 

 - كػكف لمحػاكـ الشػرعيٌ ألحػدىما ت كالكصػيٌ  إذا فقد األب كالجدٌ  :89مس لة 
بالغبطػػػة  مشػػػركطة ؼ فػػػي أمػػػكاؿ الصػػػغار كالیػػػة التصػػػرٌ  - ىػػػك المجتيػػػد العػػػادؿك 
 عمػى مػا إذا كػاف فػي تركػو الضػرر  لو االقتصػار استحبابان بؿ األحكط  تالصبلحك 

یتمػػؼت كمػػع فقػػد  فیبیعػػو لػػئبل - مػػثبلن  - كالفسػػادت كمػػا لػػك خیػػؼ عمػػى مالػػو التمػػؼ
بمػػا تقػػٌدـت كلػػك  فالكالیػػة لعػػدكؿ المػػؤمنیف مشػػركطة الرجػػكع إلیػػو ر الحػػاكـ أك تعػػذٌ 

   .المؤمنیف سائر الكالیة ل تکكفالعادؿ  لیؿ إكصك ال ر تعذٌ 
ذاك  األیتػػػػاـ كالجمػػػػكس عمػػػػى فراشػػػػيـ  ؼ إلػػػػى دخػػػػكؿ دار فػػػػؽ احتیػػػػاج المكٌمػػػػاتٌ  ا 

یكػػف فیػػو   ذلػػؾ إذا لػػـ لػػو جػػاز يـ االسػػتئذاف مػػف كلػػیٌ  ر كاألكػػؿ مػػف طعػػاميـ كتعػػذٌ 
إذا كػػػػػاف إاٌل  تبالقیمػػػػػةفیػػػػػو ضػػػػػيـ عٌمػػػػػا یتصػػػػػٌرؼ یعك   رط أفبشػػػػػك عمػػػػػیيـ  ضػػػػػرر 
ت كاهلل مػػػػف دكف حاجػػػػة إلػػػػى عػػػػكض دئػػػػذو عن فاٌنػػػػو یجػػػػكز ؼ مصػػػػمحة ليػػػػـ التصػػػػرٌ 

 سبحانو العالـ.

 الفصل الثالث
 شروط العوضین 

سػػػكاء أكػػػاف مكجػػػكدان فػػػي الخػػػارج أـ فػػػي  تیكػػػكف عینػػػان  شػػػترط فػػػي المبیػػػع أفیي 
ة كمػػا إذا كػػاف لػػو مػػاؿ فػػي ذٌمػػ - ة البػػائع أـ غیػػرهة ذٌمػػسػػكاء أكانػػت الذٌمػػةت ك الذٌمػػ
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بیػع العمػؿ  نفعػة كمنفعػة الػدارت كالبیع الم یجكز  فبل - غیره فباعو لشخص ثالث
ا كأٌمػػػ األحػػكط لزكمػػانتعمػػى  -  التحجیػػر كحػػؽٌ  - كال بیػػع الحػػؽٌ  تكخیاطػػة الثػػكب
 كما سیأتي. ان أك حقٌ  أك منفعة أك عمبلن  أف یككف عینان  الثمف فیجكز 
یتنػػػافس فیػػػو  یكػػػكف المبیػػػع كالػػػثمف مػػػاالن  أف اشػػػتراط المشػػػيكر  :91مســـ لة 
جعمػػو  بیعػوت كال یجػكز  ال - كػبعض الحشػرات - كف مػػاالن یكػ ال مػا العقػبلءت فكػؿٌ 

 مقتضی االحتیاط فیو.مراعاة  یترؾ الیخمك عف إشكاؿ ك  كلكف ىذا ال ثمنان 
جعمػو  جػاز  التحجیػر  لمنقػؿ كاالنتقػاؿ كحػؽٌ  قػاببلن  إذا كػاف الحػؽٌ  :91مس لة 

اء رفػع يء بػاز ػجعػؿ شػ ت كیجػكز قػو بمػا ىػك كػذلؾ ثمنػان جعػؿ متعمٌ  ت كما یجكز ثمنان 
لئلسػقاطت  لمنقػؿ كاالنتقػاؿ ككػاف قػاببلن  یكػف قػاببلن   ى فیمػا إذا لػـت حتٌ الید عف الحؽٌ 

فیجػب عمیػو  تیممػؾ البػائع عمیػو فعػؿ اإلسػقاط بػأف جعؿ اإلسػقاط ثمنػان  كما یجكز 
 اإلسقاط بعد البیع.

مقػداره المتعػارؼ  یككف معمكمان  مف العكضیف أف یشترط في كؿ   :92مس لة 
ػتقدیره بػو  المشػاىدة فػي تكفػي  أك مسػاحةت فػبل د  عنػد البیػع مػف كیػؿ أك كزف أك عى

 تالمتعػػارؼ فیػو عنػػد البیػع كبیػػع المكیػؿ بػػالكزف أك بػػالعكس تقػػدیره بغیػر  كال تمثمػو
بػػػأس بجعػػؿ الكیػػؿ كسػػػیمة  ككبیػػع المعػػدكد بػػالكزف أك بالكیػػػؿ أك بػػالعكست نعػػـ ال

مػػػف  یحػػكم كیمػػػك غرامػػػان  یجعػػػؿ كیػػػؿ كػػػأف تبلـ الػػػكزف أك العػػػدد كنحػػػك ذلػػؾالسػػتع
ذا كػػاف الش ر فیبػػاع السػػكٌ  مػػثبلن  ر السػػكٌ  دة ػػػػبالمشاى اؿو ػػػػاع فػػي حػػػػا یبػػػػيء ممٌ ػػػػبػػوت كا 

بالمشػاىدة كفػي  یبػاع عمػى الشػجر  كػالثمر  - ؿػػػكزف أك الكیػػػرل بالػػػخاؿ أي ػػكفي ح
زف بػػالكزف اة بالمشػػاىدة كفػػي المخػػعمػػى الداٌبػػ المخػػازف بػػالكزفت كالحطػػب محمػػكالن 

ة بیعػو فصػحٌ  - كالمبف المخیض یباع في السػقاء بالمشػاىدة كفػي المخػازف بالكیػؿ
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 ران أك مشاىدان تابعة لممتعارؼ.مقدٌ 
كػػیبلن أك كزنػػان أك  البػػائع بالقػػدر  إخبػػار  یكفػػي فػػي معرفػػة التقػػدیر  :93مســ لة 

حصػكؿ اطمئنػاف  كجكبػان اعتبػار األحػكط ك  تفرؽ بیف عدالة البائع كفسػقو انت كالدٌ عى 
فػي الفسػػخ  كػاف المشػترم بالخیػػار  ف الخػبلؼ بالنقیصػػةلػػك تبػیٌ لمشػترم باخبػارهت ك ا
ف ف أمضاه ینقص مػف الػثمف بحسػابوت ك ا  ك  تتماـ الثمف فاف فسخ یردٌ  تاإلمضاءك  ا 

اإلمضػػاء بػػیف الفسػػخ ك  ككػػاف المشػػترم بالخیػػار  تف الزیػػادة كانػػت الزیػػادة لمبػػائعتبػػیٌ 
   بتماـ الثمف.

الػػنقص أك  ا إذا کػػاف کٌمٌیػػان فػػي الذٌمػػة فظيػػر كأٌمػػان بیػػع شخصػػیٌ مىػػذا إذا کػػاف ال
رجاع ما زاد.الزیادة فیما تسٌممو   كجب إتماـ ما نقص كا 

تقػػدیره لا یكػػكف مٌمػػ - فػػي مثػػؿ القمػػاش كاألرض كنحكىمػػا دَّ بيػػ ال :94مســ لة 
یكتفػػى فػػي بیعػػو  معرفػػة مقػػدارهت كال - كنقصػػانيافػػي زیػػادة القیمػػة   كربالمسػػاحة د

 كالفرش كنحكىما. كما في بیع بعض الدكر  ت إذا تعارؼ بیعو بيابالمشاىدة إاٌل 
مكزكنػان فػي بمػد بػأف كػاف  - يءػشػ إذا اختمفت البمداف في تقدیر  :95مس لة 

بمػػػػد عمػػػػی  التقػػػػدیر فػػػػي  المػػػػدار  کػػػػاف - كمكػػػػیبلن فػػػػي ثالػػػػث كمعػػػػدكدان فػػػػي آخػػػػر 
 المعاممة.

أك الكیػػؿ شػػرطان  تدقػد یؤخػػذ الػػكزف شػرطان فػػي المكیػػؿ أك المعػدك  :96مســ لة 
یكػػػكف كیميػػػػا  بشػػػػرط أف بسیبیعػػػو عشػػػرة أمنػػػػاف مػػػف الػػػد   ثػػػػؿ أفم تفػػػي المػػػكزكف

بست أك یبیعػػو عشػػرة أذرع مػػف ة الػػد  مػػف ذلػػؾ لرٌقػػ كیميػػا أكثػػر  ف أفٌ فیتبػػیٌ  تصػػاعان 
كزنيػػا تسػػعمائة لعػػدـ إحكػػاـ  ف أفٌ فیتبػػیٌ  تقمػاش بشػػرط أف یكػػكف كزنيػػا ألػػؼ مثقػػاؿ

ف فیتبػیٌ  تیكػكف كزنػو مائػة مثقػاؿ اف بشرط أفمف الكتٌ  النسجت أك یبیعو عشرة أذرع
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فیػػو ممحكظػػان   ا كػػاف التقػػدیركزنػػو مائتػػا مثقػػاؿ لغمظػػة خیكطػػوت كنحػػك ذلػػؾ مٌمػػ أفٌ 
ؼ بالزیػػػادة أك النقیصػػػة و مػػػع التخٌمػػػمػػػان لػػػوت كالحكػػػـ أٌنػػػمقكٌ  صػػػفة كمػػػاؿ لممبیػػػع ال

 تتمػاـ الػثمففاف أمضى العقد كاف عمیو  تؼ الكصؼلممشترم لتخمٌ  یككف الخیار 
 كالزیادة إف كانت فيي لو.

شػػترط معرفػػة جػػنس العكضػػیف كصػػفاتيما التػػي تختمػػؼ القیمػػة یي  :97مســ لة 
ة كالغمظػػة ت كػػاأللكاف كالطعػػكـ كالجػػكدة كالػػرداءة كالرٌقػػبػػو معتػػدٌ  مقػػدار ب باختبلفيػػا

یكجػػب اخػػتبلؼ  ال ا مػػایكجػػب اخػػتبلؼ القیمػػةت أٌمػػ اة كنحػػك ذلػػؾ مٌمػػكالثقػػؿ كالخٌفػػ
ف كػػػاف مرغكبػػان عنػػػد قػػػكـ  تتجػػب معرفتػػػو منيػػػا فػػػبلالقیمػػة  مرغػػػكب عنػػػد  كغیػػر كا 

 ا بالمشاىدة أك بتكصیؼ البائع أك بالرؤیة السابقة.مٌ آخریفت كالمعرفة إ
 مثػػػؿ أكثػػػر  - كاحػػػد مػػػف العكضػػیف ممكػػػان  یكػػكف كػػػؿٌ  شػػػترط أفیي  :98مســـ لة 

 ز یجػػك  ةت فػبلفػي الذٌمػ يٌ أك مػػا ىػك بمنزلتػو كبیػع الكٌمػػ - البیػكع الكاقعػة بػیف النػاس

لبیػداء ا فػي اليػكاء كشػجر  مثػؿ بیػع السػمؾ فػي المػاء كالطیػر  تلیس كػذلؾ بیع ما
لشػخص  یكػكف ممكػان  بػیف أف فرؽ في ما یككف ممكان  حازت كالصطاد أك یي یي  قبؿ أف
 الزكاة بعض أعیاف الزكاة كشراؤه العمؼ ليا. بیع كليٌ  فیصحٌ  تأك لجيةو 

ؽ بػػػو یتعٌمػػػ ال فبػػػأ تالعكضػػػیف طمقػػػان مػػػف  یشػػػترط أف یكػػػكف كػػػؿٌ  :99مســـ لة 
بانتقالػػو  ة مالكػػوت كالضػػابط فػػكت الحػػؽٌ قػػو فػػي ممكٌیػػیقتضػػي بقػػاء متعمٌ  ألحػػد حػػؽٌ 

 إذا بیػػع العػػیف المرىكنػػة إاٌل  یجػػكز  ت فػػبلالرىانػػة كمػػف ىػػذا القبیػػؿ حػػؽٌ  تغیػػره إلػػى
 .بیعيا حینئذو  و یصحٌ فانٌ  تالرىف أك فؾٌ  أذف المرتيف أك أجاز 

  في مكارد:بیع الكقؼ إاٌل  كز یج ال :111مس لة 
یمكف االنتفػاع بػو فػي جيػة الكقػؼ مػع بقػاء عینػوت  یخرب بحیث ال أف :منها
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 ؽ.المخرٌ  كالحیكاف المذبكح كالجذع البالي كالحصیر 
مػػػع ككنػػػو ذا  تبػػػو یخػػػرب عمػػػى نحػػػك یسػػػقط عػػػف االنتفػػػاع المعتػػػدٌ  أف :ومنهـــا

 .منفعة یسیرة ممحقة بالمعدكـ عرفان 
ــا ة المنفعػػة أك كثػػرة مػػف قٌمػػ تشػػترط الكاقػػؼ بیعػػو عنػػد حػػدكث أمػػرا : مػػا إذاومنه

الخػػراج أك كػػػكف بیعػػو أنفػػػع أك كقػػكع خػػػبلؼ بػػیف المكقػػػكؼ عمػػیيـ أك احتیػػػاجيـ إلػػػى 
 عكضو أك نحك ذلؾ.

م بقػػاؤه إلػى الخػػراب المسػقط لػػو عػػف یػؤدٌ  یسػػتكجب أف مػػا إذا طػػرأ مػا :ومنهـا
أزمنػػػة إمكػػػاف  البیػػػع إلػػػى آخػػػر  ر تػػػأخی الػػػبلـز حینئػػػذو ك  تبيػػػا عرفػػػان  المنفعػػػة المعتػػػدٌ 

 البقاء.
إذا كقػػػػػع االخػػػػػتبلؼ الشػػػػػدید بػػػػػیف المكقػػػػػكؼ عمػػػػػیيـ بحیػػػػػث  :111مســـــ لة 

 تإشػػػػكاؿ ة بیػػػػع الكقػػػػؼ حینئػػػػذو ففػػػػي صػػػػحٌ  مػػػػف تمػػػػؼ النفػػػػكس كاألمػػػػكاؿ فیػػػػؤمى  ال
 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو. فبل

یجػرم  المػذككرة ال فػي الصػكر الكقػؼ بیػع  تقػٌدـ مػف جػكاز ما  :112مس لة 
   حاؿ. بیعيا عمى كؿٌ  یجكز  ال وفانٌ  تجدفي عرصة المس

نعػػػػـ یجػػػػرم فػػػػي مثػػػػؿ الخانػػػػات المكقكفػػػػة لممسػػػػافریف ككتػػػػب العمػػػػـ كالمػػػػدارس 
 ة.كالرباطات المكقكفة عمى الجيات الخاصٌ 

قػػد عيػػد إلیػػو  خػػاٌص  بیػػع الكقػػؼ فػػاف كػػاف لػػو متػػكؿ   إذا جػػاز  :113مســ لة 
اٌل الكاقػػؼ بجمیػػع شػػؤكنو فمػػو بیعػػو مػػف   - فیتعػػٌیف دكف حاجػػة إلػػى إجػػازة غیػػرهت كا 

 كاالستئذاف منو في البیع. مراجعة الحاكـ الشرعيٌ  - لزكمان عمى األحكط  مطمقان 
ذا بیع الكقؼ لطركٌ   یشػتری   ه فػاألحكط لزكمػان أفب طركٌ الخراب عمیو أك ترقٌ  كا 
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یكػكف الكقػػؼ  أف كجكبػان  بػؿ األحػكط - ؿیكقػؼ عمػى نيػج كقػػؼ األكٌ بثمنػو ممػؾ ك 
اٌل الجدید معنكنان بعنكاف الكقؼ األكٌ   مػا ىػك أقػرب إلیػو فػاألقرب فبؿ مع اإلمكػاف كا 

ثمنػو فػي مصػمحة بیػع ذلػؾ الػبعض كصػرؼ  نعـ لك خرب بعػض الكقػؼ جػاز  -
اٌل  إف العػػامر  المقػػدار  إذا كػػاف مكقكفػػان عمػػى نيػػج كقػػؼ   ففػػي كقػػؼ آخػػر أمكػػف كا 

ذا خػػػرب الكقػػػؼ كلػػػـ فػػػي الجيػػػة المكقػػػكؼ عمیيػػػا یمكػػػف االنتفػػػاع بػػػو   الخػػػرابت كا 
عمػػػى بیػػػع  االقتصػػػار لزكمػػػان البػػػاقي بثمنػػػو فػػػاألحكط  كأمكػػػف بیػػػع بعضػػػو كتعمیػػػر 

 الباقي بثمنو. ر بعضو فیعمٌ 
كىػػي األرض المفتكحػػة  تةبیػع رقبػػة األرض الخراجٌیػ یجػػكز  ال :114مسـ لة 
 يػػا ممػػؾ لممسػػممیف مػػففانٌ  تاإلسػػبلميٌ حػػیف الفػػتح  - ال باألصػػالة - عنػػكة العػػامرة

ئع مػػػف بنػػػاء أك مممككػػػة لمبػػػا تكػػػكف فیيػػػا آثػػػار  فػػػرؽ بػػػیف أف كجػػد كمػػػف یكجػػػدت كال
ت كلػػك  بػػاذف الحػاكـ الشػػرعيٌ ؼ فیيػػا إاٌل التصػرٌ   یجػػكز كالالت  أك غیرىمػػا أك شػجر 
ا األرض العػامرة كيػا باإلحیػاءت كأٌمػتممٌ  یمکف ـبقیت عمى ممؾ المسممیف كلماتت 

ذا حازىػا أحػد كػاف أكلػى (میػو السػبلـع)باألصالة حیف الفتح فيي ممؾ لئلمػاـ  ت كا 
ذا كػػاف مؤمنػػان  تیمنػػع عنػػو مػانع شػػرعيٌ   بيػا مػػف غیػػره مػا لػػـ یجػػب عمیػػو دفػػع   لػـ كا 
   عكض إزاء ذلؾ.

ذا (عمیػػػو السػػػبلـ)يػػا ممػػػؾ لئلمػػاـ ككػػذا األرض المیتػػػة فػػي زمػػػاف الفػػػتح فانٌ  ت كا 
 - ي خبلفػویقتضػ عنػكاف ثػانكمٌ  لػكال طػركٌ  - بيػا مػف غیػره أحیاىا أحد كاف أحػؽٌ 

مسػػػممان كػػػاف المحیػػػي أك كػػػافرانت كلػػػیس عمیػػػو دفػػػع الخػػػراج كأجػػػرة األرض إذا كػػػاف 
ذا تركيا لمنػع ظػالـ كنحػكه حتٌػ و إذا تػو بيػات كلكٌنػیٌ ى ماتػت فيػك عمػى أحقٌ مؤمنانت كا 

 تبيػا منػو فیكػكف أحػؽٌ  لغیػره زرعيػا جػاز  ینتفػع بيػا بكجػوو   ترؾ زرعيا كأىمميا كلػـ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظػ 

ف كاف األحكط استحباب ف مػف ؿ إذا عرفػو أك تمٌكػان عدـ زرعيا ببل إذف مػف األكٌ كا 
 .و قد أعرض عنيا إذا عمـ أنٌ معرفتوت إاٌل 
)رضػػكاف العممػػاء  كقػػد ذكػػر  تفػػي تعیػػیف أرض الخػػراج إشػػكاؿ :115مســ لة 
ذا شػػػؾٌ كالمؤرٌ عمػػػیيـ( اهلل تعػػػالی  يػػػا كانػػػت فػػػي أرض أنٌ  خػػػكف مكاضػػػع كثیػػػرة منيػػػات كا 

إحیاؤىػػػا  فیجػػػكز  تيػػػا كانػػػت میتػػػةتحمػػػؿ عمػػػى أنٌ  - الفػػػتح حػػػیف - میتػػػة أك عػػػامرة
و ككػػذا قػػة لحٌقػػبیعيػػا مػػف حیػػث ككنيػػا متعمٌ  ةت كمػػا یجػػكز حیازتيػػا إف كانػػت حٌیػػك 

 فات.نحكه مف التصرٌ 
یكػػكف مقػػدكران عمػػى تسػػمیمو  مػػف العكضػػیف أف شػػترط فػػي كػػؿ  یي  :116مســ لة 

فػرؽ بػیف العمػـ  الك  تمػثبلن  بیع الجمؿ الشارد أك الخاتـ الكاقع فػي البحػر  یصحٌ  فبل
ف أخػذه بالحاؿ كالجيؿ بيات نعـ لك كاف مػف انتقػؿ إلیػو قػادران عمػى یكػف مػف   لػـ كا 

كمػػا لػػك بػػاع العػػیف المغصػػػكبة  تالمعاممػػة تانتقػػؿ عنػػو قػػادران عمػػى تسػػمیمو صػػػحٌ 
بیعيػا  البیعت كمػا یصػحٌ  و یصحٌ عمى أخذىا مف الغاصب فانٌ  ككاف المشترم قادران 

ف ك ذا  َـّ ثيػ عمى أخذىا منػو یقدر  اف البائع العمى الغاصب أیضان كا  دفعيػا إلیػوت كا 
كمػػػا لػػػك بػػػاع مػػػف ینعتػػػؽ عمػػػػى  - رم أخػػػذهػػػػػالمشت ؽٌ ػػػػػیستح ال اكػػػاف المبیػػػع مٌمػػػ

ف لـصٌح  -المشترم   عمى تسمیمو. یقدر   كا 
لػػك قطػػع بالقػػدرة عمػػى التسػػمیـ فبػػاع فانكشػػؼ الخػػبلؼ بطػػؿت  :117مســ لة 
 .صحٌ خبلؼ عنو فانكشؼ ال عجز كلك قطع بال
لػػك انتفػػت القػػدرة عمػػى التسػػمیـ فػػي زمػػاف اسػػتحقاقو لكػػف عمػػـ  :118مســ لة 

یتسػػامح  إذا كانػػت طكیمػػة الأٌمػػا ت ك ة یسػػیرة صػػحٌ فػػاف كانػػت المػػدٌ  تبحصػػكليا بعػػده
ككػػذا مػػع  تمػػع عمػػـ المشػػترم بيػػا صػحٌ  ت مضػػبكطة كسػػنة أك أكثػػر فػػاف كانػػ تبيػا
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 ة غیػػر الحػػاؿ فیمػػا لػػك كانػػت المػػدٌ لممشػػترمت كىكػػذا  لكػػف یثبػػت الخیػػار ك جيمػػو بيػػا 

 یعمـ زمانو. ة غائبة یعمـ بحضكرىا لكف الكما لك باعو دابٌ  تمضبكطة
ف كػاف ككػػیبلن  تبقدرتػو إذا كػاف العاقػد ىػك المالػػؾ فاالعتبػار  :119مسـ لة  كا 

ف كػػػاف ككػػػیبلن فػػػي المعاممػػػة  فػػػي إجػػػراء الصػػػیغة فقػػػط فاالعتبػػػار  بقػػػدرة المالػػػؾت كا 
بقدرتػػػو أك قػػػدرة المالػػػؾ فیكفػػػي قػػػدرة أحػػػدىما عمػػػى  عتبػػػار فاال تكعامػػػؿ المضػػػاربة
 یقدرا بطؿ البیع.  فاذا لـ تة المعاممةالتسمیـ في صحٌ 

إذا كانػػت ذات ت تسػػمیمو مػػع الضػػمیمة المقػػدكر  بیػػع غیػػر  یجػػكز  :111مســ لة 
 بيا. قیمة معتدٌ 

 الفصل الرابع 
 الخیارات 

عمػػػی مضػػػمكنو كىػػػك یقتضػػػي السػػػمطنة عمػػػى فسػػػخ العقػػػد برفػػػع  حػػػؽٌ  الخیػػػار 
 أقساـ:

 المجمس : خیار ّول األ
فػي  مف البائع كالمشػترم الخیػار  و إذا كقع البیع كاف لكؿ  فانٌ  تأم مجمس البیع

 لـز البیع كانتفػى الخیػارت كلػك كػاف المباشػر  فاذا افترقا عرفان  تیفترقا  المجمس ما لـ

میيمػػػا بشػػػرط لمككٌ ليمػػػا بػػػؿ  یكػػػف الخیػػػار   لمعقػػػد الػػػككیبلف فػػػي إجػػػراء الصػػػیغة لػػػـ
ا مػػػػع عػػػػدـ لممبایعػػػػةت كأٌمػػػػ اجتماعيمػػػػا فػػػػي مجمػػػػس العقػػػػد أك فػػػػي مجمػػػػس آخػػػػر 

ككیػػػؿ الػػػككیمیف فػػػي الفسػػػخ بعػػػد فمػػػیس ليمػػػا ت تليمػػػا أیضػػػان  اجتماعيمػػػا فػػػبل خیػػػار 
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   في ذلؾ. یكف ليما حؽٌ   لـ أف
 مػومككٌ  مػف دكف حضػكر  - كىكذا الحاؿ لك اجتمع الككیؿ فػي إجػراء الصػیغة

مػػػػف  ألم   یثبػػػػت الخیػػػػار  و الفاٌنػػػػ فػػػػي الطػػػػرؼ اآلخػػػػر  - مػػػػثبلن  - مػػػػع المالػػػػؾ -
ض مػػف قبػػؿ المالػػؾ فػػي تمػػاـ المعاممػػة ل العقػػد الككیػػؿ المفػػكَّ الطػػرفیفت كلػػك تصػػدٌ 

ف كاف حاضران في مجمػس العقػدت كالمػدار لو دكف المككٌ  كشؤكنيا ثبت الخیار   ؿ كا 

كیف أـ غیرىمػات كلػك فارقػا عمى اجتماع المتبایعیف كافتراقيما سكاء أكانا ىمػا المػال
مبیػػع شػػخص ل لى یفترقػػات كلػػك تصػػدٌ ليمػػا حتٌػػ المجمػػس مصػػطحبیف بقػػي الخیػػار 

 . یثبت الخیار لـكاحد ككالة عف المالكیف أك كالیة عمیيما 
یجػػػػػػرم فػػػػػػي غیػػػػػػره مػػػػػػف  بػػػػػػالبیع كال یخػػػػػػتٌص  ىػػػػػػذا الخیػػػػػػار  :111مســــــ لة 
 المعاكضات.
كمػػػا یسػػػقط  تفػػػي العقػػػدباشػػػتراط سػػػقكطو  یسػػػقط ىػػػذا الخیػػػار  :112مســـ لة 

 باسقاطو بعد العقد.

 الحیوان الثاني: خیار 
ذا كػاف  تاـ مبػدؤىا زمػاف العقػدثبلثة أیٌ  مف اشترل حیكانان ثبت لو الخیار  كؿٌ  كا 

طتاف مػػػف الیػػػكـ الرابػػػعت كالمیمتػػػاف المتكٌسػػػ لفػػػؽ المنكسػػػر  العقػػػد فػػػي أثنػػػاء النيػػػار 
ذا كػػػذا المیمػػػة الثالثػػػة فػػػك  تة الخیػػػارداخمتػػػاف فػػػي مػػػدٌ  ي صػػػكرة تمفیػػػؽ المنكسػػػرت كا 

 كبقػػي خیػػػار  تالحیػػكاف اـ سػػػقط خیػػار ى مضػػت ثبلثػػة أٌیػػیفتػػرؽ المتبایعػػاف حتٌػػػ  لػػـ

 المجمس لمبائع دكف المشترم.
یسػقط  ت كمػاباشتراط سقكطو في مػتف العقػد یسقط ىذا الخیار  :113مس لة 
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 اختیػػار عمػػى إمضػػاء العقػػد ك  فان یػػدؿٌ ؼ فػػي الحیػػكاف تصػػرٌ باسػػقاطو بعػػدهت كبالتصػػرٌ 

 .الشاة صكؼ  جزٌ ران لو کفان مغیٌ أك تصرٌ  تعدـ الفسخ
 إذا كاف الثمف حیكانان. تلمبائع أیضان  یثبت ىذا الخیار  :114مس لة 

یثبػػػت فػػػي غیػػػره مػػػف  كال تأیضػػػان بػػػالبیع ىػػػذا الخیػػػار  یخػػػتٌص  :115مســـ لة 
 المعاكضات.
 كػػاف  ة الخیػػارإذا تمػػؼ الحیػػكاف قبػػؿ القػػبض أك بعػػده فػػي مػػدٌ  :116مســ لة 

كیرجػع المشػترم عمیػو بػالثمف إذا كػاف قػد دفعػو تمفو مف ماؿ البائع فیبطػؿ البیػعت 
 إلیو.

تفػػػریط مػػػف المشػػػترم  إذا طػػػرأ عیػػػب فػػػي الحیػػػكاف مػػػف غیػػػر  :117مســـ لة 
ف كاف بتفریط منو سقط خیاره. تیمنع مف الفسخ كالردٌ   لـ  كا 

 الشرط الثالث: خیار 
مػف المتعاقػػدیف أك  ا لكػؿ  إٌمػ تو فػي العقػدالمجعػكؿ باشػتراط الخیػار  :كالمػراد بػو

 .ألحدىما بعینو أك ألجنبيٌ 
 اشػتراطو فػي أمٌ  بػؿ یجػكز  تنػةة معیٌ بمػدٌ  ىذا الخیار  ر یتقدٌ  ال :118مس لة 

مػف تعیػیف  دَّ بيػ صمة أك منفصمة عف العقػدت نعػـ المتٌ  تة كانت قصیرة أك طكیمةمدٌ 
ميمػػبلن  جعػػؿ الخیػػار  یجػػكز  ت فػػبلرف كلػػك مػػا داـ العمػػمعػػیٌ  مبػػدأىا كتقػػدیرىا بقػػدر 

اٌل مف حیث المدٌ  ا جعمػو محػدكدان العقػدت كأٌمػ  بطػؿ الشػرط كصػحٌ ة ابتػداءن كانتيػاءن كا 
ة تو كصػػحٌ ف فػػي الكاقػػع مجيػػكؿ عنػػد المتعاقػػدیف أك أحػػدىما ففػػي صػػحٌ معػػیٌ  بحػػدٌ 

 .یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو فبل تالعقد معو إشكاؿ
صػؿ بالعقػد ككػذا منػو المتٌ  شيران كاف الظػاىر  ر إذا جعؿ الخیا :119مس لة 
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ذا جعػؿ الخیػار  الشير  الحكـ في غیر  شػيران  مف السنة أك األسبكع أك نحكىمات كا 
 العقد. الشرط كصحٌ  ف لو في الكاقع بطؿتعیٌ  مف غیر  دان بیف الشيكر مردٌ 

ال ك  تفي اإلیقاعات كػالطبلؽ كاإلبػراء اشتراط الخیار  یجكز  ال :121مس لة 
حتٌػی  - اشتراطو في العقػكد البلزمػة یجكز ك  تقكد الجائزة كالكدیعة كالعاریةفي الع

فػػػػي الصػػػػدقة اشػػػػتراطو  عػػػػدا النكػػػػاحت كفػػػػي جػػػػكاز  - اليبػػػػة لػػػػذم الػػػػرحـ كنحكىػػػػا
 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیيما. فبل تالضماف إشكاؿك 

مة بالعقػد أك صػنػة متٌ ة معیٌ لمبػائع فػي مػدٌ  اشػتراط الخیػار  یجكز  :121مس لة 
الػثمف بنفسػو مػع كجػكده أك  في حاؿ ردٌ  عمى نحك یككف لو الخیار  تمنفصمة عنو

 بلثػیف ألػؼ دینػار بث التػي قیمتيػا مائػة ألػؼ دینػار  ببدلو مػع تمفػوت كػأف یبیػع الػدار 

ى یسػػمٌ دة إلػػى المشػترمت ك ة المحػدٌ لػك أرجػػع الػثمف فػي المػػدٌ  یشػترط لنفسػو الخیػػار ك 
نٌ  ت( )بیع الخیار ىذا بػ لك كاف الطرفاف قاصػدیف لمبیػع كالشػراء حقیقػةت  ما یصحٌ كا 

ذا فسػػخ فػػي  لػػـز البیػػع كسػػقط الخیػػار  ة الخیػػار فػػاذا مضػػت مػػدٌ  كامتنػػع الفسػػخت كا 
الفسػػخت ككػػذا لػػك فسػػخ قبػػؿ  یصػػحٌ  الػػثمف أك بدلػػو مػػع تمفػػو ال ة مػػف دكف ردٌ المػػدٌ 
بدلػػو مػػع  الػػثمف أك ردٌ  نػة فػػي حػػاؿ ردٌ ة المعیٌ  فػػي المػػدٌ الفسػػخ إاٌل  یصػػحٌ  فػػبل تةالمػدٌ 
 (فسػػػخت)مثػػػؿ  فػػػي حػػػاؿ الػػػردٌ  یكػػػكف بانشػػػاء مسػػػتقؿٌ  ا أفٌمػػػالفسػػػخ إ إفٌ  َـّ ثيػػػ تمفػػػوت

 تیكػػػػكف إنشػػػػاء الفسػػػػخ بالفعػػػػؿ كىػػػػك الػػػػردٌ  عمػػػػى أف كنحػػػػكهت أك یكػػػػكف بػػػػنفس الػػػػردٌ 
 بقكلو )فسخت( كنحكه. ال

فمػك  تالػثمف إحضػاره عنػد المشػترم كتمكینػو منػو المراد مف ردٌ  :122مس لة 
ف امتنع المشترم مف قبضو. ره كذلؾ جاز أحض  لو الفسخ كا 

كمػػا  تبعػض الػػثمف اشػػتراط الفسػخ فػػي تمػػاـ المبیػع بػػردٌ  یجػكز  :123مســ لة 
 اشتراط الفسخ في بعض المبیع بذلؾ. یجكز 
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تمكػػػػیف المشػػػػترم مػػػػف الػػػػثمف لغیبػػػػة أك جنػػػػكف أك  ر إذا تعػػػػذٌ  :124مســــ لة 
و كلػك كػاف ة الفسػخ تمكػیف كلٌیػحٌ یكفػي فػي صػفیػو   یرجع إلػى قصػكرو  انحكىما ممٌ 

لػو الفسػخت ىػذا إذا جعػؿ  نو مف الثمف جاز فاذا مكٌ  تأك ككیمو الحاكـ الشرعيٌ ىك 
ا لػػك اشػػترط الػػثمف أك بدلػػو إلػػى المشػػترم كأطمػػؽت كأٌمػػ لمبػػائع مشػػركطان بػػردٌ  الخیػػار 

یصالو بیده فبل الردٌ   ل منو إلى غیره.یتعدٌ  إلى المشترم نفسو كا 
كمػػا  تء المبیػع مػػف زمػاف العقػد إلػػى زمػاف الفسػػخ لممشػترمنمػػا :125مسـ لة 

 نماء الثمف لمبائع. أفٌ 
  ة الخیػػػارنتيػػػاء مػػػدٌ الممشػػػترم فیمػػػا بػػػیف العقػػػد إلػػػى  جػػػكز ی ال :126مســـ لة 

ف  ؼ كػذلؾ صػحٌ كلػك تصػرٌ  تؼ الناقؿ لممبیع مػف ىبػة أك بیػع أك نحكىمػاالتصرٌ  كا 
كلػك تمػػؼ كػاف ضػػمانو عمػػى  توؼ المتمػؼ فیػػلػو التصػػرٌ  یجػػكز  كػاف آثمػػانت ككػذا ال

  إذا كػػػاف المقصػػػكد مػػػف الخیػػػار إاٌل  تالبػػػائع و خیػػػار یسػػػقط بػػػذلؾ كٌمػػػ المشػػػترمت كال

بحیػػػث یكػػػكف الفسػػػخ مكجبػػػان  فػػػي حػػػاؿ كجػػػكد العػػػیف ط خصػػػكص الخیػػػار المشػػػرك 
 ؿ.لكف الغالب األكٌ  تيا إلى البائعسً فٍ نى لرجكعيا 

كمػػا إذا  - ة البػػائعفػػي ذٌمػػنػػان یٍ ه دى إذا كػػاف الػػثمف المشػػركط ردٌ  :127مســ لة 
مشػػركطان  ف كاشػػترط الخیػػار یٍ ة البػػائع فباعػػو بػػذلؾ الػػدَّ ف فػػي ذٌمػػٍیػػكػػاف لممشػػترم دى 

ف بػػرأت ذٌمػػكػػكف ردٌ ی - هبػردٌ  ا كػاف عمیيػػا بجعمػػو ة البػائع عٌمػػه باعطػاء فػػرد منػو كا 
ذا كػػػاف الػػػثمف عینػػػان فػػػي یػػػد البػػػائع   فػػػي حػػػاؿ دفعيػػػا إاٌل  الخیػػػار  یثبػػػت لػػػـثمنػػػانت كا 

بػػػدليا مػػع عػػػدـ  مػػػا یعػػـٌ  حا فػػي شػػػرطيما بػػردٌ ا إلػػػى المشػػترمت نعػػػـ لػػك صػػػرٌ بعینيػػ
ا كمػػا إذا كػػاف الػػثمف مٌمػػ - العػػیف أك كػػاف ذلػػؾ مقتضػػى اإلطػػبلؽ ف مػػف ردٌ الػػتمكٌ 

البػػػػدؿ  كفػػػػى ردٌ  - ببقائػػػػو كػػػػالنقكد االنتفػػػػاع المتعػػػػارؼ منػػػػو بصػػػػرفو ال  انحصػػػػر
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 أیضان.
ذا كػػاف الػػثمف كمٌ  نػػو فػػردان إلػػى البػػائع بعػػد كقػػكع ة المشػػترم فػػدفع مان فػػي ذٌمػػٌیػػكا 

ح باشػػتراط كػػكف المػػردكد  إذا صػػرٌ إاٌل  تة الفسػػخفػػي صػػحٌ  فػػرد آخػػر  ردٌ  کفػػیالبیػػع 
 عیف ذلؾ الفرد المقبكض.

فػارتفع حجػره  ى عمیػو ببیػع الخیػار شػیئان لممػكلٌ  لك اشترل الػكليٌ  :128مس لة 
وت إلػى كلٌیػ الػردٌ  یكفػي كال تالػثمف إلیػو ة كػاف الفسػخ مشػركطان بػردٌ قبؿ انقضاء المدٌ 

 اآلخػػر  إلػى الػكليٌ  الفسػخ بػػالردٌ  جػاز  یف كػاألب ببیػع الخیػػار كلػك اشػترل أحػد الػػكلیٌ 

 لمشراء. المباشر  إلى خصكص الكليٌ   أف یككف المشركط الردٌ إاٌل  تكالجدٌ 
ت إلػى كرثتػو الخیػار  انتقػؿ الخیػار  إذا مػات البػائع قبػؿ إعمػاؿ :129مسـ لة 

كیشػػػترككف فػػػػي المبیػػػع عمػػػػى حسػػػػاب  تإلػػػى المشػػػػترم ىـ الػػػػثمففميػػػـ الفسػػػػخ بػػػردٌ 
الفسػػخ ال فػػي  لمػػبعض اآلخػػر  یصػػحٌ   سػػياميـت كلػػك امتنػػع بعضػػيـ عػػف الفسػػخ لػػـ

الػثمف إلػػى  تمػاـ المبیػع كال فػي بعضػوت كلػك مػات المشػترم كػاف لمبػائع الفسػخ بػردٌ 
 تكرثتػو مقامػو یقػـ لػـالثمف إلػى المشػترم بشخصػو  كرثتوت نعـ لك جعؿ الشرط ردٌ 

 بمكتو. سقط ىذا الخیار فی
المبیػػػع إلػػػى  فػػػي الفسػػػخ لممشػػػترم بػػػردٌ  اشػػػتراط الخیػػار  یجػػػكز  :131مســـ لة 

 إاٌل  تى مػػػع تمفيػػػاالبػػػدؿ حتٌػػػ یكفػػػي ردٌ  نفػػػس العػػػیفت فػػػبل منػػػو ردٌ  كالظػػػاىر  تالبػػػائع
أیضػػان اشػػتراط  البػػدؿ عنػد التمػػؼت كمػػا یجػػكز  ردٌ  یعػػـٌ  تقػكـ قرینػػة عمػػى إرادة مػػا أف

 انتقؿ إلیو بنفسو أك ببدلو عند تمفو. ما يما عند ردٌ من لكؿ   الخیار 
البػػػدؿ مػػػع كجػػػكد  فػػػي الفسػػػخ بػػػردٌ  اشػػػتراط الخیػػػار  یجػػػكز  ال :131مســـ لة 

القیمػة فػي  اشػتراطو بػردٌ  یجػكز  کمػا الالمػثمفت  الثمف كردٌ  فرؽ بیف ردٌ  ببل تالعیف
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 مع التمؼ. أك المثؿ في القیميٌ  المثميٌ 
 تة المجعكلػة لػو مػع عػدـ الػردٌ بانقضػاء المػدٌ   یسقط ىذا الخیار :132مس لة 

 كباسقاطو بعد العقد.

 الغبن خیار  :الرابع
مػف قیمػة  ككػذا إذا اشػترل بػأكثر  تمف قیمة المثؿ ثبت لو الخیػار إذا باع بأقؿٌ 

یثبػت  إلیػو مػف الشػرطت كال ة مع مبلحظة ما انضػـٌ ة كاألكثریٌ یٌ األقمٌ  كتعتبر  تالمثؿ
 عمػػػى المعاممػػػة مػػػف غیػػػر  مان بالحػػػاؿ أك ميٍقػػػدً  ذا كػػػاف عالمػػػان لممغبػػػكف إ ىػػػذا الخیػػػار 

 ا انتقؿ عنو.قیمة ممٌ  انتقؿ إلیو أقؿٌ  یككف ما ال اكتراث بأف
یكػػكف التفػػاكت مكجبػػان  ممغبػػكف أفل یشػػترط فػػي ثبػػكت الخیػػار  :133مســ لة 
ان فمػػك كػػاف جزئٌیػػ تیتسػػامح بػػو عنػػد غالػػب النػػاس یكػػكف مقػػداران ال بػػأف تلمغػػبف عرفػػان 

بػالربع كثالػػث  ه بعضػػيـ بالثمػث كآخػر یكجػب الخیػارت كحػدٌ   تػو لػػـبػو لقمٌ  معتػدٌ   غیػر
ة ة المبنٌیػػػفالمعػػػامبلت التجارٌیػػػ تیبعػػػد اخػػػتبلؼ المعػػػامبلت فػػػي ذلػػػؾ بػػػالخمست كال

بػػؿ نصػػؼ العشػػرت  عمػػى المماكسػػة الشػػدیدة یكفػػي فػػي صػػدؽ الغػػبف فیيػػا العشػػر 
یكفػػػي فیيػػػا  فقػػػد ال - ء الیسػػػیرةاألشػػػیافػػػي ما سػػػیٌ  كال - ةا المعػػػامبلت العادٌیػػػكأٌمػػػ
 ة.عمى ما عرفت مف عدـ المسامحة الغالبیٌ  كالمدار  تذلؾ

 تالغػبف مػف حػیف ظيػكر  مػف حػیف العقػد ال یثبػت الخیػار  ىػذا :134مس لة 
 فسخو مع ثبكت الغبف كاقعان. الغبف صحٌ  فمك فسخ قبؿ ظيكر 

فػػػػي  ازمٌ مػػػا ىػػػػك بمنػػػػاط الشػػػرط االرتكػػػػإنٌ  ثبػػػكت ىػػػػذا الخیػػػػار  :135مســــ لة 
فػػػي بعػػض أنحػػػاء  - فػػي عػػػرؼ خػػاٌص  ت فمػػك فػػػرض كػػكف المرتكػػػز العػػرؼ العػػػاـٌ 
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 التفػػػاكت كعمػػػى تقػػػدیر  بػػػو اسػػػترداد مػػػا ىػػػك اشػػػتراط حػػػؽٌ  - المعػػػامبلت أك مطمقػػػان 

ا فػػي بػع فػي مػكردهت كأٌمػتَّ ىػك المي  الخػػاٌص  یكػكف ىػذا المرتكػز  عدمػو ثبػكت الخیػار 
الفسػػػخ ابتػػػداءن فمػػػیس لممغبػػػكف  ت حػػػؽٌ مػػػف ثبػػػك  العػػػاـٌ  بع ىػػػك المرتكػػػز تَّ غیػػػره فػػػالمي 

یجػب عمیػو   مطالبة الغابف بالتفاكت كتػرؾ الفسػخت كلػك بػذؿ لػو الغػابف التفػاكت لػـ
مضػائو بتمػاـ الػثمف المسػمٌ  ر القبكؿ بػؿ یتخٌیػ ىت نعػـ بػیف فسػخ البیػع مػف أصػمو كا 

ككجػػب عمػػى  تالصػػمح كسػػقط الخیػػار بمػػاؿ صػػحٌ  لػػك تصػػالحا عمػػى إسػػقاط الخیػػار 
 عكض المصالحة. الغابف دفع 
 : مكربأي  المذككر  یسقط الخیار  :136مس لة 

ف كاف قبؿ ظيكر لاألوّ  كلػك أسػقطو بػزعـ كػكف  تالغػبف : إسقاطو بعد العقد كا 
ان عمػػػػى كػػػػكف قػػػػان لٌبػػػف ككنػػػو أفحػػػػشت فػػػػاف كػػػاف اإلسػػػػقاط معمٌ التفػػػاكت فاحشػػػػان فتبػػػػیٌ 

ف - و الغالبكما لعمٌ  - التفاكت فاحشان  قػان عمیػو بػؿ ف معمٌ یكػ  لػـ بطػؿ اإلسػقاطت كا 
 ككذا الحاؿ لك صالحو عمیو بماؿ. تكاف ىك مف قبیؿ الداعي لو صحٌ 

ذا اشترط سقكطو بػزعـ ككنػو فاحشػان  ت: اشتراط سقكطو في متف العقدالثاني كا 
 و أفحش جرل فیو التفصیؿ السابؽ.ف أنٌ فتبیٌ 

فان تصػػرٌ  - بائعػػان كػػاف أك مشػػتریان فیمػػا انتقػػؿ إلیػػو - ؼ المغبػػكف: تصػػرٌ الثالــث
فػػاف ا لػػك كػػاف قبمػػو ىػػذا إذا كػػاف بعػػد العمػػـ بػػالغبفت أٌمػػ تعمػػى االلتػػزاـ بالعقػػد یػػدؿٌ 

 - یکػف دااٌلن عمیػو أیضػانت كأٌمػا إذا لػـ سػقط الخیػار ی عمى االلتػزاـ بالعقػد كاف دااٌلن 
بػػو كلػػك  یسػػقط الخیػػار  فػػبل - ؼ حػػاؿ الجيػػؿ بػػالغبفكمػػا ىػػك الغالػػب فػػي التصػػرٌ 
   .ان ليا عف الممؾكاف متمفان لمعیف أك مخرج

الغػػبف لمبػػائع المغبػػكف ففسػػخ البیػػع فػػاف كػػاف المبیػػع  إذا ظيػػر  :137مســ لة 
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ف كاف تالفػان بفعمػو أك بغیػر مكجكدان عند المشترم استردٌ  فعمػو رجػع بمثمػو  ه منوت كا 
ف كجػػده معیبػػان بفعمػػو أك بغیػػر ان كبقیمتػػو إف كػػاف قیمٌیػػإف كػػاف مثمٌیػػ فعمػػو أخػػذه  انت كا 

ف كجده خارجان عػف ممػؾ المشػترم تمع أرش العیب بػأف نقمػو إلػى غیػره بعقػد  - كا 
بحكػػـ التػػالؼ فیرجػػع عمیػػو کػػاف   - ضػػة أك لػػذم الػػرحـالـز كػػالبیع كاليبػػة المعكٌ 

كلػػیس لػػو إلػػزاـ المشػػترم بارجػػاع العػػیف بشػػرائيا أك اسػػتیيابيات  تبالمثػػؿ أك القیمػػة
یجػػب عمیػػو  فػػبل -  خیػػاركاليبػػة كالبیػػع ب - د جػػائز ػػػػا بعقػػػػلػػك نقميذا الحکػػـ کػػكى

رجػاع العػیفت بػؿ لػك اتٌ  فػؽ رجػكع العػیف إلیػو باقالػة أك شػراء أك میػراث أك الفسػخ كا 
   .یجب عمیو دفعيا إلى المغبكف  ذلؾ بعد دفع البدؿ مف المثؿ أك القیمة لـ غیر 

كأكلػى منػو  تنعـ لك كػاف رجػكع العػیف إلیػو قبػؿ دفػع البػدؿ كجػب إرجاعيػا إلیػو
كف الرجػكع یكػ فػرؽ بػیف أف بػبل تكعيا إلیػو قبػؿ فسػخ المغبػكففي ذلؾ لك كاف رج

و یجػب عمیػو دفػع العػیف نفسػيا إلػى یككف بعقد جدیدت فاٌنػ بفسخ العقد السابؽ كأف
ذا كانػت العػیف باقیػة  أیجتز  الفاسخ المغبكف كال بدفع البدؿ مف المثػؿ أك القیمػةت كا 

 عتيػا إلػى غیػره بعقػد الـزو قػد نقػؿ منفحیف فسخ البائع المغبكف لكنٌ عند المشترم 
یجػػب   لػػـ -  كاإلجػػارة المشػػركط فیيػػا الخیػػار -  أك جػػائز - كاإلجػػارة البلزمػػة -

بػػؿ یػػدفع العػػیف كأرش النقصػػاف الحاصػػؿ  تعمیػػو الفسػػخ أك االسػػتقالة مػػع إمكانيػػا
 ة اإلجارة.بككف العیف مسمكبة المنفعة مدٌ 

ؼ فػي المبیػع صػرٌ إذ فسخ البائع المغبػكف ككػاف المشػترم قػد ت :138مس لة 
فػػػاف  تیكػػػكف بالنقیصػػػة أك بالزیػػػادة أك بػػػاالمتزاج بغیػػػره ا أففاٌمػػػ تران لػػػوفان مغٌیػػػتصػػػرٌ 

باإلضػافة إلػى أرش  تكاف بالنقیصة أخػذ البػائع مػف المشػترم المبیػع كبػدؿ التػالؼ
ة إذا كاف ليا دخػؿ فػي زیػادة القیمػة النقیصة الحاصمة مف زكاؿ اليیئة االجتماعیٌ 
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یتػػػدارؾ تمػػػاـ الػػػنقص بػػػدفع قیمػػػة  ران بحیػػػث الان متعػػػذٌ ان أك مثمٌیػػػٌیػػػككػػػاف التػػػالؼ قیم
 التالؼ فقط.

ف كػػػػػاف بالزیػػػػػادة فاٌمػػػػػ تكػػػػػكف الزیػػػػػادة صػػػػػفة محضػػػػػة كطحػػػػػف الحنطػػػػػة  ا أفكا 
كبة بػػػالعیف كصػػػب  تكػػػكف صػػػفة مشػػػ ا أفٌمػػػت كا  ة كقصػػػارة الثػػػكبكصػػػیاغة الفٌضػػػ

أك  تالشػػجرة كنمػػكٌ  الحیػكاف فً مى قابمػة لمفصػػؿ كًسػػ تكػكف عینػػان غیػػر  ا أفٌمػػت كا  الثػكب
 قابمة لمفصؿ كالثمرة كالبناء كالغرس كالزرع.

تكجػػب زیػػادة قیمػػة   فػػاف لػػـ تفػػاف كانػػت صػػفة محضػػة أك صػػفة مشػػكبة بػػالعیف
اٌل ػشػػػ العػػػیف فػػػالمبیع لمبػػػائع كال الغػػػابف مػػػع المغبػػػكف فػػػي  ؾاشػػػتر  يء لممشػػػترمت كا 

یكػكف  ي ذلػؾ بػیف أففػرؽ فػ ببل تةة الثابتة لممبیع بمحاظ تمؾ الصفة الكمالیٌ المالیٌ 
كجػػػػػكد تمػػػػػؾ الصػػػػػفة بفعػػػػػؿ الغػػػػػابف أك الت كمػػػػػا إذا اشػػػػػترل منػػػػػو عصػػػػػا عكجػػػػػاء 

ت كىكػذا الحػاؿ فیمػا إذا كانػت حمكضػتوكضػة فػزادت مي  قمیػؿ الحي أك خبٌلن  تفاعتدلت
 الشجرة. الحیكاف كنمكٌ  فً مى قابمة لبلنفصاؿ كسً  ة غیر الزیادة عینیٌ 

كالػزرع  كالبنػاء كالثمػر  لمبف كالشػعر ف كانت قابمة لبلنفصاؿ كالصكؼ كاا إكأمٌ 
 یمػـز مػف فصػؿ الزیػادة حػاؿ الفسػخ ضػرر   لػـ فػاف حینئػذو كانت الزیػادة لممشػترمت ك 

الثمػرت بػؿ لػو ذلػؾ اـ المشترم بفصميا حینػو كػالمبف ك عمى المشترم كاف لمبائع إلز 
ف لـز الضرر  یكػكف ضػامنان  أف كلكػف یحتمػؿ حینئػذو  تعمى المشترم مف فصميا كا 

جػػاىبلن  - أم المشػػترم - خصكصػػان فیمػػا إذا كػاف تالػػكارد عمػػى المشػترم رر لمضػ
   .رؾ مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾیت فبل تبالغبف

ذا أراد المشػػػترم ف ذا أراد المشػػػترم صػػػؿ الزیػػػادة فمػػػیس لمبػػػائع منعػػػو عنػػػوكا  ت كا 
فصميا بقمػع الشػجرة أك الػزرع أك ىػدـ البنػاء فحػدث مػف ذلػؾ نقػص عمػى األرض 
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   كتسكیة األرض كنحك ذلؾ. الحفر  وت فعمیو طـٌ تدارك
ف كػػػاف بػػػاالمتزاج فػػػاف كػػػاف بغیػػػر  المبیػػػع مسػػػتيمكان فیػػػو عرفػػػان  جنسػػػو كعػػػدٌ  كا 
اٌل لمشػترم ببدلػو مػف المثػؿ أك القیمػةكامتزاج ماء الكرد المبیػع بالمػاء ضػمنو ا  ت كا 

المصػنكع المكجكد طبیعة ثالثة لمتفاعؿ بیف الممتزجیف مػثبلن كالسػكنجبیف  فاف عدٌ 
 ة.المزیج بنسبة المالیٌ  فيفحكمو الشركة  تركالسكٌ  ؿٌ مف الخى 
ف یمكػػف  دة الالمكجػػكد خمیطػػان مػػف مكجػػكدات متعػػدٌ  یكػػف كػػذلؾ بػػأف عػػدٌ   لػػـ كا 
مػػف  فٌ الحنطػػة بطيػػ مػػف حػػبٌ  فٌ كمػػزج طيػػ -  بكمفػػة بالغػػةبعضػػيا عػػف بعػػض إاٌل  إفػراز 
أك بػػدفع بػػدؿ  بػػاإلفراز فمػػك فسػػخ البػػائع فمػػیس لػػو إلػػزاـ المشػػترم  -  الشػػعیر حػػبٌ 

 .  یستمـز الربا ال مالو بؿ یتصالحاف بكجوو 
كخمػػط  - المكجػػكد شػػیئان كاحػػدان  یعػػدٌ   كىكػػذا الحػػاؿ فػػي االمتػػزاج بػػالجنس إذا لػػـ

ت بمثمو أك كػاف بػاألجكد أك بػاألردأسكاءأكاف الخمط  - الحنطة الحنطة بحبٌ  حبٌ 
ػػػشػػػیئان كاحػػػدان كخمػػػط دقیػػػؽ الحنطػػػة بػػػدقی ا إذا عػػػدٌ كأٌمػػػ ف مٍ ؽ الحنطػػػة أك خمػػػط السَّ
 ة.یبعد في مثمو الحكـ بالشركة في العیف بنسبة المالیٌ  ف فبلمٍ بالسَّ 

ؼ فػػػػي المبیػػػػع إذا فسػػػػخ المشػػػػترم المغبػػػػكف ككػػػػاف قػػػػد تصػػػػرٌ  :139مســــ لة 
فو أیضػػان تػػارة فتصػػرٌ  - لجيمػػو بػػالغبف عمػػى مػػا تقػػٌدـ - خیػػارهمسػػقط ل فان غیػػر تصػػرٌ 

 ران ليا بالنقیصة أك الزیادة أك بالمزج.كف مغیٌ خرل یككأي  تران لمعیفیككف مغیٌ  ال
ت كىكػػذا لػػك فسػػخ المشػػترم مػػة كتجػػرم عمیػو أحكاميػػاالمتقدٌ  كتػأتي فیػػو الصػػكر 

ك فسػػخ البػػػائع المغبػػكف ككػػاف ىػػػك ؼ فػػػي الػػثمف أالمغبػػكف ككػػاف البػػػائع قػػد تصػػرٌ 
حكػػـ تمػػػؼ العػػیف كنقػػػؿ  فػػػافٌ  تمسػػػقط لخیػػاره غیػػر  فان ؼ فػػػي الػػثمف تصػػػرٌ تصػػرٌ  قػػد

التػي ذكرناىػا  الصػكر  ة كنقص العیف كزیادتيػا كمزجيػا بغیرىػا كحكػـ سػائر المنفع
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 ىنا عمى نيج كاحد.  ىناؾ جارو 
 بمعنػى عػػدـ التػػأخیر  تالغػػبف ة فػػي خیػار ة العرفٌیػالفكرٌیػػ  تعتبػػر :141مسـ لة 

 ره النتظػػار ا ىػك متعػارؼ فیػو حسػب اخػتبلؼ المػكاردت فمػك أٌخػفػي الفسػخ أزیػد مٌمػ

 یعػدٌ   لػـ یره في الفسخ كعدمو كنحك ذلؾ فػافمف یستش حضكر الغابف أك  حضكر 
اٌل   لػػػػـ عمػػػػاؿ الخیػػػػار إ عرفػػػػان تكانیػػػػان كمماطمػػػػة فػػػػي  سػػػػقطت كالعبػػػػرة یسػػػػقط خیػػػػاره كا 

فمػػك كػػاف  تلممغبػػكف ة مػػف زمػػف حصػػكؿ العمػػـ بثبػػكت الغػػبف كثبػػكت الخیػػار بالفكرٌیػػ
لػػػو  سػػػیان لػػػو جػػػاز لممغبػػػكف أك غػػػافبلن عنػػػو أك نا جػػػاىبلن بػػػالغبف أك بثبػػػكت الخیػػػار 

 ة.ة العرفیٌ الفسخ متى عمـ أك التفت مع مراعاة الفكریٌ 
مػػػف قیمػػػة  بػػػأف اشػػترل بػػػأكثر  - إذا كػػػاف مغبكنػػان حػػػیف العقػػػد :141مســـ لة 

نقصػت القیمػة أك  یفسػخ بػأف ارتفػع الغػبف قبػؿ أف َـّ ثيػ - منيػا المثؿ أك باع باألقؿٌ 
 .ى االحتیاط فیورؾ مراعاة مقتضیت فبل تزادت ففي بقاء خیاره إشكاؿ

تبتنػػػي عمػػػى السػػػماح  معاممػػػة ال الغػػػبف فػػػي كػػػؿٌ  ت خیػػػار یثبػػػ :142مســـ لة 
ا غیرىػا كالصػمح فػي مػكارد قطػع الزیػادة كالنقیصػة كاإلجػارة كنحكىػات كأٌمػ كاغتفار 

 الغبف. یثبت فیيا خیار  النزاع كالخصكمات فبل
ط إذا بػػػاع أك اشػػػترل شػػػػیئیف بثمنػػػیف صػػػفقة كاحػػػدة أم بشػػػػر  :143مســـ لة 
 تیكػف لػو التبعػیض فػي الفسػخ  لػـ  كاف مغبكنان فػي أحػدىما دكف اآلخػراالجتماع ك 
 ا فسخ البیع بالنسبة إلى الجمیع أك الرضا بو كذلؾ.مٌ إبؿ عمیو 

ان ككػػػاف قیمٌیػػػ سػػػماكمٌ  إذا تمػػػؼ مػػػا فػػػي یػػػد الغػػػابف بفعمػػػو أك بػػػأمر  :144مســـ لة 
فػػػي زمػػػاف الفسػػػخ أك  ال فػػػي زمػػػاف التمػػػؼ ففسػػػخ المغبػػػكف رجػػػع عمیػػػو بقیمػػػة التػػػالؼ

یرجػػع عمیػػػو بشػػػيءت كلػػك كػػػاف بػػػاتبلؼ   كلػػك كػػػاف التمػػػؼ بػػاتبلؼ المغبػػػكف لػػػـ تاألداء
ت ككػػذا كیرجػػع الغػػابف عمػػى األجنبػػيٌ  تع المغبػػكف بعػػد الفسػػخ عمػػى الغػػابفیرجػػ أجنبػػيٌ 



 ػؼ/   خيار التأخير -كتاب التجارة 

و إف كػاف التمػؼ بفعػؿ الغػابف فاٌنػ تالحكـ لك تمؼ ما في ید المغبػكف ففسػخ بعػد التمػؼ
ف كػػػاف بآفػػػة سػػػماكیٌ غبػػػكف بشػػػيءت ك یرجػػػع عمػػػى الم  لػػػـ ة أك بفعػػػؿ المغبػػػكف أك بفعػػػؿ ا 

إف كػػاف  رجػػع عمػػى المغبػػكف بقیمػػة یػػـك التمػػؼ كرجػػع المغبػػكف عمػػى األجنبػػيٌ  أجنبػػيٌ 
 كحكـ تمؼ الكصؼ المكجب لؤلرش حكـ تمؼ العیف. تىك المتمؼ

  الت خیر : خیار الخامس
فمػك امتنػع أحػد  تان مػف العكضػیف فعمٌیػ یككف تسمیـ كؿٌ  إطبلؽ العقد یقتضي أف

 ز یجػك فسػخ العقػد بػؿ  ـ كػاف لمطػرؼ اآلخػر یسمٌ   فاف لـ تعمیو الطرفیف عنو أجبر 

بػػالبیع بػػؿ  ىػػذا الخیػػار  یخػػتٌص  أیضػػانت كال  الفسػػخ عنػػد االمتنػػاع قبػػؿ اإلجبػػارلػػو 
   .معاكضة یجرم في كؿٌ 
 ؽ فیمػػػا إذا بػػػاعالتػػػأخیرت كیتحٌقػػػ ى بخیػػػار ىػػػك المسػػػمٌ ك  البیػػػع بخیػػػار  كیخػػػتٌص 
و یمػـز فاٌنػ تى یجػيء المشػترم بػالثمفـ المبیػع حتٌػیسػمٌ   یقػبض الػثمف كلػـ  سمعة كلػـ

اٌل  اـ فػػاف جػػاء المشػػترم بػػالثمف فيػػك أحػػؽٌ البیػػع ثبلثػػة أٌیػػ  فممبػػائع فسػػخ بالسػػمعة كا 
سػػكاء أكػػاف التمػػؼ فػػي الثبلثػػة أـ  تالبیػػعت كلػػك تمفػػت السػػمعة كانػػت مػػف مػػاؿ البػػائع

 قكطو.كبعد س حاؿ ثبكت الخیار  تبعدىا
 مػػا إذا أميػػؿ البػائع المشػػترم فػػي تػػأخیر ىػك مػكرد ىػػذا الحكػػـ  :145مســ لة 

ة اإلميػػػاؿ صػػریحان أك ضػػػمنان بمقتضػػػى العػػػرؼ تعیػػػیف مػػػدٌ  تسػػمیـ الػػػثمف مػػػف غیػػر 
المشػترم فػي  د تػأخیر فسػخ العقػد بمجػرٌ  یميمػو أصػبلن فمػو حػؽٌ   لـ فا إكالعادةت كأمٌ 

ف أميمػػػو مػػػدٌ  شػػػترط المشػػػترم عمیػػػو ذلػػػؾ فػػػي ضػػػمف نػػػة أك اة معیٌ تسػػػمیـ الػػػثمفت كا 
 كیجػػكز  تاـ أـ أزیػػدمػف ثبلثػػة أٌیػ كانػت أقػػؿٌ یكػف لػػو الفسػخ خبلليػػا سػػكاء أ  العقػد لػػـ

 لو بعدىا.
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 ع إلیػػػػو الفسػػػػاد كػػػػبعض الخضػػػػر ا یتسػػػػرٌ إذا كػػػػاف المبیػػػػع مٌمػػػػ :146مســــ لة 

 اـ فیثبػػت الخیػػار مػػف ثبلثػػة أٌیػػ كالبقػػكؿ كالفكاكػػو فاإلميػػاؿ فیػػو محػػدكد طبعػػان بأقػػؿٌ 

 تؼ فػػػي المبیػػػع كیػػػؼ یشػػػاءیتصػػػرٌ  لػػػو أف زمانػػػوت فػػػاذا فسػػػخ جػػػاز  بمضػػػيٌ  مبػػػائعل
 .ىذا الحكـ بالمبیع الشخصيٌ  كیختٌص 

 ككذا قبض بعض المبیع. تبل قبضقبض بعض الثمف كى  فٌ إ :147مس لة 
كتػػدخؿ فیيػػا المیمتػػاف  تاـ البػػیضاألٌیػػ ىػػك اـأٌیػػالمػػراد بالثبلثػػة  :148مســ لة 

 تقػػان مػػف یػػكمیفیكػػكف ممفٌ  فػػي الیػػكـ الكاحػػد أف یجػػزئك  یرىمػػاتطتاف دكف غالمتكٌسػػ
 الحیكاف. ة خیار كما تقٌدـ في مدٌ 

 ؾلكکػػذ تان فیمػػا لػػك كػػاف المبیػػع شخصػػیٌ  ت الحكػػـ المػػذككر یثبػػ :149مســ لة 
ف كػػػاف األحػػػكط  تةان فػػػي الذٌمػػػٌیػػػفیمػػا إذا كػػػاف كمٌ  عػػػدـ الفسػػػخ بعػػػد اسػػػتحبابان فیػػػو كا 

  برضى الطرفیف.الثبلثة إاٌل 
باسػػقاطو  کمػػا یسػػقطباسػػقاطو بعػػد الثبلثػػة  یسػػقط ىػػذا الخیػػار  :151مســ لة 

سػقكطو ببػذؿ المشػترم الػثمف یسػقط  كال تكباشتراط سقكطو في ضمف العقد تقبميا
بأخػذه  سػقطیبعد الثبلثة قبؿ فسخ البائع كال بمطالبة البػائع لممشػترم بػالثمفت نعػـ 

كیكفػػػي  تة أك الكدیعػػػةالػػػثمف منػػػو بعنػػػكاف الجػػػرم عمػػػى المعاممػػػة ال بعنػػػكاف العاریػػػ
 الفعؿ في ذلؾ كلك بكاسطة بعض القرائف. ظيكر 

 يبػػػالتراخي فػػػ یسػػػقط فػػػبل تفػػي ىػػػذا الخیػػػارالفكرٌیػػػة  تعتبػػػر  ال :151مســـ لة 
 .إعمالو
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 الرؤیة خیار  :السادس
ؽ فیمػػػا إذا اعتقػػػد المشػػػترم كجػػػػداف العػػػیف الغائبػػػة حػػػیف البیػػػع لػػػػبعض كیتحٌقػػػ
يػػا ینكشػػؼ أنٌ  َـّ ثيػػ - اعتمػػادان عمػػى رؤیػػة سػػابقة البػػائع أك ا إلخبػػار ٌمػػإ - األكصػػاؼ

 بیف الفسخ كاإلمضاء. لممشترم الخیار  فافٌ  تكاجدة ليا غیر 
بػػیف  فػػو مكجبػػان لمخیػػار كػػكف تخمٌ یفػػرؽ فػػي الكصػػؼ الػػذم  ال :152مســ لة 

ؽ فػؽ تعٌمػكغیػره إذا اتٌ  - ة لعمػكـ الرغبػة فیػوالذم تزید بػو المالٌیػ - كصؼ الكماؿ
كػػكف اشػػتراط ة مثػػؿ كػػاف عمػػى خػػبلؼ الرغبػػة العاٌمػػسػػكاء أ غػػرض لممشػػترم بػػوت

 قكـ كمرغكبػان عنػو عنػد قػكـ آخػریف أـ كاف مرغكبان فیو عند أحمرت ان الكردیٌ  يٌ رقٌ ال
 ال أسكد. بیضمثؿ اشتراط ككف القماش أ

مسػػاؾ  بػػیف الفسػػخ كالػػردٌ   ىػػك ىنػػا الخیػػار  :153مســ لة  كبػػیف تػػرؾ الفسػػخ كا 
و ت كمػػػا أٌنػػػالمطالبػػػة بػػػاألرش لػػػك تػػػرؾ الفسػػػخ ار لخیػػػت كلػػػیس لػػػذم اانػػػان العػػػیف مجٌ 

خػرل كاجػدة لمكصػؼت ببذؿ البائع األرش كال بابداؿ العیف بعیف أي  یسقط الخیار  ال
و أخػػذ األرش لكػػف ألجػػػؿ كٌجػػة تؼ المفقػػكد دخػػػؿ فػػي الصػػحٌ ػاف لمكصػػػكػػـ لػػك ػنعػػ

 ؼ الكصؼ.ػؿ تخمٌ ػألج العیب ال
ؼ الكصػػػؼ فػػػي م عنػػػد تخٌمػػالرؤیػػػة لممشػػتر  كمػػػا یثبػػػت خیػػار  :154مســ لة 

البیػػػعت  ؼ الكصػػػؼ فػػػي الػػػثمف الغائػػػب حػػػیفالمبیػػػع كػػػذلؾ یثبػػػت لمبػػػائع عنػػػد تخٌمػػػ
 َـّ ثيػ المشػترم أك اعتمػادان عمػى رؤیػة سػابقة ا إلخبػار ٌمػاعتقد كجدانو لمكصػؼ إ بأف

بػػیف الفسػػخ كاإلمضػػاءت ككػػذا یثبػػت  لػػو الخیػػار  فػػافٌ  تكاجػػد لػػو و غیػػر ینكشػػؼ أٌنػػ
و عمػػى ؼ الكصػؼ إذا باعػو باعتقػاد أٌنػب حػیف البیػع عنػد تخٌمػلمبػائع الغائػ الخیػار 

 أك باعو بكصؼ غیره فانكشؼ خبلفو. تف خبلفوما رآه سابقان فتبیٌ 



 

 بمعنػػی عػػدـ التػػأخیر ت ة فػػي ىػػذا الخیػػارة العرفٌیػػالفكرٌیػػ ر تعتبػػ :155مســ لة 

   متعارؼ فیو.المٌما ىك  في الفسخ أزید
ؼ كبالتصػرٌ  تو بعػد الرؤیػة بػؿ قبميػاباسػقاط یسقط ىػذا الخیػار  :156مس لة 

ذا قبػػؿ الرؤیػػة إذا كػػاف كػػذلؾت ككػػ ت عمػػى االلتػػزاـ بالعقػػدبعػػد الرؤیػػة إذا كػػاف دااٌلن 
 اشتراط سقكطو في ضمف العقد فیسقط بو. ز كیجك 

یجػػرم فػػي بیػػع  كال تةبیػػع العػػیف الشخصػػیٌ  مػػكرد ىػػذا الخیػػار  :157مســ لة 
یكػػػف   لػػى المشػػترم فػػردان فاقػػدان لمكصػػؼ لػػـان مكصػػكفان كدفػػع إٌیػػت فمػػك بػػاع كمٌ يٌ الكٌمػػ

نٌ  لممشػػترم الخیػػار  مػػا لػػو المطالبػػة بػػالفرد الكاجػػد لمكصػػؼت نعػػـ لػػك كػػاف المبیػػع كا 
ف الخػبلؼ كػاف دة فتبػیٌ ف كما لػك باعػو صػاعان مػف ىػذه الصػبرة الجٌیػان في المعیٌ یٌ كمٌ 

   . لو الخیار

 العیب خیار  :السابع
 بػػػیف الفسػػػخ بػػػردٌ  لػػػو الخیػػػار  فػػػافٌ  تیبػػان كىػػك فیمػػػا لػػػك اشػػػترل شػػػیئان فكجػػػد فیػػػو ع

مضػػاء البیػػع لػػو اإلمسػاؾ كالمطالبػػة بػػاألرشت  جػػاز  یمكػػف الػردٌ   لػػـ ت فػافالمعیػب كا 
فمػػك كجػػد البػػائع عیبػػان فػػي الػػثمف كػػاف لػػو  تفػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف المشػػترم كالبػػائع كال

   . المذككر الخیار 
عػػػػدـ  ختیػػػػار بمعنػػػػى ا تبػػػػااللتزاـ بالعقػػػػد یسػػػػقط ىػػػػذا الخیػػػػار  :158مســــ لة 

 .ؾلذعمى  فان یدؿٌ ؼ في المعیب تصرٌ الفسخت كمنو التصرٌ 
 المطالبة باألرش دكف الفسخ في مكارد: تجكز  :159مس لة 

 : تمؼ العیف.لاألوّ 



 ؿؼ/  خيار القيب -اب التجارة كت

 : خركجيا عف الممؾ ببیع أك ىبة أك نحك ذلؾ.الثاني
العػػیف مثػػػؿ تفصػػػیؿ  فػػي العػػػیف المكجػػب لتغییػػػر  ؼ الخػػػارجيٌ : التصػػػرٌ الثالــث
 بغو كخیاطتو كنحكىا.الثكب كص
 مثؿ إجارة العیف كرىنيا. تبحیث یمنع مف الٌرد ؼ االعتبارمٌ : التصرٌ الرابع

   .: حدكث عیب فیو بعد قبضو مف البائعالخامس
نٌ ك هت ففي جمیع ىذه المكارد لیس لو فسخ العقػد بػردٌ   یثبػت لػو األرش إف طالػب امػا 

 و.ب
الحیػػكاف  لممشػػترم كخیػػار  آخػػر  فػػي زمػػاف خیػػار  نعػػـ إذا كػػاف حػػدكث عیػػب آخػػر 

 ه.ردٌ  مثبلن جاز 
ة یكجػب نقصػان فػي المالٌیػ یسقط األرش فیمػا لػك كػاف العیػب ال :161مس لة 

بػػػػو بحیػػػػث  ؽ غػػػرض نػػػػكعيٌ فػػػػؽ تعٌمػػػػإذا اتٌ بعػػػػض أنػػػكاع الحیػػػػكاف كالخصػػػاء فػػػػي 
ذا اشػترل ربكٌیػ صارت قیمة الخصيٌ  عیػب  ان بجنسػو فظيػر تساكم قیمػة الفحػؿت كا 

یتػػػػرؾ مراعػػػػاة  فػػػػبل كنػػػػو مػػػػف الربػػػػاتذ األرش الحتمػػػػاؿ کیشػػػػکؿ أخػػػػفػػػػي أحػػػػدىما 
 مقتضى االحتیاط في ذلؾ.

 : كاألرش بأيمكر الردٌ  حٌؽ المشترم فيیسقط  :161مس لة 
 العقد. قبؿبالعیب  وعمم :لاألوّ 

 .رضاه بالمعیب بعد البیع الثاني:
   إسقاطو لحٌقو عند البیع مف جية الفسخ كالمطالبة بالتفاكت. الثالث:

رجػػكع المشػػترم عمیػػو البمعنػػى اشػػتراط عػػدـ  تؤ البػػائع مػػف العیػػكبتبػػرٌ  ع:الرابــ
فمممشػػترم  فیػػو عیػػب آخػػر  فظيػػر  أ مػػف عیػػب خػػاٌص بػػالثمف أك األرشت كلػػك تبػػرٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضؽ 

ذا لـ تالفسخ بو  أخذ األرش عمى ما تقٌدـ. ف مف الردٌ یتمكٌ   كا 
ـ بمعنػػػى عػػػد تأیضػػػان  ة فػػػي ىػػػذا الخیػػػار ة العرفٌیػػالفكرٌیػػػ ر تعتبػػػ :162مســـ لة 

فػػي  یعتبػر  كال تا یتعػػارؼ فیػو حسػػب اخػتبلؼ المػػكاردفػػي الفسػخ أزیػػد مٌمػ التػأخیر 
 . مف عمیو الخیار نفكذه حضكر 

أك  المػػراد مػػف العیػػب مػػا كػػاف عمػػى خػػبلؼ الجػػرم الطبیعػػيٌ  :163مســ لة 
ػػ كػاف نقصػػان مثػػؿ العػػكر سػػكاء أ تةالخمقػة األصػػمیٌ  ج رى س كالعىػػرى كالعمػى كالصػػمـ كالخى

یكػػف عمػػى خػػبلؼ   لػػـ بػػؿ إذا ة مثػػؿ اإلصػػبع الزائػػد كالیػػد الزائػػدةتأـ زیػػاد تكنحكىػػا
مثػؿ كػكف  - و كػاف عیبػان أیضػان فػي العػرؼلكٌنػك ة كالخمقة األصػمیٌ  الجرم الطبیعيٌ 

بػاألرش عمػی المطالبػة  كتجػكز  یثبت بػو الخیػار  -  األرض مكردان لنزكؿ العساكر
 .عدـ إمکاف الردٌ  ر تقدی

مثػؿ  - كجػكدان فػي أغمػب أفػراد ذلػؾ الصػنؼإذا كػاف العیػب م :164مس لة 
  یجػػرً  لػـ - خػریمػف الػػدكؿ األي ة دالمسػتعممة المسػتكر  اراتبعػض العیػكب فػي السػػیٌ 

 .عمیو حکـ العیب
مػا بػؿ ربٌ  تةیكػكف مكجبػان لػنقص المالٌیػ یشترط في العیب أف ال :165مس لة 

ذؿ بازائيػػػا و قػػػد یبػػة فكجػػدىا ذا رأسػػػیف فاٌنػػكمػػػا إذا اشػػترل داٌبػػػ - یكجػػب ازدیادىػػا
 - یف بحفػػػظ أمثاليػػػا مػػػف عجائػػػب المخمكقػػػاتؿ بعػػػض الميتٌمػػػبىػػػمػػػف قً  مػػػاؿ كثیػػػر 

ف لممشػػػػترم أف حػػػػاؿ عیػػػػب یحػػػػؽٌ  و عمػػػػى كػػػػؿٌ كلكٌنػػػػ یثبػػػػت   لػػػػـ یفسػػػػخ البیػػػػع بػػػػو كا 
 األرش.

بالعیػػػب المكجػػكد حػػػاؿ العقػػد كػػػذلؾ یثبػػػت  كمػػػا یثبػػػت الخیػػار  :166مســ لة 
أخػذ األرش بػو   زکمػا یجػك  لعیف بػوا ردٌ  فیجكز  تبالعیب الحادث بعده قبؿ القبض



 طؽ/  خيار القيب -اب التجارة كت

اٌل ك  تنفسوبفعؿ حدكثو یكف   إذا لـ ىذا تف مف اإلرجاعیتمكٌ   لـ إذا  لو.  فبل خیار ا 
ـ معیبػػػان یقػػػكٌ  َـّ ثيػػػ ـ المبیػػػع صػػػحیحان یقػػػكٌ  أفة أخػػػذ األرش كیفٌیػػػ :167مســـ لة 

ـ فػػػاذا قػػػػكٌ  تى بتمػػػػؾ النسػػػبةیػػػنقص مػػػػف الػػػثمف المسػػػمٌ  َـّ ثيػػػ كتبلحػػػظ النسػػػبة بینيمػػػػا
یحان بثمانیة كمعیبان بأربعة ككاف الػثمف أربعػة یػنقص مػف الػثمف النصػؼ كىػك صح

 اثنػاف كىكػػذات كیرجػع فػػي معرفػة قیمػػة الصػحیح كالمعیػػب إلػى أىػػؿ الخبػرة كتعتبػػر 

 فیيـ الكثاقة. 
فػػػاف  تإذا اختمػػػؼ أىػػػؿ الخبػػػرة فػػػي قیمػػػة الصػػػحیح كالمعیػػػب :168مســـ لة 

ى تقػكیـ بعضػيـ مػع النسػبة بینيمػا فقت النسبة بیف قیمتي الصحیح كالمعیب عماتٌ 
ـ بعضػػػيـ الصػػػحیح بثمانیػػػة ت كمػػػا إذا قػػكَّ فػػػبل إشػػػكاؿ عمػػى تقػػػكیـ الػػػبعض اآلخػػر 

 التفػاكت عمػى كػؿٌ  فػافٌ  تة كالمعیػب بثبلثػةكالمعیب بأربعة كبعضيـ الصػحیح بسػتٌ 
   كف بالنصؼ فیككف األرش نصؼ الثمف.مف التقكیمیف یك

ذا اختمفػػػت النسػػػبة كمػػػا إذا قػػػكَّ  ضػػػيـ الصػػػحیح بثمانیػػػة كالمعیػػػب بأربعػػػة ـ بعكا 
مػع  - كالصحیح منيػا تة ففیو كجكه كأقكاؿكبعضيـ الصحیح بعشرة كالمعیب بستٌ 

كمػػا فػػي  - یؤخػػذ مػػف القیمتػػیف لمصػػحیح أف - بلعمیف فػػي الخبػػرة كاالٌطػػتقػارب المقػػك  
 َـّ ثيػػ كمػػف األربػع الربػع كىكػذا فػي المعیػبت تكمػف الػثبلث الثمػث تالنصػؼ - المثػاؿ
 تحظ النسبة بػیف المػأخكذ لمصػحیح كبػیف المػأخكذ لممعیػب كتؤخػذ بتمػؾ النسػبةتبل

 ى.مف الثمف المسمٌ   األرش فیككف  المثاؿ في كىي
 - أم بشػػػرط االجتمػػػػاع - إذا اشػػػترل شػػػیئیف صػػػفقة كاحػػػدة :169مســـ لة 

 كمػػا لػػو الخیػػار  تالمعیػػب كحػػده فػػي ردٌ  عیػػب فػػي أحػػدىما كػػاف لػػو الخیػػار  فظيػػر 

المعیػب فقػط كػاف لمبػائع الفسػخ فػي الصػحیح  ردٌ  عانت كلكف إذا اختػار ىما مفي ردٌ 
 أیضان.



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظؽ 

 يء فكجػػػػداه معیبػػػػان جػػػػاز ػإذا اشػػػػترؾ شخصػػػػاف فػػػػي شػػػػراء شػػػػ :171مســــ لة 

 فسخو. عمى تقدیر  لمبائع حینئذو  كیثبت الخیار  تتوألحدىما الفسخ في حصٌ 
ت إشػكاؿ  لػك زاؿ العیػب قبػؿ ظيػكره لممشػترم ففػي بقػاء الخیػار :171مس لة 

 .ذلؾ مقتضى االحتیاط فيمراعاة یترؾ  فبل

 تذنیب
 في بعض أحكام الشرط

كمػا یجػب الكفػاء بالعقػد الػبلـز یجػب الكفػاء بالشػرط المجعػكؿ  :172مس لة 
مػا داـ العقػد باقیػانت فػاذا  بؿ یجػب الكفػاء بالشػرط المجعػكؿ فػي العقػد الجػائز  تفیو

عمػػػى  یخػػػیط لػػػو ثكبػػو اسػػػتحؽٌ  أفف كاشػػػترط عمػػػى المشػػترم بػػاع فرسػػػان بػػػثمف معػػیٌ 
فتجػب عمیػو خیاطػة ثػكب البػائعت ككػذا لػك أعػاره كتابػان  تالمشترم الخیاطة بالشػرط

یػكـ منػػو لزمػػو  یقػػرأ الفاتحػػة لػركح كالػػده فػي كػػؿٌ  مػثبلن كاشػػترط عمیػو أف ة شػػير لمػدٌ 
 یرجع العاریة.  یكـ ما لـ العمؿ بالشرط كقراءة الفاتحة في كؿٌ 

 : مكرء بالشرط أي كیشترط في كجكب الكفا
مان بلن لحراـ أك محرٌ یككف محمٌ  ال بأف تةیككف مخالفان لمكتاب كالسنٌ  ال أف :منها

ـ كأف یشرب الخمرت أك تػرؾ كاجػب ؿ ما یشمؿ ارتكاب محرٌ لحبلؿت كالمراد باألكٌ 
قػات فػي متعمٌ  أك عػدميٌ  رمضافت أك اإلخبلؿ بشرط كجكدمٌ  في شير  یفطر  كأف

یػػػأتي بالصػػػبلة فػػػي أجػػػزاء السػػػباع أك یػػػنكح نكػػػاح  كػػػأف األحكػػػاـ أك مكضػػػكعاتيا
عمػى نحػػك شػػرط  انت كمنػػو اشػػتراط كقػكع أمػػر ؽ زكجتػو طبلقػػان بػدعیٌ أك یطٌمػػ الشػغار 
ث منػو یػر  ال قػة أك أفكػكف زكجتػو مطمٌ ة في مكرد عدـ جكازه كاشتراط أف تالنتیج
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  كرثتو أك بعضيـ كأمثاؿ ذلؾ.
ا كػػاف ة مٌمػفػػي الكتػاب كالسػنٌ  ة الحظػر عنػو عقػد كالمػراد بالثػاني تحػریـ مػا حػػؿٌ 

فیكػكف الشػرط مقتضػیان إلحیػاء  تمحظكران في الشرائع السابقة أك العادات المنحرفػة
كبعبػػػارة ذلػػػؾ الحكػػػـ المنسػػػكخ كاشػػػتراط عػػػدـ أكػػػؿ البحیػػػرة أك السػػػائبة كنحكىمػػػات 

مػا یكػكف ىػدمان لمػا بنػاه اإلسػبلـ تشػریعان كال بنػاءن ل ال فػي الشػرط أف جامعػة یعتبػر 
 ىدمو اإلسبلـ كذلؾ.

یكػػكف  كمػػا إذا باعػػو بشػػرط أف ال تیكػػكف منافیػػان لمقتضػػى العقػػد : أف الومنهــا
 تككف ليا أجرة. بشرط أف ال لو ثمف أك آجره الدار 

كمػػا إذا قامػػت  ت: أف یكػػكف مػػذككران فػػي ضػػمف العقػػد صػػریحان أك ضػػمنان ومنهــا
ا لػػػذكره قبػػػؿ العقػػػد أك ألجػػػؿ إٌمػػػ تدان بػػػوان عمیػػػو كمقٌیػػػالقرینػػػة عمػػػى كػػػكف العقػػػد مبنٌیػػػ

قبػؿ العقػػد  مثػؿ اشػتراط التسػمیـ حػػاؿ اسػتحقاؽ التسػمیـت فمػك ذكػر  تالتفػاىـ العرفػيٌ 
 یجب الكفاء بو.  ان عمیو عمدان أك سيكان لـیكف العقد مبنیٌ   كلـ

ؽ الشػػػػرط محتمػػػػؿ الحصػػػػكؿ عنػػػػد العقػػػػدت فمػػػػك كانػػػػا : أف یكػػػػكف متعٌمػػػػومنهــــا
 فیػػػتمكٌ  ذاتػػػو أك ال ف عمػػػبلن ممتنعػػػان فػػػي حػػػدٌ كػػػأف كػػػا تف منػػػوعػػػالمیف بعػػػدـ الػػػتمكٌ 

ا لػػك اعتقػػػد فػػو الخیػػارت كأٌمػػب عمػػى تخمٌ یترتٌػػػ المشػػركط عمیػػو مػػف إنجػػازه بطػػؿ كال
 بعػػد العقػػد صػػحٌ  د العجػز أك تجػػدٌ  ؿ األمػػر عنػػو مػف أكٌ  بػاف العجػػز  َـّ ثيػػ ف منػػوالػتمكٌ 

ف لػتمكٌ لممشػركط لػوت ككػذا الحػاؿ لػك اعتقػد المشػركط عمیػو ا الشرط كثبػت الخیػار 
 ا لػػػك اعتقػػػد المشػػػركط عمیػػػو العجػػػز ت كأٌمػػػبػػػاف العجػػػز َـّ ثيػػػ منػػػو دكف المشػػػركط لػػػو

یتػػرؾ مراعػػاة  عمیػػو إشػػكاؿت فػػبل ب األثػػر تو كترتٌػػف ففػػي صػػحٌ كالمشػػركط لػػو الػػتمكٌ 
 .ذلؾ مقتضى االحتیاط في



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غؽ 

 تتحدیػػػػد لػػػػو فػػػػي الكاقػػػػع ؽ الشػػػػرط أمػػػػران ميمػػػػبلن الیكػػػػكف متعٌمػػػػ ال أف :ومنهــــا
 البیػع كمػا مػٌر  فػي مثمػو یمغػك الشػرط كیصػحٌ  فػافٌ  تة ميممػةلو مػدٌ  كاشتراط الخیار 

یكػػػف   لػػػـ فنػػػان فػػػي الكاقػػػع كا  ؽ الشػػػرط متعیٌ ا إذا كػػػاف متعٌمػػػت كأٌمػػػفػػػي شػػػرط الخیػػػار
كمػا لػك  - معمكمان لدل الطرفیف أك أحدىما فاف استتبع ذلؾ جيالة أحد العكضیف

ة مة في القائمػة الكذائٌیػلمسجٌ یككف كاجدان لؤلكصاؼ ا ة بشرط أفان في الذمٌ یٌ باع كمٌ 
اٌل  - الغائبػػػػة حػػػػیف البیػػػػع كمػػػػا إذا باعػػػػو كاشػػػػترط  - بطػػػػؿ البیػػػػع كالشػػػػرط معػػػػانت كا 

دان بػػیف صػػبلة سػػنة كسػػنتیف نػػو ككػػاف مػػردٌ یعیٌ   ا فػػات مػػف كالػػده كلػػـي عٌمػػیصػػمٌ  أف
مقتضػػػی یتػػػرؾ مراعػػػاة  فػػػبل تمػػػف البیػػػع كالشػػػرط إشػػػكاؿ ة كػػػؿ  ففػػػي صػػػحٌ  - مػػػثبلن 

 االحتیاط في مثمو.
بأس بػأف یبیػع مالػو كیشػترط عمػى المشػترم بیعػو منػو ثانیػان  ال :173مس لة 

اعػػو نسػػیئة كاشػػترط عمػػى المشػػترم ذلػػؾ فیمػػا إذا ب یجػػكز  كلػػك بعػػد حػػیفت نعػػـ ال
یشػتریو نسػیئة  المشترم عمى البػائع بػأف شترطأك ا تاها اشتر ممٌ  یبیعو نقدان بأقؿٌ  أف

 محككـ بالبطبلف. أحد النحكیفب فالبیع مشركطان  تا باعو نقدان ممٌ  بأكثر 
فیػػػو  زان بػػؿ یجػػكز ة الشػػرط أف یكػػكف منٌجػػفػػي صػػحٌ  یعتبػػر  ال :174مســ لة 

كمػػا إذا بػػاع داره كشػػرط عمػػى المشػػترم أف یكػػكف لػػو السػػكنى فیيػػا شػػيران  تالتعمیػػؽ
 ةت فػافٌ تكػكف ذات صػفة كذائٌیػ ة بشرط أفأك باعو العیف الشخصیٌ   تیسافر  إذا لـ

 ؼ كال إشكاؿ فیو.التخمٌ  لنفسو عمى تقدیر  لخیار مرجعو إلى اشتراط ا
 إذا یسػػػرم إلػػػى العقػػػد المشػػػركط فیػػػو إاٌل  فسػػػاد الشػػػرط ال فٌ إ :175مســـ لة 

الشػرطت  ٌح العقػد كیمغػكیصػذلػؾ  كفػي غیػر  تأكجب فقداف بعض شرائطو كمػا مػرٌ 
 لممشركط لو مف جية التخٌمؼ عنو.  یثبت الخیار كمع ذلؾ
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لممشػػركط لػػو  مشػػركط عمیػو مػػف فعػؿ الشػػرط جػاز إذا امتنػػع ال :176مسـ لة 
 ر مشػركط بتعػػذٌ  خیػاره غیػػر  كلکػفان كػػافت كء إلػى الحػػاكـ أٌیػجي إجبػاره عمیػو كلػػك بػالم  

عنػػد مخالفتػو كعػػدـ إتیانػػو بمػػا اشػػترط  بػؿ لػػو الخیػػار  تإجبػاره عمػػى العمػػؿ بالشػػرط
 . ف مف اإلجبارى مع التمكٌ عمیو حتٌ 

ركط عمیػػو مػف فعػؿ الشػرط كػاف لممشػػركط ف المشػیػتمكٌ   إذا لػـ :177مسـ لة 
ف سػػػكاء كػػػاف عػػػدـ الػػػتمكٌ  تكلػػػیس لػػػو المطالبػػػة بقیمػػػة الشػػػرط تفػػػي الفسػػػخ لػػػو الخیػػػار 
أك كػػػاف لفػػػكات  - لػػػك اشػػػترط عمیػػػو صػػػكـ یػػػكـ فمػػػرض فیػػػوكمػػػا  - فیػػػو لقصػػػكر 

كفػي الجمیػع  - ؼ الثػكبكما لك اشترط عمیو خیاطػة ثػكب فتمػ - مكضكع الشرط
 . غیر ال لو الخیار 

 لفصل الخامس ا
 أحكام الخیار 

انتقػؿ إلػػى  مػف الحقػكؽ فػػاذا مػات مػف لػو الخیػار  حػؽٌ  الخیػار  :178مسـ لة 
كیحجػب  تغیرىمػاأك  رث المػاؿ بالقتػؿ أك الكفػر إحـر مػف حـر منو مف یي كارثوت كیي 
قػػان بمػػاؿ متعمٌ  رث المػػاؿت كلػػك كػػاف العقػػد الػػذم فیػػو الخیػػار إیحجػػب عػػف  عنػػو مػػا

تػػرث منيػػا  كاألرض التػػي ال األكبػػر  ة بالػػذكر لحبكة المختٌصػػیحػػـر منػػو الػػكارث كػػا
لجمیػع الكرثػػةت فمػك بػػاع  بػؿ یثبػػت ترث الخیػػارإذلػؾ الػػكارث مػف  حػػـرلػـ یي الزكجػة 

كرثػػت  أك كػػاف قػػد اشػػترل أرضػػان ككػػاف لػػو الخیػػار  ت أرضػػان ككػػاف لػػو الخیػػار المٌیػػ
 منو الزكجة كغیرىا مف الكرثة.

لفسػخ بعضػيـ بػدكف انضػماـ  بل أثر ف لمخیار د الكارث إذا تعدٌ  :179مس لة 
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  إذا رضػػػي مػػػف عمیػػػو الخیػػػار إاٌل  تتوالبػػػاقیف إلیػػػو فػػػي تمػػػاـ المبیػػػع كال فػػػي حٌصػػػ

 تو.في حصٌ  فیصحٌ 
ثيـ فػػػاف كػػػاف عػػػیف الػػػثمف مكجػػػكدان إذا فسػػػخ الكرثػػػة بیػػػع مػػػكرٌ  :181مســـ لة 

ف كػػػاف تالفػػػان أك بحكمػػػو أخػػػرج مػػػف تركػػػة المٌیػػػ  ئر ت كسػػػادفعػػػكه إلػػػى المشػػػترم كا 

 دیكنو.
عػػف العقػد فمػػات فػاف كػػاف المقصػػكد  ألجنبػيٌ  لػػك كػاف الخیػػار  :181مسـ لة 

ف  تینتقػػػؿ إلػػػى كارثػػػو  لػػػو مباشػػػرتو لمفسػػػخ أك ككنػػػو بنظػػػره لػػػـ مػػػف جعػػػؿ الخیػػػار  كا 
 جعؿ مطمقان انتقؿ إلى الكارث.

فػػي بیػػع الحیػػكاف فيػػك مػػف  إذا تمػػؼ المبیػػع فػػي زمػػاف الخیػػار  :182مســ لة 
الشػػػرط إذا كػػػاف  فػػػي خیػػػار  ة الخیػػػار إذا تمػػػؼ قبػػػؿ انتيػػػاء مػػػدٌ مػػػاؿ البػػػائعت ككػػػذا 

المجمػػػػس بعػػػػد  ا إذا كػػػػاف لمبػػػػائع أك تمػػػػؼ فػػػػي زمػػػػاف خیػػػػار لممشػػػػترمت أٌمػػػػ الخیػػػػار 
 مف ماؿ المشترم. فيكالقبض 

 الفصل السادس
 ما یدخل في المبیع 

مػػف بػػاع شػػیئان دخػػؿ فػػي المبیػػع مػػا یقصػػد المتعػػامبلف دخكلػػو  :183مســ لة 
عمیػػػو لفػػظ المبیػػػع كضػػػعان أك بالقرینػػػة  هت كیعػػػرؼ قصػػدىما بمػػػا یػػػدؿٌ فیػػو دكف غیػػػر 

كالنخػؿ كالطػػكؼ  ةت فمػف بػاع بسػتانان دخػؿ فیػو األرض كالشػجر ة أك الخاٌصػالعاٌمػ
ا مػف بػاع ا ىػك مػف أجزائيػا أك تكابعيػات أٌمػكالحضػیرة كنحكىػا مٌمػ كالنػاعكر  كالبئر 

یػػدخؿ الحمػػؿ فػػي بیػػع  ال كالنخػػؿ المكجػػكداف ككػػذا یػػدخؿ فیيػػا الشػػجر  أرضػػان فػػبل
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   الثمرة في بیع الشجرة. كال ـٌ األي 
ف فػالتمر  ران مػؤبٌ  نعـ إذا بػاع نخػبلن فػاف كػاف التمػر  ران فيػك یكػف مػؤبٌ   لػـ لمبػائع كا 

البیػع أك بیػع  ا فػي نقػؿ النخػؿ بغیػر ىػذا الحكػـ ببیػع النخػؿت أٌمػ لممشترم كیختٌص 
ففیػػو لمبػػائع  فػػالثمر  جر الشػػ النخػػؿ مػػف سػػائر  غیػػر  رانت ىػػذا یكػػف مػػؤبٌ   لػػـ مطمقػػان كا 
فػػي بیػػع األرض  أك الشػجر  فػي بیػػع الشػػجر  تكػػف قرینػػة عمػى دخػػكؿ الثمػػر   إذا لػـ

ف كانػػػت ىػػػي  - ا إذا قامػػػت القرینػػػة عمػػػى ذلػػػؾةت أٌمػػػأك الحمػػػؿ فػػػي بیػػػع الداٌبػػػ كا 
 عمؿ عمیيا ككاف جمیع ذلؾ لممشترم. - التعارؼ الخارجيٌ 

الثمػرة لمبػائع مػع اشػتراط إبقائيػا أك مػا كبقیػت  إذا بػاع الشػجر  :184مسـ لة 
كلػػػیس  یسػػػقي الشػػػجر  لمبػػػائع أف ز فػػػي حكمػػػو كاحتاجػػػت الثمػػػرة إلػػػى السػػػقي یجػػػك 

لممشػػترم سػػقیو كلػػیس  إلػػى السػػقي جػػاز  لممشػػترم منعػػوت ككػػذا إذا احتػػاج الشػػجر 
یكػف بینيمػا شػرط فػي   بتركو كلـ أحدىما بالسقي كاآلخر  ر لمبائع منعوت كلك تضرٌ 

فأالسػقي لمثػاني سػكاء   جػزی لػـذلؾ   كػاف األحػكط كػاف ىػك البػائع أـ المشػترمت كا 
 ؿ ضػػػرر یتحٌمػػػ لتراضػػػي عمػػػى تقػػػدیـ أحػػػدىما كلػػػك بػػػأفليمػػػا التصػػػالح كا اسػػػتحبابان 

 . اآلخر
إلیيػػػا   فمػػػو الممػػػرٌ  - مػػػثبلن  - كاسػػػتثنى نخمػػػة إذا بػػػاع بسػػػتانان  :185مســـ لة 

يء ػلممشػػترم منػػع شػػ كالمخػػرج منيػػا كمػػدل جرائػػدىا كعركقيػػا مػػف األرض كلػػیس
 مف ذلؾ.

 إذا بػػػاع داران دخػػػؿ فیيػػػا األرض كالبنػػػاء األعمػػػى كاألسػػػفؿ إاٌل  :186مســـ لة 
ا ذلػػؾ مٌمػػ  مػػف حیػػث المػػدخؿ كالمخػػرج كالمرافػػؽ كغیػػر یكػػكف األعمػػى مسػػتقبٌلن  أف
السػػػرادیب  یكػػػكف أمػػػارة عمػػػى خركجػػػو كاسػػػتقبللوت ككػػػذا یػػػدخؿ فػػػي بیػػػع الػػػدار  قػػػد



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾؽ 

ػػػكاألبػػػكاب كاألخشػػػا كالبئػػػر  ؿ بػػػؿ یػػػدخ تتبَّػػػثى ـ المي مَّ ب الداخمػػػة فػػػي البنػػػاء ككػػػذا الس 
مػف  ا یعػدٌ ة كأنابیػب المػاء كنحػك ذلػؾ مٌمػكأسبلؾ كيربائیٌ  فیيا مف نخؿ كشجر  ما

 . مع الشرطو داخؿ في المبیع إاٌل ذلؾ كمٌ  فافٌ  تى مفتاح الغمؽحتٌ  تكابع الدار 
 ()عمیػو السػبلـمػاـ يا مممككة لئلأم أنٌ  - المعادف مف األنفاؿ :187مس لة 

ف - نػػة فػػي كلكػػف مػػف اسػػتخرج شػػیئان مػػف المعػػادف المتككٌ  تتكػػف أرضػػيا منيػػا  لػػـ كا 
 ا قبػؿعمى تفصیؿ تقٌدـ في كتػاب الخمػست كأٌمػ جكؼ األرض ممكو كعمیو خمسو

كمػا تػدخؿ فػي بیػع األرضت  ( كالاالستخراج فيي عمى ممػؾ اإلمػاـ )عمیػو السػبلـ
القدیمػػػػػة أك الجدیػػػػػدة  الكنػػػػػكز  فكنػػػػػة فیيػػػػػا كالالمد بیعيػػػػػا األحجػػػػػار تػػػػػدخؿ فػػػػػي  ال

 عة فیيا كنحكىا.المكدٌ 

 الفصل السابع 
 القبضالتسمیم و  

یجػػب عمػػى المتبػػایعیف تسػػمیـ العكضػػیف عنػػد انتيػػاء العقػػد إذا  :188مســ لة 
منيمػػا مشػػركط بعػػدـ امتنػػاع  كلكػػف كجػػكب التسػػمیـ عمػػى كػػؿٌ  تیشػػترطا التػػأخیر  لػػـ

كلػك اشػترط أحػدىما  تالممتنػع جبػر سػمیـ صػاحبو أي ت كلك امتنع أحدىما مػع تاآلخر
مطمقػػانت كلػػیس لصػػاحبو االمتنػػاع عػػف تسػػمیـ  نػػة جػػاز ة معیٌ التسػػمیـ إلػػى مػػدٌ  تػػأخیر 

ذلػػؾ فػػػي األعیػػػاف  التسػػمیـ جػػػاز  منيمػػا تػػػأخیر  ت كلػػػك اشػػترط كػػػؿٌ مػػا عنػػػده حینئػػذو 
 تةي الذٌمػفػ يٌ فػي الكٌمػ یجػكز  كال تففػي المعػیٌ  يٌ ة أك ما بحكميػا مػف الكٌمػالشخصیٌ 

 مف بیع الدیف بالدیف. و یككف حینئذو ألنٌ 
ة أك ركػػكب الداٌبػػ یشػػترط البػػائع لنفسػػو سػػكنى الػػدار  أف یجػػكز  :189مســ لة 
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 نة.ة معیٌ أك زرع األرض أك نحك ذلؾ مف االنتفاع بالمبیع مدٌ 
ىػػك  - فػػي المنقػكؿ كغیػػره - التسػمیـ الكاجػػب عمػى المتبػػایعیف :191مســ لة 

ؼ فیػوت ف صػاحبو مػف التصػرٌ بحیػث یػتمكٌ  تنػو كرفػع المنافیػاتالتخمیة برفػع یػده ع
 صدقيا بحسب اختبلؼ المكارد كالمقامات. كیختمؼ

ة قبػػؿ قػػبض المشػػترم ة أك أرضػػیٌ إذا تمػػؼ المبیػػع بآفػػة سػػماكیٌ  :191مســ لة 
ككػذا إذا تمػؼ  تانفسخ البیع ككاف تمفػو مػف مػاؿ البػائع كرجػع الػثمف إلػى المشػترم

و ینفسػخ البیػػع كیكػكف تمفػو مػف مػاؿ المشػترم كیرجػػع فاٌنػ الػثمف قبػؿ قػبض البػائعت
 المبیع إلى البائع.

یكفػػػي فػػػي القػػػبض المكجػػػب لمخػػػركج عػػػف الضػػػماف التخمیػػػة  :192مســـ لة 
 دَّ و البيػٌنػا فػي المنقػكالت فقیػؿ إكأمٌ  تالمنقكالت كاألراضي ـ في غیر بالمعنى المتقدٌ 

كالمبػػاس كأخػػذ لجػػاـ  الػػدینار فیيػػا مػػف االسػػتیبلء عمیيػػا خارجػػان مثػػؿ أخػػذ الػػدرىـ ك 
كفایػػػة التخمیػػػة فیيػػػا أیضػػػان فػػػي الخػػػركج عػػػف  الصػػػحیحالفػػػرس أك رككبػػػوت كلكػػػف 

ؽ القبض في بعض المقامػات كمػا فػي مف االستیبلء في تحقٌ  دَّ بي  الضمافت نعـ ال
 بیع الصرؼ كالسمـ.

كمػػػا لػػػك سػػػرؽ  تعػػػادةالكصػػػكؿ إلیػػػو  ر فػػػي حكػػػـ التمػػػؼ تعػػػذٌ  :193مســـ لة 
 الكحشػػيٌ  فمػػت الطػػائر ناأك   فػػي البحػػر كقػػع السػػمؾأك عبلمػػة لػػو  المتػاع الػػذم ال

 نحك ذلؾ.ك 
ف المشػػػترم البػػػائع بتسػػػمیـ المبیػػػع إلػػػى شػػػخص معػػػیٌ  لػػػك أمػػػر  :194مســـ لة 

فقبضػػػو كػػػاف بمنزلػػػة قػػػبض المشػػػترمت ككػػػذا لػػػك أمػػػره بارسػػػالو إلػػػى بمػػػده أك غیػػػره 
 و.فرؽ بیف تعییف المرسؿ معو كعدم فأرسمو كاف بمنزلة قبضوت كال
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الػػذم یمكػػف الرجػػكع إلیػػو  إذا أتمػػؼ المبیػػع البػػائع أك األجنبػػيٌ  :195مســ لة 
كلممشػترم الرجػػكع عمػى المتمػػؼ  تة العقػػدصػحٌ ب ذلػػؾ یضػٌر  لػػـؾ خسػارتو فػي تػػدار 

 .  التسمیـ ر في فسخ العقد لتعذٌ  كلو الخیار  تبالبدؿ مف مثؿ أك قیمة
المشػترم كػاف إذا حصؿ لممبیع نماء فتمؼ األصؿ قبؿ قبض  :196مس لة 

 النماء لممشترم.
ت لػػك حػػدث فػػي المبیػػع عیػػب قبػػؿ القػػبض كػػاف لممشػػترم الػػردٌ  :197مســ لة 
 كما تقٌدـ. ف مف الردٌ یتمكٌ   لك لـ األرشبكلو المطالبة 

بالنسػبة لػك بػاع جممػة فتمػؼ بعضػيا قبػؿ القػبض انفسػخ البیػع  :198مس لة 
 في الباقي. الخیار ككاف لو  تو مف الثمفیخصٌ  كرجع إلیو ما تإلى التالؼ

یجػػػب عمػػػى البػػػائع مضػػػػافان إلػػػى تسػػػمیـ المبیػػػع المبػػػادرة إلػػػػى  :199مســـ لة 
 مػػع اشػػتراط عػػدميا صػػریحان أك اسػػتفادتو إاٌل  تا فیػػو مػػف متػػاع أك غیػػرهتفریغػػو عٌمػػ

یػأت   مف المتعػارؼ المختمػؼ بػاختبلؼ المػكاردت فمػك كػاف المبیػع مشػغكالن بػزرع لػـ
انػػػان أك بػػػأجرة أك كػػػاف ذلػػػؾ مقتضػػػى إبقػػػاءه مجٌ كقػػػت حصػػػاده فػػػاف اشػػػترط المالػػػؾ 

لو إبقاؤه إلػى كقػت الحصػاد  التعارؼ في مثمو بحیث أغنى عف التصریح بو جاز 
اٌل  باالنتفػػػػػاع    كجبػػػػت عمیػػػػو إزالتػػػػػوت كلػػػػك أزاؿ الػػػػػزرع كبقیػػػػت لػػػػو عػػػػػركؽ تضػػػػرٌ كا 

 بػػاألرض أك كانػػت فػػي األرض حجػػارة مدفكنػػة كجبػػت إزالتيػػا كتسػػكیة األرض إاٌل 
 ط عدـ اإلزالة أك تعارفو كما تقٌدـ.مع اشترا

یػػكزف  كػاؿ كالیي  ا الیقبضػو فػػاف كػاف مٌمػػ  مػػف اشػترل شػػیئان كلػـ :211مسـ لة 
كػػاؿ أك یػػكزف ككػػاف البیػػع بػػرأس ا یي لػػو بیعػػو قبػػؿ قبضػػوت ككػػذا إذا كػػاف مٌمػػ جػػاز 

 فاٌنػو یجػكز   فیمػا عػدا الثمػار  یجػكز فػبلا لك كاف بربح كأمٌ  تة منوبكضیعالماؿ أك 
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 .ذلؾ فیيا
فيػػك ا إذا باعػػو عمیػػو كأٌمػػ تالبػػائع المقبػػكض عمػػى غیػػر  ىػػذا فیمػػا إذا بػػاع غیػػر 

 و یجػػػكز الشػػػراء كػػالمیراث كالصػػػداؽ فاٌنػػػ مطمقػػػانت ككػػػذا إذا ممػػؾ شػػػیئان بغیػػػر   جػػائز

س بجعمػو بػأ فػبل تالمنع فػي الصػكرة المػذككرة بػالبیع یختٌص بیعو قبؿ قبضوت كما 
 ئػدة البیػػعحػكط لزكمػان إلحػػاؽ الصػمح المفیػػد فاصػداقان أك أجػرة قبػػؿ قبضػوت نعػػـ األ

 .بالبیع

 الفصل الثامن
 النسیئةالنقد و  

 فممبػػػائع یشػػػترط تأجیػػػؿ الػػثمف كػػػاف الػػثمف حػػػااٌلن   مػػف بػػػاع كلػػـ :211مســـ لة 
المطالبة بو بعد انتياء العقدت كما یجب عمیو أخػذه إذا دفعػو إلیػو المشػترم كلػیس 

 لو االمتناع مف أخذه.
یجػب عمػػى المشػػترم  اشػػترط تأجیػؿ الػػثمف یكػكف نسػػیئة الإذا  :212مسـ لة 

ف طالبو بو البائع كلكف یجب عمى البائع أخػذه إذا دفعػو إلیػو  تدفعو قبؿ األجؿ كا 
 ان لمبائع أیضان.تككف قرینة عمى ككف التأجیؿ حقٌ   أفإاٌل  تالمشترم قبمو
د فیػػػػػو بػػػػػیف الزیػػػػػادة یتػػػػػردٌ  نػػػػػان الیجػػػػػب أف یكػػػػػكف األجػػػػػؿ معیٌ  :213مســـــ لة 

أك  اد أك جػػذاذ الثمػػر اس أك الحصػػیالنقصػػافت فمػػك جعػػؿ األجػػؿ قػػدكـ زیػػد أك الػػد  ك 
 نحك ذلؾ بطؿ العقد. 

 أیػػار  ؿلػػك كانػػت معرفػة األجػػؿ محتاجػػة إلػػى الحسػػاب مثػػؿ أكٌ  :214مســ لة 

 د فػي الشػير القابػؿ مػع التػردٌ  ؿ الشػير ت نعػـ لػك كػاف األجػؿ أكٌ یصػحٌ  لـاف نیسأك 
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 ة.الصحٌ ب یضٌر  لـصاف بیف الكماؿ كالنق يٌ الحالٌ 
بلن بأزیػد مػؤجٌ  ف عنػد المقاكلػة لبضػاعتو ثمنػان نقػدان كآخػر إذا عػیٌ  :215مس لة 

 ا لػػك باعيػػا بػػثمف نقػػدان كبػػأكثر ت كأٌمػػف صػػحٌ منػػو فابتاعيػػا المشػػترم بأحػػدىما المعػػیٌ 

بعتػػؾ الفػػرس بعشػػرة نقػػدان كبعشػػریف إلػػى )بػػأف قػػاؿ:  - بلن بایجػػاب كاحػػدمنػػو مػػؤجٌ 
یتػػػرؾ مراعػػػاة مقتضػػػى  بلن فػػػبلالثمنػػػیف مػػػؤجٌ  بأقػػػؿٌ البیػػػع ة صػػػحٌ فیحتمػػػؿ  - (سػػػنة

فيػػك محکػػكـ  مف إلػػى أجػػؿ كبأزیػػد منػػو إلػػى آخػػر ا لػػك بػػاع بػػثاالحتیػػاط فیػػوت كأٌمػػ
 البطبلف.ب

بأزیػد منػو  - بػؿ مطمػؽ الػدیف - تأجیؿ الثمف الحاؿٌ  یجكز  ال :216مس لة 
ؿ یزیػد فػػي الػثمف المؤٌجػػ أف یجػػكز  ككػذا ال تره إلػى أجػػؿیزیػد فیػػو مقػداران لیػػؤخٌ  بػأف

ؿ بنقصػاف منػو عمػى كجػو ؿ المؤٌجػعكػس ذلػؾ بػأف یعٌجػ لیزید في األجؿت كیجكز 
 یستمـز الربا.  بؿ عمى كجو المعاكضة أیضان ما لـ تاإلبراء

كػػاؿ مػػا یي  فػػي غیػػر  الحػػاؿٌ  ؿ باألقػػؿٌ المؤٌجػػ بیػػع األكثػػر  یجػػكز  :217مســ لة 
ؿ لمػػػدائف فػػػي الػػػدیف المؤٌجػػػ یجػػػكز  كالو ربػػػات ألٌنػػػ یجػػػكز  ا فیيمػػػا فػػػبلكأٌمػػػ تكیػػػكزف

 ینقد المدیف بعضو قبؿ حمكؿ األجؿ. یزید في األجؿ عمى أف أف
شػراؤه منػو قبػؿ حمػكؿ األجػؿ أك بعػده  إذا اشترل شیئان نسیئة جػاز  :218مس لة 

 كػػػاف البیػػػع حػػػااٌلن  تبجػػػنس الػػػثمف أك بغیػػػره مسػػػاكیان لػػػو أك زائػػػدان عمیػػػو أك ناقصػػػان عنػػػو
   .بلن الثاني أك مؤجٌ 

یبیعػػو عمیػػو نقػػدان بعػػد  ؿ أفنعػـ إذا اشػػترط البػػائع عمػػى المشػػترم فػي البیػػع األكٌ 
ؿ أك شػػرط المشػػترم عمػى البػػائع فػػي البیػػع األكٌ  تا اشػػتراه بػو نسػػیئةمٌمػػ شػرائو بأقػػؿٌ 

 البطبلف.ب کاف البیع محکكمان  تا اشتراه منو نقدان ممٌ  یشتریو منو نسیئة بأكثر  أف
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 إلحاق 
 ابحة والمواضعة والتولیةفي المساومة والمر 

یكػػكف بمبلحظػة رأس المػػاؿ الػػذم اشػػترل  (تػػارةن )التعامػؿ بػػیف البػػائع كالمشػترم 
ى مساكمة كىػذا ىػك الغالػب الیككف كذلؾت كالثاني یسمٌ  (خرلكأي )بو البائع السمعة 
خػرل بنقیصػػة عنػو كثالثػػة مػػاؿ كأي یكػكف بزیػػادة عمػى رأس ال ؿ تػػارةن المتعػارؼت كاألكٌ 

ى كالثػػػاني مكاضػػػعةت كالثالػػػث یسػػػمٌ  تى مرابحػػػةؿ یسػػػمٌ نقیصػػػةت كاألكٌ  زیػػػادة كال بػػػبل
 تكلیة. 

مػػف  - المسػػاكمة غیػػر  - فػػي جمیػػع األقسػػاـ المػػذككرة دَّ بيػػ ال :219مســ لة 
یػػادة درىػػـ أك بعتػػؾ ىػػذه السػػمعة بػػرأس ماليػػا كز ) :فمػػك قػػاؿ تالػػثمف تفصػػیبلن  ذكػػر 

بعتػػؾ ىػذه السػػمعة )یقػكؿ:  ىحتٌػػ یصػحٌ   لػـ (نقیصػػة زیػادة كال بنقیصػة درىػـ أك بػػبل
بػػػػالثمف الػػػػذم اشػػػػتریتيا بػػػػو كىػػػػك مائػػػػة درىػػػػـ بزیػػػػادة درىػػػػـ مػػػػثبلن أك نقیصػػػػتو أك 

 نقیصة(. زیادة كال ببل
بعتؾ ىذه السػمعة بمائػة درىػـ كربػح درىػـ فػي ): عإذا قاؿ البائ :211مس لة 

ف  تالبیػػػع الػػػثمف مائػػػة كعشػػرة دراىػػػـ صػػػحٌ  فػػػاف عػػرؼ المشػػػترم أفٌ  (عشػػػرة كػػؿٌ  كا 
ف یصحٌ   یعرؼ المشترم ذلؾ حاؿ البیع لـ  لـ كاف یعرفو بعػد الحسػابت ككػذلؾ  كا 

 بعتػػؾ بمائػػة درىػػـ مػػع خسػػراف درىػػـ فػػي كػػؿٌ )الحكػػـ فػػي المكاضػػعة كمػػا إذا قػػاؿ: 
ف تالبیػع الػثمف تسػعكف صػحٌ  المشػترم إذا عػرؼ أفٌ  فافٌ  (عشرة یعػرؼ ذلػؾ   لػـ كا 

ف كاف یعرفو بعد الحساب.  بطؿ البیع كا 
ؿ كجػػػب عمػػػى البػػػائع مرابحػػػة ذا كػػػاف الشػػػراء بػػػالثمف المؤٌجػػػإ :211مســـ لة 

بلن كاإلمسػػاؾ بػػالثمف مػػؤجٌ  المشػػترم بػػیف الػػردٌ  ر أخفػػى تخٌیػػ فػػاف تباألجػػؿ یخبػػر  أف
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باألجػػؿت فػػاف  یخبػػر  أف أك مكاضػػعة ت كکػػذا یجػػب عمػػی البػػائع تكلیػػةبػػذلؾ األجػػؿ
 أجؿ. بالثمف المسٌمی مف دكفالرٌد كاإلمضاء  المشترم بیف أخفاه تخٌیر 
لػو بیػع أفرادىػا مرابحػة  یجػز   إذا اشػترل جممػة صػفقة بػثمف لػـ :212مس لة 
  بعد اإلعبلـ.بالتقكیـ إاٌل 
 كمػا إذا أخبػر  - ف كػذب البػائع فػي إخبػاره بػرأس المػاؿإذا تبػیٌ  :213مس لة 

 صػحٌ  - رأس مالو مائة كبػاع بػربح عشػرة ككػاف فػي الكاقػع رأس المػاؿ تسػعیف أفٌ 
مضػائو بتمػاـ الػثمف المػذككر ال ر كتخٌیػ تالبیػع فػي العقػػد  مشػترم بػیف فسػخ البیػػع كا 

 كىك مائة كعشرة. 
یعمػػؿ فیيػػا   ف مثػػؿ مائػػة درىػـ كلػػـإذا اشػترل سػػمعة بػػثمف معػیٌ  :214مســ لة 

ا إذا عمؿ في السػمعة عمػبلن بذلؾت أمٌ  لو اإلخبار  شیئان كاف ذلؾ رأس ماليا كجاز 
ـٌ  فػاف كػاف بػػأجرة جػاز   از فػاذا كانػت األجػػرة عشػرة جػػ تالمػػاؿاألجػػرة إلػى رأس  ضػ

 .(بعتؾ السمعة برأس ماليا مائة كعشرة كربح كذا) :یقكؿ لو أف
ـٌ  یجػػز   العمػػؿ بنفسػػو ككانػػت لػػو أجػػرة لػػـ إف باشػػر  :215مســ لة   لػػو أف یضػػ

رأس المػاؿ مائػػة كعممػػي یسػاكم كػػذا كبعتكيػػا ) :بػػؿ یقػػكؿ تاألجػرة إلػػى رأس المػاؿ
 .(كربح كذا بما ذكر 

بقػي  ئع باألرش كاف الػثمف مػاإذا اشترل معیبان فرجع عمى البا :216مس لة 
بلن منػو أك مجػازاة عمػى اإلحسػاف بعد األرشت كلك أسػقط البػائع بعػض الػثمف تفٌضػ

 بؿ رأس الماؿ ىك الثمف في العقد. تیسقط ذلؾ مف الثمف  لـ
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 الفصل التاسع 
 في الربا

 كىك قسماف:
 : ما یككف في المعاممة.لاألوّ 

كیأتي حكمو فػي كتػاب الػدیف كالقػرض إف شػاء  ت: ما یككف في القرضالثاني
 اهلل تعالى. 

كبیػع  تة فػي أحػدىمامػع زیػادة عینٌیػ : فيك كبیع أحد المثمیف باآلخر لاألوّ  اأمّ 
مائػػػػة كیمػػػػك مػػػػف الحنطػػػػة بمائػػػػة كعشػػػػریف منيػػػػات أك خمسػػػػیف كیمػػػػك مػػػػف الحنطػػػػة 

شػػریف كیمػػك مػػف الحنطػػة ة كبیػػع عبخمسػػیف كیمػػك حنطػػة كدینػػارت أك زیػػادة حكمٌیػػ
   كىك حراـ. تف كیمك مف الحنطة نسیئةنقدان بعشری
ره مػػػف المعاكضػػػات، قػػػكالفت تحریمػػػو بػػػالبیع أك یجػػػرم فػػػي غیػػػ یخػػػتٌص كىػػػؿ 
كانػت بعنػكاف أاختصاصو بما كانت المعاكضة فیو بیف العینػیفت سػكاء كالصحیح 

ىػذه العشػرة تكػكف  صػالحتؾ عمػى أف)یقػكؿ:  لصمح مثػؿ أفالبیع أك المبادلة أك ا
تكػػف المعاكضػػة بػػیف العینػػیف كػػأف   ا إذا لػػـت أٌمػػ(التػػي لػػؾ بيػػذه الخمسػػة التػػي لػػي

أك  تىػػػب لػػػؾ ىػػػذه الخمسػػػة(ي تمػػػؾ العشػػػرة كأتيػػػب لػػػ صػػػالحتؾ عمػػػى أف)یقػػػكؿ: 
أبرأتؾ عف الخمسة التي لي عمیؾ بشػرط أف تبرئنػي عػف العشػرة التػي لػؾ )یقكؿ: 
 ة.الصحٌ ب حکـفیكنحكىما  (عميٌ 

 ة أمراف:ؽ الربا في المعاممة النقدیٌ شترط في تحقٌ یي  :217مس لة 
ف اختمفت الصفاتت فػبل حاد الجنس كالذات عرفان : اتٌ لاألوّ  بیػع مائػة  یجػكز  كا 
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بیػع عشػػریف كیمػػك  كال تدة بمائػة كخمسػػیف كیمػػك مػف الردیئػػةكیمػك مػػف الحنطػة الجٌیػػ
ا إذا ت أٌمػػزاكمٌ كػػالحكی بػػأربعیف كیمػػك منػػو أك مػػف الػػردمء نبر د كػػالعالجٌیػػ مػػف األرز 

كبیػػع مائػػة كخمسػػیف كیمػػك مػػف الحنطػػة بمائػػة كیمػػك مػػف  تبػػأس اختمفػػت الػػذات فػػبل
   . األرز

ا مػػف العكضػػیف مػػف المكیػػؿ أك المػػكزكفت فػػاف كانػػا مٌمػػ یكػػكف كػػؿٌ  أف :الثــاني
بیػع بیضػػة  بػأست فیجػكز  فػي بعػػض الػببلد فػبل الجػكز مػثبلن كػالبیض ك  یبػاع بالعػدٌ 

   تمؾ الببلد. تیف كجكزة بجكزتیف فيببیض
لربػػػػػا فیيػػػػا بالشػػػػػرطیف ؽ اا إذا كانػػػػػت المعاممػػػػة نسػػػػػیئة ففػػػػي اشػػػػػتراط تحٌقػػػػكأٌمػػػػ

 مكردیف: یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط في فبلت إشکاؿالمذككریف 
 تیكػػكف العكضػػاف مػػف المكیػػؿ أك المػػكزكف مػػع االخػػتبلؼ فػػي الجػػنس أف .1

 . بمائة كیمك مف الحنطة إلى شير كبیع مائة كیمك مف األرز 
حادىمػػا فػػي الجػػنس ككػػكف أف یكػػكف العكضػػاف مػػف المعػػدكد كنحػػكه مػػع اتٌ  .2

 . جكزات بخمس عشرة جكزة إلى شير كبیع عشر  تةالزیادة عینیٌ 
درت مػػػف العػػػالـ بحرمػػػة الربػػػا ة باطمػػػة إذا صػػػالمعاممػػػة الربكٌیػػػ :218مســـ لة 

كػػػػػاف جيمػػػػػو بػػػػػالحكـ أك سػػػػػكاء أ - ا إذا صػػػػػدرت مػػػػػف الجاىػػػػػؿ بيػػػػػاانت كأٌمػػػػػتكمیفػػػػػ
   ما أخذه حاؿ الجيؿ. لو حؿٌ  عمـ بالحاؿ فتاب َـّ ثي  - مكضكعبال

بػو  ة لتخػتٌص دٌیػة التعبٌ ٌیػة المعاممػة ال الحمٌ مػف جيػة صػحٌ تکػكف  ة حینئػذو یٌ الحمٌ ك 
 إذا كاف عالمان بالحرمة. دكف الطرؼ اآلخر 

بػػاع مائػػة كیمػػك یي  فػػبل تفػػي الربػػا جػػنس كاحػػد الحنطػػة كالشػػعیر  :219مســ لة 
ف كانػا فػي بػاب الزكػاة جنسػیفت فػبل كیمك مف الشعیر  مف الحنطة بمائتي  یضػـٌ  كا 
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فػػي تكمیػػؿ النصػػابت فمػػك كػػاف عنػػده نصػػؼ نصػػاب حنطػػة  أحػػدىما إلػػى اآلخػػر 
 تجب فیيما الزكاة.  لـ كنصؼ نصاب شعیر 

العمػػس نػػكع مػػف الحنطػػة كالسػػمت نػػكع مػػف  بعضػػيـ أفٌ  ذكػػر  :221مســ لة 
اٌل فاف ثبت ذلؾ لحقٌ  تالشعیر  .فبل يما حكميما كا 

 المحػػكـ كاأللبػػاف كاألدىػػاف تختمػػؼ بػػاختبلؼ الحیػػكاف فیجػػكز  :221مســ لة 

ككػذا الحكػـ فػػي لػبف الغػػنـ  تنقػػدان  بیػع كیمػك مػػف لحػـ الغػػنـ بكیمػكیف مػف لحػػـ البقػر 
 بیعيما مع التفاضؿ نقدان. و یجكز فانٌ  كلبف البقر 
 كاحػػد منيػػا جػػنست بأنكاعػػو جػػنس كاحػػد كالحبػػكب كػػؿٌ  التمػػر  :222مســ لة 

   كاحد جنس. ة كالعدس كغیرىا كؿٌ رى كالماش كالذ   فالحنطة كاألرز 
كاحػػد  كالحدیػػد كالرصػػاص كغیرىػػا كػػؿٌ  ة كالصػػفر ات مػػف الػػذىب كالفٌضػػكالفمػػزٌ 

 منيا جنس برأسو.
 تكالجػػامكس جػػنس كاحػػد كالبقػػر  تجػػنس كاحػػد الضػػأف كالمعػػز  :223مســ لة 
باسػػػـ فيػػػك  صػػػنؼ یخػػػتٌص  كػػػؿٌ  جػػػنس كاحػػػدت كالطیػػػكر  خػػػاتيٌ راب كالبى كاإلبػػػؿ الًعػػػ

باسػـ مػف  مػا یخػتٌص  ككػؿٌ  تالحمػاـ غیػر  جنس كاحد في مقابؿ غیػرهت فالعصػفكر 
فالفاختػػػة كالحمػػػاـ المتعػػػارؼ جنسػػػافت كالسػػػػمؾ  تالحمػػػاـ جػػػنس فػػػي مقابػػػؿ غیػػػره

 مفة بحسب اختبلؼ أصنافو في االسـ.أجناس مخت
 مػػػػيٌ األى فػػػالبقر  تحیػػػػكاف مخػػػالؼ لؤلىمػػػيٌ  مػػػف كػػػؿٌ  الكحشػػػيٌ  :224مســـ لة 

 األىمػػػػيٌ  التفاضػػػػؿ بػػػػیف لحمیيمػػػػا نقػػػػدانت ككػػػػذا الحمػػػػار  فیجػػػػكز  تیخػػػػالؼ الكحشػػػػيٌ 
 .كالكحشيٌ  كالغنـ األىميٌ  كالكحشيٌ 

 كػػػؿٌ  أفٌ )رضػػػكاف اهلل تعػػػالی عمػػػیيـ( ء بػػػیف الفقيػػػا المشػػػيكر  :225مســـ لة 
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ككػػذا الفػػركع بعضػػيا مػػع بعػػض كالحنطػػة  تع عنػػو جػػنس كاحػػدیتفػػرٌ  أصػػؿ مػػع مػػا
ست بٍ كالػػػد   كالرطػػػب كالتمػػػر  ككالبسػػػر  تلحمیػػػب كالمػػػبف كالجػػػبفككا تكالػػػدقیؽ كالخبػػػز

 تحػػػاد الحمیػػػب كالزبػػػدإشػػػكاؿ فػػي بعػػػض مكاردىػػػا كاتٌ  ة المػػػذككرة محػػػؿٌ ٌیػػػكلكػػف الكمٌ 
یتػػػػػرؾ مراعػػػػػاة مقتضػػػػػى  فػػػػػبل تذلػػػػػؾ كنظػػػػػائر  تكالسمسػػػػػـ كدىنػػػػػو تكالتمػػػػػر كالخػػػػػؿٌ 

 ا.ياالحتیاط فی
كػػػػاؿ یي  فرعػػػػو ال كػػػػاؿ أك یػػػػكزف ككػػػػافا یي إذا كػػػػاف الشػػػػيء مٌمػػػػ :226مســــ لة 

بیعػػػػو مػػػػع أصػػػػمو بالتفاضػػػػؿ كالصػػػػكؼ الػػػػذم ىػػػػك مػػػػف المػػػػكزكف  یػػػػكزف جػػػػاز  كال
بیعيػػػا بػػػو مػػػع التفاضػػػؿت  و یجػػػكز فاٌنػػػ تكالثیػػػاب المنسػػػكجة منػػػو التػػػي لیسػػػت منػػػو

 اف كالثیاب المنسكجة منيما.ككذلؾ القطف كالكتٌ 
خػػرل إذا كػػاف الشػػيء فػػي حػػاؿ مكزكنػػان أك مكػػیبلن كفػػي حػػاؿ أي  :227مســ لة 

فػػػي الحػػػاؿ  كلػػػى كجػػػاز بیعػػػو بمثمػػػو متفاضػػػبلن فػػػي الحػػػاؿ األي  یجػػػز   یس كػػػذلؾ لػػػـلػػػ
 الثانیة.

مػػف جنسػػو  ـ حیػػكاف بحیػػكاف حػػيٌ عػػدـ بیػػع لحػػ لزكمػػان األحػػكط  :228مســ لة 
 . جنسو أیضان كبیع لحـ الغنـ بالبقر بؿ كال بغیر  تكبیع لحـ الغنـ بالغنـ

كالرطػب  - الػة جفػاؼإذا كاف لمشيء حالتاف حالة رطكبة كح :229مس لة 
بیعػػو نقػػدان  یجػػكز  - یابسػػان   المػػیف یصػػیر زبیبػػان كالخبػػز  نػػب یصػػیر تمػػران كالع یصػػیر 

ا بیػع الرطػب أٌمػمتفاضػبلنت ك  كز یجػ منو كرطبان برطػب منػو متمػاثبلن كال ان بجاؼٌ جافٌ 
ى بیعػػػو متفاضػػػبلن حتٌػػػ یجػػػكز  كال تنقػػػدان عمػػػى كراىػػػة  فیجػػػكزمتمػػػاثبلن  منػػػو بالجػػػاؼٌ 

 .یساكم الجاؼٌ  الرطكبة بحیث إذا جؼٌ  بمقدار 
مثبلن في بمد كمكػیبلن أك مكزكنػان فػي  إذا كاف الشيء یباع بالعدٌ  :231مس لة 
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بمػػػػد حكمػػػػو سػػػػكاء أكػػػػاف مكػػػػیبلن أك مكزكنػػػػان فػػػػي غالػػػػب الػػػػببلد أـ الت  فمكػػػػؿٌ  آخػػػػر 
نقػدان فػي  ذلػؾ كیجػكز  تبیعو متفاضبلن في بمد یباع فیو بالكیؿ أك الػكزف یجكز  فبل
   د یباع فیو بالعٌد.بم

 مػػف الػػكزف كالعػػٌد مػػثبلن فػػي بمػػد كاحػػد فػػاألحكط ا إذا كػػاف الشػػيء یبػػاع بكػػؿٌ كأٌمػػ
ف بیع نقدان  لزكمان   .عدـ التفاضؿ فیو كا 

 تالجػػنس إلػػى الطػػرؼ النػػاقص غیػػر  ص مػػف الربػػا بضػػـٌ یػػتخمٌ  :231مســ لة 
صػدا كػكف یبیع مائة كیمك مف الحنطة كمندیبلن بمائتي كیمػك مػف الحنطػة إذا ق بأف

 غیػر  ص منػو بضػـٌ ةت ككػذا یػتخمٌ الزائد ككانت المعاممة نقدٌیػ المندیؿ بازاء المقدار 

كمػػػا لػػك بػػػاع منػػػدیمیف  - مػػػف الطػػرفیف كلػػػك مػػع التفاضػػػؿ فیيمػػا الجػػنس إلػػػى كػػؿ  
المعاممػة مطمقػػان إذا  كتصػػحٌ  - كمػائتي كیمػك مػػف الحنطػة بمنػدیؿ كمائػػة كیمػك منيػا

 ككػذا تصػحٌ  تبػازاء الحنطػة فػي الطػرؼ اآلخػرطػرؼ  قصدا ككف المندیؿ في كػؿٌ 
الزائػػد  نقػدان إذا قصػػدا كػػكف المنػػدیؿ مػػف الطػػرؼ النػػاقص بػػازاء المنػػدیمیف كالمقػػدار 

 . مف الحنطة في الطرؼ اآلخر
 لكػؿ   فیجػكز  تزكجتػوكال بػیف الرجػؿ ك  تكلػدهال ربػا بػیف الكالػد ك  :232مس لة 

إذا أخػػذ المسػػمـ  المسػػمـ كالحربػػيٌ  ت ككػػذا ال ربػػا بػػیفمنيمػػا أخػػذ الزیػػادة مػػف اآلخػػر
 .الزیادة
لممسػػمـ أخػذ الزیػادة منػػو  ة معػػو كلكػف یجػكز فتحػػـر المعاممػة الربكٌیػ يٌ ا الػذمٌ كأٌمػ

بػػیف  فػػرؽ فیمػػا ذكػػر  بعػػد كقػػكع المعاممػػة إذا كػػاف إعطاؤىػػا جػػائزان فػػي شػػریعتوت كال
 ربا البیع كربا القرض.

 خنثى كال بػیف الصػغیر نثى كالكاألي  فرؽ في الكلد بیف الذكر  ال :233مس لة 
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ع فرؽ في الزكجة بػیف الدائمػة كالمتمتٌػ ككلد الكلدت كما ال بیف الصمبيٌ  كال كالكبیر 
 الربا بینيا كبیف الكلد. یصحٌ  كاألب فبل ـٌ بيات كلیست األي 

یجػػػرم فیيػػػا الربػػػات  يػػػا مػػػف المعػػػدكد الة بمػػػا أنٌ األكراؽ النقدٌیػػػ :234مســـ لة 
بیع  فیجكز  تمتفاضبلن مع اختبلفيا جنسان نقدان أك نسیئةبیع بعضيا ببعض  فیجكز 

حػػاد فػػي الجػػنس ا مػػع االتٌ ة مطمقػػانت كأٌمػػعراقٌیػػ ة بعشػػرة دنػػانیر ككیتٌیػػ خمسػػة دنػػانیر 
یتػػرؾ  فػػبل ك عػػف إشػػكاؿیخمػػ ا نسػػیئة فػػبلالتفاضػػؿ فػػي البیػػع بيػػا نقػػدانت كأٌمػػ فیجػػكز 

 مراعاة مقتضى االحتیاط فیو.
فیيػا إذا كػػاف  المبمػ  المػػذككر  بمعنػػى أفٌ  تة نقػدان المالٌیػػبػأس بتنزیػؿ األكراؽ  كال

یبیعػػو الػػدائف  خصػػميا فػػي المصػػارؼ كغیرىػػا بػػأف جػػاز الشػػخص مػػدینان بػػو كاقعػػان 
 كیككف الثمف نقدان. منو حااٌلن  بأقؿٌ 

ة مػف سندان بمبم  مػف األكراؽ النقدٌیػ شخص لآلخر  إذا أعطی :235مس لة 
منػػػو  نزلػػػو عنػػػد شػػػخص ثالػػػث بأقػػػؿٌ الثػػػاني كأ هأخػػػذیكػػػكف مػػػدینان لػػػو بػػػو ف دكف أف

فػي البمػداف اإلسػبلمٌیة ة األىمٌیػ بأس بو في المصارؼ غیػر  ت نعـ الذلؾ یصحٌ  لـ
 اسػػػتئذافؼ فیػػػو بعػػػد كالتصػػػرٌ  المػػػاؿ مػػػف المصػػػرؼبجعػػػؿ ذلػػػؾ كسػػػیمة إلػػػى أخػػػذ 

 ( فػػيذكرنػػا تفصػػیؿ ذلػػؾ فػػي رسػػالة )مسػػتحدثات المسػػائؿ ت كقػػدالحػػاكـ الشػػرعيٌ 
 (.ِٖ)المسألة  ألٌكؿالجزء ا  آخر

 الفصل العاشر 
 بیع الصرففي 

فػرؽ بػیف المسػككؾ منيمػا  كال تةبالػذىب أك الفٌضػ ةبیع الذىب أك الفٌضػ :كىك
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 كغیره. 
 ة مع الزیادة.ة بالفضٌ بیع الذىب بالذىب كالفضٌ  یجكز  ال :236مس لة 

 یعتبػػػػػر  كال تة كبػػػػػالعكس نقػػػػػدان بػػػػػأس ببیػػػػػع الػػػػػذىب بالفٌضػػػػػ ال :237مســـــ لة 

 .مطمقان  یجكز  نسیئة فبل ا بیع أحدىما باآلخر كأمٌ  تیيما في الكزفتساك 
فمػػك  تاالفتػػراؽالصػػرؼ التقػػابض قبػػؿ  ة بیػػعصػػحٌ شػػترط فػػي یي  :238مســ لة 

فیػو كبطػؿ  كلك تقابضا في بعض المبیػع صػحٌ  تى افترقا بطؿ البیعیتقابضا حتٌ   لـ
 في غیره.

ى یتقابضػػا حتٌػػ  كلػػـلػػك بػػاع النقػػد مػػع غیػػره بنقػػد صػػفقة كاحػػدة  :239مســ لة 
 بطؿ في النقد.ك النقد  في غیر  افترقا صحٌ 

 لػػػك فارقػػػا المجمػػػس مصػػػطحبیف كتقابضػػػا قبػػػؿ االفتػػػراؽ صػػػحٌ  :241مســـ لة 
 البیع.

بػػػػؿ  تیشػػػػترط التقػػػػابض فػػػػي الصػػػػمح الجػػػػارم فػػػػي النقػػػػدیف ال :241مســــ لة 
 تو بالبیع.شرطیٌ  تختٌص 

لایر كالػػ  دیناركالػػة یجػػرم حكػػـ الصػػرؼ عمػػى األكراؽ النقدٌیػػ ال :242مســ لة 
المسػػتعممة فػي ىػذه األزمنػػة  كالبػػاكف كنحكىػا مػف األكراؽ كالػدكالر  كالمیػرة كالركبیػة

ف فیصػػػػحٌ  تاسػػػػتعماؿ النقػػػػدیف ؽ التقػػػػابض قبػػػػؿ یتحٌقػػػػ  لػػػػـ بیػػػػع بعضػػػػيا بػػػػبعض كا 
 زكاة فیيا. و الكما أنٌ  تاالفتراؽ

یػػو ة غیػػره دیػػف مػػف أحػػد النقػػدیف فباعػػو عمإذا كػػاف لػػو فػػي ذٌمػػ :243مســ لة 
حاجػة إلػى قػبض المشػترم مػا  كال تالبیع ؽ صحٌ كقبض الثمف قبؿ التفرٌ  بنقد آخر 

 تو.في ذمٌ 
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لك كاف لو دیف عمى زیػد فباعػو عمػى عمػرك بنقػد كقبضػو مػف  :244مس لة 
 دَّ بيػ د التككیؿ بػؿ البمجرٌ  صحٌ ی لـتو قبض ما في ذمٌ  يفؿ عمرك زیدان عمرك كككٌ 

 ؽ.نو قبؿ التفرٌ نو في مصداؽ بعییقبضو زید كیعیٌ  أف
باعيػا عمیػو أك عمػى غیػره  َـّ ثيػ نة بنقػدإذا اشترل منو دراىـ معیٌ  :245مس لة 

 ؽ صػحٌ فػاذا قػبض الػدراىـ بعػد ذلػؾ قبػؿ التفػرٌ  تالبیػع الثػاني یصػحٌ   قبؿ قبضيا لػـ
ذا لـالبیع األكٌ   ؿ أیضان.ى افترقا بطؿ البیع األكٌ یقبضيا حتٌ   ؿ كا 

فػي  يػا دنػانیر لٍ ك  حى ) :ة غیػره فقػاؿ لػوي ذٌمػإذا كػاف لػو دراىػـ فػ :246مس لة 
ف  ة إلػػػػػى دنػػػػػانیر ؿ مػػػػػا فػػػػػي الذٌمػػػػػكتحػػػػػكٌ  تذلػػػػػؾ فقبػػػػػؿ المػػػػػدیكف صػػػػػحٌ  (تػػػػػؾذمٌ  كا 
كقبػػػؿ  (ليػػػا دراىػػـحك  ) :تػػػو فقػػاؿ لػػوفػػي ذمٌ  یتقابضػػات ككػػػذا لػػك كػػاف لػػػو دنػػانیر   لػػـ

إلػػػػى دراىػػػػـت ككػػػػذلؾ الحكػػػػـ فػػػػي األكراؽ  ؿ الػػػػدنانیر كتتحػػػػكٌ  و یصػػػػحٌ المػػػػدیكف فاٌنػػػػ
 . تحكیميا مف جنس إلى آخر فیجكز  تةة إذا كانت في الذمٌ نقدیٌ ال

 تیجػب عمػػى المتعػاممیف بالصػػرؼ إقبػاض المبیػػع أك الػػثمف ال :247مســ لة 
كلػك كػاف لممبیػع أك الػثمف  تیجب عمیػو إقبػاض صػاحبو  ى لك قبض أحدىما لـحتٌ 

 لمف انتقؿ إلیو. قبؿ القبض كانت لمف انتقؿ عنو المنفعة 
رائجػة  تإف كانػالفٌضػٌیة كالذىبٌیػة المغشكشػة  الدراىـ كالدنانیر  :248مس لة 

نفاقيػػا فػي المعاممػػة بيػا یجػػكز  يا مجيػػكالن كػاف غٌشػػكالمعاممػػة بيػا سػػكاء أ خرجيػا كا 
تكػػػف رائجػػػة   لػػػـ معمكمػػػان أـ مجيػػػكالنت ك إف الغػػػٌش  كسػػػكاء أكػػػاف مقػػػدار  تأـ معمكمػػػان 

نفاقيا كالمعاممة بيا إاٌل  یجكز  فبل  حاليا. عد إظيار  بخرجيا كا 
اضػيا صػرؼ المسػكككات مػف النحػاس كأمثالػو إلػى أبع یجػكز  :249مس لة 

ذلػؾ فػػي  یجػكز  أبعاضػو كمػػا ىػك الغالػبت نعػػـ الكلػك مػع التفاضػؿ بػػیف األصػؿ ك 
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تصػػػػریفيا إلػػػػى  یجػػػػكز  يػػػػا مػػػػف المػػػػكزكف فػػػػبلفانٌ  تةة كالفضػػػػیٌ المسػػػػكككات الذىبٌیػػػػ
  مع الضمیمة.أبعاضيا مع التفاضؿ إاٌل 

 ٌش الًغػػ - ص بيػػا عػػف الربػػاالتػػي یػػتخمٌ  - یكفػػي فػػي الضػػمیمة :251 مســ لة
مسػتيمؾ ككانػت  غیػر  ة المغشكشػیف إذا كػاف الغػٌش الذم یككف في الذىب كالفٌضػ
التصػػفیةت  تكػػكف لػػو قیمػة عمػػى تقػػدیر  یكفػي أف كال تان لػو قیمػػة فػػي حػاؿ ككنػػو غٌشػػ

صػػػدا كػػػكف مػػػع التفاضػػػؿ مطمقػػػان إذا ق فػػػاذا كػػػاف الطرفػػػاف مغشكشػػػیف كػػػذلؾ صػػػحٌ 
ذا كػػػػاف أحػػػػدىما طػػػػرؼ بػػػػازاء الخػػػػالص فػػػػي الطػػػػرؼ اآلخػػػػر فػػػػي كػػػػؿٌ  الغػػػػٌش  ت كا 

ة ككانػت الزیػادة التفاضػؿ فیمػا إذا كانػت المعاممػة نقدٌیػ جػاز  مغشكشان دكف اآلخر 
إذا  یصػػحٌ  كالفػػي الطػرؼ اآلخػػرت  فػي طػػرؼ الخػالص كقصػػدا ككنيػػا بػازاء الغػػٌش 

 كانت الزیادة في المغشكش مطمقان.
 بیعيػػا بالػػذىب إذا كػػاف أكثػػر  ة بالػػذىب یجػػكز حػػبٌل اآلالت المي  :251مســ لة 

 ةى بو كقصدا ككف الزائػد بػازاء نفػس اآللػة ككانػت المعاممػة نقدٌیػحمٌ الذىب المي مف 
اٌل ك  -  كمػا مػرٌ  - ى حٌمػػمنيمػا مي  ت نعػـ لػػك بیػع السػػیؼ بالسػیؼ ككػاف كػػؿٌ یجػز   لػػـا 

ف كانػػت الحً  جػػاز   ت كیصػػحٌ ة فػػي اآلخػػریىػػمٍ الحً مػػف  أحػػدىما أكثػػر  ة فػػيیىػػمٍ البیػػع كا 
 تطػػرؼ بػػازاء السػػػیؼ فػػي الطػػرؼ اآلخػػػر ة فػػي كػػػؿٌ یىػػمٍ مطمقػػان إذا قصػػدا كػػػكف الحً 

ة إذا قصػػػػدا كػػػػكف السػػػػیؼ كالزیػػػػادة فػػػػي الطػػػػرؼ الزائػػػػد بػػػػازاء نقػػػػدان خاٌصػػػػ كیصػػػحٌ 
 . السیؼ في الطرؼ اآلخر

 - بیعػػو نقػػدان  ة یجػػكز الكمبتػػكف المصػػنكع مػػف اإلبریسػػـ كالفٌضػػ :252مســ لة 
ة المكجكدة فیػو كزنػانت كالمصػنكع مػف مف الفضٌ  ة إذا كانت أكثر بالفضٌ  -  مرٌ  كما

مػػف الػػذىب المكجػػكد  بیعػػو كػػذلؾ بالػػذىب إذا كػػاف أكثػػر  اإلبریسػػـ كالػػذىب یجػػكز 
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 .فیو كزنان 
ؽ ة أك بػذىب كقبضػيا قبػؿ التفػرٌ نػة بفٌضػة معیٌ إذا اشػترل فٌضػ :253مسـ لة 

كلػیس لػو المطالبػة  تك غیرىمػا بطػؿ البیػعأ رصاصان أك نحاسان  فكجدىا جنسان آخر 
 ردٌ  كلػو حینئػذو  تفػي البػاقي باإلبداؿت كلك كجد بعضيا كذلؾ بطؿ البیػع فیػو كصػحٌ 

ف كجدىا فضٌ لتبعٌ  الكؿٌ  ة معیبة فاف كاف العكض مف جنسػيا كػاف ض الصفقةت كا 
 عمػػػى األحػػػكط ف مػػػف الػػػردٌ یكػػػف لػػػو أخػػػذ األرش كلػػػك مػػػع عػػػدـ الػػػتمكٌ   كلػػػـ لػػو الػػػردٌ 
ف كػاف العػكض مػف غیػرلزكمػان  كبػیف المطالبػة  بػیف الػردٌ  جنسػيا كػاف بالخیػار   ت كا 

فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف كػػكف أخػػذ األرش قبػػؿ  كال تف مػػف الػػردٌ بػػاألرش مػػع عػػدـ الػػتمكٌ 
 ؽ كبعده.التفرٌ 

ة أك بػػػذىب كبعػػػد القػػػبض ة بفٌضػػػة فػػػي الذٌمػػػإذا اشػػػترل فٌضػػػ :254مســـ لة 
 ؽ جػػػاز فػػػاف كػػػاف قبػػػؿ التفػػػرٌ  رصاصػػػان أك نحاسػػػان أك غیرىمػػػات كجػػػدىا جنسػػػان آخػػػر 

ف كجػدىا جنسػان آخػر  ؽ صػحٌ لمبائع إبداليا فاذا قبض البدؿ قبؿ التفػرٌ  بعػد  البیػع كا 
ذا كجػػػػدىا فٌضػػػػیكفػػػػي اإلبػػػػداؿ فػػػػي صػػػػحٌ  كال تؽ بطػػػػؿ البیػػػػعالتفػػػػرٌ  ة معیبػػػػة توت كا 

بدالػػػو كبػػػیف  المشػػػترم بػػػیف ردٌ   تخٌیػػػر ةكالمغشكشػػػة كمضػػػطربة السػػػكٌ  المقبػػػكض كا 
فػػػرؽ بػػیف كػػػكف  كلػػػیس لػػو فسػػػخ العقػػد مػػػف أصػػموت كال تأرشالرضػػا بػػػو مػػف دكف 

 بعده.ؽ ك العیب قبؿ التفرٌ  كال بیف ككف ظيكر  تالثمف مف جنس المبیع كغیره
یشػترم مػف الصػػائ  أك غیػره خاتمػان أك غیػره مػػف  أف یجػكز  ال :255مسـ لة 

ة أك الذىب بجنسو مع زیػادة بمبلحظػة أجػرة الصػیاغةت بػؿ المصكغات مف الفضٌ 
عمػػى  - مةمػػف مقػداره مػف جنسػػو مػع الضػمی جنسػو أك بأقػؿٌ  أف یشػتریو بغیػػر ا ٌمػإ
 لیتخٌمص مف الربا. - تقٌدـ ما
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ة كأخذ منػو شػیئان مػف لك كاف لو عمى زید نقكد كالمیرات الذىبیٌ  :256مس لة 
بیػػػات فػػػاف كػػػاف األخػػػذ بعنػػػكاف االسػػػتیفاء یػػػنقص مػػػف ك ة كالر یٌ المسػػػكككات الفٌضػػػ

ذلؾ الزمػافت فػاذا كػاف الػدیف  ما أخذ بسعر  فیو بمقدار زماف أخذ  المیرات في كؿٌ 
ركبیػػات كفػػي الثػػاني عشػػران كفػػي  ؿ عشػػر األكٌ  خمػػس لیػػرات كأخػػذ منػػو فػػي الشػػير 

كفػي الثػاني  تؿ خمػس عشػرة ركبیػةاألكٌ  المیرة في الشير  الثالث عشران ككاف سعر 
لیػػرة فػػي ركبیػػات نقػػص مػػف المیػػرات ثمثػػا  كفػػي الثالػػث عشػػر  تاثنتػػي عشػػرة ركبیػػة

ف كػاف األخػذ ؿ كخمسة أسداسػيا فػي الثػاني كلیػرة تاٌمػاألكٌ  الشير  ة فػي الثالػثت كا 
  كیجػػػػكزنػػػػان عمیػػػػو لزیػػػػد كبقػػػػي دیػػػػف زیػػػػد عمیػػػػوت یٍ بعنػػػػكاف القػػػػرض كػػػػاف مػػػػا أخػػػػذه دى 

بینيمػا عمػى إبػراًء المصػالحة  تجػكز کمػا  تنو كفاءان عف اآلخریٍ احتساب أحدىما دى 
 .ا لو عمیونيما صاحبو ممٌ کؿ  م

 - ةف مػف الػذىب أك الفٌضػبنقػد معػیٌ  تػو آلخػر مف اشػتغمت ذمٌ  :257مس لة 
مثبلن أك أصدؽ زكجتو ميران كػذلؾ أك جعمػو ثمنػان فػي  كأف اقترض منو ألؼ دینار 

بالقیمػة كقػت  كال اعتبػار  تفسػعره لزمػو النقػد المعػیٌ  ر فتغٌیػ - بلن أك حػااٌلن البیع مؤجٌ 
 ة. اشتغاؿ الذمٌ 
ة ة خالصػة بمثقػاؿ مػف فٌضػأف یبیػع مثقػاالن مػف فٌضػ ز یجػك  ال :258مس لة 

ذلػػؾ فػػي  ت كیجػػكز یصػػكغ لػػو خاتمػػان مػػثبلن  بشػػرط أف ؿمتمػػكٌ  غیػػر  مغشكشػػة بغػػٌش 
الن كقصػػدا كػػكف الزیػػادة فػػي طػػرؼ الخػػالص متمػػكٌ  ة إذا كػػاف الغػػٌش المعاممػػة النقدٌیػػ

ػػ) :یقػػكؿ لػػو أف كصػػیاغة الخػػاتـ فػػي الطػػرؼ اآلخػػرت كمػػا یجػػكز  بػػازاء الغػػٌش    ٍ صي
ة مغشكشػػة ة خالصػة بمثقػػاؿ مػػف فٌضػػمثقػػاالن مػػف فٌضػػنقػدان لػي ىػػذا خاتمػػان كأبیعػػؾ 

عػػػبلن لصػػػیاغة الخػػػاتـ العمػػػى أف یكػػػك  (ؿمتمػػػكٌ  غیػػػر  بغػػػٌش  تكػػػكف  بػػػأف ف البیػػػع جي
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ة مصػػػكغان یشػػترم منػػو مثقػػاؿ فٌضػػ أف أیضػػػان  یجػػكز ك الصػػیاغة شػػرطان فػػي البیػػعت 
 مصكغ. خاتمان بمثقاؿ غیر 

  عشػػػریف فمسػػػان صػػػحٌ ة إاٌل ركبیػػػات بمیػػػرة ذىبٌیػػػ شػػػر لػػػك بػػػاع ع :259مســـ لة 
 - الكقػػت بحسػػب سػػعر  - نسػػبة العشػػریف فمسػػان إلػػى المیػػرة یعممػػا مقػػدار  بشػػرط أف

 المستثنى مف المیرة. ى یعمما المقدار حتٌ 
بیعػو بأحػدىما بػبل  یجػكز  ة معػان الالمصكغ مف الػذىب كالفٌضػ :261مس لة 
 - عمػى مػا تقػػٌدـ - ما مػع الزیػادة أك بيمػػا معػان یبػاع نقػػدان بأحػدى ا أفزیػادةت بػؿ إٌمػ

 غیرىما. أك یباع بجنس آخر 
ة كیجتمػػع مػػا یقػػع فػػي التػػراب عػػادة مػػف أجػػزاء الػػذىب كالفٌضػػ :261مســ لة 

عراضػو عنػو فیػو عنػد الصػائ  إذا أحػرز  كلػك بمحػاظ  - عػدـ مطالبػة المالػؾ بػو كا 
اٌل لمصػائ  تممٌ  جاز  - جریاف العادة عمى ذلؾ ؽ بػو أك بثمنػو یتصػدٌ  أف لػـز كػوت كا 

 التفصػیؿ المػذككر  مر ت كیجػعف مالكػو مػع الجيػؿ بػو كاالسػتئذاف منػو مػع معرفتػو

یجتمػػػع عنػػػدىـ مػػػف األجػػػزاء  ادیف كنحػػػكىـ فیمػػػااریف كالحػػػدٌ اطیف كالنٌجػػػفػػػي الخٌیػػػ
و إذا كػاف المتعػارؼ فػي عمميػـ المنفصمة مػف أجػزاء الثیػاب كالخشػب كالحدیػد فاٌنػ

ة یضمنكا شیئان بسبب ذلؾ سكاء أكانت لتمػؾ األجػزاء مالٌیػ  انفصاؿ تمؾ األجزاء لـ
 عند العرؼ أـ الت كلكف یجرم فیيا التفصیؿ المتقٌدـ.



لف -كتاب التجارة   ؽؿ/  بیك السَّ

 الفصل الحادي عشر 
 فم  السَّ بیع في 

 عكػس النسػیئة - ؿ بػثمف حػاؿ  مؤٌجػ يٌ كىك ابتیاع كٌمػ تأیضان  (ـمى السَّ ) :كیقاؿ لو
 (ـالمسػػمَّ )كلمػػثمف  (ـ إلیػػوالمسػػمَّ )مبػػائع كل الػػبلـ ( بكسػػر ـالمسػػم  ) :كیقػاؿ لممشػػترم -

 في الجمیع. ( بفتح البلــ فیوالمسمَّ )كلممبیع 
 كاحػػد مػػف البػػائع اإلیجػػاب مػػف كػػؿٌ  فػػي السػػمؼ صػػدكر  یصػػحٌ  :262مســ لة 

ف البػػائع بمفػػظ البیػػع كأشػػباىو ت فاإلیجػػاب مػػالقبػػكؿ مػػف اآلخػػر كالمشػػترم كصػػدكر 
بصػػفة كػػذا إلػػى أجػػؿ كػػذا بػػثمف كػػذا(  ان مػػف الحنطػػةٌنػػ)بعتػػؾ طي  : یقػػكؿ مػػثبلن  بػػأف

فيػػػك بمفػػػظ ا اإلیجػػػاب مػػػف المشػػػترم )قبمػػػت( أك )اشػػػتریت(ت كأٌمػػػ :فیقػػػكؿ المشػػػترم
مػػثبلن فػػي  أسػػممت إلیػؾ أك أسػػمفتؾ مائػػة دینػػار ) :یقػػكؿ )أسػممت( أك )أسػػمفت( بػػأف

 - ىػػك البػػائعك  - :فیقػكؿ المسػػٌمـ إلیػو (مػػف الحنطػة بصػػفة كػذا إلػػى أجػؿ كػػذا ف  طيػ
 )قبمت(. 

الػػذىب  فػػي السػػمؼ أف یكػػكف المبیػػع كالػػثمف مػػف غیػػر  یجػػكز  :263ســ لة م
أف یكػػػكف  كمػػػا یجػػػكز  - عمػػػى تفصػػػیؿ یػػػأتي فػػػي المسػػػألة التالیػػػة -     ةكالفٌضػػػ

 یجػكز  كال تنػان مى ثٍ مػف غیرىمػا ثمنػان كػاف أك مي  ة كاآلخػر أحدىما مف الػذىب أك الفٌضػ

ة أك أحػػدىما مػػف الػػذىب ف مػػف الػػذىب أك الفٌضػػمى ثٍ مػػف الػػثمف كالميػػ أف یكػػكف كػػؿٌ 
 ة.مف الفضٌ  كاآلخر 

 : مكرشترط في السمؼ أي یي  :264مس لة 
یكػػػكف المبیػػػع مضػػػبكط األكصػػػاؼ التػػػي تختمػػػؼ القیمػػػة باختبلفيػػػا  أف :لاألوّ 
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یمػـز التػدقیؽ كاالستقصػاء بػؿ  كالجكدة كالرداءة كالطعـ كالػریح كالمػكف كغیرىػات كال
السػػػمؼ فػػػي الحیػػػكاف  رفػػػانت فیصػػػحٌ یكفػػػي التعیػػػیف بنحػػػك یكػػػكف المبیػػػع مضػػػبكطان ع

ض كالمبلبػس كاألشػربة كاألدكیػة یٍ كالبىػ كز كالمػ كالجػكز كالفكاكو كالحبػكب  كالخضر 
 ة كغیرىػػػػا مػػػػف األعمػػػػاؿ كغیػػػػر اجة كالخیاطػػػػارة كالنٌسػػػػكآالت السػػػػبلح كآالت النٌجػػػػ

لػػػي كالآٌل  یمكػػػف ضػػػبط أكصػػػافو كغالػػػب أنػػػكاع الجػػػكاىر  فیمػػػا ال یصػػػحٌ  الذلػػػؾت ك 
  بالمشاىدة.ترتفع الجيالة فیيا إاٌل  ا الغیرىا ممٌ كالبساتیف ك 
فیػػػو كبطػػػؿ فػػػي  ؽ كلػػػك قػػػبض الػػػبعض صػػػحٌ : قػػػبض الػػػثمف قبػػػؿ التفػػػرٌ الثـــاني

قبػؿ  أك حػؿٌ  إذا كػاف الػدیف حػااٌلن  صػحٌ ة البػائع نان في ذمٌ یٍ الباقيت كلك كاف الثمف دى 
اٌل  تامافتراقي  .یصحٌ   لـكا 

بمقػدارهت كالمتػاع الػذم یبػاع  أك العدٌ المبیع ذم الكیؿ أك الكزف  : تقدیر الثالث
 كف التفػػػػاكت بػػػػیف أفػػػػراده غیػػػػر یكػػػػ كلكػػػػف یمػػػػـز أف تبیعػػػػو سػػػػمفان  بالمشػػػػاىدة یجػػػػكز 

 كالبیض. بو عند العقبلء كبعض أقساـ الجكز  معتنى
ـــع أك السػػػنیف أك  اـ أك الشػػػيكر ـ فیػػػو باألٌیػػػ: تعیػػػیف أجػػػؿ مضػػػبكط لممسػػػمَّ الراب

 یاس أك الحضػػػیرة بطػػػؿ البیػػػعتأك الػػػد  نحكىػػػات كلػػػك جعػػػؿ األجػػػؿ زمػػػاف الحصػػػاد 
 یككف قمیبلن كیكـ كنحكه كأف یككف كثیران كعشریف سنة. فیو أف كیجكز 

 وفیمػػػا یختمػػػؼ باختبلفػػػـ فیػػػو مضػػػبكطان : تعیػػػیف مكػػػاف تسػػػمیـ المسػػػمَّ الخـــامس
ف عنػدىما كلػك النصػراؼ كنحػكه یكف لػو تعػیٌ   إذا لـ عمى األحكط لزكمان األغراض 
 كما سیأتي.

دفعو كقت الحمكؿ كفي البمد الػذم شػرط  د البائعإمكاف دفع ما تعيٌ : السادس
یمكػف   الكجػكد أـ نػادرهت فمػك لػـ سكاء أكاف عاـٌ  تالتسمیـ فیو إذا كاف قد شرط ذلؾ



لف -كتاب التجارة   ؿؿ/  بیك السَّ

یمكنػو الكصػكؿ   ذلؾ كلك تسبیبان لعجػزه عنػو كلػك لككنػو فػي سػجف أك فػي بیػداء ال
 .إلى البمد الذم اشترط التسمیـ فیو عند األجؿ بطؿ

فػاذا كػاف المبیػع سػمفان مػف المكیػؿ أك المػكزكف  تیمػـز منػو الربػا ال أف :السابع
جنسػو مػف المكیػؿ كالمػكزكف  یجعػؿ ثمنػو مػف جنسػو بػؿ كال مػف غیػر  أف یجز   لـ

ذا كاف مف المعدكد لـلزكمان  عمى األحكط جعؿ ثمنو لزكمان عمى األحكط  یجز   ت كا 
 ة.مف جنسو بزیادة عینیٌ 

 أف ـ فیػػو فػػي بمػػد العقػػد إاٌل ؽ العقػػد یقتضػػي تسػػمیـ المسػػمَّ إطػػبل :265مســ لة 
اٌل  فإ حینئػػذو تقػػكـ قرینػػة عمػػى خبلفػػوت ك   فػػاألحكط اقتضػػت تعیػػیف غیػػره یؤخػػذ بػػو كا 

 تعییف مكاف التسمیـ. -  كما مرٌ  - لزكمان 
إذا جعؿ األجؿ شيران حمؿ عمى ما ینصػرؼ إلیػو إطبلقػو فػي  :266مس لة 

 عمػى اخػتبلؼ أنكاعػو - الشمسيٌ  أك الشير  ليبلليٌ ا عرؼ المتبایعیف مف الشير 
ف كػػاف فػػي أثنػػاء  تفػػالمراد تمػػاـ ذلػػؾ الشػػير ؿ الشػػير فػػاف كقػػع البیػػع فػػي أكٌ  - كا 

ؿ مػع األكٌ  ففي ككف المػراد بػو ثبلثػیف یكمػان أك مجمػكع مػا بقػي مػف الشػير  الشير 
فت ؿ كجيػػػااألكٌ  الثػػػاني یسػػػاكم الماضػػػي مػػػف الشػػػير  مػػػف الشػػػير  إضػػػافة مقػػػدار 

ف كػػاف األحػػكط  كالصػػحیح ىػػك الكجػػو األٌكؿت  تؿىػػك التعیػػیف مػػف األكٌ اسػػتحبابان كا 
 التصالح بمحاظ أصؿ البیع. استحبابان  كمع عدمو فاألحكط

جعػػؿ  ككقػػع البیػػع فػػي أثنػػاء الشػػير  ة شػػيكر جعػػؿ األجػػؿ شػػيریف أك عػػدٌ  فكا  
كجيػػػػػاف كیجػػػػػرم ال -  كمػػػػػا مػػػػػرٌ  - ان ان أك شمسػػػػػیٌ الثػػػػػاني كمػػػػػا بعػػػػػده ىبللٌیػػػػػ الشػػػػػير 

 ؿ.األكٌ  المتقٌدماف في الشير 
ليمػا مػف تمػؾ إذا جعػؿ األجػؿ جمػادل أك ربیعػان حمػؿ عمػى أكٌ  :267مس لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضضط 

ذا جعمو الجمعة أك الخمػیس حمػؿ عمػى بأكٌ  السنة كحؿٌ  ؿ جزء مف لیمة اليبلؿت كا 
 . الیكـ المذككر ؿ جزء مف نيار بأكٌ  ؿ مف تمؾ السنة كحؿٌ األكٌ 

بیعػػو مػف بائعػػو قبػؿ حمػػكؿ األجػػؿ  سػػمفان جػاز  إذا اشػػترل شػیئان  :268مسـ لة 
 بشػػػرط عػػػدـ الزیػػادة عمػػػى األحػػػكط - نقػػدان ككػػػذا بعػػػده نقػػدان كنسػػػیئة بجػػػنس الػػثمف

مػػف  بیعػػو یجػػكز  الا عمػػى التقػػدیریفت ك یسػػتمـز الربػػ  مػػا لػػـ أك بجػػنس آخػػر  - لزكمػػان 
أك بجػػنس  بعػػده سػػكاء باعػػو بجػػنس آخػػر  یجػػكز ك  تالبػػائع قبػػؿ حمػػكؿ األجػػؿ غیػػر 

 یستمـز الربا.  لثمف مع الزیادة أك النقیصة أك التساكم ما لـا
 یجػػػكز  فػػبل -  مػػا عػػػدا الثمػػار - ا فیيمػػاالمكیػػؿ كالمػػكزكف كأٌمػػػ ىػػذا فػػي غیػػػر 

 (.ََِالبائع قبؿ القبض مرابحة مطمقان كما تقٌدـ في المسألة ) بیعيما لغیر 
شػترم عمػى الم یجػب  ـ فیو دكف الصفة لـإذا دفع البائع المسمَّ  :269مس لة 

ة البػائع كتبػرأ ذٌمػ تمػف المقػدار ت ككذلؾ إذا دفع أقػؿٌ بذلؾ صحٌ  كلك رضي تالقبكؿ
كجػػػب عمیػػػػو  إذا أبػػػرأه المشػػػترم مػػػف البػػػاقيت ك إذا دفعػػػػو عمػػػى الصػػػفة كالمقػػػدار 

ذا دفع فكؽ الصفة فػاف كػاف شػرط الصػفة راجعػان إلػى اسػتثناء مػا دكنيػا  تالقبكؿ كا 
ف  فكقيػػػػا  راجعػػػػان إلػػػػى اسػػػػتثناء مػػػػا دكنيػػػػا كمػػػػاكػػػػاف فقػػػػط كجػػػػب القبػػػػكؿ أیضػػػػانت كا 

 یجب القبكؿ.  لـ كلك دفع إلیو زائدان عمى المقدار  تیجب القبكؿ  لـ
 ر ـ فیػػو تخٌیػػف البػػائع مػػف دفػػع المسػػمَّ یػػتمكٌ   األجػػؿ كلػػـ إذا حػػؿٌ  :271مســ لة 

 ف البػائع مػف دفػع المبیػع إلیػو فػي كقػت آخػر إلى أف یتمكٌ  ینتظر  المشترم بیف أف

لػو بیعػو مػف  یجػكز  ال نقصػافت كالزیػادة ك  ببلرجكع بالثمف أك بدلو ف الفسخ كالكبی
مػػف دفػػع بعضػػو البػػائع ف كلػػك تمٌكػػ تلزكمػػان اشػػتراه عمػػى األحػػكط  امٌمػػ البػػائع بػػأكثر 

 كیجػكز فػي البػاقي بػیف الفسػخ فیػو كاالنتظػارت  عػف البػاقي كػاف لػو الخیػار  كعجز 

 .لمبائع الفسخ في الكؿٌ  البعض جاز  لك فسخ فيك  أیضانت في الكؿٌ   لو الفسخ



 طضط/  زرعبيك الثمار والخـر وال -كتاب التجارة 

ف لمتسػمیـ فیػو البمػد الػذم عػیٌ  لك كػاف المبیػع مكجػكدان فػي غیػر  :271مس لة 
اٌل راضػػیا بتسػػمیمو فػػي مكضػػع كجػػكده جػػازفػػاف ت  فػػاف أمكػػف كتعػػارؼ نقمػػو إلػػى ت كا 
اٌل التسػػمیـ كجػػب عمػػى البػػائع نقمػػوت ك  بمػػد بػػیف   فیجػػرم الحكػػـ المتقػػٌدـ مػػف الخیػػار ا 

 . النتظارالفسخ كا



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظضط 

 عشر  الفصل الثاني
 الزرعو  والخضر  بیع الثمار في 

قبػػؿ ظيكرىػػا عامػػان كاحػػدان  شػػجر بیػػع ثمػػرة النخػػؿ كال یجػػكز  ال :272مســ لة 
ا بعػػد ت كأٌمػان كاحػػدان مػع الضػػمیمةبیعيػػا عػامیف فمػػا زاد كعامػ كیجػكز  تضػػمیمة بػبل

ف مقػػػػػدارىا یبحیػػػػػث أمكػػػػػف تعیػػػػػ بيػػػػػا آفػػػػػة أـ ال ظيكرىػػػػػا فػػػػػاف اسػػػػػتباف حاليػػػػػا كأفٌ 
أك كػػػاف المبیػػػع  تأك مػػػع الضػػػمیمة تأك كػػػاف البیػػػع فػػػي عػػػامیف فمػػػا زاد تصرٍ بػػالخى 
 - بيػػػػػا ة معتػػػػػدٌ بشػػػػػرط أف تكػػػػػكف لػػػػػو مالٌیػػػػػ - ىػػػػػك خػػػػػارج منيػػػػػا فعػػػػػبلن  مػػػػػا نفػػػػػس
ف ا مػع انتفػػاء كأٌمػػ تبیعيػا یقتطفيػػا فػي الحػاؿ جػػاز  یشػترط عمػػى المشػترم أف  لػـ كا 

 االحتیاط فیو.مقتضی یترؾ مراعاة  فبل إشكاؿت البیع محؿٌ  ىذه األربعة فجكاز 
قبػؿ اسػتبانة حالػو أف  زة لبیػع الثمػر في الضمیمة المجكٌ  یعتبر  :273مس لة 
ككنيػا مممككػػة لمالػؾ الثمػػرت ككػكف الػػثمف  كیعتبػر  تبیعػو منفػػردان  یجػػكز  اتكػكف مٌمػ

 إلیو عمى اإلشاعة.  ليا كلممنضـٌ 
 - نعػػػـ یشػػػترط فیيػػػاابعػػػةت ككنيػػػا ت فیجػػػكز تكػػػكف متبكعػػػة  فیيػػػا أف یعتبػػػر  كال

معيػػػا عمػػػى رأس مػػػاؿ المشػػػترم  ظتكػػػكف بحیػػػث یػػػتحفٌ  أف - عمػػى األحػػػكط لزكمػػػان 
 تخرج الثمرة.  لـ إف

ػػػ یكفػػػي فػػػي الضػػػمیمة فػػػي ثمػػػر  :274مســـ لة  ػػػعى النخػػػؿ مثػػػؿ السَّ ب رى ؼ كالكى
 الیابس الذم في البستاف عمى الشرط المتقٌدـ. كالشجر 

 صػػػػػكليا جػػػػػاز انة حاليػػػػػا مػػػػػع أي اسػػػػػتبلػػػػػك بیعػػػػػت الثمػػػػػرة قبػػػػػؿ  :275مســـــ لة 

 إشكاؿ. ببل
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لشػػػرط با البسػػػتاف كاسػػػتباف حالػػػو جػػػاز  ض ثمػػػر بعػػػ إذا ظيػػػر  :276مســـ لة 
فو د فػي تمػؾ السػنة معػالمتقٌدـ بیع المتجػدٌ   تحػد الجػنس أـ اختمػؼاتٌ  تیظيػر  لػـ كا 

 . رحد البستاف أـ تكثٌ اتٌ 
حكػػـ  جػػریتیف فػػي السػػنة الكاحػػدة مػػرٌ  إذا كانػػت الشػػجرة تثمػػر  :277مســ لة 

 العامیف عمیيما.
صػػكليا عمػػى بػػاع أي  َـّ إذا بػػاع الثمػػرة سػػنة أك سػػنتیف أك أكثػػر ثيػػ :278مســ لة 

صػػػكؿ إلػػػى المشػػػترم مسػػػمكبة بػػػؿ تنتقػػػؿ األي  تیبطػػػؿ بیػػػع الثمػػػرة  لػػػـ شػػػخص آخػػػر 
 في الفسخ مع الجيؿ. نةت كلو الخیار ة المعیٌ المنفعة في المدٌ 

صػكؿ إلػى كرثػة عيا بػؿ تنتقػؿ األي یبطؿ بیع الثمرة بمكت بائ ال :279مس لة 
یبطػؿ بیعيػا بمػكت المشػترم بػؿ تنتقػؿ إلػى  البائع بمكتو مسمكبة المنفعػةت ككػذا ال

 كرثتو.
ككانػػػػت  تإذا اشػػػترل ثمػػػػرة فتمفػػػػت قبػػػػؿ قبضػػػيا انفسػػػػخ العقػػػػد :281مســــ لة 

كتقػػٌدـ أیضػػان إلحػػاؽ  تالخسػػارة مػػف مػػاؿ البػػائع كمػػا تقػػٌدـ ذلػػؾ فػػي أحكػػاـ القػػبض
بػػػػالتمؼ كحكػػػػـ مػػػػا لػػػػك كػػػػاف التمػػػػؼ مػػػػف البػػػػائع أك المشػػػػترم أك  السػػػػرقة كنحكىػػػػا

 .األجنبيٌ 
بلت یسػػػػػتثني ثمػػػػرة شػػػػػجرات أك نخػػػػػ لبػػػػػائع الثمػػػػرة أف یجػػػػكز  :281مســـــ لة 

نػػػان یسػػػتثني مقػػػداران معیٌ  كأف تة مشػػػاعة كػػػالربع كالخمػػػسحٌصػػػ یسػػػتثني كأف تبعینيػػػا
مػػػػى ع الػػػػنقص علكػػػػف فػػػػي ىػػػػاتیف الصػػػػكرتیف لػػػػك خاسػػػػت الثمػػػػرة كزٌ  تكمائػػػػة كیمػػػػك

ع ة مشػػاعة یػػكزٌ المسػػتثنى كالمسػػتثنى منػػو عمػػى النسػػبةت ففػػي صػػكرة اسػػتثناء حٌصػػ
نػػان فطریقػػة معرفػػة الػػنقص ا إذا كػػاف المسػػتثنى مقػػداران معیٌ كأٌمػػ تالبػػاقي بتمػػؾ النسػػبة



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غضط 

المسػػتثنى بتمػػؾ النسػػبةت  تخمػػیف الفائػػت بالثمػػث أك الربػػع مػػثبلن فیسػػقط مػػف المقػػدار 
ف كاف الربع یسقط الربع كىكذا.فاف كاف الفائت الثمث یسقط منو ا  لثمث كا 

رىػػػا صػػػكليا بػػػالنقكد كبغیبیػػػع ثمػػػرة النخػػػؿ كغیػػػره فػػػي أي  یجػػػكز  :282مســـ لة 
 كغیره مف أفراد البیع. بالمنافع كاألعماؿ كغیرىاكاألمتعة كالحیكاف كالطعاـ ك 

تمػران كانػت أك رطبػان  - المزابنة كىي بیػع ثمػرة النخػؿ تجكز  ال :283مس لة 
سػػكاء مػػف ثمػػره أـ  تأك غیرىمػػا دكف الرطػػب كالبسػػر  بػػالتمر  - أك غیرىػػاسػػران أك بي 

ة كمػا یَّػرً ت كیسػتثنى مػف ذلػؾ بیػع العى نان في الخػارجة أـ معیٌ في الذمٌ  تغیره مف ثمر 
 سیأتي.

 ا بیعػػو بغیػػر ت كأٌمػػالنخػػؿ بثمػػره أیضػػان  غیػػر  بیػػع ثمػػر  ز یجػػك  ال :284مســ لة 

 بأس بو.  ثمره فبل
فػي أصػمو بػثمف زائػد عمػى  یبیع ما اشتراه مف الثمر  أف یجكز  :285مس لة 

 باعو قبؿ قبضو أـ بعده.سكاء أ تثمنو الذم اشتراه بو أك ناقص أك مساكو 
بیػػع الػػزرع بػػػذران قبػػؿ ظيػػكره عمػػػى األحػػكط كجكبػػػانت  یجػػػكز  ال :286مســ لة 

بیعػو مػع أصػمو  ا بعػد ظيػكره فیجػكز بیعو تبعان لؤلرض لك باعيػا معػوت أٌمػ كیجكز 
ف شػاء مع أي  الظاىر  معنى بیع المقدار ب صكلو الثابتة فاف شػاء المشػترم قصػمو كا 

أك بػػاذف  - أك مػا بحكمػو مػف اقتضػاء التعػارؼ ذلػؾ - اءػػػراط اإلبقػػػع اشتػػػأبقػاه م
ؿ كػاف لػػو السػنبؿ كعمیػػو أجػػرة األرض بً نٍ سىػػى یي مػف صػػاحب األرضت فػاف أبقػػاه حتٌػ

صػػكؿ الثابتػػة قصػػمو قبػػؿ أف یسػػنبؿ فنمػػت األي ك إف  تانػػان یشػػترط اإلبقػػاء مجٌ   إذا لػػـ
 إذا كػاف تجػب عمیػو أجػرة األرض إاٌل  الك  تى سنبمت كػاف لػو أیضػان في األرض حتٌ 

 یفعؿ.  صكؿ فمـقد اشترط عمیو إزالة األي 



 ػضط/  زرعبيك الثمار والخـر وال -كتاب التجارة 

بمػ  أكاف بیع الزرع ال مع أصمو بؿ قصیبلن إذا كاف قػد  یجكز  :287مس لة 
قصػػیبلن أك قبػػؿ ذلػػؾت فػػاف قطعػػو  ى یصػػیر یبقػػى حتٌػػ قصػػمو أك قبػػؿ ذلػػؾ عمػػى أف

فى صػػػػاصػػػػكؿ حتٌػػػػكنمػػػػت األي  یقطعػػػػو كػػػػاف   لػػػػـ رت سػػػػنببلن كػػػػاف السػػػػنبؿ لمبػػػػائع كا 
لػػػو  یمكػػػف جػػػاز   لػػػـ لػػػو إلزامػػػو بقطعػػػو فػػػاف لصػػػاحب األرض فسػػػخ البیػػػع كمػػػا أفٌ 

مػع اإلمكػافت  یككف بعد االستئذاف مف الحاكـ الشرعيٌ  لزكمان أف كاألحكط تقطعو
ى سػنبؿ ففػي كػكف السػنبؿ لممشػترم األجرة فمك أبقاه فنما حتٌػكلو إبقاؤه كالمطالبة ب

لزكمػػػػػان األحػػػػػكط ك  تشػػػػػتركان بینػػػػػو كبػػػػػیف البػػػػػائع كجيػػػػػافكعمیػػػػػو أجػػػػػرة األرض أك م
 . ى أثمریقمعو حتٌ   ككذا الحاؿ لك اشترل نخبلن بشرط القمع فمـت التصالح

ؿ شػػترط معرفػػة مقػػداره بالكیػػیي  كال تبیػػع الػػزرع محصػػكدان  یجػػكز  :288مســ لة 
 بؿ تكفي فیو المشاىدة. تأك الكزف

سػنبؿ الحنطػة بالحنطػة كلػك مػف كىي بیػع  تالمحاقمة تجكز  ال :289مس لة 
كاألحػػكط  تمنػػو الحنطػػة مػػف الحبػػكب بحػػب   بیػػع سػػنبؿ غیػػر  یجػػكز  ت كمػػا الغیػػره

 مف غیره. بالشعیر  استحبابان عدـ بیع سنبؿ الشعیر 
بیعيػػػا قبػػػؿ  یجػػػكز  البطػػػیخ الكالباذنجػػػاف ك  كالخیػػػار  الخضػػػر  :291مســـ لة 

بعػػػػد ظيكرىػػػػا لقطػػػػة كاحػػػػدة أك لقطػػػػات  ظيكرىػػػػا عمػػػػى األحػػػػكط كجكبػػػػانت كیجػػػػكز 
 اع.معمكمةت كالمرجع في تعییف المقطة عرؼ الزرٌ 

كالبٌطػػػػیخ مػػػػع مشػػػػاىدة  كالخیػػػػار  ضػػػػر بیػػػػع الخ مػػػػا یجػػػػكز إنٌ  :291مســــ لة 
المسػػتكرة عػػدـ مشػػاىدة بعضػػيا   یضػػرٌ  یمكػػف مشػػاىدتو مػػف خػػبلؿ األكراؽ كال مػػا

  أك بعضان.بٌلن عدـ تنامي عظميا كي   یضرٌ  كما ال
  جػػػازكنحكىمػػػا  لػػػك كانػػػت الخضػػػرة مسػػػتكرة كالشػػػمغـ كالجػػػزر  :292مســـ لة 
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 بیعيا أیضان.
ت كنحكىػا ٍفػاث كالنعنػاع كالم  رٌ كػالكي   ا یجزٌ إذا كانت الخضرة ممٌ  :293مس لة 

قبػػػػؿ ظيكرىػػػػا عمػػػػى  بیعيػػػػا یجػػػػكز  كال تاتة كجػػػػزٌ بیعيػػػػا بعػػػػد ظيكرىػػػػا جػػػػزٌ  یجػػػػكز 
 .  اع كما سبؽ في المقطةة عرؼ الزرٌ األحكط لزكمانت كالمرجع في تعییف الجزٌ 
بیعػػو بعػػد ظيػػكره  و یجػػكز فاٌنػػ تاء كالتػػكتككػػذا الحكػػـ فیمػػا یخػػرط كػػكرؽ الحٌنػػ

 خرطة كخرطات. 
 أك زرع مشػػػػتركان بػػػػیف اثنػػػػیف جػػػػاز  إذا كػػػػاف نخػػػػؿ أك شػػػػجر  :294مســــ لة 

ميػػػػا بػػػػذلؾ ف فیتقبٌ معػػػػیٌ  صػػػػيا بمقػػػػدار رٍ بو بعػػػػد خى ة صػػػػاحؿ أحػػػػدىما حٌصػػػػیتقٌبػػػػ أف
ميػا بتمػؾ أف یتقبٌ  ة صاحبو بمائػة كیمػك غرامػان مػثبلن جػاز ص حصٌ رى فاذا خى  المقدارت

 المائة زادت عمیيا في الكاقع أك نقصت عنيا أك ساكتيا.
بػیف أف یكػكف الشػركاء ة ابقفػي المسػألة السػ فیمػا ذکػر فرؽ  ال :295مس لة 

ـ إذا كػػاف منيػػا ةت نعػػفػػي الذٌمػػ كأؿ بػػو منيػػا المتقٌبػػ كػػكف المقػػدار ك  اثنػػیف أك أكثػػر 
و بػػاؽ ة فاٌنػػؿ بخػػبلؼ مػػا لػػك كػػاف فػػي الذٌمػػضػػماف عمػػى المتقٌبػػ فتمفػػت الثمػػرة فػػبل

ة برأسػػػػيات نعػػػػـ فیمػػػػا إذا كػػػػاف ىػػػػذه المعاممػػػػة خاٌصػػػػ أفٌ  عمػػػػى ضػػػػمانوت كالظػػػػاىر 
ة ح عمػػػى نقػػػؿ حٌصػػػمرجعيػػػا إلػػػى الصػػػم أفٌ  ة فالظػػػاىر ؿ فػػػي الذٌمػػػالمتقٌبػػػ المقػػػدار 
لفػظ  ؿت كیكفي فیيػا كػؿٌ ة المتقبٌ إلى ذمٌ  - ةة خاصٌ یٌ بعد تعیینيا في كمٌ  - الشریؾ

 عمى المقصكد بؿ تجرم فیيا المعاطاة كما في غیرىا مف العقكد. داؿٌ 
 أك الػػزرع جػػاز  نخػػؿ أك الشػػجر اإلنسػػاف بشػػيء مػػف ال إذا مػػٌر  :296مســ لة 

أك األغصػػاف  ثمػػره بػػبل إفسػاد لمثمػػر  مػف - ضػػركرة كلػػك مػف غیػػر  - یأكػػؿ لػو أف
 أك غیرىا. أك الشجر 



 

ف كػػػػاف قاصػػػػدان لػػػػو مػػػػف أكٌ   األكػػػػؿ لممػػػػارٌ  ز یجػػػػك  :297مســــ لة  ت ؿ األمػػػػركا 
ذا حمػػؿ معػػو شػػیئان حػػـر مػػا الثمػػر یحمػػؿ معػػو شػػیئان مػػف  لػػو أف یجػػكز  كال حمػػؿ  كا 
ذا كػػاف لمبسػػتاف جػػدار  یحػػـر مػػا  كلػػـ لػػؾ أك كراىػػة الما أك حػػائط أك ظػػفٌ  أكػػؿت كا 

 .لزكمان  األكؿ إشكاؿ كاالجتناب أحكط كاف قاصران ففي جكاز 
 كىػػي النخمػػة الكاحػػدة لشػػخص فػػي دار  تةیَّػػرً بػػأس ببیػػع العى  ال :298مســ لة 

 .يا تمران صً رٍ قبؿ أف تككف تمران بخى  فیبیع منو ثمرتيا تدخكلو إلیيا غیره یشؽٌ 
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  الفصل الثالث عشر 
 في بیع الحیوان

 یجػكز  راء بعػض الحیػكاف مشػاعان كنصػفو كربعػوت كالشػ یجػكز  :299مس لة 

كػأف  تیكف فػي معػرض الػذبح أك نحػكه  ف منو كرأسو كجمده إذا لـشراء بعض معیٌ 
 ان لمرككب أك الحمؿ أك غیرىما.كاف المقصكد اإلبقاء عمیو حیٌ 

شػراء بعػض  لك كاف الحیكاف في معرض الػذبح أك نحػكه جػاز  :311مس لة 
ف لػـ تكػكف لممشػػترم مػا اشػػتراهف ذبػح یفػػا تف منػومعػیٌ  یػذبح لمػػانع كمػا إذا كػػاف   كا 

أم  تمشػترم شػریكان بنسػبة الجػزءكػاف ال مػاليٌ  مریضان فبرئ فكاف في ذبحو ضػرر 
مػف الحیػكاف بتمػؾ  فمػو تةالػذبح إلػى قیمػة البقٌیػ ینسػب ذلػؾ الجػزء عمػى تقػدیر  بأف

ا إذا اشػترؾ اثنػاف أٌمػت ك یػكاف كاسػتثنى الػرأس كالجمػد مػثبلن النسبةت ككػذا لػك بػاع الح
فػػػي الػػػرأس  - بعػػػد ذبػػػح الحیػػػكاف - توف حٌصػػػأك جماعػػػة كشػػػرط أحػػػدىـ أف یعػػػیٌ 

كػاف شػریكان فیػو بنسػبة المػاؿ ال بنسػبة الػرأس  -  لمػا مػرٌ  - یػذبح  كالجمد مػثبلن فمػـ
 كالجمد. 

یثبػت ك  تصػحٌ  (حیكانػان بشػركتي  اشترً ) : لك قاؿ شخص آلخر :311مس لة 
كاحد منيمػا نصػؼ الػثمفت  كیككف عمى كؿٌ  تة مع اإلطبلؽالبیع ليما عمى السكیٌ 

 كلك قامت القرینة عمى ككف المراد االشتراؾ عمى التفاضؿ كاف العمؿ عمیيا.
بالشػراء شػركة مػا عمیػو مػف جػزء  عػف اآلمػر  لػك دفػع المػأمكر  :312مس لة 

نػو بالػدفع ع  بالشػراء عمػى كجػو الشػركة قرینػة عمػى األمػر فػاف كػاف األمػر  تالثمف
اٌل  تدفعو عنو رجع الدافع عمیو بما  عان كلیس لو الرجكع عمیو بو. كاف متبرٌ كا 

إلػى إتػبلؼ  یػؤد    مػا لػـ تعف الكلػد ـٌ في البيائـ تفرقة األي  یجكز  :313مس لة 
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 .  الماؿ المحتـر
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 خاتمة:
 في اإلقالة

ة فػي عاٌمػ ت كیجػرمحد المتعاممیف بعد طمبو مػف اآلخػرفسخ العقد مف أ :كىي
ى اليبػة البلزمػةت كفػي جریانيػا فػي الضػماف حتٌػ - النكػاح غیػر  - د البلزمةالعقك 

 بكػػؿٌ اإلقالػػة ت كتقػػع یتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى االحتیػػاط فیيمػػا فػػبل تكالصػػدقة إشػػكاؿ
ف لفػػظ یػػػدؿٌ  ان بػػؿ تقػػػع بالفعػػؿ كمػػػا تقػػع بػػػالقكؿت فػػػاذا یكػػػف عربٌیػػػ  لػػـ عمػػى المػػػراد كا 

قالػػػةطمػػػب أحػػػدىما الفسػػػخ مػػػف صػػػاحبو فدفعػػػو إلیػػػو كػػػاف ف ككجػػػب عمػػػى  تسػػػخان كا 
 الطالب إرجاع ما في یده إلى صاحبو.

اإلقالػػػة بزیػػػادة عمػػػى الػػػثمف أك المػػػثمف أك نقصػػػاف  تجػػػكز  ال :314مســـ لة 
 مف العكضیف عمى ممؾ مالكو. فمك أقاؿ كذلؾ بطمت كبقي كؿٌ  تعنيما

 :ة أك فػي الخػارج لیقیمػو بػأف قػاؿ لػوإذا جعؿ لو ماالن فػي الذٌمػ :315مس لة 
 .صحٌ ( أقمني كلؾ عمٌي كذا)أك  ت(ي كلؾ ىذا الماؿأقمن)

 :لػػػك أقػػػاؿ بشػػػرط مػػػاؿ عػػػیف أك عمػػػؿ كمػػػا لػػػك قػػػاؿ لممسػػػتقیؿ :316مســـ لة 
 .فقبؿ صحٌ  (أقمتؾ بشرط أف تعطیني كذا أك تخیط ثكبي)

 یجرم في اإلقالة فسخ أك إقالة. ال :317مس لة 
   .اإلقالة اؿإعمـ كارث المتعاقدیف مقاـ المكٌرث في ك قی ال :318مس لة 

 تاإلقالػػػة فػػػي جمیػػػع مػػػا كقػػػع عمیػػػو العقػػػد كفػػػي بعضػػػو تصػػػحٌ  :319مســـ لة 
ذا تعدٌ  ط الثمف حینئذو كیتقسٌ  اإلقالػة بػیف  د البائع أك المشػترم تصػحٌ عمى النسبةت كا 

 . اآلخر ایشترط رض تو كالبالنسبة إلى حصٌ  أحدىما كالطرؼ اآلخر 



 ططط/  اإلقالٌ -كتاب التجارة 

 تة اإلقالػػػةع مػػف صػػحٌ یمنػػػ تمػػؼ أحػػػد العكضػػیف أك كمیيمػػا ال :311مســ لة 
ف كػاف  تؿعكض إلػى صػاحبو األكٌ  فاذا تقایبل رجع كؿٌ  فػاف كػاف مكجػكدان أخػذه كا 

 ان.ان كبقیمتو یكـ التمؼ إف كاف قیمیٌ تالفان رجع بمثمو إف كاف مثمیٌ 
 تالخػػػركج عػػػف الممػػػؾ ببیػػػع أك ىبػػػة أك نحكىمػػػا بمنزلػػػة التمػػػؼ :311مســـ لة 

 البدؿ عف البعض التالؼ.یستكجب الرجكع ب كتمؼ البعض كتمؼ الكؿٌ 
العیػػب فػػي یػػد المشػػترم یسػػتكجب الرجػػكع عمیػػو بػػاألرش مػػع  :312مســ لة 

 اإلقالة.
 العالمیف كالحمد هلل ربٌ 
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 كتاب الشفعة

 كفیو فصكؿ:
مػع اجتمػاع الشػرائط  - تو عمى ثالػث كػاف لشػریكوإذا باع أحد الشریكیف حصٌ 

 ى ىػذا الحػؽٌ كیسػمٌ  تفػي البیػع ؾ المبیػع بػالثمف المجعػكؿ لػویتمٌمػ أف حؽٌ  - اآلتیة
 كصاحبو بالشفیع. تبالشفعة

 لوّ  األفصل ال
 في ما تثبت فیه الشفعة

لقسػػػػمة ینقػػػػؿ إذا كػػػػاف یقبػػػػؿ ا تثبػػػػت الشػػػػفعة فػػػػي بیػػػػع مػػػػا ال :313مســــ لة 
ت كىػػؿ تثبػػػت فیمػػا ینقػػؿ كػػاآلالت كالثیػػاب كالحیػػػكاف كالبسػػاتیف كاألرضػػیف كالػػدكر 

قػػكالفت كالطػرؽ كاآلبػار،  قة مػف األنيػار كالضػػیٌ یقبػؿ القسػمة   ینقػؿ إذا لػـ كفیمػا ال
اـ كالطریػػػػؽ كالحٌمػػػػ ى فػػػػي الحیػػػػكاف كالسػػػػفینة كالنيػػػػر حتٌػػػػ كالصػػػػحیح ىػػػػك الثبػػػػكت

 برضػػػػا لمشػػػػریؾ عػػػػدـ األخػػػػذ فیيػػػػا بالشػػػػفعة إاٌل اسػػػػتحبابان حػػػػىت لكػػػػف األحػػػػكط كالرَّ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼطط 

 المشترم.
فػػػاذا بػػػاع أحػػػد داره فمػػػیس لجػػػاره  تتثبػػػت الشػػػفعة بػػػالجكار ال :314مســـ لة 

 األخذ بالشفعة. 
كاحػػػدة منيمػػػا بشػػػخص ككانػػػا  ة كػػػؿٌ إذا كانػػػت داراف مختٌصػػػ :315مســـ لة 

ة المشػػاعة مػػف الطریػػؽ مشػػتركیف فػػي طریقيمػػا فبیعػػت إحػػدل الػػداریف مػػع الحٌصػػ
سػػكاء أكانػػت الػػداراف قبػػؿ ذلػػؾ مشػػتركتیف  تخػػرلاألي  تثبػػت الشػػفعة لصػػاحب الػػدار 

 تككنا كذلؾ.  كقسمتا أـ لـ
كاحػدة منيػا بكاحػد  ة كػؿٌ المختٌصػ ا الحكػـ فػي الػدكر یجرم ىذ :316مس لة 

ة مػف الطریػؽ ثبتػت مػع االشػتراؾ فػي الطریػؽت فػاذا بیعػت كاحػدة منيػا مػع الحٌصػ
 الشفعة لمباقیف.

الطریػػػػؽ إلیيػػػػػا ة حٌصػػػػ إذا بیعػػػػت إحػػػػدل الػػػػداریف بػػػػػبل ضػػػػـٌ  :317مســــ لة 
 تثبت الشفعة لمشریؾ في الطریؽ.  لـ

 الطریؽ كحدىا تثبت الشفعة لمشریؾ.ة مف إذا بیعت الحصٌ  :318مس لة 
ـٌ  بالػػػػػدار  الحكػػػػـ المػػػػػذككر  ىػػػػؿ یخػػػػػتٌص  :319مســـــ لة  غیرىػػػػػا مػػػػػف  أك یعػػػػ

مقتضػػػػی یتػػػػرؾ مراعػػػػاة  الك  تكزة المشػػػػتركة فػػػػي الطریػػػػؽ، كجيػػػػافاألمػػػػبلؾ المفػػػػر 
 .في ذلؾ االحتیاط

فػػاذا كانػػت الػػداراف  تالسػػاقیة كالبئػػرك  بػػالطریؽ النيػػر  محػػؽی ال :321مســ لة 
فبیعػػػػت  أك سػػػػاقیة أك بئػػػػر  منيمػػػػا بشػػػػخص مشػػػػتركتیف فػػػػي نيػػػػر  ؿٌ ة كػػػػالمختٌصػػػػ

 لصػػػاحب الػػػدار  کػػػفت لػػػـ أك السػػػاقیة أك البئػػػر  ة مػػػف النيػػػر إحػػػداىما مػػػع الحٌصػػػ

 . خرل الشفعة في الداراألي 



 ؽطط/  الشفيك -كتاب الشفقٌ 

ة مػف المشػاع صػفقة كاحػدة ان إلػى حٌصػإذا بیع المقسكـ منضمٌ  :321مس لة 
يا مػػف ة المشػػاعة بمػػا یخٌصػػكػػاف لمشػػریؾ فػػي المشػػاع األخػػذ بالشػػفعة فػػي الحٌصػػ

 كلیس لو األخذ في المقسكـ. تالثمف بعد تكزیعو
كاليبػػة  - یفیػػد فائدتػػو مػػاتثبػػت الشػػفعة فػػي البیػػع كیمحػػؽ بػػو  :322مســ لة 

 ة صداقان أك فدیة لمخمع.دكف غیره كجعؿ الحصٌ  - ضة كالصمح بعكضالمعكٌ 
الممػػػػؾ إذا كانػػػػت العػػػػیف بعضػػػػيا ممكػػػػان كبعضػػػػيا كقفػػػػان فبیػػػػع  :323مســــ لة 

ف كاف المكقكؼ عمیو كاحدان.  لـ  یكف لممكقكؼ عمیيـ الشفعة كا 
   .ت الشفعة لمشریؾبیعو تثب الكقؼ في مكرد یجكز  إذا بیع :324مس لة 
تككف العیف المبیعػة مشػتركة بػیف  شترط في ثبكت الشفعة أفیي  :325مس لة 

ألحػدىـ شػفعةت تكػف   اثنیفت فاذا كانت مشتركة بیف ثبلثة فما زاد كبػاع أحػدىـ لػـ
ذا باعكا جمیعان إاٌل   .کذلؾت الشفعة لو تثب لـ كاحدان منيـ كا 

تو إذا كانػػػت العػػػیف بػػػیف شػػػریكیف فبػػػاع أحػػػدىما بعػػػض حٌصػػػ :326مســـ لة 
دفعػة أك تػػدریجان  - مػػثبلن  - تو مػػف اثنػیفكػػذا لػك بػػاع حٌصػت ك ثبتػت الشػػفعة لآلخػر

ىػؿ لػو  حینئػذو خػرت ك البیػع تثبػت الشػفعة لمشػریؾ اآل فصػارت العػیف بػیف ثبلثػة بعػد
أك لػیس لػو  تػرؾ اآلخػر یفعة بالنسبة إلػى أحػد المشػترییف ك التبعیض بأف یأخذ الش

ؿ لو التبعػیض فػي األكٌ  كقكعو دفعة فیحؽٌ یفٌصؿ بیف كقكع البیع تدریجان ك  ذلؾ أك
 . كالصحیح ىك الكجو األخیر ت، كجكهدكف الثاني

 الفصل الثاني 
 في الشفیع

شػفعة  فبل تسبلـ إذا كاف المشترم مسممان الشفیع اإلفي  یعتبر  :327مس لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾطط 

ف اشػػترل مػػف كػػافرعمػػى المسػػمـ ك  ر لمكػػاف  كلمكػػافر  كػػافر تثبػػت لممسػػمـ عمػػى الك  تا 

 .عمى مثمو
تثبػت  فػبل تیكػكف قػادران عمػى أداء الػثمف شترط في الشفیع أفیي  :328مس لة 

ف بذؿ الرىف أك كجد لو ضامف إاٌل عنو ك  لمعاجز   .ترم بذلؾ أف یرضى المشا 
 إاٌل  تفاف لػـ یحضػره بطمػت شػفعتو تاـعى غیبة الثمف أميؿ ثبلثة أیٌ نعـ إذا ادٌ 

كصػػكؿ المػػاؿ إلیػػو مضػػافان إلػػى  فیميػػؿ بمقػػدار  الػػثمف فػػي بمػػد آخػػر  أفٌ  یػػذكر  أف
 یدفع الثمف فبل شفعة لو.  اـ الثبلثةت فاف انتيت الميمة كلـاألیٌ 
ىا ؤ مبػػػدالحیػػكافت ك  ا تقػػٌدـ فػػػي خیػػار مػػ یػػؽ نظیػػػر التمف اـیكفػػي فػػي الثبلثػػػة أٌیػػك 

 .ماف األخذ بالشفعة ال زماف البیعز 
اـ أك إلػػى زمػػاف كصػػكؿ المػػاؿ مػػف إذا كػػاف اإلميػػاؿ ثبلثػػة أٌیػػ :329مســ لة 

بػػػػو عمػػػػى  المعتػػػػدٌ  یكجػػػػب الضػػػػرر  - عي كجػػػػكده فیػػػػوحیػػػػث یػػػػدٌ  - رػػػػػػد اآلخػػػػػػالبم
كقتػػان أزیػػد  خػػر مػػد اآلكػػذا إذا اسػػتغرؽ إحضػػاره مػػف البالشػػفعةت ك  تطسػػقالمشػػترم 

 .مف المتعارؼ
لػو األخػذ  إذا كاف الشریؾ غائبان عف بمد البیع كقت البیع جاز  :331مس لة 
ف كانت الغیبة طكیمة ذا حضر بالشفعة إ  .البمد كعمـ بالبیع كا 

ا فػػػػي خصػػػػكص األخػػػػذ إٌمػػػػ - إذا كػػػػاف لػػػػو ككیػػػػؿ فػػػػي البمػػػػد :331مســــ لة 
 .الككیؿ األخذ بالشفعة عنولذلؾ  ز جا - مف ذلؾ بالشفعة أك فیما ىك أعـٌ 

س إذا رضػػػي المشػػػترم ببقػػػاء الػػػثمف فػػػي ًمػػػفٍ تثبػػػت الشػػػفعة لممي  :332مســـ لة 
 ة مػثبلن لك باالسػتدانة أك قبػكؿ اليدٌیػك  -  د لو بعد الحجرتو أك كاف لو ماؿ تجدٌ ذمٌ 
 .عمیو بدفع الثمف مف مالو المحجكر أك أذف لو الغرماء  -



 ؿطط/  أحكام األخذ بالشفقٌ -كتاب الشفقٌ 

ان أك مجنكنػػػان ف كػػػاف سػػػفیيان أك صػػػبیٌ ا  تثبػػػت الشػػػفعة لمشػػػریؾ ك  :333مســـ لة 
 .  صحٌ  ت بؿ إذا أخذ السفیو بيا باذف الكليٌ بيا فیأخذ ليـ الكليٌ 

 مػع رعایػة الغبطػة أك الحػاكـ لػیس لػو ذلػؾ إاٌل  ىػك الكصػيٌ  نعـ إذا كاف الػكليٌ 
ة كمػػػا ىػػػك و تكفػػي فیيمػػػا رعایػػة عػػػدـ المفسػػدفاٌنػػػ الجػػدٌ كالمصػػمحة بخػػػبلؼ األب ك 

 .فاتالتصرٌ  الحاؿ في سائر 
 أك المجنػػػػكف أك السػػػػفیو حػػػػؽٌ  عػػػػف الصػػػػبيٌ  إذا أسػػػػقط الػػػػكليٌ  :334مســــ لة 

بعػػػد البمػػػكغ كالعقػػػؿ  لػػػـ یكػػػف ليػػػـ المطالبػػػة بيػػػا - ـمػػػع رعایػػػة مػػػا تقػػػدٌ  - الشػػػفعة
 .  یكف األخذ بيا مصمحة فمـ یطالب كالرشدت ككذا إذا لـ

ا بعػػد بيػػليػػـ المطالبػػة  کػػافيػػـ ا إذا تػػرؾ المطالبػػة بيػػا مسػػاىمة منػػو فػػي حقٌ أٌمػػ
 البمكغ كالعقؿ كالرشد.

 ى عمیػػو فبػػاع الػػكليٌ المػػكلٌ ك  إذا كػػاف المبیػػع مشػػتركان بػػیف الػػكليٌ  :335مســ لة 
 یأخذ بالشفعة لنفسو. لو أف عمیو جاز  ىسيـ المكلٌ 

ى لػػو أف یأخػػذ بالشػػفعة لممػػكلٌ  سػػيـ نفسػػو جػػاز  إذا بػػاع الػػكليٌ  :336مســ لة 
 .ؿمع المككٌ كذا الحكـ في الككیؿ إذا كاف شریكان ت ك عمیو

 الفصل الثالث 
 األخذ بالشفعة أحكام في

ؽ یتحٌقػػك فیيػا اإلیقػاع  ات المعتبػػر األخػذ بالشػػفعة مػف اإلنشػائیٌ  :337مسـ لة 
یػدفع  ت كبالفعػؿ مثػؿ أف(بثمنػو أخػذت المبیػع الكػذائيٌ ): یقػكؿ ذلؾ بالقكؿ مثػؿ أف

 .الثمف إلى المشترم كیستقٌؿ بالمبیع
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بػػؿ  تتػرؾ بعضػػو اآلخػرخػػذ بعػض المبیػػع ك لمشػفیع أ ال یجػػكز  :338مسـ لة 
 .یأخذ الجمیع أك یدع الجمیع ا أفإمٌ 

لػػػثمف إلػػػى المشػػػترم ال ا ؾ المبیػػػع باعطػػػاء قػػػدر الشػػػفیع یتمٌمػػػ :339مســـ لة 
مسػاكیة لمػثمف أـ زائػػدة أـ  ةكانػت قیمػة المبیػع السػػكقیٌ سػػكاء أ تبأقػؿٌ  المنػو ك  بػأكثر 

یعطػي  بػؿ لػو أف تف منيػاتمكٌ یعطي عیف الثمف فػي فػرض الػ یمـز أف ناقصةت كال
 .ان مثمو إف كاف مثمیٌ 

یأخػػػذ  ان ففػػػي ثبػػػكت الشػػػفعة لمشػػػریؾ بػػػأفإذا كػػػاف الػػػثمف قیمٌیػػػ :341مســـ لة 
 لػو عػدـ األخػذ بالشػفعة إاٌل لزكمػان ت فػاألحكط بیع بقیمة الثمف حیف البیع إشكاؿالم

 .لممشترم إجابتو إذا أخذ بيا لزكمان  حكطاأل كما أفٌ  تبرضى المشترم
ع ؿ أك غیرىػػػا أك تبػػػرٌ إذا غػػػـر المشػػػترم شػػػیئان مػػػف أجػػػرة الػػػداٌل  :341لة مســـ 

 .ة كنحكىا لـ یمـز الشفیع تداركوبشيء لمبائع مف خمع
یكػػػف  مػػف الػػػثمف لممشػػترم بعػػد البیػػػع لػػـ البػػػائع شػػیئان  إذا حػػطٌ  :342مســ لة 

 .لمشفیع تنقیصو
 فیسػػػػقط مػػػػع المماطمػػػػة تخػػػػذ بالشػػػػفعةـ المبػػػػادرة إلػػػػى األتمػػػػز  :343مســــ لة 

 - ان لػػك كػػاف عرفٌیػػك  -  عػػف عػػذر یسػػقط إذا كػػاف التػػأخیر  كال تعػػذر بػػبل كالتػػأخیر 
أك ت مػػو كثػػرة الػػثمف فبػػاف قمػػیبلن كجيمػػو بػػالبیع أك جيمػػو باسػػتحقاؽ الشػػفعةت أك تكىٌ 

و ت أك أٌنػشتراه لنفسػو فبػاف لغیػره أك العكػسو ات أك أنٌ ككف المشترم زیدان فباف عمران 
و الربػػػػػع ف أٌنػػػػػالمبیػػػػػع النصػػػػػؼ بمائػػػػػة فتبػػػػػیٌ  ك أفٌ ت أكاحػػػػػد فبػػػػػاف اثنػػػػػیف أك العكػػػػػس

 ت أك لككنػػػػو محبكسػػػان ظممػػػان أك بحػػػػؽٌ بخمسػػػیفت أك كػػػكف الػػػثمف ذىبػػػػان فبػػػاف فٌضػػػة
 . كذا أمثاؿ ذلؾ مف األعذارف أدائوت ك ع یعجز 
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المبػػػػادرة البلزمػػػػة فػػػػي اسػػػػتحقاؽ األخػػػػذ بالشػػػػفعة یػػػػراد منيػػػػا  :344مســــ لة 
اذا كػػاف مشػػغكالن بعبػػادة ت فػػبػػو العػػادةنحػػك المتعػػارؼ الػػذم جػػرت المبػػادرة عمػػى ال

 .یجب عمیو قطعيا مندكبة لـ كاجبة أك
یجػب عمیػو  یجػب قطعػو كال إذا كاف مشغكالن بأكؿ أك شرب لـ :345مس لة 

 .اإلسراع في المشي
اف الطریػػػػؽ الرفقػػػػة إذا كػػػػ لػػػػو إف كػػػػاف غائبػػػػان انتظػػػػار  یجػػػػكز  :346مســــ لة 

قضػػاء إذا جػػرت العػػادة بانتظػػاره لمثمػػوت ك د أك البػػر   زكاؿ الحػػرٌ  ت أك انتظػػار مخكفػػان 
ا جػػرت العػػادة أمثػػاؿ ذلػػؾ مٌمػػاـ ك ىػػك فػػي الحٌمػػاـ إذا عمػػـ بػػالبیع ك ه مػػف الحٌمػػرً طىػػكى 

ت نعػػػـ یشػػػكؿ مثػػػؿ عیػػػادة المػػػریض كتشػػػییع المػػػؤمف كنحػػػك ذلػػػؾ إذا بفعمػػػو لمثمػػػو
 صػػػػحیحالككػػػػذا االشػػػػتغاؿ بالنكافػػػػؿ ابتػػػػداءنت ك  تیكػػػػف تركػػػػو مكجبػػػػان لمطعػػػػف فیػػػػو لػػػـ

 .مكرد صدقت فیو المماطمة عرفان  في كؿٌ السقكط 
ف مػػف كػػاف یػػتمكٌ إذا كػػاف غائبػػان عػػف بمػػد البیػػع كعمػػـ بكقكعػػو ك  :347مســ لة 

 .إلیو سقطت الشفعة ككیؿ فمـ یبادر لك بالتاألخذ بالشفعة ك 
د قكلػػو: )أخػػذت بالشػػػفعة( ال ینتقػػؿ المبیػػع إلػػى الشػػفیع بمجػػرٌ  :348مســ لة 

 أف یرضػى المشػترم بالتػأخیرت فػاذا قػاؿ دفع الػثمف إاٌل بػو بػمف تعق   دَّ بي  ت بؿ المثبلن 
 تعػف دفػػع الػػثمف بقػػي المبیػع عمػػى ممػػؾ المشػػترم ىػػرب أك ماطػػؿ أك عجػػز ذلػؾ ك 
ك المماطمػة یرجػػع إلػػى أك اليػػرب أ بػػالعجز و ینتقػػؿ بػالقكؿ إلػػى ممػػؾ الشػفیع ك ال أٌنػ

 .ممؾ المشترم
 تسػقط بػؿ جػاز  مشػترم قبػؿ أخػذ الشػفیع بالشػفعة لػـإذا بػاع ال :349مس لة 

اإلجػازة منػو  ؿ فیبطؿ الثػاني كتجػزی  ؿ بالثمف األكٌ لمشفیع األخذ مف المشترم األكٌ 
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 .ؿالبیع األكٌ  لو األخذ مف المشترم الثاني بثمنو فیصحٌ تو لوت ك في صحٌ 
ؿ بطػػؿ مػػا بعػػده إذا زادت العقػػكد عمػػى اثنػػیف فػػاف أخػػذ بػػاألكٌ  :351مســ لة 

ف أخذ باألخیر ت ك مع إجازتو یصحٌ ك  ف أخػذ بالمتكٌسػت ك مػا قبمػو صػحٌ  ا  مػا  ط صػحٌ ا 
 .بعده كیصٌح مع إجازتو قبمو كبطؿ ما

ضػة معكٌ  ؼ المشػترم فػي المبیػع بكقػؼ أك ىبػة غیػر إذا تصػرٌ  :351مس لة 
ا ال شػػػفعة فیػػػو كػػػاف لمشػػػفیع األخػػػذ بالشػػػفعة ذلػػػؾ مٌمػػػ أك بجعمػػػو صػػػداقان أك غیػػػر 

 .البیع فتبطؿ التصٌرفات البلحقة لوبالنسبة إلى 
أخذ المػاؿ بػازاء  فعة مف الحقكؽ فتسقط باإلسقاطت كیجكز الش :352لة مس 

 باإلسػػػقاط فػػػاذا یسػػػقط إاٌل  ؿ الت لكػػػف عمػػػى األكٌ إسػػػقاطيا كبػػػازاء عػػػدـ األخػػػذ بيػػػا
األخػػػذ  صػػػحٌ یت بػػػؿ المػػػاؿ المبػػػذكؿ یسػػػتحؽٌ  كلػػػـ أخػػػذ بالشػػػفعة صػػػحٌ یسػػػقطو ك  لػػػـ

 .بذلؾ الصمح عمى سقكطيا فیسقط یصحٌ ك  تبالشفعة عمى الثاني أیضان 
 الشفیع. ؿ إلى غیر  یقبؿ النقالشفعة ال حؽٌ  :353مس لة 
خصكصػان  سػقطتإذا باع الشریؾ نصػیبو قبػؿ األخػذ بالشػفعة  :354مس لة 

 إذا كاف بیعو بعد عممو بالشفعة.
األخذ بالشػفعةت فػاذا أخػذ بيػا  مـ بالثمف في جكاز الع ر یعتب ال :355مس لة 

 .صحٌ جاىبلن بو كاف ك 
 .ـ المبیع قبؿ األخذ بالشفعة سقطتذا تمؼ تماإ :356مس لة 
لػػو أخػػذ البػػاقي  جػػاز ك  تإذا تمػػؼ بعضػػو دكف بعػػض لػػـ تسػػقط :357مســ لة 

 .الثمف مف دكف ضماف عمى المشترم بتماـ
اف كػػػاف التمػػػؼ بفعػػػؿ إذا كػػػاف التمػػػؼ بعػػػد األخػػػذ بالشػػػفعة فػػػ :358مســـ لة 
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   المشترم ضمنو.
شػػػترم ضػػػمنو المشػػػترم أیضػػػان فعػػػؿ الم إذا كػػػاف التمػػػؼ بغیػػػر  :359مســـ لة 

 .لبة كمسامحة المشترم في اإلقباضفیما إذا كاف التمؼ بعد المطا
یتػػػػرؾ مراعػػػػاة  فػػػػبل اث إشػػػػكاؿقػػػػاؿ الشػػػػفعة إلػػػػى الػػػػكرٌ فػػػػي انت :361مســــ لة 

األخػذ بيػػا  لػبعض الكرثػػة یکػف االنتقػاؿ لػػـ كلػك بنػي عمػػی تاالحتیػاط فیػػومقتضػی 
 .ما لـ یكافقو الباقكف

كذا إذا شػيد عمػى و قبؿ البیع لـ یسقطت ك ط الشفیع حقٌ إذا أسق :361مس لة 
 أف تقػػػكـ القرینػػػة عمػػػى إرادة اإلسػػػقاط بالمباركػػػة بعػػػد البیػػػع أك بػػػارؾ لممشػػػترم إاٌل 

   البیع. 
ة غائػػب ككانػػت حٌصػػك  ذا كانػػت العػػیف مشػػتركة بػػیف حاضػػر إ :362مســ لة 

اء منػػػو الشػػػر  جػػػاز  كالػػة عػػػف الغائػػػبالغائػػب بیػػػد ثالػػػث فعرضػػػيا لمبیػػػع بػػػدعكل الك 
األخػػػذ  لمشػػػریؾ الحاضػػػر  یجػػػكز یعمػػػـ كذبػػػو فػػػي دعػػػكاهت ك  لػػػـ ؼ فیػػػو مػػػاالتصػػػرٌ ك 

كػاف  ف أنكػر ا  ت ك ؽ فيػكالغائػب كصػدٌ  اذا حضر فبلعو عمى البیع طٌ عة بعد ابالشف
ة مػػف یػػد فػػاذا حمػػؼ انتػػزع الحٌصػػیكػػف مخالفػػان لمظػػاىرت  لػػـ القػػكؿ قكلػػو بیمینػػو مػػا

منفعػػػػة مسػػػػتكفاة أك غیرىػػػػا عمػػػػى  كػػػػاف لػػػػو عمیػػػػو األجػػػػرة إف كانػػػػت ذاتالشػػػػفیع ك 
عي ت فػػاف دفعيػػا إلػػى المالػػؾ رجػػع بيػػا عمػػى مػػدٌ (ٖٕـ فػػي المسػػألة )تفصػػیؿ تقػػدٌ 

 .الككالة
لمشػػػفیع األخػػػذ بالشػػػفعة بػػػالثمف  بلن جػػػاز إذا كػػػاف الػػػثمف مػػػؤجٌ  :363مســـ لة 

 إف رضػػػي أیضػػػان األخػػػذ بػػػالثمف حػػػااٌلن  یجػػػكز إلزامػػػو بالكفیػػػؿت ك  ز یجػػػك ك ؿت المؤٌجػػػ
 .شرط التأجیؿ لممشترم عمى البائع كاف المشترم بو أك
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بػیف  لمشػيكر إذا تقایؿ المتبایعػاف قبػؿ أخػذ الشػریؾ بالشػفعة فا :364مس لة 
ت بػؿ لػك أخػذ الشػفیع بيػا عدـ سػقكطيا باإلقالػة)رضكاف اهلل تعالی عمیيـ( الفقياء 

نمػػاء الػػثمف كػػكف نمػػاء المبیػػع بعػػدىا لممشػػترم ك كشػػؼ ذلػػؾ عػػف بطػػبلف اإلقالػػة فی
ا لػك كػاف أٌمػت ك سػقكطيا حینئػذو  الصػحیحكما كػاف الحػاؿ قبميػا كػذلؾت كلكػف  لمبائع

البػػائع  ة اإلقالػػة فیرجػػعیمنػػع ذلػػؾ عػػف صػػحٌ  تقایػػؿ بعػػد أخػػذ الشػػریؾ بالشػػفعة لػػـال
 .بعكض المبیع إلى المشترم

لكػػػف  تالشػػػفعة بػػػو تسػػػقط لػػػـالعػػػیف  ردٌ  إذا كػػػاف لمبػػػائع خیػػػار  :365مســـ لة 
ف فسػػخ ا  ك  تیؾ بالشػػفعة یرجػػع المبیػػع إلیػػو كال شػػفعةشػػر البػػائع إذا فسػػخ قبػػؿ أخػػذ ال

ئع أك الخیػػارات الثابتػػة لمبػػا ىكػػذا الحكػػـ فػػي سػػائر بعػػده رجػػع بالمثػػؿ أك القیمػػةت ك 
 .العیب لعیف عف ممؾ المشترم كخیار یسقط بخركج ا ما المشترم غیر 

لػػو كال  فػػاف عممػػو المشػػترم فػػبل خیػػار  إذا كانػػت العػػیف معیبػػة :366مســ لة 
ف كػاف جػاىبلن يء لػو ك ػفػاف كػاف عالمػان بػو فػبل شػ ذا أخذ الشفیع بالشفعةت فاأرش ا 

ذا كػاف المشػترم جػاىبلن كػاف ك ت األرش كلػیس لػو اختیػار  فػي الػردٌ  كاف لو الخیار  ا 
كػاف لػػو األرشت  - لػك ألخػػذ الشػریؾ بالشػػفعة قبػؿ ذلػػؾك  - یمكػػف لػـ فػػاف لػو الػردٌ 

إلػػى المشػػترم  بػػیف الػػردٌ  ر فیتخٌیػػ ا الشػػفیع الجاىػػؿ بالعیػػب حػػیف أخػػذه بالشػػفعةأٌمػػك 
ف كاى ك بیف مطالبتو باألرش حتٌ ك   .ف قد أسقطو عف البائعا 

لػو  کػاففؽ اطبلع المشترم عمى العیب بعد أخذ الشفیع إذا اتٌ  :367مس لة 
ذا اطٌ ت ك أخذ األرش كعمیو دفعو إلى الشػفیع مػع الشػفیع عمیػو دكف المشػترم فمػیس ا 

العػػیف  بػیف ردٌ  ر یتخٌیػك  تإعػبلـ المشػترم بالحػاؿبػؿ لػػو  ترشلػو مطالبػة البػائع بػاأل
 .معیبة إلیو كبیف مطالبتو باألرشال
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 كتاب اإلجارة

ؿ مثػػػػؿ إجػػػػارة ت فػػػػاألكٌ عمػػػػى المنفعػػػػة عمػػػػبلن كانػػػػت أك غیػػػػره المعاكضػػػػة :كىػػػػي
 . إجارة الدار الثاني مثؿاط لمخیاطةت ك الخیٌ 

 كفیو فصكؿ:

  ّول األفصل ال
 في شروطها

اط: ت فاإلیجػاب مثػؿ قػكؿ الخٌیػفیيا مف اإلیجاب كالقبكؿ دَّ بي  ال :368مس لة 
كالقبػػػػػػكؿ مثػػػػػػؿ قػػػػػػكؿ  (آجرتػػػػػػؾ دارم) : كقػػػػػػكؿ صػػػػػػاحب الػػػػػػدار (آجرتػػػػػؾ نفسػػػػػػي)

اسػػػػتأجرتؾ )مثػػػػؿ:   كقػػػػكع اإلیجػػػػاب مػػػػف المسػػػػتأجر ( كیجػػػػكز قبمػػػػت) : المسػػػػتأجر
یكفػػي فػػي األخػػرس ك  )قبمػػت( : فیقػػكؿ المػػؤجر ؾ(اسػػتأجرت دار )ك (لتخػػیط ثػػكبي

 . أك االستئجار فيمة لئلیجار رة الماإلشا



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾظط 

فمػػك  - كمػػا تجػػرم فػػي البیػػع - تجػػرم المعاطػػاة فػػي اإلجػػارة :369مســ لة 
 بقصػد االسػتئجار  تأجر قبضػو المسػك  بقصػد اإلیجػار  مالو لممستأجر  جر سٌمـ المؤ 

 .صٌحت اإلجارة
بعضػػػيا فػػػي المتعاقػػػدیفت  مػػػكر إلجػػػارة أي ة ایشػػػترط فػػػي صػػػحٌ  :371مســـ لة 

يا فػػػػػي المنفعػػػػػة المقصػػػػػكدة باإلجػػػػػارةت بعضػػػػػالمسػػػػػتأجرةت ك كبعضػػػػػيا فػػػػػي العػػػػػیف 
   كبعضيا في األجرة.

 شرائط المتعاقدین
ت كمػػا مختػػاران  منيمػا بالغػػان عػاقبلن  یكػكف كػػؿٌ  أف كالمسػػتأجر  یشػترط فػػي المػؤجر 

أك بحکػـ   فعػة المقصػكدة باإلیجػارلممن مالكػان بالفعػؿ یكػكف  أف یشترط في المػؤجر 
یككنػػػا  ال یشػػػترط فیيمػػػا أفیكػػػكف مالكػػػان لؤلجػػػرةت ك  أف المسػػػتأجر  فػػػيك  ت(ُ)ؾالمالػػػ

 إاٌل  - المكػػػرهكالمجنػػػكف ك  إجػػػارة الصػػػبيٌ  تصػػػحٌ  محجػػػكریف لسػػػفو أك تفمػػػیست فػػػبل
ت كال إجػػارة السػػفیو أمكالػػو إجػػارة الفضػػكليٌ  تصػػحٌ  كمػػا ال - یكػػكف اإلكػػراه بحػػؽٌ  أف

 .عمیيا أمكالو التي حجر س مً فٍ ال إجارة المي مطمقانت ك 
ب تتعٌقػػ لػػـ مػػا - اإلجػػارة بطمػػتالسػػفیو نفسػػو لعمػػؿ  جػػر ذا آإ :371مســ لة 
 .یحةصحس نفسو فيي مً فٍ المي  جر ا آا إذأمٌ ك  - باجازة الكليٌ 
كلـ یكػف  - ؾأك بحکـ المالمالكان لممنفعة  إذا لـ یكف المؤجر  :372مس لة 

ذا كػػػاف محجػػػكران ازة المالػػػؾت ك ة اإلجػػػارة عمػػػى إجػػػفػػػت صػػػحٌ تكقٌ  - ككػػػیبلن  الكلٌیػػػان ك  ا 

                                                        

 ٌمنافقوكا المسكتقبلیّ یملك تملیكك -فلی الصحیح  -القین فإنّى  المقصود بحکم المالك من یملك (ط)

 یملکوا هً فً جنب ملکیٌّ القین. وال



/  شرائط المنفقٌ المقصودة باإلجارة -شرائط القين المستأجرة  -كتاب اإلجارة  

 ؿظط

ت ك إف كػػػاف محجػػػكران عمیػػػو لفمػػػس تيا عمػػػى إجػػػازة الػػػكليٌ فػػػت صػػػحٌ میػػػو لسػػػفو تكقٌ ع
ف كػاف مكرىػان تكقٌ تيا عمى إجازة الغرمػاءت ك فت صحٌ تكقٌ  تيا عمػى الرضػا فػت صػحٌ ا 

قبػػؿ  ممکػػو بشػػراء أك إرث أك غیرىمػػا َـّ ثيػػ مػػاؿ غیػػره ر ٌجػػكلػػك أت ال بػػداعي اإلكػػراه
 یحيا باجازة نفسو.تصحیمکف  تٌصح اإلجارة كال لـ إجازة المالؾ

 شرائط العین المست جرة
 : مكركىي أي 

( نعػـ ـ كمػا لػك قػاؿ: )آجرتػؾ إحػدل دكرمإجارة المبي یصحٌ  ت فبلالتعییف .1 
 .ارات متماثمةة سیٌ ارة مف عدٌ ف كسیٌ في المعیٌ  يٌ إجارة الكمٌ  یصحٌ 
 األكصػػاؼ ا بػػذكر ٌمػػا  ا بالمشػػاىدة ك نػػة فاٌمػػت فػػاف كانػػت عینػػان معیٌ ةالمعمكمٌیػػ .2

 .ةیٌ لرغبات في إجارتيا لك كانت غائبةت ككذا لك كانت كمٌ التي تختمؼ بيا ا
ى مػع الضػمیمة عمػى اإلجػارة مػف دكنػو حتٌػ ت فبل تصحٌ تسمیـف مف الالتمكٌ  .3

 تمػف االسػتیبلء عمػى العػیف المسػتأجرة ف المسػتأجر ت نعـ یكفي تمكٌ لزكمان  األحكط
 .قادران عمى أخذىا كاف المستأجر ا إذ  - مثبلن  - ة الشاردةإجارة الدابٌ  فتصحٌ 
نحػػكه مػػف ك  إجػػارة الخبػػز  تصػػحٌ  مكػػاف االنتفػػاع بيػػا مػػع بقػػاء عینيػػات فػػبلإ .4

 .مأككالت لؤلكؿال
إجػػارة األرض لمزراعػػة  ت فػػبل تصػػحٌ تيػا لبلنتفػػاع المقصػػكد مػػف اإلجػػارةقابمیٌ  .5
 .أك غیره كافیان كلـ یمكف سقیيا مف النير  یكف المطر  إذا لـ

 منفعة المقصودة باإلجارةشرائط ال
 : مكركىي أي 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضعط 

 االنتفػاع حػٌددت فمك انحصرت منػافع المػاؿ فػي الحػراـ أك أف تككف محٌممة .1 
ت كمػػا لػػك ان عمػػى ذلػػؾ بطمػػت اإلجػػارةت أك أكقػػع العقػػد مبنٌیػػـ منيػػابخصػػكص المحػػرٌ 

القاعػػة لتقػػاـ فیيػػا  جػػر آت أك بػػاع أك یحفػػظ فیػػو الخمػػریي أك المخػػزف ل افالػػدكٌ  جػػر آ
 .ت الغناءحفبل
 .لزكمان  بازائيا عند العقبلء عمى األحكط ة یبذؿ الماؿتككف ليا مالیٌ  أف .2
حیكانػػان قػػاببلن  جػر فمػػك آت دةتعیػیف نػػكع المنفعػة إذا كانػػت لمعػیف منػػافع متعػدٌ  .3

مػػف الركػػكب أك الحمػػؿ أك  جر المسػػتأ لحمػػؿ األثقػػاؿ كجػػب تعیػػیف حػػؽٌ لمركػػكب ك 
 .كمیيما
سػنة أك شػيرانت  ة مثػؿ سػكنى الػدار ا بتعیػیف المػدٌ ٌمػإ ىية المنفعةت ك معمكمیٌ  .4

ا بتعیػػیف العمػػؿ ٌمػػا  ك  تارة فرسػػخان أك فرسػػخیفا بتعیػػیف المسػػافة مثػػؿ ركػػكب السػػیٌ ٌمػػا  ك 
ة أك غیرىػػا ارة إلػػى مٌكػػنػػة أك سػػیاقة السػػیٌ ة معیٌ ف عمػػى كیفٌیػػكخیاطػػة الثػػكب المعػػیٌ 

 .فمف الببلد المعركفة مف طریؽ معیٌ 
لمسػػػػكنى سػػػػنةت  الػػػدار  مػػػػف تعیػػػػیف الزمػػػافت فػػػػاذا اسػػػػتأجر  لػػػیففػػػػي األكٌ  دَّ بيػػػ الك 

تكػػػػكف   أفت إاٌل بطمػػػت اإلجػػػارة مػػػف دكف تعیػػػػیف الزمػػػاف ارة لمركػػػكب فرسػػػخان السػػػیٌ ك 
 .طبلؽ الذم ىك قرینة عمى التعجیؿقرینة عمى التعییف كاإل

الزماف في اإلجارة عمػى الخیاطػة كنحكىػا مػف تعییف  یعتبر  ال :373مس لة 
تختمػؼ األغػراض  اإلتیػاف بػو متػى طالػب المسػتأجرت ىػذا إذا لػـجب ت فیاألعماؿ

اٌل ت ك بلؼ األزمنة التي یقع فیيا العمؿباخت  .  تعییف الزماف فیو أیضان مف  دَّ بي   فبلا 



 طعط/  شرائط األجرة -كتاب اإلجارة  

 شرائط األجرة
ت فػػاذا كانػػت مػػف المكیػػؿ أك المػػكزكف أك المعػػدكد تيػػافػػي األجػػرة معمكمیٌ  یعتبػػر 

مػف  دَّ بيػ یعػرؼ منيػا بالمشػاىدة ال مات ك أك العدٌ معرفتيا بالكیؿ أك الكزف مف  دَّ بي  ال
 .و أك كصفو عمى نحك ترتفع الجيالةمشاىدت
أك عمػبلن أك منفعػة أك  ةان في الذٌمػیٌ ة أك كمٌ أف تككف األجرة عینان خارجیٌ  یجكز ك 
 . التحجیر االنتقاؿ كحؽٌ ان قاببلن لمنقؿ ك حقٌ 

ذا تعیػػػیف الحمػػػػؿت ك مػػػف  دَّ بيػػػ ارة لمحمػػػؿ فػػػػبلسػػػیٌ  إذا اسػػػتأجر  :374مســـ لة  ا 
ماكنػػة لحػػرث  ت ك إذا اسػػتأجر مػػف تعیػػیف الراكػػب دَّ بيػػ اجػػة لمركػػكب فػػبلدرٌ  اسػػتأجر 

 .مف تعییف األرض دٌ بي  جریب مف األرض فبل
یكجػػػػب اختبلفػػػػان فػػػػي  بلؼ الراكػػػػب أك الحمػػػػؿ أك األرض النعػػػػـ إذا كػػػػاف اخػػػػت

 .ة لـ یجب التعییفاألغراض النكعیٌ 
آجرتػػػؾ ) :أك قػػػاؿ (شػػػيران أك شػػػيریف لػػػدار آجرتػػػؾ ا) :إذا قػػػاؿ :375مســـ لة 

ذا قػاؿ (رىـ ميما أقمت فیيػابد شير  كؿٌ  آجرتػؾ شػيران بػدرىـ ): بطمػت اإلجػارةت كا 
ؿ كبطػؿ فػي غیػرهت ىػذا إذا كػاف بعنػكاف األكٌ  في الشػير  صحٌ  (فاف زدت فبحسابو

 یجعػػؿ المنفعػػة لمػػف یعطیػػو درىمػػان أك إذا كػػاف بعنػػكاف الجعالػػة بػػأفا ت أٌمػػاإلجػػارة
 .بو المنفعة لمف یعطیو درىمان فبل بأسیبیح  كاف مف قبیؿ اإلباحة بالعكض بأف

ف خً فمػػػؾ درىػػػـ ك  طػػػت ىػػػذا الثػػػكب بػػػدرز ف خً إ): إذا قػػػاؿ :376مســـ لة  طتػػػو ا 
ف قصػػد اإلجػػارة ك  تصػػحٌ  الظػػاىر  فػػاف قصػػد الجعالػػة كمػػا ىػػك (درزیف فمػػؾ درىمػػافبػػ ا 

طتػػو غػػدان فمػػؾ نصػػؼ إف خً  طتػػو ىػػذا الیػػـك فمػػؾ درىػػـ كإف خً ): بطػػؿت ككػػذا إف قػػاؿ
   .(درىـ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظعط 

امػػػػؿ بالعمػػػػؿ ة العفػػػػي اإلجػػػػارة تشػػػػتغؿ ذٌمػػػػ الجعالػػػػة أفٌ كالفػػػػرؽ بػػػػیف اإلجػػػػارة ك 
كألجػؿ ذلػؾ صػارت  تبالعكض ر ة المستأجكذا تشتغؿ ذمٌ ك  تحیف العقد لممستأجر 

ة المالؾ بػالعكض یكػكف بعػد عمػؿ اشتغاؿ ذمٌ  فافٌ  تلیس ذلؾ في الجعالةك  تعقدان 
 .ة العامؿ بالعمؿ أبدانت كألجؿ ذلؾ صارت إیقاعان شتغاؿ لذمٌ االعامؿ مف دكف 

مػػف زمػػاف أك مكػػاف  د بقیػػد خػاٌص إذا اسػػتأجره عمػى عمػػؿ مقٌیػػ :377مســ لة 
شػػػیئان عمػػػػى عممػػػػوت  یسػػػػتحؽٌ  خػػػػبلؼ القیػػػد لػػػػـأك آلػػػة أك كصػػػػؼ فجػػػػاء بػػػو عمػػػػى 

 جیػر بػیف مطالبػة األبیف فسخ اإلجػارة ك  المستأجر  ر یمكف العمؿ ثانیان تخیٌ  لـ فاف

البػػو بيػػا لزمػػو إعطػػاؤه أجػػرة المثػػؿت فػػاف ط تعمیػػو بػػأجرة المثػػؿ لمعمػػؿ المسػػتأجر 
فك   .مى النيج الذم كقعت عمیو اإلجارةأمكف العمؿ ثانیان كجب اإلتیاف بو ع ا 

ت بػػأف كػػاف إنشػػاء الشػػرط فػػػي إذا اسػػتأجره عمػػى عمػػؿ بشػػرط :378مســ لة 
كمػػػػا إذا  - ؽ الشػػػػرطتحٌقػػػػی فمػػػػـ تان عمیػػػػوضػػػمف عقػػػػد اإلجػػػػارة أك كقػػػػع العقػػػػد مبنٌیػػػػ

د یكصػػػػمو فػػػػي كقػػػػت محػػػػدٌ  ف كشػػػػرط عمیػػػػو أفاسػػػػتأجره لیكصػػػػمو إلػػػػى مكػػػػاف معػػػػیٌ 
اشػترط عمیػو أك اسػتأجره عمػى خیاطػة ثكبػو ك  تكقػتذلؾ ال لكف في غیر فأكصمو ك 

 تكػػػاف لػػػو فسػػػخ اإلجػػػارة - أ السػػػكرةقػػراءة سػػػكرة مػػػف القػػػرآف فخػػػاط الثػػػكب كلػػـ یقػػػر 
   .اةىا كدفع األجرة المسمٌ أجرة المثؿ كلو إمضاؤ  عمیو حینئذو ك 

ة ة خاٌصػػد حٌصػػؽ اإلجػػارة فػػي مػػكارد التقییػػمتعٌمػػ الشػػرط أفٌ كالفػػرؽ بػػیف القیػػد ك 
 جػػارة ىػػك طبیعػػيٌ ؽ اإلا فػػي مػػكارد االشػػتراط فمتعٌمػػأٌمػػك  تالحصػػص مغػػایرة لسػػائر 

ت كاإلیصػػاؿ فػػي الكقػػ ؽ أمػر ؽ عمػى التػػزاـ الطػػرؼ بتحٌقػػلكػػف العقػػد معٌمػػك  تالعمػؿ
قػد مشػركطان بػنفس یككف التزامػو بالع الـز ذلؾ أفة في المثالیفت ك د أك القراءالمحدٌ 
 .قوعدـ تحقٌ  لنفسو عمى تقدیر  لخیار معنى ذلؾ جعؿ اؽ الممتـز بوت ك تحقٌ 



 ععط/  شرائط األجرة -كتاب اإلجارة  

اشػػترط لػػو بػػدرىـ ك   - مػػثبلن  - رة إلػػى كػػرببلءاسػػیٌ  إذا اسػػتأجر  :379مســ لة 
 .نياران أعطاه درىمیف صحٌ  و إف أكصمو المؤجر عمى نفسو أنٌ 

كاشػػترط  تإلػػى مسػػافة بػػدرىمیف - مػػثبلن  - ارةسػػیٌ  لػػك اسػػتأجر  :381ســ لة م
 .ذلؾ احدان إف لـ یكصمو نياران صحٌ یعطیو درىمان ك  أف عمى المؤجر 

نيػاران بػدرىمیف أك  یكصػمو المػؤجر  ارة عمػى أفسػیٌ  إذا استأجر  :381مس لة 
 .فاإلجارة باطمة دان بینيمالیبلن بدرىـ بحیث تككف اإلجارة عمى أحد األمریف مردٌ 

كػاف مػف ك  - مػثبلن  - إذا استأجره عمى أف یكصمو إلى كرببلء :382مس لة 
تكػف قرینػة  لػـذلػؾ فػي العقػد ك  یػذكر  لكػف لػـتو زیارة لیمػة النصػؼ مػف شػعباف ك نیٌ 

 .یكصمو لیمة النصؼ مف شعباف لـ إفاألجرة ك  عمى التعییف استحؽٌ 

 الفصل الثاني 
 بمزوم اإلجارة قتتعمّ  التی مسائلبعض الفي 

 بالتراضػػػػي بػػػػیف اإلجػػػػارة مػػػػف العقػػػػكد البلزمػػػػة ال تنفسػػػػخ إاٌل  :383مســــ لة 
یكػكف لمفاسػخ الخیػارت كال فػرؽ فػي ذلػؾ بػیف أف تكػكف اإلجػارة منشػأة الطػرفیف أك 

 بالمفظ أك بالمعاطاة. 
ة اإلجػػػػػارة إذا بػػػػاع المالػػػػؾ العػػػػیف المسػػػػتأجرة قبػػػػؿ تمػػػػاـ مػػػػدٌ  :384مســــ لة 

 تة اإلجػػارةؿ تنتقػػؿ العػػیف إلػػى المشػػترم مسػػمكبة المنفعػػة مػػدٌ بػػ تتنفسػػخ اإلجػػارة لػػـ
ذا كاف المشترم جاىبلن باإلجارة أك معتقدان قمٌ  ف زیادتيا كػاف لػو فسػخ ة فتبیٌ ة المدٌ كا 

ذا فسخت اإلجارة رجعت المنفعة إلى البائع.  البیع كلیس لو المطالبة باألرشت كا 
إلجػػػارة بػػػالبیع بػػػػیف دـ انفسػػػاخ اال فػػػرؽ فیمػػػا ذكرنػػػاه مػػػف عػػػ :385مســـ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غعط 

اشػتراىا بقیػت اإلجػارة  َـّ ثيػ داران  كغیػرهت فمػك اسػتأجر  یككف البیع عمػى المسػتأجر  أف
ة ة بسػبب اإلجػارة ال مػف جيػة تبعٌیػة المػدٌ عمى حاليا كیككف ممكو لممنفعػة فػي بقٌیػ

ة إلػى البػائعت كلػك فسػخ ة المػدٌ فمك انفسخت اإلجػارة رجعػت المنفعػة فػي بقٌیػ تالعیف
 لممنفعة عمى حالو. حد أسبابو بقي ممؾ المشترم المستأجر البیع بأ

نػػة ة معیٌ جرىػػا ككیمػو مػدٌ إذا بػاع المالػػؾ العػیف عمػى شػخص كآ :386مسـ لة 
فیكػػػكف المبیػػػػع  تا جمیعػػػان كاقتػػػرف البیػػػع كاإلجػػػارة زمانػػػان صػػػحٌ  عمػػػى شػػػخص آخػػػر 

 .لو حینئذو  كیثبت الخیار  تة اإلجارةلممشترم مسمكب المنفعة مدٌ 
ى حتٌػػػ كال بمػػكت المسػػتأجر  ال تبطػػؿ اإلجػػارة بمػػػكت المػػؤجر  :387مســ لة 

تبطػؿ اإلجػارة بمكتػو  و الیسػكنيا بنفسػو فمػاتت فاٌنػ داران عمػى أف فیما إذا استأجر 
سػػكناه عمػػى كجػػو  الفسػػخت نعػػـ إذا اعتبػػر  ؼ خیػػار مػػع التخٌمػػ لكػػف یثبػػت لممػػؤجر ك 

 ة تبطؿ بمكتو.القیدیٌ 
 لعػػػدـ القػػػدرةبنفسػػػو فمػػػات قبػػػؿ إنجػػػازه نفسػػػو لمعمػػػؿ  جػػػر إذا آ :388مســـ لة 

ذا تعٌمػػك بطمػػت اإلجػػارةت  عمیػػو تبطػػؿ اإلجػػارة بػػؿ  د تػػرؾ اإلتیػػاف بػػو قبػػؿ مكتػػو لػػـا 
 بیف الفسخ كبیف المطالبة بأجرة مثؿ العمؿ. المستأجر  ر یتخیٌ 

لمنفعتيػا  لمعػیف المسػتأجرة بػؿ مالكػان  مالكػان  إذا لـ یكػف المػؤجر  :389مس لة 
بالنسػبة إلػى  جػارة بطمػت حینئػذو ة اإلفمػات أثنػاء مػدٌ  - ة مػثبلن یٌ بكصػ - ان داـ حٌیػ ما

ة لكرثػػػػة المكصػػػػي فميػػػػـ ة المػػػػدٌ ا كانػػػػت المنفعػػػػة فػػػػي بقٌیػػػػة الباقیػػػػةت نعػػػػـ لٌمػػػػالمػػػػدٌ 
 ة فتقع ليـ اإلجارة كتككف ليـ األجرة.یجیزكىا بالنسبة إلى تمؾ المدٌ  أف

المكقكفػػة  الػػبطف السػػابؽ مػػف المكقػػكؼ عمػػیيـ العػػیف جػػر إذا آ :391مســ لة 
تجزىػػػا  ت بالنسػػػبة إلػػػى بقٌیػػػة المػػػٌدة إذا لػػػـة اإلجػػػارة بطمػػػفانقرضػػػكا قبػػػؿ انتيػػػاء مػػػدٌ 



 ػعط/  بقض المسائل التی تتقلّق بلزوم اإلجارة -كتاب اإلجارة  

 يػػا یكػػكف لممسػػػتأجر كلػػى لؤلجػػرة كمٌ رةت كفػػي صػػكرة أخػػذ الطبقػػػة األي الطبقػػة المتػػأخٌ 

ا إذا كلػػػىت كأٌمػػػة الباقیػػػة منيػػػا مػػػف أمػػػكاؿ الطبقػػػة األي إجػػػارة المػػػدٌ  اسػػػترجاع مقػػػدار 
مبلحظػػػػان بػػػػذلؾ  - كػػػػاف ىػػػػك الػػػػبطف السػػػػابؽ أـ غیػػػػرهء أسػػػػكا - يجرىػػػػا المتػػػػكلٌ آ

جرىػػا لمصػػمحة البطػػكف البلحقػػة إذا آتبطػػؿ بمكتػػوت ككػػذا إذا  مصػػمحة الكقػػؼ لػػـ
تيـ مػػػف كیكػػػكف لمبطػػػكف البلحقػػػة حٌصػػػ يػػػا تصػػػحٌ نٌ فا تكانػػػت لػػػو كالیػػػة عمػػػى ذلػػػؾ

 األجرة.
ات باإلتیػاف بػو مباشػرة أك تسػبیبان فمػ إٌمػانفسػو لمعمػؿ  جر إذا آ :391مس لة 

ؿ إذا تقٌبػػ ا(ت كأٌمػػّٖٖعمػػى تفصػػیؿ تقػػدـ فػػي المسػػألة )قبػػؿ ذلػػؾ بطمػػت اإلجػػارة 
تبطػػػػؿ  التقییػػػػد بػػػػذلؾ فمػػػػات قبػػػػؿ تحقیقػػػػو لػػػػـتػػػػو مػػػػف دكف فػػػػي ذمٌ  يٌ العمػػػػؿ الكٌمػػػػ

 الدیكف. بؿ یجب أداء العمؿ مف تركتو كسائر  تالمعاممة
ت كبمػػػ  الطفػػؿ أثناءىػػػا كانػػػ ةمػػاؿ الطفػػػؿ مػػدٌ  الػػػكليٌ  جػػػر آإذا  :392مســ لة 

ى فیمػا إذا كػاف حتٌػ تة اإلجارة بالنسبة إلى ما بعد بمكغو مكقكفة عمى إجازتوصحٌ 
حة الطفػػؿت عمػػى خػػبلؼ مصػػم ة اإلیجػػار عػػدـ جعػػؿ مػػا بعػػد البمػػكغ جػػزءان مػػف مػػدٌ 

ة فبمػ  أثناءىػات نعػـ إذا كػاف الطفؿ نفسو إلى مدٌ  الكليٌ  جر آكىكذا الحكـ فیما إذا 
 - لبمػػػكغ ىػػػك مقتضػػػى مصػػػمحة ممزمػػػة شػػػرعان إلػػػى مػػػا بعػػػد ا ة اإلیجػػػار امتػػػداد مػػػدٌ 

كػػػػذلؾ بػػػػاذف الحػػػػاكـ  اإلیجػػػػار  صػػػػحٌ  - بحیػػػػث یعمػػػػـ عػػػػدـ رضػػػػا الشػػػػارع بتركيػػػػا
 یفسخو بعد بمكغو. یكف لمطفؿ أف كلـ الشرعيٌ 

جػػػػت فػػػػي نػػػػة فتزكٌ ة معیٌ جػػػػرت المػػػػرأة نفسػػػػيا لمخدمػػػػة مػػػػدٌ آإذا  :393مســــ لة 
ف كانت الخدمة منافیة لحؽٌ  أثنائيا لـ  الزكج. تبطؿ اإلجارة كا 

ة اإلجػػػارة عمػػػى فػػػت صػػػحٌ جػػػرت نفسػػػيا بعػػػد التػػػزكیج تكقٌ آإذا  :394مســـ لة 
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 و.و كنفذت اإلجارة فیما ال ینافي حقٌ إجازة الزكج فیما ینافي حقٌ 
 فػي العػیف المسػتأجرة عیبػان فػاف كػاف عالمػان  إذا كجد المستأجر  :395مس لة 

ف كػػاف جػػاىبلن بػػػو فػػاف كػػاف مكجبػػػ تلػػػو بػػو حػػیف العقػػػد فػػبل أثػػر  ان لفػػكات بعػػػض كا 
طت األجػػرة كرجػػع عمػى المالػػؾ بمػػا یقابػػؿ قٌسػػ المنفعػة كخػػراب بعػػض بیػػكت الػدار 

المنفعة الفائتة كلو فسػخ العقػد مػف أصػموت ىػذا إذا لػـ یكػف الخػراب قػاببلن لبلنتفػاع 
اٌل  تالسكنى أصبلن كلك بغیر   العیب.   خیار یكف لو إاٌل   لـكا 

ف كاف العیب مكجبػان لػنقص فػي المنفعػة كػ  ارة كػاف لػو الخیػار السػیٌ  بطء سػیر كا 

ف لػػػـ یكجػػب العیػػب شػػػیئان  مػػف ذلػػؾ لكػػػف  فػػي الفسػػخ كلػػػیس لػػو مطالبػػة األرشت كا 
أیضػػػػانت  دنػػػػة كػػػػاف لػػػػو الخیػػػػار ارة مخسػػػػكفة البیكجػػػػب نقػػػػص األجػػػػرة ككػػػػكف السػػػػیٌ 

ف  .   یكجب ذلؾ أیضان فبل خیار لـ كا 
كض معیبػػان كػػاف ة ككػػاف المقبػػٌیػػا إذا كانػت كمٌ ة أٌمػػىػذا إذا كانػػت العػػیف شخصػػیٌ 
ذا تعػذٌ  لػو المطالبػة بالصػحیح كال خیػػار   الصػػحیح كػاف لػو الخیػػار  ر فػي الفسػخت كا 

 في أصؿ العقد.
عیبػػان فػػي األجػػرة ككػػاف جػػاىبلن بػػو كػػاف لػػو  إذا كجػػد المػػؤجر  :396مســ لة  

ذا كانت األجرة كمٌ  تالفسخ كلیس لو المطالبة باألرش ة فقػبض فػردان معیبػان منيػا ٌیػكا 
 كاف لو الفسخ. ر فاف تعذٌ  تبؿ لو المطالبة بالصحیح تخ العقدفمیس لو فس
ـ نظیػػره عمػػى تفصػػیؿ تقػػدٌ  - الغػػبف یجػػرم فػػي اإلجػػارة خیػػار  :397مســ لة 
 - ى لؤلجنبػػػيٌ حتٌػػػ - الشػػػرط العیػػػب كخیػػػار  كمػػػا یجػػػرم فیيػػػا خیػػػار  - فػػػي البیػػػع

ط ؼ الشػػر تخٌمػػ الػػثمفت ككػػذا خیػػار  شػػرط ردٌ  العػػكض نظیػػر  شػػرط ردٌ  كمنػػو خیػػار 
كالتفمػػػػیس  التسػػػػمیـ ر ض الصػػػػفقة كتعػػػػذٌ تػػػػبعٌ  كمنػػػػو خیػػػػار  تالصػػػػریح أك االرتكػػػػازمٌ 



 ؽعط/  بقض المسائل التی تتقلّق بلزوم اإلجارة -كتاب اإلجارة  

 خیػػػار  الحیػػػكاف كال خیػػػار  المجمػػػس كال یػػػار یجػػػرم فیيػػػا خ كالتػػػدلیس كالشػػػركةت كال

فػي تسػمیـ أحػد العكضػیف  ـ فػي البیػعت نعػـ مػع التػأخیر عمى النحك المتقدٌ  التأخیر 
 ؼ.لمطر  المتعارؼ یثبت الخیار  عف الحدٌ 

 تة فػػبل إشػػكاؿابتػػداء المػػدٌ  إذا حصػػؿ الفسػػخ فػي عقػػد اإلیجػػار  :398مســ لة 
ذا حصػػؿ أثنػػاء المػػدٌ  مجعػػكالن لمفاسػػخ عمػػى نحػػك یقتضػػي  یكػػف الخیػػار  لػػـ ة فػػافكا 

كما ىك الحػاؿ فػي شػرط  - ةالتبعیض كبطبلف اإلجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصٌ 
 فیرجػػع المسػػػتأجر  تةمیػػػع المػػدٌ مكجبػػػان النفسػػاخ العقػػد فػػي ج کػػاف - غالبػػان  الخیػػار 

 أجرة المثؿ بالنسبة إلى ما مضى. كیككف لممؤجر  تىبتماـ المسمٌ 
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 الفصل الثالث 
 في أحكام التسمیم في اإلجارة

المنفعػػػػة فػػػػي إجػػػػارة  إذا كقػػػػع عقػػػػد اإلجػػػػارة ممػػػػؾ المسػػػػتأجر  :399مســــ لة 
 األجیػػر ك  ككػػذا المػػؤجر  تاألعیػػاف كالعمػػؿ فػػي اإلجػػارة عمػػى األعمػػاؿ بػػنفس العقػػد

المطالبػػة بالمنفعػػة كالعمػػؿ مػػع  یممكػػاف األجػػرة بػػنفس العقػػدت لكػػف لػػیس لممسػػتأجر 
 إذا كػػاف قػػد شػػرط ذلػػؾ صػػریحان أك كانػػت العػػادة تأجیػػؿ األجػػرة كعػػدـ تسػػمیميا إاٌل 

المطالبػػػة بػػاألجرة مػػع عػػدـ تسػػػمیـ  كالمػػؤجر  و لػػیس لؤلجیػػر جاریػػة عمیػػوت كمػػا أٌنػػػ
ف كػػػاف ألجػػػؿ جریػػػػاف   إذا كانػػػا قػػػػدإاٌل  تالعمػػػؿ كالمنفعػػػة اشػػػترطا تقػػػدیـ األجػػػػرة كا 

 العادة.
ـ مػػا عمیػػو تسػػمیمو فػػي الزمػػاف یيسػػمٌ  منيمػػا أف یجػػب عمػػى كػػؿ   :411مســ لة 

منيمػػا مشػركط بعػػدـ امتنػػاع  الػذم یقتضػػیو العقػدت كلكػػف كجػكب التسػػمیـ عمػػى كػؿ  
 األجػرة مػف تسػمیـ العػیف المسػتأجرة مػع بػذؿ المسػتأجر  اآلخرت كلك امتنع المؤجر 

لػػو الفسػػخ كأخػػذ األجػػرة إذا  كمػػا جػػاز  تإجبػػاره عمػػى تسػػمیـ العػػیف لممسػػتأجر  جػػاز 
كلػػو إبقػػاء اإلجػػارة كالمطالبػػة بقیمػػة المنفعػػة الفائتػػةت ككػػذا إذا دفػػع  تكػػاف قػػد دفعيػػا

ةت كمػع الفسػخ بػبل فصػؿ أك فػي أثنػاء المػدٌ  أخذىا مف المستأجر  َـّ ثي  العیف المؤجر 
ة كعمیو أجػرة المثػؿ لمػا مضػىت ككػذا الحكػـ فیمػا إذا في األثناء یرجع بتماـ األجر 

 لمعیف المستأجرة. مف تسمیـ األجرة مع بذؿ المؤجر  امتنع المستأجر 
میـ العػػػػیفت كتسػػػػمیـ العمػػػػؿ فیمػػػػا تسػػػػمیـ المنفعػػػػة یكػػػػكف بتسػػػػ :411مســــ لة 

ؽ بعػیف لػو فػي یككف باتماموت كفیما یتعٌمػ في ید األجیر  ؽ بعیف لممستأجر یتعمٌ  ال
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إلػى  - عػدـ تمفيػا عمػى تقػدیر  - یككف باتماـ العمػؿ فیيػا مػع تسػمیميا جیر ید األ
 . المستأجر

عمیػػػػو فػػػي العػػػیف التػػػػي ىػػػي بیػػػػد  إذا كػػػػاف العمػػػؿ المسػػػتأجر  :412مســـ لة 
تفػػریط  مػف غیػر  فتمفػت العػیف بعػد تمػػاـ العمػؿ قبػؿ دفعيػا إلػػى المسػتأجر  األجیػر 
أجیػػران عمػػى خیاطػػة ثػػكب فتمػػؼ بعػػد المطالبػػة بػػاألجرةت فػػاذا كػػاف  األجیػػر  اسػػتحؽٌ 

فػػػاذا كػػػاف الثػػػكب  تمطالبػػػة األجػػػرة اسػػػتحؽٌ  الخیاطػػػة كقبػػػؿ دفعػػػو إلػػػى المسػػػتأجر 
اٌل  اسػػتحؽٌ  مضػػمكنان عمػػى األجیػػر   یسػػتحؽٌ   لػػـعمیػػو المالػػؾ قیمػػة الثػػكب مخیطػػان كا 

 .عمیو شیئان 
بعػد إتمػاـ العمػؿ حػبس العػیف إلػى أف یسػتكفي  لؤلجیػر  یجكز  :413مس لة 

ذا حبسيا لذلؾ فتمفت مف غیر  األجرةت  تفریط لـ یضمف. كا 
ة االنتفػػػاع تبطػػػؿ اإلجػػارة بسػػقكط العػػػیف المسػػتأجرة عػػػف قابمٌیػػ :414مســ لة 

فانيػدمت قبػؿ  - مػثبلن  - داران سػنة ة المممككةت فاذا اسػتأجر منيا بالمنفعة الخاصٌ 
ذا انيػػدمت أثنػػاء ال سػػنة دخػكؿ السػػنة أك بعػػد دخكليػػا بػػبل فصػؿ بطمػػت اإلجػػارةت كا 

فػػػػي فسػػػػخ  الخیػػػػار  ة الباقیػػػػة ككػػػػاف لممسػػػػتأجر تبطػػػػؿ اإلجػػػػارة بالنسػػػػبة إلػػػػى المػػػػدٌ 
اة كعمیػو لػو أجػرة المثػؿ بتماـ األجرة المسػمٌ  اإلیجارت فاف فسخ رجع عمى المؤجر 

فبالنسػػبة إلػػى المػػدٌ  ػػ لػػـ ة الماضػػیةت كا  طت األجػػرة بالنسػػبة ككػػاف لممالػػؾ یفسػػخ قس 
 یة.ة الماضة مف األجرة بنسبة المدٌ حصٌ 

داران فانيدـ قسػـ منيػات فػاف كانػت بحیػث لػك أعیػد  إذا استأجر  :415مس لة 
مغػایرة لمػا قبمػو فػي  ت بعػد التعمیػر القسـ الميدكـ عمى الكجو المتعػارؼ لعػدٌ  بناءي 

فكػػاف حكمػػو مػػا تقػػدٌ  العرفػػيٌ  النظػػر  كػػذلؾ فػػاف  تعػػدٌ  لػػـ ـ فػػي المسػػألة السػػابقةت كا 
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يء مػػػف منفعتيػػػا عرفػػػان ػیتمػػػؼ شػػػ ال ى كجػػػوو عمػػػى تعمیرىػػػا فػػػكران عمػػػ جر أقػػػدـ المػػػؤ 
ف حػػؽٌ  یكػػف لممسػػتأجر  تبطػػؿ اإلجػػارة كلػػـ لػػـ یقػػدـ عمػػى ذلػػؾ ككػػاف  لػػـ الفسػػخت كا 

   .الزامو بو قادران عمیو فمممستأجر 
فػي  لػو الخیػار  فٌ أیفعؿ كاف لو مطالبتو بأجرة مثؿ المنفعة الفائتػة كمػا  لـ فاف

 فػػاف فسػخ كػػاف عمیػو لممػػؤجر  - لزامػوف مػػف إكلػك مػػع الػتمكٌ  - فسػخ اإلجػارة رأسػػان 

فاستكفاه مف المنافع كیرجػع عمیػو بتمػاـ األجػرة المسػمٌ  مثؿ ماأجرة  یقػدـ  لػـ اةت كا 
مػػف منفعػػة  و فتمػػؼ مقػػدار ره كلػػك فػػي حٌقػػلتعػػذٌ  عمػػى تعمیرىػػا عمػػى الكجػػو المػػذككر 

فسػػػخ  حػػػؽٌ  بطمػػػت اإلجػػػارة بالنسػػػبة إلػػػى المنػػػافع الفائتػػػةت ككػػػاف لممسػػػتأجر  الػػػدار 
 ـ في الصكرة السابقة عند الفسخ.فاف فسخ جرل عمیو ما تقدٌ  تؿ اإلجارةأص

العػػػیف المسػػػتأجرة كلػػػـ یسػػػتكؼ منفعتيػػػا  إذا قػػػبض المسػػػتأجر  :416مســـ لة 
سػفینة لمركػكب أك  ارة أكسػیٌ  كمػا إذا اسػتأجر  - ة اإلجػارةى انقضػت مػدٌ اختیاران حتٌ 

داران كقبضػػػػػيا  جر میيػػػػا أك اسػػػػػتأیحمػػػػؿ متاعػػػػػو ع یركبيػػػػػا كلػػػػػـ فمػػػػـحمػػػػؿ المتػػػػػاع 
 ت عمیػػو األجػػرةت ككػػذا إذا بػػذؿ المػػؤجر اسػػتقرٌ  - ةى مضػػت المػػدٌ یسػػكنيا حتٌػػ كلػػـ

ى مػػػػف قبضػػػػيا كاسػػػػتیفاء المنفعػػػػة منيػػػػا حتٌػػػػ العػػػػیف المسػػػػتأجرة فػػػػامتنع المسػػػػتأجر 
   ة اإلجارة.انقضت مدٌ 

نفسػػػو لمعمػػػؿ  و إذا بػػػذؿ األجیػػػر فاٌنػػػ تككػػػذا الحكػػػـ فػػػي اإلجػػػارة عمػػػى األعمػػػاؿ
شخصػػان لخیاطػػة ثكبػػو  كمػػا إذا اسػػتأجر  - مػػف اسػػتیفائو اختیػػاران  سػػتأجر كامتنػػع الم

ى إلیػػو الثػػكب حتٌػػ یػػدفع المسػػتأجر  نفسػػو لمعمػػؿ فمػػـ أ األجیػػر ف فيٌیػػفػػي كقػػت معػػیٌ 
الكقػت بشػغؿ  فػي ذلػؾ األجػرة سػكاء اشػتغؿ األجیػر  و یسػتحؽٌ فانٌ  - مضى الكقت

لكاقعػػة عمػػى العػػیف بػػػیف إلجػػارة افػػرؽ فػػي ا شػػتغؿت كمػػا الی لنفسػػو أك غیػػره أـ لػػـ
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 لممسػػػػػتأجر  ارة فیبػػػػذليا المػػػػؤجر یػػػػؤجره السػػػػػیٌ  ة مثػػػػؿ أفتكػػػػكف العػػػػیف شخصػػػػػیٌ  أف

   .ى یمضي الكقتیركبيا حتٌ  فبل
فػػػػػردان منيػػػػػا إلیػػػػو أك بذلػػػػػو لػػػػػو  ـة فسػػػػمٌ ٌیػػػػػارة كمٌ جػػػػره سػػػػػیٌ آة كمػػػػػا إذا ٌیػػػػػكمٌ تكػػػػكف  كأف

عمػػى المسػػتأجرت تمػػاـ األجػػرة  و یسػػتحؽٌ فاٌنػػ تةى انقضػػت المػػدٌ یسػػتكؼ منافعػػو حتٌػػ فمػػـ
و مػػع عػػدـ فاٌنػػ تكمػا ال فػػرؽ فیمػػا ذكرنػاه فػػي جمیػػع األقسػػاـ بػیف تعیػػیف الكقػػت كعدمػو

األجػػرة عمػػى   تعیػػیف الكقػػت أیضػػان إذا مضػػى زمػػاف یمكػػف فیػػو اسػػتیفاء المنفعػػة تسػػتقرٌ 
ف ستأجر الم یكػف التسػمیـ  انػت اإلجػارة كاقعػة عمػى العػیف كلػـیسػتكفيات نعػـ إذا ك لـ كا 

 یحكػػـ ال في المنفعػػة حینمػا یشػػاء فحینئػذو بػػؿ بعنػكاف األمانػػة لكػي یسػتك  تبعنػكاف الكفػاء
 األجرة بذلؾ. باستقرار 

لممنفعػػػػة مسػػػػتندان إلػػػػى  إذا لػػػػـ یكػػػػف عػػػػدـ اسػػػػتیفاء المسػػػػتأجر  :417مســــ لة 
ة ٌیػػػان مثػػػؿ سػػػكء األحػػػكاؿ الجكٌ بػػػؿ كػػػاف لمػػػانع فػػػاف كػػػاف عاٌمػػػ تالتفكیػػػت االختیػػػارمٌ 
 أك الطػػائرة بطمػػت اإلجػػارة كلػػیس عمػػى المسػػتأجر ارة عمػػى السػػیٌ  المػػانع مػػف السػػفر 

ا مػع عػدـ تعیینػو كعػدـ كجػكد مػانع كأٌمػ تيء مف األجػرةت ىػذا مػع تعیػیف الكقػتػش
   ىذا الكقت فبل تبطؿ اإلجارة. غیر  عف استیفاء المنفعة في

ف لػػػـ یكػػػف المػػػانع عاٌمػػػ  ف مػػػف السػػػفر یػػػتمكٌ  فمػػػـ ان كمػػػا إذا مػػػرض المسػػػتأجر كا 

تشػػػترط فیػػػو المباشػػػرة بحیػػػث أمكػػػف اسػػػتیفاء  لػػػـإذا فیمػػػا  ةالصػػػحٌ ب ذلػػػؾ  یضػػػرٌ  لػػػـ
فیمػػػػا إذا اشػػػػترطت مباشػػػػرتو فػػػػي  ؾكکػػػػذلالمنفعػػػػة كلػػػػك باإلجػػػػارة أك نحكىػػػػات بػػػػؿ 

فػػػي أمثػػػاؿ ذلػػػؾ  العػػػاـٌ  عمیػػػو األجػػػرةت نعػػػـ مقتضػػػى االرتكػػػاز   فتسػػػتقرٌ  تاالسػػػتیفاء
المنفعػة مع إعبلـ الطرؼ بالحاؿ قبػؿ مكعػد اسػتیفاء  الفسخ لممستأجر  ثبكت حؽٌ 

 اختبلؼ المكارد. بفترة كافیة أك مطمقان حسب
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ة جػػػرت المنفعػػػة فػػػي بعػػػض المػػػدٌ  إذا لػػػـ یسػػػتكؼ المسػػػتأجر  :418مســـ لة 
 ـ.ا تقدٌ كتعرؼ أحكاميا ممٌ  تاألقساـ المذككرة بعینيا

طبیبػػان إلجػػراء عممٌیػػة جراحٌیػػة فػػزاؿ مكجبيػػا قبػػؿ  إذا اسػػتأجر  :419مســ لة 
اٌل إجرائيػػػا فػػػاف كػػػاف عمػػػى نحػػػك یكػػػك  ف إجراؤىػػػا محٌرمػػػان عمیػػػو فاإلجػػػارة باطمػػػةت كا 

حػػٌؽ الفسػػخ بمقتضػػى الشػػرط االرتكػػازٌم فػػي أمثػػاؿ ىػػذه المػػكاردت كمػػف  فمممسػػتأجر 
ضرسػػػو فعػػرض مػػا أكجػػػب حرمتػػو عمیػػػو لككنػػو مكجبػػػان ذلػػؾ مػػا إذا اسػػػتأجره لقمػػع 

 قاببلن لممعالجػة بحیػث لػـ یكػف أك صار  - كالنزیؼ المستمٌر  -البمی  بو  لمضرر 
 قمعو عقبلئٌیان.

 تاسػتیفاء المنفعػة ر إذا غصب العیف المسػتأجرة غاصػب فتعػذٌ  :411مس لة 
فیرجػػػػع عمػػػػى  - بػػػػیف الفسػػػػخ المسػػػػتأجر  ر فػػػػاف كػػػػاف الغصػػػػب قبػػػػؿ القػػػػبض تخٌیػػػػ

 تكالرجػػكع عمػػى الغاصػػب بػػأجرة المثػػؿ - بػػاألجرة إف كػػاف قػػد دفعيػػا إلیػػو المػػؤجر 
ف كاف الغصب بعػد القػبض تعػیٌ  ذلؾ إذا منعػو الظػالـ مػف االنتفػاع ف الثػانيت ككػكا 

فیرجػػػع عمیػػػو  تبػػػالعیف المسػػػتأجرة مػػػف دكف غصػػػب العػػػیف أك منعػػػو مػػػف قبضػػػيا
 تو عمیو مف المنفعة.الذم فكٌ  بالمقدار 

ة بمنزلػػة قبضػػػيا كاسػػػتیفاء لمعػػیف المسػػػتأجر  إتػػبلؼ المسػػػتأجر  :411مســـ لة 
 فتمزمو األجرة.منفعتيا 

بػیف الفسػخ كالرجػكع عمیػو  المسػتأجر   رتخٌیػ إذا أتمفيػا المػؤجر  :412مس لة 
 باألجرة كبیف الرجكع عمیو بقیمة المنفعة.

عمیػو  فاف كاف بعد القػبض رجػع المسػتأجر  إذا أتمفيا األجنبيٌ  :413مس لة 
ف كػػػاف قبػػؿ القػػػبض تخٌیػػ تبالقیمػػة بػػػاألجرة  لفسػػخ كالرجػػػكع إلػػى المػػػؤجر بػػػیف ا ر كا 



 عغط/  رةأحكام التسليم فً اإلجا -كتاب اإلجارة  

 كبیف اإلمضاء كالرجكع إلى المتمؼ بالقیمة.
بطػػػبلف اإلجػػػارة بعػػػد انقضػػػاء مػػػٌدتيا كجػػػب عمػػػى  لػػػك ظيػػػر  :414مســـ لة 
بطبلنيػػا  كظيػػر  داران سػػنة بمائػػة دینػػار  أداء أجػػرة المثػػؿت فمػػك اسػػتأجر  المسػػتأجر 

یجػػػب عمػػػى  بعػػػد مضػػػٌي المػػػٌدةت فػػػاف كانػػػت أجرتػػػو المتعارفػػػة خمسػػػیف دینػػػاران لػػػـ
 متعارفػػة مػػائتي دینػػار أزیػػد مػػف خمسػػیف دینػػارانت نعػػـ لػػك كانػػت األجػػرة ال المسػػتأجر 

 -تحدیػػػد األجػػػرة  ىػػػك المالػػػؾ أك ككیمػػػو المفػػػٌكض إلیػػػو أمػػػر  مػػػثبلن ككػػػاف المػػػؤجر 
یكػػػف لػػػو أخػػػذ الزائػػػد عمػػػى األجػػػرة المسػػػٌماة كىػػػي  لػػػـ -ككػػػاف عالمػػػان بػػػأجرة المثػػػؿ 
بطبلف اإلجارة أثناء المٌدة فحكمػو بالنسػبة إلػى مػا مضػى  المائة دینارت كلك ظير 

 بعد تماـ المٌدة. البطبلف  حكـ ظيكر 
المكاضػػع التػػي تبطػػؿ فیيػػا اإلجػػارة كتثبػػت لممالػػؾ أجػػرة المثػػؿ  :415مســ لة 

 فرؽ فیيا بیف أف یككف المالؾ عالمان بالبطبلف كجاىبلن بو. ال
سػػػػكاء أكػػػػاف  -إجػػػػارة الحٌصػػػػة المشػػػػاعة مػػػػف العػػػػیف  تجػػػػكز  :416مســــ لة 

تسػػػػمیميا إلػػػػى  جػػػػكز ی لكػػػػف ال -أك لمجػػػػزء المشػػػػاع خاٌصػػػػة  مالكػػػػان لمكػػػػؿٌ  المػػػؤجر 
 إاٌل باذف الشریؾ إذا كانت العیف مشتركة.  المستأجر 

اثنػػاف داران أك داٌبػػة فیككنػػاف مشػػتركیف فػػي  یسػػتأجر  أف یجػػكز  :417مســ لة 
 المنفعة فیقتسمانيا بینيما كالشریكیف في ممؾ العیف.

يء معػٌیف كحمػؿ متػاع ػشخصػیف لعمػؿ شػ أف یسػتأجر  یجػكز  :418مسـ لة 
ذلؾ فیشتركاف فػي األجػرةت كعمیيمػا معػان  أك ىدمو أك غیر  بناء جدار  أك غیره أك

 القیاـ بالعمؿ الذم استؤجرا عمیو.
داره  أف یػػؤجر  یشػػترط اٌتصػػاؿ مػػٌدة اإلجػػارة بالعقػػدت فیجػػكز  ال :419مســ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غغط 

بيػدَّ مػف تعیػیف مبػدأ المػٌدةت  سنة مػثبلن متػأٌخرة عػف العقػد بسػنة أك أقػٌؿ أك أكثػرت كال
ذا أطم  صاؿ.المبدأ انصرؼ إلى االتٌ  قت اإلجارة كلـ یذكر كا 

 إذا آجػره عینػػان كٌمٌیػػة كدفػع فػػردان منيػػا فتمػؼ كػػاف عمػػى المػػؤجر  :421مســ لة 

 . دفع فرد آخر

 الفصل الرابع 
 واإلتالف والضمان في عقد اإلجارة  في أحكام التمف

رة ة اإلجػػػافػػػي مػػػدٌ  العػػػیف المسػػػتأجرة أمانػػػة فػػػي یػػػد المسػػػتأجر  :421مســـ لة 
ذا اشػػػػػترط المػػػػػؤجر  بالتعػػػػػدٌ بػػػػػت إاٌل یضػػػػػمنيا إذا تمفػػػػػت أك تعیٌ  ال  م أك التفػػػػػریطت كا 

ا بمعنػػى اشػػػتغاؿ ت كأٌمػػضػػمانيا بػػدكنيما بمعنػػى أداء قیمتيػػا أك أرش عیبيػػػا صػػحٌ 
ضػػماف فػػي اإلجػػارة الباطمػػػة إذا  الك اشػػتراطوت یصػػٌح  فػػبلة بمثميػػا أك قیمتيػػا الذٌمػػ

 بت.تمفت العیف أك تعیٌ 
نفسػػػو عمػػػى  جػػػر آالػػػذم  بیػػػد األجیػػػر  التػػػي لممسػػػتأجر  عػػػیفال :422مســـ لة 
 یضػػػمف تمفػػػػو أك نقصػػػػو إاٌل  ال - كػػػػالثكب الػػػذم أخػػػػذه لیخیطػػػػو -    عمػػػؿ فیيػػػػا

 م أك التفریط.بالتعدٌ 
بمعنػى أداء  ضػماف العػیف عمػى األجیػر  إذا اشترط المسػتأجر  :423مس لة 

 الشرط. قیمتيا أك أرش عیبيا صحٌ 
قبػؿ العمػؿ  العمؿ في اإلجػارة أك أتمفػو األجنبػيٌ  إذا تمؼ محؿٌ  :424مس لة 

كرجعػػت  تزمػػاف یمكػػف فیػػو إتمػػاـ العمػػؿ بطمػػت اإلجػػارة أك فػػي األثنػػاء قبػػؿ مضػػيٌ 
 .  أك بعضان إلى المستأجراألجرة كبٌلن 



 ػغط/ أحكام التلف واإلتالف والـمان فً فقد اإلجارة  -كتاب اإلجارة  

 فیسػػػػتحؽٌ  تكػػػػاف إتبلفػػػػو بمنزلػػػػة قبضػػػػو إذا أتمفػػػػو المسػػػػتأجر  :425مســــ لة 
 عمیو تماـ األجرة. األجیر 

ران بػػػػیف فسػػػػخ العقػػػػد مخٌیػػػػ كػػػػاف المسػػػػتأجر  أتمفػػػػو األجیػػػػر إذا  :426مســــ لة 
مضائو  بقیمة العمؿ الفائت. لو مطالبة األجیر  فاف أمضى جاز  تكا 

 في القیمة عمى زماف التمؼ. المدار  :427مس لة 
نفسػو لعمػػؿ فػي مػاؿ غیػػره إذا أفسػد ذلػؾ المػػاؿ  جػر آمػػف  كػؿٌ  :428مسـ لة 

ف كػاف بغیػر  ضمنو ف كػاف  كا   سػتاذان مػاىران كقػد أعمػؿ كمػاؿ النظػر أي قصػدهت بػؿ كا 

 ف أفسدكا.اد إدٌ كالح ار اط كالنجٌ ة كاالحتیاط في شغمو كالخیٌ كالدقٌ 
 عػػف الحػػدٌ  أك أخطػػأ فػػي عممػػو كػػأف تجػػاكز  ر الختٌػػاف إف قٌصػػ :429مســ لة 

ف تضػػػػرٌ  ر المتعػػػارؼ فتضػػػرٌ  أك مػػػات بأصػػػػؿ  ر الطفػػػػؿ أك مػػػات كػػػػاف ضػػػامنانت كا 
دكف  - ة الختػػاف أجػػراء عممٌیػػیعيػػد إلیػػو إاٌل  ذا لػػـیكػػف عمیػػو ضػػماف إ الختػػاف لػػـ

 ره مسبقان.كلـ یكف یعمـ بتضرٌ  - بيا أـ ال ر تشخیص ما إذا كاف الطفؿ یتضرٌ 
مباشػرة أك كصػؼ لػو الػدكاء حسػب  لك عالج الطبیب المریض :431مس لة 

ف ر یػػػراهت فاسػػػتعممو المػػػریض كتضػػػرٌ  مػػػا یكػػػف  لػػػـ أك مػػػات كػػػاف ضػػػمانو عمیػػػو كا 
 ران.مقصٌ 
و بػػػذلؾ أ الطبیػػػب مػػف الضػػػماف كقبػػػؿ المػػریض أك كلٌیػػػإذا تبػػرٌ  :431ســـ لة م

تػػػو یضػػػمف إذا كػػػاف حاذقػػػان كقػػػد أعمػػػؿ دقٌ  بطبابتػػػو لػػػـ ر كمػػػات المػػػریض أك تضػػػرٌ 
 كاحتاط في المعالجة. 

 اؿ فسػقط مػػا كػاف عمػػى رأسػو أك ظيػػره فانكسػػر الحٌمػػ إذا عثػػر  :432مسـ لة 

فكقػػع مػػا  دمػػوت ككػػذلؾ إذا عثػػر یضػػمنو مػػع ع فػػي مشػػیو كال مػػع التقصػػیر ضػػمنو 
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 عمى رأسو عمى إناء غیره فكسره.
 إف كػػػػػاف ىػػػػػذا القمػػػػػاش یكفینػػػػػي قمیصػػػػػان )اط: إذا قػػػػػاؿ لمخٌیػػػػػ :433مســـــ لة 

: فقػػاؿ ،(ىػػؿ یكفینػي قمیصػػان ): ا إذا قػػاؿ لػویكفػػو ضػمفت كأٌمػػ فمػـ فقطعػػو (فاقطعػو
اط ضػػماف إذا كػػاف الخٌیػػ یکػػف عمیػػو لػػـیكفػػو  فمػػـ (ت فقطعػػوقطعػػوإ): )نعػػـ( فقػػاؿ

 مخطئان في اعتقاده.
ة لحمػػػؿ متػػػاع فعثػػػرت فتمػػػؼ أك نقػػػص فػػػبل داٌبػػػ إذا اسػػػتأجر  :434مســـ لة 

متعػػارؼت  س أك ضػرب غیػػر خٍ نى  إذا كػػاف ىػػك السػبب ًبػػإاٌل  تضػماف عمػػى صػاحبيا
ذا كاف غیره السبب كاف ىك الضامف.  كا 

ارة لحمػػػؿ متػػػػاع فػػػنقص أك سػػػػرؽ سػػػػفینة أك سػػػیٌ  إذا اسػػػتأجر  :435مســـ لة 
 كلػػػك شػػػرط عمیػػػو أداء قیمػػػة التػػػالؼ أك أرش الػػػنقص صػػػحٌ  تاحبيایضػػػمف صػػػ لػػػـ

 الشرط كلـز العمؿ بو.
بینيمػػا  ر المقػػرٌ  مػػف المقػدار  ارة المسػػتأجرة أكثػر إذا حٌمػػؿ السػیٌ  :436مسـ لة 

كعمیػػػػو أجػػػػرة المثػػػػؿ  تبػػػػت ضػػػػمف ذلػػػػؾبالشػػػػرط أك ألجػػػػؿ التعػػػػارؼ فتمفػػػػت أك تعیٌ 
ا اسػػػتأجرىا لنقػػػػؿ المتػػػاع مسػػػػافة اةت ككػػػػذا إذمضػػػػافة إلػػػى األجػػػػرة المسػػػمٌ  تلمزیػػػادة

 نة فزاد عمى ذلؾ.معیٌ 
نػة فأركبيػا عائمتػػو ارة لحمػؿ متاعػو مسػافة معیٌ سػیٌ  إذا اسػتأجر  :437مسـ لة 

اة كمػػا بػػو التفػػاكت بینيػػا كبػػیف أجػػرة المثػػؿ مػػثبلن أك بػػالعكس لزمتػػو األجػػرة المسػػمٌ 
ا ككانػػػت لممنفعػػة المسػػتكفاة إف كػػػافت فمػػك اسػػػتأجرىا لمحمػػؿ بخمسػػة دراىػػػـ فركبيػػ

تمػـز عمیػو  یكػف تفػاكت بینيمػا لػـ عشرة دراىػـ لزمتػو العشػرةت كلػك لػـأجرة الرككب 
ا كانػػػت المنفعػػػة المسػػػتكفاة فیػػػو اةت ككػػػذا الحكػػػـ فػػػي أمثالػػػو مٌمػػػ األجػػػرة المسػػػمٌ إاٌل 



 ؽغط/ أحكام التلف واإلتالف والـمان فً فقد اإلجارة  -كتاب اإلجارة  

 لممنفعة المقصكدة باإلجارة. ةمضادٌ 
جػػػػارة ا فػػػي اإلكأٌمػػػ تارةكالسػػػػیٌ  ىػػػذا فػػػي اإلجػػػارة الكاقعػػػػة عمػػػى األعیػػػاف كالػػػدار 

 - كمػػػػػا إذا اسػػػػػتأجره لكتابػػػػػة فاسػػػػػتعممو فػػػػػي الخیاطػػػػػة - الكاقعػػػػة عمػػػػػى األعمػػػػػاؿ
 كغفمػػة األجیػػر  المسػػتأجر  ةت نعػػـ مػػع تعمػػدٌ أجػػرة المثػػؿ لمػػا عممػػو خاٌصػػ فمؤلجیػػر 

ـ فػػػػي إجػػػػارة تقػػػػدٌ  مػػػػا عمیػػػػو یجػػػػرم عمیػػػػو نظیػػػػر   المسػػػػتأجرو العمػػػػؿ أٌنػػػػكاعتقػػػػاده 
 األعیاف.

ة ػابػػػػػػػؿ بالكتػلمخیاطػػػػػػة فاشػػػػػتغؿ العامػػػػػػؿ ػالعامػػػػػػ إذا اسػػػػػتأجر  :438مســــــ لة 
بػػػیف فسػػػخ  المسػػػتأجر  ر عمػػػدان أك خطػػػأن تخٌیػػػ - منػػػو مػػػف دكف أمػػػر  - رػػػػػػلممستأج

األجػػرة  كبػػیف اإلبقػػاء عمیػػو فیسػػتحؽٌ  تشػػیئان عمیػػو العامػػؿ حینئػػذو  یسػػتحؽٌ  العقػػد فػػبل
 طالبتو بأجرة المثؿ لمعمؿ الفائت.كلو م تاةالمسمٌ 

ميػػػػػا متػػػػػاع عمػػػػػرك ؿ متػػػػػاع زیػػػػػد فحمَّ لحمػػػػػ ارتوسػػػػػیٌ  جػػػػػر آإذا  :439مســـــ لة 
فسػػػخ  أجػػػرة عمػػػى زیػػػد إذا اختػػػار  یسػػػتحؽٌ  ال أجػػػرة عمػػػى عمػػػركت كمػػػا یسػػػتحؽٌ  لػػػـ

اٌل  تالعقػد مطالبتػػو بػأجرة المثػؿ لمعمػػؿ  كلػو حینئػذو  تاةعمیػو األجػػرة المسػمٌ   اسػتحؽٌ كا 
 الفائت.

ف نػػة مػػف زیػػد لمركػػكب إلػػى مكػػاف معػػیٌ ارة معیٌ سػػیٌ  إذا اسػػتأجر  :441مســ لة 
كلػى كأجػرة اة لؤلي لزمتػو األجػرة المسػمٌ  و ركب غیرىا عمدان أك خطأنميا إلیو كلكنٌ مٌ فس

ذا اشػتبو فركػػب سػیٌ  مضػافة إلػػى  تارة عمػرك لزمتػو أجػػرة المثػؿ ليػاالمثػؿ لمثانیػةت كا 
 ارة زید.اة لسیٌ األجرة المسمٌ 
ػسػفینة لحمػػؿ الٍ  إذا اسػػتأجر  :441مسـ لة  ميػػا نػػة فحمَّ ف مسػافة معیٌ المعػػیٌ  ؿٌ خى

اة كأجػػرة المثػػؿ لحمػػؿ المالػػؾ عمیػػو األجػػرة المسػػمٌ  ف اسػػتحؽٌ المعػػیٌ  ران مػػع الخػػؿٌ خمػػ
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 و كاف حبلالن.لك فرض أنٌ  الخمر 
ا أك بىيرً ٍضػػیى  ة لمركػػكب أك الحمػػؿ أفداٌبػػ لمػػف اسػػتأجر  یجػػكز  :442مســ لة 

 - مػػع اشػػتراط عدمػػو فػػي ضػػمف العقػػدا بالمجػػاـ عمػػى النحػػك المتعػػارؼ إاٌل یكبحيػػ
ذا تعػػػدٌ  - الشػػػػتراطأك مػػػا ىػػػك بحكػػػـ ا أك مػػػع اشػػػتراط العػػػػدـ ل عػػػف المتعػػػػارؼ كا 

   ضماف لمنقص. ال صيا أك تمفيا كفي صكرة الجكاز ضمف نق
 إذا یضػمف الثیػاب أك نحكىػا لػك سػرقت إاٌل  ٌمػاـ الصاحب الح :443مس لة 

 ط.ل أك فرٌ جعمت عنده كدیعة كقد تعدٌ 
 مػع التقصػػیر  یضػمف إاٌل  لحراسػة متػاع فسػػرؽ لػـ إذا اسػتؤجر  :444مسـ لة 

نعػـ إذا اشػترط  تمػف التقصػیر تعدٌ  فاقان مع مكافحتو الفي الحراسةت كغمبة النكـ اتٌ 
األجػػػرة مػػػع عػػػدـ  كیسػػػتحؽٌ عمیػػػو أداء القیمػػػة إذا سػػػرؽ المتػػػاع كجػػػب الكفػػػاء بػػػوت 

 إذا اشػػترط عمیػػو إسػػقاطيا كقیامػػو بالحراسػػة عمػػى النحػػك المتعػػارؼت إاٌل  التقصػػیر 
 مع حدكث السرقة.

 لخامس الفصل ا
 في أحكام اإلجارة 

إذا تكٌقػػؼ  إٌنمػػا یجػػب تسػػمیـ العػػیف المسػػتأجرة إلػػى المسػػتأجر  :445مســ لة 
كمػا فػي إجػارة آالت النٌسػاجة كالنٌجػارة كالخیاطػة  -استیفاء المنفعة عمػى تسػمیميا 

اٌل لػـ أك كاف المستأجر  - سػفینة لمركػكب  یجػبت فمػف اسػتأجر  قد اشترط ذلؾت كا 
 تسمیميا إلیو. ر یجب عمى المؤج لـ

ؼ فػي التصػرٌ  حػؽٌ  ة اإلجػارة أف یكػكف لممػؤجر یكفي في صػحٌ  :446مس لة 
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 لممسػتأجر  مالكػان لمعػیفت فیجػكز ؼ ذلؾ عمى ككنو یتكقٌ  كال المنفعة بتممیكيا لمغیر 

 إذا اشػػػترط عمیػػػو عػػػدـ أك مػػػف غیػػػره إاٌل  العػػػیف المسػػػتأجرة مػػػف المػػػؤجر  یػػػؤجر  أف
متعػػػارؼ خارجػػان بحیػػث أغنػػػى ذلػػؾ عػػػف  غیػػر  جػػار إیجارىػػا صػػریحان أك كػػػاف اإلی

 التصریح باشتراط عدمو. 
ذا جػػاز  تسػػمیميا إلیػػو مػػف دكف رضػػا المالػػؾ  ففػػي جػػكاز  إیجارىػػا مػػف الغیػػر  كا 

یتػرؾ مراعػاة مقتضػى االحتیػاط فػي  فػبل المستكشؼ كلػك مػف قػرائف الحػاؿ إشػكاؿ
جرىػػا فآنػػة ة معیٌ دٌ ة لمركػػكب أك لحمػػؿ المتػػاع مػػداٌبػػ ت كعمػػى ىػػذا فمػػك اسػػتأجر ؾذلػػ

ػیي  كلكػف ال صػحٌ  ة أك فػي بعضػيا مػف آخػر في تمػؾ المػدٌ  يا إلیػو بػؿ یكػكف ىػك مي م  سى
ف ركبيا ذلؾ اآلخر   ميا متاعو. حمَّ أك  معيا كا 

 مقٌیػدان داران  دة كمػا إذا اسػتأجر ا إذا كانػت مقٌیػكأمٌ  تىذا إذا كانت اإلجارة مطمقة
 تىػا عمػػى نحػك یرجػع االنتفػػاع بيػا إلیػػولػو إیجار  فیجػػكز  تینتفػع بيػػا ىػك بنفسػو أفبػ

رىػا عمػى ا إیجالبعميا لسكناىات كأٌمػ الدار  ج فتؤجر تتزكٌ  َـّ ثي  المرأة داران  تستأجر  كأف
فػػاذا اسػػتكفى  تجرىػػا كػػذلؾ بطمػػت اإلجػػارةفػػاذا آ تیجػػكز فػػبل كجػػو ینتفػػع بيػػا الغیػػر 

ؿ األكٌ  لمسػػتأجر الثػػاني منافعيػػا ككػػاف عالمػػان بالفسػػاد كػػاف آثمػػان كتمػػـز ا المسػػتأجر 
كلػى كمػا بػو التفػاكت بینيػا كبػیف أجػرة المثػؿ اة في اإلجػارة األي لممالؾ األجرة المسمٌ 

الثػػاني ففػػي ككنػػو ضػػامنان لممالػػؾ أك  ا المسػػتأجر لممنفعػػة المسػػتكفاة إف كػػافت كأٌمػػ
فرؽ في ذلػؾ بػیف ككنػو عالمػان بالفسػاد كككنػو  ببل تؿ بشيء إشكاؿاألكٌ  لممستأجر 
 جاىبلن بو.

اسػتیفاء  لمسػكنى مػثبلن كاشػترط عمػى المسػتأجر  الدار  جر آإذا  :447س لة م
)رضػكاف  جرىػا فقػد قػاؿ بعػض الفقيػاءیؤجرىا مف غیره فآ ف الالمنفعة بنفسو أك أ
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الثػاني المنفعػة  ت فػاذا اسػتكفى المسػتأجر عندئػذو  اإلجػارة بػبطبلفاهلل تعالی عمیيـ( 
ة صػػػػحٌ  الصػػػػحیحلممالػػػػؾت كلكػػػػف  ال جػػػػرة المثػػػػؿؿ أاألكٌ  كػػػػاف ضػػػػامنان لممسػػػػتأجر 
ؿ بػػػأجرة األكٌ  لممالػػػؾ فػػػي فسػػخ عقػػػده كمطالبػػة المسػػػتأجر  اإلجػػارة كثبػػػكت الخیػػار 

 المثؿ.
كجػب عمیػو إرجاعػو إلػى  ة فانتيتاف مثبلن مدٌ الدكٌ  إذا استأجر  :448مس لة 
لػو إیجػاره مػف ثالػث  یجػكز  البقاء فیو مػف دكف رضػاهت كمػا ال لو یجز  المالؾ كلـ

ى فػي عرفنػػا أیضػا أخػذ مػاؿ مػف ثالػث إزاء تخمیتػو المسػمٌ  لػو یجػكز  كال تذنػوبا إاٌل 
ذا مػات المسػتأجر  إذا كاف لػو شػرط عمػى المالػؾ كمػا سػیأتيت ( إاٌل ةالسرقفمیٌ ) بػ  كا 

ع الجدیػػدت نعػػـ إذا تبػػرٌ  ة مػػف المسػػتأجر لكارثػػو أخػػذ السػػرقفمیٌ  یجػػز  كالحػػاؿ ىػػذه لػػـ
یجػػب عمیػػو إخػػراج الثمػػث  كلػػـ تلػػو أخػػذه ز بػػدفع مبمػػ  إلػػى الػػكارث جػػا المسػػتأجر 

بػػاخراج  ع مشػػركطان  إذا كػػاف التبػػرٌ ت منػػو إذا كػػاف قػػد أكصػػى بػػاخراج ثمثػػو إاٌل لممٌیػػ
 الثمث. 

كاشػػترط لػػػو  مػػػف المػػاؿ مػػف المسػػتأجر  إذا أخػػذ المالػػؾ مبمغػػان  :449مســ لة 
 ان سػػػػنكیٌ  د اإلیجػػػار یجػػػدٌ  أف د اإلجػػػارة أك فػػػي عقػػػد الـز آخػػػر عمػػػى نفسػػػو فػػػي عقػػػ

یأخػػذ  أف حینئػذو  لممسػػتأجر  نػو مباشػػرة أك مػع الكاسػػطة جػاز أك لمػػف یعیٌ  ممسػتأجر ل
یسػاكم مػا دفعػو إلػى المالػؾ  مبمغػان  و لمغیػر أم یأخذ إزاء تنازلو عف حقٌ  تةالسرقفمیٌ 
 .أك أقؿٌ  أك أكثر 

ف ػو أك لمػػػكف لػػػیكػػ و أفػمى نفسػػػػػػع ر ػؾ لممستأجػػػرط المالػػػتػػك اشػاؿ لػػػذا الحػػػػػػكك 
ف كاالستفادة منػو إزاء مبمػ  معػیٌ  إشغاؿ المحؿٌ  حؽٌ  - مباشرة أك بكاسطة - وػنیعیٌ 

 سنة.  ان أك بالقیمة المتعارفة في كؿٌ سنكیٌ 
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ذا مػػات المسػػتأجر  ة مكركثػػان لكارثػػو و فػػي أخػػذ السػػرقفمیٌ كالحػػاؿ ىػػذه كػػاف حٌقػػ كا 
 و ىذا إذا كاف قد اشػتراه مػفحقٌ  ككجب إخراج ثمثو إذا كاف قد أكصى بوت كما أفٌ 

مػا زادت القیمػة كربٌ  تأرباح سنتو یجب عمیو إخػراج خمسػو فػي نيایػة السػنة بقیمتػو
 ما ساكت ما دفعو.ما نقصت كربٌ كربٌ 

اشػػػػتراط المباشػػػػرة كمػػػػا بمعناىػػػػا  مػػػػع عػػػػدـ لممسػػػػتأجر  یجػػػػكز  :451مســــ لة 
 تأجرىا بػو كبالمسػاكمت ككػذا باألزیػدا اسػقیمػة مٌمػ العػیف المسػتأجرة بأقػؿٌ  یؤجر  أف

بشػػرط  - دث فیيػػا حػػدثان أك غػػـر فیيػػا غرامػػة كلػػك لحفظيػػا كصػػیانتيامنػػو إذا أحػػ
اٌل  - عمػی األحػكط لزكمػان  الزیادة متناسبة لمػا أحػدث أك غػـرتکكف  أف  یجػز   لػـكا 

ككػػذا الحػػاؿ فػي غیرىػػا مػػف األعیػػاف  تكالسػػفینة كالحػانكت لػو ذلػػؾت ىػػذا فػي الػػدار 
 عػدـ جػكاز فػرؽ فػي  كال تلزكمػان  ة عمػى األحػكطى األراضػي الزراعٌیػالمسػتأجرة حتٌػ

ذلػػؾ  یؤجرىػػا بػػنفس الجػػنس الػػذم اسػػتأجرىا بػػو أك بغیػػر  باألزیػػد بػػیف أف اإلیجػػار 
 سكاء كاف مف النقكد أـ مف غیرىا. تالجنس

بػػؿ كال غیرىػػا  - بعػػض أحػػد ىػػذه الثبلثػػة ر یػػؤجٌ  أف یجػػكز  ال :451مســ لة 
داران بعشػػػرة   كمػػػا إذا اسػػػتأجر تمػػػف األجػػػرة بػػػأكثر  - لزكمػػػان أیضػػػان عمػػػى األحػػػكط 
یحػدث   أفمػف عشػرة دراىػـ إاٌل  بػأكثر  الػبعض اآلخػر  جر كآدراىـ فسكف بعضيا 

 إذا آجػػػػره كکػػػػذلؾ تجػػػػازمػػػػف العشػػػػرة  جػػػػره بأقػػػػؿٌ آ ا إذافیيػػػػا حػػػػدثان كػػػػالترمیـت كأٌمػػػػ
 .ةبالعشر 

ة كال مػػػػع تقییػػػد بالمباشػػػر  عمػػػى عمػػػؿ مػػػػف غیػػػر  إذا اسػػػتؤجر  :452مســـ لة 
 تغیػػػره لػػػذلؾ العمػػػؿ بتمػػػؾ األجػػػرة أك األكثػػػر ر یسػػػتأج أف االنصػػػراؼ إلیيػػػا یجػػػكز 

ؿ كمػػا إذا تقٌبػػ إذا أتػػى بػػبعض العمػػؿ كلػػك قمػػیبلنت قیمػػة منيػػا إاٌل  باألقػػؿٌ  یجػػكز  كال
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 و یجػػػػػكز فاٌنػػػػػ تخیاطػػػػػة ثػػػػػكب بػػػػػدرىمیف ففصػػػػػمو أك خػػػػػاط منػػػػػو شػػػػػیئان كلػػػػػك قمػػػػػیبلن 

 قػؿٌ ألبا االسػتئجار  غیره عمى خیاطتو بدرىـت كفي االكتفاء فػي جػكاز  یستأجر  أف
 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو. فبل بشراء الخیكط كاإلبرة إشكاؿت

ا مػع كأٌمػ تالطػرفیف ات بحسػب ارتکػاز ة إجػار لػی عػدٌ إىذا مع عدـ انحبلؿ اإلجػارة 
 ةمػدٌ  ـكالصػك  فػي قضػاء الصػبلة نیابػةکمػا ىػك الحػاؿ فػي اإلجػارة لم - لؾکػذانحبلليا 

قیمػػة مػػف  ؿٌ باألقػػلمبػػاقي  كیسػػتأجر  أف یػػأتي بػػبعض العمػػؿ یجػػكز  فػػبل - الػػزمف مػػف
   .جارة نفسواألجرة في إ
عمیػػو عمػػى تسػػمیـ  ؼ العمػػؿ المسػػتأجر فػػي المػػكارد التػػي یتكٌقػػ :453مســ لة 

 ه عمػى العمػؿ الػذم اسػتؤجر غیػر  یسػتأجر  أف لؤلجیػر  إذا جػاز  یف إلى األجیػر الع

 برضػا لثػاني إاٌل ا ـ العیف إلى األجیػر یسمٌ  أفلزكمان لو عمى األحكط  یجز  عمیو لـ
 الثاني. ـ في تسمیـ العیف المستأجرة إلى المستأجر ما تقدٌ  نظیر  تالمالؾ

شػػرة ففعمػػو غیػػره بطمػػت اإلجػػارة لمعمػػؿ بنفسػػو مبا إذا اسػػتؤجر  :454مســ لة 
تػو عمػى عمػؿ فػي ذمٌ  األجػرةت ككػذلؾ إذا اسػتؤجر  العامػؿ كال األجیػر  یسػتحؽٌ  كلـ
ع عنػو ا إذا فعمػو بقصػد التبػرٌ كأمٌ  تع عنوبقصد التبرٌ  بقید المباشرة ففعمو غیره ال ال

 األجرة. األجیر  عمیو كاستحؽٌ  كاف أداءن لمعمؿ المستأجر 
 :  عمى قسمیف إجارة األجیر  :455مس لة 

تػو ة مػف دكف اشػتغاؿ ذمٌ تككف اإلجارة كاقعػة عمػى منفعتػو الخارجٌیػ أف :لاألوّ 
 ف األعیاف المممككة.كنحكىما م ة كالدار إجارة الدابٌ  نظیر  تبشيء

فیكػػػػػكف العمػػػػػؿ  تةتكػػػػػكف اإلجػػػػػارة كاقعػػػػػة عمػػػػػى عمػػػػػؿ فػػػػػي الذٌمػػػػػ أف :الثـــــاني
الػػدیكفت كسػػتأتي أحكاميمػػا فػػي المسػػائؿ  تػػو كسػػائر عمیػػو دینػػان فػػي ذمٌ  المسػػتأجر 



 عػط/ أحكام اإلجارة  -كتاب اإلجارة  

 اآلتیة.
نفسػػػػو ككانػػػت اإلجػػػػارة كاقعػػػػة عمػػػػى جمیػػػػع منافعػػػػو  إذا آجػػػػر  :456مســــ لة 

ة العمػػؿ لنفسػػػو كال لغیػػػره ال لػػػو فػػػي تمػػؾ المػػػدٌ  یجػػكز  نػػػة الة معیٌ ة فػػػي مػػدٌ الخارجٌیػػ
تنصػػرؼ عنيػػػا  بػػػأس بػػبعض األعمػػاؿ التػػي بجعالػػةت نعػػـ ال عػػان كال باجػػارة كالتبرٌ 

ارة أك ػو إذا كػاف مػكرد اإلجػٌنػأكمػا  تتككف منافیة لما شػممتو تشمميا كال اإلجارة كال
األعمػػاؿ مػػانع مػػف االشػػتغاؿ بػػبعض  فػػبل - مػػثبلن  - اؿ بالنيػػارػيا االشتغػػػمنصرفػػ

ل إلػػػػى ضػػػػعفو فػػػػي  إذا أدٌ عػػػػان أك باجػػػػارة أك جعالػػػػة إاٌل فػػػػي المیػػػػؿ لػػػػو أك لغیػػػػره تبرٌ 
   عمیو. عف القیاـ بما استؤجر  لنيار ا

ة المضػركبة فػي اإلجػارة بعػض األعمػاؿ المشػمكلة ليػا فػاف فاذا عمؿ في المدٌ 
كبػیف  بیف فسخ اإلجػارة كاسػترجاع تمػاـ األجػرة المستأجر  ر كاف العمؿ لنفسو تخیٌ 

عػانت ككذا إذا عمػؿ لغیػره تبرٌ  إبقاء اإلجارة كمطالبتو بقیمة العمؿ الذم عممو لنفسو
لػو أیضػان  یجػكز  مػف ذلػؾ الغیػر   بػأمرو  كلكف في ىذه الصكرة إذا كاف عممو لمغیر 

ا إذا عمؿ لغیػره بعنػكاف اإلجػارة بقیمة العمؿ الذم استكفاهت كأمٌ  مطالبة ذلؾ الغیر 
الثبلثػة كبػیف إمضػاء اإلجػارة أك الجعالػة كأخػذ  مكر بیف األي  خیار أك الجعالة فمو ال

كلػى فػي فسػخ اإلجػارة األي  المسػتأجر  إذا اختػار  َـّ ثيػ ى فیيػاتاألجرة أك الجعؿ المسمٌ 
بعػض  اة فیيا ككاف قػد عمػؿ األجیػر المذككرة كرجع باألجرة المسمٌ  جمیع الصكر 

 كاف لو عمیو أجرة المثؿ. العمؿ لممستأجر 
ة نفسػػػو ككانػػػت اإلجػػػارة كاقعػػػة عمػػػى منفعػػػة خارجٌیػػػ إذا آجػػػر  :457ســـ لة م
فمػػػػیس لػػػػو  - نػػػػةة معیٌ كالخیاطػػػػة فػػػػي مػػػػدٌ  - نػػػػة كعمػػػػؿ مخصػػػػكص بالمباشػػػػرةمعیٌ 
فػػاذا خػػالؼ  تبجعالػػة باجػػارة كال عػػان كالتبرٌ  لغیػػره ال ذلػػؾ العمػػؿ لنفسػػو كال یعمػػؿ أف
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تمػػػاـ األجػػػرة كبػػػیف  بػػػیف فسػػػخ اإلجػػػارة كاسػػػترجاع المسػػػتأجر  ر كعمػػػؿ لنفسػػػو تخٌیػػػ
ف عمػػؿ لغیػػػره تبرٌ  عػػػان إبقػػاء اإلجػػػارة كمطالبتػػو بقیمػػػة العمػػؿ الػػػذم عممػػو لنفسػػػوت كا 

 الغیػػػر بػػػیف األمػػػریف المػػػذككریف كبػػػیف مطالبػػػة ذلػػػؾ  ر تخٌیػػػ مػػػف ذلػػػؾ الغیػػػر  بػػػأمر 

 بقیمة العمؿ الذم استكفاه.
ف عمػػػؿ لغیػػػره باجػػػارة أك جعالػػػة تخٌیػػػ اء الثبلثػػػة كبػػػیف إمضػػػ مػػػكر بػػػیف األي  ر كا 

ى فیيػػات كفػػي مفػػركض المسػػألة اإلجػارة أك الجعالػػة كأخػػذ األجػػرة أك الجعػػؿ المسػػمٌ 
ذلػػؾ العمػػؿ إذا لػػـ  یعمػػؿ لنفسػػو أك لغیػػره باجػػارة أك جعالػػة غیػػر  مػػانع مػػف أف ال

یخػیط  لػو أف ف لمصػكـ عػف زیػد جػاز نفسػو فػي یػكـ معػیٌ  یكف منافیان لوت فاذا آجر 
ا إذا كػػػاف ىت كأٌمػػػأك الجعػػػؿ المسػػػمٌ  ألجػػػر لنفسػػػو أك لغیػػػره باجػػػارة أك جعالػػػة كلػػػو ا

بػیف  المسػتأجر  ر تخٌیػ - نفسو لمخیاطة فاشػتغؿ بالكتابػة كما إذا آجر  - منافیان لو
 . تو عمى المستأجرعمیو الذم فكٌ  فسخ اإلجارة كالمطالبة بقیمة العمؿ المستأجر 

 ة فػينفسو ككانت اإلجارة كاقعة عمػى عمػؿ فػي الذٌمػ إذا آجر  :458مس لة 
 لػو كػؿٌ  خرل شػرطانت كعمػى التقػدیریف یجػكز ف فتارة تؤخذ المباشرة قیدان كأي كقت معیٌ 
كػاف مػف نػكع العمػؿ ینافیػو سػكاء أ لػو مػا كال یجكز  تینافي الكفاء باإلجارة عمؿ ال

ذا عمػؿ مػا ینافیػو فػاف كانػت المباشػرة قیػدان تخٌیػ المسػتأجر   ر عمیػو أـ مػف غیػرهت كا 

عمیػوت  ة كبػیف المطالبػة بقیمػة العمػؿ الفائػت المسػتأجر بیف فسخ اإلجار  المستأجر 
ف كانت المباشرة شرطان تخیٌ  رطو فیجػب عمػى بیف فسخ اإلجارة كبػیف إلغػاء شػ ر كا 

 بنحك المباشرة. العمؿ لو ال األجیر 
ذا آجػػر ك   ینافیػػو فػػاف كانػػػت المباشػػرة قیػػدان بطمػػػت اإلجػػارة كاسػػػتحؽٌ  فسػػو لمػػػان ا 

ران بػػیف فسػػخ ؿ مخٌیػػاألكٌ  ككػػاف المسػػتأجر  تالمثػػؿعمػػى مػػف عمػػؿ لػػو أجػػرة  األجیػػر 



 ػػط/ فقد اإلجارة  ًمسائل متفّرقٌ ف -كتاب اإلجارة  

ف كانػػت المباشػػرة شػػرطان تخٌیػػاإلجػػارة األي   ر كلػػى كمطالبتػػو بقیمػػة العمػػؿ الفائػػتت كا 

شػػرطو  فػػاف ألغػػى   تكلػػى كبػػیف إلغػػاء شػػرطوؿ بػػیف فسػػخ اإلجػػارة األي األكٌ  المسػػتأجر 
اني بنحػػك الثػػ بنحػػك المباشػػرة كالعمػػؿ لممسػػتأجر  العمػػؿ لػػو ال كجػػب عمػػى األجیػػر 

 المباشرة. 

 فصل
 عقد اإلجارة قة فيمسائل متفرّ 

إجػػػارة األرض لمػػزرع بمػػا یحصػػػؿ منيػػا كحنطػػػة أك  تجػػكز  ال :459مســ لة 
ة مػػف زرعيػػا مشػػاعة ربعػػان أك إجارتيػػا بالحٌصػػ تجػػكز  كمػػا ال تنػػان مقػػداران معیٌ  شػػعیر 
بػكب فػػي أك غیرىمػا مػػف الح أیضػػان إجارتيػا بالحنطػػة أك الشػعیر  تجػكز  كال تنصػفان 
 تدفع مف حاصميات نعـ إذا كاف الحاصؿ مكجػكدان فعػبلن تصػحٌ  بأف ة مشركطان الذمٌ 

 اإلجارة.
 إجػػػارة حٌصػػػة مشػػػاعة مػػػف أرض معٌینػػػةت كمػػػا تجػػػكز  تجػػػكز  :461مســـ لة 

 إجارة حٌصة منيا عمى نحك الكٌمٌي في المعٌیف.
ب رتٌػػتت ؼ مسػجدان كالكقىػػة طكیمػة لتي إجػارة األرض مػػدٌ  تجػػكز  ال :461مسـ لة 

د فیػػو ى فیػػو أك یتعٌبػى یصػمٌ إجارتيػػا لتعمػؿ مصػػمٌ  المسػػجد عمیيػات نعػػـ تجػكز  آثػار 
 ب عمیيا أحكاـ المسجد.كال تترتٌ  تأك نحك ذلؾ مف أنكاع االنتفاع

ط بٍ الشػػػػجرة لفائػػػػدة االسػػػػتظبلؿ كنحػػػػكه كػػػػرى  اسػػػػتئجار  یجػػػػكز  :462مســــ لة 
 ه.التنزٌ البستاف لفائدة  استئجار  الثیابت كیجكز  كنشر  الدكابٌ 

اإلنسػػػاف لبلحتطػػػاب كاالحتشػػػاش كاالسػػػتقاء  اسػػػتئجار  یجػػػكز  :463مســـ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼػط 

ة كحػػدىا أك مػػع غیرىػػػا كنحكىػػات فػػاف كانػػت اإلجػػػارة كاقعػػة عمػػى المنفعػػة الخاٌصػػػ
اٌل العػػیف المحػػازة إذا كػػاف قػػد قصػػد تممٌ  ممػػؾ المسػػتأجر   فيػػك أكلػػى بيػػا مػػف كيػػات كا 

حیازتيػا لنفسػو أك لشػخص  جیػر بقصػد األ - حػاؿ     عمػى كػؿٌ  - عبػرة غیره كال
ف كانػت كاقعػة عمػى العمػؿ فػي الذٌمػ غیػر  آخر   ة فػاف قصػد األجیػر المسػتأجرت كا 

بػػأف كػػاف فػػي مقػػاـ الكفػػاء بعقػػد  تطبیػػؽ العمػػؿ المممػػكؾ عمیػػو عمػػى فعمػػو الخػػاٌص 
ف - ـعمػػى مػا تقػدٌ  - أیضػان  المحػاز  اإلجػارة ممػؾ المسػػتأجر  یقصػد ذلػؾ بػػؿ  لػػـ كا 

ممكػػان لمػػف قصػػد  الحیػػازة لػػو كػػاف المحػػاز  و أك غیػػره فیمػػا یحػػؽٌ قصػػد الحیػػازة لنفسػػ
اةت لرجػػكع بػػاألجرة المسػػمٌ الفسػػخ كا ككػاف لممسػػتأجر  - ـعمػػى مػػا تقػػدٌ  - الحیػازة لػػو
 تو عمیو.كالرجكع بقیمة العمؿ المممكؾ لو باإلجارة الذم فكٌ كاإلمضاء 
بمعنػى  أیضػان بػؿ لمرضػاع  - المػرأة لئلرضػاع اسػتئجار  یجكز  :464مس لة 

ف ة فػي صػحٌ  یعتبػر  كال تنػةة معیٌ مػدٌ  - یكػف بفعػؿ منيػا أصػبلن  لـ ارتضاع المبف كا 
ة فػت صػػحٌ و تكقٌ إجارتيػا لػذلؾ إذف الػزكج كرضػػاهت نعػـ لػك أكجػب ذلػػؾ تضػییع حٌقػ

 اإلجارة عمى إجازتو. 
الػذم اسػتؤجرت إلرضػاعو كلػك بالكصػؼ عمػى نحػك  مف معرفة الصػبيٌ  دَّ بي  كال

أیضػان مػف معرفػة  دَّ بيػ كما ال تمف معرفة المرضعة كذلؾ دَّ بي  الكما  تترتفع الجيالة
 ة باختبلفيما.مكاف الرضاع كزمانو إذا كانت تختمؼ المالیٌ 

بنيػػػا نػػػة لبلنتفػػػاع بمة معیٌ الشػػػاة كالمػػػرأة مػػػدٌ  ال بػػػأس باسػػػتئجار  :465مســـ لة 
 جار ف فیيا بعد اإلیجػارت ككػذلؾ الحػاؿ فػي اسػتئیتككٌ  المكجكد في ثدیيا فعبلن كما

 لبلستقاء. الشجرة لمثمرة كالبئر 
شػػػعاؿ  تكنحكىمػػػا اإلجػػػارة لكػػػنس المسػػػجد كالمشػػػيد تجػػػكز  :466مســـ لة  كا 
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 سراجيما كنحك ذلؾ.
 تاإلجػارة لمنیابػة عػف المٌیػت فػي العبػادات الكاجبػة عمیػو تجكز  :467مس لة 

ذلػػػؾ عػػػف الحػػػٌي إاٌل فػػػي الحػػػٌج عػػػف  الصػػػبلة كالصػػػیاـ كالحػػػٌجت كال یجػػػكز  نظیػػػر 
عمیػػػػو الحػػػػٌج كال یػػػػتمٌكف مػػػػف  عػػػػف المباشػػػػرة أك عٌمػػػػف اسػػػػتقٌر  مسػػػػتطیع العػػػػاجز ال

 المباشرة.
 تت فػػػي جمیػػػع المسػػػتحٌبات العبادٌیػػػةاإلجػػػارة عػػف المٌیػػػ تجػػػكز  :468مســـ لة 

كعػػػػػػف الحػػػػػػٌي فػػػػػػي بعضػػػػػػيا كػػػػػػالحٌج المنػػػػػػدكب كزیػػػػػػارة األئٌمػػػػػػة )عمػػػػػػیيـ السػػػػػػبلـ( 
عػف نفسػو  یعمػؿ األجیػر  فأیضان اإلجارة عمػى أ یتبعيما مف الصبلةت كتجكز  كما

 كیييدم ثكاب عممو إلى غیره.
فػػػػاف قصػػػػد  غیػػػػره باتیػػػػاف عمػػػػؿ فعممػػػػو المػػػػأمكر  إذا أمػػػػر  :469مســــ لة    

ف كاف مػف قصػد اآلمػر  التبٌرع لـ المأمكر  ف قصػد  یستحٌؽ أجرة كا  دفػع األجػرةت كا 
ف كػاف مػف قصػد اآلمػر  قصػد تكػكف قرینػة عمػى  التبػٌرعت إاٌل أف األجرة استحٌقيا كا 

مٌمػف لػیس مػف  انٌیةت كمػا إذا جػرت العػادة عمػى فعمػو مٌجانػان أك كػاف المػأمكر المجٌ 
 الطمب في مٌجانٌیة الفعؿ. یكجب ظيكر  شأنو فعمو بأجرة أك نحك ذلؾ مٌما

إذا اسػػػتأجره عمػػػى الكتابػػػة أك الخیاطػػػة فمػػػع إطػػػبلؽ اإلجػػػارة  :471مســـ لة 
ي جمیع األعماؿ المتكٌقفة عمػى یككف المداد كالخیكط عمى األجیرت ككذا الحكـ ف

یشػػػترط ككنيػػػا عمیػػػو أك  إاٌل أف یجػػػب بػػػذليا عمػػػى المسػػػتأجر  بػػػذؿ عػػػیفت فاٌنيػػػا ال
 تقكـ القرینة عمى ذلؾ.

الشػػخص لمقیػػاـ بكػػٌؿ مػػا یػػراد منػػو مٌمػػا یكػػكف  اسػػتئجار  یجػػكز  :471مســ لة 
 تأجر کػػكف نفقتػو حینئػذو عمػى نفسػو ال عمػى المسػػكیتعػارؼ قیامػو بػوت كتمقػدكران لػو 
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 إاٌل مع الشرط أك قیاـ القرینة كلك كانت ىي العادة.
أف یستعمؿ العامؿ كیأمره بالعمؿ مػف دكف تعیػیف أجػرة  یجكز  :472مس لة 

كلكٌنػػو مكػػركهت كیكػػػكف عمیػػو أجػػرة المثػػػؿ السػػتیفاء عمػػؿ العامػػػؿ كلػػیس مػػف بػػػاب 
 اإلجارة.

مػػا یبقػػػى  أرضػػان مػػٌدة معٌینػػػة فغػػرس فیيػػػا أك زرع إذا اسػػػتأجر  :473مســ لة 
لممالػؾ أف یػأمره بقمعػوت ككػػذا إذا  بعػد انقضػاء تمػؾ المػٌدة فػاذا انقضػت المػٌدة جػاز 

ف  اسػػتأجرىا لخصػػكص الػػزرع أك الغػػرست كلػػیس لػػو اإلبقػػاء بػػدكف رضػػا المالػػؾ كا 
بػػذؿ األجػػرةت كمػػا أٌنػػو لػػیس لػػو المطالبػػة بػػاألرش إذا نقػػص بػػالقمعت كأٌمػػا إذا غػػرس 

إجباره عمى قمعو كعػدـ كجػكب  الطكارئ ففي جكاز یبقى فاٌتفؽ بقاؤه لبعض  ال ما
یتػرؾ مراعػاة مقتضػى االحتیػػاط  عمػى المالػؾ كلػػك مػع األجػرة إشػكاؿت فػػبل الصػبر 
 في ذلؾ.

عمػػػػػػى  - إذا كانػػػػػػت خراجٌیػػػػػػة - خػػػػػػراج األرض المسػػػػػػتأجرة :474مســــــ لة 
 صٌح. تككف عمى المستأجر  المالؾت نعـ إذا شرط أف

مصػػیبة سػػٌید الشػػيداء )عمیػػو  عمػػى ذكػػر بػػأس بأخػػذ األجػرة  ال :475مســ لة 
السػػبلـ( كفضػػائؿ أىػػؿ البیػػت )عمػػیيـ السػػبلـ( كالخطػػب المشػػتممة عمػػى المػػكاعظ 

 كنحك ذلؾ مٌما لو فائدة عقبلئٌیة دینٌیة أك دنیكٌیة.
اإلجػارة عمػى تعمػیـ الحػبلؿ كالحػراـ كتعمػیـ الكاجبػات  ال تجكز  :476مس لة 

محػٌؿ االبػتبلء عمػى األحػكط كجكبػانت كأٌمػا  مثؿ الصبلة كالصػیاـ كغیرىمػا مٌمػا ىػك
ف کػػػػاف األحػػػػكط  إذا لػػػـ یكػػػػف محػػػػٌؿ االبػػػػتبلء فػػػػبل بػػػػأس باإلجػػػػارة عمػػػػی تعمیمػػػػو كا 

 استحبابان ترکيا. 
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أخػػذ األجػػرة عمػػى تغسػػیؿ األمػػكات كتكفیػػنيـ كدفػػنيـ عمػػى األحػػكط  كال یجػػكز 
و عمػػػى نحػػػك خػػػاٌص مػػػف طكلػػػ القبػػػر  أخػػػذ األجػػػرة عمػػػى حفػػػر  لزكمػػػانت نعػػػـ یجػػػكز 

 یجػػػػكز  الػػػبلـز فػػػبل القبػػػر  كعرضػػػو كعمقػػػوت أٌمػػػا أخػػػذ األجػػػرة عمػػػػى مسػػػٌمى حفػػػر 

 تصٌح اإلجارة عمیو عمى األحكط لزكمان. كال
إذا بقیػػت أصػػػكؿ الػػػزرع فػػي األرض المسػػػتأجرة لمزراعػػػة بعػػػد  :477مســـ لة 

انقضاء مٌدة اإلجارة فنبتػت فػاف أعػرض المالػؾ عنيػا كأباحيػا لآلخػریف فيػي لمػف 
الػدخكؿ فػي  یجػكز  فػرؽ بػیف مالػؾ األرض كغیػرهت نعػـ ال مٌمكيػا بػبلسبؽ إلیيا كت

ف    یعرض عنيا فيي لو. لـ األرض إاٌل باذنوت كا 
الكجػػػو  شخصػػػان لػػػذبح حیػػػكاف فذبحػػػو عمػػػى غیػػػر  إذا اسػػػتأجر  :478مســـ لة 

 حرامان ضمفت ككذا لك تبٌرع ببل إجارة فذبحو كذلؾ. الشرعٌي فصار 
 -كخیاطة ثػكب معػٌیف  -لعمؿ في ذٌمتو  شخصان  إذا استأجر  :479مس لة 

األجػػػػػرة المسػػػػػٌماة  بقیػػػػػد المباشػػػػػرة فخاطػػػػػو غیػػػػػره تبٌرعػػػػػان عنػػػػػو اسػػػػػتحٌؽ األجیػػػػػر  ال
ذا خاطو ال ال  بقصد التبٌرع عنو بطمت اإلجارة كما تقٌدـ. العامؿت كا 

أك  مػػػػف المسػػػػتأجر  بػػػأمرو  األجیػػػػر  ىػػػذا فیمػػػػا إذا لػػػـ تكػػػػف الخیاطػػػػة مػػػف غیػػػػر 
اٌل باجارتػػػػػو ث ألٌف التفكیػػػػػت حینئػػػػػذو مسػػػػػتند إلػػػػػى  األجػػػػػرة   اسػػػػػتحٌؽ األجیػػػػػر انیػػػػػة كا 
 نفسو كما إذا كاف ىك الخائط. المستأجر 

كأٌمػػا الخػػائط فیسػػتحٌؽ عمػػى المالػػؾ أجػػرة المثػػؿ إف خػػاط بػػأمرهت كأٌمػػا إذا كػػاف 
ٌف إاسػػػتأجره ثانیػػػة لمخیاطػػػة فقػػػاؿ بعػػػض الفقيػػػاء )رضػػػكاف اهلل تعػػػالی عمػػػیيـ(  قػػػد

الصػػػػػحیح صػػػػػٌحتيا  كلكػػػػػف تة كیكػػػػػكف لمخػػػػػائط أجػػػػرة المثػػػػػؿمػػػػػاإلجػػػػارة الثانیػػػػػة باط
 األجرة المسٌماة. كاستحقاؽ األجیر 
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ف خػػاط بغیػػر ك  ف اعتقػػد أٌف المالػػؾ  أمػػره كال إجارتػػو لػػـ ا  یسػػتحٌؽ عمیػػو شػػیئان كا 
 أمره بذلؾ. 
 إذا استأجره لیكصؿ متاعو إلى بمد كػذا فػي مػٌدة معٌینػة فسػافر  :481مس لة 

ؽ حصػػؿ مػػانع عػػف الكصػػكؿ بطمػػت اإلجػػارةت فػػاف كػػاف بالمتػػاع كفػػي أثنػػاء الطریػػ
ف كػػػػاف ىػػػػك السػػػػیر  عمیػػػػو نفػػػػس إیصػػػػاؿ المتػػػػاع لػػػػـ المسػػػػتأجر   یسػػػػتحٌؽ شػػػػیئانت كا 

بالمتػػاع فػػي مجمػػكع تمػػؾ المسػػافة عمػػى نحػػك تعػػٌدد المطمػػكب اسػػتحٌؽ مػػف األجػػرة 
بنسبة ما قطع مف المسافة إلى مجمكعيات أٌما إذا كاف عمى نحك كحػدة المطمػكب 

 حٌؽ شیئان.یست فبل
فػػي الفسػػخ لغػػبف أك تخٌمػػؼ شػػرط أك  الخیػػار  إذا كػػاف لؤلجیػػر  :481مســ لة 

يء ػكجكد عیب في األجرة مثبلن أك غیرىا فاف فسخ قبؿ الشركع في العمػؿ فػبل شػ
ف كػػاف فػػي أثنائػػو اسػػتحٌؽ  ف كػػاف بعػػد تمػػاـ العمػػؿ كػػاف لػػو أجػػرة المثػػؿت كا  لػػوت كا 

ذا كاف مجمػكع العمػؿ ممحكظػان بنحػك كحػدة ما أتى بو مف أجرة المثؿ إاٌل إ بمقدار 
یكػف  فاٌنػو لػك فسػخ فػي األثنػاء لػـ -كما إذا استأجره عمى صیاـ یكـ  -المطمكب 

لممسػػتأجرت كاحتمػػؿ بعػػض الفقيػػاء )رضػػكاف اهلل  يءت ككػػذا إذا كػػاف الخیػػار ػلػػو شػػ
عمیػػػػو ىػػػػك المجمػػػػكع عمػػػػى نحػػػػك كحػػػػدة  تعػػػػالی عمػػػػیيـ( أٌنػػػػو إذا كػػػػاف المسػػػػتأجر 

كمػا إذا اسػتأجره عمػى صػیاـ یػكـ ففسػخ  -فػي األثنػاء  خ المسػتأجر المطمكب ففس
مػػا عمػػؿ مػػػف أجػػرة المثػػػؿت كلکػػف ىػػػذا  بمقػػػدار  یسػػػتحٌؽ األجیػػر  أف -فػػي أثنائػػو 

 تاـٌ. غیر 
َـّ اشػػػػتراىا فػػػػي أثنػػػػاء المػػػػٌدة  عینػػػػان مػػػػٌدة معٌینػػػػة إذا اسػػػػتأجر  :482مســــ لة  ثيػػػػ
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ذا باعيػػػا فػػػي أثنػػػاءفاإلجػػػارة باقیػػػة عمػػػى صػػػٌحت کانػػػت المنفعػػػة تابعػػػة المػػػٌدة  يات كا 
 لمعیف.

إجػػػػارة األرض مػػػػٌدة معٌینػػػػة بتعمیرىػػػػا داران أك تعمیرىػػػػا  تجػػػػكز  :483مســــ لة 
بيػدَّ مػف تعیػیف  كنحك ذلؾت كال كغرس األشجار  كتنقیة اآلبار  بستانان بكىٍرم األنيار 

 كٌمان ككیفان. التعمیر  مقدار 
ة المرضػػى سػػكاء أكانػػت اإلجػػارة عمػػى الطبابػػة كمعالجػػ تجػػكز  :484مســ لة 

كتضػػػمید القػػػركح كالجػػػركح  الكسػػػیر  بمجػػػٌرد كصػػػؼ العػػػبلجت أـ بالمباشػػػرة كجبػػػر 
 كنحك ذلؾ.

المقاطعػػػة عمػػػى العػػػبلج بقیػػػد البػػػرء إذا كانػػػت العػػػادة  تجػػػكز  :485مســـ لة 
مػكارد اإلجػارة عمػى األعمػاؿ المكقكفػة عمػى مقػٌدمات  تقتضي ذلػؾ كمػا فػي سػائر 

 كانت تكجد حینيا عادة.ك  اختیارٌیة لؤلجیر  غیر 
یسػػػقطت  حٌقػػػو مػػػف العػػػیف المسػػػتأجرة لػػػـ إذا أسػػػقط المسػػػتأجر  :486مســـ لة 

 كبقیت المنفعة عمى ممكو.
شخصػػػان  یسػػػتأجر  لمحػػػٌج البمػػدٌم أف فػػػي االسػػتئجار  ال یجػػكز  :487مســـ لة 

مػػف )النجػػؼ( إلػػى )المدینػػة( كثالثػػان مػػف  مػػف بمػػد المٌیػػت إلػػى )النجػػؼ( مػػثبلن كآخػػر 
مػف البمػد بقصػد الحػٌج  مػف یسػافر  یسػتأجر  بيػدَّ مػف أف ( إلى )مٌكة( بؿ ال)المدینة

 إلی أف یحٌج.
ت فػػػنقص بعػػػض األجػػػزاء أك لمصػػػبلة عػػػف المٌیػػػ اسػػػتؤجر  إذا :488مســـ لة 

كمػػا  -الركنٌیػػة سػػيكانت فػػاف كانػػت اإلجػػارة عمػػى الصػػبلة الصػػحیحة  الشػػرائط غیػػر 
ت ككػػػذا إذا كانػػػت عمػػػى نفػػػس اسػػػتحٌؽ تمػػاـ األجػػػرة -عنػػػد اإلطػػػبلؽ  ىػػك الظػػػاىر 
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ف كػػػػاف عمػػػػى  األعمػػػػاؿ المخصكصػػػػة ككػػػػاف الػػػػنقص عمػػػػى النحػػػػك المتعػػػػارؼت كا 
خػػبلؼ المتعػػارؼ فػػاف كػػاف االشػػتماؿ عمػػى تمػػاـ األجػػزاء قیػػدان مخٌصصػػان لمعمػػؿ 

ف كػػػػاف شػػػػرطان فػػػػي ضػػػػمف العقػػػػد  عمیػػػػو لػػػػـ یسػػػػتحٌؽ األجیػػػػر  المسػػػػتأجر  شػػػػیئانت كا 
أجػرة  د تخٌمفػو فمػك فسػخ فعمیػو لؤلجیػر عنػ لممسػتأجر  الشػرط جعػؿ الخیػار  فظػاىر 

المثػػؿت نعػػـ مػػع كجػػكد قرینػػة عمػػى لحاظػػو عمػػى نحػػك تنبسػػط األجػػرة عمیػػو نقػػص 
 منيا بالنسبة. 

لخػػتـ القػػرآف الشػػریؼ كػػاف منصػػرفان إلػػى مػػا ىػػك  إذا اسػػتؤجر  :489مســ لة 
بعضػػيا مػػع بعػػض كبػػیف  المتعػػارؼ كىػػك القػػراءة مػػع مراعػػاة الترتیػػب بػػیف السػػكر 

ذا قرأ بعض الكممػات غمطػان كالتفػت إلػى ذلػؾ بعػد الفػراغ  كر آیات الس ككمماتيات كا 
يءت ػیػػنقص مػػف األجػػرة شػػ المتعػػارؼ لػػـ مػػف السػػكرة أك الخػػتـ فػػاف كػػاف بالمقػػدار 

ف كاف بالمقدار  ف  المتعارؼ أمكػف تداركػو بقػراءة ذلػؾ المقػدار  غیر  كا  صػحیحان كا 
 مف مكاف الغمط إلى آخرىا.یقرأ السكرة  أف كاف األحكط استحبابان لؤلجیر 

(  لمصػبلة عػف )زیػد( فاشػتبو كصػٌمى عػف )عمػرك إذا استؤجر  :491مس لة 
 فاف كاف عمى نحك الخطأ في التطبیػؽ بػأف كػاف مقصػكده الصػبلة عٌمػف اسػتؤجر 

ف  لمصػػبلة عنػػو فأخطػػأ فػػي اعتقػػاده أٌنػػو عمػػرك صػػٌح عػػف زیػػد كاسػػتحٌؽ األجػػرةت كا 
 یصٌح عف زید. رة كلـیستحٌؽ األج لـ كاف عمى نحك آخر 

البػػال  لمنیابػة فػي العبػػادات  فیيػا اسػتئجار  المػكارد التػػي یجػكز  :491مسـ لة 
 الصبٌي. فیيا أیضان استئجار  المستحٌبة یجكز 

 كاهلل سبحانو العالـ
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 كتاب المزارعة

الػػػػزارع عمػػػػى زرع ؼ فػػػػي األرض ك فػػػػاؽ بػػػػیف مالػػػػؾ التصػػػػرٌ االتٌ : المزارعػػػة ىػػػػي
 .اة مف حاصمياألرض بحصٌ 

 : مكرفي المزارعة أي  یعتبر  :492مس لة 
عمػػػى تسػػػمیـ  مػػػا یػػػدؿٌ  بكػػػؿٌ  تالقبػػػكؿ مػػػف الػػػزارعجػػػاب مػػػف المالػػػؾ ك اإلی :لاألوّ 

مت سػػمٌ ) : مػػزارع مػػثبلن مػػف لفػػظ كقػػكؿ المالػػؾ ل تقبػػكؿ الػػزارع ليػػااألرض لمزراعػػة ك 
عمػػى تسػػػمیـ األرض  أك فعػػػؿ داؿٌ  ت()قبمػػت :ض لتزرعيػػػا( فیقػػكؿ الػػػزارعإلیػػؾ األر 

ة العربٌیػػػػػفػػػػػي صػػػػػیغتيا  یعتبػػػػػر  القبػػػػػكؿ الػػػػػزارع ليػػػػػا مػػػػػف دكف كػػػػػبلـت ك ك  اعػػػػػةلمزر 
یكػكف اإلیجػاب مػف  كال أف تتقدیـ اإلیجاب عمى القبكؿ یعتبر  كما ال تةالماضكیٌ ك 

 العكس. بؿ یجكز  تالقبكؿ مف الزارعالمالؾ ك 
 محجػكر  غیػر ان ك عػاقبلن كمختػار ك الػزارع بالغػان مف المالؾ ك  یككف كؿٌ  أف :الثاني

مػػػػػس إذا یكػػػػكف الػػػػزارع محجػػػػكران عمیػػػػو لف بػػػػػأس أف ت نعػػػػـ العمیػػػػو لسػػػػفو أك فمػػػػس
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 عمیيا. فو في أمكالو التي حجر تستمـز المزارعة تصرٌ  لـ
ــــث دان أف یكػػػػكف محػػػػدٌ ك  تمنيمػػػػا نصػػػػیب مػػػػف الحاصػػػػؿ یجعػػػػؿ لكػػػػؿ   أف :الثال
ف لػػو ت أك عػػیٌ یجعػػؿ ألحػػدىما نصػػیب أصػػبلن  كالنصػػؼ كالثمػػثت فمػػك لػػـ بالكسػػكر 
كلػى اـ العشػرة األي یحصػد فػي األٌیػ ف كعشرة أطنافت أك جعػؿ نصػیبو مػایٌ مع مقدار 

 المزارعة. تصحٌ  لـ ة لآلخر البقیٌ مف الحصاد ك 
بػػأس  فػػبلت مشػػاعان فػي جمیػػع حاصػؿ األرض یجعػػؿ أف  ي الکسػرفػػ یعتبػر  كال

 بنػػكع آخػػر  اآلخػػر ك  - الن كالػػذم یحصػػد أكٌ  - یشػػترط اختصػػاص أحػػدىما بنػػكع أف

ت أك النصػػؼ الحاصػػؿ ؿ مػػف الحاصػػؿلػػؾ النصػػؼ األكٌ )ازرع ك  :قػػاؿ المالػػؾفمػػك 
 ت المزارعة.ة( صحٌ لكذائیٌ مف القطعة ا

یمكػػف حصػػكؿ  أك السػػنیف أك الفصػػكؿ بمقػػدار  ة باألشػػير تعیػػیف المػػدٌ  :الرابــع
ليػا كفػى فػي عیػیف أكٌ ة إدراؾ الحاصػؿ بعػد تالمػدٌ  عمیو فمك جعؿ آخػر ك  تالزرع فیو

 ة. الصحٌ 
ا إذا أٌمػػػرض قابمػػػة لمػػػزرع كلػػػك بػػػالعبلج كاإلصػػػبلحت ك أف تكػػػكف األ :سالخـــام

یمكف االنتفاع بيػا أك نحكىػا بطمػت  ت األرض سبخة التكف كذلؾ كما إذا كان لـ
 المزارعة. 

أك  رز أأك  و حنطػة أك شػػعیر أٌنػتعیػیف المػزركع مػف حیػػث نكعػوت ك  :سـادسال
األغػػراضت تختمػػؼ فیيػػا  صػػنفاف فػأكثر  كػػذا تعیػػیف صػنفو إذا كػػاف لمنػػكعغیرىػات ك 

لػػك ك  - لتعػػارؼ أك غیػػره - یكفػػي فػػي التعیػػیف االنصػػراؼ المغنػػي عػػف التصػػریحك 
نػكع أك  أمٌ  اختیػار  یكػكف لمػزارع حػؽٌ ك  تحا بالتعمیـ أك كانت قرینة عمیو صحٌ صرٌ 

 صنؼ شاء. 
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ي مسػتمزمات ات مختمفػة فػتعییف األرض فیمػا إذا كانػت لممالػؾ قطعػ :السابع
ف كاحػػدة منيػػا كالحػػاؿ ىػػذه بطمػػت المزارعػػةت یعػػیٌ  فمػػك لػػـ تشػػؤكنيا الزراعػػة كسػػائر 

ا بعػػػده فیكػػػكف أٌمػػػإلػػػى التعیػػػیف فػػػي العقػػػدت ك حاجػػػة  الك  صػػػحٌ فتا مػػػع التسػػػاكم أٌمػػػك 
 التعییف بید المالؾ.

یجعػػؿ عمػػػى  بػػػأف تنحػػكهك  ف مػػػا عمیيمػػا مػػف المصػػػارؼ كالبػػذر تعیػػی :الثــامن
 إلطبلؽ إلیو. النصراؼ ا یكفي في ذلؾ المتعارؼ الخارجيٌ أحدىما أك كمیيمات ك 

یػػػزرع األرض بنفسػػػو أك بغیػػػره أك بالشػػػركة  لمعامػػػؿ أف یجػػػكز  :493مســـ لة 
اٌل لـ یشترط المالؾ عمیو المباشرة ك ىذا فیما إذا  تمع غیره  یزرع بنفسو.  لـز أفا 

یكػػػػػكف  فػػػػػي زرع أرضػػػػػو عمػػػػػى أف أذف شػػػػػخص آلخػػػػػر لػػػػػك  :494مســـــ لة 
يػػا تختمػػؼ كلكنٌ  زارعػػةن ذلػػؾ م الحاصػؿ بینيمػػا بالنصػػؼ أك الثمػػث أك نحكىمػػا صػػحٌ 

مػػػف  كػػػذلؾ الحػػاؿ لػػػك أذف لكػػػؿٌ لمزارعػػػة المصػػػطمحة فػػي بعػػػض األحكػػػاـت ك عػػف ا
فیتصدٌ  مػف زرع أرضػي ىػذه  لكػؿ  ): نػان بػأف یقػكؿف شخصػان معیٌ یٌ یعػ لـ ل لمزرع كا 

 .(نصؼ حاصميا أك ثمثو
ف مػػف معػػیٌ  یكػػكف مقػػدار  فػػؽ المالػػؾ مػػع الػػزارع عمػػى أفلػػك اتٌ  :495مســ لة 

نػػػة بطمػػػت ـ البػػػاقي بینيمػػػا بنسػػػبة معیٌ یقٌسػػػأطنػػػاف ألحػػػدىمات ك  الحاصػػػؿ كخمسػػػة
ف عممػػا ببقػػاء شػػالمزارعػػة ك  ت نعػػـ لػػك الحاصػػؿ بعػػد اسػػتثناء ذلػػؾ المقػػدار يء مػػفػا 

 ت.لمف كاف منو صحٌ  البذر  كذا مقدار الخراج ك  فقا عمى استثناء مقدار اتٌ 
 شػػعیر ان مػػف الػػزرع مػػف حنطػػة أك ف المالػػؾ نكعػػان خاٌصػػإذا عػػیٌ  :496مســ لة 

لػػػو  فػػػبل یجػػػكز  تف ذلػػػؾ عمػػػى الػػػزارعأك نحػػػك ذلػػػؾ فػػػي ضػػػمف عقػػػد المزارعػػػة تعػػػیٌ 
بػیف  منػو فمممالػؾ الخیػار   زرع نكعػان آخػرل إلػى غیػره ك لكف لك تعدٌ ك  تم عنوالتعدٌ 
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بػأجرة مثػؿ و ك إف فسػخ رجػع عمػى العامػؿ فاف أمضاه أخذ حقٌ  تاإلمضاءالفسخ ك 
ف كػػػاف لػػػوت ك  امػػػؿ إف كػػػاف البػػػذر ف الحاصػػػؿ لمعیكػػػك المنفعػػػة الفائتػػػة لػػػؤلرضت ك  ا 

بػػذؿ البػػدؿ یكػػكف الحاصػػؿ  كعمػػى تقػػدیر  تلممالػػؾ فمػػو المطالبػػة ببدلػػو أیضػػان  البػػذر 
 لیست لو مطالبة المالؾ بأجرة العمؿ مطمقان.ك  تلمعامؿ أیضان 
ا إذا عمػـ بػو قبػؿ بمكغػو فػاف أٌمػعمـ المالؾ بذلؾ بعػد بمػكغ الحاصػؿت ك ىذا إذا 
لزامػػػو بقطػػػع الػػػزرع  لػػػؾلمعامػػػؿ فممما كػػػاف البػػػذر  مطالبتػػػو ببػػػدؿ المنفعػػػة الفائتػػػة كا 
لممالػػؾ فمػػو  ا إذا كػػاف البػػذر أٌمػػانػػانت ك بعػػكض أك مجٌ  یتراضػػیا عمػػى إبقائػػو كليمػػا أف

مػػع بذلػػو یكػػكف الػػزرع لمعامػػؿ ك  تأیضػػان  بػػدؿ البػػذر المطالبػػة ببػػدؿ المنفعػػة الفائتػػة ك 
 ـ.فیجرم فیو ما تقدٌ 

ف عمػػػى نحػػػك التقییػػػد ا إذا كػػػاأٌمػػػك  تتراطىػػػذا إذا كػػػاف التعیػػػیف عمػػػى نحػػػك االشػػػ
 ـ في فرض الفسخ.حكمو ما تقدٌ بطمت المزارعةت ك 

لممالػؾ  كػاف البػذر بطبلف المزارعػة بعػد الػزرع فػاف  إذا ظير  :497مس لة  
ة اآلالت أجػر میو لمػزارع مػا صػرفو مػف األمػكاؿ ككػذا أجػرة عممػو ك عكاف الزرع لو ك 

ف كػػاف البػػ لمػػزارع فػػالزرع لػػو كعمیػػو لممالػػؾ أجػػرة  ذر التػي اسػػتعمميا فػػي األرضت كا 
 أجرة آالتو التي استعممت في ذلؾ الزرع.األرض كما صرفو المالؾ ك 

بطػػػػبلف المزارعػػػػة بعػػػػد الػػػػزرع  فظيػػػػر لمػػػػزارع  إذا كػػػػاف البػػػػذر  :498مســــ لة 
ف الػػزارع ببقػػاء الػػزرع فػػي األرض بػػأجرة أك مجٌ كرضػػي المالػػؾ ك  انػػان فػػبل إشػػكاؿت كا 

 لػػو فٌ إ)رضػػكاف اهلل تعػػالی عمػػیيـ(  بعػػض الفقيػػاءؿ د قػػاقػػفیػػرض المالػػؾ بػػذلؾ  لػـ
ف إجبار  لمالػؾ ا لػیس لمػزارع إجبػار لحاصػؿ ك یػدرؾ ا لػـ الزارع عمى إزالػة الػزرع كا 

یتػػػرؾ  فػػبل یخمػػػك عػػف إشػػػكاؿ و اللكٌنػػعمػػى بقػػاء الػػػزرع فػػي األرض كلػػػك بػػأجرةت ك 
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ء الػػزرع فػػي زارع عمػػى إبقػػاالػػ لػػیس لممالػػؾ إجبػػار ت ك مراعػػاة مقتضػػى االحتیػػاط فیػػو
 انان لك أراد قمعو.لك مجٌ األرض ك 

نػػػػان یػػػػدرؾ الػػػػزرع خبللػػػػو عػػػػادة معیٌ  دا لممزارعػػػػة أمػػػػدان إذا حػػػػدٌ  :499مســــ لة 
فؽ عمیو بینيمػا إطػبلؽ یشػمؿ صػكرة یكف لمتحدید المتٌ  لـ ت فافیدرؾ لـفانقضى ك 

عػػدـ إدراؾ الػػزرع عمػػى خػػبلؼ العػػادة ألػػـز المالػػؾ ببقػػاء الػػزرع فػػي األرض إلػػى 
الػػزارع ىػػذا القبیػػؿ فمػػع تراضػػي المالػػؾ ك  مػػف ؽت ك إف كػػاف لػػو إطػػبلدراؾاإل حػػیف

ك إف لػػـ یػػرض المالػػؾ بػػو ت مػػانع منػػو ال - انػػان بعػػكض أك مجٌ  - عمػػى بقػػاء الػػزرع
 ع إجبػػػار لػػػیس لمػػػزار الػػػزارع بػػػذلؾت ك  ر ضػػػرٌ ت فا  عمػػػى إزالتػػػو ك الػػػزارع  یجبػػػر  فمػػػو أف

 لك بأجرة.المالؾ عمى بقاء الزرع ك 
تػو أك مػف شػیئان عمػى ذمٌ  أف یشترط أحدىما عمى اآلخر  یصحٌ  :511مس لة 

 تو.أك نحكىما مضافان إلى حصٌ  ةالخارج مف ذىب أك فضٌ 
  بالتقایػػػؿ أك الفسػػػخ بخیػػػػار ینفسػػػخ إاٌل  المزارعػػػة عقػػػد الـز ال :511مســـ لة 

بمػكت أحػدىما  ینفسػخ الك  تؼ بعض الشػركط المشػترطة فیػوتخمٌ  الشرط أك بخیار 
دت المزارعػػػػة بمباشػػػػرتو نعػػػػـ ینفسػػػػخ بمػػػػكت الػػػػزارع إذا قٌیػػػػ تفیقػػػػكـ الػػػػكارث مقامػػػػو

ف كػاف لممالػؾ حػؽٌ إذا كانػت المباشػرة شػرطان فیيػا ك  تنفسخ بػو كال تلمعمؿ فسػخيا  ا 
ذا كػػاف العمػػؿ المسػػتحؽٌ ك ت حینئػػذو  ینفسػػخ  ان مشػػركطان بمباشػػرتو لػػـٌیػػعمػػى الػػزارع كمٌ  ا 
ات الػػػزارع بعػػػد كمػػػا ال تنفسػػػخ إذا مػػػ - فسػػػخيا ك إف كػػػاف لممالػػػؾ حػػػؽٌ  - بمكتػػػو

تو مػػف لػػك قبػػؿ إدراؾ الػػزرع فتكػػكف حٌصػػا عمیػػو مػػف العمػػؿ مباشػػرة ك االنتيػػاء مٌمػػ
المالػؾ عمػى  ليػـ أیضػان إجبػار  یحػؽٌ ك  تحقكقػو ليـ سػائر  ت كما أفٌ الحاصؿ لكرثتو

 ة الزراعة.ى انتياء مدٌ بقاء الزرع في أرضو حتٌ 
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ى یػػػزرع حتٌػػػ زارع األرض بعػػػد عقػػػد المزارعػػػة فمػػػـإذا تػػػرؾ الػػػ :512مســـ لة 
فػرؽ  فو ضػمف أجػرة المثػؿ لممالػؾت كالة فػاف كانػت األرض فػي تصػرٌ انقضت المدٌ 

 یكػكف غیػػر  فعالمػان بالحػػاؿ كأفػي ضػمانو فػػي ىػذه الصػػكرة بػیف أف یكػكف المالػػؾ 

إف كػاف  فحینئػذو  تتكف األرض تحت یده بؿ كانػت تحػت یػد المالػؾ لـ عالـت ك إف
ف الػػػزارع فیضػػػم ـمعػػػان عمػػػػى ذلػػػؾ لػػػػالمالػػػؾ مطٌ  حکػػػػـ معػػػان یكػػػف المالػػػػؾ مطٌ  لػػػػـ كا 

كانقطػػاع المػػاء عػػف األرض أك  عػػاـٌ  ت ىػػذا إذا لػػـ یكػػف تػػرؾ الػػزرع لعػػذر ضػػمانوب
اٌل میيا ك تساقط الثمكج الكثیرة ع   كشؼ ذلؾ عف بطبلف المزارعة.ا 

ة ؿ أحػػػػدىما حٌصػػػػالػػػػزارع أف یتقٌبػػػػمػػػػف المالػػػػؾ ك  لكػػػػؿ   یجػػػػكز  :513مســــ لة 
كعمیػػو فیكػػكف الػػزرع  تبػػو بشػػرط رضػػا اآلخػػر  فمعػػیٌ  يا بمقػػدار ًصػػرٍ صػػاحبو بعػػد خى 

ؿ بػػو مػػف المتقٌبػ ال فػرؽ فػػي ذلػؾ بػػیف كػكف المقػػدار فت ك المعػػیٌ  المقػدار  لػو كلآلخػػر 
ال  أك بعضػػان كػػاف عمیيمػػا معػػان ك كػػبٌلن ةت نعػػـ إذا كػػاف منػػو فتمػػؼ الػػزرع أك فػػي الذٌمػػ
 و باؽ عمى ضمانو.ة فانٌ بخبلؼ ما لك كاف في الذمٌ  تؿضماف عمى المتقبٌ 

عػػبلن لكػػف و ال مػػاء ليػػا فف لمػػزارع أٌنػػتبػػیٌ  َـّ ثيػػ إذا زارع عمػػى أرض :514مســ لة 
 لكػػػف یثبػػػت لمعامػػػؿ خیػػػار ك  تت المزارعػػػةنحػػػكه صػػػحٌ ك  بئػػػر  أمكػػػف تحصػػػیمو بحفػػػر 

ف كػػذا لػػك تبػػیٌ ك  - لػػك ضػػمنان ك المعنػػی إذا كػػاف بینيمػػا شػػرط بيػػذا  - ؼ الشػػرطتخٌمػػ
میيػا ت كما إذا كػاف مسػتكلیان عتاـٌ  بالعبلج الصالحة لمزراعة إاٌل  ككف األرض غیر 

تحصػیمو  یمكػف الو ال ماء ليا فعػبلن ك ف أنٌ ت نعـ لك تبیٌ الماء لكف یمكف إزالتو عنيا
 .زكالو كاف باطبلن  یرجى الالتو ك یمكف إز  ك كانت مشغكلة بمانع الأ

زرع أك الػػ إذا غرقػت األرض قبػؿ القػبض أك بعػده قبػؿ ظيػكر  :515مسـ لة 
المالػؾ كالعامػؿ فػي البػاقي  ر ت ك إذا غرؽ بعضػيا تخٌیػمزارعةقبؿ إدراكو بطمت ال
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ة عػػف زراعػػة المكانػع القيرٌیػػ سػػائر  ىكػػذا الحػاؿ فػػي طػػركٌ ت ك بػیف الفسػػخ كاإلمضػػاء
 األرض.

ة مػػف لمػػزارع أف یشػػارؾ غیػػره فػػي مزارعتػػو بجعػػؿ حٌصػػ یجػػكز  :516مســ لة 
یػػزارع  أف  و یجػػكزت كمػػا أٌنػػيمػػا معػػان طػػرؼ لممالػػؾتو لمػػف شػػاركو بحیػػث كأنٌ حٌصػػ

تكػػػكف  أف دَّ بيػػػ و ىػػػك الطػػػرؼ لممالػػػؾ لكػػػف الغیػػػره بحیػػػث یكػػػكف الػػػزارع الثػػػاني كأٌنػػػ
تجعػػؿ  أف یجػز  كلػى بالنصػؼ لػـكانػت المزارعػة األي  ت فػاذاة المالػؾ محفكظػةحٌصػ

ة الػزارع یجعػؿ حٌصػ أف ت نعـ یجػكز لمزارعة الثانیة بالثمث لممالؾ كالثمثیف لمعامؿا
تو ت فیأخػػذ الػػزارع الثػػاني حٌصػػكلػػىع فػػي المزارعػػة األي ة الػػزار مػػف حٌصػػ الثػػاني أقػػؿٌ 

ا كانػػػػت ت مػػػػثبلن إذكلػػػػىیكػػػػكف لمػػػػزارع فػػػػي المزارعػػػػة األي  مػػػػا بقػػػػيتو ك كالمالػػػػؾ حٌصػػػػ
ة الربػػػع كػػػاف ة الػػػزارع فػػػي المزارعػػػة الثانیػػػجعػػػؿ حٌصػػػكلػػػى بالنصػػػؼ ك المزارعػػػة األي 

رعػػػة لمػػػزارع فػػػي المزا یبقػػػى الربػػػعلممالػػػؾ نصػػػؼ الحاصػػػؿ كلمػػػزارع الثػػػاني الربػػػع ك 
  .كلىاألي 
كلػى عمػى المالػؾ أك األي في المزارعػة  یككف البذر  و بیف أففرؽ في ذلؾ كمٌ  الك 

ى فػي الثانیػة أف یجعػؿ عمػ كلى عمى العامؿ یجكز لك جعؿ في األي عمى العامؿت ك 
ال فػي إیقػاع ة التشػریؾ فػي المزارعػة ك یشترط فػي صػحٌ  الت ك المزارع أك عمى الزارع

ت إاٌل باذنػػو تسػػمیـ األرض إلػػى الغیػػر  یجػػكز  نعػػـ ال تالػػؾالمزارعػػة الثانیػػة إذف الم
 یزارعػو یشػاركو غیػره كال بنفسػو بحیػث ال اشػر یب و لك شرط عمیو المالػؾ أفكما أنٌ 

 متعػارؼ خارجػان بحیػػث أغنػى عػف التصػػریح باشػتراط عدمػػو أك كػاف ذلػؾ غیػػر  -
 بع.كاف ىك المتَّ  -

بػأف تكػكف األرض  تثنػیفمػف ا عقػد المزارعػة بػیف أكثػر  یصػحٌ  :517مس لة 
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كػػذا الحػػاؿ إذا كالعمػػؿ مػف ثالػػث كالعكامػؿ مػػف رابػعت ك  مػػف آخػر  مػف كاحػػد كالبػذر 
 بعنكاف المزارعة. ال بیف جماعة عمى النحك المذككر  كقع العقد

مػػػف  یكػػػكف البػػػذر  ة عقػػػد المزارعػػػة بػػػیف أففػػػرؽ فػػػي صػػػحٌ  ال :518مســـ لة 
جعػػؿ فػػػي ؾ یحتػػػاج إلػػى تعیػػػیف ك ذلػػ كلكػػػف كػػؿٌ  تالمالػػؾ أك العامػػؿ أك منيمػػػا معػػان 

 یككف ىناؾ متعارؼ ینصرؼ إلیو اإلطبلؽ.  أفضمف العقد إاٌل 
ة بػػالمزارع أك مشػػتركة بینػػو كبػػیف فػػرؽ بػػیف أف تكػػكف األرض مختٌصػػ ككػػذا ال

یكػػػكف  أف تمػػػاـ العمػػػؿ عمػػػى العامػػػؿ فیجػػػكز  یكػػػكف یمػػػـز أف و الت كمػػػا أٌنػػػالعامػػػؿ
ذلػػؾ تػػػابع  كػػؿٌ  الضػػابط أفَّ ك آلالتت افات ك التصػػرٌ  الحػػاؿ فػػي سػػػائر كػػذا عمیيمػػا ك 

 لمجعؿ في ضمف العقد.
عمػػى المػػزارع  ةرة لػػؤلرض المسػتأجر مػػاؿ اإلجػاخػراج األرض ك  :519مســ لة 

 المػػػؤف كشػػػؽٌ  ا سػػػائر أٌمػػػعضػػػانت ك  أك ب إذا شػػػرط عمیػػػو كػػػبٌلن لػػػیس عمػػػى الػػػزارع إاٌل ك 
صبلح النيػر  اآلبار  كحفر  األنيار  نحػك ك  كتيیئػة آالت السػقي كنصػب الػدكالب كا 
تغنػي عػف   إذا كانػت ىنػاؾ عػادةمنيمػا إاٌل  مف تعییف ككنيػا عمػى أم   دَّ بي  ذلؾ فبل
 التعییف.

الػػػزرع أك قبػػػؿ بمكغػػػو  ء قبػػػؿ ظيػػػكر إذا كجػػػد مػػػانع فػػي األثنػػػا :511مســـ لة 
دراكػػػو كمػػػك  ف تحصػػػیمو أك اسػػػتكلى عمیػػػو المػػػاء یمكػػػ لػػػـا إذا انقطػػػع المػػػاء عنػػػو ك ا 
بطبلف المزارعػػة مػػف بػػ کػػـحی یمكػػف رفعػػو لػػـ یمكػػف إزالتػػو أك كجػػد مػػانع آخػػر  لػػـك 

عمیػػػو فیكػػػكف الػػػزرع المكجػػػكد ة األرض لمزراعػػػةت ك لكشػػػفو عػػػف عػػػدـ قابمٌیػػػ  ؿاألكٌ 
ف كػػاف ؿ ك لممالػػؾ فعمیػػو أجػػرة مثػػؿ عمػػؿ العامػػ فػػاف كػػاف البػػذر  تلصػػاحب البػػذر ا 

 مثؿ أرضو. لمعامؿ فعمیو أجرة
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ت مغصػكبة بطمػإذا كانت األرض التي كقعت المزارعة عمیيا  :511س لة م
لػو فػالزرع لػو كعمیػو لمعامػؿ أجػرة  المزارعة باإلضافة إلى المزارعت فاف كػاف البػذر 

المالػػػؾ  أجػػػاز ك إف كػػاف لمعامػػػؿ ك  تمالػػػؾ األرض أجػػرة مثػػػؿ أرضػػػولمثػػؿ عممػػػو ك 
 عمیو أجرة المثؿ لمالؾ األرض.اٌل كاف الزرع لمزارع ك ا  مزارعة كقع لو ك عقد ال
دراكػػػو كػػػاف المالػػػؾ مخٌیػػػلػػػزرع ك ذا انكشػػػؼ الحػػػاؿ قبػػػؿ بمػػػكغ اا  ك  ران أیضػػػان بػػػیف ا 

عمػى الػزارع باإلزالػة أك الرضػا ببقائػو كلػك بػأجرة ك  ألمػر فمو ا فاف ردٌ  تالردٌ اإلجازة ك 
 أجرة المثؿ بالنسبة إلى ما مضى.

المالػػؾ فػػي الحاصػػؿ تابعػػة لمجعػػؿ  ة اشػػتراؾ العامػػؿ مػػعكیفٌیػػ :512مســ لة 
فػػي الػػزرع مػػف حػػیف طمكعػػو كبػػركزه فیكػػكف  یشػػتركافت فتػػارة الكاقػػع بینيمػػا كالقػػرار 

خرل یشتركاف فػي خصػكص أي يا مشتركة بینيمات ك و كمٌ و كحبٌ ني بٍ صیمو كتً حشیشو كقى 
كف الحشػػیش كالقصػػیؿ ا مػػف حػػیف انعقػػاده أك بعػػده إلػػى زمػػاف حصػػاده فیكػػٌمػػو إحٌبػػ

 ا مػػع عدمػػو فالظػػاىر أٌمػػت ك يمػػات ىػػذا مػػع التصػػریح منيػػا لصػػاحب البػػذركالتػػبف كمٌ 

د ت فػػػػالزرع بمجػػػػرٌ ؿالكجػػػػو األكٌ ىػػػػك ضػػػػى كضػػػػع المزارعػػػػة عنػػػػد اإلطػػػػبلؽ مقت أفٌ 
 خركجو یككف مشتركان بینيما.

 ة كػؿ  الػزارع الزكػاة إذا بمغػت حٌصػمف المالػؾ ك  تجب عمى كؿ   :513مس لة 
 تو كذلؾ.تجب عمى أحدىما إذا بمغت حصٌ ك  تالنصاب منيما حدٌ 

الحاصػؿ قبػؿ  ف حیف ظيكر ك مؿ أىذا إذا كاف الزرع مشتركان بینيما مف األكٌ 
 سـ.صدؽ اال

ة التصػػفیسػػـ أك مػػف حػػیف الحصػػاد ك عػػد صػػدؽ االا إذا اشػػترطا االشػػتراؾ بأٌمػػك 
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 كاف ىك المالؾ أـ العامؿ.سكاء أ فالزكاة عمى صاحب البذر 
انقضػػاء صػػكؿ الػػزرع بعػػد الحصػػاد ك ألرض مػػف أي البػػاقي فػػي ا :514مســ لة 

یشػػترط فػػي  لػػـ إف اصػػمو لمالػػؾ البػػذر ة إذا نبػػت فػػي السػػنة الجدیػػدة كأدرؾ فحالمػدٌ 
اٌل صكؿت ك قد المزارعة اشتراكيما في األي ع   كاف بینيما بالنسبة.ا 

 عى أحػػدىما الزیػػادةة فػػادٌ الػػزارع فػػي المػػدٌ إذا اختمػػؼ المالػػؾ ك  :515مســ لة 
 ة بمقػدار ة المػدٌ عیان قٌمػیكػف مػدٌ  الزیادة بیمینو مػا لػـ ة فالقكؿ قكؿ منكر القمٌ  اآلخر ك 

كثػػػرة فػػػالقكؿ قػػػكؿ ة ك ة قٌمػػػلػػػك اختمفػػػا فػػػي الحٌصػػػادة لبمػػػكغ الحاصػػػؿت ك یكفػػػي عػػػ ال
 ا یجعػؿ عػادة لغیػر مٌمػ ع ككنيػا أقػؿٌ یػدٌ  لػـ ة بیمینػو مػاعي لمقٌمػالمػدٌ  صاحب البػذر 

 اتيا.في مثؿ تمؾ المزارعة بمبلحظة خصكصیٌ  صاحب البذر 
مػػػػا يأك العمػػػػؿ أك العكامػػػػؿ عمػػػػى أیٌ  ا إذا اختمفػػػػا فػػػػي اشػػػػتراط كػػػػكف البػػػػذر أٌمػػػػك 

 مع حمفيما أك نككليما تنفسخ المعاممة.ك  تفالمرجع التحالؼ
المالػؾ  ر الحاصػؿ تخٌیػ الزارع في تربیة األرض فقؿٌ  ر إذا قصٌ  :516مس لة 

مضػائيا فػاف كػاف ىػك  ت فػاف فسػخ فالحاصػؿ لصػاحب البػذر بیف فسخ المزارعػة كا 
ف كػػػاف ىػػػك الػػػزارع فعمیػػػو لممك  تالمالػػػؾ فعمیػػػو لمػػػزارع أجػػػرة مثػػػؿ عممػػػو  الػػػؾ أقػػػػؿٌ ا 

عػػػدـ  مػػػف الحاصػػػؿ عمػػػى تقػػػدیر تو قیمػػػة حٌصػػػاألمػػػریف مػػػف أجػػػرة مثػػػؿ األرض ك 
ف لـ  فؽ عمیيا.یفسخ المالؾ فالحاصؿ بینيما بالنسبة المتٌ  التقصیرت كا 

عػػى المالػػؾ عمػػى الػػزارع عػػدـ العمػػؿ بمػػا اشػػترط عمیػػو فػػي لػػك ادٌ  :517مســ لة 
  عمػػػى كجػػػو یضػػػرٌ عػػػى تقصػػػیره فیػػػو ضػػػمف عقػػػد المزارعػػػة مػػػف بعػػػض األعمػػػاؿ أك ادٌ 

ره الػػػػزارع فػػػػالقكؿ قكلػػػػو بیمینػػػػو أنكػػػػأك تقصػػػػیره فػػػػي الحفػػػػظ أك نحػػػػك ذلػػػػؾ ك بالزراعػػػػة 
 . یكف مخالفان لمظاىر لـ ما
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یثبػػت  لػػـ مػػا عػػى أحػػدىما شػػیئان كأنكػػره اآلخػػر مػػكرد ادٌ  كػػذلؾ الحػػاؿ فػػي كػػؿٌ ك 
 عاه شرعان.ادٌ  ما

المكقكفػة ي لمكقػؼ عقػد المزارعػة عمػى األرض إذا أكقع المتػكلٌ  :518مس لة 
یبطػػؿ  ة مبلحظػػان فػػي ذلػػؾ مصػػمحة الكقػػؼ كالبطػػكف لػػـز كالعمػػى البطػػكف إلػػى مػػدٌ 

مػات فػي األثنػاء قبػؿ  َـّ ثيػ ـ مف المكقكؼ عمیيـا إذا أكقعو البطف المتقدٌ أمٌ ك  تبمكتو
 البطف البلحؽ.  إذا أجاز ة بطؿ العقد مف ذلؾ الحیف إاٌل انقضاء المدٌ 

الحاصػػػػػؿ  كالعامػػػػػؿ بعػػػػػد ظيػػػػػكر مػػػػػف المالػػػػػؾ  لكػػػػػؿ   یجػػػػػكز  :519مســـــ لة 
جنسػػػو بعػػػد  ف مػػػف جنسػػػو أك غیػػػر معػػػیٌ  تو بمقػػػدار عػػػف حٌصػػػ یصػػػالح اآلخػػػر  أف

الحاصػؿ مػع  ذلػؾ قبػؿ ظيػكر  كمػا یجػكز  تالتخمیف بحسب المتعارؼ في الخػارج
 الضمیمة.

تكػػػػكف قابمػػػػة فػػػػي عقػػػػد المزارعػػػػة عمػػػػى األرض أف  ال یعتبػػػػر  :521مســــ لة 
العقػد عمػى أرض بػائرة كخربػة  بػؿ یصػحٌ  تكلىألي في السنة اد ك لمزرع مف حیف العق

 . تعمیرىا سنة أك أكثر بعد إصبلحيا ك تصمح لمزرع إاٌل  ال
ان التػي ان أك خاٌصػیػزارع األراضػي المكقكفػة كقفػان عاٌمػ ي أفلممتػكلٌ  عمیو فیجػكز ك 

 حسب ما یراه صالحان. أك أكثر  سنیف أك أقؿٌ  أصبحت بائرة إلى عشر 
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صػػبلح كنحكىػػا ك  عمػػى رعایػػة أشػػجار  اؽ شػػخص مػػع آخػػر فػػاتٌ اقاة ىػػي: المسػػ ا 
 .ة مف حاصميانة بحصٌ ة معیٌ شؤكنيا إلى مدٌ 

 : مكریشترط في المساقاة أي  :521مس لة 
مػف  عمػى المعنػى المػذككر  ما یدؿٌ  یكفي فیيما كؿٌ اإلیجاب كالقبكؿت ك  :لاألوّ 

 ة.ال الماضكیٌ ك ة فیيما العربیٌ  ال تعتبر ك  تلفظ أك فعؿ أك نحكىما
محجػػػكریف  تػػػاریف غیػػػر ح بػػػالغیف عػػػاقمیف مخالفػػػبٌل أف یكػػػكف المالػػػؾ ك  :الثـــاني

تسػػػتمـز  إذا لػػػـ سو مىػػػح محجػػػكران عمیػػػو لفى بػػػأس بكػػػكف الفػػػبٌل  ت نعػػػـ اللسػػػفو أك تفمػػػیس
 عمیيا. فو في أمكالو التي حجر المساقاة تصرٌ 

عػػة فقػػػط أك منفعػػة أك منفمممككػػػة عینػػان ك  صػػكؿ األشػػجار كػػكف أي ت أف :ثالــثال
 فو فیيا نافذان بكالیة أك ككالة أك تكلیة.یككف تصرٌ 
 نة عندىما.أف تككف معمكمة ك معیٌ  :الرابع
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قى عمیيػػا مػػع تعیػػیف ا ببمػػكغ الثمػرة المسػػاة العمػػؿ فیيػػا إٌمػػ: تعیػػیف مػدٌ الخــامس
فمػػك كانػػت  تتبمػػ  فیيػػا الثمػػرة غالبػػان  أك السػػنیف بمقػػدار  ا باألشػػير ٌمػػا  مبػػدأ الشػػركع ك 

 بطمت المساقاة. ف ىذا المقدار م أقؿٌ 
دان بأحػد ف یككف محػدٌ أك  تمنيما نصیب مف الحاصؿ : أف یجعؿ لكؿ  السادس

یكػػػكف مشػػػاعان فػػػي جمیػػػع  أف فػػػي الكسػػػر  یعتبػػػر  كالنصػػػؼ كالثمػػػثت كال الكسػػػكر 
ف اتٌ حاصؿ كما تقٌدـ نظیره فػي المزارعػةت ك ال لثمػرة عشػرة تكػكف مػف ا فقػا عمػى أفا 

 ح بطمت المساقاة.الباقي لمفبٌل ك أطناف مثبلن لممالؾ 
ت كمػػا عمػػى العامػػؿ مػػف األعمػػاؿ  مػػكر: تعیػػیف مػػا عمػػى المالػػؾ مػػف األي الســابع

 قرینة عمى التعییف. - إذا كاف - یكفي االنصراؼك 
أك بعػده قبػؿ البمػكغ إذا كػاف قػد  تالثمػرة : أف تككف المساقاة قبؿ ظيػكر الثامن

أك كثرتيػػا أك جكدتيػػا أك كقایتيػػا مػػف الثمػػرة  ؼ عمیػػو اكتمػػاؿ نمػػكٌ بقػػي عمػػؿ یتكٌقػػ
ف احتػػیج إلػػى یبػػؽ عمػػؿ مػػف ىػػذا القبیػػؿ ك  ا إذا لػػـأٌمػػنحػػك ذلػػؾت ك اآلفػػات ك  عمػػؿ ا 

ففػي  ؼ عمیػو تربیػة األشػجار یتكٌقػ حراسػتيا أك مػاكاقتطاؼ الثمرة ك  مف نحك آخر 
 .ذلؾ االحتیاط في مقتضییترؾ مراعاة  فبل ة إشكاؿالصحٌ 

 . الخیاریخ ك الثابتة كالبطٌ  صكؿ غیر األي  فيالمساقاة  تصحٌ  :522مس لة 
نػػػػت ليػػػػا المثمػػػػرة إذا كا غیػػػر  المسػػػػاقاة فػػػػي األشػػػػجار  تصػػػحٌ  :523مســــ لة 

 بيػػػا عرفػػػان كشػػػجر  ة یعتػػػدٌ ا لػػػو مالٌیػػػنحكىمػػػا مٌمػػػمػػػف كرؽ أك كرد ك  حاصػػػؿ آخػػػر 

 اء الذم یستفاد مف كرقو.الحنٌ 
السػػػػقي المسػػػتغنیة عػػػف  عقػػػػد المسػػػاقاة فػػػي األشػػػػجار  یصػػػحٌ  :524مســـ لة 

ـ بیانيػا ا تقػدٌ خػرل مٌمػرطكبػة األرض إذا احتاجػت إلػى أعمػاؿ أي  أك بمٌص  بالمطر 
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 في الشرط الثامف. 
ة أك غیرىمػا لمعامػؿ يء مػف الػذىب أك الفٌضػػاشتراط ش یجكز  :525مس لة 

 ىػػؿ یسػػقط المشػػركط مػػع عػػدـ ظيػػكر ة مػػف الثمػػرةت ك أك المالػػؾ زائػػدان عمػػى الحٌصػػ

 إذا ظيػر  و یقسػط بالنسػبةأك أٌنػ تكػذلؾ تمفيػا بعػد الظيػكر  أك بعضػان أك الثمرة كبٌلن 

حػػػػػاؿ  يء عمػػػػػى كػػػػؿٌ ػیػػػػنقص منػػػػػو شػػػػ و الت أك أٌنػػػػػـ الػػػػػبعض دكف الػػػػبعضأك سػػػػمٌ 
 مػػػػع ت إاٌل األخیػػػػر كالصػػػػحیح ىػػػػك الكجػػػػو، كجػػػػكه و المشػػػػركط لػػػػو بتمامػػػػوفیسػػػػتحقٌ 

 لك النصراؼ إطبلقو إلى غیره.اقتضاء الشرط خبلفو ك 
ؿ فیسػػاقي الشػػریكاف عػػامبلن حػػاد العامػػاتٌ الػػؾ ك د المتعػػدٌ  یجػػكز  :526مســ لة 

الكاحػد عػاممیف بالنصػؼ لػو مػثبلن كالنصػؼ العكس فیساقي المالؾ  یجكز كاحدانت ك 
 دىما معان.تعدٌ  یجكز ليمات ك  اآلخر 

 إذا اشػترطا ككنػو عمػى العامػؿ خػراج األرض عمػى المالػؾ إاٌل  :527مس لة 
 أك عمیيما معان.

فػي المسػاقاة مػف حػیف  ةإطػبلؽ العقػد الحٌصػیممؾ العامؿ مع  :528مس لة 
ؽ ة مػػف حػػیف تحٌقػػممػػؾ الحٌصػػ ت ك إذا كانػػت المسػػاقاة بعػػد الظيػػكر الثمػػرة ظيػػكر 
 العقد.

سػػاقاة بجعػػؿ تمػػاـ الحاصػػؿ لممالػػؾ كمػػع ذلػػؾ یبطػػؿ عقػػد الم :529مســ لة 
و أقػػدـ لػػیس لمعامػػؿ مطالبتػػو بػػاألجرة حیػػث أٌنػػك  تالثمػػرة لػػویكػػكف تمػػاـ الحاصػػؿ ك 

 ا إذا كػػػاف بطػػػبلف المسػػػاقاة مػػػف جيػػػةو أٌمػػػانػػػانت ك فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة مجٌ  عمػػػى العمػػػؿ
 یدفع لمعامؿ أجرة مثؿ ما عممو حسب المتعارؼ. خرل كجب عمى المالؾ أفأي 

 بالتقایػػػػػػػػؿ ینفسػػػػػػػػخ إاٌل  یبطػػػػػػػػؿ كال ال تعقػػػػػػػػد المسػػػػػػػػاقاة الـز :531مســــــــ لة 
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ي ؼ بعػػض الشػػركط التػػلػػك مػف جيػػة تخٌمػػك  ف لػػو الخیػػار أك الفسػػخ مٌمػػ تالتراضػيك 
 أك بعركض مانع مكجب لمبطبلف. تجعبلىا في ضمف العقد

صبلح في رعایة أش عـ إذا أذف شخص آلخر ن یکػكف  عمػی أف شؤكنياجاره كا 
 .مساقاة النصؼ أك الثمث أك نحكىما صٌح ذلؾالحاصؿ بینيما ب

الحػػاؿ  ة المصػػطمحة فػػي بعػػض األحکػػاـت كکػػذلؾيػػا تختمػػؼ عػػف المسػػاقاكلکنٌ 
صػػبلح شػػؤكنيا لرعایػػة أشػف لکػػٌؿ مػػف یتصػػٌدی لػك أذ فجاره كا  یعػػٌیف شخصػػان  لػػـ كا 
كأصػمح شػؤكنيا ىػذه نصػؼ حاصػميا  جار األشػ: )لکػٌؿ مػف رعػی یقػكؿ نػان بػأفمعیٌ 

   (.ْْٗما تقٌدـ في المسألة ) ( نظیر أك ثمثو
ذك  تتنفسػػػخ المسػػػاقاة ذا مػػػات المالػػػؾ قػػػاـ كارثػػػو مقامػػػو كالإ :531مســـ لة  ا ا 

ال شػػػرطانت تؤخػػػذ المباشػػػرة فػػي العمػػػؿ قیػػػدان ك  ـلػػػ مػػات العامػػػؿ قػػػاـ كارثػػػو مقامػػو إف
 یسػتأجر  أف مػف یقػكـ بػو فممحػاكـ الشػرعيٌ  ال اسػتأجر یقػـ الػكارث بالعمػؿ ك  لـ فاف

 الكارث.ـ الحاصؿ بیف المالؾ ك ت مف یقكـ بالعمؿ كیقسٌ مف ماؿ المیٌ 
يػا إذا أخػذت ت كما أنٌ في العمؿ قیدان انفسخت المعاممة ا إذا أخذت المباشرةكأمٌ 

الرضػػػا بقیػػػػاـ الػػػكارث بالعمػػػػؿ بػػػػیف فسػػػخ المعاممػػػػة ك  مالػػػػؾ بالخیػػػار رطان كػػػاف الشػػػ
 مباشرة أك تسبیبان.

فػػي  مػػاؿ التػػي تحتػػاج إلیيػػا البسػػاتیف كالنخیػػؿ كاألشػػجار األع :532مســ لة 
 :  إصبلحيا كتعمیرىا كاستزادة ثمارىا كحفظيا عمى قسمیف

صػبلح  قیػة األنيػار سنةت مثؿ إصبلح األرض كتن في كؿٌ  ر : ما یتكرٌ لاألوّ  كا 
زالة الحشیش المضٌر  ػ طریؽ الماء كا  ـ كالتمقػیح كالمقػاط رٍ كتيذیب جرائػد النخػؿ كالكى

صبلح مكضعو كحفظ الثمرة إلى كقت القسمة ك   ذلؾ. غیر كالتشمیس كا 
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كبنػػػػاء الحػػػػائط  األنيػػػػار  كشػػػػؽٌ  اآلبػػػػار  غالبػػػػان كحفػػػػر  ر یتكػػػػرٌ  ال مػػػػا :الثــــاني
 نحك ذلؾ.كالدكالب كالدالیة ك 

ا القسػػػـ أٌمػػػالقسػػػـ الثػػػاني عمػػػى المالػػػؾت ك  كمقتضػػػى إطػػػبلؽ عقػػػد المسػػػاقاة أفٌ 
الػػؾ معػػان ال عمػػى خصػػكص كاحػػد المككنػػو عمػػى العامػػؿ ك  ؿ فمقتضػى إطبلقػػواألكٌ 

يء عمػػى العامػػػؿ أك ػت نعػػـ إذا كػػاف ىنػػاؾ تعیػػیف أك انصػػراؼ فػػي كػػكف شػػمنيمػػا
 بع.فيك المتَّ  - لك ألجؿ جریاف العادة عمیوك  - المالؾ

إذا خػػالؼ العامػػؿ فتػػرؾ مػػا اشػػترط عمیػػو مػػف بعػػض األعمػػاؿ  :533ة مســ ل
ؼ الفسػػػخ مػػػف جيػػػة تخٌمػػػ لػػػو حػػػؽٌ  كمػػػا أفٌ  فمممالػػػؾ إجبػػػاره عمػػػى العمػػػؿ المزبػػػكر 

ف فػػػػػات كقػػػػػت العمػػػػػؿت كىػػػػػؿ لػػػػػو أف یفسػػػػػخ كیطالبػػػػػو بػػػػػأجرة العمػػػػػؿ  ال الشػػػػػرط كا 
 .ذلؾ االحتیاط في مقتضییترؾ مراعاة  فبل ، فیو إشكاؿالمشركط عمیو

لعامػػؿ مباشػػران لمعمػػؿ بنفسػػو یكػػكف ا فػػي المسػػاقاة أف یعتبػػر  ال :534 مســ لة
فػػي بعػػض أعماليػػا  شخصػػان  لػػو أف یسػػتأجر  فیجػػكز  تیشػػترط عمیػػو المباشػػرة لػـ إف

یشترط كػكف أجػرة بعػض األعمػاؿ  أف و یجكز ت كما أنٌ أك في تماميا كعمیو األجرة
 عمى المالؾ. 
كالنخػػؿ  أنػػكاع مػػف األشػػجار عمػػى  إذا كػػاف البسػػتاف مشػػتمبلن  :535مســ لة 

كاحػػد مػػف  كػػؿٌ  العمػػـ بمقػػدار  نحكىػػا مػػف أنػػكاع الفكاكػػو فػػبل یعتبػػر اف ك ـ كالرٌمػػرٍ كالكىػػ
بػػػؿ یكفػػػي العمػػػـ بيػػػا إجمػػػاالن  تة المسػػػاقاة عمیيػػػاىػػػذه األنػػػكاع تفصػػػیبلن فػػػي صػػػحٌ 

 بمشاىدة أك نحكىا. 
ة المسػػػاقاة بػػػیف أف تكػػػكف عمػػػى المجمػػػكع ال فػػػرؽ فػػػي صػػػحٌ  :536مســـ لة 

ة مخالفػة ع منيػا بحٌصػنػك  بیف أف تككف عمػى كػؿٌ ك  تصؼ أك الثمث أك نحكىمابالن
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ـ الثمػػث كفػػي رٍ ؿ النصػػؼ مػػثبلن كفػػي الكىػػیجعػػؿ فػػي النخػػ كػػأف ة نػػكع آخػػرتلحٌصػػ
 ىكذا.اف الربع ك الرمٌ 

 بالنصػػػؼ إف كػػاف السػػقي باآللػػػة دان مػػثبلن المسػػػاقاة مػػردٌ  تصػػحٌ  :537مســ لة 
 تيا.مف الجيالة بصحٌ  ىذا المقدار   یضرٌ  كال تبالثمث إف كاف السقي بالسیحك 

صػػػػكؿ فػػػػي عقػػػػد المسػػػػاقاة األي  أفٌ  بطریػػػػؽ شػػػػرعيٌ  إذا ظيػػػػر  :538مســــ لة 
 تبػػیف العامػػؿت المسػػاقاة بینػػو ك المالػػؾ المعاممػػة صػػحٌ  إف أجػػاز  مغصػػكبة فعندئػػذو 

اٌل ك  لمعامؿ أجرة المثػؿ یرجػع بيػا إلػى الغاصػب ك  تكاف تماـ الثمرة لممالؾ بطمت ك ا 
صػكؿ لممسػػاقي األي  فٌ كأة عیان عػدـ الغصػبیٌ  إذا كػاف مػػدٌ إاٌل  تبالحػاؿ إذا كػاف جػاىبلن 

 عي الثمرة منو ظممان.قد أخذ المدٌ ك 
تمفيػػػا صػػػكؿ بعػػػد تقسػػػیـ الثمػػػرة ك غصػػػب األي  ر إذا كػػػاف ظيػػػك  :539مســـ لة 

 یرجػع إلػى كػؿ   كلػو أف تیرجع إلى الغاصب فقػط بتمػاـ عكضػيا لممالؾ أف فعندئذو 
 مػػػع یرجػػػع إلػػػى العامػػػؿ بتمػػػاـ العػػػكض إاٌل  س لػػػو أفتوت كلػػػیحٌصػػػ منيمػػػا بمقػػػدار 

 ثبكت یده عمى تماـ الثمرة.
ة العامػػؿ إذا بمغػػت حٌصػػالػػؾ ك مػػف الم تجػػب الزكػػاة عمػػى كػػؿ   :541مســ لة 

اٌل ا كانػػت الشػػركة قبػػػؿ زمػػاف الكجػػكب ك النصػػػاب فیمػػا إذ منيمػػا حػػدٌ  كػػؿ    فالزكػػػاة ا 
 عمى المالؾ فقط.

يء عمػػى أحػػدىما ػؿ فػػي اشػػتراط شػػعامػػالإذا اختمػػؼ المالػػؾ ك  :541مســ لة 
ـ قػػكؿ فسػػاده قػػدٌ ة العقػػد ك لػػك اختمفػػا فػػي صػػحٌ كعدمػػو فػػالقكؿ قػػكؿ منكػػره بیمینػػوت ك 

 ة بیمینو.عي الصحٌ مدٌ 
ة العامػػؿ فػػالقكؿ حٌصػػ المالػػؾ فػػي مقػػدار لػػك اختمػػؼ العامػػؿ ك  :542مســ لة 
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 ا إذاأٌمػت ك ةالحػاؿ فیمػا إذا اختمفػا فػي المػدٌ  كػذاك  تلمزیادة بیمینو قكؿ المالؾ المنكر 
لزیػػػادة یطالػػػب المالػػػؾ العامػػػؿ با الحاصػػػؿ زیػػػادة كنقیصػػػة بػػػأف اختمفػػػا فػػػي مقػػػدار 

عػى المالػؾ عمػى العامػؿ الخیانػة أك السػرقة كذا لك ادٌ فالقكؿ قكؿ العامؿ بیمینوت ك 
 أك اإلتبلؼ أك ككف التمؼ بتفریط منو.

مػة منػكط تقدیـ قكؿ المالؾ أك العامؿ بیمینو في المكارد المتقدٌ  :543مس لة 
عى المالػػؾ ة العامػػؿ فػػادٌ حٌصػػ ت مػػثبلن لػػك اختمفػػا فػػي مقػػدار بعػػدـ مخالفتػػو لمظػػاىر

عػػػى العامػػػؿ ادٌ لعامػػػؿ المسػػػاقاة ككاحػػػد فػػػي األلػػػؼ ك یجعػػػؿ عػػػادة  ال تيػػا بمقػػػدار قمٌ 
 ىكػذا الحػاؿ فػي سػائر ك  تـ قػكؿ العامػؿ بیمینػولمتعػارؼ قػدٌ ا الزیػادة عمیػو بالمقػدار 

 المكارد. 
لیغػرس فیػو  الغیػر  یػدفع أرضػان إلػى ىػي: أفك المغارسػة  تصػحٌ  :544مس لة 

 ة مػػػف األرضت سػػػكاء اشػػػترط كػػػكف حٌصػػػیكػػػكف الحاصػػػؿ ليمػػػا أشػػػجاران عمػػػى أف
صػػكؿ مػػف المالػػؾ أـ مػػف العامػػؿت كاألحػػكط ت األي سػػكاء كانػػأیضػػان لمعامػػؿ أـ الت ك 

ؿ إلػػى نتیجتيػػا بمعاممػػة ال إشػػكاؿ فػػي یمكػػف التكٌصػػاألكلػػى تػػرؾ ىػػذه المعاممػػةت ك 
ت أك االشػػػتراؾ فػػػػي ح بػػػیف الطػػػرفیف عمػػػى النحػػػك المػػػذككرتيا كایقػػػاع الصػػػمصػػػحٌ 
ة صػػاحب األرض ة الغػػارس نفسػػو لغػػرس حٌصػػإجػػار  َـّ ثيػػ صػػكؿ بشػػرائيا بالشػػركةاألي 

ة أك بنصػػؼ نػة بنصػػؼ منفعػة أرضػػو إلػى تمػػؾ المػدٌ ة معیٌ خػػدمتيا فػي مػػدٌ كسػقیيا ك 
   .عینيا مثبلن 
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   .عمى عمؿ كذلؾ - لك في الجممةك  - ض معمكـااللتزاـ بعك الجعالة ىي: 
تػي دابٌ  مػف ردٌ ): ان مثػؿا عاٌمػٌمػفیيػا مػف اإلیجػاب إ دَّ بيػ الك  تىػي مػف اإلیقاعػاتك 

یحتػاج  ت كال(إف خطػت ثػكبي فمػؾ كػذا): ان مثػؿأك خاٌصػ ت(أك بنى جدارم فمو كذا
بخػػػبلؼ  تى یحتػػػاج إلػػػى قبػػػكؿيػػػا لیسػػػت معاممػػػة بػػػیف طػػػرفیف حتٌػػػإلػػػى القبػػػكؿ ألنٌ 

 نحكىا.لعقكد كالمضاربة كالمزارعة كالمساقاة ك ا
ا تفترؽ بو الجعالػة عػف اإلجػارة عمػى العمػؿ كجػكب العمػؿ ممٌ  :545مس لة 

 مسػػػتأجر ة الت كمػػػا تشػػػتغؿ ذٌمػػػبعػػػد العقػػػد دكف العامػػػؿ فػػػي الجعالػػػة عمػػػى األجیػػػر 

 یأت بالعمؿ. لـ ة الجاعؿ لمعامؿ ماتشتغؿ ذمٌ  كال قبؿ العمؿ باألجرة لؤلجیر 
 كعػػػدـ الحجػػػر  البمػػػكغ كالعقػػػؿ كاالختیػػػار  :فػػػي الجاعػػؿ یعتبػػػر  :546ة مســـ ل

السػػػػفیو   المكػػػػره كالالكال المجنػػػػكف ك  جعالػػػػة الصػػػػبيٌ  تصػػػػحٌ  لسػػػػفو أك فمػػػػست فػػػػبل
 عمیو مف أمكالو. المفمس فیما حجر  كال
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لػك كػاف إتیانػو بػو  إمكػاف إتیانػو بالعمػؿ خارجػان ك فیػو إاٌل  یعتبػر  ا العامؿ فبلكأمٌ 
ت كمػػا لػػك أكقػػع الجعالػػة عمػػى كػػنس المسػػجد فػػأتى بػػو مػػةمػػة محرٌ مػػى مقدٌ فػػان عمتكقٌ 

عػؿ بكػنس الجنػػب الجي  ت نعػـ لػك خػٌص عػؿاف الجي يمػا یسػتحقٌ الجنػب أك الحػائض فانٌ 
فػي اسػتحقاقيما ألجػرة المثػؿ ك  تعػؿا الجي فمك كنساه لـ یستحقٌ  أك الحائض لـ یصحٌ 

 .  االحتیاط فیومقتضی یترؾ مراعاة   فبل إشكاؿ
 لػػك بغیػػر زان ك ان ممٌیػػیكػػكف صػػبیٌ  أف ؼ فیجػػكز فػػي العامػػؿ نفػػكذ التصػػرٌ  بػػر یعت الك 

ت فجمیػع ىػؤالء أك یككف مجنكنػان  ز ممیٌ  ان غیر صبیٌ  یككف أف بؿ یجكز  تإذف الكليٌ 
 بعمميـ. ر عؿ المقرٌ كف الجي یستحقٌ 

بلء ؿ مقصكد عنػد العقػعمؿ محمٌ  الجعالة عمى كؿٌ  ما تصحٌ إنٌ  :547مس لة 
یكػػػكف خالیػػػان مػػػف  كال عمػػػى مػػػا تكشػػػرب الخمػػػر ـالػػػة عمػػػى المحػػػرٌ الجع تصػػػحٌ  فػػػبل

 .یكف فیو غرض عقبلئيٌ  مظمـ إذا لـ الفائدة كالدخكؿ لیبلن في محؿٌ 
ف الشػرع لػزكـ اإلتیػاف بػو اإلجارة عمى ما عمـ م كما ال تصحٌ  :548مس لة 

ان میٌ اف أك تكٌصػان كػت عبادٌیػان ان كػاف أك كفائٌیػان عینٌیػكاجبػان كػاف أك مسػتحبٌ  -     انان مجٌ 
 الجعالة عمیو. كذلؾ ال تصحٌ  - (ُّـ في المسألة )كما تقدٌ 

فػي  أف یكػكف العمػؿ مجيػكالن فػي الجعالػة بمػا ال یغتفػر  یجػكز  :549مس لة 
فك  ( صػحٌ تي فمػو كػذادابٌ  مف ردٌ ) :قاؿ اإلجارة فاذا شػخص  ف المسػافة كالیعػیٌ  لػـ ا 

ا مػػف حیػػث السػػيكلة كالصػػعكبةت بيػػ فػػي الظفػػر  ة اخػػتبلؼ الػػدكابٌ ة مػػع شػػدٌ الداٌبػػ
عػؿ كمػػا إذا حػاد الجي ران مػع اتٌ یكقػع الجعالػػة عمػى أحػد األمػریف مخٌیػػ أف ككػذا یجػكز 

 مػػػف ردٌ ا إذا قػػػاؿ: )( أك بػػػاالختبلؼ كمػػػكػػػذاتػػػي فمػػػو ارتي أك دابٌ سػػػیٌ  مػػػف ردٌ ) :قػػػاؿ
ف كانت الداٌبػارة فمو عشرة ك إحداىما فاف كانت السیٌ   یجػكز  نعػـ ال تة فمػو خمسػة(ا 



 طؿط/  كتاب الجقالٌ

ف العامػؿ مػف تحصػیمو كمػػا إذا یػتمكٌ  ال مجيػكالن صػرفان كمبيمػان بحتػان مكردىػا  جعػؿ
 مػػػف ردٌ : )كػػػذا لػػػك قػػػاؿ( بػػؿ ك ي فمػػػو كػػػذاأكصػػػمني مػػا ضػػػاع مٌنػػػمػػػف كجػػػد ك : )قػػاؿ

 أك غیرىا. أك الدكابٌ  و مف جنس الطیكر ف أنٌ لـ یعیٌ ك  (ي فمو كذاحیكانان ضاع منٌ 
اتوت بػػؿ أیضػػان تعیػػیف خصكصػػیٌ  ا العػػكض فػػبل یعتبػػر أٌمػػىػػذا كٌمػػو فػػي العمػػؿت ك 

ان یكػكف اإلقػداـ عمػى العمػؿ معػو سػفيیٌ  ال یككف معمكمان لدل العامؿ بحػد   یكفي أف
فرسػي فمػو  مػف ردٌ : )كػذا لػك قػاؿت ك ( صػحٌ : )بع ىذا الماؿ بكذا كالزائد لؾفمك قاؿ

لػػػػك كػػػػاف العػػػػكض ت ك ف نكعيػػػاكلػػػػـ یعػػػػیٌ ( مػػػف الحنطػػػػة نصػػػفيا أك لػػػػو كػػػػذا مقػػػػدار 
لمعامػػػؿ أجػػػرة يء( بطمػػػت الجعالػػػة ك ػفرسػػػي فمػػو شػػػ مػػػف ردٌ : )مثػػػؿمجيػػكالن محضػػػان 

 المثؿ.
قػػػد عممػػػو شػػػخص قبػػػؿ إیقػػػاع عػػػؿ عمػػػى عمػػػؿ ك إذا جعػػػؿ الجي  :551مســـ لة 

عػػؿ ع عممػػو ضػػائعان كبػػبل جي عػػدـ أخػػذ العػػكض یقػػع ك الجعالػػة أك بعػػده بقصػػد التبػػرٌ 
 أجرة.ك 

ىػا ( فردٌ و كػذا: )مف رٌد داٌبتي فمػفبلنان قاؿ بأفٌ  إذا أخبره مخبر  :551مس لة 
ة كال شػػیئان ال عمػػى صػػاحب الداٌبػػ یسػػتحؽٌ  یقمػػو لػػـ و لػػـاعتمػػادان عمػػى إخبػػاره مػػع أٌنػػ

كجػػػػػب نػػػػػة أك أة كالبیٌ ة شػػػػػرعیٌ ت نعػػػػػـ لػػػػػك كػػػػػاف قكلػػػػػو حٌجػػػػػالكػػػػػاذب عمػػػػػى المخبػػػػػر 
 أجرة مثؿ عممو. ضمفاالطمئناف لدیو 

أف یجعػػؿ  ت فیجػػكز ف لػػو العمػؿعػػؿ مٌمػأف یكػكف الجي  ال یعتبػػر  :552مسـ لة 
 ت فػػاذا قػػاـ بػػو أحػػد اسػػتحؽٌ عبلجػػو و لمػػف خػػاط ثػػكب زیػػد أك باشػػر عػػبلن مػػف مالػػجي 
 - ؼ فػي مالػو أك نفسػوت ىػذا مػع رضػا زیػد بالتصػرٌ عؿ عمى الجاعؿ دكف زیدالجي 
اٌل ك  - مان یككف العمؿ محرٌ  ى الحتٌ   الجعالة. تصحٌ   لـا 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظؿط 

عػؿ حٌؽ الجي یست ف الجعالة لشخص كأتى بالعمؿ غیره لـلك عیٌ  :553مس لة 
كال جعػػؿ باتیػػاف العمػػؿ  و مػػا أمػػر ألٌنػػ ال ذلػػؾ الغیػػر ذلػػؾ الشػػخص لعػػدـ العمػػؿ ك 

عػػػؿ عمػػػى العمػػػؿ ال بقیػػػد المباشػػػرة ت نعػػػـ لػػػك جعػػػؿ الجي عػػػؿ فيػػػك كػػػالمتبٌرعلعممػػػو جي 
نابة أك الجعالػػة شػػممتو بحیػػث لػػك حصػػؿ ذلػػؾ الشػػخص العمػػؿ باإلجػػارة أك االسػػت

 لػػػو بطمػػػب منػػػو اسػػػػتحؽٌ عػػػان عػػػف المجعػػػػكؿ تبرٌ  كػػػاف عمػػػؿ ذلػػػػؾ الغیػػػر الجعالػػػة ك 
 . رعؿ المقرٌ المجعكؿ لو بسبب عمؿ ذلؾ العامؿ الجي 

و مػػف كػػاف مالػػو ( فدٌلػػنػػي عمػػى مػػالي فمػػو كػػذامػػف دلٌ : )لػػك قػػاؿ :554مســ لة 
مػالي فمػو  مػف ردٌ : )ا لػك قػاؿأٌمػو كاجػب عمیػو شػرعانت ك شیئان ألٌنػ یستحؽٌ  في یده لـ

ؿ تجػب عمیػو التخمیػة بینػو بػ - ه عمػى مػف فػي یػدهیجػب ردٌ  ا ال( فاف كاف مٌمػكذا
اٌل ك  ر عؿ المقرٌ الجي  ه استحؽٌ فقاـ بردٌ  - بیف الماؿك   و.یستحقٌ   لـا 

مػػا إذا كػػاف المجعػػكؿ عػػؿ بالتسػػمیـ فیالعامػػؿ الجي  مػػا یسػػتحؽٌ إنٌ  :555مســ لة 
: )مػػف خػػػاط ىػػػذا ا إذا كػػػاف المجعػػكؿ عمیػػػو غیػػػره كمػػا إذا قػػػاؿأٌمػػعمیػػو التسػػػمیـت ك 
ذا قػاؿد الخیاطػػةت ك اط الػدرىـ بمجػرٌ الخٌیػ ( اسػػتحؽٌ الثػكب فمػو درىػـ مػف أكصػػؿ : )ا 

د اإلیصػاؿ إلػػى البمػػد العامػػؿ الػدرىـ بمجػػرٌ  ( اسػتحؽٌ تػي إلػػى البمػد كػػاف لػو درىػػـدابٌ 
ف عػبلـ محمٌ د الداللة عمیيػا ك عؿ عمى مجرٌ لك كاف الجي ميا إلى أحدت ك یسمٌ  لـ كا  يػا ا 

فبذلؾ الجي  استحؽٌ   .لـ یكف منو إیصاؿ أصبلن  عؿ كا 
نػػاء حػػائط أك خیاطػػة بلن لشػػخص عمػػى عمػػؿ كبً ٍعػػلػػك جعػػؿ جي  :556مســ لة 

ف مػا یكػكف بػازاء عمػػؿ عػیٌ ثػكب فشػاركو غیػره فػي ذلػؾ العمػؿ یسػقط مػف جعمػو الم
اٌل ؿ ك ٍعػػشػػاركة بالنصػػؼ كػػاف لػػو نصػػؼ الجي فػػاف كانػػت المذلػػؾ الغیػػرت   فبالنسػػبةت ا 

عامػػػؿ ت نعػػػـ لػػػك لػػػـ یشػػػترط عمػػػى العػػػان شػػػیئان لككنػػػو متبرٌ  یسػػػتحؽٌ  فػػػبل ا اآلخػػػر أٌمػػػك 
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عػػو م كػػاف اشػػتراؾ الغیػػر اشػػرة بػػؿ أریػػد منػػو العمػػؿ مطمقػػان كلػػك بمباشػػرة غیػػره ك المب
 ؿ.عٍ المجعكؿ لو تماـ الجي  مساعدتو استحؽٌ ع عنو ك بطمب منو بعنكاف التبرٌ 

 َـّ ثيػ (مف خاط ىػذا الثػكب فمػو درىػـ): میف بأف قاؿعٍ إذا جعؿ جي  :557مس لة 
العمػػػؿ عمػػػى الثػػػاني فػػػاذا خاطػػػو  كػػػاف ( )مػػػف خػػػاط ىػػػذا الثػػػكب فمػػػو دینػػػار: قػػػاؿ
 ال الدرىـ. اط لـز الجاعؿ الدینار الخیٌ 
ذا لػػـرض لػػـز الجاعػػؿ الػػدرىـ ال الػػدینارت ك لػػك انعكػػس الفػػك  تكػػف قرینػػة عمػػى  ا 

 عبلف معان.ؿ إلى الثاني لزمو الجي العدكؿ مف األكٌ 
 مػػف كػػؿٌ  - جمیعػػو مػػف جماعػػة بلن لفعػػؿ فصػػدر ٍعػػإذا جعػػؿ جي  :558مســ لة 
 كاحػػد مػػنيـ بعضػػو بمقػػدار  لكػػؿٌ  تؿ كاحػػدٍعػػكػػاف لمجمیػػع جي  - عضػػوكاحػػد مػػنيـ ب

ؿ ٍعػػكاحػػد مػػنيـ جي  كاحػػد مػػنيـ كػػاف لكػػؿٌ  الفعػػؿ بتمامػػو مػػف كػػؿٌ  لػػك صػػدر عممػػوت ك 
 .تاـٌ 

ه مػػف بعضػػيا نػػة فػػردٌ ه مػػف مسػػافة معیٌ بلن لمػػف ردٌ ٍعػػإذا جعػػؿ جي  :559مســ لة 
 ؿ بنسبة عممو مع قصد الجاعؿ التكزیع.عٍ كاف لو مف الجي 

عػػف الجعالػػة قبػػؿ الشػػركع فػػي العمػػؿت  لمجاعػػؿ الرجػػكع یجػػكز  :561ة مســ ل
  مع التكافؽ مع العامؿ.ا بعد الشركع فیو فیشكؿ ذلؾ إاٌل أمٌ ك 

اـ العمػؿ عمػى العامػؿ إذا شػرع الجعالة ال تقتضػي كجػكب إتمػ :561مس لة 
بالجاعػؿ أك مػف  رار خػرل كمػا إذا أكجػب تركػو اإلضػأٍ  ت نعـ قػد تقتضػیو لجيػةو فیو
( فشػرع الطبیػب بػاجراء مف عالج عینػي فمػو كػذا كؿٌ ف لو العمؿت كأف یقكؿ: )یكك 

فیجػػػب عمیػػػو  - بػػػت عینػػػويػػػا لتعیٌ یتمٌ  لػػػـ بحیػػػث لػػػك -         ة فػػػي عینػػػوعممٌیػػػ
 اإلتماـ.
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العمػػؿ الػػذم  العامػػؿ شػػیئان مػػف العػػكض إذا لػػـ یػػتـٌ  ال یسػػتحؽٌ  :562مســ لة 
إلیػػو مػػثبلن فجػػاء بيػػا إلػػى شػػاردة ة الالداٌبػػ ت فػػاذا جعػػؿ العػػكض عمػػى ردٌ زائػػوجعػؿ با
عمػى مثػؿ خیاطػة كػذا لػك جعػؿ العػكض شػیئانت ك  یسػتحؽٌ  یكصميا إلیو لـ البمد كلـ

عػان عمػى أجػزاء العمػؿ مػف دكف ت نعػـ لػك جعمػو مكزٌ یكممػو الثكب فخاط بعضو كلـ
 العامؿ منو بنسبة ما أتى بو مف العمؿ. ترابط بینيا في الجعؿ استحؽٌ 

عدمػػػو أك فػػػي تعیػػػیف عػػػؿ ك العامػػػؿ كالمالػػػؾ فػػػي الجي  إذا تنػػػازع :563مســـ لة 
كػػػاف القػػػكؿ قػػػكؿ  المجعػػػكؿ عمیػػػو أك فػػػي سػػػعي العامػػػؿ المجعػػػكؿ عمیػػػو أك القػػػدر 

 . یكف مخالفان لمظاىر لـ المالؾ بیمینو ما
مػع التنػػازع فػػي فؿ ٍعػػالجاعػػؿ فػي تعیػػیف الجي إذا تنػازع العامػػؿ ك  :564مســ لة 

مػع نو بشػرط عػدـ ككنػو مخالفػان لمظػاىرت ك یبیم عي األقؿٌ قدره یككف القكؿ قكؿ مدٌ 
فػي نفػي  -  بالشرط المػذككر - التنازع في جنسو یككف القكؿ قكؿ الجاعؿ بیمینو

 بینو.و التخمیة بیف ما یٌدعیو لمعامؿ ك تجب عمیدعكل العامؿت ك 
مػػػف العقػػػكد  - وًتػػػككرً ٖ  سػػػي - عقػػػد التػػػأمیف لمػػنفس أك المػػػاؿ :565مســـ لة 

ذكرنػػػػا أحكامػػػػو فػػػػي رسػػػػالة )مسػػػػتحدثات المسػػػػائؿ( كقػػػػد  تالمسػػػػتحدثة الصػػػػحیحة
ب عمیػػػو خػػػرل فتترتٌػػػباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ یمكػػػف تخریجػػػو عمػػػى بعػػػض العقػػػكد األي ك 

لػو مقػداران  في یكػكف بعنػكاف اليبػة المشػركطة فیػدفع المػؤمَّ  ت كػأفأحكاـ ذلؾ البعض
عمیيػػا  حػدكث حادثػػة نػٌص  و عمػػى تقػدیر ب أٌنػًيػػیشػترط عمػى المتَّ مػف المػاؿ ىبػػة ك 

ت أك یكػكف بعنػكاف المعاكضػة إذا یقكـ بتدارؾ الخسارة الناجمػة لػو ة أففاقیٌ االتٌ في 
قیمػة عنػد العقػبلء ة ك لػو بعمػؿ محتػـر لػو مالٌیػ فً د بالتػأمیف یقػكـ لممػؤمَّ كػاف المتعيٌػ

مػػف كصػػؼ نظػػاـ لؤلكػػؿ أك الشػػرب أك غیرىمػػا أك تعیػػیف حػػارس عمػػى المػػاؿ أك 
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أخػػذ المػػاؿ مػػف ك  تعػػان مػػف المعاكضػةفیكػػكف نك  تذلػػؾ مػػف األعمػػاؿ المحترمػة غیػر 
 الطرفیف حبلؿ.
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 كتاب السبق والرمایة

المعاممة عمى إجراء الخیػؿ كمػا شػابييا فػي حمبػة السػباؽ لمعرفػة  : السبؽ ىك
   .األجكد منيا كاألفرس مف المتسابقیف

حػػػػذؽ الرامػػػػي المعاممػػػػة عمػػػػى المناضػػػػمة بالسػػػػياـ مػػػػثبلن لػػػػیعمـ  :كالرمایػػػػة ىػػػػي
   لرمي.كمعرفتو بكاقع ا

كاليدایػة لممارسػة النضػاؿ  تكفائدة العقدیف بعػث الػنفس عمػى االسػتعداد لمقتػاؿ
 في الحرب دفاعان عف النفس كالدیف كالعرض كالماؿ.

عمیيمػػا مػػف لفػػظ أك  فیيمػػا مػػف إیجػػاب كقبػػكؿ بمػػا یػػدؿٌ  دَّ بيػػ ال :566مســ لة 
 فعؿ.

لفیمػػة العقػػداف فػػي السػػياـ كالحػػراب كالسػػیكؼ كاإلبػػؿ كا یصػػحٌ  :567مســ لة 
فػػي جمیػػع اآلالت المسػػتعممة فػػي الحػػرب  فات بػػؿ یصػػحٌ كالبغػػاؿ كالحمیػػركالخیػػؿ 

 كمنيا اآلالت المتداكلة في زماننا.
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تػي یكػكف الجيػؿ بيػا فػي المسػابقة مػف تعیػیف الجيػات ال دَّ بي  ال :568مس لة 
فػػػي  دَّ بيػػػ كال تةالمسػػػافة كالعػػػكض كتعیػػػیف الداٌبػػػ مػػػف تقػػػدیر  دَّ بيػػػ ت فػػػبلمكجبػػػان لمنػػػزاع

المسػػافة كالغػػرض   عػػدد الرمػػي كعػػدد اإلصػػابة كصػػفتيا كقػػدر لرمایػػة مػػف تقػػدیر ا
 كالعكض كنحك ذلؾ.

قد یدخؿ شخص بیف المتراىنیف في المسابقة كال یبػذؿ معيمػا  :569مس لة 
تو بینيمػا أك فػي أحػد الجػانبیف عمػى كجػو یتناكلػو العقػد عمػى دابٌ  عكضان بؿ یجرم

 - عمػى حسػب الشػرط - العػكض أك بعضػوو إف سبؽ بنفسو أك مع غیػره أخػذ أنٌ 
( كلػػػیس كجػػػكده ؿالمحم ػػػ) ى بػػػػیغػػػـر شػػػیئانت كىػػػذا الشػػػخص یسػػػمٌ  یسػػػبؽ لػػػـ لػػػـف كا  

 ة المسابقة.شرطان في صحٌ 
فػػي السػػبؽ أك الرمایػػة عینػػان  ر أف یكػػكف العػػكض المقػػرٌ  یجػػكز  :571مســ لة 

 ت كیجػػػكز بیػػػت المػػػاؿ أك أحػػػد الطػػػرفیف أك مػػػف نػػػانت كأف یبذلػػػو أجنبػػػيٌ یٍ یكػػػكف دى  كأف

 ؿ. جعمو لمسابؽ كلممحمٌ 
منيمػػػا عكضػػػان مػػػف نفسػػػو كأدخػػػبل  ف كػػػؿٌ إذا قػػػاال بعػػػد أف عػػػیٌ  :571مســـ لة 

فمػف سػبؽ مػف الثبلثػة فيمػػا  (ؿ فمػو العكضػافا كمػف المحٌمػمػف سػبؽ مٌنػ) : بلن محٌمػ
ف سػػػػبؽ أحػػػػدىما كالمحم ػػػػلػػػػوت فػػػػاف سػػػػبقا اشػػػػتركا فػػػػي المػػػػالیف بع فػػػػي ؿ فػػػػالمتَّ ت كا 

 ة الجعؿ.سیمو كیفیٌ استحقاؽ العكضیف كتق
فػؽ الطرفػاف  إذا اتٌ إاٌل  ؽ السبؽ بالصػدؽ العرفػيٌ العبرة في تحقٌ  :572مس لة 
 عمى غیره. 
العػػػػكض  ت كلػػػػك ظيػػػػر إذا فسػػػػد العقػػػػد قیػػػػؿ: ال أجػػػػرة لمغالػػػػب :573مســــ لة 

مع عدـ إجازتو قیؿ: كجب عمػى البػاذؿ مثمػو أك قیمتػوت كلكػف كػبل  ان لمغیر مستحقٌ 



 طضظ/   - كتاب الشركٌ

 فبل یترؾ االحتیاط بالتراضي بصمح أك نحكه. تشكاؿیخمك عف إ القكلیف ال
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 كتاب الشركة

 أقسام الشرکة
 :تطمؽ الشركة عمى معنییف

 يء كاحد الثنیف أك أزید.ػ: ككف شلاألوّ 
: العقػػد الكاقػػع بػػیف اثنػػیف أك أزیػػد عمػػى االشػػتراؾ فیمػػا یحصػػؿ ليػػـ مػػف الثــاني

 (.كة العقدٌیةالشر ) ى بػسمٌ ت كتأك االكتساب أك غیرىما جار تٌ ف االربح كفائدة م

 العقدّیة وأسبابها الشرکة غیر 
ؿ باسػػػتحاؽ شخصػػػیف فمػػػا زاد ؽ الشػػػركة بػػػالمعنى األكٌ تتحٌقػػػ :574مســـ لة 

كقػد یكػكف عقػدان نػاقبلن كمػا  تت كسػببيا قػد یكػكف إرثػان اعینػان أك دینػان أك منفعػة أك حٌقػ
أك اسػػتأجرا عینػػان أك  فػػي مالػػو ؾ أحػػدىما اآلخػػر إذا اشػترل اثنػػاف معػػان مػػاالن أك شػػرٌ 

بالشػػركة فػػي  خػػرل تخػػتٌص مػػثبلنت كليػػا أسػػباب ثبلثػػة أي  تحجیػػر  صػػكلحا عمػػى حػػؽٌ 
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 :األعیاف
 أك قناة كما شاكؿ ذلؾ. ا نيران كما إذا حفرا بئران أك شقٌ  ت: اإلحیاءلاألوّ 

 اقتمعا شػجرة مباحػة أك اغترفػا مػاءن كما إذا اصطادا صیدان أك  ت: الحیازةالثاني
 دفعة كنحك ذلؾ. كاحد باناءو  مباحان 

 . شخص آخر شخص بخؿٌ  ت كما إذا امتزج خؿٌ االمتزاج :الثالث
ؿ ت كمػف األكٌ یكجبيا مط قد یكجب الشركة كقد الاالمتزاج كالخ :575مس لة 

ف مػػػف جػػػنس كاحػػػد كالمػػػاء بالمػػػاء بػػػیف مػػػا یعػػػیٌ  مػػػا إذا حصػػػؿ خمػػػط كامتػػػزاج تػػػاـٌ 
ت كمثمو خمط الجامدات الناعمػة مػف سكاء كقع ذلؾ قيران أك اختیاران  كالدىف بالدىف

جػػػنس كاحػػػد بعضػػػيا بػػػبعض كخمػػػط دقیػػػؽ الحنطػػػة بػػػدقیؽ الحنطػػػة فیمػػػا إذا كػػػاف 
 .الخمط بمثمو

 الجػنس مػع عػدٌ  ت أك كػاف الخمػط بغیػر ذا كاف الخمط باألجكد أك باألردأا إكأمٌ  
ػػػػ بػػػػدىف الجػػػػكز  المكجػػػػكد طبیعػػػػة ثالثػػػػة كخمػػػػط دىػػػػف المػػػػكز  ػػػػ ؿٌ كخمػػػػط الخى  ر كَّ بالس 

یكػػكف مضػػمكنان عمػػى  یف منيمػػا فػػاف حصػػؿ ذلػػؾ عمػػى كجػػو الكؿ السػػكنجبكحصػػ
اٌل  تأحػػػد المػػػالكیف كػػػاف المجمػػػكع مشػػػتركان بینيمػػػا  كػػػاف لصػػػاحبو المطالبػػػة ببػػػدؿ كا 

مالػػو مػػف المثػػؿ أك القیمػػة كلػػو عػػدـ المطالبػػة بػػو كالرضػػا باالشػػتراؾ فػػي الخمػػػیط 
الخمػط كقیمتػو بعػده لػك  مع أخذ مػا بػو التفػاكت بػیف قیمػة مالػو قبػؿ تةبنسبة المالیٌ 

 .(ّٖٓتي في المسألة )ؿ قیمتو كما سیأفي تنزٌ  كاف الخمط سببان 
 ذا عػدٌ فیمػا إالجػنس  اج بغیػر المتػز ا - جػب الشػركةك ی الما أم  - لثانيكمف ا

فمف مكجكدات متعدٌ  المكجكد خمیطان   بعضػيا عػف بعػض إاٌل  لػـ یمكػف إفػراز  دة كا 
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االمتػزاج ت كمثمػو الشػعیر مػف حػبٌ  ف  طػة بطيػالحن مػف حػبٌ  ف  بكمفة بالغة كمػزج طيػ
 بػالجكز  كالجػكز  بػالمكز  المكجػكد شػیئان كاحػدان كخمػط المػكز  یعدٌ  بالجنس فیما إذا لـ

ت بػاألردأ خمػط بمثمػو أـ بػاألجكد أـكػاف الالحنطة سػكاء أ الحنطة بحبٌ  كخمط حبٌ 
 تاؿ المشػترؾتجػرم عمیيػا أحكػاـ المػ ؽ الشػركة كالتتحٌقػ و الفي مثػؿ ذلػؾ كٌمػ فافٌ 

 یستمـز الربا. یتصالح الطرفاف بكجو ال مف أف دَّ بي  بؿ ال

 العقدّیة أحکام الشرکة غیر 
 ؼ فػػػي المػػػاؿ المشػػػترؾ إاٌل لػػػبعض الشػػػركاء التصػػرٌ  یجػػكز  ال :576مســـ لة 
 یجػػز  لممػػأذكف كلػػـ ؼ جػػاز ت بػػؿ لػػك أذف أحػػد الشػػریكیف فػػي التصػػرٌ برضػػا البػػاقیف

 المػػػػأذكف بالمقػػػػدار  یقتصػػػػر  أیضػػػػانت كیجػػػػب أف یػػػػأذف لػػػػو المػػػػأذكف أف لػػػػآلذف إاٌل 

ة عنػػػػد ت نعػػػػـ اإلذف فػػػػي الشػػػػيء إذف فػػػي لكازمػػػػو العرفٌیػػػػان ككیفػػػان المػػػأذكف فیػػػػو كٌمػػػػ
مػا یكػكف اإلذف لمشػخص فػي فربٌ  تيا تختمؼ حسب اخػتبلؼ المػكارداإلطبلؽ كلكنٌ 
كؿ د أصػدقائو كنػز إذنان لو عرفان في إسكاف أىمػو كعیالػو كأطفالػو كتػردٌ  سكنى الدار 

 ع.بى تَّ  أك بعضان فیي یمنع عنو كبٌلن   أفو إاٌل ذلؾ كمٌ  فیجكز  تالمعتاد ضیكفو بالمقدار 
 كالطریػػػؽ غیػػػر  تػػػابع مثػػػؿ البئػػػر  إذا كػػػاف االشػػػتراؾ فػػػي أمػػػر  :577مســـ لة 

 ان عرفان عمى عدـ االسػتئذاف جػاز ا كاف االنتفاع بو مبنیٌ كنحكىا ممٌ  النافذ كالدىمیز 

فالتصرٌ   لشریؾ.یأذف ا لـ ؼ كا 
كمػػا لػػك كانػػا  - ؼ مكجبػػان لػػنقص العػػیفإذا كػػاف تػػرؾ التصػػرٌ  :578مســ لة 

یػرض  ؼ فیػو كلػـفاذا امتنع أحػدىما مػف اإلذف فػي التصػرٌ  - مشتركیف في طعاـ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾضظ 

 . لیسمـ مف الضرر بتقسیمو رجع الشریؾ في ذلؾ إلى الحاكـ الشرعيٌ 
أحػػدىما مػػػف مػػػثبلن فتعاسػػرا كامتنػػع  إذا كانػػا شػػریكیف فػػي دار  :579مســ لة 

رجػػػع الشػػػریؾ إلػػػى  ل ذلػػػؾ إلػػػى الضػػػرر ؼ فیيػػػا بحیػػػث أدٌ بالتصػػػرٌ  اإلذف لآلخػػػر 
 ؼ األصمح حسب نظره.لیأذف في التصرٌ  الحاكـ الشرعيٌ 

ػػػإذا طمػػػب الشػػػریؾ بیػػػع مػػػا یترتٌػػػ :581مســـ لة  ـ ب عمػػػى قسػػػمتو نقػػػص لیقسَّ
 الشریؾ عمیو لك امتنع. الثمف تجب إجابتو كیجبر 

 أقسام الشرکة العقدّیة
 :ة عمى أنحاءالشركة العقدیٌ  ر تتصكٌ  :581مس لة 

 جػار تٌ فػاؽ بػیف شخصػیف مػثبلن عمػى االت كىػي االتٌ نػافشػركة العً  :لاألوّ  النحو

یحصػؿ مػف ذلػؾ مػف ربػح یككف بینيما ما  لتكٌسب بأعیاف مف أمكاليما عمى أفكا
ت كىػػػػذا النحػػػػك یمكػػػػف أف یقػػػػع عمػػػػى قسػػػػمیف یختمفػػػػاف فػػػػي جممػػػػة مػػػػف أك خسػػػػراف

 :كما سیأتيألحكاـ ا
بالماؿ المشػاع بینيمػا بأحػد  جار تٌ فاؽ شخصیف مثبلن عمى اال: اتٌ لاألوّ  القسم
ت كىػػػذا مػػػف العقػػػكد أك الحقػػػة لػػػو إلشػػػاعة فػػػي مرحمػػػة سػػػابقة عمػػػى العقػػػدأسػػػباب ا

 (.ةكة اإلذنیٌ الشر ) عنو بػ ر ة كنعبٌ اإلذنیٌ 
ـــاني القســـم ف مػػػف : إنشػػػاء شخصػػػیف مػػػثبلن المشػػػاركة فػػػي رأس مػػػاؿ مكػػػكٌ الث

 ةت كىػذا مػف العقػكد المعاكضػیٌ نػةة كشػركط معیٌ ب بػو بكیفٌیػكالتكٌسػ ر جاتٌ اليما لبلم
 رفیف إلػى الطػرؼ اآلخػر مػف الطػ بكػؿ   ة مػف المػاؿ المخػتٌص نو انتقػاؿ حٌصػلتضمٌ 
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 (.ةالشركة المعاكضیٌ ) عنو بػ ر ت كنعبٌ بنفس العقد
ــــاني النحــــو فػػػػاؽ بػػػػیف شخصػػػػیف مػػػػثبلن عمػػػػى ت كىػػػػي االتٌ شػػػػركة األبػػػػداف :الث

اطیف أك ٌیػػفقػا فػػي العمػػؿ كالخاالشػتراؾ فیمػػا یربحانػػو مػف حاصػػؿ عمميمػػا سػػكاء اتٌ 
 ؿ كػؿٌ مػا یحٌصػ كػؿٌ  ت كمف ذلؾ معاقدة شخصیف عمػى أفٌ اجاط كالنسٌ اختمفا كالخیٌ 

 منيما بالحیازة مف الحطب أك الحشیش مثبلن یككف مشتركان بینيما.
ت نعػـ لػك كبمػا حػازه مف الطرفیف بأجرة عممو كؿٌ  فیختٌص  تىذه الشركة باطمةك 

 نػة بػازاء نصػؼ منفعػة اآلخػر ة معیٌ بنصػؼ منفعتػو إلػى مػدٌ  صػالح أحػدىما اآلخػر 

فػي تمػؾ  منيمػا فیمػا یحصػمو اآلخػر  كاشترؾ كؿٌ  صحٌ  ة كقبؿ اآلخر إلى تمؾ المدٌ 
عػف نصػؼ منفعتػو إلػى  ت ككػذا لػك صػالح أحػدىما اآلخػر ة باألجرة أك الحیازةالمدٌ 
ة بػػػذلؾ أیضػػػان نصػػػؼ منفعتػػػو فػػػي تمػػػؾ المػػػدٌ  اآلخػػػر ف كصػػػالح ة بعػػػكض معػػػیٌ مػػػدٌ 

منيمػا نصػؼ أجرتػو  فقا فػي ضػمف عقػد الـز عمػى أف یعطػي كػؿٌ ت كلك اتٌ العكض
 ذلؾ ككجب العمؿ بالشرط. صحٌ  لآلخر 

فػاؽ بػیف طػرفیف مػثبلن عمػى أف یشػترم ت كىي االتٌ شركة الكجكه :الثالث النحو
منيمػػػػا بینيمػػػػا فیبیعانػػػػو  كػػػػؿٌ  منيمػػػػا متاعػػػػان نسػػػػیئة لنفسػػػػو كیكػػػػكف مػػػػا یبتاعػػػػو كػػػؿٌ 
الػػػثمف كیشػػػتركاف فیمػػػا یربحانػػػو منػػػوت كىػػػذه الشػػػركة باطمػػػة أیضػػػانت نعػػػـ یػػػاف كیؤدٌ 
یشاركو فیما اشػتراه بػأف یشػترم ليمػا  منيما صاحبو في أف ؿ كؿٌ یككٌ  بأس بأف ال

تيمػػا فػػاذا اشػػترل شػػیئان كػػذلؾ یكػػكف ليمػػا كیكػػكف الػػربح كالخسػػراف أیضػػان كفػػي ذمٌ 
 .  بینيما

یكػػكف  فػػؽ طرفػػاف مػػثبلن عمػػى أفیتٌ  ت كىػػي أف: شػػركة المفاكضػػةالرابــع والنحــ
منيمػا مػػف ربػح تجػارة أك فائػػدة زراعػة أك أجػرة عمػػؿ أك إرث  یحصػػؿ لكػؿ   مػا كػؿٌ 
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عمػػى أحػػدىما  غرامػػة كخسػػارة تػػردٌ  ذلػػؾ یكػػكف بینيمػػا ككػػذا كػػؿٌ  ة أك غیػػر أك كصػػیٌ 
 .تككف عمیيما معان 

و إف ربػح فقا فػي ضػمف عقػد الـز عمػى أٌنػكىذه الشركة باطمة أیضانت نعـ لك اتٌ 
ف خسػػر  أحػػدىما تػػدارؾ صػػاحبو نصػػؼ  أحػػدىما أعطػػى صػػاحبو نصػػؼ ربحػػو كا 

 كلـز العمؿ بو. خسارتو صحٌ 
نػة كانػت اثنػاف نفسػيما بعقػد كاحػد لعمػؿ كاحػد بػأجرة معیٌ  لػك آجػر  :582مس لة 

شػػجرة أك  عػػا معػػان اثنػػاف معػػان مباحػػان كمػػا لػػك اقتم ت ككػػذا لػػك حػػاز األجػػرة مشػػتركة بینيمػػا
اغترفػػا مػػاءن دفعػػة بآنیػػة كاحػػدة كػػاف مػػػا حػػازاه مشػػتركان بینيمػػا كلػػیس ذلػػؾ مػػف شػػػركة 

تعمػـ النسػبة  لػـ ة كمػا حػازاه بنسػبة عمميمػا كلػكـ األجػر ى تككف باطمة كتقسَّػاألبداف حتٌ 
 التصالح.  لزكمان  فاألحكط

 أحکام الشرکة العقدّیة
یجػػػاب كقبػػػكؿت كیكفػػػي قكليمػػػا ف إفػػػي عقػػػد الشػػػركة مػػػ دَّ بيػػػ ال :583مســـ لة 

 ت كتجرم فیيا المعاطاة أیضان.قكؿ أحدىما ذلؾ مع قبكؿ اآلخر( أك )اشتركنا
ة فػي في العقػكد المالٌیػ ما یعتبر  ة كؿٌ في الشركة العقدیٌ  یعتبر  :584مس لة 

ػػلً  كعػػدـ الحجػػر  االختیػػار المتعاقػػدیف مػػف البمػػكغ كالعقػػؿ ك   تصػػحٌ  ست فػػبلمىػػأك فى  وو فى سى
 عمیو مف أمكالو. س فیما حجر مً فٍ كالمجنكف كالمكره كالسفیو كالمي  يٌ شركة الصب
منيمػػا  لػك اشػترطا فػي عقػد الشػػركة أف یشػتركا فػي العمػؿ كػؿٌ  :585مسـ لة 

 جر أك یعمػػػؿ أحػػػدىما فقػػػط أك یعمػػػؿ ثالػػػث یسػػػتأ ان مػػػع اآلخػػػر  أك منضػػػمٌ مسػػػتقبٌلن 

نػػت الشػػركة نػػا العامػػؿ فػػاف كایعیٌ  لػػذلؾ كجػػب العمػػؿ عمػػى طبػػؽ الشػػرطت كلػػك لػػـ



 ططظ/  ام الشرکٌ الققدیٌّحکأ - كتاب الشركٌ

ف كانػػت إذف اآلخػر ؼ فػي رأس المػػاؿ بغیػر منيمػػا التصػرٌ  ألمٌ  یجػز  ة لػـإذنٌیػ ت كا 
ب منيمػػػا بالتكٌسػػػ ؼ كػػػؿ  تصػػػرٌ  ة فمقتضػػػى إطػػػبلؽ العقػػػد جػػػكاز الشػػػركة معاكضػػػیٌ 
 بالشركة.  یضرٌ  نحك ال برأس الماؿ بأمٌ 

 ر ممػو عمػى طبػؽ مػا ىػك المقػرٌ یجػب عمػى العامػؿ أف یكػكف ع :586مس لة 

 یشػػترم نسػػیئة كیبیػػع نقػػدانت أك یشػػترم مػػف المحػػؿٌ  أف - مػػثبلن  - رات فمػػك قػػرٌ بینيمػػا
لعمػػػػؿ بمػػػػا ىػػػػك يء مػػػػف ذلػػػػؾ لػػػػـز اػف شػػػػكجػػػػب العمػػػػؿ بػػػػو كلػػػػك لػػػػـ یعػػػػیٌ  الخػػػػاٌص 

 بالشركة.  یضرٌ  المتعارؼ عمى كجو ال
ا شػػرطاه أك عمػػؿ عمػػى خػػبلؼ مػػا ىػػك ؼ العامػػؿ عٌمػػلػػك تخٌمػػ :587مســ لة 

ت فػػػاف كانػػػت المعاممػػػة ةصػػػحٌ ب ذلػػػؾ  یضػػػرٌ تعػػػارؼ فػػػي صػػػكرة عػػػدـ الشػػػرط لػػػـ الم
ف كانػػت خاسػػرة أك تمػػؼ المػػاؿ ضػػمف العامػػؿ الخسػػارة  رابحػػة اشػػتركا فػػي الػػربح كا 

 أك التمؼ.
إطبلؽ الشػركة یقتضػي بسػط الػربح كالخسػراف عمػى الشػریكیف  :588مس لة 

اٌل  تبنسػػبة مالیيمػػا فػػاف تسػػاكل المػػاالف تسػػاكیا فػػي الػػربح كالخسػػراف اف الػػربح  كػػكا 
كػػاف ربحػػو  ت فمػػك كػػاف مػػاؿ أحػػدىما ضػػعؼ مػػاؿ اآلخػػر اف بنسػػبة المػػالیفكالخسػػر 

یعمػػػؿ أحػػػدىما  لػػػـ اء تسػػػاكیا فػػػي العمػػػؿ أك اختمفػػا أكسػػك  كضػػرره ضػػػعؼ اآلخػػػر 
 أصبلن.

ا تقتضػػیو نسػػبة المػػالیف لمػػف یقػػكـ بالعمػػؿ مػػف كلػػك اشػػترطت زیػػادة الػػربح عٌمػػ
الشػرط ككجػب  صػحٌ  مف عمؿ اآلخر  أك أىـٌ  الشریكیف أك الذم یككف عممو أكثر 

مف یككف  العامؿ منيما أك لغیر  ت كىكذا الحاؿ لك اشترطت الزیادة لغیر الكفاء بو
یكػكف تمػاـ الػربح ألحػدىما  ت كلك اشترطا أفمف عمؿ صاحبو أك أىـٌ   عممو أكثر
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یتػػرؾ مراعػػاة  فػػبل ة العقػػد إشػػكاؿأك یكػػكف تمػػاـ الخسػػراف عمػػى أحػػدىما ففػػي صػػحٌ 
 .مقتضی االحتیاط في ذلؾ

 یضػػمف التػػالؼ كػػبٌلن  یؾ العامػؿ فػػي رأس المػػاؿ أمػػیف فػبلالشػػر  :589ســ لة م
 أك تفریط. عد  أك بعضان مف دكف تى 

كة فػاف كػاف مأمكنػان عنػد عى العامؿ التمؼ مف ماؿ الشر لك ادٌ  :591مس لة 
اٌل  صػػػاحبو لػػػـ ف كیكػػػك  لػػػو رفػػػع أمػػػره إلػػػى الحػػػاكـ الشػػػرعيٌ   جػػػاز یطالبػػػو بشػػػيء كا 

كمػػا لػػك كػػاف بػػیف أمكالػػو  -  یكػػف مخالفػػان لمظػػاىر مػػا لػػـ القػػكؿ قػػكؿ العامػػؿ بیمینػػو
م أك عػى عمیػو التعػدٌ ت كىكػذا لػك ادٌ -تمفو بحریػؽ أصػابو كحػده دكف غیػره  عىفادٌ 

   . التفریط فأنكر
منيمػػا  لكػػؿ   ت فیجػػكز مػػف الطػػرفیف ة عقػػد جػػائز ذنٌیػػالشػػركة اإل :591مســ لة 

ت ككػذا ینفسػخ لعػركض تبطػؿ بػذلؾ الشػركة فػي رأس المػاؿ ال فسخو فینفسخ لكػف
أس س أك السفو كتبقى أیضػان الشػركة فػي ر مى بالفى  المكت كالجنكف كاإلغماء كالحجر 

 بانتيػػاء أمػػد الشػػركة أك ینفسػػخ إاٌل  ة فعقػػد الـز الا الشػػركة المعاكضػػیٌ ت كأٌمػػالمػػاؿ
ؼ بعػػػض الشػػػركط التػػػي كلػػػك مػػػف جيػػػة تخٌمػػػ ف لػػػو الخیػػػار بالتقایػػػؿ أك الفسػػػخ مٌمػػػ
 د.جعبلىا في ضمف العق

یکػكف ليػا أجػؿ معػٌیف  أف دَّ بيػ فبلة معاكضیٌ الشرکة كانت  إذا  :592مس لة 
یمػػػـز  بلفػػػة ا إذا كانػػػت إذنٌیػػػكأٌمػػػالزمػػػة إلػػػی حػػػیف انقضػػػائو  عندئػػػذو        كتکػػػكف

فأجؿ معیٌ ؿ ليا عى جٍ یي  أف منيمػا الرجػكع قبػؿ  لكػؿ   فیجػكز یکػف الزمػان  لـ عؿجي  ف كا 
بمعنػػػػى التزاميمػػػػا  - فإلػػػػى أجػػػػؿ معػػػػیٌ ت نعػػػػـ لػػػػك اشػػػػترطا عػػػػدـ فسػػػػخيا انقضػػػػائو



 عطظ/   القسمٌ وأحكاموا - ٌكتاب الشرك

الشػػػرط ككجػػػب العمػػػؿ بػػػو سػػػكاء جعػػػبل ذلػػػؾ  صػػػحٌ  - یفسػػػخاىا إلػػػى حینػػػو ال بػػػأف
ت كلكػف مػع ذلػؾ ارج الـزشرطان في ضمف نفس عقد الشركة أك في ضمف عقد خػ

ف كاف الفاسخ آثمان.تنفسخ بفسخ أیٌ   يما كا 
الشػػػریكیف  أحػػػد جػػػر تٌ ا ف بطػػػبلف عقػػػد الشػػػركة بعػػػد أفإذا تبػػػیٌ  :593مســـ لة 

ت ة الشػػػركة صػػػحٌ دان بصػػػحٌ ؼ مقٌیػػػیكػػػف اإلذف فػػػي التصػػػرٌ  لػػػـ بمػػػاؿ الشػػػركةت فػػػاف
ف كػػػاف اإلذف مقٌیػػػ تالمعاممػػػة كیرجػػػع ربحيػػػا إلیيمػػػا ة العقػػػد كػػػاف العقػػػد بصػػػحٌ  دان كا 

اٌل  صحٌ  ان فاف أجاز فضكلیٌ  بالنسبة إلى اآلخر    بطؿ.كا 

 القسمة وأحكامها
سػػكاء  تف منػػوشػترؾ فػػي جػػزء معػػیٌ ة المشػػاعة مػػف المػػاؿ المكىػي تعیػػیف الحٌصػػ

ـ المػػاؿ ة أك اقتضػػى تضػػییؽ دائرتػػو كمػػا إذا قٌسػػاقتضػػى إزالػػة الشػػیكع عنػػو بػػالمرٌ 
ت كىػي فػي قسػـ اثنػیف مػنيـ المشترؾ بیف أربعة أشػخاص إلػى قسػمیف یشػترؾ كػؿٌ 

ة عمػػى تعػػكیض بعػػض الحٌصػػ ت نعػػـ تشػػتمؿ قسػػمة الػػردٌ لیسػػت ببیػػع كال معاكضػػة
 ماؿ المشترؾ فتحتاج إلى المصالحة أك نحكىا.المشاعة بما ىك خارج عف ال

ت ةفػػي القسػػمة مػػف تعػػدیؿ السػػياـ بحسػػب القیمػػة كالمالٌیػػ دَّ بيػػ ال :594مســ لة 
 :ؽ باألنحاء الثبلثة التالیةكىك یتحقٌ 
ت ان أك مسػاحةكػیبلن أك كزنػان أك عػدٌ ة ٌیػ: تعدیؿ السػياـ بحسػب الكمٌ لألوّ ا النحو

 مػع السػيـ اآلخػر   سػيـ مسػاكو  ا إذا كاف كػؿٌ ت كمكردىا م( ى )قسمة اإلفرازكتسمٌ 

ت فتجرم في الصنؼ الكاحػد مػف الحبػكب ة أیضان ة مساكیان معو في المالیٌ في الكمیٌ 
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ئف الحدیثػػػة مػػػف كالمصػػػنكعات بالمكػػػا كاألدىػػػاف كاأللبػػػاف كفػػػي الػػػدراىـ كالػػػدنانیر 
ت ككػػػػذا فػػػػي األرض ارات كمكػػػػائف كنحكىػػػاكمنسػػػػكجات كسػػػیٌ  آالت كأدكات كأكانػػػي

 ـ. سیعة البسیطة بالشرط المتقدٌ الك 
اٌل  تتيػاة لمسياـ دخبلن في مالیٌ ىذا إذا لـ تكف لميیئة االجتماعیٌ  فیيػا  تجػر   لػـكا 

تجػرم فػي طاقػة عبػاءة  بالشػركاءت فػبل سػتمزاميا الحیػؼ كالضػرر ال قسػمة اإلفػراز 
تصػمح  قة لك أفرزت بعض أجزائيا لػـرض ضیٌ ادة كاحدة أك قطعة أكاحدة أك سجٌ 

 .ء مثبلن لمبنا
بلن مػػف شػػیئیف : تعػػدیؿ السػػياـ بجعػػؿ بعضػػيا أك جمیعيػػا متشػػكٌ الثــاني النحــو

ت كمكردىػػا مػػا إذا كػػاف المػػاؿ المشػػترؾ ى )قسػػمة التعػػدیؿ(أك أشػػیاء مختمفػػة كتسػػمٌ 
ؿ السػػياـ ة كلكػػف أمكػف تعػػدیمشػتمبلن عمػػى أشػیاء مختمفػػة مػف حیػػث القیمػػة كالمالٌیػ

اثنػاف فػي ثبلثػة أغنػاـ قػد سػاكل أحػدىا  ت كما إذا اشػترؾفیيا عمى النحك المذككر
ت أك اشػترؾ شخصػاف فػي جعػؿ الكاحػد سػيمان كاالثنػاف سػيمان اآلخریف في القیمة فی

 ة في القیمة.كقد ساكل اثناف منيا البقیٌ  ادة كحانكت كغنـ كبقر ارة كسجٌ سیٌ 
ـــث النحـــو ـٌ الثال مػػػف المػػػاؿ مػػػع بعػػػض السػػػياـ  مقػػػدار  : تعػػػدیؿ السػػػياـ بضػػػ

ارتاف ت كمػػا إذا كانػػت بػػیف اثنػػیف سػػیٌ )قسػػمة الػػرٌد(ى كتسػػمٌ  خػػر لیعػػادؿ الػػبعض اآل
إلػػػى  و إذا ضػػػـٌ فاٌنػػػ تخػػػرل خمسػػػمائة دینػػػاركقیمػػػة األي  قیمػػػة إحػػػداىما ألػػػؼ دینػػػار 

 الثانیة مأتاف كخمسكف دیناران یحصؿ التساكم البلـز في مقاـ القسمة.
القسػمة   نحػك كاحػد مػفى فیيػا إاٌل یتػأتٌ  األمكاؿ المشتركة قػد ال :595مس لة 
قسػػمة  ىیتػػأتٌ  فػػي مثمػػو ال فػػافٌ  تـ آنفػػان ارتیف المتقػػدٌ كمػػا فػػي مثػػاؿ السػػیٌ  كقسػػمة الػػردٌ 
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كمػا إذا  ى فیيا نحكاف مف القسمة كقسػمة التعػدیؿ كالػردٌ ت كقد یتأتٌ كالتعدیؿ اإلفراز 
خػػػرییف مػػػف األي  كقیمػػػة كػػػؿ   ارات قیمػػػة إحػػػداىا ألػػػؼ دینػػػار كػػػاف بینيمػػػا ثػػػبلث سػػػیٌ 
فتكػػػكف مػػػف  ریػػػاف سػػػيمان خكلػػػى سػػػيمان كاألي تجعػػػؿ األي  كف أفخمسػػػمائة دینػػػارت فػػػیم

خػرل خػرییف سػيمان كاألي كلػى مػع كاحػدة مػف األي تجعػؿ األي  قسمة التعدیؿت كیمكػف أف
 .سيمان فتككف مف قسمة الردٌ  منيما مع خمسمائة دینار 

ت كما إذا اشترؾ اثناف في مائػة كیمػك غرامػان مػف فیيا األنحاء الثبلثة ىكقد تتأتٌ 
يػػػا خمسػػػة قیمت مػػػف الشػػػعیر  ان مػػػع مائػػػة كیمػػػك غرامػػػ ا عشػػػرة دنػػػانیر ة قیمتيػػػالحنطػػػ
 دینػاران فػاذا قسػمت كػؿٌ  ص قیمتيػا خمسػة عشػر ٌمػمػف الحي كمائة كیمك غراـ  دنانیر 
ف كاحػػدة سػػيمان  جعمػػت الحنطػػة مػػع الشػػعیر  منيػػا بانفرادىػػا كانػػت قسػػمة إفػػرازت كا 
ف جعػػػػؿ الحي ص سػػػػيمان كانػػػػت قسػػػػمة تعػػػػدیؿٌمػػػػكالحي  سػػػػيمان  ص مػػػػع الشػػػػعیر ٌمػػػػت كا 

ة الجمیػػع مػػع صػػحٌ یحکػػـ بك ت سػػيمان كانػػت قسػػمة الػػردٌ  كالحنطػػة مػػع خمسػػة دنػػانیر 
 مع إمكاف غیرىا. ى قسمة الردٌ حتٌ  تالتراضي

السػػػياـ بعػػػد أف كانػػػػت  بمقػػػػدار فػػػػي القسػػػمة العمػػػـ  ال یعتبػػػر  :596مســـ لة 
ثبلثػة أقسػاـ برة مف حنطة مجيكلة الكزف بػیف ثبلثػة فجعمػت ت فمك كانت صي لةدَّ عى مي 

ت أك كانػػت بیػػنيـ عرصػػة أرض متسػػاكیة األجػػزاء بمكیػػاؿ مجيػػكؿ المقػػدار لػػةمعدَّ 
طكليػا كػـ  یدرل أفٌ  بخشبة أك حبؿ ال متساكیة المقدار قیمة فجعمت ثبلثة أجزاء 

 .ذراع صحٌ 
ت فػػػاف كانػػػت حػػػد الشػػػریكیف القسػػػمة بأحػػػد أقسػػػامياإذا طمػػػب أ :597مســـ لة 

 یجبػػػر  االمتنػػاع عنيػػا كلػػـ فممشػػػریؾ اآلخػػر  ر أك كانػػت مسػػتمزمة لمضػػر  قسػػمة ردٌ 

 تكػف قسػمة ردٌ  (ت بخػبلؼ مػا إذا لػـى القسمة )قسمة تراضو مٌ تنعت كتسام عمیيا لك
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ى ت كتسػمٌ ا الممتنػع لػك طمبيػا الشػریؾ اآلخػرعمیيػ و یجبر فانٌ  مستمزمة لمضرر  كال
مة قسػػػ یمكػػػف فیػػو إاٌل  ا الت فػػاف كػػػاف المػػاؿ المشػػػترؾ مٌمػػ( القسػػمة )قسػػمة إجبػػػار

 قسػمة اإلفػراز ا فیمػا أمكػف كمتاىمػا فػاف طمػب ت كأٌمػأك التعػدیؿ فػبل إشػكاؿ اإلفراز 

  .عمیيا الممتنعت بخبلؼ ما إذا طمب قسمة التعدیؿ یجبر 
 كتمػػػر  فػػػاذا كانػػػا شػػػریكیف فػػػي أنػػػكاع متسػػػاكیة األجػػػزاء قیمػػػة كحنطػػػة كشػػػعیر 

ف الممتنػػػع ر أجبػػػ انفراده قسػػػمة إفػػراز نػػػكع بػػ كزبیػػب فطمػػػب أحػػدىما قسػػػمة كػػؿٌ  ت كا 
ت ككػػػذا إذا كانػػػت بینيمػػػا قطعتػػػا یجبػػػر بحسػػػب القیمػػػة لػػػـطمػػػب قسػػػمتيا بالتعػػػدیؿ 

 الممتنػػع لػك طمػػب أحػد الشػػریكیف قسػمة كػػؿ   و یجبػر انػاف فاٌنػػأرض أك داراف أك دكٌ 
ت نعػػػـ لػػػك كانػػػت قسػػػمتيا إذا طمػػػب قسػػػمتيا بالتعػػػدیؿ یجبػػػر  ه كلػػػـمنيػػػا عمػػػى حػػػدٌ 

الممتنػػػع عمػػػى الثانیػػػة إف  يا بالتعػػػدیؿ أجبػػػر دكف قسػػػمت منفػػػردة مسػػػتمزمة لمضػػػرر 
 كلى. طمبيا أحد الشریكیف دكف األي 

ذات عمػػػك كسػػػفؿ كأمكػػػف قسػػػمتيا  إذا اشػػػترؾ اثنػػػاف فػػػي دار  :598مســـ لة 
ت كالسػػفؿ تو مػػف العمػػكحٌصػػ منيمػػا بمقػػدار  عمػػى نحػػك یصػػؿ إلػػى كػػؿ   قسػػمة إفػػراز 

ت سػػػػفؿ بالتعػػػػدیؿكال تو مػػػػف العمػػػكمنيمػػػا حٌصػػػػ كقسػػػمتيا عمػػػػى نحػػػك یحصػػػػؿ لكػػػػؿ  
ت فػػػاف طمػػػػب أحػػػػد السػػػػفؿ كلآلخػػػر  كقسػػػمتيا عمػػػػى نحػػػك یحصػػػػؿ ألحػػػدىما العمػػػػك

لػػك  یجبػػر ت كال لػػك امتنػع اآلخػػر  یجبػر  سػػتمـز الضػػرر ؿ كلػـ یالشػریكیف النحػػك األكٌ 
 ؿ كعػدـ اسػتمزامو الضػرر ت ىػذا مػع إمكػاف النحػك األكٌ طمب أحد النحكیف اآلخریف

فػي النحػكیف األخیػریف  األمر  كانحصار  الضرر ا مع عدـ إمكانو أك استمزامو كأمٌ 
لػػػك  ت نعػػـامتنػػػع بخػػبلؼ الثػػاني لػػك اآلخػػر  ؿ فمػػك طمبػػو أحػػػدىما یجبػػر ـ األكٌ قػػدٌ فی

اٌل  كال الردٌ  یستمـز الضرر  إذا لـ فیو یجبر  األمر  انحصر   . كما مرٌ  یجبر   لـكا 
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بػػػػیف جماعػػػػة  ذات بیػػػػكت أك خػػػػاف ذات حجػػػػر  لػػػػك كانػػػػت دار  :599مســــ لة 
مػػػػف جيػػػػة   إذا اسػػػػتمـز الضػػػػرر ت إاٌل البػػػػاقكف بعػػػػض الشػػػػركاء القسػػػػمة أجبػػػػر طمػػػػب ك 

 ضیقيما ككثرة الشركاء.
فقسػػمتو  إذا كػػاف بینيمػػا بسػػتاف مشػػتمؿ عمػػى نخیػػؿ كأشػػجار  :611مســ لة 

ت بخػػبلؼ اآلخػػر إذا طمبيػػا أحػػدىما یجبػػر  بػػار بأشػػجاره كنخیمػػو بالتعػػدیؿ قسػػمة إج
عمیيػػا  یجبػػر  يػػا قسػػمة تػػراض الفانٌ  ةو دى ًحػػ عمػػى مػػف األرض كاألشػػجار  قسػػمة كػػؿ  
 الممتنع. 

مػف األرض  قسػمة كػؿ   إذا كانت بینيما أرض مزركعػة یجػكز  :611مس لة 
ت كتكػػكف القسػػمة قسػػمة إجبػػار ةو دى عمػػى ًحػػ - صػػیبلن كػػاف أك سػػنببلن قى  -     كالػػزرع

ت  إذا انحصػػر الممتنػػع عمیيػػا إاٌل  یجبػػر  ا قسػػمتيما معػػان فيػػي قسػػمة تػػراض الكأٌمػػ
صػػیبلن أك ت ىػػذا إذا كػػاف الػػزرع قى عمیيػػا فیيػػا فیجبػػر  خالیػػة عػػف الضػػرر القسػػمة ال
یمكػػف تعػػػدیؿ  الجممػػة بحیػػث لػػـان فػػي ان مػػدفكنان أك مخضػػرٌ ا إذا كػػاف حٌبػػسػػنببلن كأٌمػػ

و ال السياـ فبل إشكاؿ في قسمة األرض كحدىا كبقاء الزرع عمػى إشػاعتو كمػا أٌنػ
قسػػمة األرض بزرعيػػا  ت كفػػي جػػكاز بٌلن قسػػمة الػػزرع مسػػتق فػػي عػػدـ جػػكاز  إشػػكاؿ

فػػراز لزكمػػان كاألحػػكط  تبحیػػث یجعػػؿ مػػف تكابعيػػا إشػػكاؿ  قسػػمة األرض كحػػدىا كا 

 الزرع بالمصالحة.
ت فػػاف أمكػػف دة متجػػاكرة أك منفصػػمةإذا كانػػت بیػػنيـ دكػػاكیف متعػػدٌ  :612مســ لة 
مػػػنيـ قسػػػمة  منيػػػا بػػػانفراده كطمبيػػػا بعػػػض الشػػػركاء كطمػػػب بعػػػض آخػػػر  قسػػػمة كػػػؿ  

ـ أك أزیػػد یقػػدٌ  اف تػػاـٌ مػػنيـ فػػي دٌكػػ ة كػؿ  ف حٌصػػعضػيا فػػي بعػػض بالتعػػدیؿ لكػػي یتعػػیٌ ب
  إذا انحصػرت القسػمة الخالیػة عػف الضػرر ت إاٌل البعض اآلخػر ر بى جٍ ؿ كیي ما طمبو األكٌ 
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 ؿ.األكٌ  في النحك الثاني فیجبر 
یقبػؿ القسػمة الخالیػة عػف  لػـ ااـ كشػبيو مٌمػإذا كاف بینيما حمٌ  :613مس لة 

ت نعػػػػـ لػػػػك كػػػػاف كبیػػػػران بحیػػػػث یقبػػػػؿ االنتفػػػػاع بصػػػػفة الممتنػػػػع یجبػػػػر  لػػػػـ ضػػػػرر ال
 .الممتنع أجبر  آخر  كلك باحداث مستكقد أك بئر  ة مف دكف ضرر امیٌ الحمٌ 

یصػػمح  مػػثبلن كىػػك ال مػػف دار  لشػػریكیف عشػػر لػػك كػػاف ألحػػد ا :614مســ لة 
سػمة بغػرض القت فمك طمػب ىػك ىك بالقسمة دكف الشریؾ اآلخر ر لمسكنى كیتضرٌ 
 . ىك لك طمبيا اآلخر یجبر  شریكو كلـ صحیح یجبر 

ب نقصػػاف فػػي العػػیف ترتٌػػ المػػانع عػػف اإلجبػػار  یكفػػي فػػي الضػػرر  :615مســ لة 
فأك القیمة بسبب القسمة بما ال یتسػام ة یسػقط المػاؿ عػف قابمٌیػ لػـ ح فیػو فػي العػادة كا 

 ة.االنتفاع بالمرٌ 
 ت كیكتفػػػیالقرعػػةإجػػػراء  َـّ ثيػػ ؿ السػػػياـفػػي القسػػػمة مػػف تعػػدی دَّ بيػػػ ال :616مســ لة 

ف  یؿ مػػػػف غیػػػػر بالتراضػػػػي بعػػػػد التعػػػػد ف األحػػػػكط اسػػػػتحبابان اكػػػػحاجػػػػة إلػػػػى القرعػػػػة كا 
 .ىاإجراء
كمػػػا إذا كػػػانكا  - فػػػاف كانػػػت حصػػػص الشػػػركاء متسػػػاكیة :ة التعػػػدیؿا كیفٌیػػػأٌمػػػ

یعػدؿ السػياـ بعػػدد  - مػنيـ ثمػػث كىكػذا منيمػا نصػػؼ أك ثبلثػة كلكػؿ   اثنػیف كلكػؿ  
ـ متسػػػاكیات إف ت فیجعػػؿ سػػػيمیف متسػػاكییف إف كػػانكا اثنػػػیف كثبلثػػة أسػػيرؤكسالػػ

ت فػػاذا كانػػت قطعػػػة زه عػػف غیػػرهمی ػػسػػيـ بعبلمػػة تي  ت كیعمػػـ كػػؿٌ كػػانكا ثبلثػػة كىكػػذا
أرض متسػاكیة األجػػزاء قیمػػة بػػیف ثبلثػػة مػثبلن تجعػػؿ ثػػبلث قطػػع متسػػاكیة بحسػػب 

   .انیة كالثالثة الثالثةخرل الثكلى كاألي بینيا إحداىا األي  ز المساحة كیمیٌ 
ذا كانػػػػت دار  مشػػػػتممة عمػػػػى بیػػػػكت بػػػػیف أربعػػػػة مػػػػثبلن تجعػػػػؿ أربعػػػػة أجػػػػزاء  كا 
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ة ة كالغربٌیػػػػػكالقطعػػػػة الشػػػػػرقیٌ  ز منيػػػػا بممٌیػػػػػ كػػػػػؿٌ  ز میَّػػػػػمتسػػػػاكیة بحسػػػػػب القیمػػػػة كتي 
   .ةة المحدكدات بحدكد كذائیٌ ة كالجنكبیٌ كالشمالیٌ 

ف كانػػت الحصػػص متفاكتػػة ثبلثػػة سػػدس لعمػػرك  كمػػا إذا كػػاف المػػاؿ بػػیف - كا 
ت ففػػػي المثػػػاؿ الحصػػػص یجعػػػؿ السػػػياـ عمػػػى أقػػػؿٌ  -  كثمػػػث لزیػػػد كنصػػػؼ لبكػػػر

 . منيا بعبلمة كما مرٌ  عمـ كؿٌ ة كتي السياـ ستٌ 
دة تختمػػؼ بحسػػب األغػػراض و إذا أمكػػف تعػػدیؿ السػػياـ عمػػى أنػػكاع متعػػدٌ إٌنػػ َـّ ثيػػ

یؿ السػياـ ذلػؾ فػي مثػاؿ األرض المػذككرة حیػث یمكػف تعػد ر ة كما یتصكٌ العقبلئیٌ 
اف حصػػػؿ ث كنحكىػػػا فػػػع كالمسػػػتطیؿ كالمثٌمػػػة مختمفػػػة كػػػالمربٌ عمػػى أشػػػكاؿ ىندسػػػیٌ 

اٌل ت التراضي بنكع التعدیؿ فيك   بالقرعة. ف منو إاٌل أحد عمى نكع معیٌ  یجبر   الكا 
كىػػػك فیمػػػا إذا كانػػػت الحصػػػػص  - ؿففػػػي األكٌ  :ة القرعػػػة بعػػػد التعػػػػدیؿا كیفٌیػػػأٌمػػػك 

ثنػػػیف كثػػػبلث إف الشػػػركاء رقعتػػػاف إذا كػػػانكا اتؤخػػػذ رقػػػاع بعػػػدد رؤكس  - متسػػاكیة
یكتب عمیيػا أسػماء الشػركاء عمػى إحػداىا زیػد  بیف أف ر ت كیتخیٌ كانكا ثبلثة كىكذا

یكتػػػب عمیيػػػا أسػػػماء  كبػػػیف أف تكىكػػػذا كعمػػػى الثالثػػػة بكػػػر  خػػػرل عمػػػرككعمػػػى األي 
   .لثاني كعمى الثالثة الثالث كىكذاخرل اؿ كعمى األي السياـ عمى إحداىا األكٌ 

ت فػػػاف كتػػػب یشػػػاىدىا فیخػػرج كاحػػػدة كاحػػدة مػػف لػػػـ كیػػػؤمر  ش كتسػػتر شػػػكَّ تي  َـّ ثيػػ
خػػػرج رقعػػػة باسػػػـ ذلػػػؾ ؿ مػػػثبلن كیف أحػػػد السػػػياـ كػػػاألكٌ عمیيػػػا أسػػػماء الشػػػركاء یعػػػیٌ 

مػػف خػػػرج اسػػػمو  ت فكػػػؿٌ مػػف خػػػرج اسػػمو یكػػكف ىػػػذا السػػيـ لكػػػؿٌ  السػػيـ بقصػػػد أف
 خػرل لػذلؾ السػيـ فكػؿٌ عػة أي ف السػيـ الثػاني كیخػرج رقیعػیٌ  َـّ ثيػ تیككف ذلؾ السيـ لو

ف كتػػب عمیيػا أسػػماء السػياـ یعػػیٌ مػف خػػرج اسػمو كػػاف السػيـ لػػو كىكػذا ف أحػػد ت كا 
یخػػرج رقعػػة  َـّ ثيػػ تسػػيـ خػػرج اسػػمو كػػاف ذلػػؾ السػػيـ لػػو الشػػركاء كیخػػرج رقعػػة فكػػؿٌ 
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 كىكذا.  خرل لشخص آخر أي 
ـ كىػػك مػػا كانػػت الحصػػص متفاكتػػة كمػػا فػػي المثػػاؿ المتقػػدٌ  - ا فػػي الثػػانيكأٌمػػ
فتؤخػذ أیضػان  - الحصػص كىػك السػدس و یجعؿ السياـ عمػى أقػؿٌ ـ أنٌ تقدٌ  الذم قد

ف فیيػا كتابػة أسػمائيـ فیكتػب مػثبلن عمػى إحػداىا رقاع بعػدد رؤكس الشػركاء كیتعػیٌ 
مػف  كػؿٌ  ت كیقصػد أفٌ مػرٌ  كمػا كتسػتر  خرل عمرك كعمى الثالثػة بكػر زید كعمى األي 

یمیػو  تو كاف لو أیضان مػاماـ حصٌ یكف ت فاف لـخرج اسمو عمى سيـ كاف لو ذلؾ 
ؿ فػػػػاف كػػػاف عمیيػػػػا اسػػػػـ یخػػػػرج إحػػػػداىا عمػػػى السػػػػيـ األكٌ  َـّ ثيػػػ تیكمػػػػؿ تماميػػػػا بمػػػا

خرل عمى السيـ الثػاني فػاف كػاف عمیيػا اسػـ یخرج أي  َـّ ثي  تف لوصاحب السدس تعیٌ 
ت كیبقػى الرابػع كالخػامس كالسػادس لصػاحب احب الثمث كاف الثاني كالثالػث لػوص

   .اج إلى إخراج الثالثة یحتالنصؼ كال
ف كػػاف عمیيػػا اسػػـ صػػاحب النصػػؼ كػػاف لػػو الثػػاني كالثالػػث كال رابػػع كیبقػػى كا 

ف كػػاف مػػػا خػػرج عمػػى السػػػيـ األكٌ األخیػػراف لصػػاحب الثمػػػث ؿ صػػاحب الثمػػػث ت كا 
خرل عمػى السػيـ الثالػث فػاف خػرج اسػـ صػاحب یخرج أي  َـّ ثي  تؿ كالثاني لوكاف األكٌ 

ف خػرج صػاحب ة األخیػرة لصػاحب النصػؼثػالسدس كاف ذلؾ لػو كیبقػى الثبل ت كا 
ت كقػس امس لػو كیبقػى السػادس لصػاحب السػدسالنصؼ كاف الثالث كالرابع كالخػ

 عمى ذلؾ غیرىا.
نٌ ةة خاٌصػػػػػلیسػػػػت لمقرعػػػػة كیفٌیػػػػ :617مســــ لة  ة تابعػػػػػة مػػػػا تكػػػػكف الكیفٌیػػػػت كا 

ة لػیس إلرادة المخمػػكؽ مدخمٌیػػ لمكاضػعة القاسػػـ كالمتقاسػمیف باناطػػة التعیػیف بػػأمر 
ت سػػػكاء كػػػاف بكتابػػػة رقػػػاع أك إعػػػبلـ شػػػأنو إلػػػى الخػػػالؽ جػػػؿَّ  ضػػػان لؤلمػػػر فیػػػو مفكٌ 

 ذلؾ. عبلمة في حصاة أك نكاة أك كرؽ أك خشب أك غیر 
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فػػػي  - إذا بنػػػكا عمػػػى التقسػػػیـ كعػػػدلكا السػػػياـ كأكقعػػػكا القرعػػػة :618مســـ لة 
 بعػدىا فضػبلن  یحتػاج إلػى تػراض آخػر  ت القسػمة كالفقػد تٌمػ - مػكرد الحاجػة إلیيػا

 . ؼ عمى المصالحة أك نحكىا كما مرٌ تتكقٌ  ت نعـ في قسمة الردٌ إنشائو عف
إذا طمػػػػػب بعػػػػػض الشػػػػػركاء الميایػػػػػاة فػػػػػي االنتفػػػػػاع بػػػػػالعیف  :619مســـــ لة 

مػػثبلنت  كذاؾ فػػي شػػير  ذا فػػي شػػير یسػػكف ىػػ ا بحسػػب الزمػػاف بػػأفٌمػػت إالمشػػتركة
مػػػػثبلنت  نيٌ كذاؾ فػػػي التحتػػػػا الفكقػػػػانيٌ یسػػػكف ىػػػػذا فػػػي  ا بحسػػػػب األجػػػزاء بػػػػأفٌمػػػكا  
مػػع التراضػػي لكػػف  ت نعػػـ یصػػحٌ إذا امتنػػع یجبػػر  یمػػـز عمػػى شػػریكو القبػػكؿ كلػػـ لػػـ

ا فػي شػػركة ت كأٌمػالرجػكعت ىػذا فػي شػركة األعیػافمنيمػا  لكػؿ   ت فیجػكز لػیس بػبلـز
ت نعػػـ لػػك حكػػػـ الزمػػػة يػػا فیيػػػا أیضػػان غیػػر إفرازىػػػا بالميایػػاة لكنٌ  المنػػافع فینحصػػر 

. ألجؿ حسـ النزاع كالجداؿ یجبر بيا في مكرد  الحاكـ الشرعيٌ   الممتنع كتمـز
ألحػد مػػف  ت لزمػت كلػیسالقسػمة فػي األعیػاف إذا كقعػػت كتٌمػ :611مسـ لة 

بطاليػػػػػا بالتراضػػػػػي ت بػػػػػؿ لػػػػػیسالشػػػػركاء إبطاليػػػػػا كفسػػػػػخيا عػػػػػدـ لت ليػػػػػـ فسػػػػػخيا كا 
 ة اإلقالة فیيا.مشركعیٌ 

عمػرك معػان ت فػاذا كػاف لزیػد ك تشرع القسمة في الدیكف المشتركة ال :611مس لة 
دیػػػػكف عمػػػػى النػػػػاس بسػػػػبب یكجػػػػب الشػػػػركة كػػػػاإلرث فػػػػأرادا تقسػػػػیميا قبػػػػؿ اسػػػػتیفائيا 

ألحػدىما كمػا عمػى البػػادم مػثبلن  ماىا سػيمیف متعػادلیف كجعػبل مػا عمػى الحاضػر فقسَّػ
 منيمػا یكػكف ليمػا ككػؿٌ  ؿ كػؿٌ حٌصػ مػا ت فكػؿٌ بػؿ تبقػى عمػى إشػاعتيا تفػرز  لػـ لآلخػر 

ف عمػى أحػػد كاسػتكفى أحػػدىما ٍیػػت كلػك اشػػتركا فػي دى ایبقػػى عمػى النػػاس یكػكف بینيمػػ مػا
تو یأخػذه كفػاءن كأداءن لحٌصػ یكػكف مػا مػف الػدائف كالمػدیكف أف بأف قصد كػؿٌ  - توحصٌ 

 ة المػػدیكف إشػػكاؿة الشػػریؾ فػػي ذٌمػػنػػو لػػو كبقػػاء حٌصػػففػػي تعیٌ  - ف المشػػترؾیٍ مػػف الػػدَّ 
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 .االحتیاط فیو مقتضییترؾ مراعاة  فبل
ـ التعػػدیؿ د الشػػریكیف الغمػػط فػػي القسػػمة أك عػػدعػػى أحػػلػػك ادٌ  :612مســ لة 
اه انتقضػػت ت فػػاف أقیمػػت عمػػى دعػػك نػػة بالبیٌ تسػػمع دعػػكاه إاٌل  ال اآلخػػر  فیيػػا كأنكػػر 

ف  نة كاف لو إحبلؼ الشریؾ.تكف بیٌ  لـ القسمة كأعیدت مف جدیدت كا 
ـز عػػػدـ فػػػي عقػػػد ال إذا اشػػػترط أحػػػد الشػػػریكیف عمػػػى اآلخػػػر  :613مســـ لة 

إلػػى أف ینتيػػي  تجػػب اإلجابػػة عمیػػو إلػػى القسػػمة حینئػػذو  ینػػو لػػـالقسػمة إلػػى أجػػؿ بع
 األجؿ.

ة ة ىػػذا بیػػت كفػػي حٌصػػفػػي حٌصػػ ـ الشػػریكاف فصػػار إذا قٌسػػ :614مســ لة 
یكػف لمثػاني منعػو  لػـ اف یجػرم مػاء أحػدىما عمػى اآلخػر كقػد كػ بیػت آخػر  اآلخػر 

لبیػػػت ت كمثػػػؿ ذلػػػؾ لػػػك كػػػاف مسػػػمؾ االمػػػاء عنػػػو  إذا اشػػػترطا حػػػیف القسػػػمة ردٌ إاٌل 
 . رمف الدا الكاقع ألحدىما في نصیب اآلخر 

 مػع اشػتراطيا قسػمة الكقػؼ بػیف المكقػكؼ عمػیيـ إاٌل  ال تصحٌ  :615مس لة 
تقسػػیمو بمعنػػى  ت نعػػـ یجػػكز بیػػنيـ أك مطمقػػان  عنػػد كقػػكع التشػػاحٌ مػػف قبػػؿ الكاقػػؼ 

یكػػف ذلػػؾ منافیػػان  لػػـ قسػػـ منػػو بػػبعض المكقػػكؼ عمػػیيـ مػػا تخصػػیص انتفػػاع كػػؿٌ 
 اقؼ. لشرط الك 

الكقؼ عف الممؾ المطمؽ بالقسػمة بػأف كػاف ممػؾ  إفراز  یصحٌ  :616مس لة 
ت كقػػؼ عػػف كقػػؼ آخػػر إفػػراز   جػػكزت بػػؿ یع كقفػػان كنصػػفو ممكػػان كاحػػد نصػػفو المشػػا

 تػو مػثبلن كاآلخػر یٌ تو عمػى ذرٌ كىك فیما إذا كاف ممؾ بیف اثنیف فكقؼ أحػدىما حٌصػ

م لػػذلؾ ت كالمتصػدٌ بالقسػػمة اآلخػر أحػدىما عػػف  إفػػراز  ز تػػو فیجػك یٌ تو عمػى ذرٌ حٌصػ
 البطكف البلحقة. المكجكدكف مف المكقكؼ عمیيـ ككليٌ 
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 كتاب المضاربة

 إلػػى اآلخػػر یػػدفع أحػػدىما  عقػػد كاقػػع بػػیف شخصػػیف عمػػى أف :بة ىػػيالمضػػار 

 یككف الربح بینيما. ماالن لیعمؿ بو عمى أف
 : مكرفي المضاربة أي  یعتبر  :617مس لة 

لفػظ  المالؾ كالقبكؿ مف العامؿت كیكفي فػي اإلیجػاب كػؿٌ  : اإلیجاب مفلاألوّ 
كتجػرل  ( كشػبيوت: )ضػاربتؾ( أك )قارضػتؾ( كفػي القبػكؿ )قبمػتیفیده عرفان كقكلو

ذا كقعػػػت فضػػػكالن مػػػف  تبالمعاطػػػاة فتصػػػحٌ  تة فػػػي المضػػػاربةالمعاطػػػاة كالفضػػػكلیٌ  كا 
 باجازتيما. ك العامؿ تصحٌ طرؼ المالؾ أ

 مف المالؾ كالعامؿ. في كؿ  كالرشد  ختیار : البمكغ كالعقؿ كاالالثاني
فػػػػي المالػػػػؾ دكف العامػػػػؿ إذا  تبػػػػر مػػػػا یعس فيػػػػك إنٌ مىػػػػمػػػػف فى  ر ٍجػػػػا عػػػػدـ الحى أٌمػػػػك 
 عمیيا. فو في أمكالو التي حجر تستمـز المضاربة تصرٌ  لـ

مػف نصػؼ أك  منيمػا مػف الػربح بالكسػكر  ة كػؿ  : أف یكػكف تعیػیف حٌصػالثالث
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 ینصرؼ إلیو اإلطبلؽ. كف ىناؾ تعارؼ خارجيٌ یك  أفإاٌل  تثمث أك نحك ذلؾ
نػػان فمػػك یكػػكف معیٌ  أف یعتبػػر  دران ككصػػفانت كالیكػػكف المػػاؿ معمكمػػان قػػ أف :الرابــع
( تؾضػػػارب: )كالصػػػفات كقػػػاؿ مػػػف حیػػػث القػػػدر المالػػػؾ مػػػالیف متسػػػاكییف  أحضػػػر 

ف كاف األحكط تتبأحدىما صحٌ   نان.أف یككف معیٌ  استحبابان  كا 
 تصػػػحٌ  لػػـ منػػو ألجنبػػيٌ  فمػػك شػػرط مقػػدار  تبح بینيمػػایكػػكف الػػر  أف :الخــامس

فػػؽ عمیيػػا فػػػي ؽ بالتجػػػارة المتٌ  إذا اشػػترط عمیػػو القیػػػاـ بعمػػؿ متعٌمػػإاٌل  تالمضػػاربة 
 المضاربة.

فمػػك دفػػع إلػػى شػػخص مػػاالن لیصػػرفو  تیكػػكف االسػػترباح بالتجػػارة أف :الســادس
لػػػػؾ كیكػػػػكف أك األنعػػػػاـ أك نحػػػػك ذ فػػػػي االسػػػػترباح بالزراعػػػػة أك بشػػػػراء األشػػػػجار 

اغ مػػػثبلن مػػػاالن أك الصػػػبٌ  از اخ أك الخٌبػػػالحاصػػػؿ كالنتػػػاج بینيمػػػا أك دفػػػع إلػػػى الطٌبػػػ
كلكػػف یمكػػف  تلیصػػرفكه فػػي حػػرفتيـ كیكػػكف الػػربح كالفائػػدة بینيمػػا لػػـ تقػػع مضػػاربة

 تصحیحيا جعالة. 
أف یكػػػكف العامػػػؿ قػػػادران عمػػػى التجػػػارة فیمػػػا كػػػاف المقصػػػكد مباشػػػرتو  :الســـابع

 .اجزان عنو لـ تصحٌ فاذا كاف ع تلمعمؿ
تبطػػؿ المضػػاربة كلكػػف  ا إذا كانػػت شػػرطان لػـىػذا إذا أخػػذت المباشػػرة قیػدانت كأٌمػػ

 ؼ الشرط.عند تخمٌ  یثبت لممالؾ الخیار 
ى مػػػع ىػػػذا كال ذاؾ ككػػاف العامػػػؿ عػػاجزان عػػػف التجػػارة حتٌػػػیكػػف ال  ا إذا لػػػـأٌمػػك 

 بطمت المضاربة. االستعانة بالغیر 
فتنفسػػخ  ته بعػػد حػیفؿ كطػركٌ مػف األكٌ  ؽ العجػػز ٌقػفػرؽ فػي الػػبطبلف بػیف تح كال

 . العجز المضاربة مف حیف طركٌ 
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 كلكػػؿ   مضػػاربة خػذ ىػػذا المػاؿ) :یقػكؿ المالػػؾ ال فػػرؽ بػػیف أف :618مسـ لة 
أك  (كلػؾ نصػؼ الػربح) :أك یقػكؿ (كالربح بیننا) :كبیف أف یقكؿ (ا نصؼ الربحمنٌ 
منيمػػا نصػػؼ الػػربحت ككػػذلؾ  و جعػػؿ لكػػؿ  أٌنػػ الظػػاىر  فػػي أفٌ  (لػػي نصػػؼ الػػربح)
لػػػؾ ربػػػح ) :أك یقػػػكؿ (كلػػػؾ نصػػػؼ ربحػػػو )خػػػذه مضػػػاربة :فػػػرؽ بػػػیف أف یقػػػكؿ ال

 مفاد الجمیع كاحد عرفان. ت فافٌ (نصفو
ة ة المسػػػكككیف بسػػػػكٌ الػػػذىب كالفٌضػػػػ المضػػػػاربة بغیػػػر  تصػػػحٌ  :619مســـ لة 

عػػة تيا بالمنفكفػي صػػحٌ ئع بالبضػػا تصػحٌ  الك ة كنحكىػػات المعاممػة مػػف األكراؽ النقدٌیػ
 .مقتضی االحتیاط فیيما یترؾ مراعاة فبل تإشكاؿ قبؿ قبضوكالدیف 

 المضػػاربة عمػػى المشػػاع كػػالمفركزت فمػػك كانػػت دنػػانیر  تصػػحٌ  :621مســ لة 

تي مػػف ىػػػذه ؾ بحٌصػػف اثنػػػیف فقػػاؿ أحػػدىما لمعامػػؿ: )ضػػػاربتمعمكمػػة مشػػتركة بػػی
 تو.حصٌ  مع العمـ بمقدار  صحٌ  ( الدنانیر

 (مضػاربةبعيػا كخػذ ثمنيػا ) :یره البضاعة كقاؿإذا دفع إلى غ :621مس لة 
 .ذ ذلؾ صحٌ فنفَّ 

 ؿ أحػدان فػي اسػتیفائویكٌكػ أف ف عمػى أحػد یجػكز ٍیػإذا كاف لػو دى  :622مس لة 

قػػاببلن مػػف نفسػػوت یكػػكف مكجبػان مػػف طػػرؼ المالػػؾ ك  إیقػػاع المضػػاربة عمیػػوت بػػأف َـّ ثيػ
مػػػػو فػػػػي قػػػػبض ككٌ ی أف و یجػػػػكز فاٌنػػػػ تیكػػػػكف المػػػػدیف ىػػػػك العامػػػػؿ ككػػػػذا لػػػػك أراد أف

إیقػػاع عقػػد المضػػاربة عمیيػػا مكجبػػان  َـّ ثيػػ نػػویٍ فػػاءن لدى أك دراىػػـ كى  نػػو مػػف دنػػانیر یعیٌ  مػػا
 كقاببلن مف الطرفیف.

 تیكػػكف المػػاؿ بیػػد العامػػؿ ة المضػػاربة أففػػي صػػحٌ  یعتبػػر  ال :623مســ لة 
 ت.ل العامؿ لممعاممة صحٌ فمك كاف بید المالؾ كتصدٌ 
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فػػي یػػد غیػػره أمانػػة أك غیرىػػا فضػػاربو إذا كػػاف لشػػخص مػػاؿ  :624مســ لة 
 .عمیو صحٌ 

إذا كاف ماؿ غیره فػي یػده عمػى كجػو الضػماف بغصػب كنحػكه  :625مس لة 
عقػػد المضػػاربة فػػي نفسػػو  ألفٌ ت كذلػػؾ یرتفػػع الضػػماف بػػذلؾفضػػاربو عمیػػو مالكػػو 

ف   یعتبػػر  و اللمػػا عرفػػت مػػف أٌنػػ - یقػػتض رضػػا المالػػؾ ببقػػاء المػػاؿ فػػي یػػده لػػـكا 

عقد المضػاربة مػف المالػؾ عمػى ذلػؾ   أفٌ إاٌل  - الماؿ بید العامؿتو ككف في صحٌ 
نعػػـ إذا فو فیػػوت قػػاء ىػػذا المػػاؿ فػػي یػػده كتصػػرٌ ة عمػػى رضػػاه ببالمػػاؿ قرینػػة عرفٌیػػ

 تكف قرینة عمى ذلؾ لـ یرتفع الضماف. لـ
مػف  عقػد جػائز  - الکػبلـ ىنػا كىي محؿٌ  - ةذنیٌ المضاربة اإل :626مس لة 

ؼ العامػػؿ فػػي مالػػو متػػى مالػػؾ أف یسػػحب إذنػػو فػػي تصػػرٌ لم بمعنػػى أفٌ  تالطػػرفیف
كػاف قبػؿ الشػػركع سػػكاء أ تعػف العمػػؿ متػى مػا أراد لمعامػػؿ أف یكػؼٌ  فٌ أكمػا  تشػاء

كػػاف العقػػد كسػػكاء أ تؽ الػػربح أك بعػػدهكػػاف قبػػؿ تحٌقػػكسػػكاء أ تفػػي العمػػؿ أك بعػػده
 .  دان بأجؿ خاٌص مطمقان أك مقیٌ 

بمعنػى التزاميمػا بػأف ال یفسػخاه  - فنعـ لك اشترطا عدـ فسخو إلى أجؿ معػیٌ 
الشػػرط ككجػػب العمػػؿ بػػو سػػكاء جعػػبل ذلػػؾ شػػرطان فػػي ضػػمف  صػػحٌ  - إلػػى حینػػو

ف كلكػف مػع ذلػؾ ینفسػخ بفسػخ أیٌ  تنفس العقد أك في ضمف عقد خارج الـز يمػا كا 
 كاف الفاسخ آثمان.

لنفسػػػو أك  لمعامػػػؿ خمػػػط رأس المػػػاؿ مػػػع مػػػاؿ آخػػػر  ال یجػػػكز  :627مســـ لة 
لمالػؾ خصكصػان أك عمكمػان كػأف یقػكؿ: )اعمػؿ بػو عمػى حسػب إذف ا مع لغیره إاٌل 

لػك خمػػط بػدكف إذنػو ضػمف مػػا الخمػط إف رآه مصػمحةت ك  مػا تػراه مصػمحة( فیجػػكز 
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ة المضػػاربة بػػؿ ىػػي بصػػحٌ   یضػػرٌ  كلكػػف ىػػذا ال تتمػػؼ تحػػت یػػده مػػف ذلػػؾ المػػاؿ
 باقیة عمى حاليا كالربح بینيما عمى النسبة.

 كنسػػػیئةن إذا كػػػاف البیػػػع البیػػػع حػػػااٌلن  جػػػكز مػػػع إطػػػبلؽ العقػػػد ی :628مســـ لة 
یكػػف أمػػػران متعارفػػػان  ا إذا لػػػـنسػػیئة أمػػػران متعارفػػػان فػػي الخػػػارج یشػػػممو اإلطػػبلؽت كأٌمػػػ

 .بدكف اإلذف الخاٌص  یجكز  فبل
 لػػك خػػالؼ العامػػؿ المضػػارب كبػػاع نسػػیئة بػػدكف إذنػػو فعندئػػذو  :629مســ لة 

ف اطٌ اسػتكفى الػػثمف قبػػؿ اٌطػ فإ مػػع المالػؾ قبػػؿ االسػػتیفاء فػػاف بلع المالػػؾ فيػػكت كا 
اٌل  صحٌ  أجاز    بطؿ.البیع كا 

یقتضػػػي بیػػػع الجػػػنس بالنقػػػد المتعػػػارؼ بػػػؿ  إطػػػبلؽ العقػػػد ال :631مســـ لة 
 مػػػع انصػػػراؼ اإلطػػػبلؽ عنػػػػو إاٌل  - نقػػػدان كػػػاف أك بضػػػاعة - بیعػػػو بغیػػػره یجػػػكز 

 لتعارؼ أك غیره.
تحػػت  بالعامػػؿ أمػػیف ال ضػػماف عمیػػو لػػك تمػػؼ المػػاؿ أك تعٌیػػ :631مســ لة 

و ال ضػػماف عمیػػو مػػف جيػػة الخسػػارة فػػي كمػػا أٌنػػ تم أك التفػػریط مػػع التعػػدٌ یػػده إاٌل 
التجػػارة بػػؿ ىػػي كاردة عمػػى صػػاحب المػػاؿت كلػػك اشػػترط المالػػؾ عمػػى العامػػؿ أف 

ي الػربح بطػؿ الشػرطت كلػك یككف شریكان معو في الخسارة كما یكػكف شػریكان معػو فػ
كلكػف یكػكف تمػاـ الػربح لمعامػػؿ  الشػرط كف تمػاـ الخسػارة عمیػو صػػحٌ یكػ اشػترط أف

 - ؿ الخسػػػارةیتحٌمػػػ ة المالػػػؾ فیػػػوت كلػػػك اشػػػترط عمیػػػو أفأیضػػػان مػػػف دكف مشػػػارك
 الشرط كلـز الكفاء بو. أم یتداركيا مف مالو صحٌ  - بعضان أك كبٌلن 
مػػػػا یعتػػػػاد یجػػػػب عمػػػى العامػػػػؿ بعػػػػد عقػػػػد المضػػػاربة العمػػػػؿ ب :632مســــ لة 

المتعارفػػة فػػي  مػػكر لنفسػػو مػػف األي  ه التػػاجر ى مػػا یتػػكاٌل یتػػكلٌ  بالنسػػبة إلیػػوت كعمیػػو أف
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ؿ مػػف یكػػكف متعارفػػان اسػػتئجاره كالػػداٌل  لػػو اسػػتئجار  التجػػارة البلئقػػة بحالػػوت فیجػػكز 
 كما شاكؿ ذلؾ. ؿٌ حى اؿ كالمى اف كالكیٌ اؿ كالكزٌ كالحمٌ 

فیمػػػا كػػػاف المتعػػػارؼ مباشػػػرتو فیػػػو بنفسػػػو  و لػػػك اسػػػتأجر أٌنػػػ كمػػػف ىنػػػا یظيػػػر 
فیػو  یتعػارؼ االسػتئجار  ى ماو لك تكلٌ كما أنٌ  تف أصؿ الماؿفاألجرة مف مالو ال م

 انان.لو مجٌ  یأخذ األجرة إف لـ یتصدٌ  لو أف جاز 
ف یعػػػیٌ  اربة بػػػأفلمعامػػػؿ الشػػػراء بعػػػیف مػػػاؿ المضػػػ كمػػػا یجػػػكز  :633مســـ لة 
ة عمػى فػي الذٌمػ يٌ لػو الشػراء بػالكمٌ  كػذلؾ یجػكز  تبيا شػیئان  ة كیشترمدراىـ شخصیٌ 

ة عمػػى ذٌمػػ يٌ رم بضػػاعة بػػألؼ درىػػـ كٌمػػتالمضػػاربةت كػػأف یشػػ یدفعػػو مػػف مػػاؿ أف
قبػػػؿ أدائػػػو  یػػػو مػػػف رأس المػػػاؿت كلػػػك تمػػػؼ رأس المػػػاؿ حینئػػػذو یؤدٌ  المالػػػؾ عمػػػى أف
یػػو مػػف مػػاؿ آخػػرت كىكػػذا الحػػاؿ لػػك اشػػترل یجیػػزه المالػػؾ فیؤدٌ   أفبطػػؿ الشػػراء إاٌل 

لػك كػاف الشػراء ة المالػؾ باذنػو فتمػؼ رأس المػاؿ قبػؿ أدائػوت ك شیئان نسیئة عمػى ذٌمػ
ح یصػحٌ  مضػاربة قبػؿ أدائػو بطػؿ الشػراء كالف فتمؼ مػاؿ الفي المعیٌ  يٌ بالثمف الكمٌ 
 باإلجازة.

ان ان كبحػػران كجػػكٌ بمػػاؿ المضػػاربة بػػرٌ  لمعامػػؿ أف یسػػافر  ال یجػػكز  :634مســ لة 
 -  مػع إذف المالػؾ أك ككنػو متعارفػان بمد الماؿ إاٌل  غیر  ر خى بو في ببلد أي  جار تٌ كاال
ینصػػرؼ اإلطػػبلؽ عنػػوت كلػػك  ال بحیػػث - بالنسػػبة إلػػى ذلػػؾ البمػػد أك الجػػنسكلػػك 

ككػذا  لػك حصػؿ الػربح یكػكف بینيمػا كمػا مػٌرتضػمف التمػؼ كالخسػارةت لكػف  سػافر 
 إلى غیرىا. فسافر  إلى جيةو  لك أمره بالسفر 

عمػػػػى نفسػػػػو مػػػػف مػػػػاؿ  ینفػػػػؽ فػػػػي الحضػػػػر  لػػػػیس لمعامػػػػؿ أف :635مســــ لة 
ف قؿٌ  ا لػك إذا لػـ یكػف بػاذف المالػؾت كأٌمػ ككذا الحاؿ في السػفر  تالمضاربة شیئان كا 
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تػو عمػى تكػكف نفق  إذا اشػترط المالػؾ أففػاؽ مػف رأس المػاؿ إاٌل كاف باذنو فمو االتٌ 
یحتػػػاج إلیػػػو مػػػف المأكػػػؿ كالمشػػػرب كالممػػػبس كالمسػػػكف  نفسػػػوت كالمػػػراد بالنفقػػػة مػػػا
لػػػو عمػػػى كجػػػػو یصػػػدؽ عمیػػػو النفقػػػة البلئقػػػة بحا اذلػػػؾ مٌمػػػ كأجػػػرة الركػػػكب كغیػػػر 

ضػػػػیفان عنػػػػد  عمػػػػى نفسػػػػو أك حػػػؿٌ  ر االقتصػػػادت فمػػػػك أسػػػػرؼ حسػػػب عمیػػػػو كلػػػػك قتٌػػػ
تكػػكف مػػف النفقػػة ىنػػا جػػكائزه كعطایػػاه  یحسػػب لػػوت كال یحػػتج إلیيػػا لػػـ شػػخص فمػػـ

  إذا كانت لمصمحة التجارة.فيي عمى نفسو إاٌل  تذلؾ كضیافاتو كغیر 
ال  اؿ ىػػػػك العرفػػػػيٌ لئلنفػػػػاؽ مػػػػف المػػػػ ز المجػػػكٌ  المػػػػراد بالسػػػػفر  :636مســــ لة 

اـ أك أزیػػد فػػي و یشػػمؿ إقامتػػو عشػرة أٌیػػت فیشػػمؿ مػػا دكف المسػػافةت كمػا أٌنػػالشػرعيٌ 
كمػا إذا كػاف لمراحػة مػف التعػب  تبعض الببلد فیما إذا كاف ألجػؿ عػكارض السػفر

قػة بالتجػارة كمػا متعمٌ  مػكر ذلػؾت أك ألي  الرفقػة أك لخػكؼ الطریػؽ كغیػر  أك النتظار 
ج أك لتحصػػیؿ مػػاؿ ا إذا بقػػي لمتفػػرٌ بة كأخػػذ الكصػػؿ بيػػات كأٌمػػإذا كػػاف لػػدفع الضػػری

خصكصػػان لػػك كانػػت اإلقامػػة  تكػػكف نفقتػػو عمػػى نفسػػو لنفسػػو كنحػػك ذلػػؾ فالظػػاىر 
 ألجؿ مثؿ ىذه األغراض بعد تماـ العمؿ.

إذا كػاف الشػخص عػامبلن الثنػیف مػثبلن أك عػامبلن لنفسػو كلغیػػره  :637مسـ لة 
عػت نفقتػػو مػة لكمیيمػػا تكزٌ ف كػاف سػفره بتمامػػو مقدٌ العممػیف فػػا ألجػؿ إنجػػاز  فسػافر 

ف كػػاف بعضػػو مقدٌ عمیيمػػا بالسػػكیٌ  عػػت عمیيمػػا مػػة ألحػػدىما بالخصػػكص تكزٌ ةت كا 
ؼ أحػػد العممػیف عمػى المقػاـ فػػي بمػدة یكمػان كاحػدان كتكٌقػػ ؼ إنجػاز بالنسػبةت فمػك تكٌقػ

ربعػػة الباقیػػة اـ األاـ كانػػت نفقتػو فػػي األٌیػالثػػاني عمػى المقػػاـ فیيػا خمسػػة أٌیػ إنجػاز 
 عمى الثاني.
ؽ الػػربح بػػؿ ینفػػؽ ال یشػػترط فػػي اسػػتحقاؽ العامػػؿ النفقػػة تحٌقػػ :638مســ لة 
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مف أصؿ الماؿت نعػـ إذا حصػؿ الػربح بعػد ىػذا تحسػب منػو كیعطػى المالػؾ تمػاـ 
 يء مف الربح یككف بینيما.ػفاف بقي ش ترأس مالو

مو فمػو أخػذ فاف لـ یمنعو مػف شػغ إذا مرض العامؿ في السفر  :639مس لة 
ا إذا منعػػو عػػف یحتػػاج إلیػػو لمبػػرء مػػف المػػرضت كأٌمػػ نعػػـ لػػیس لػػو أخػػذ مػػا تالنفقػػة

 .لزكمان  شغمو فمیس لو أخذ النفقة عمى األحكط
أك انفسػػػخ  إذا فسػػخ العامػػؿ عقػػد المضػػػاربة فػػي أثنػػاء السػػفر  :641مســ لة 

 فنفقة الرجكع عمیو ال عمى الماؿ المضارب بو.
المػػػػػػاؿ ككانػػػػػػػت المضػػػػػػاربة فاسػػػػػػػدة  عامػػػػػػؿ بػػػػػػػرأسال جػػػػػػػر تٌ إذا ا :641مســــــ لة 

ت المعاممػػة كیكػػػكف ة المضػػاربة صػػػحٌ دان بصػػػحٌ ؼ مقٌیػػیكػػػف اإلذف فػػي التصػػػرٌ  لػػـ فػػاف
ف كػػاف اإلذف مقٌیػػ ة فػػاف ة العقػػد كانػػت المعاممػػة فضػػكلیٌ دان بصػػحٌ تمػػاـ الػػربح لممالػػؾت كا 

اٌل المالؾ صحٌ  أجاز    بطمت.ت كا 
عػػػؿ لػػػو مػػػف رة مثػػػؿ عممػػػو كمػػػا جاألمػػػریف مػػػف أجػػػ أقػػػؿٌ  ا العامػػػؿ فیسػػػتحؽٌ كأٌمػػػ

جيػػػة تكػػف التجػػػارة رابحػػة أك كػػاف فسػػػاد المضػػاربة مػػف  الػػربحت كعمػػى ىػػػذا إذا لػػـ
 العامؿ عمیو شیئان. یستحؽٌ  اشتراط تماـ الربح لممالؾ لـ

بالمػاؿ عمػى  جار تٌ ضاربة االلمعامؿ مع إطبلؽ عقد الم یجكز  :642مس لة 
كالبػائع كالمشػترم كمكػاف  ترل  یراه مف المصمحة مف حیػث الجػنس المشػ حسب ما

 ف أك إاٌل یشػترم الجػنس المعػػیٌ  ال ذلػؾت نعػـ لػك شػرط عمیػو المالػؾ أف  البیػع كغیػر
ف أك فػي بمػػد معػیٌ  ف أك یبیػع بسػػعر یبیػع مػػف الشػخص المعػیٌ  ف أك الالجػنس المعػیٌ 

 ذلػػؾ  یضػػرٌ  لػػـم كالمخالفػػةت كلػػك خػػالؼ لػػو التعػػدٌ  یجػػز  ف لػػـف أك سػػكؽ معػػیٌ معػػیٌ 
 راهفػػػػاف كانػػػػت رابحػػػػة شػػػػارؾ المالػػػػؾ فػػػػي الػػػػربح عمػػػػى مػػػػا قػػػػرٌ  تممػػػػةة المعاصػػػػحٌ ب
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ف  كانت خاسرة أك تمؼ الماؿ ضمف العامؿ الخسارة أك التمؼ. كا 
كػػػاف سػػكاء أ تدان یكػػكف المالػػؾ كاحػػػدان كالعامػػؿ متعػػدٌ  أف یجػػكز  :643مســ لة 

 اؿ متسػػػاكیف فػػػي مقػػػدار كػػػاف العٌمػػػدانت كسػػػكاء أالمػػػاؿ أیضػػػان كاحػػػدان أك كػػػاف متعػػػدٌ 

 ؿ في العمؿ أـ كانكا متفاضمیف.عٍ الجي 
دان كالعامػػؿ كاحػػدان بػػأف كػػاف المػػاؿ مشػػتركان أف یكػػكف المالػػؾ متعػػدٌ  ككػػذا یجػػكز 

 شخصان كاحدان. فضاربابیف اثنیف أك أزید 
  ِ  ِ  ِ كاحػػػدان  كضػػارباإذا كػػاف المػػاؿ مشػػػتركان بػػیف شخصػػیف  :644مســ لة ِ 

مػػف  حػػدىما أكثػر عػؿ ألبػػأف جي  كاشػترطا لػو النصػػؼ كتفاضػبل فػػي النصػؼ اآلخػر 
منيمػػا  ة كػػؿ  مػػع تسػػاكیيما فػػي رأس المػػاؿ أك تسػػاكیا فیػػو بػػأف كانػػت حٌصػػ اآلخػػر 

ة المضػػاربة صػػحٌ   فالمختػػارمػع تفاضػػميما فػػي رأس المػاؿ  ة اآلخػػر مسػاكیة لحٌصػػ
ف  تكف الزیادة في مقابؿ عمؿ. لـ كا 

أحػدىما  بمعنػى أفٌ  - ة العامػؿكلك كاف المقصكد مف ذلػؾ الػنقص عمػى حٌصػ
ا جعمػػو اآلخػػرت مػػثبلن جعػػؿ أحػػدىما لػػو مٌمػػ عػػؿ لمعامػػؿ فػػي العمػػؿ بمالػػو أقػػؿٌ قػػد ج

ت المضػػاربة بػػبل صػػحٌ  - تولػػو ثمثػػي ربػػح حٌصػػ تو كجعػػؿ اآلخػػر ثمػػث ربػػح حٌصػػ
 إشكاؿ.

 َـّ ثيػػ إذا كػػاف رأس المػػاؿ مشػػتركان بػػیف شخصػػیف فضػػاربا كاحػػدان  :645مســ لة 
ة فة إلػػػػى حٌصػػػػعقػػػػد المضػػػػاربة باإلضػػػػا يبقػػػػ فسػػػػخ أحػػػػد الشػػػػریكیف دكف اآلخػػػػر 

 . اآلخر
مػػػػف دكف كالیػػػػة كال ككالػػػػة كقعػػػػت  لػػػػك ضػػػػارب بمػػػػاؿ الغیػػػػر  :646مســــ لة 

 ب عمیيػػا حكميػػا مػػف أفٌ ةت فػػاف أجازىػػا المالػػؾ كقعػػت لػػو كیترتٌػػالمضػػاربة فضػػكلیٌ 
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ف كػاف قبػؿ ىػا فػاف ردٌ شػرطاهت كا  كالربح بینو كبیف العامػؿ عمػى مػا الخسراف عمیو 
ف تمػػؼ أك تعٌیػامػؿ ردٌ أف یعامػؿ بمالػػو طالبػو كیجػػب عمػػى الع ب كػػاف لػػو ه إلیػػوت كا 

الضػػماف   مو المػاؿ كلكػف یسػتقرٌ مػف المضػارب كالعامػػؿ مػع تسػمٌ  الرجػكع عمػى كػؿ  
   ب الماؿ عنده.عمى مف تمؼ أك تعیٌ 

 نعػػـ إذا كػػػاف ىػػػك العامػػػؿ ككػػاف جػػػاىبلن بالحػػػاؿ مػػػع عمػػـ المضػػػارب بػػػو فقػػػرار 

ف كاف بعد أفالضماف عمى الم كمؿ بػو كانػت المعاممػة ع ضارب دكف العامؿت كا 
ف فضػكلیٌ  ةت فػاف أمضػاىا كقعػت لػو ككػاف تمػاـ الػربح لػو كتمػاـ الخسػراف عمیػوت كا 

كمػا فػي صػكرة التمػؼت  مػف شػاء مػف المضػارب كالعامػؿ ىا رجع بمالو إلى كػؿٌ ردٌ 
كقػػػػكع  ىػػػػا عمػػػػى تقػػػػدیر حصػػػػكؿ الػػػػربح كیردٌ  یجیزىػػػػا عمػػػػى تقػػػػدیر  لػػػػو أف كیجػػػػكز 

ذا رآىػػا خاسػػرة یبلحػػظ مصػػمحتو فػػاذ الخسػػرافت بػػأف ا رآىػػا تجػػارة رابحػػة أجازىػػا كا 
 ىا.ردٌ 

ا معاممػػػة العامػػػؿ مػػػع مػػػف المضػػػارب كالعامػػػؿت كأٌمػػػ ىػػػذا حػػػاؿ المالػػػؾ مػػػع كػػػؿ  
شػیئانت ككػذا إذا عمػؿ ككػاف عالمػان بكػكف  المضارب فاذا لـ یعمؿ عمبلن لـ یستحؽٌ 

عمػػػػى  یعمػػػػـ بككنػػػػو لغیػػػػره اسػػػػتحؽٌ  ا إذا عمػػػػؿ كلػػػػـالمضػػػػاربت كأٌمػػػػ المػػػػاؿ لغیػػػػر 
رة لػػو مػػف الػػربح إف ة المقػػرٌ األمػػریف مػػف أجػػرة مثػػؿ عممػػو كالحٌصػػ المضػػارب أقػػؿٌ 

اٌل   شیئان.  لـ یستحؽٌ كاف ىناؾ ربحت كا 
ا أٌمػػ تمػػف المالػػؾ كالعامػػؿ ة بمػػكت كػػؿ  تبطػػؿ المضػػاربة اإلذنٌیػػ :647مســ لة 
ؿ فمفػػرض انتقػػاؿ المػػاؿ إلػػى كارثػػو بعػػد مكتػػو فابقػػاء المػػاؿ بیػػد العامػػػؿ عمػػى األكٌ 
 ا عمى الثاني فمفرض اختصاص اإلذف بو.ى مضاربة جدیدةت كأمٌ یحتاج إل

 أك یسػػػتأجر  جػػػار تٌ ؿ ككػػػیبلن فػػػي االلمعامػػػؿ أف یكٌكػػػ ال یجػػػكز  :648مســـ لة 
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 أف یػػأذف لػػو المالػػؾت إاٌل  - أصػػؿ التجػػارة ؿ إلػػى الغیػػر بػػأف یكٌكػػ -  شخصػػان لػػذلؾ
 فمك فعؿ ذلؾ بدكف إذنو كتمؼ ضمف.

مات كالمعػػامبلت حسػػب تككیػػؿ فػػي بعػػض المقػػدٌ أك ال نعػػـ ال بػػأس باالسػػتئجار 
 ینصرؼ عنو اإلطبلؽ. ىك المتعارؼ في الخارج بحیث ال ما

 بػػاذف لمعامػػؿ أف یضػػارب غیػػره أك یشػػاركو فیيػػا إاٌل  ال یجػػكز  :649مســ لة 
كلػػػى المالػػػؾت كمػػػع اإلذف إذا ضػػػارب غیػػػره كػػػاف مرجعػػػو إلػػػى فسػػػخ المضػػػاربة األي 

یقػػاع مضػػاربة جدیػػدة بػػیف المالػػؾ كع أك بینػػو كبػػیف العامػػؿ مػػع غیػػره  امػػؿ آخػػر كا 
بػأف یكػكف  - ا لك كاف المقصكد إیقػاع مضػاربة بػیف العامػؿ كغیػرهباالشتراؾت كأمٌ 

یتػػػرؾ  فػػػبل تخمػػػك عػػػف إشػػػكاؿ تو الفصػػػحٌ  - ؿالعامػػػؿ الثػػػاني عػػػامبلن لمعامػػػؿ األكٌ 
 .ؾمقتضی االحتیاط في ذل مراعاة

فػػي  ترط عمػػى اآلخػػر مػػف المالػػؾ كالعامػػؿ أف یشػػ لكػػؿ   یجػػكز  :651مســ لة 
ضػػػمف عقػػػد المضػػػاربة مػػػاالن أك عمػػػبلن كخیاطػػػة ثػػػكب أك نحكىػػػا أك إیقػػػاع بیػػػع أك 

ذا الشػػرط مػػا داـ العقػػد كیجػػب الكفػػاء بيػػ تصػػمح أك ككالػػة أك قػػرض أك نحػػك ذلػػؾ
ؽ كػػاف عػػدـ تحٌقػػؽت كسػػكاء أیتحٌقػػ ؽ الػػربح بینيمػػا أـ لػػـیفسػػخ سػػكاء أتحٌقػػ باقیػػان لػػـ

 مف جية ترؾ العامؿ العمؿ بالتجارة. أـ الربح مف جية مانع خارجيٌ 
ؼ عمػى یتكٌقػ ره كالد ظيػك تو مف الربح بمجرٌ یممؾ العامؿ حصٌ  :651مس لة 
  یصػػػػیر وكال عمػػػى القسػػػمةت كمػػػا أٌنػػػ - بمعنػػػى جعػػػؿ الجػػػنس نقػػػدان  - اإلنضػػػاض

مػػػػع المالػػػؾ فػػػػي نفػػػػس العػػػیف المكجػػػػكدة بالنسػػػػبةت كسػػػیأتي حكػػػػـ مطالبتػػػػو  شػػػریكان 
ليبػػػػة أك نحكىمػػػػا فػػػػي المسػػػػألة تو بػػػػالبیع أك افػػػػي حٌصػػػػفاتو بالقسػػػػمة كنفػػػػكذ تصػػػػرٌ 

 (.  ٖٓٔ( ك)ٔٓٔ)
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بػػالربح مػػا دامػػت  الخسػػارة الػػكاردة عمػػى مػػاؿ المضػػاربة تجبػػر  :652مســ لة 
يػػا أك بعضػػيا بعػػركض متزلزلػػة كمٌ  ة العامػػؿ لػػو بػػالظيكر فممكٌیػػ تالمضػػاربة باقیػػة

مػػد المضػػاربة أك یحصػػؿ بانتيػػاء أ ت كاالسػػتقرار الخسػػراف فیمػػا بعػػد إلػػى أف تسػػتقرٌ 
تكػػكف قسػػمة تمػػاـ الػػربح  قسػػمةت كىػػؿ إنضػػاض كال حصػػكؿ الفسػػخ كلػػك مػػف غیػػر 

 ذلؾ.  المختار ، ینيما فسخان فیحصؿ بيا االستقراركالماؿ ب
بػو التمػؼت  الخسراف في التجارة بػالربح كػذلؾ یجبػر  كما یجبر  :653مس لة 

أك سػرقة أك غیرىػا في التجارة بسػبب غػرؽ أك حػرؽ  الماؿ الدائر  تمؼ بعضفمك 
رأس المػػػاؿ  ى یكمػػػؿ مقػػػدار تمػػػؼ الػػػبعض بػػػربح الػػػبعض حتٌػػػ كربػػػح بعضػػػو یجبػػػر 

 يء یككف بینيما.ػالماؿت فاذا زاد عنو ش لربٌ 
إذا اشػترط العامػؿ عمػى المالػؾ فػي عقػد المضػاربة عػدـ كػكف  :654مس لة 

 .صٌح الشرطعنو  ر ـ عمى الربح أك المتأخٌ الربح جابران لمخسراف المتقدٌ 
مثبلن فػدفعيا إلیػو كعامػؿ بيػا  إذا ضاربو عمى خمسمائة دینار  :655س لة م

 تجبػر  فػبل فکانتػا مضػاربتیخػرل لممضػاربة كفي أثناء التجارة دفع إلیو خمسػمائة أي 

مػػثبلن فػػدفع إلیػػو  خػػرلت نعػػـ لػػك ضػػاربو عمػػى ألػػؼ دینػػار خسػػارة إحػػداىما بػػربح األي 
 خػرل فيػي مضػاربة كاحػدة تجبػر سػمائة أي دفػع إلیػو خم َـّ ثيػ الن فعامؿ بياخمسمائة أكٌ 

 خرل.مف التجارتیف بربح األي  خسارة كؿٌ 
الخارج فطمػب أحػدىما قسػمتو فػاف ؽ في الربح كتحقٌ  إذا ظير  :656مس لة 

ف لػػـ تمػػانع منيػػا فػػبل اآلخػػر  رضػػي ؿ  إذا طمػػب األكٌ عمیيػػا إاٌل  یجبػػر  یػػرض لػػـ كا 
 الفسخ.

خسػػػراف عمػػػى رأس المػػػاؿ فػػػاف عػػػرض ال َـّ ثيػػػ إذا اقتسػػػما الػػػربح :657مســـ لة 
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منػػػػو  ا إذا كػػػػاف أقػػػػؿٌ كأٌمػػػػ تبػػػػو إذا كػػػػاف بمقػػػػداره أك أكثػػػػر ربػػػػح جبػػػػر  حصػػػػؿ بعػػػػده
 یقتسػماه لػـ اقتسماه مف الربح كمػافاف کاف الخسراف یحیط بما یحصؿ ربح  لـ أك

ف کػاف الخسػراف أقػٌؿ مػف جمیع ما أخذه إلی المالؾرٌد العامؿ  العامػؿ  ردٌ  ذلػؾت كا 
 ة. ا أخذه بالنسبممٌ 

فان نػػاقبلن كبیػػع تو مػػف الػػربح تصػػرٌ ؼ العامػػؿ فػػي حٌصػػإذا تصػػرٌ  :658مســ لة 
فو بمكافقػػة المالػػؾ یكػػف تصػػرٌ  لػػـ أت الخسػػارة عمػػى رأس المػػاؿ فػػافطػػر  َـّ ثيػػ أك ىبػػة

اٌل  یصػػػحٌ  لػػػـ  ت كلكػػػف إذا كانػػػت مكافقتػػػو مشػػػركطة بقیػػػاـ العامػػػؿ بػػػدفع أقػػػؿٌ  صػػػحٌ كا 
ؼ فیػو مػف الخسػارة عمػى لمتصػرٌ ا ؼ فیو مػف الػربح كمػا یخػٌص ا تصرٌ األمریف ممٌ 

  أف یجیزه المالؾ.فو إاٌل ىا كلـ یفعؿ العامؿ ذلؾ بطؿ تصرٌ طركٌ  تقدیر 
الخسػػارة كالتمػػؼ بػػالربح بػػیف الػػربح السػػابؽ  ال فػػرؽ فػػي جبػػر  :659مســ لة 

ف كػاف التمػػؼ قبػػؿ  بػو الخسػػارة جبػػر تكالبلحػؽ مػػا داـ عقػد المضػػاربة باقیػانت بػػؿ  كا 
التجػارة قبػؿ الشػركع فیيػا أك فػي  ذا سػرؽ فػي أثنػاء سػفر الشركع في التجػارة كمػا إ

 . البمد قبؿ الشركع في السفر
 فيػػػكا لػػػك تمػػػؼ الجمیػػػع قبػػػؿ الشػػػركع فػػػي التجػػػارة ىػػػذا فػػػي تمػػػؼ الػػػبعضت كأٌمػػػ

  فیمػا إذا كػاف تمفػو عمػى كجػو مضػمكف عمػى الغیػر إاٌل  تمكجب لبطبلف المضاربة

 ا تمؼ.بتعكیض المالؾ عمٌ  غیر تبطؿ حینئذو مع قیاـ ذلؾ ال المضاربة ال فافٌ 
إذا حصػػػػؿ فسػػػػخ أك انفسػػػػاخ فػػػػي المضػػػػاربة فػػػػاف كػػػػاف قبػػػػؿ  :661مســــ لة 

ككػذا إف كػاف  تيء عمیػوػشػ لمعامػؿ كمػا ال يءػماتػو فػبل شػالشركع في العمؿ كمقدٌ 
إذ مػػع حصػػكؿ الػػربح یقتسػػمانو كمػػع عدمػػو یأخػػذ  تبعػػد تمػػاـ العمػػؿ كاإلنضػػاض

 ال عمیو.يء لمعامؿ ك ػش المالؾ رأس مالو كال
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إذا حصػػػػؿ الفسػػػػخ أك االنفسػػػػاخ فػػػػي األثنػػػػاء بعػػػػد التشػػػػاغؿ  :661مســــ لة 
يء كال أجػػرة لمػػا مضػػى مػػف ػبالعمػؿ فػػاف كػػاف قبػػؿ حصػػكؿ الػػربح لػیس لمعامػػؿ شػػ

ت كلػك كػاف عممو سكاء كاف الفسخ منػو أك مػف المالػؾ أك حصػؿ االنفسػاخ القيػرمٌ 
و لػیس المالػؾ كمػا أٌنػؼ فیو بػدكف إذف مؿ التصرٌ المع یجكز  في الماؿ عركض ال

ف كػػػاف بعػػػد حصػػػكؿ الػػػربح فػػػاف كػػػاف بعػػػد  لممالػػػؾ إلزامػػػو بػػػالبیع كاإلنضػػػاضت كا 
   .ومنيما حقٌ  العمؿ فیقتسماف الربح كیأخذ كؿٌ  اإلنضاض فقد تـٌ 

ف كػػاف قبػػؿ اإلنضػػاض فعمػػى مػػا مػػرٌ  تو مػػف الػػربح ؾ العامػػؿ حٌصػػمػػف تمٌمػػ  كا 
لحػػاؿ أك قسػػمة عمػػى ىػػذا اد ظيػػكره شػػارؾ المالػػؾ فػػي العػػیف فػػاف رضػػیا بالبمجػػرٌ 

ا إف ت كأٌمػػػػعػػػركض كیحصػػػػؿ اإلنضػػػاض كػػػاف ليمػػػػا ذلػػػؾتبػػػػاع ال إلػػػى أف انتظػػػر 
أك   إذا كانػت قسػػمة رد  عمیيػا إاٌل  أجبػر  یػػرض اآلخػر  طالػب أحػدىما بالقسػمة كلػـ

ـ فػي كتػاب كمػا ىػك شػأف األمػكاؿ المشػتركة عمػى مػا تقػدٌ  كانت مسػتمزمة لمضػرر 
 الشركة.

بػػاذف المالػػؾ كصػػرؼ  فسػػخ مػػف العامػػؿ بعػػد السػػفر لػػك كػػاف ال :662مســ لة 
یتػرؾ  ضمانو لما صرفو كعدمو كجيػافت فػبلمف رأس الماؿ في نفقتو ففي  مقدار 

 مراعاة مقتضى االحتیاط فیو.
إذا كانػػت فػػي مػػاؿ المضػػاربة دیػػكف فيػػؿ یجػػب عمػػى العامػػؿ  :663مســ لة 

إجابػػة المالػػؾ لػػك  لزكمػػان كجيػػافت كاألحػػكط  ،أخػػذىا بعػػد الفسػػخ أك االنفسػػاخ أك ال
 طمب منو ذلؾ.

 التخمیػػة بػػیف المالػػؾ كبػػػیف یجػػب عمػػى العامػػؿ بعػػد الفسػػخ إاٌل  ال :664مســ لة 
بمػػػد المالػػػؾ  غیػػػر  یجػػػبت نعػػػـ إذا أرسػػػمو إلػػػى بمػػػد آخػػػر  ا اإلیصػػػاؿ إلیػػػو فػػػبلمالػػػو كأٌمػػػ
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 إلى بمده. كجب الردٌ 
طػاه رأس المػاؿ الػذم أع إذا اختمؼ المالؾ كالعامؿ في مقدار  :665مس لة 

ـ قػػكؿ العامػػؿ مػػع یمینػػو إذا عػػى المالػػؾ الزیػػادة كأنكرىػػا العامػػؿ قػػدٌ لمعامػػؿ بػػأف ادٌ 
فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف كػػكف رأس المػػاؿ مكجػػكدان أك  نػػة عمیيػػات كالتكػػف لممالػػؾ بیٌ  لػػـ
   لفان مع ضماف العامؿ.تا

كمػا  تنصیب العامػؿ مػف الػربح یرجع نزاعيما إلى النزاع في مقدار  ىذا إذا لـ
 الػػذم بیػػده ىػػك مػػاؿ المضػػاربةت إذ اعيمػػا بعػػد حصػػكؿ الػػربح كعمػػـ أفٌ إذا كػػاف نز 

نصػػػیب  إلػػػى النػػػزاع فػػػي مقػػػدار  عندئػػػذو ة رأس المػػػاؿ ككثرتػػػو النػػػزاع فػػػي قٌمػػػ یرجػػػع
 مقػػدار  ة رأس المػػاؿ یصػػیر قٌمػػ عمػػى تقػػدیر  فاٌنػػو تالعامػػؿ مػػف ىػػذا المػػاؿ المكجػػكد

ثرتػػو بػالعكست فػػالقكؿ ك فیكػػكف نصػیب العامػػؿ أزیػد كعمػػى تقػدیر  الػربح منػػو أكثػر 
 نة لمعامؿ عمیيا.تكف بیٌ  نئذو قكؿ المالؾ مع یمینو إذا لـحی

ؿ نصػػػػػیبان لمعامػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػذم جعػػػػػ إذا اختمفػػػػػا فػػػػػي المقػػػػػدار  :666مســـــ لة 
فػػػالقكؿ قػػػكؿ المالػػػؾ  عي األكثػػػر كالعامػػػؿ یػػػدٌ  عي المالػػػؾ األقػػػؿٌ یػػػدٌ  المضػػػاربة بػػػأف
 نة عمیيا.یكف لمعامؿ بیٌ  بیمینو إذا لـ
یكػف لػو  كلػـ عمػى العامػؿ الخیانػة كالتقصػیر عػى المالػؾ إذا ادٌ  :667مس لة 

 نة فالقكؿ قكؿ العامؿ بیمینو.بیٌ 
العامػػػػؿ مخالفتػػػػو لمػػػػا شػػػػرط عمیػػػػو عػػػػى المالػػػػؾ عمػػػػى لػػػػك ادٌ  :668مســــ لة 

كػػاف النػزاع فػػي أصػؿ االشػػتراط سػكاء أ تـ قػػكؿ العامػؿ بیمینػػونػػة قػدٌ یكػػف لػو بیٌ  كلػـ
قػػػػد اشػػػػترط عمیػػػػو  وعػػػػى المالػػػػؾ أٌنػػػػا إذا ادٌ أك فػػػػي مخالفتػػػػو لمػػػػا شػػػػرط عمیػػػػوت كمػػػػ

العامػػػػػؿ أصػػػػػؿ ىػػػػػذا  كأنكػػػػػر  اشػػػػػتراه فخسػػػػر  كقػػػػػد یشػػػػترم الجػػػػػنس الفبلنػػػػػيٌ  ال أف



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضغظ 

 فػػػي صػػػدكر مخالفتػػػو لمػػػا اشػػػترط عمیػػػوت نعػػػـ لػػػك كػػػاف النػػػزاع  االشػػػتراط أك أنكػػػر 

بالمػػاؿ فتمػػؼ أك   باذنػػو كمػػا لػػك سػػافر لمعامػػؿ إاٌل  یجػػكز  اإلذف مػػف المالػػؾ فیمػػا ال
 ـ قكؿ المالؾ بیمینو.عى ككنو باذف المالؾ كأنكره قدٌ دٌ فا خسر 

ككػذا  تـ قػكؿ العامػؿعػى العامػؿ التمػؼ كأنكػره المالػؾ قػدٌ لك ادٌ  :669مس لة 
ذكنػان فػي عػى الخسػارة أك عػدـ حصػكؿ المطالبػات مػع فػرض ككنػو مأالحاؿ إذا ادٌ 

قػػػػكؿ العامػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه الفػػػػركض بػػػػیف فػػػػرؽ فػػػػي سػػػػماع  المعػػػػامبلت النسػػػػیئةت كال
ى فیمػػػا إذا قكلػػػو حتٌػػػ سػػػمعیي تكػػػكف الػػػدعكل قبػػػؿ فسػػػخ المضػػػاربة أك بعػػػدهت بػػػؿ  فأ
 إذا كػػاف بقػػاء المػػاؿ فػػي یػػده بعػػد الفسػػخ عمػػى عػػى بعػػد الفسػػخ التمػػؼ بعػػده إاٌل ادٌ 

 كجو مضمكف عمیو.
سػػػكاء  تـ قػػكؿ العامػػؿنػػة قػػدٌ یكػػف بیٌ  لػػك اختمفػػا فػػي الػػربح كلػػـ :671مســ لة 

 :بػػؿ ككػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا قػػاؿ العامػػؿاختمفػػا فػػي أصػػؿ حصػػكلو أك فػػي مقػػدارهت 
 .(ربحت كذا لكف خسرت بعد ذلؾ بمقداره فذىب الربح)

ـ قػكؿ المالػؾ الماؿ إلػى المالػؾ كأنكػره قػدٌ  عى العامؿ ردٌ إذا ادٌ  :671مس لة 
 بیمینو. 

اشػػػتریتيا ) :فیيػػػا ربػػػح فقػػػاؿ إذا اشػػػترل العامػػػؿ سػػػمعة فظيػػػر  :672مســـ لة 
و عى العامػؿ أٌنػفػادٌ  خسػراف ت أك ظيػر (ا لممضػاربةاشػتریتي) :كقاؿ المالػؾ (نفسيل

ـ قػػكؿ العامػػؿ قػػدٌ  (بػػؿ اشػػتریتيا لنفسػػؾ) :كقػػاؿ صػػاحب المػػاؿ اشػػتراىا لممضػػاربة
 بیمینو.

لػػػو  عى المالػػؾ القػػرض لیحػػؽٌ إذا حصػػؿ تمػػؼ أك خسػػارة فػػادٌ  :673مســ لة 
ـ عى العامؿ المضػاربة لیػدفع التمػؼ كالخسػارة عػف نفسػو قػدٌ المطالبة بالعكض كادٌ 

 كیككف التمؼ كالخسارة عمى المالؾ. تقكؿ العامؿ بیمینو
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ة العامػػؿ منػػو عمػػى أجػػرة مثػػؿ إذا حصػػؿ ربػػح بمػػا یزیػػد حٌصػػ :674مســ لة 
أجػرة المثػؿ كیكػكف   یكػكف عمیػو غیػر عى المالػؾ المضػاربة الفاسػدة لػئبٌل عممػو فػادٌ 

لػػػؾ رض لیكػػػكف لػػػو الػػػربح فػػػالقكؿ قػػػكؿ الماالعامػػػؿ القػػػ عػػػىالػػػربح لػػػو بتمامػػػوت كادٌ 
 كبعده یحكـ بككف الربح لممالؾ كثبكت أجرة المثؿ لمعامؿ. تبیمینو

كىػػي  - و أعطػػاه المػػاؿ بعنػػكاف البضػػاعةعػػى المالػػؾ أٌنػػإذا ادٌ  :675مســ لة 
العامػػؿ  یسػػتحؽٌ  فػػبل - لمتجػارة مػػع كػػكف تمػػاـ الػربح لممالػػؾ دفػع المػػاؿ إلػػى الغیػػر 

ـ قػكؿ المالػؾ الػربح قػدٌ  ة مػفعى العامؿ المضاربة لتكػكف لػو حٌصػعمیوت كادٌ  شیئان 
 - يء كیكػكف تمػاـ الػربحػیككف لمعامؿ شػ فبل تبیمینو فیحمؼ عمى نفي المضاربة

 ثمرة في ىذا النزاع. یكف ربح أصبلن فبل لممالؾت كلك لـ - لك كاف
مػا مػة إنٌ تقػدیـ قػكؿ المالػؾ أك العامػؿ بیمینػو فػي المػكارد المتقدٌ  :676مس لة 
اٌل مظػػاىرت مخالفػػػان لیكػػف  لػػػـ ىػػك فیمػػا إذا یكػػػف  لػػـ ـ قػػػكؿ خصػػمو بیمینػػػو إذا قػػدٌ كا 
ضػػػػئیؿ  عى العامػػػػؿ ككنػػػػو بمقػػػػدار اختمفػػػػا فػػػػي رأس المػػػػاؿ فػػػػادٌ  كلػػػػ كػػػػذلؾت مػػػػثبلن 

عػػػػى المالػػػػؾ رة فػػػػي المضػػػػاربة كادٌ یناسػػػػب جعمػػػػو رأس مػػػػاؿ فػػػػي التجػػػػارة المقػػػػرٌ  ال
 ار ـ قكؿ المالؾ بیمینوت ككػذا لػك اختمفػا فػي مقػدالمناسب قدٌ  الزیادة عمیو بالمقدار 

لعامػػػػؿ  یجعػػػػؿ عػػػادةن  ال تػػػػو بمقػػػدار عى المالػػػؾ قمٌ نصػػػیب العامػػػؿ مػػػػف الػػػربح فػػػػادٌ 
ـ المتعػػارؼ قػػدٌ  عػى العامػػؿ الزیػادة عمیػػو بالمقػدار المضػاربة ككاحػػد فػي األلػػؼ كادٌ 

 المكارد. قكؿ العامؿ بیمینوت كىكذا في سائر 
مػو بػو كتعطی جػار تٌ إذا أخذ العامؿ رأس الماؿ لػیس لػو تػرؾ اال :677مس لة 

 متكانیػػان متسػػامحان كالتػػأخیر معػػو  عػػدٌ یالعػػادة عمػػى تعطیمػػو ك  تجػػر  لػػـ عنػػده بمقػػدار 

المالػؾ عمیػو  یستحؽٌ  مو كذلؾ ضمنو لك تمؼ لكف لـعطٌ مثبلنت فاف  بضعة أشير 
 لربح الػػػذم كػػػاف یحصػػػؿ عمػػػى تقػػػدیر أصػػػؿ المػػػاؿت كلػػػیس لػػػو مطالبتػػػو بػػػا غیػػػر 
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 بو. جار تٌ اال
ة ؿ حٌصػٍعػكجعػؿ الجي  بمػاؿو  جػار تٌ الة عمى االإیقاع الجع یجكز  :678مس لة 

المػاؿ كحصػؿ ربػح جػرت بيػذا إذا اتٌ ) : مػف الػربحت بػأف یقػكؿ صػاحب المػاؿ مػثبلن 
یشػػػترط فیيػػػا  الػػػة تفیػػػد فائػػػدة المضػػػاربةت لكػػػف الفتكػػػكف جع فمػػػؾ نصػػػفو أك ثمثػػػو(

بحكميمػا  كػكف رأس المػاؿ مػف النقػدیف أك مػا  یعتبػر یشترط فػي المضػاربة فػبل ما
 نان أك منفعة.یٍ أف یككف دى  جكز بؿ ی

مػػػػػع عػػػػػدـ  المضػػػػػاربة بمػػػػػاؿ الصػػػػػغیر  لػػػػػؤلب كالجػػػػػدٌ  یجػػػػػكز  :679مســـــ لة 
مػػع األمػػف مػػف اليػػبلؾ  كالحػػاكـ الشػػرعيٌ  كالكصػػيٌ  ـ الشػػرعيٌ المفسػػدةت ككػػذا القػػیٌ 

یدفعػو إلػى  ت أفعمػى ثمػث المٌیػ لمكصػيٌ  كمبلحظة الغبطة كالمصمحةت بؿ یجػكز 
نػػة لمثمػػث ت مػػف الػػربح فػي المصػػارؼ المعیٌ المٌیػػ ةبالمضػػاربة كصػػرؼ حٌصػ الغیػر 

ف لـالمیٌ  بو یإذا أكص  الكصػيٌ  الثمػث بنظػر  ض أمػر كص بػو لكػف فػكٌ ی تت بؿ كا 
 فرأل الصبلح في ذلؾ. 

عمػـ بكجػكده  إذا مػات العامػؿ ككػاف عنػده مػاؿ المضػاربة فػاف :681مس لة 
ف عمػػـ بكجػػكده فیػػو مػػف غیػػر  فیمػػا تركػػو بعینػػو فػػبل بػػأف كػػاف  - فتعیػػی إشػػكاؿت كا 

تركػػو مشػػتمبلن عمػػى مػػاؿ نفسػػو كمػػاؿ المضػػاربة أك كػػاف عنػػده أیضػػان كدائػػع أك  مػػا
یعمػؿ بمػا ىػك العػبلج  - ناس آخریف كاشتبو أعیانيا بعضػيا مػع بعػضبضائع ألي 

دیف بعضػيا مػع بعػضت كىػؿ ىػك بایقػاع ؾ متعػدٌ بٌل في نظائره مػف اشػتباه أمػكاؿ ميػ
، فباعمػػاؿ الثانیػػة ر تیٌسػػی لػػـ كلػػى فػػافاألي مػػاؿ القرعػػة أك بایقػػاع المصػػالحة أك باع

   . يا األخیركجكه أصحٌ 
نعػـ لػك عمػـ المػاؿ جنسػان كقػدران كقػد امتػزج بمػاؿ العامػؿ عمػى نحػك تحصػؿ بػػو 
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 ت فیقاسمانو بالنسبة.الماؿ ككرثة المیٌ  الشركة یككف المجمكع مشتركان بیف ربٌ 
ة فػػي تركتػػػو إذا مػػات العامػػؿ كعمػػـ بعػػػدـ بقػػاء مػػاؿ المضػػارب :681مســ لة 
 یحكػػػـ عمیػػػو لػػػـمنػػػو أك بغیػػػره  ه إلػػػى مالكػػػو أك تمػػػؼ بتقصػػػیر و قػػػد ردٌ كاحتمػػػؿ أٌنػػػ

ات ككػذا لػك احتمػؿ بقػاؤه لممالػؾ بيػ ؽ حػؽٌ تعٌمػ بالضماف كیكػكف الجمیػع لكرثتػو بػبل
 .یثبت ذلؾ كلـفیيا 
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 كتاب الودیعة

   . عمى عيدة الغیرجعؿ صیانة عیف كحفظيا الكدیعة ىي: 
 (.)المستكدع( ك)الكدعيٌ  : ( كلذلؾ الغیرعالمكد) :كیقاؿ لمجاعؿ

تحصػػػؿ الكدیعػػػػة بایجػػػاب مػػػػف المػػػػكدع بمفػػػظ أك فعػػػػؿ مفيػػػػـ  :682مســــ لة 
عمػػى التزامػػو بػػالحفظ  داؿٌ  كبقبػػكؿ مػػف الػػكدعيٌ  - كلػػك بحسػػب القػػرائف - لمعناىػػا

 كالصیانة.
دیعػػػػة لدیػػػػو أف یكػػػػكف مالػػػػو ك  إذا طمػػػػب شػػػػخص مػػػػف آخػػػػر  :683مســــ لة 

المالػؾ عنػده كمضػى فتمػؼ  مو منػو كمػع ذلػؾ تركػویتسػمٌ  ؾ كلػـیكافػؽ عمػى ذلػ مـف
ف كاف األكلى أف یحفظو بقدر  الماؿ لـ  اإلمكاف. یكف ضامنانت كا 

ت كلػػػك لػػػو قبكليػػػا یجػػػكز  ف حفػػػظ الكدیعػػػة الف مػػػیػػػتمكٌ  مػػػف ال :684مســـ لة 
لػػػو القبػػػكؿ كال ضػػػماف  ميا كػػػاف ضػػػامنانت نعػػػـ مػػػع عمػػػـ المػػػكدع بحالػػػو یجػػػكز تسػػػمٌ 

 عمیو.
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ف كانػػت مؤجٌ  :685 مســ لة  لكػػؿ   فیجػػكز  تمػػةالكدیعػػة جػػائزة مػػف الطػػرفیف كا 
بمعنػى  - فمنيما فسخيا متػى شػاءت نعػـ مػع اشػتراط عػدـ فسػخيا إلػى أجػؿ معػیٌ 

الشػػػرط كیجػػػب عمیػػػو  یصػػػحٌ  - التػػػزاـ المشػػػركط عمیػػػو بػػػأف ال یفسػػػخيا إلػػػى حینػػػو
قػد في ضمف نفس عقػد الكدیعػة أك فػي ضػمف ع العمؿ بو سكاء جعؿ ذلؾ شرطان 

ف كاف آثمان. تخارج الـز  كلكف مع ذلؾ ینفسخ بفسخو كا 
یكصػػؿ المػػاؿ فػػكران  الكدیعػػة كجػػب عمیػػو أف لػػك فسػػخ الػػكدعيٌ  :686مســ لة 

ذاإلػػػػى صػػػػاحبو أك ككیمػػػػو أك كلٌیػػػػ  یفعػػػػؿ مػػػػف دكف عػػػػذر  لػػػػـ و أك یخبػػػػره بػػػػذلؾت كا 

 كتمؼ فيك ضامف. شرعيٌ 
القصػد ك  كاالختیػار  : البمػكغ كالعقػؿفي المكدع كالػكدعيٌ  یعتبر  :687مس لة 

ف كػاف ممٌیػ بایػداع مالػو عنػد آخػر  اسػتقبلؿ الصػبيٌ  یجػكز  فبل ذف كلٌیػ زان كا  و فػي كا 
مػػػاؿ  ز یػػػكدع الطفػػؿ الممٌیػػ أف اسػػػتیداعو مطمقػػانت نعػػـ یجػػكز  یصػػحٌ  ذلػػؾت كمػػا ال

یكػكف سػفیيان  ال في المػكدع أیضػان أف لبیعت كیعتبر نظیره في ا  غیره باذنو كما مرٌ 
عمیيػات كمػا  ر تكف الكدیعة مف أمكالػو التػي حجػ  إذا لـإاٌل  سو مى عمیو لفى محجكران  كال

یكػػكف محجػػكران عمیػػو فػػي مالػػو لسػػفو أك فمػػس إذا كانػػت  ال أف فػػي الػػكدعيٌ  یعتبػػر 
 فات الناقمة أك المستيمكة فیو.ؼ عمى التصرٌ صیانة الكدیعة كحفظيا تتكقٌ 

مف أمكاؿ غیره  كألو مف أمكا ـ ما یكدعو الصبيٌ تسمٌ  یجكز  ال :688مس لة 
 وت كردٌ ماؿ الطفؿ إلى كلٌیػ ضمنو ككجب ردٌ  مو الكدعيٌ بدكف إذف مالكوت فاف تسمٌ 

إلػى مالكػػوت نعػػـ لػك خیػػؼ عمػى مػػا فػػي یػد الطفػػؿ مػف التمػػؼ كاليػػبلؾ  مػاؿ الغیػػر 
مف  یضمنو اآلخذ حینئذو  أك المالؾ كال ه إلى الكليٌ أخذه منو حسبة ككجب ردٌ  جاز 
 .ریطو أك تف عد  دكف تى 
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 - یضػمناه بػالتمؼ لػـ ك المجنػكف مػاالن أ إذا أكدع عند الصػبيٌ  :689مس لة 
اٌل یككنػػػػا ممٌیػػػػ إذا لػػػػـ - بػػػػاإلتبلؼ بػػػػؿ كال یضػػػػمنانو  تبلؼ كال ضػػػػمناه بػػػػاإلزیفت كا 
 .أیضان  بالتفریط كاإلىماؿ ضمانوی بؿ كالد القبضت بمجرٌ 

ظيػا بػو حفظ الكدیعة بما جرت العػادة بحف یجب عمى الكدعيٌ  :691مس لة 
 مػػػيٌ ؿ لمثػػػكب كالػػػدراىـ كالحي الػػػذم یناسػػػبيا كالصػػػندكؽ المقٌفػػػ ككضػػػعيا فػػػي الحػػػرز 

 یعػدٌ  ال حفظيػا فػي محػؿٌ  :ةت كبالجممػةؽ لمدابٌ مى صطبؿ المضبكط بالغى كاإل تكنحكىا
ى فیمػػا إذا عمػـ المػكدع بعػدـ كجػػكد معػو عنػد العػرؼ مضػػیعان كمفرطػان كخائنػانت حتٌػ

مػػػا قبػػػؿ االسػػػتیداع تحصػػػیمو  جػػػب عمیػػػو بعػػػدفی تمناسػػػب ليػػػا عنػػػد الػػػكدعيٌ  حػػرز 
مػػػة لمحفػػػظ الكاجػػػب عمیػػػوت ككػػػذا یجػػػب عمیػػػو القیػػػاـ بجمیػػػع مػػػا لػػػو دخػػػؿ فػػػي مقدٌ 

إذا كػػاف مػػف الصػػكؼ أك كالتمػػؼ كػػالثكب ینشػػره فػػي الصػػیؼ  بصػػكنيا مػػف التعٌیػػ
فػػي  ر كالبػػرد فمػػك أىمػػؿ كقٌصػػ  ة یعمفيػػا كیسػػقیيا كیقیيػػا مػػف الحػػرٌ اإلبریسػػـ كالداٌبػػ
 ذلؾ ضمنيا.

ا احفظػو ىنػ) : كقاؿ لمكدعيٌ ف المكدع لحفظ مالو محبٌلن إذا عیٌ  :691س لة م
ف احتممػػت تمفػػو فیػػو( لػػـ آخػػر  تنقمػػو إلػػى محػػؿٌ  كال ینقمػػو إلػػى  أف یكػػف لػػو حینئػػذو  كا 

م یػؤدٌ  بقػاءه فػي ذلػؾ المحػؿٌ  كلك فعؿ كتمػؼ ضػمفت نعػـ إذا عمػـ بػأفٌ  آخر  محؿٌ 
 ف عمیو مف ذلؾ.ؤمى یي لو نقمو منو إلى مكاف  إلى تمفو كىبلكو جاز 

 - كبلمػػو نػػان ككػاف ظػػاىر  معیٌ ف المػػكدع لمكدیعػة محػػبٌلن إذا عػیٌ  :692مســ لة 
نٌ  خصكصیة لذلؾ المحؿٌ  و الأنٌ  - كلك بحسب القرائف ما كػاف تعیینػو نظػران عنده كا 

 أحفػػظ مػػف المحػػؿٌ  آخػر  یضػعو فػػي محػػؿٌ  أف و أحػػد مػكارد حفظػػو فممػػكدعيٌ إلػى أٌنػػ
 یضمف. لـ - حینئذ - الماؿ ؿ أك مثموت كلك تمؼاألكٌ 

تفػریط  مػف دكف تعػد  منػو كال لك تمفػت الكدیعػة فػي یػد الػكدعيٌ  :693مس لة 
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ككذا لك أخػذىا منػو ظػالـ قيػران سػكاء انتزعيػا مػف یػده أك أمػره بػدفعيا  تیضمنيا لـ
بػؿ یضػمنيا  تب إلػى اسػتیبلئو عمیيػا ضػمنياإلیو بنفسو فػدفعيا كرىػانت نعػـ لػك سػبٌ 

یكػػػكف بػػػذلؾ فػػػػي  فػػػي محػػػػؿٌ  بكجكدىػػػا عنػػػػده أك إظيارىػػػا لمغیػػػر   خبػػػاراإلد بمجػػػرٌ 
 یرتفع خطره عنيا. لـ بلع الظالـ كاستیبلئو عمیيا مااطٌ معرض 

ف مف دفع الظالـ بالكسائؿ المشركعة المكجبػة لسػبلمة لك تمكٌ  :694مس لة 
بػؿ الحمػؼ عمػى ؼ دفعػو عنيػا عمػى إنكارىػا كاذبػان و لك تكٌقػى أنٌ الكدیعة كجب حتٌ 

التكریػػة مػػع  كاألحػػكط لزكمػػان اسػػتعماؿیفعػػؿ ضػػمفت  لػػـ بػػؿ كجػػب فػػاف جػػاز ذلػػؾ 
 رىا لو.التفاتو إلیيا كتیسٌ 

عمػػى بدنػػو مػػف  لػػى الضػػرر یػػة إإذا كانػػت مدافعتػػو الظػػالـ مؤدٌ  :695مســ لة 
 یجػكز  مػوت بػؿ الیجػب تحمٌ  ىتؾ في عرضو أك خسارة فػي مالػو الك جرح كغیره أ

مػو غالػب ان بحیػث یتحمٌ ب عمیيػا یسػیران جػدٌ رتٌػفي بعض مراتبيػات نعػـ لػك كػاف مػا یت
إلػػى شػػػرفو  یكػػكف ىاتكػػػان لػػو بػػػالنظر  ـ معػػو بكػػػبلـ خشػػف الكمػػا إذا تكٌمػػػ - النػػاس

ف تأذٌ كرفعة قدره ك   مو.ب تحمٌ كج - ل منو بالطبعا 
ؼ دفع الظالـ عف الكدیعة عمى بػذؿ مػاؿ لػو أك لغیػرهت لك تكقٌ  :696مس لة 

 ر يػا ضػمف المقػػدافمػػك أىمػؿ فأخػذ الظػػالـ كمٌ فػاف كػاف ینػدفع بػػدفع بعضػيا كجػبت 

تماميات فمك كاف ینػدفع بػدفع نصػفيا فأىمػؿ فأخػذ یندفع بو منيا ال  الزائد عمى ما
ضػػمف الثمثػػیف  تماميػػا ضػػمف النصػػؼت كلػػك كػػاف یقنػػع بالثمػػث فأىمػػؿ فأخػػذ الكػػؿٌ 

كىكػذات ككػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا كػاف عنػػده مػػف شػػخص كدیعتػاف ككػػاف الظػػالـ ینػػدفع 
ضػمف ف ى أخذ كمتیيمػات فػاف كػاف ینػدفع باحػداىما المعػیٌ إحداىما فأىمؿ حتٌ بدفع 
   خرل.األي 
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ف كػػػاف باحػػػداىما ال ؼ دفعػػػو عمػػػى بعینيػػػا ضػػػمف أكثرىمػػػا قیمػػػةت كلػػػك تكٌقػػػ كا 
ا مػع انانت كأٌمػعان كمجٌ تبرٌ  یجب عمیو دىٍفعيو لـ المصانعة معو بدفع ماؿ مف الكدعيٌ 

ف یقػػكـ مقامػػو كالحػػاكـ ئذاف منػػو أك مٌمػػالرجػػكع بػػو عمػػى المالػػؾ فػػاف أمكػػف االسػػت
ت فاف دفػع بػبل اسػتئذاف الشرعيٌ  الرجػكع بػو  یسػتحؽٌ  لػـ عند عدـ الكصكؿ إلیو لـز

ف لػػػـع ف كػػػاف مػػػف قصػػػده ذلػػػؾت كا  عرفػػػان  یمكػػػف االسػػػتئذاف فػػػاف كػػػاف یعػػػدٌ  میػػػو كا 
لػػو  یػػدفع المػػاؿ ألجمػػو كجػػب عمیػػو دفعػػو كیجػػكز  ران فػػي حفػػظ الكدیعػػة لػػك لػػـمقٌصػػ

 عمى المالؾ إذا كاف مف قصده الرجكع عمیو.الرجكع بو 
 كعمفيػػػا بالمقػػػدار ة یجػػػب عمیػػػو سػػػقیيا لػػػك كانػػػت الكدیعػػػة داٌبػػػ :697مســـ لة 

ان إلػػى یػػیػػأمره المالػػؾ بػػذلؾ بػػؿ كلػػك نيػػاه عنػػو إذا كػػاف تركػػو مؤدٌ  المتعػػارؼ كلػػك لػػـ
 ذلػػؾ فػػػي مكضػػعيات فیجػػػكز  یكػػكف فكأ یكػػػكف ذلػػؾ بمباشػػػرتو یجػػب أف تمفيػػات كال

ف أمكػف سػقیيا  بخادمو مثبلنت ككػذا یجػكز  یسقیيا أف إخراجيػا مػف منزلػو لمسػقي كا 
 یجػػػز  لؾت نعػػػـ لػػػك كػػػاف الطریػػػؽ مخكفػػػان لػػػـفػػػي مكضػػػعيا بعػػػد جریػػػاف العػػػادة بػػػذ

 مػػػع مػػػأمكف إاٌل  ي غیػػػره لػػػذلؾ إذا كػػػاف غیػػػر یػػػكلٌ  أف یجػػػكز  و الإخراجيػػػات كمػػػا أٌنػػػ
عػػػات حفظيػػا عمػػػى رامػػف م دَّ بيػػػ ال :مصػػاحبتو أك مصػػػاحبة أمػػیف معػػػوت كبالجممػػة

 یان.معيا عرفان مفرطان كمتعدٌ  یعد   المعتاد بحیث ال
ا بالنسػػػبة إلػػػى نفقتيػػػا فػػػاف كضػػػع ىػػػذا بالنسػػػبة إلػػػى أصػػػؿ سػػػقیيا كعمفيػػػات كأٌمػػػ

فػػي اإلنفػػاؽ عمیيػػا مػػف  - كلػػك ضػػمنان  - المالػؾ عنػػده عینيػػا أك قیمتيػػا أك إذف لػػو
اٌل مالػػو عمػػى ذمٌ  ئذاف مػػف المالػػؾ أك ككیمػػوت االسػػت الن  فالكاجػػب أكٌ تػػو فػػبل إشػػكاؿت كا 

لیػػػأمره بمػػػا یػػػراه صػػػبلحان كلػػػك ببیػػػع  الشػػػرعيٌ  إلػػػى الحػػػاكـ رفػػػع األمػػػر  ر فػػػاف تعػػػذٌ 
لػو الرجػػكع  أنفػػؽ ىػك مػػف مالػو كیجػػكز  الشػرعيٌ الحػػاكـ  ر بعضػيا لمنفقػةت فػػاف تعػذٌ 
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 تو. بو عمى المالؾ مع نیٌ 
ػػ :698مســ لة  یػػو كػػذلؾ ان أك أغمػػي عمإطباقٌیػػ المالػػؾ المػػكدع جنكنػػان  فٌ لػػك جي

 و فػػكران أك إخبػػػار أف یكصػػػؿ المػػاؿ إلػػى كلٌیػػ بطمػػت الكدیعػػة ككجػػب عمػػى الػػكدعيٌ 

ا لػك كػاف جنكنػو أك كتمػؼ ضػمفت كأٌمػ شػرعيٌ  عػذر  بوت كلك تركو مف غیػر  الكليٌ 
یتػػػػرؾ مراعػػػػاة مقتضػػػػػی  فػػػػبل تان ففػػػػي بطػػػػبلف الكدیعػػػػة بػػػػػو إشػػػػكاؿإغمػػػػاؤه أدكارٌیػػػػ
 .ذلؾاالحتیاط في 

انتقػؿ المػاؿ إلػى لؾ المػكدع بطمػت الكدیعػةت فػاف إذا مات الما :699مس لة 
إیصػػػالو إلػػػى  كجػػػب عمػػػى الػػػكدعيٌ  الغیػػػر  قػػػان لحػػػؽٌ یكػػػكف متعمٌ  كارثػػػو مػػػف دكف أف

ینتقػػؿ إلیػػو أصػػبلن كمػػا لػػك  بخػػبلؼ مػػا إذا لػػـ - و أك إعبلمػػو بػػذلؾالػػكارث أك كلٌیػػ
 الغیػػػر  قػػػان لحػػػؽٌ تو نافػػػذة أك انتقػػػؿ متعمٌ أكصػػػى بصػػػرفو فػػػي الخیػػػرات ككانػػػت كصػػػیٌ 

فػػاف  - فػػؽ الػػراىف كالمػػرتيف عمػػى إیػػداعيا عنػػد ثالػػثكػػأف یكػػكف عینػػان مرىكنػػة اتٌ 
عي اإلرث عػػدـ عممػػو بكػػكف مػػف یػػدٌ  ضػػمفت كمػػف العػػذر  شػػرعيٌ  أىمػػؿ ال لعػػذر 

المػاؿ  فػي ردٌ  لػو التػأخیر  فػي مثػؿ ذلػؾ یجػكز  الكارث فیوت فػافٌ  كارثان أك انحصار 
م ف عمیػو ضػماف مػع عػدـ التعػدٌ یكك  حقیقة الحاؿ كالم كالفحص عف ألجؿ التركٌ 
 كالتفریط.

 المػػاؿ كجػػب عمػػى الػػكدعيٌ  د مسػػتحؽٌ لػػك مػػات المػػكدع كتعػػدٌ  :711مســ لة 
یدفعػػػو إلػػػى جمػػػیعيـ أك إلػػػى ككػػػیميـ فػػػي قبضػػػوت فمػػػك دفػػػع تمػػػاـ الكدیعػػػة إلػػػى  أف

 أحدىـ مف دكف إجازة الباقیف ضمف سياميـ.
ػػ لػػك مػػات الػػكدعيٌ  :711مســ لة  أغمػػي عمیػػو كػػذلؾ جنكنػػان مطبقػػان أك  فٌ أك جي

ا لػك بطمت ككجب عمى مف بیده الماؿ إعبلـ المكدع بو أك إیصالو إلیو فػكرانت كأٌمػ
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یتػػرؾ مراعػػاة   فػػبل تان ففػػي بطػػبلف الكدیعػػة بػػو إشػػكاؿكػػاف جنكنػػو أك إغمػػاؤه أدكارٌیػػ
 فیو.مقتضی االحتیاط 

ف الكدیعػػة عنػػػد المطالبػػة فػػػي أكٌ  یجػػػب ردٌ  :712مســ لة  ؿ كقػػت اإلمكػػػاف كا 
ف كاف حربیٌ كاف الم و یحػـر خیانتػو ان مباح المػاؿ فاٌنػكدع كافران محتـر الماؿت بؿ كا 

رفػع ىػك عمیػو  یجػبت كالػذم لزكمػان  بیعيا عمى األحكط ؾ كدیعتو كالتممٌ  یصحٌ  كال
نقميػا إلػى المالػؾت فمػك كانػت فػي صػندكؽ  ا كالتخمیة بیف المالؾ كبینيا الیده عني

ل مػا ىػك فقػد أدٌ  (ىي كدیعتػؾ خػذىا ىا) :ؿ أك بیت مغمؽ ففتحيما عمیو فقاؿمقفٌ 
ةت ة العرفٌیػػػالكاجػػب عمیػػػو مػػػع اإلمكػػػاف الفكرٌیػػػ تكمیفػػو كخػػػرج عػػػف عيدتػػػوت كمػػػا أفٌ 

كالصػػبلة اـ فػػكران كقطػع الطعػػاـ یجػػب عمیػو الػػركض كنحػكه كالخػػركج مػػف الحٌمػ فػبل
ف كانت نافمة كنحك ذلؾ.    كا 

إذا كػػاف فػػػي   كازالجػػ يماأصػػحٌ  تقػػكالف ،لیشػػيد عمیػػػو التػػأخیر  لػػو كىػػؿ یجػػكز 
اع مػػع اإلشػػياد أـ الت ىػػػذا إذا كػػاف اإلیػػدعػػرض المطالبػػة بيػػا بعػػد ذلػػؾ سػػػكاء أم
اٌل  یرخص المكدع في التأخیر  لـ  فبل إشكاؿ فػي عػدـ كعدـ اإلسراع كالتعجیؿت كا 

 كجكب المبادرة.
ه عمیػو مػع لػو ردٌ  یجػكز  مػا سػرقو عنػد أحػد ال لك أكدع المػٌص  :713مس لة 

ة فػػي یػػدهت فیجػػب عمیػػو إیصػػالو إلػػى صػػاحبو أك أمانػػة شػػرعیٌ  اإلمكػػافت بػػؿ یكػػكف
اٌل فى رى إعبلمو بو إف عى  ؽ بػو عنػوت ؼ بوت فػاف یػأس مػف الكصػكؿ إلیػو تصػدٌ  عرٌ و كا 

ت كلػك صػادؼ فكجػد المالػؾ یكػكف ذلػؾ باجػازة الحػاكـ الشػرعيٌ  أفلزكمان كاألحكط 
 .كجكبان  ؽ ضمنو لو عمى األحكطیرض بالتصدٌ  كلـ

ىػػػا إذا الكدیعػػػة عنػػػد مطالبػػػة المالػػػؾ یجػػػب ردٌ  جػػػب ردٌ كمػػػا ی :714مســـ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غػظ 

خػػػاؼ عمیيػػػا مػػػف تمػػػؼ أك سػػػرؽ أك عیػػػب كنحػػػك ذلػػػؾت فػػػاف أمكػػػف إیصػػػاليا إلػػػى 
اٌل أك إعبلمػػػو بػػػذلؾ تعػػػیٌ  أك العػػػاـٌ  المالػػػؾ أك ككیمػػػو الخػػػاٌص   فمیكصػػػميا إلػػػى فت كا 

عمػػى حفظيػػػات كلػػك فقػػػد الحػػػاكـ  أك یعممػػو بالحػػػاؿ لػػك كػػػاف قػػػادران  الحػػاكـ الشػػػرعيٌ 
مػػػػع  - نػػػػان مػػػػف حفظيػػػػا بسػػػػبب مػػػػف األسػػػػباب أكدعيػػػػایكػػػػف متمكٌ  أك لػػػػـ شػػػػرعيٌ ال

 ف مف حفظيا.عند ثقة أمیف متمكٌ  - كجكده االستئذاف مف الحاكـ عمى تقدیر 
یكػػف ككػػیبلن  بأمػػارات المػػكت فػػي نفسػػو كلػػـ الػػكدعيٌ  إذا أحػػٌس  :715مســ لة 

و أك كلٌیػػػ فػػػي تسػػػمیميا إلػػػى غیػػػره فػػػاف أمكنػػػو إیصػػػاليا إلػػػى صػػػاحبيا أك ككیمػػػو أك
ف لػـ یمكنػو لزمػو االسػتیثاؽ لزكمػان  ف عمیو ذلؾ عمى األحػكطإعبلمو بذلؾ تعیٌ  ت كا 

مػػف كصػػكليا إلػػى صػػاحبيا بعػػد كفاتػػو كلػػك باإلیصػػاء بيػػا كاالستشػػياد عمػػى ذلػػؾ 
عبلـ الكصيٌ   و.اتو كمحمٌ كالشاىد باسـ صاحب الكدیعة كخصكصیٌ  كا 

فػي حرزىػا عنػد أىمػو عة كیبقي الكدی أف یسافر  لمكدعيٌ  یجكز  :716مس لة 
اٌل یتكٌقػػػ كعیالػػػو إذا لػػػـ ان ضػػػركریٌ  یكػػػف السػػػفر  لػػػـ فػػػاف ؼ حفظيػػػا عمػػػى حضػػػكرهت كا 

و أك ا إیصػػػاليا إلػػػى مالكيػػػا أك ككیمػػػو أك كلٌیػػػٌمػػػا اإلقامػػػة كتػػػرؾ السػػػفرت كا  ٌمػػػلزمػػػو إ
ف لػػػـ ف عمیػػػو اإلقامػػػة كتػػػرؾ یمكنػػػو اإلیصػػػاؿ كال اإلعػػػبلـ تعػػػیٌ  إعبلمػػو بالحػػػاؿت كا 

 بيا كلك مع أمف الطریؽ كال إیداعيا عند األمیف. یسافر  لو أف یجكز  السفرت كال
و إیصػاليا إلػى المالػؾ أك ككیمػو أك كلٌیػ ر ان فػاف تعػذٌ ضركریٌ  ا لك كاف السفر أمٌ ك 

بيػػػا مػػع أمػػػف الطریػػؽ أك إیػػػداعيا عنػػػد  یسػػافر  أفبػػػیف  ر تخٌیػػأك إعبلمػػو بالحػػػاؿ 
نعػـ ضػماف عمیػو لػك تمفػتت  اإلمكػاف كال بيػا حػافظ عمیيػا بقػدر  أمیفت كلػك سػافر 

لػػو أمػػارات المػػكت  یعامػػؿ فیػػو معاممػػة مػػف ظيػػر  الخطػػرة الػػبلـز أف فػػي األسػػفار 
 .ـ آنفان كقد تقدٌ 



 ػػظ/  كتاب الوديقٌ

بيػػا أك تسػػمیميا إلػػػى غیػػره عنػػػد  یكػػف مأذكنػػػان فػػي السػػػفر  و فیمػػػا إذا لػػـىػػذا كٌمػػ
اٌل  السفر  طركٌ   لو ذلؾ.  فبل إشكاؿ في أفٌ لو كا 

بػت عمیو ضماف لك تمفػت الكدیعػة أك تعیٌ  المستكدع أمیف لیس :717مس لة 
فيػػك  :ا التفػػریطأمػػیفت أٌمػػ م كمػا ىػػك الحػػاؿ فػػي كػؿٌ  عنػػد التفػػریط أك التعػػدٌ بیػده إاٌل 

 یكجػػب حفظيػا عمػى مجػرل العػادات بحیػث یعػػدٌ  اإلىمػاؿ فػي محافظتيػا كتػرؾ مػا
كذىػب  لػیس بحػرز  عان كمسامحانت كما إذا طرحيػا فػي محػؿ  معو عند العرؼ مضیٌ 

ة كعمفيػا عمػى النحػك المتعػارؼ أك تػرؾ مراقب ليات أك ترؾ سػقي الداٌبػ یر عنيا غ
الصػكؼ  ثػكب ؼ حفظيػا عمػى ذلػؾت أك تػرؾ نشػر بيػا مػع تكٌقػ إیداعيا أك السػفر 

ظ مػػف النػػدل یقػػكـ مقامػػو فػي حفظػػوت أك تػػرؾ الػػتحفٌ  أك اإلبریسػـ فػػي الصػػیؼ كمػػا
 ذلؾ. فیما تفسده النداكة كالكتب كبعض األقمشة كغیر 

ؼ فیيػػا بمػػا لػػـ یػػأذف لػػو المالػػؾت مثػػؿ أف یمػػبس فيػػك أف یتصػػرٌ  :ما التعػػدٌ ٌمػػأك 
ؼت ؼ حفظيػػا عمػػى التصػػػرٌ ة إذا لػػـ یتكٌقػػالثػػكب أك یفػػرش الفػػراش أك یركػػب الداٌبػػػ

 أك یصػػدر ؼ حفػظ الثػكب كالفػراش مػػف الػدكد عمػى المػبس كاالفتػراشت كمػا إذا تكٌقػ

ا إذا ػػػةت كمػػػو الخیانػػػػيا عمػى كجینافي األمانة كتككف یده عمی منو بالنسبة إلیيا ما
مف نسیاف كنحكهت كقد یجتمػع التفػریط مػع  ة كال لعذر ػػة الكدیعػػدىا ال لمصمحػػجح
مت كما إذا طػرح الثػكب أك القمػاش أك الكتػب كنحكىػا فػي مكضػع یعفنيػا أك التعدٌ 

مػػف ذلػؾ مػا إذا أكدعػػو دراىػـ مػثبلن فػػي كػیس مختػكـ أك مخػػیط أك  یفسػدىات كلعػؿٌ 
   ه مف دكف ضركرة كمصمحة.خیطو كشدٌ  ختمو أك حؿٌ  كد فكسر مشد

كػػاف م خمػػط الكدیعػػة بمالػػوت سػػكاء أكػػاف بػػالجنس أـ بغیػػرهت كسػػكاء أكمػف التعػػدٌ 
مػػػف مػػػاؿ ك خمطػػػو بػػػالجنس لػػػ مػػػا بالمسػػػاكم أـ بػػػاألجكد أـ بػػػاألردأت كمنػػػو أیضػػػان 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼػظ 

عنػػده  یكػكف مأذكنػػان فػػي ذلػؾ كمػػا إذا أكدع أف كمػػف غیػػر   رالمػكدع مػػف دكف مبػرٌ 
 مختكمیف كال مشدكدیف فجعميما كیسان كاحدان. دراىـ في كیسیف غیر 

م كػػكف بػدليا عمیػػو لػػك معنػػى ككنيػػا مضػمكنة بػػالتفریط كالتعػدٌ  :718مسـ لة 
ؿ یػػده تتبػػدٌ  :خػػرلیػػوت كبعبػػارة أي إلػػى تفریطػػو كتعدٌ  یكػػف تمفيػػا مسػػتندان  لػػـ تمفػػت كلػػك

 ة.ة الضمانیٌ ة إلى الخیانیٌ الضمانیٌ  ة غیر األمانیٌ 
یضػػمف  ؼ فیيػػا لػػـیتصػػرٌ  ؼ فػػي الكدیعػػة كلػػـلػػك نػػكل التصػػرٌ  :719مســ لة 

ب عمػػػى ة بػػػأف قصػػػد االسػػػتیبلء عمیيػػػا كالتغٌمػػػةت نعػػػـ لػػػك نػػػكل الغصػػػبیٌ د النٌیػػػبمجػػػرٌ 
مػػػا كانػػػت یػػػػد  الغاصػػػبیف ضػػػػمنيا لصػػػیركرة یػػػده یػػػد عػػػػدكاف بعػػػد مالكيػػػا كسػػػائر 

أك طمبػت منػو  عػةا لك جحد الكدیاؿ الضمافت كأمٌ مافت كلك رجع عف قصده ز استئ
یبػػػػرأ مػػػػف  د ذلػػػػؾ كلػػػػـف عقػػػػبلن كشػػػػرعان ضػػػػمنيا بمجػػػػرٌ مػػػػع الػػػػتمكٌ  فػػػامتنع مػػػػف الػػػػردٌ 

 الضماف لك عدؿ عف جحكده أك امتناعو.
كمػو ففتحػو كأخػذ لك كانت الكدیعػة فػي كػیس مختػكـ أك مػا بح :711مس لة 

تكػف كػذلؾ  ا لػك لػـد الفتح كما سبؽت كأمٌ بمجرٌ  یضمنوت بؿ بعضيا ضمف الجمیع
أخكذ المػػػبالضػػػماف  اخػػػتٌص عمیػػػو  بعضػػػيا فػػػاف كػػػاف مػػػف قصػػده االقتصػػػار  فأخػػذ

بػؿ أخػذ التمػاـ شػیئان فشػیئان  ا لػك كػاف مػف قصػده عػدـ االقتصػار بقيت كأٌمػ دكف ما
 ضامنان لمجمیع.  صار

 . ؼ في أحدىما ضمنو دكف اآلخرلك أكدعو كیسیف فتصرٌ  :711مس لة 
كمػػا إذا كتػػب  - یانػػةیكجػػب صػػدؽ الخ ؼ الإذا كػػاف التصػػرٌ  :712مســ لة 

یكجػب ضػماف  لػـ - أك نقش عمیو نقشان أك نحك ذلػؾ عمى الكیس بیتان مف الشعر 
ف كاف التصرٌ   مأذكف فیو. ؼ حرامان لككنو غیر الكدیعة كا 



 ؽػظ/  كتاب الوديقٌ

زكىػػػا دمػػػو لیحرٌ ـ الكدیعػػػة إلػػػى زكجتػػػو أك كلػػػده أك خالػػػك سػػػمٌ  :713مســـ لة 
 بلعو كمشاىدتو.كباطٌ  لككف ذلؾ بمحضره یككنكا بمنزلة اآللة لو  أفضمف إاٌل 

ف جعميػػػا فػػػي رجػػػع عػػػف تفریطػػػو بػػػأ َـّ ثيػػػ ط فػػػي الكدیعػػػةإذا فػػػرٌ  :714مســـ لة 
 رجػع كمػا إذا لػبس الثػكب َـّ ثيػ لالمضبكط كقػاـ بمػا یكجػب حفظيػات أك تعػدٌ  الحرز 

 يما العدـ.كجياف أصحٌ  ،ؿ یبقى الضماف أك النزعو في َـّ ثي 
كػاف مأمكنػان عنػد المػكدع  ة فػافتمػؼ الكدیعػ عى الػكدعيٌ لك ادٌ  :715مس لة 

اٌل  لـ  ت كیكػكف القػكؿ قكلػولػو رفػع أمػره إلػى الحػاكـ الشػرعيٌ   جػاز یطالبػو بشػيء كا 
الحػاؿت كمػا لػك كانػت  یكػكف مخالفػان لظػاىر  ال بیمینو بشػرط أف - أم الكدعيٌ  -

 عى تمفيا بحریؽ أصابيا كحدىا دكف غیرىا.بیف أمكالو فادٌ 
كدیعػػػػة كلكػػػػف اختمفػػػػا فػػػػي التفػػػػریط أك فقػػػػا عمػػػػى تمػػػػؼ اللػػػػك اتٌ  :716مســــ لة 

كػػػاف  - اتياكلػػػك ألجػػػؿ االخػػػتبلؼ فػػػي خصكصػػػیٌ  - م أك فػػػي قیمػػػة العػػػیفالتعػػػدٌ 
 ـ.بیمینو بالشرط المتقدٌ  القكؿ قكؿ الكدعيٌ 

القػػكؿ قػػكؿ المالػػؾ مػػع یمینػػو بالشػػرط  کػػاف لػػك اختمفػػا فػػي الػردٌ  :717مســ لة 
 یعة مع التمؼ.يا دیف أك كدـت ككذلؾ الحاؿ لك اختمفا في أنٌ المتقدٌ 

 عػػى اإلذف مػػف المالػػؾ فػػأنكر المالػػؾ كادٌ  لػػك دفعيػػا إلػػى غیػػر  :718مســ لة 

قو عمػػى ـت ككػذا لػػك صػدٌ نػػة فػالقكؿ قػػكؿ المالػؾ بیمینػػو بالشػرط المتقػػدٌ بیٌ  المالػؾ كال
 التسمیـ إلى مف إذف لو. اإلذف كلكف أنكر 

نػة عمیيػا مالػؾ البیٌ عند إقامػة ال - بيا  أقرٌ  َـّ ثي  الكدیعة إذا أنكر  :719مس لة 
يػا تمفػػت عػػى أنٌ تقبػػؿ دعػكاه بیمینػػوت فػاف ادٌ  عػى تمفيػػا لػـو ادٌ كلكٌنػػ - أك بػدكف ذلػؾ

نػة عمػى باقامػة البیٌ  ؼ الػكدعيٌ م ػبو المالؾ كي تفریط ككذٌ  كال عد  تى  قبؿ إنكاره مف غیر 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾػظ 

اٌل   ؼ الػػكدعيٌ م ػػو الحمػػؼ عمػػى المالػػؾ فػػاذا حمػػؼ كي  تكٌجػػدعػكاه فػػاف أقاميػػا فيػػكت كا 
یأخػذ  فمممالػؾ أف عى تمفيا بعد اإلنكػار ا لك ادٌ ف تمفيات كأمٌ یتبیٌ  لـ سمیـ العیف مابت

نػة عمػى تمفيػا حكػـ بضػمانو كحینئذو فاف أقػاـ البیٌ  تیطالبو بالعیف أفمنو بدليا كلو 
اٌل  میـ العػػػیف بتسػػػ ؼ الػػػكدعيٌ م ػػػفػػػاف حمػػػؼ كي  تو الحمػػػؼ عمػػػى المالػػػؾ تكٌجػػػبػػػدليا كا 

 كلى.ـ في الصكرة األي دٌ ف تمفيا كما تقیتبیٌ  لـ ما
نػة ة معیٌ نيػا فػي عػیف شخصػیٌ مات فاف عیٌ  َـّ ثي  بالكدیعة  إذا أقرٌ  :721مس لة 

نيػا فػي ضػمف مصػادیؽ مػف مكجكدة حاؿ مكتو أخرجػت مػف التركػةت ككػذا إذا عیٌ 
إحػدل ىػذه الشػیاه كدیعػة عنػدم ) :جنس كاحد مكجكدة حػاؿ المػكتت كمػا إذا قػاؿ

زكا الكدیعػة ث كلػـ یمٌیػلكرثػة إذا احتممػكا صػدؽ المػكرٌ نيا فعمػى ایعیٌ  كلـ (بلفمف ف
إحػػدل ىػػذه تکػػكف ف ا معاممػػة مػػا إذا عممػػكا إجمػػاالن بػػأیعػػاممكا معيػػ فعػػف غیرىػػا أ

ذا عػػػیٌ  ف المالػػػؾ كانػػػت مػػػف مجيػػػكؿ المالػػػؾ یعػػػیٌ  ف الكدیعػػػة كلػػػـالشػػػیاه لفػػػبلفت كا 
 ب عمیيا حكمو كسیأتي في كتاب المقطة.فیترتٌ 
، ف كاحتمػؿ صػدقونيػا فػي معػیٌ یجػب تصػدیقو لػك عیٌ قكؿ المكدع ك  ىؿ یعتبر ك 

 يما العدـ.كجياف أصحٌ 
ذا لػـ یعیٌ ك  ف كبلمػػو كجكدىػػا مػػ نيػػا بأحػػد الػكجيیف المػػذككریف بحیػػث لػػـ یظيػر ا 

الجػػنس  ى إذا ذكػػر بقكلػػو حتٌػػ یعمػػـ الكرثػػة بػػذلؾ فػػبل اعتبػػار  فػػي ضػػمف تركتػػو كلػػـ
 مراده ذلؾ الكاحد.  عمـ أفٌ  إذا  كاحدت إاٌل یكجد مف ذلؾ الجنس في تركتو إاٌل  كلـ

 :ةة كشرعیٌ األمانة عمى قسمیف مالكیٌ  :721مس لة 
ذنػوت سػكاء كػاف عنػكاف عممػو : فيك ما كػاف باسػتئلاألوّ  اأمّ  ماف مػف المالػؾ كا 
مقصػكد بالػذات كمػا  ضان في الحفػظ كالصػیانة كالكدیعػة أك بتبػع عنػكاف آخػر ممحٌ 



 ؿػظ/  كتاب الوديقٌ

 العػػػػیف بیػػػػد المػػػػرتيف كالمسػػػػتعیر  فػػػػي الػػػػرىف كالعاریػػػػة كاإلجػػػػارة كالمضػػػػاربةت فػػػػافٌ 

المالػػؾ قػػػد اسػػتأمنيـ عمیيػػػا كتركيػػػا  ةت حیػػػث أفٌ كالعامػػػؿ أمانػػة مالكٌیػػػ كالمسػػتأجر 
 بیدىـ مف دكف مراقبة فجعؿ حفظيا عمى عيدتيـ.

عمػػى العػػیف ككضػػع الیػػد عمیيػػا  : فيػػك مػػا لػػـ یكػػف االسػػتیبلء فیػػوالثــاني اأّمــو 
تحػػت یػػده ال عمػػى كجػػو العػػدكافت  منػػو كقػػد صػػارت فو ماف مػػف المالػػؾ كال إذٍ ئباسػػت
ا ٌمػبيػا السػیؿ مػثبلن فصػارت فػي یػدهت كا  ا قيران كما إذا أطارتيا الریح أك جاء مٌ بؿ إ

بلع منيمػػػػات كمػػػػا إذا اشػػػػترل صػػػػندكقان فكجػػػػد فیػػػػو بتسػػػػمیـ المالػػػػؾ ليػػػػا بػػػػدكف اٌطػػػػ
ـ البػػائع أك المشػػترم زائػػدان سػػمَّ بلعػػوت أك تى المشػػترم شػػیئان مػػف مػػاؿ البػػائع بػػدكف اطٌ 

ا برخصػػػة مػػػف الشػػػرع كالمقطػػػة ٌمػػػيمػػػا مػػػف جيػػػة الغمػػػط فػػػي الحسػػػابت كا  حقٌ ى عمػػػ
حسػػبة لئلیصػػاؿ  اؿ الغیػػر ینتػػزع مػػف یػػد السػػارؽ أك الغاصػػب مػػف مػػ ة كمػػاكالضػػالٌ 

   إلى صاحبو.
أك المجنػػػكف مػػػف ماليمػػػا عنػػػد خػػػكؼ التمػػػؼ فػػػي  ككػػػذا مػػػا یؤخػػػذ مػػػف الصػػػبيٌ 

كالتمؼ مػف األمػكاؿ  ا كاف في معرض اليبلؾأیدیيما حسبة لمحفظت كما یؤخذ ممٌ 
العػیف فػي  المحترمةت كحیكاف معمكـ المالؾ في مسبعة أك مسیؿ كنحك ذلػؾت فػافٌ 

ة یجػػػب عمیػػػو جمیػػػع ىػػػذه المػػػكارد تكػػػكف تحػػػت یػػػد المسػػػتكلي عمیيػػػا أمانػػػة شػػػرعیٌ 
ؿ أزمنػػة إیصػػاليا إلیػػو فػػي أكٌ األكلػػی فػػاألحكط حفظيػػات فػػاف كػػاف یعػػرؼ صػػاحبيا 

ف لػـ - كلك مػع عػدـ المطالبػة - اإلمكاف إعبلمػو  فانػو یکفػي یجػب عمیػو ذلػؾ كا 
 .یأخذىا أخذىا ما أراد أفبحیث كمٌ  بككنيا عنده كتحت یده كالتخمیة بینيا كبینو

ة كغیرىمػا مػػف مجيػػكؿ ا لػػك كػػاف صػاحبيا مجيػػكالن كمػػا فػي المقطػػة كالضػػالٌ كأٌمػ
المالػػؾ فیجػػب فیيػػا التعریػػؼ كالفحػػص عػػف المالػػؾ عمػػى تفصػػیؿ یػػأتي فػػي كتػػاب 
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 المقطة.
فػػارتفع  ة سػػكاء بعنػػكاف الكدیعػػة أك بعنػػكاف آخػػر ك كانػػت العػػیف أمانػػة مالكٌیػػلػػك 

عنػػكاف العػػدكاف عمیيػػات فػػاف  ذلػػؾ العنػػكاف مػػع بقػػاء العػػیف فػػي یػػده مػػف دكف طػػركٌ 
ف كػاف كاف البقاء مف لكاـز ذلػؾ العنػكاف أك كػاف برضػا المالػؾ فاألمانػة مالكٌیػ ة كا 

 ة.بحكمو فاألمانة شرعیٌ  إلى مالكو أك مف مستندان إلى عجزه مف الردٌ 
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 كتاب العاریة

 .د مف منافعيا مٌجانان تسمیط الشخص غیره عمى عیف لیستفیالعاریة ىي: 
كالقبػكؿ مػف المسػتعیرت  تحصػؿ العاریػة باإلیجػاب مػف المعیػر  :722مس لة 

یف فمػػك دفػػػع ثكبػػو لشػػخص بقصػػد اإلعػػارة كقصػػػد یككنػػا لفظٌیػػ أف یعتبػػر  كلكػػف ال
 ارة صٌحت العاریة.اآلخذ بأخذه االستع

أف یكػػػكف مالكػػػان لممنفعػػػة أك بحكمػػػو فػػػبل  فػػػي المعیػػػر  یعتبػػػر  :723مســـ لة 
ف  یكف غاصبان عینان إاٌل باجازة المغصكب منو. لـ تصٌح إعارة الغاصب منفعة كا 

تصػٌح إعػػارة  تصػٌح إعػػارة الطفػؿ كالمجنػكف ماليمػػات كمػا ال ال :724مسـ لة 
ذا رأل  - سو مىػأك فى  وو فى لسىػ - عمیػو المحجكر  مالػو إاٌل مػع إذف الػكلٌي أك الغرمػاءت كا 

یككف الطفؿ كسػیطان فػي إیصػالو إلػى  أف كلٌي الطفؿ مصمحة في إعارة مالو جاز 
   . المستعیر

ممكٌیػػة العػػیف بػػؿ یكفػػي ممكٌیػػة المنفعػػة  فػػي المعیػػر  ال یعتبػػر  :725مســ لة 
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اإلجػارة اسػػتیفاء باإلجػارة أك بككنيػا مكصػػى بيػا لػو بالكصػػٌیةت نعػـ إذا اشػترط فػػي 
المنفعػػػػة بنفسػػػػو لػػػػیس لػػػػو اإلعػػػػارةت كمػػػػا لػػػػیس لػػػػو تسػػػػمیـ العػػػػیف المسػػػػتأجرة إلػػػػى 

 إذف مالكيا عمى األحكط لزكمان. مف غیر  المستعیر 
یكػػكف أىػػػبلن  أفیكػػكف بالغػػان عػػاقبلن ك  أف فػػي المسػػتعیر  یعتبػػر  :726مســ لة 

ت ٍحػٌؿ كال مػف المي ًحػتصػٌح اسػتعارة الصػید لمميٍحػـر ال مػف المي  لبلنتفػاع بػالعیف فػبل ـر
شػػػػیئان أحػػػػد شخصػػػػیف أك أحػػػػد أشػػػػخاص  فیػػػػو التعیػػػػیفت فمػػػػك أعػػػػار  ككػػػػذا یعتبػػػػر 

يء كاحػد لجماعػةت كمػا إذا ػیككف كاحدانت فیصٌح إعػارة شػ یشترط أف یصٌحت كال لـ
قػػػػاؿ: )أعػػػػرت ىػػػػذا الكتػػػػاب أك اإلنػػػػاء ليػػػػؤالء العشػػػػرة( فیسػػػػتكفكف المنفعػػػػة بیػػػػنيـ 

كمػا إذا  - محػدكد المسػتأجرةت كأٌمػا إعارتػو لعػدد غیػر بالتناكب أك القرعػة كػالعیف 
 فبل تصٌحت نعـ تصٌح إباحتو كذلؾ. - قاؿ: )أعرت ىذا الشيء لكٌؿ الناس(

فػػػي العػػػیف المسػػػتعارة ككنيػػػا مٌمػػػا یمكػػػف االنتفػػػاع بيػػػا  یعتبػػػر  :727مســـ لة 
مػٌي حي منفعة محٌممة مع بقاء عینيػا كالعقػارات كالػدكاٌب كالثیػاب كالكتػب كاألمتعػة كال

ینتفػػع بػػو إاٌل باتبلفػػو  ال إعػػارة مػػا یجػػكز  ككمػػب الصػػید كالحراسػػة كأشػػباه ذلػػؾت فػػبل
منافعػػػو  تنحصػػػر  إعػػػارة مػػػا یجػػػكز  كالػػػدىف كاألشػػػربة كأشػػػباىيات كمػػػا ال كػػػالخبز 

لینتفػػػػع بػػػو فػػػي ذلػػػػؾت  -  كػػػػآالت الميػػػك المحػػػٌرـ كالقمػػػار - المتعارفػػػة فػػػي الحػػػراـ
لغیرىمػػػػػا مػػػػػف  ة لؤلكػػػػػؿ كالشػػػػػرب بػػػػػؿ كالإعػػػػػارة آنیػػػػػة الػػػػػذىب كالفٌضػػػػػ تجػػػػػكز  كال

 إعارتيا لمزینة. االستعماالت عمى األحكط لزكمانت كتجكز 
عػػػارة الفحػػػؿ  :728مســـ لة  تصػػػٌح إعػػػارة الشػػػاة لبلنتفػػػاع بمبنيػػػا كصػػػكفيا كا 

 لمتمقیح.
تصػػٌح اإلعػػارة لمػػرىفت كلػػیس لممالػػؾ حینئػػذو إبطالػػو كأخػػذ مالػػو  :729مســ لة 



 ػؼظ/  كتاب القاريٌ

الػػراىف بالفػػٌؾ إذا كػػاف الػػدیف مػػؤٌجبلن إاٌل عنػػد  مػػف المػػرتيفت كمػػا لػػیس لػػو مطالبػػة
 لو ذلؾ مطمقان. حمكؿ األجؿت كأٌما في غیره فیجكز 

لممػرتيف بیعػػو كمػا یبیػػع مػا كػػاف ممكػػان  إذا لػػـ یفػػٌؾ الػرىف جػػاز  :731مسـ لة 
لمالكػو بمػا  كیضمنو المسػتعیر  - عمى تفصیؿ یأتي في محٌمو - لمف عمیو الدیف

كبقیمتػػػػو تاٌمػػػػة لػػػػك بیػػػػع باألقػػػػٌؿ مػػػػف قیمتػػػػوت  أك بػػػػاألكثر بیػػػػع بػػػػو لػػػػك بیػػػػع بالقیمػػػػة 
 فٌؾ إاٌل مع اشتراطو. یضمف الراىف العیف لك تمفت بغیر  كال

ال یشػػػترط تعیػػػیف العػػػیف المسػػػتعارة عنػػػد اإلعػػػارةت فمػػػك قػػػاؿ:  :731مســـ لة 
صػػػطبؿ كخػػػذ مػػػا شػػػئت منيػػػا( صػػػٌحت )أعرنػػػي إحػػػدل دكاٌبػػػؾ( فقػػػاؿ: )أدخػػػؿ اإل

 العاریة.
انحصػػػرت جيػػة االنتفػػػاع  عػػػیف التػػي تعٌمقػػت بيػػػا العاریػػة إفال :732مســ لة 

المتعػػارؼ بيػػػا فػػي منفعػػػة خاٌصػػػة كالبسػػاط لبلفتػػػراش كالمحػػاؼ لمتغطیػػػة كالخیمػػػة 
یمـز التعٌرض لجية االنتفاع بيا عنػد إعارتيػا كاسػتعارتيات  ناف كأشباه ذلؾ التً كٍ لبل

ف تعػػػػٌددت جيػػػػات االنتفػػػػاع بيػػػػا كػػػػاألرض ینتفػػػػع بيػػػػا لمػػػػزرع كالغػػػػ رس كالبنػػػػاءت كا 
كالسػػػػػٌیارة ینتفػػػػػع بيػػػػػا لنقػػػػػؿ األمتعػػػػػة كالرٌكػػػػػاب كنحػػػػػك ذلػػػػػؾت فػػػػػاف كانػػػػػت إعارتيػػػػػا 

ٌص كاستعارتيا ألجؿ منفعة أك منافع خاٌصة مف منافعيا یجب التعػٌرض ليػا كاخػتي 
   . بما خٌصصو المعیر ة االنتفاع لممستعیر یٌ حمٌ 

ف كانت ألجؿ االنتفاع المطمؽ جاز  یقػكؿ:  كـت بػأفعمیـ كالتصریح بػالعمالت كا 
ألجػػػؿ أف تنتفػػػع بيػػػا كػػػٌؿ انتفػػػاع مبػػػاح یحصػػػؿ  - مػػػثبلن  - )أعرتػػػؾ ىػػػذه السػػػٌیارة

 یقػػػكؿ: )أعرتػػػؾ ىػػػذه السػػػٌیارة( فیجػػػكز  إطػػػبلؽ العاریػػػة بػػػأف و یجػػػكز منيػػػا( كمػػػا أٌنػػػ

مػػػػا یكػػػػكف االنتفاعػػػػات المباحػػػػة المتعٌمقػػػػة بيػػػػات نعػػػػـ ربٌ  االنتفػػػػاع بسػػػػائر  لممسػػػتعیر 
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ینػدرج معػو فػي اإلطػبلؽت  لى بعض األعیاف خفاء اللبعض االنتفاعات بالنسبة إ
بيػػدَّ مػػف التنصػػیص عمیػػو أك التعمػػیـ عمػػى كجػػوو یعٌمػػوت كذلػػؾ كالػػدفف  ففػػي مثمػػو ال

ف كػػاف مػػف أحػػد كجػػكه االنتفاعػػات مػػف األرض كالبنػػاء كالػػزرع كالغػػرس إاٌل  فاٌنػػو كا 
 یعٌمو اإلطبلؽ. أعیرت األرض إعارة مطمقة ال أٌنو مع ذلؾ لك

ف كانػػػت مؤجَّ  :733مســـ لة  مػػػة فمكػػػؿ  منيمػػػا العاریػػػة جػػػائزة مػػػف الطػػػرفیف كا 
بمعنػػى التػػزاـ  - فسػخيا متػػى شػاءت نعػػـ مػػع اشػتراط عػػدـ فسػخيا إلػػى أجػػؿ معػٌیف

یصػػػٌح الشػػػرط كیجػػػب عمیػػػو  - یفسػػػخيا إلػػػى ذلػػػؾ األجػػػؿ ال المشػػػركط عمیػػػو بػػػأف
العمػػػؿ بػػػو سػػػكاء جعػػػؿ ذلػػػؾ شػػػرطان فػػػي ضػػػمف نفػػػس العاریػػػة أك فػػػي ضػػػمف عقػػػد 

ف كاف آثمان.خارج  ت كلكف مع ذلؾ تنفسخ بفسخو كا   الـز
أرضػػو لمػػدفف فمػػیس لػػو بعػػد الػػدفف كالمػػكاراة الرجػػكع  إذا أعػػار  :734مســ لة 

خػػػراج المٌیػػ عػػف اإلعػػارة كنػػبش القبػػر  تت كأٌمػػا قبػػؿ ذلػػػؾ فمػػو الرجػػكع حتٌػػى بعػػػد كا 
كمؤنتػػو إذا رجػػع  أجػػرة الحفػػر  قبػػؿ مكاراتػػوت كلػػیس عمػػى المعیػػر  كضػػعو فػػي القبػػر 

ـ  قبػػؿ الػػدففت كمػػا أٌنػػو لػػیس عمػػى كلػػٌي المٌیػػ بعػػد الحفػػر  بعػػد مػػا كػػاف  الحفػػر  ت طػػ
   . باذف مف المعیر

 - أرضػػػان لمػػػزرع کػػػاف مقتضػػػی الشػػػرط الضػػػمنيٌ  لػػػك اسػػػتعار  :735مســـ لة 
یػدرؾ  عدـ فسخ العقد بعػد شػركعو فػي العمػؿ إلػى أف - العرفيٌ  بحسب االرتكاز 

 الزرع كیستحصد كینتيي أمده. 
بشػػػرطو كالعمػػػؿ بػػػو كلكػػػف لػػػك عصػػػى  الكفػػػاء لممسػػػتعیر  لمالػػػؾ المعیػػػر فعمػػػى ا

عمػى إزالػة الػزرع مػع  المسػتعیر  لػو إجبػار  كفسخ العقد انفسخت كحینئذو فيؿ یجػكز 
إجبػػػاره عمػػػى اإلبقػػػاء كلػػػك  األرش أك بدكنػػػوت أك أٌنػػػو لػػػیس لػػػو ذلػػػؾ بػػػؿ لممسػػػتعیر 



 ؽؼظ/  كتاب القاريٌ

التراضػػي كالتصػػالحت بػػأجرة حتٌػػى یػػدرؾ كیستحصػػد، كجػػكهت كاألحػػكط لزكمػػان ليمػػا 
َـّ رجػع المالػؾ بعػد مػا  أرضػان لمبنػاء أك جػذكعان لمتسػقیؼ كمثؿ ذلؾ ما لك استعار  ثيػ

 بنى األرض أك أثبت الجذكع في البناء.
أك جنكنػو أك إغمائػو  حكػـ العاریػة فػي بطبلنيػا بمػكت المعیػر  :736مس لة 

 (.ٗٗٔ)( كٖٗٔحكـ الكدیعة في ذلؾت كقد تقٌدـ في المسألتیف )
فػػػي نػػػكع المنفعػػػة عمػػػى مػػػا  االقتصػػػار  یجػػػب عمػػػى المسػػػتعیر  :737ســـ لة م

لو التعٌدم إلى غیرىا كلك كانػت أدنػى كأقػٌؿ ضػرران عمػى  یجكز  عٌینيا المعیرت فبل
فػي كیفٌیػة االنتفػاع عمػى مػا جػرت بػو العػادةت فمػك  یقتصػر  المعیرت ككذا یجػب أف
بالنسػػبة إلػػى تمػػؾ السػػٌیارة كذلػػؾ  المعتػػاد یحمميػػا إاٌل القػػدر  أعػػاره سػػٌیارة لمحمػػؿ ال

المحمكؿ كالزماف كالمكافت فمك تعػٌدل نكعػان أك كیفٌیػة كػاف غاصػبان كضػامنان كعمیػو 
المسػػمكح لػػو مػػف  أجػػرة مػػا اسػػتكفاه مػػف المنفعػػة بتماميػػات نعػػـ لػػك زاد عمػػى القػػدر 

ضػمف أجػرة  - كما لك أعاره سٌیارة لمرككب إلى مسػافة معٌینػة فجاكزىػا - االنتفاع
اٌل ضمف أجرة الجمیع. تجاكز  ما  بو فقطت ىذا مع عدـ التقیید بعدـ الزیادة كا 

یضػمنيا لػك تمفػت إاٌل بالتعػػٌدم  ال العاریػة أمانػة بیػد المسػػتعیر  :738مسـ لة 
ف عد  كال تفػریطت كمػا أٌنػو لػك یكف تى  لـ أك التفریطت نعـ لك شرط الضماف ضمنيا كا 

 إاٌل إذا اشترط عدـ ضمانيا. كانت العیف المعارة ذىبان أك فٌضة ضمنيا
إعػػػارة العػػػیف المسػػػتعارة كال إجارتيػػػا إاٌل  لممسػػػتعیر  یجػػػكز  ال :739مســـ لة 

 بػػاذف المالػػػؾت فتكػػكف إعارتػػػو حینئػػػذو فػػي الحقیقػػػة إعػػػارة المالػػؾ كیكػػػكف المسػػػتعیر 

كمػا إذا مػػات أك  - عػػف قابمٌیػة اإلعػارة بعػػد ذلػؾ ككػیبلن عنػوت فمػػك خػرج المسػتعیر 
 بقیت العاریة الثانیة عمى حاليا. - ٌف مطبقان جي 
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حكـ العاریة في كجكب اإلعبلـ بالنجاسة في إعػارة المتػنٌجس  :741مس لة 
 (.ٖحكـ البیع في ذلؾت كقد تقٌدـ في المسألة )

إذا تمفػت العاریػة أك نقصػت بفعػؿ المسػتعیرت فػاف كػاف بسػبب  :741مس لة 
یس عمیػو ضػمافت كمػا إذا االسػتعماؿ المػأذكف فیػو مػف دكف تعػد  عػف المتعػارؼ لػ

ف كػػػػاف  ىمكػػػت الداٌبػػػة المسػػػػتعارة لمحمػػػؿ بسػػػػبب الحمػػػؿ عمیيػػػا حمػػػػبلن متعارفػػػانت كا 
 ضمنيا. بسبب آخر 
یتحٌقػؽ رٌد العاریػة إاٌل برٌدىػا إلػى مالكيػا أك ككیمػو أك كلٌیػوت  ال :742مس لة 

 كمػػا إذا ردٌ  - كلػػك رٌدىػػا إلػػى حرزىػػا الػػذم كانػػت فیػػو بػػبل یػػد لممالػػؾ كال إذف منػػو
 ضمنيا. - يا فیو فتمفت أك أتمفيا متمؼطى بى صطبؿ كرى الداٌبة إلى اإل

بػأٌف العاریػة مغصػكبة كجػب عمیػو إرجاعيػا  إذا عمـ المسػتعیر  :743مس لة 
 . دفعيا إلى المعیر یجز  إلى مالكيات كلـ

یطالبػػو أك یطالػػب  یعمػػـ بغصػػبٌیتو فمممالػػؾ أف مػػا إذا اسػػتعار  :744مســ لة 
یطالػب كػبٌلن منيمػا بعػكض مػا اسػتكفاه  تمػؼت كمػا أٌف لػو أفالغاصب بعكضػو إذا 

ذا اسػػتكفى  المسػتعیر  أك تمػػؼ فػي یػػده أك األیػػادم المتعاقبػة عمیيػػا مػف المنػػافعت كا 
 الرجكع بو عمى الغاصب. فمیس لممستعیر  المالؾ العكض مف المستعیر 

ع بغصػػبٌیة العاریػػة كتمفػػت فػػي یػػده كرجػػ إذا لػػـ یعمػػـ المسػػتعیر  :745مســ لة 
بمػا غرمػػو لممالػؾ إاٌل إذا كانػػت  یرجػػع عمػى المعیػػر  المالػؾ عمیػو بعكضػػيا فمػو أف

ف  العاریػػة ذىبػػان أك فٌضػػة أك اشػػترط المعیػػر  ضػػماف العاریػػة عمیػػو عنػػد التمػػؼت كا 
 بما دفع. لو الرجكع إلى المعیر  رجع المالؾ عمیو بعكض المنافع جاز 
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 كتاب المقطة

   .یكف ألحد ید عمیو اؿ ضائع عف مالكو كلـم كؿٌ  - بمعناىا األعـٌ  - :كىي
ة(ت كیطمػػؽ )الضػالٌ  ؿ بػػػى األكٌ حیػكافت كیسػمٌ  كغیػػر  : حیػكافكىػي عمػى قسػػمیف
 (.كؿ مطمؽ ك)المقطة بالمعنى األخٌص ( بقعمى الثاني )المقطة

بنفسػػػػو عمػػػػى  كىػػػػك الطفػػػػؿ الػػػػذم ال كافػػػػؿ لػػػػو كال یسػػػػتقؿٌ  لمضػػػػائع نػػػػكع آخػػػػر ك 
(ت كفیمػا یمػي جممػة یقاؿ لو: )المقػیطه كیيمكوت ك السعي فیما یصمحو كدفع ما یضرٌ 

 مف أحكاـ األنكاع الثبلثة.

 أحكام المقیط
ؼ عمیػػو حفظػػو أخػػذ المقػػیطت بػػؿ یجػػب كفایػػة إذا تكٌقػػ یسػػتحبٌ  :746مســ لة 

عف النفقة  عجزان  - كاف منبكذان قد طرحو أىمو في شارع أك مسجد كنحكىماسكاء أ
زان بعد صدؽ ككنو ضائعان عدـ ككنو ممیٌ  عتبر أـ غیرهت كال ی - أك خكفان مف التيمة
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 تائيان ال كافؿ لو.
مػف غیػره بحضػانتو كحفظػو كالقیػاـ  مػف أخػذ المقػیط فيػك أحػؽٌ  :747مسـ لة 

ینتزعػػػػو مػػػػف یػػػػده  یبمػػػ  فمػػػػیس ألحػػػػد أف و بنفسػػػػو أك بغیػػػػره إلػػػػى أفبضػػػركرة تربیتػػػػ
بكیف كػػاأل - النسػػب عػػان بحػػؽٌ الحضػػانة تبرٌ  مػػف لػػو حػػؽٌ  ل حضػػانتو غیػػر كیتصػػدٌ 
د أحػد ىػؤالء لػؤلبت فػاذا كجػ األب أك الجػدٌ  الكصػایة ككصػيٌ  أك بحؽٌ  - كاألجداد

 و الضائع الذم ال كافؿ لو.ـ مف أنٌ تقدٌ  ( لماخرج بذلؾ عف عنكاف )المقیط
الحضانة فميـ انتزاعو مف ید آخذهت كػذلؾ  ليؤالء حؽٌ  كما أفٌ  :748مس لة 

 عمیيـ ذلؾت فمك امتنعكا أجبركا عمیو.
عدـ ككنو منبكذان مف قبػؿ أىمػو  ب تعریؼ المقیط إذا أحرز یج :749 مس لة

 كاحتمؿ الكصكؿ إلیيـ بالفحص كالتعریؼ.
بالتقػػاط  : البمػكغ كالعقػػؿ فػبل اعتبػػار یشػػترط فػػي ممػتقط الصػػبيٌ  :751مسـ لة 

 كالمجنكفت بؿ یشترط فیو اإلسبلـ إذا كاف المقیط محككمان باإلسبلـ. الصبيٌ 
 و ممكو.مع المقیط مف ماؿ فيك محككـ بأنٌ ما كاف  :751مس لة 
المقػػیط إف كجػد مػػف ینفػػؽ عمیػػو مػف حػػاكـ بیػػده بیػػت المػػاؿ أك  :752مســ لة 

اٌل مػػف كػػاف عنػػده حقػػكؽ تنطبػػؽ عمیػػو مػػف زكػػاة أك غیرىػػا أك متبػػرٌ   فػػاف ع فيػػكت كا 
 مػيٌ ذلػؾ كحي  حاجتػو أك غیػر  كاف لو ماؿ مف فػراش أك غطػاء زائػدیف عمػى مقػدار 

أك ككیمػو  مممتقط صرفو في إنفاقو مع االستئذاف مف الحػاكـ الشػرعيٌ ل كنحكه جاز 
اٌل  فإف أمكفت كا  ل یمكف أیضان فمػو أف یتصػدٌ  لـ  فباذف بعض عدكؿ المؤمنیفت كا 

 لذلؾ بنفسو كال ضماف عمیو.
أك  كػر ذ مع كجكد مف ینفؽ عمیو مف أمثػاؿ مػفلك أنفؽ عمیو مف ماؿ نفسو ك 



 عؽظ/  أحكام الـالٌّ -كتاب اللقطٌ 

بعػػد بمكغػػو كیسػػاره لػػو الرجػػكع عمیػػو بمػػا أنفقػػو  یكػػف مػع كجػػكد مػػاؿ لمقػػیط نفسػػو لػػـ
ف یكػف لػو مػاؿ كال مػف ینفػؽ عمیػو أنفػؽ الممػتقط  ا إذا لػـنكل الرجػكع عمیػوت كأٌمػ كا 

 عمیو مف ماؿ نفسو ككاف لو الرجكع عمیو مع قصد الرجكع ال بدكنو.
ى بعػػد بمكغػػو مػػف یتػػكلٌ  الء لمممػػتقط عمػػى المقػػیط بػػؿ لػػو أفال ك  :753مســ لة 
و كمػا أٌنػ (عمیػو السػبلـ)أحدان كمات كال كارث لو فمیراثو لئلمػاـ  یتكؿٌ  ـل شاءت فاف
 عاقمتو. 

المقػػیط كیمحقػػو بنفسػػوت كلػػك فعػػؿ ى یتبٌنػػ لمممػػتقط أف یجػػكز  ال :754مســ لة 
 ة.كمى مي ة كاألي كَّ بي ة كاألي كَّ ني يء مف أحكاـ البي ػب عمیو شتترتٌ  لـ

 ةأحكام الضالّ 
العمػػراف كػػالبرارم كالجبػػاؿ  ي غیػػر إذا كجػػد حیػػكاف مممػػكؾ فػػ :755مســ لة 

 كاآلجػػػاـ كالفمػػػكات كنحكىػػػات فػػػاف كػػػاف الحیػػػكاف یحفػػػظ نفسػػػو كیمتنػػػع عػػػف صػػػغار 

ػػػجثٌ  السػػػباع كالػػػذئب كالثعمػػػب لكبػػػر  الفػػػرس ك  تػػػو كػػػالبعیر كه أك قكٌ دٍ تػػػو أك سػػػرعة عى
یكػػف  لػػـ أخػػذهت سػكاء أكػػاف فػػي كػبلء كمػػاء أـ یجػػز  كنحكىػػا لػـ كالجػامكس كالثػػكر 

ف صػػحیحان یقػػكل عمػػى السػػعي إلیيمػػات فػػاف أخػػذه الكاجػػد حینئػػذو كػػاف فیيمػػا إذا كػػا
   یرجع بيا عمى المالؾ. كضامنان لو كتجب عمیو نفقتو كال آثمان 

ذا استكفى شیئان مف نمائو كمبنو كصكفو كاف عمیو مثمو أك قیمتػو ذا ركبػو  تكا  كا 
عػو إلػى مالكػػو  بدفتػو مػف ضػمانو إاٌل رأ ذمٌ ٍبػتى  مػو حمػبلن كػاف عمیػو أجرتػوت كالحمٌ  أك
یػػزكؿ الضػػماف كلػػك بارسػػالو فػػي المكضػػع الػػذم أخػػذه منػػوت نعػػـ إذا یػػئس مػػف  كال

 .ؽ بو عنو باذف الحاكـ الشرعيٌ الكصكؿ إلیو كمعرفتو تصدٌ 
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 یقػكل عمػى االمتنػاع مػف صػغار  ال إذا كػاف الحیػكاف المػذككر  :756مس لة 

االمتنػػػاع  مػػػ  حػػػدٌ یب لػػػـ ممتنػػػع أصػػػبلن كالشػػػاة أـ سػػػكاء أكػػػاف غیػػػر  -     السػػػباع
أخػػذهت فػػاف  جػػاز  - اإلبػػؿ كالخیػػؿ أـ زاؿ عنػػو لعػػارض كػػالمرض كنحػػكه كصػػغار 
لػو  یعػرؼ المالػؾ جػاز  لػـ اؿت فػافزٌ ع االلتقاط إف كػاف فیػو نيػفو في مكضأخذه عرَّ 

بػػػػػیف الفقيػػػػػػاء  كالمشػػػػػيكر  -             ؼ فیػػػػػو باألكػػػػػػؿ كالبیػػػػػعكػػػػػو كالتصػػػػػرٌ تممٌ 
یضػمف  اللکف األصػٌح أٌنػو بقیمتو ك  و یضمنو حینئذو أنٌ )رضكاف اهلل تعالی عمیيـ( 

لػػو  كز كیجػ - تػػو بمػاؿبػؿ عمیػو دفػػع القیمػة إذا جػاء صػػاحبو مػف دكف اشػتغاؿ ذمٌ 
بػػػػو  ییػػػػأس مػػػػف الظفػػػػر  یعػػػػرؼ صػػػػاحبو مػػػػا داـ لػػػػـ أیضػػػػان إبقػػػػاؤه عنػػػػده إلػػػػى أف

. كال  ضماف عمیو حینئذو
صػػػػحارم حو فػػػػي الطػػػػرؽ كالو كسػػػػرٌ إذا تػػػػرؾ الحیػػػػكاف صػػػاحبي  :757مســــ لة 

أخػػذه كالمباحػػات  أحػػد جػػاز  كػػو لكػػؿٌ كالبػرارم فػػاف كػػاف قػػد أعػػرض عنػػو كأبػػاح تممٌ 
ذا تركػػػو لمعجػػػز  ة كالاألصػػػمیٌ  عػػػف اإلنفػػػاؽ عمیػػػو أك عػػػف  ضػػػماف عمػػػى اآلخػػػذت كا 

یبقػػػػػى عنػػػػػػده كال  لػػػػػو أف ر یتیٌسػػػػػ أك لجيػػػػػد الحیػػػػػكاف ككبللػػػػػو بحیػػػػػػث ال معالجتػػػػػو
نػان مشػتمبلن عمػى الكػبلء كالمػاء یأخذه معو فاف كاف المكضع الذم تركو فیو آم أف

 یجػػز  عمػى التعػػیش فیػو لػػـ يمػػا بحیػث یقػػدر أك یقػكل الحیػػكاف فیػو عمػػى السػعي إلی

ا إذا كػػػػاف المكضػػػػع مضػػػػیعة فمػػػػف أخػػػػذه كػػػػاف ضػػػػامنان لػػػػوت كأٌمػػػػ تأحػػػد أخػػػػذه ألمٌ 
یكف مالكػو ناكیػان لمرجػكع إلیػو قبػؿ كركد  لـ الحیكاف عمى التعیش فیو فاف یقدر  ال

اٌل  أحدو  لكؿٌ  جاز عمیو  الخطر   ذلؾ. یجز   لـأخذه كا 
كىػي مكاضػع یكػكف الحیػػكاف  - إذا كجػد الحیػكاف فػي العمػػراف :758مسـ لة 

ا یتعػػػارؼ كصػػػكؿ مأمكنػػػان فیيػػػا مػػػف السػػػباع عػػػادة كػػػالببلد كالقػػػرل كمػػػا حكليػػػا مٌمػػػ
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حفظػػو مػػف أخػػذهت كمػػف أخػػذه ضػػمنو كیجػػب عمیػػو  یجػػز  لػػـ - الحیػػكاف منيػػا إلیػػو
یمـز كلیس لو الرجكع عمى صاحبو بمػا أنفػؽت كمػا یجػب  یو بماالتمؼ كاإلنفاؽ عم

یػػو إلػػى مالكػػوت فػػاف یػػئس منػػو یؤدٌ  یفػػو كیبقػػى فػػي یػػده مضػػمكنان إلػػى أفعمیػػو تعر 
مػػأمكف  ت نعػـ إذا كػاف غیػر لزكمػػان  عمػى األحػكط ؽ بػو بػاذف الحػػاكـ الشػرعيٌ تصػدٌ 

عنػو مػف  لػو أخػذه لػدرء الخطػر  مف التمؼ لبعض الطػكارئ كػالمرض كنحػكه جػاز 
دكف ضماف كیجب عمیو أیضػان الفحػص عػف مالكػوت فػاف یػئس مػف الكصػكؿ إلیػو 

 ـ.ؽ بو كما تقدٌ تصدٌ 
یعػرؼ  إنساف كلـ في دار  إذا دخمت الدجاجة أك السخمة مثبلن  :759مس لة 
يء إذا ػكلػیس عمیػو شػ ا مػف الػدار لػو إخراجيػ لو أخذىات كیجػكز  یجز  صاحبيا لـ

ت بػؿ یجػرم عمیيػا عمیيػا حكػـ المقطػة یجرم فبلأخذىا  ا إذایكف قد أخذىات كأمٌ  لـ
اـ إذا ؾ مثػؿ الحمػتمٌمػ جػكز (ت نعـ یٕٓٔفي المسألة )حكـ مجيكؿ المالؾ اآلتي 

 یعرؼ صاحبو مف دكف فحص عنو. ممؾ جناحیو كلـ
ع بيػػػا أنفػػػؽ ة إلػػػى النفقػػػة فػػػاف كجػػػد متبػػػرٌ إذا احتاجػػػت الضػػػالٌ  :761مســـ لة 
اٌل  عػان فػي یكػف متبرٌ  لػو أخػذىا كلػـ فػاف كػاف یجػكز  تلػو أنفؽ عمیيا مف ماعمیيات كا 

اٌل  اإلنفاؽ عمیيا جاز   لو ذلؾ. یجز   لـلو الرجكع بما أنفقو عمى المالؾ كا 
ف إذا كػػاف مٌمػػ - لآلخػذ ة نمػػاء أك منفعػة جػػاز إذا كػػاف لمضػالٌ  :761مسـ لة 

 دَّ بيػػػ یسػػػتكفیيا كیحتسػػػبيا بػػػدؿ مػػػا أنفقػػػو عمیيػػػات كلكػػػف ال أف - لػػػو أخػػػذىا یجػػػكز 
 یككف ذلؾ بحساب القیمة. أف
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 أحكام المقطة
فیيػا الضػػیاع عػػف مالكيػػا المجيػكؿت فمػػا یؤخػػذ مػػف یػػد  یعتبػػر  :762مســ لة 

فػي ترتیػب  دَّ بيػ الغاصب كالسارؽ لیس مف المقطة لعدـ الضیاع عف مالكػوت بػؿ ال
ؿ بحذائػػػو فػػػي الضػػػیاع كلػػػك بشػػػاىد الحػػػاؿت فالحػػػذاء المتبػػػد   أحكاميػػػا مػػػف إحػػػراز 

ؿ بثكبػػو فػػي ككػػذا الثػػكب المتبػػد   تب عمیػػو أحكػػاـ المقطػػةیترتٌػػ نحكىػػا الالمسػػاجد ك 
الحتمػػػاؿ تقصػػػد المالػػػؾ فػػػي التبػػػدیؿ أك حصػػػكلو اشػػػتباىان كمعػػػو  تاـ كنحػػػكهالحٌمػػػ

 یككف مف مجيكؿ المالؾ ال المقطة.
في صدؽ المقطة كثبكت أحكاميا األخذ كااللتقػاطت فمػك  یعتبر  :763مس لة 

ف تسػػبٌ ه فأخػػذه كػػاف حكميػػا بػػو غیػر  رأل شػیئان كأخبػػر  ب عمػى اآلخػػذ دكف الرائػػي كا 
لنفسو كػاف ىػك الممػتقط دكف اآلمػرت ككػذا  فأخذه المأمكر  (ناكلنیو) :وت كلك قاؿفی

 اه.كناكلو إیٌ  لك أخذه لآلمر 
و ضػائع أٌنػ ظيػر  َـّ ثيػ و لػو فأخػذهعمػى مػاؿ كحسػب أٌنػ لػك عثػر  :764مسـ لة 

ت كلػػػك رأل مػػػاالن ضػػػائعان فنحػػػاه مػػػف عػػػف غیػػػره كػػػاف لقطػػػة كتجػػػرم عمیػػػو أحكاميػػػا
ف ضمنوت كلك دفعػو برجمػو   یصر لـمف دكف أخذه  جانب إلى آخر  بذلؾ لقطة كا 

 ضماف أیضان. بلفو فصاه مثبلن لیتعرٌ أك ع
أخػػذه ككضػػع  الضػػائع ال یجػػكز  المػػاؿ المجيػػكؿ مالكػػو غیػػر  :765مســ لة 

و معػػرض التمػػؼ فاٌنػػ  إذا كػػاف فػػيإاٌل  تالیػػد عمیػػوت فػػاف أخػػذه كػػاف غاصػػبان ضػػامنان 
حسػػب اخػػتبلؼ  - ا بعینػػو أك ببدلػػوٌمػػأخػػذه فػػي ىػػذه الحالػػة بقصػػد الحفػػظ إ  یجػػكز

 یضػػػمنو إاٌل  ة فػػػي یػػد اآلخػػذ الأمانػػة شػػرعیٌ  كیكػػػكف عندئػػذو  - المػػكارد كمػػا سػػیأتي
األخػػذ كعدمػػو إذا أخػػذه كجػػب  مػػف تقػػدیرم جػػكاز  م أك التفػػریطت كعمػػى كػػؿٌ بالتعػػدٌ 
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اٌل رتٌػػالفحػػص عػػف مالكػػو مػػع احتمػػاؿ ت یجػػب كحینئػػذو فمػػا داـ   لػػـب الفائػػدة عمیػػو كا 
ؽ بػو أك ییأس تمامان مف الكصكؿ إلى المالؾ حفظ الماؿ لو كمػع الیػأس یتصػدٌ  لـ

 ؽ بثمنو.مو عمى نفسو كیتصدٌ یبیعو أك یقكٌ 
یفحػص عػف  تو إلػى أفا یحتفظ بصفاتو الدخیمة في مالیٌ ىذا إذا كاف الماؿ ممٌ 

اٌل  تكصكؿ إلیػوالمالؾ كیحصؿ لو الیأس مف ال ؽ بػو أك بثمنػو یتصػدٌ  أف دَّ بيػ  فػبلكا 
ظ و یسػػػػقط الػػػػتحفٌ مػػػػع صػػػػیركرتو فػػػػي معػػػػرض فقػػػػداف بعػػػػض تمػػػػؾ الصػػػػفات فاٌنػػػػ

التقػكیـ ك ؽ ككػذا البیػع یكػكف التصػدٌ  كذلؾت كاألحػكط لزكمػان أف إذا صار كالفحص 
ضػػػماف لزكمػػان األحػػكط  ت كمػػػا أفٌ فػػي المػػكردیف المػػذككریف بػػػاذف الحػػاكـ الشػػرعيٌ 

 ؽ.یرض بالتصدٌ  ؽ لك صادؼ أف جاء المالؾ كلـدٌ المتص
ضیاعو عف مالكػو المجيػكؿ  الحیكاف إف أحرز  ماؿ غیر  كؿٌ  :766مس لة 

عمػػػى  یجػػػكز  -  ( كمػػػا مػػػرٌ كىػػػك الػػػذم یطمػػػؽ عمیػػػو )المقطػػػة - كلػػك بشػػػاىد الحػػػاؿ
ة أم حػـر مٌكػ - یكجػد فػي الحػـر بػیف مػا كراىة أخذه كالتقاطػوت كال فػرؽ فػي ذلػؾ

ف كانت الكراىة في األكٌ  - شرفان  زادىا اهلل  كآكد. ؿ أشدٌ كغیره كا 
ا یأخػػػػذه أحػػػػد لطمبػػػػو صػػػػاحبو كأخػػػػذهت كأٌمػػػػ لػػػػـو لػػػػك ىػػػػذا فیمػػػػا إذا احتمػػػػؿ أٌنػػػػ

ا یسػػػتكجب عػػػادة ة قیمتػػػو مٌمػػػكلػػػك لقٌمػػػ - ان بػػػویحتمػػػؿ ذلػػػؾ احتمػػػاالن معتػػػدٌ  لػػػـ فیمػػػا
و ا یجػػب تعریفػػكػػاف مٌمػػكراىػػة فػػي أخػػذه سػػكاء أ فػػبل - إعراضػػو عنػػو بعػػد ضػػیاعو

 بعد األخذ أـ ال.
عیػػػػو تكػػػػف لممػػػػاؿ الممػػػػتقط عبلمػػػػة یصػػػػفو بيػػػػا مػػػػف یدٌ  إذا لػػػػـ :767مســــ لة 

ة فػػي ىػػذه األزمنػػة المصػػانع المتداكلػػبكالمسػػكككات المفػػردة كغالػػب المصػػنكعات 
فیتممٌ  لمممػػػتقط أف جػػاز  ت كلكػػػف األحػػػكط و درىمػػػان أك زادت عمیػػوبمغػػت قیمتػػػ كػػػو كا 

 ؽ بو عف مالكو.یتصدٌ  أفإستحبابان 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾؽظ 

عیيا یصػػػفيا بيػػػا مػػػف یػػػدٌ  إذا كانػػػت لمقطػػػة عبلمػػػة یمكػػػف أف :768 لة مســـ
یجػػب تعریفيػػا كالفحػػص عػػف مالكيػػا عمػػى األقػػربت  ككانػػت قیمتيػػا دكف الػػدرىـ لػػـ

 ؽ بيا عف مالكيا.یتصدٌ  أفلزكمان كيا لمممتقط إشكاؿ كاألحكط تممٌ  كفي جكاز 
مالكيػػا المقطػػة إذا كانػػت ليػػا عبلمػػة یمكػػف الكصػػكؿ بيػػا إلػػى  :769مســ لة 

تعریػػػػػػؼ بيػػػػػػا كالفحػػػػػػص عػػػػػػف مالكيػػػػػػات كبمغػػػػػػت قیمتيػػػػػػا درىمػػػػػػان فمػػػػػػا زاد كجػػػػػػب ال
ف كجػػػب عمیػػػو أ - ةأم حػػػـر مٌكػػػ - بػػػو فػػػاف كانػػػت لقطػػػة الحػػػـر یظفػػػر  لػػػـ فػػػاف

الحػػػـر  ا إذا كانػػػت فػػػي غیػػػر ت كأٌمػػػلزكمػػػان  ؽ بيػػػا عػػػف مالكيػػػا عمػػػى األحػػػكطیتصػػػدٌ 
 ییػأس مػف إیصػاليا إلیػو ـلػ باإلیصاء مػاحفظيا لمالكيا كلك ی الممتقط بیف أف ر تخیٌ 
عػػػف  ؽ بيػػایتصػػػدٌ  كبػػیف أف - ظ عمػػى عینيػػػاینتفػػع بيػػػا مػػع الػػػتحفٌ  فأ كلػػو حینئػػػذو  -

 كيا. مالكيات كاألحكط كجكبان عدـ تممٌ 
ة مػػػف الفٌضػػػ صػػػةن مٌ ( حي ُِ/ٔ)مػػػراد مػػػف الػػػدرىـ مػػػا یسػػػاكم ال :771مســـ لة 

 ة كربع مثقاؿ.عشرة دراىـ تساكم خمسة مثاقیؿ صیرفیٌ  المسكككةت فافٌ 
في القیمة عمى مكاف االلتقاط كزمانو فػي المقطػة كفػي  المدار  :771مس لة 

 الدرىـ دكف غیرىما مف األمكنة كاألزمنة.
یسػػػػقط كجػػػػكب التعریػػػػؼ فیمػػػػا إذا كػػػػاف الممػػػػتقط یخػػػػاؼ مػػػػف  :772مســــ لة 

فػػػي ف بعػػػدـ الفائػػدة ؼ بالمقطػػةت كمػػا یسػػػقط مػػع االطمئنػػاإف عػػػرٌ  التيمػػة كالخطػػر 
معػػركؼ  إلػػى مكػػاف بعیػػد غیػػر  سػػافر مالكيػػا قػػد  أفٌ  حػػراز ألجػػؿ إكلػػك  - تعریفيػػا

ف عرٌ  ال یحػػتفظ بالمقطػػة  أفلزكمػػان كفػػي مثػػؿ ذلػؾ فػػاألحكط  - فيػػایصػمو خبرىػػا كا 
ل و بنفسػػو یتصػػدٌ كلػػك الحتمػػاؿ أٌنػػ - إلیػػوییػػأس مػػف الكصػػكؿ  لمالكيػػا مػػا داـ لػػـ

لػؾ كمػع حصػكؿ الیػأس مػف ذ - لمتعریؼ بمالو الضػائع لیصػؿ إلػى الممػتقط خبػره



 ؿؽظ/  أحكام اللقطٌ -كتاب اللقطٌ 

یرضػػػػى  بػػػػیف أف ك صػػػػادؼ مجیئػػػػو كػػػػاف بالخیػػػػار ؽ بيػػػػا عػػػػف المالػػػػؾت كلػػػػیتصػػػػدٌ 
 یطالبو ببدليا. ؽ كبیف أفبالتصدٌ 

 یبػادر  لػـ لػى التعریػؼ مػف حػیف االلتقػاطت فػافتجػب المبػادرة إ :773مس لة 

تقػػدیرت بػػؿ  یسػػقط عنػػو كجكبػػو عمػػى كػػؿٌ   إذا كػػاف لعػػذرت كالإلیػػو كػػاف عاصػػیان إاٌل 
عمػى  یرجػى معػو العثػكر  ال بحػد    إذا كػاف التػأخیر د ذلػؾ إاٌل تجب المبادرة إلیو بع

ف عػرٌ  االلتقػاط كلكػف تركػػو إلیػو مػف حػیف  ؼ بيػات كىكػذا الحكػـ لػك بػػادر مالكيػا كا 
 مػػع الیػػأس مػػف الكصػػكؿ إلػػى و یجػػب العػػكد إلیػػو إاٌل فیػػو فاٌنػػ  یسػػتمرٌ  بعػػد فتػػرة كلػػـ

 المالؾ.
مراعػاة التتػابع فیيػا لزكمػان ة التعریػؼ سػنة كاممػةت كاألحػكط مدٌ  :774مس لة 
سػنة  ؼ فػي كػؿٌ ة سػنیف كلػك مػع تتابعيػا كػأف یعػرٌ قيػا مػف عػدٌ یمفٌ  فبل تمع اإلمكاف

السػػنة  ى یكمػػؿ مقػػدار ة إلػػى السػػنة التالیػػة حتٌػػیتػػرؾ التعریػػؼ بػػالمرٌ  َـّ ثبلثػػة أشػػير ثيػػ
 .في أربع سنكات مثبلن 

فػي العػرؼ  یعػدٌ  فػان كمعمنػان عنػو بحیػث الة معرٌ یمـز صدؽ ككنػو فػي ىػذه المػدٌ ك 
ة ة خاٌصػػػفیػػػو كیفٌیػػػ یعتبػػػر   فػػػي إیصػػػاؿ خبػػػره إلػػػى مالكػػػوت كالمتسػػػامحان كمتسػػػاىبلن 

ؽ بالنػداء فػي مجػامع النػاس ت فكمػا یتحٌقػف بؿ العبرة بالصدؽ العرفػيٌ عدد معیٌ  كال
ؽ بغیػػره مػػف ة فكػػذا یتحٌقػػأسػػبكع مػػرٌ  ة بػػؿ كلػػك فػػي كػػؿٌ اـ مػػرٌ ثبلثػػة أٌیػػ كلػػك فػػي كػػؿٌ 

مػػػا یكػػػكف أبمػػػ  منػػػو كػػػاإلعبلف بػػػؿ ربٌ  تا یفیػػػد فائدتػػػوـ مٌمػػػكاإلعػػػبل كسػػػائؿ النشػػػر 
ةت أك المكتػػػػكب عمػػػػى أكراؽ ممصػػػػقة فػػػػي األمػػػػاكف ٌیػػػػالمطبػػػػكع فػػػػي الجرائػػػػد المحمٌ 

ة ليػػا بػػالقرب مػػف مجػػامع النػػاس كلمكاقػػع أبصػػارىـ كمػػا ىػػك المتعػػارؼ فػػي المعػػدٌ 
 زماننا. 
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تنابة فیػػو لػػو االسػػ مباشػػرة الممػػتقط لمتعریػػؼ فیجػػكز  ال تعتبػػر  :775مســ لة 
ف ترة مػػع االطمئنػػاف بكقكعػػوت ك انػػان أك بػػأجمجٌ  كػػكف األجػػرة عمیػػو ال عمػػى المالػػؾ كا 

ة إبقائيػػا فػػي یػػده لممالػػؾت كیسػػقط كجػػكب التعریػػؼ عػػف الممػػتقط كػػاف االلتقػػاط بنٌیػػ
 ع غیره بو.بتبرٌ 

ؽ لػو التصػدٌ  عمى مالكيػا جػاز  ر ثى عٍ فيا سنة كاممة كلـ یى إذا عرٌ  :776مس لة 
یشػػػترط فػػػي ذلػػػؾ حصػػػكؿ الیػػػأس لػػػو مػػػف الكصػػػكؿ إلیػػػوت  كال -  كمػػػا مػػػرٌ  - بيػػػا

 بعػد الیػػأس ؽ بػو إاٌل یتصػدٌ  و البخػبلؼ الحػاؿ فػي غیرىػا مػف المجيػػكؿ مالكػو فاٌنػ
 مف الكصكؿ إلى المالؾ. 

ؽ بمالكيػػا قبػػؿ تمػػاـ السػػنة لزمػػو التصػػدٌ  إذا یػػأس مػػف الظفػػر  :777مســ لة 
 ى تمضي السنة.بيا حتٌ  ینتظر  كاللزكمان عمى األحكط  بيا باذف الحاكـ الشرعيٌ 

إذا كػػػػاف الممػػػػتقط یعمػػػػـ بالكصػػػػكؿ إلػػػػى المالػػػػؾ لػػػػك زاد فػػػػي  :778مســــ لة 
 ؽ.التصدٌ  كعدـ جكاز  لزكـ التعریؼ حینئذو  كجكبان التعریؼ عمى السنة فاألحكط 

كلػػیس  رفػػع العػػذر  التعریػػؼ فػػي أثنػػاء السػػنة انتظػػر  ر إذا تعػػذٌ  :779مســ لة 
 ستئناؼ السنة بؿ یكفي تتمیميا.ا عمیو بعد ارتفاع العذر 

یحػتفظ بيػا  تبقػى سػنة لػـز الممػتقط أف ا اللك كانت المقطػة مٌمػ :781مس لة 
لزكمػػػػػان تيػػػػػات كاألحػػػػػكط ألطػػػػػكؿ فتػػػػػرة تبقػػػػػى محتفظػػػػػة لصػػػػػفاتيا الدخیمػػػػػة فػػػػػي مالیٌ 

ميػا عمػى یقكٌ  بػیف أف بمالكيا كاف بالخیار  یظفر  لـ ؼ بيا خبلؿ ذلؾ فافیعرٌ  أف
یسػػقط  يػػات كالیبیعيػػا كیحفػػظ ثمنيػػا لمالك ا بمػػا یشػػاء كبػػیف أفؼ فیيػػنفسػػو كیتصػػرٌ 

 اتيا كصػػفاتيا كیػػتـٌ یحفػػظ خصكصػػیٌ  فعمیػػو أف تعنػػو بػػذلؾ مػػا سػػبؽ مػػف التعریػػؼ
اٌل  ـ فػي  عمػؿ فیػو بمػا تقػدٌ تعریفيا سنة كاممة فاف كجػد صػاحبيا دفػع بػدليا إلیػو كا 
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 (.ٕٗٔالمسألة )
بیعيػػػا فباعيػػػات  ر نفسػػػو أك تیٌسػػػميػػػا عمػػػى یقكٌ  الممػػػتقط أف ىػػػذا فیمػػػا إذا اختػػػار 
یمزمػػو تعریفيػػا بعػػد ذلػػؾ كلػػك  ؽ بيػػا كالیتصػػدٌ  جػػب عمیػػو أفكمػػع عػػدـ األمػػریف فی

یكػكف التقػػكیـ كالبیػػع  ت كاألحػػكط كجكبػػان أفیضػػمف لػػو قیمتيػا عمػػى مالكيػػا لػـ عثػر 
 ف أمكنت.أك ككیمو إ ؽ في مكاردىا باجازة الحاكـ الشرعيٌ كالتصدٌ 

إذا ضػاعت المقطػػة مػػف الممػػتقط قبػؿ الشػػركع فػػي التعریػػؼ أك  :781مســ لة 
ؿ كال المالػؾ كجػب یعرؼ الممػتقط األكٌ  كعمـ بالحاؿ كلـ و فالتقطيا آخر قبؿ تكمیم

فعمیو التعریؼ بيا أك تكمیمو سنة یجػده ككجػد  لػـ ت فاف كجد المالؾ دفعيا إلیو كا 
بكظیفتػػػػوت كعمیػػػػػو إكمػػػػػاؿ و یعمػػػػػؿ ٌنػػػػأؿ دفعيػػػػػا إلیػػػػو إذا كػػػػػاف كاثقػػػػػان بالممػػػػتقط األكٌ 

فالتعریؼ سنة كلك بضمیمة تعریؼ الممتقط الثاني ك  ت ى تٌمػیجػد أحػدىما حتٌػ لـ ا 
 ؽ أك اإلبقاء لممالؾ.ـ مف التصدٌ المتقدٌ  السنة جرل التخییر 

أك یحتمػػػؿ  ؼ المقطػػػة فػػػي المكػػػاف الػػػذم یظػػػفٌ یجػػػب أف یعػػػرٌ  :782مســـ لة 
یكػػػػكف مكضػػػػع  ف أفتعػػػػیٌ كصػػػػكؿ خبرىػػػػا إلػػػػى المالػػػػؾ بسػػػػبب التعریػػػػؼ فیػػػػوت كال ی

قػد  مالكيػا مسػافر  ما یككف غیره كمػا إذا التقطيػا فػي بمػد كعمػـ أفٌ االلتقاطت بؿ ربٌ 
و یجػب فػي یجدم معو التعریؼ في بمد االلتقػاط فاٌنػ بحیث ال بمد آخر غادره إلى 

 مثمو التعریؼ بيا في البمد الثاني مع اإلمكاف.
مالكيػا قػد دخػؿ بمػدان  ة كعمـ أفٌ جیٌ كذا لك التقطيا في البرارم أك الطرؽ الخار ك 
و یمزمػػو التعریػػؼ فػػي فاٌنػػ تؼ فیػو الحتمػػؿ كصػػكؿ خبرىػػا إلیػونػان بحیػػث لػػك عػػرٌ معیٌ 

 یكف كذلؾ. إلمكاف دكف مكضع االلتقاط إذا لـذلؾ البمد مع ا
ؼ ـ مػػػف ككنػػػو بحیػػػث لػػػك عػػػرٌ : العبػػػرة فػػػي مكػػػاف التعریػػػؼ بمػػػا تقػػػدٌ كبالجممػػػة



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظؾظ 

مػع تقػدیـ مػا  - ان بػو كصػكؿ خبرىػا إلػى المالػؾتػدٌ بالمقطة فیو الحتمػؿ احتمػاالن مع
مػا  ؿنػزٌ كعمػى ىػذا یي  - االسػتیعاب ر ىك األقكل احتماالن عمػى غیػره عنػد عػدـ تیٌسػ

ؿ مػػف بمػد أك قریػػة كنحكىمػا كجػػب و لػػك كػاف االلتقػػاط فػي مكػػاف متأٌىػ: مػػف أٌنػقیػؿ
ف كػػاف فػػي البػػرارم كالقفػػار  فيـ اؿ عػػرٌ زٌ كنحكىمػػا فػػاف كػػاف فیيػػا نيػػ التعریػػؼ فیػػوت كا 

ف كانت خالیة عرٌ   ة كجكد المالؾ.فيا في المكاضع القریبة التي ىي مظنٌ كا 
لػو  جػاز  كأراد السػفر إذا الػتقط فػي مكضػع الغربػة أك فػي بمػده  :783مس لة 

ؽ بيا بػؿ یضػعيا عنػد أمػیف كیسػتنیب فػي التعریػؼ مػف یكثىػ یسافر  ذلؾت كلكف ال
بيػا كالتعریػؼ بيػا فػي  لػو السػفر  ز جػا بو في ذلػؾت كلػك التقطيػا فػي منػزؿ السػفر 

 بمد المسافریف كقكافميـ.
فػػػي التعریػػػؼ أف یكػػػكف عمػػػى نحػػػك لػػػك سػػػمعو المالػػػؾ  یعتبػػػر  :784مســـ لة 

عمیػو لػوت كىػذا  یكػكف المػاؿ المعثػكر  أف - ان بػواحتماالن معتدٌ  -          الحتمؿ
ك يء أػخػػتبلؼ المػػكاردت فقػػد یكفػػػي أف یقػػكؿ: )مػػف ضػػاع لػػو شػػػیختمػػؼ بحسػػب ا

یقػػكؿ: )مػف ضػػاع لػػو ذىػب( أك نحػػكهت كقػػد  أف دَّ بيػ یكفػي ذلػػؾ بػػؿ ال مػاؿ( كقػػد ال
ات إلیػػو كػػأف یقػػكؿ: )مػػف یكفػػي ىػػذا أیضػػان بػػؿ یمػػـز إضػػافة بعػػض الخصكصػػیٌ  ال

حػػاؿ االحتفػػاظ بابيػػاـ المقطػػةت  ( مػثبلنت كلكػػف یجػػب عمػػى كػؿٌ ضػاع لػػو قػػرط ذىػػب
 عػػػػدـ ذكػػػػر سػػػػتحبابان افت بػػػػؿ األحػػػػكط یتعػػػػیٌ  ى الجمیػػػػع صػػػػفاتيا حتٌػػػػ یػػػػذكر  فػػػػبل

 ؼ عمیو التعریؼ.یتكقٌ  ال ما
اٌل لك ادٌ  :785مس لة   سػئؿ عى المقطة أحد كعمـ صدقو كجب دفعيا إلیوت كا 

عػػػػػف أكصػػػػػافيا كعبلماتيػػػػػات فػػػػػاذا تكافقػػػػػت الصػػػػػفات كالعبلئػػػػػـ التػػػػػي ذكرىػػػػػا مػػػػػع 
 - كمػػا ىػػك الغالػػب - ات المكجػػكدة فیيػػا كحصػػؿ االطمئنػػاف بأنيػػا لػػوالخصكصػػیٌ 
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یمتفػػػت إلیيػػػا المالػػػؾ غالبػػػانت  األكصػػػاؼ التػػي ال یػػػذكر  أف یعتبػػػر  أعطیػػت لػػػوت كال
د یكفػػػي فیػػػو مجػػػرٌ  دفعيػػػا إلیػػػوت كال یجػػػكز  ا مػػػع عػػػدـ حصػػػكؿ االطمئنػػػاف فػػػبلكأٌمػػػ

 أیضان. یكفي حصكؿ الظفٌ  التكصیؼ بؿ ال
دفعيػػا إلیػػػو  مالػػؾ المقطػػػة فػػبلف كجػػػب نػػة بػػػأفٌ إذا شػػػيدت البیٌ  :786مســ لة 

إذا كػاف  ؾ قبػؿ التعریػؼ أـ فػي أثنائػو أـ بعػدهت نعػـكاف ذلػكسقط التعریؼ سكاء أ
 ـ.یرض المالؾ بالصدقة ضمنيا كما تقدٌ  ؽ بيا كلـذلؾ بعد التصدٌ 

 عػاه شػخص حاضػر فػي یػده ادٌ  مػا صػار  إذا الػتقط شػیئان كبعػد :787مس لة 

 إذا د دعػكاه بػؿ یحتػاج إلػى اإلثبػاتت إاٌل ( یشػكؿ دفعػو إلیػو بمجػرٌ و مػاليإنٌ كقاؿ: )
 و تحت یده فیحكـ بككنو ممكان لو كیجب دفعو إلیو.ث یصدؽ عرفان أنٌ كاف بحی

ة مػػػػػثبلن كأمكػػػػػف معرفػػػػػة إذا كجػػػػػد مقػػػػػداران مػػػػػف األكراؽ النقدٌیػػػػػ :788مســـــ لة 
كالزمػاف  ات التػي ىػي فیيػا مثػؿ العػدد الخػاٌص صاحبيا بسػبب بعػض الخصكصػیٌ 

لػو الػذم  ا ال عبلمػةتكػكف حینئػذو مٌمػ كجػب التعریػؼ كال كالمكاف الخاٌص  الخاٌص 
 تعریؼ. كو مف غیر تممٌ  ـ جكاز تقدٌ 

ذات  أك المجنػػكف فػػاف كانػػت المقطػػة غیػػػر  إذا الػػتقط الصػػبيٌ  :789مســ لة 
ا إف كيػػػا ليمػػػات كأٌمػػػیقصػػػد تممٌ  أف لمػػػكليٌ  عبلمػػػة بحیػػػث یمكػػػف تعریفيػػػا بيػػػا جػػػاز 

 - ل لتعریفيػػاأف یتصػػدٌ  كانػػت ذات عبلمػػة كبمغػػت قیمتيػػا درىمػػان فمػػا زاد فممػػكليٌ 
أـ  كػاف مػف الػكليٌ كبعد التعریؼ سػكاء أ - عمیو ذلؾ مع استیبلئو عمیيا بؿ یجب

 ؽ.ـ بیف اإلبقاء لممالؾ كالتصدٌ المتقدٌ  مف غیره یجرم التخییر 
ؽ الممػػػتقط بيػػػا فعػػػرؼ صػػػاحبيا غػػػـر لػػػو المثػػػؿ أك إذا تصػػػدٌ  :791مســـ لة 

میػو ؽ عالقیمة كلیس لو الرجكع بالعیف إف كانت مكجكدة كال الرجكع عمى المتصػدٌ 
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اٌل  قیمػػػػة إف كانػػػػت مفقػػػػكدةت ىػػػػذا إذا لػػػػـبالمثػػػػؿ أك ال  یػػػػرض المالػػػػؾ بالصػػػػدقةت كا 
 ؽ.التصدٌ  رجكع لو عمى أحد ككاف لو أجر  فبل

م عمیيػا أك  بالتعػدٌ یضػمنيا إاٌل  المقطة أمانة في یػد الممػتقط ال :791مس لة 
كمػػػػف التفػػػػریط إرجاعيػػػػا إلػػػػى مكضػػػػع التقاطيػػػػا أك كضػػػػعيا فػػػػي  - بيػػػػا  طالتفػػػػری
ة التعریػؼ كمػا بعػدىات نعػـ یضػمنيا إذا كال فرؽ في ذلؾ بیف مػدٌ  - ع الناسمجام
كمػػػػا  -  مػػػػا مػػػػرٌ عمػػػػى  - بكظیفتػػػػو فػػػػي المبػػػػادرة إلػػػػى التعریػػػػؼ بيػػػػا متكالیػػػػان  أخػػػػؿٌ 

 ؽ بيا عمى ما عرفت.یضمنيا بالتصدٌ 
مضػػػػمكنة  التعریػػػػؼ فػػػػاف كانػػػػت غیػػػػر إذا تمفػػػػت العػػػػیف قبػػػػؿ  :792مســــ لة 

ذا منػو أك تفریط  عد  یكف تى  لى التعریؼ كلـبالمبادرة إ ؿَّ خً یي  لـ بأف سػقط التعریػؼ كا 
یسػػقطت ككػػذا إذا كػػاف التمػػؼ فػػي أثنػػاء التعریػػؼ ففػػي الصػػكرة  كانػػت مضػػمكنة لػػـ

كلػػى یسػػقط التعریػػؼ كفػػي الصػػكرة الثانیػػة یجػػب إكمالػػو فػػاذا عػػرؼ المالػػؾ دفػػع األي 
 إلیو المثؿ أك القیمة.

كلكػف تبقػى أمانػة فػي  الشػرعيٌ دفػع المقطػة إلػى الحػاكـ  یجػكز  :793مس لة 
ذا انتيػػػػت سػػػػنة التعریػػػػؼ یسػػػػقط كجػػػػكب التعریػػػػؼ بػػػػذلؾ عػػػف الممػػػػ یػػػده كال تقطت كا 

فیجد المالؾ فاف شاء استرجع المقطة  كلـ شػاء  مف الحاكـ كاحػتفظ بيػا لممالػؾ كا 
 ؽ بيا بنفسو أك أذف لمحاكـ في ذلؾ.تصدٌ 

لتقػاطت فػػاف صػؿ أك منفصػػؿ بعػد االإذا حصػؿ لمقطػػة نمػاء متٌ  :794مسـ لة 
ؼ المقطػػة سػػنة یعرفػػو كقػػد عػػرٌ  لػػـ ا إفعػػرؼ المالػػؾ دفػػع إلیػػو العػػیف كالنمػػاءت كأٌمػػ

ا المنفصػػؿ فيػػؿ ىػػك كػػذلؾ صػػؿ تابعػػان لمعػػیفت كأٌمػػإشػػكاؿ فػػي كػػكف النمػػاء المتٌ  فػػبل
ؿ یحصػؿ الیػأس مػف الكصػك  لػـ مالػؾ مػاران فیو بیف إبقائػو لمأم یككف الممتقط مخیٌ 
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كبػیف  - إف كػاف قػاببلن لػذلؾ - م إلػى تمفػویػؤدٌ  ال بمااالنتفاع منو  إلیو مع جكاز 
ؽ بػػػو كلػػػك مػػػع عػػػدـ حصػػػكؿ الیػػػأس مػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى المالػػػؾت أـ یجػػػرم التصػػدٌ 

فػػي الفحػػص مػػا  لػػزكـ االسػػتمرار  - ـكمػػا تقػػدٌ  - عمیػػو حكػػـ مجيػػكؿ المالػػؾ كىػػك
داـ یحتمػػؿ الفائػػدة فیػػو مػػػع االحتفػػاظ بػػالعیف مػػف دكف االسػػػتفادة منيػػا إلػػى حػػػیف 

، كجيػػافت أحكطيمػػا ؽ بػػو حینئػػذو الیػػأس مػػف الكصػػكؿ إلػػى المالػػؾ فیتصػػدٌ  حصػػكؿ
 الثاني.لزكمان 

یمكػػػف إیصػػػاؿ  المالػػػؾ قبػػػؿ التعریػػػؼ أك بعػػػده كلػػػـ لػػػك عػػػرؼ :795مســـ لة 
صػػػاؿ بأحػػػدىما لبلسػػػتئذاف منػػػو فػػػػي إلػػػى ككیمػػػو المطمػػػػؽ كال االتٌ  المقطػػػة إلیػػػو كال

قػػارب أك غیػػرىـ فػػالبلـز إلػػى األؼ فیيػػا كلػػك بمثػػؿ الصػػدقة بيػػا أك دفعيػػا التصػػرٌ 
ا مػػع حصػػكؿ ییػػأس مػف الكصػػكؿ إلیػػوت كأٌمػ لػـ یحػتفظ بيػػا لممالػؾ أك كارثػػو مػػا أف

 .لزكمان  عمى األحكط ؽ بيا باذف الحاكـ الشرعيٌ الیأس فیتصدٌ 
إذا مػػػات الممػػػتقط كعنػػده المقطػػػة فػػاف كػػػاف بعػػد التعریػػػؼ بيػػػا  :796مســ لة 

ییػػأس مػػف  لػػـ فػػي االحتفػػاظ بيػػا لػػو مػػاارث مقامػػو إبقائيػػا لمالكيػػا قػػاـ الػػك  كاختیػػار 
اٌل  ف لزكمػػػان  عمػػػى األحػػػكط ؽ بيػػا بػػػاذف الحػػػاكـ الشػػرعيٌ  تصػػػدٌ الكصػػكؿ إلیػػػو كا  ت كا 

 إجراء حكـ مجيكؿ المالؾ عمیيا.كجكبان كاف قبؿ ذلؾ فاألحكط 
 و لغیػره قػد أخػذ منػو بغیػر عمػـ أٌنػ َـّ ثيػ لػك أخػذ مػف شػخص مػاالن  :797مس لة 

ؼ المالػػػؾ یجػػػػرم عمیػػػو حكػػػػـ مجيػػػكؿ المالػػػػؾ ال یعػػػػر  كعػػػػدكانان كلػػػـ كجػػػو شػػػرعيٌ 
فػػي صػػدقيا الضػػیاع عػػف المالػػؾ كال ضػػیاع فػػي ىػػذه  و یعتبػػر أٌنػػ  المقطػػةت لمػػا مػػرٌ 

 الصكرة.
تكػػف ذات عبلمػػة یمكػػف  لػػـ ا الػػتقط اثنػػاف لقطػػة كاحػػدة فػػافإذ :798مســ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼؾظ 

ف كانػت ليمػا تممٌ  عیيا جػاز یصفيا بيا مػف یػدٌ  أف كيػا كتكػكف بینيمػا بالتسػاكمت كا 
ف ذات عبلمػة كػذلؾ كبمغػت قیمتيػا درىمػػان  كانػػت  فمػا زاد كجػب عمیيمػا تعریفيػا كا 

ل لػػو أحػػدىما أك كبلىمػػا كلػػك بتكزیػػع مػػف درىػػـت فػػاف تصػػدٌ  منيمػػا أقػػؿٌ  ة كػػؿ  حٌصػ
ع ل الكاجػػبت كلػػك تبػػرٌ فقػػد تػػأدٌ  - بالتسػػاكم أك بالتفاضػػؿ -         الحػػكؿ بینيمػػا

ؽت راف فیيػا بػیف اإلبقػاء أمانػة كالتصػدٌ یٌ یتخ ت كحینئذو سقط عنيما كما مرٌ  بو الغیر 
ا مػا یختػاره اآلخػرت كأٌمػ أحػدىما غیػر  یختػار  فبلفقا في ذلؾ ف یتٌ أ لزكمان كاألحكط 

یسػػػػقط  فیضػػػػمناف المقطػػػػة كال - سػػػػبب كػػػػاف ألمٌ  -  لعػػػػذر مػػػػع تػػػػرؾ التعریػػػػؼ ال
 ـ.كجكب التعریؼ عنيما عمى ما تقدٌ 

و لػو أك لغیػره فيػك لػوت مػـ أٌنػإذا كجػد مػاالن فػي صػندكقو كلػـ یع :799مس لة 
عػػػاه اه فػػاف ادٌ فػػو إٌیػػو یعرٌ  إذا كػػاف غیػػره یػػدخؿ یػػده فیػػو أك یضػػع فیػػػو شػػیئان فاٌنػػإاٌل 

ف قػػاؿ ف أنكػػره فيػػك لػػوت كا  كػػف التصػػالح معػػو فيػػك فػػاف أم (ال أدرم) :دفعػػو إلیػػو كا 
اٌل   د الماؿ بیف مالكیف.مكارد تردٌ  الرجكع إلى القرعة كما في سائر  ف یتعیٌ كا 

ف كػاف متعػدٌ  إذا كاف الغیر ىذا  فػو ليػـ فػاف دان فػاف كػاف محصػكران عرٌ كاحدانت كا 
ف ادٌ  تأنكػػركه كػػاف لػػو ف ادٌ  تعػػاه أحػػدىـ فقػػط فيػػك لػػوكا  عػػاه أزیػػد مػػف كاحػػد فػػاف كا 

اٌل  تتراضػػكا بصػػمح أك نحػػكه فيػػك ـ ٍسػػفػػي حى  ف الرجػػكع إلػػى الحػػاكـ الشػػرعيٌ  تعػػیٌ كا 
ف قػػاؿ الجمیػػع  یكػػف الغیػػر  ا إذا لػػــت كأٌمػػمػػا تقػػدٌ جػػرل فیػػو  (ال نػػدرم) :النػػزاعت كا 

محصػػػكران جػػػرل عمیػػػو حكػػػـ مجيػػػكؿ المالػػػؾت نعػػػـ إذا كػػػاف احتمػػػاؿ ككنػػػو لنفسػػػو 
الرجػكع إلػى القرعػة كیجعػؿ عػدد السػياـ حینئػذو أمکف  ان بو كخمسة في المائةمعتدٌ 

اف فػػػ - یکػػػكف كاحػػػد منيػػػا باسػػػموكعشػػػریف فػػػي المثػػػاؿ  - االحتمػػػاؿ بمػػػا یناسػػػب
ف خرجػػت القرعػػة باسػػمو  حكػػاـ مجيػػكؿ عمػػؿ فیػػو بأخرجػػت باسػػـ غیػػره كػػاف لػػو كا 
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 المالؾ.
و لػػو أك لغیػػره فػػاف سػػكناه كلػػـ یعمػػـ أٌنػػ إذا كجػػد مػػاالن فػػي دار  :811مســ لة 

ف كػػػاف یػػػدخميا كثیػػر  لػػـ كمػػػا فػػػي  یػػػدخميا أحػػد غیػػػره أك یػػػدخميا قمیػػؿ فيػػػك لػػوت كا 
 المضائؼ كنحكىا جرل عمیو حكـ المقطة.

معمكرة یسكنيا الغیرت سػكاء كانػت ممكػان  دار  لك كجد ماالن في :811مس لة 
تػػو عػػى ممكیٌ فػػو السػػاكفت فػػاف ادٌ مغصػػكبة عرٌ  لػػكك مسػػتأجرة أك مسػػتعارة بػػؿ لػػو أك 

ف سػػمبو عػػف نفسػػو فػػاف فيػػك لػػو فمیدفعػػو إلیػػو بػػبل بیٌ  نػػةت ككػػذا لػػك قػػاؿ ال أدرمت كا 
اٌل  أحػػػرز   جػػػرل عمیػػػو حكػػػـ ككنػػػو ضػػػائعان عػػػف مالكػػػو جػػػرل عمیػػػو حكػػػـ المقطػػػة كا 
 كؿ المالؾ. مجي

ة أك سػمكة أك حیكانػان غیرىمػا فكجػد فػي جكفيػػا إذا اشػترل داٌبػ :812مسـ لة 
 (.ُُٕٗمو في كتاب الخمس المسألة )ـ حكماالن فقد تقدٌ 
مػػػا یكجػػػد مػػػدفكنان فػػػي الخربػػػة الدارسػػػة التػػػي بػػػاد أىميػػػا كفػػػي  :813مســـ لة 

مػػف كتػػاب  ـ حكمػػو فػػي مبحػػث الكنػػز ليػػا فقػػد تقػػدٌ  أرض ال ربٌ  كفػػي كػػؿٌ  المفػػاكز 
 الخمس. 
في األرض كنحكىػا فػاف عمػـ بشػيادة  مستتر  ا ما یكجد فیيا مطركحان غیر كأمٌ 

 - عرفػػان  ان بحیػث عػدٌ و ألىػؿ األزمنػػة القدیمػة جػدٌ ات أٌنػبعػض العبلئػـ كالخصكصػیٌ 
ف عمػـ تممٌ  از مالػؾ جػ ماالن ببل - سنیفبمحاظ تقادـ ال كػو إذا كػاف كػذلؾ شػرعانت كا 

 یعػػدٌ  ألىػػؿ زمػػف الكاجػػد كلكػػف مػػف دكف أف و لػػیساىد أٌنػػبمبلحظػػة العبلئػػـ كالشػػك 
مػػاالن بػػبل مالػػؾ بػػؿ مػػاالن مجيػػكؿ المالػػؾ فػػالبلـز حینئػػذ الفحػػص عػػف مالكػػو فػػاف 

اٌل عرفػػو ردٌ  و كارث مػػف ال ألٌنػػ (عمیػػو السػػبلـ) كػػاف لئلمػػاـ ه إلػػى كارثػػو إف كػػاف كا 
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فكارث   شػػػرعيٌ ؽ بػػػو مػػع االسػػػتئذاف مػػف الحػػػاكـ الیعػػرؼ المالػػػؾ تصػػدٌ  لػػػـ لػػوت كا 
ف عمػػـ بمبلحظػػة العبلئػػـ كالقػػرائف أٌنػػلزكمػػان  عمػػى األحػػكط و ألىػػؿ زمػػف الكاجػػد ت كا 
اٌل  فاف أحرز   جػرل عمیػو حكػـ ككنو ضائعان عػف مالكػو جػرل عمیػو حكػـ المقطػة كا 

 مجيكؿ المالؾ. 
فتركيػػػا أصػػػحابيا كأبػػػاحكا مػػػا  إذا انكسػػػرت سػػػفینة فػػي البحػػػر  :814مســـ لة 

كػػػاف ذلػػػؾ فسػػػو شػػػیئان منيػػػا فيػػػك لػػػو سػػػكاء ألن فیيػػػا لمسػػػتخرجو فاسػػػتخرج شػػػخص
 بغكص أـ بغیره.

ؼ فیػػو لػػو التصػػرٌ  ؿ حػػذاء الشػػخص بحػػذاء غیػػره جػػاز إذا تبػػدٌ  :815مســ لة 
لتبػػدیؿ ظممػػان كعػػدكانان د او قػػد تعٌمػػرضػػا صػػاحبو بػػوت كلػػك عمػػـ أٌنػػ نحػػك یحػػرز  بكػػؿٌ 
زیػػد ت ال ذاءه بػػدالن عػػف حػػذاء نفسػػو بشػػرط أفیقابمػػو بالمثػػؿ فیأخػػذ حػػ لػػو أف جػػاز 

اٌل  تقیمة المتركؾ عمى قیمة المػأخكذ ب عمیػو  فالزیػادة مػف مجيػكؿ المالػؾ كتترتٌػكا 
و تسػػامح كتيػػاكف فػػي الن كلكٌنػػو قػػد اشػػتبو أكٌ أحكامػػوت كىكػػذا الحكػػـ فیمػػا لػػك عمػػـ أٌنػػ

سػػكاء عمػػـ  - ىػػاتیف الصػػكرتیف ا فػػي غیػػر باىوت كأٌمػػتشػػبعػػد االلتفػػات إلػػى ا الػػردٌ 
فتجرم عمػى المتػركؾ حكػـ  - نویتیقٌ  مؿ االشتباه كلـأـ احت كبقاءن  باشتباىو حدكثان 
 مجيكؿ المالؾ.

عمػػػدان أك  - ؿ مالػػػو بمػػػاؿ غیػػػرهىػػػذا فیمػػػا إذا لػػػـ یكػػػف الشػػػخص ىػػػك الػػػذم بػػػدٌ 
اٌل  - اشتباىان   ه إلى مالكو.منو بؿ یجب عمیو ردٌ  لو التقاٌص   فبل یجكز كا 
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 كتاب الغصب

   .وك حقٌ أ ء عدكانان عمى ماؿ الغیر االستیبل : ىكالغصب 
ى صػػمٌ )األكػػـر  ة عمػػى حرمتػػوت فعػػف النبػػيٌ كقػػد تطػػابؽ العقػػؿ كالنقػػؿ كتابػػان كسػػنٌ 

قػػو اهلل مػػف سػػبع أرضػػیف یػػكـ مػػف غصػػب شػػبران مػػف األرض طكٌ ) :(اهلل عمیػػو كآلػػو
رىػػف  الغصػػب فػػي الػػدار  الحجػػر ) :(عمیػػو السػػبلـ)المػػؤمنیف  كعػػف أمیػػر  (القیامػػة

 .(عمى خرابيا
منفعػػة مػػف مالػؾ كاحػػد أك مػػالكیفت عػػیف مػع الا ٌمػػالمغصػكب إ :816مســ لة 

ؿ ؽ بػالعیفت فػػاألكٌ متعٌمػ مػاليٌ  ا حػؽٌ ٌمػدةت كا  ا منفعػة مجػػرٌ ٌمػمنفعػةت كا  ا عػیف بػبل ٌمػكا  
 المػػؤجر  مػف مالكيػات ككغصػػب العػیف المسػتأجرة إذا غصػبيا غیػر  كغصػب الػدار 

ا كلممنفعة مف المستأجرت كالثػاني كمػ كالمستأجرت فيك غاصب لمعیف مف المؤجر 
ة اإلجػػارةت كالثالػػث كمػػا إذا العػػیف المسػتأجرة مػػف مالكيػػا مػدٌ  إذا غصػب المسػػتأجر 

ة كاسػػػتكلى عمػػػى منفعتيػػػا مػػػدٌ  غصػػػب العػػػیف المػػػؤجرة كانتزعيػػػا مػػػف یػػػد المسػػػتأجر 
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رة أك عػیف مرىكنػة بالنسػبة إلػى اإلجارةت كالرابع كمػا إذا اسػتكلى عمػى أرض محٌجػ
 الرىانة. المرتيف الذم لو فیيا حؽٌ 

المغصػػكب منػػو قػػد یكػػكف شخصػػان كمػػا فػػي غصػػب األعیػػاف  :817 مســ لة
كالمنػػافع المممككػػة لؤلشػػخاص كالحقػػكؽ كػػذلؾت كنظیػػره غصػػب األعیػػاف كالحقػػكؽ 

فة كالمسػػاجد كنحكىػػات كقػػد یكػػكف ىػػك النػػكع كمػػا فػػي غصػػب العائػػدة لمكعبػػة المشػػرٌ 
 كغصػػػب الربػػػاط المعػػػدٌ  یػػػدفع إلػػػى المسػػػتحؽٌ  ف خمسػػػان أك زكػػػاة قبػػػؿ أفمػػػاؿ تعػػػیٌ 

 ة لسكنى الطمبة.لنزكؿ القكافؿ كالمدرسة المعدٌ 
إلػػػى  : الحرمػػػة ككجػػػكب الػػػردٌ اف كىمػػػالمغصػػػب حكمػػػاف تكمیفٌیػػػ :818مســـ لة 

كىػػك الضػػماف بمعنػػى كػػكف المغصػػػكب  وت كحكػػـ كضػػػعيٌ المغصػػكب منػػو أك كلٌیػػ
فػػاذا تمػػؼ أك عػػاب یجػػب عمیػػو  تعمػػى عيػػدة الغاصػػب ككػػكف تمفػػو كخسػػارتو عمیػػو

 (.ليذا الضماف )ضماف الید :ؿأرشوت كیقادفع بدلو أك 
اف في جمیػع أقسػاـ الغصػبت ففػي الجمیػع یجرم الحكماف التكمیفیٌ  :819مس لة 

كىػػك  ا الحكػػـ الكضػػعيٌ المغصػػكب إلػػى المغصػػكب منػػوت كأٌمػػ الغاصػػب آثػػـ كیجػػب ردٌ 
الضػػماف فیجػػرم فیمػػا إذا كػػػاف المغصػػكب مػػف األمػػكاؿ مطمقػػػان عینػػان كػػاف أك منفعػػػةت 

یجػػرم  ݥاالختصػػاص كال فػػي بعػػض مكاردىػػا كحػػؽٌ حقػػكؽ فیجػػرم ا إذا كػػاف مػػف الكأٌمػ
 الرىانة. كحؽٌ  في البعض اآلخر 

ػػ :811مســ لة  ؽ الغصػػب ال بالنسػػبة فحبسػػو لػػـ یتحٌقػػ  ر  لػػك اسػػتكلى عمػػى حي
ف أثػػػـ بػػػذلؾ كظممػػػوت سػػػكاء أإلػػػى عینػػػو كال بالنسػػػبة إلػػػى من كػػػاف كبیػػػران أك فعتػػػو كا 

أحكػاـ الغصػبت فمػك أصػابو حػرؽ فمیس عمیو ضػماف الیػد الػذم ىػك مػف  تصغیران 
یضػمف  یضػمفت ككػذا ال استناد إلیو لـ استیبلئو مف غیر  أك غرؽ أك مات تحت
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و یضػمف فاٌنػ ف مف االشتغاؿ بكسبو فػي الحػبسیتمكٌ   إذا كاف كسكبان لـمنافعو إاٌل 
و ؿ عػػػف عممػػػو فاٌنػػػت ككػػػذا لػػػك كػػػاف أجیػػػران لغیػػػره فتعٌطػػػأجػػػرة مثمػػػو ضػػػماف تفكیػػػت

 ضماف تفكیت أیضان. مستأجر تة لمیضمف منفعتو الفائ
ضػمف أجػرة مثػؿ عممػو  - كما إذا استخدمو - كلك استكفى منو بعض منافعو

و یضػمف ما ىك عممػو فاٌنػ  إذا كاف كسكبان فاستخدمو في غیر ضماف استیفاءت إاٌل 
أعبلىمػات  - تػةالمنفعة المسػتكفاة كالمنفعػة المفكٌ  - مف أجرة مثؿ المنفعتیف حینئذو 

فیيػػا  المحبػػكس بتسػػبیب مػػف الحػػابس مثػػؿ مػػا إذا حبسػػو فػػي دار   حػػرٌ كلػػك تمػػؼ ال
ل في تأمیف الكسائؿ البلزمة لحفظو مف مػرض أصػابو فػأدٌ  ر و أك قصٌ تٍ غى دى مى ة فى حیٌ 

 تو لمتمؼ ال ألجؿ الغصب كالید.ذلؾ إلى مكتو ضمف مف جية سببیٌ 
ى تػػو المرسػػمة أك مػػف القعػػكد عمػػلػػك منػػع غیػػره عػػف إمسػػاؾ دابٌ  :811مســ لة 

یكف غاصبان لعدـ كضػع الیػد  داره أك عف بیع متاعو لـ فراشو أك عف الدخكؿ في
ف كاف عاصیان كظالمان لػو مػف جيػة منعػوت فمػك ىمكػت الداٌبػ ة أك تمػؼ عمى مالو كا 

یكػػػف  ة لممتػػػاع بعػػػد المنػػػع لػػػـأك نقصػػػت القیمػػػة السػػكقیٌ  الفػػراش أك انيػػػدمت الػػػدار 
خػػرل عمیػو ضػػماف مػف جيػة أي  عمػى المػانع ضػماف مػػف جيػة الغصػب كالیػػدت كىػؿ

صػػػت القیمػػػػة كىػػػػك مػػػا إذا تنقٌ  فػػػي األخیػػػر  عمیػػػػوضػػػماف  ال أٌنػػػوالصػػػحیح ، الأـ 
   .ةالسكقیٌ 
بػأف  - مسػتند إلػى منعػو ا في غیره فاف كاف اليبلؾ كالتمؼ كاالنيداـ غیر كأمٌ 

لمالػػػػؾ ة ابيػػػػا بػػػػیف ممنكعٌیػػػػتفػػػػاكت فػػػػي ترتٌ  ال ة كسػػػػبب قيػػػػرمٌ كانػػػػت بآفػػػػة سػػػػماكیٌ 
كمػػػا إذا كانػػػت  - ا إذا كػػػاف مسػػػتندان إلیػػػوت كأٌمػػػیكػػػف عمیػػػو ضػػػماف لػػػـ - كعػػػدميا

ا منعػػػو المػػػانع ة ضػػػعیفة أك فػػػي مكضػػػع السػػػباع ككػػػاف المالػػػؾ یحفظيػػػا فمٌمػػػالداٌبػػػ
 الضماف. عمیو تفیثب - حفظيا كقع عمیيا اليبلؾ عمى یقدر  كلـ
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باسػػػػتیبلء الغاصػػػػب عمػػػػى  - كمػػػػا عرفػػػت - ـ الغصػػػػبیتقػػػكٌ  :812مســــ لة 
و تحػػػت یػػػػده عرفػػػانت كیختمػػػػؼ ذلػػػؾ بػػػػاختبلؼ المغصػػػػكبات المغصػػػكب كصػػػػیركرت

ؽ فػػػي المتػػػاع كالطعػػػاـ كنحكىمػػػا مػػػف المنقػػػكالت بأخػػػذىا بالیػػػد مػػػثبلنت ككػػػذا فیتحٌقػػػ
یكػف ذلػػؾ  اف أك مخػزف أك نحكىػا كلػك لػـبنقميػا إلػى مػا تحػت یػده مػف بیػػت أك دٌكػ

كف إذنػو إلػى بػد اؿ بأمره متاعػان لمغیػر كأف ینقؿ الحمٌ  تبو الغیر  بمباشرتو بؿ بأمر 
 و یككف بذلؾ غاصبان لممتاع كالطعاـ.فانٌ  تبیتو أك طعامان منو إلى مخزنو

ؽ فػػي مثػػؿ الفػػرس كالبغػػؿ كالجمػػؿ مػػف الحیكانػػات بػػالرككب عمیيػػا كأخػػذ یتحٌقػػك 
ؽ فػػػي مثػػػؿ الغػػنـ بسػػػكقيا بعػػػد طػػػرد المالػػػؾ أك عػػػدـ ماميػػػات كمػػػا یتحٌقػػػىػػا كزً دً كى قٍ مً 

نقادة لسػائقيات فمػك كانػت قطیػع غػنـ فػي حضكره إذا كانت تمشي بسیاقو كتككف م
كاالنتػزاع مػف مالكيػا  الصحراء معيػا راعیيػا فطػرده كاسػتكلى عمیيػا بعنػكاف القيػر 

ت ؽ كالتشػػتٌ بمنزلػػة راعیيػػا یحػػافظ عمیيػػا كیمنعيػػا عػػف التفػػرٌ  سػػكقيا كصػػار ب قػػاـك 
 ؽ الغصب لصدؽ االستیبلء ككضع الید عرفان.ذلؾ في تحقٌ  کفی

سػكف سػكنيا أك یي یى  أف ا فػي غیػره فیكفػي فػي غصػب الػدار ىذا في المنقػكؿ كأٌمػ
كػػذا لػػك عػػاج المالػػؾ عنيػػا أك عػػدـ حضػػكرهت ك بػػأمره فیيػػا بعػػد إز  ف یػػأتمر غیػػره مٌمػػ

د فیيػػػات ككػػػذا أخػػػذ مفاتحيػػػا مػػػف صػػػاحبيا قيػػػران ككػػػاف یغمػػػؽ البػػػاب كیفتحػػػو كیتػػػردٌ 
 ا إذاأٌمػػػك  تليػػػا بػػػاب كحیطػػػاف کػػػافاف كالخػػػاف كمثميػػػا البسػػػتاف إذا الحػػػاؿ فػػػي الػػػدكٌ 

 - بعػػػد طػػػرد المالػػػؾ - د فیيػػػایكػػػف ليػػػا بػػػاب كحیطػػػاف فیكفػػػي دخكليػػػا كالتػػػردٌ  لػػػـ
فات فیيػػػػػات ككػػػػذا الحػػػػاؿ فػػػػػي غصػػػػب القریػػػػػة بعنػػػػكاف االسػػػػتیبلء كبعػػػػػض التصػػػػرٌ 

 كالمزرعة.
مػػا ىػػك بػػانتزاع العػػیف ا غصػػب المنػػافع فانٌ و فػػي غصػػب األعیػػافت كأٌمػػىػػذا كٌمػػ
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یػػدهت كمػػا فػػي العػػیف المسػػتأجرة إذا ذات المنفعػػة عػػف مالػػؾ المنفعػػة كجعميػػا تحػػت 
ة اإلجػػارة كاسػػتكلى عمیيػػا فػػي مػػدٌ  أك شػػخص ثالػػث مػػف المسػػتأجر  أخػػذىا المػػؤجر 

 أـ ال. سكاء استكفى تمؾ المنفعة التي ممكيا المستأجر 
كسػػكنيا مػػع مالكيػػات فػػاف كػػاف المالػػؾ ضػػعیفان  لػػك دخػػؿ الػػدار  :813مســ لة 

خراجػػو فػػاف اخػػت قػػادر  غیػػر  ف فو بطػػرؼ معػػیٌ اسػػتیبلؤه كتصػػرٌ  ٌص عمػػى مدافعتػػو كا 
ف كػػػاف الغصػػػب كالضػػماف بػػػذلؾ الطػػرؼ دكف األطػػػراؼ األي  منيػػا اخػػتٌص  خػػرت كا 

غاصػػػػبان  کػػػػافكأجزائيػػػػا  ة أطػػػػراؼ الػػػػدار باتػػػػو فػػػػي عاٌمػػػػفاتو كتقمٌ اسػػػػتیبلؤه كتصػػػػرٌ 
ال ضػػامنان ليػػا بالنسػػبةت فمػػك انيػػدـ بعضػػيا ضػػمف تمػػاـ ذلػػؾ  كضػػامنان لتمػػاـ الػػدار 

تػػػة دكف مػػػا اسػػػتكفاىا المالػػػؾ افعيػػػا المسػػػتكفاة بػػػؿ كالمفكٌ الػػػبعض كمػػػا یضػػػمف من
 بنفسو.

و بمعنػػػػى أٌنػػػػ - ا لػػػػك كػػػػاف السػػػػاكف ضػػػػعیفان ىػػػذا إذا كػػػػاف المالػػػػؾ ضػػػػعیفانت كأٌمػػػػ
 - یخرجػػػػػو مػػػػػف داره أخرجػػػػػو و كممػػػػػا أراد أفعمػػػػػى مقاكمػػػػػة المالػػػػػؾ كأٌنػػػػػ یقػػػػػدر  ال
بػػدؿ مػػا  الغصػػب بػػؿ كال الیػػد فمػػیس عمیػػو ضػػماف الیػػدت نعػػـ عمیػػو منػػو ؽتحٌقػػی فػػبل

 ما داـ ككنو فیيا. استكفاه مف منفعة الدار 
ة فقادىػػا ككػػاف المالػػؾ راكبػػان عمیيػػات فػػاف د الداٌبػػكى ٍقػػمً لػػك أخػػذ بً  :814مســ لة 

كاف في الضعؼ كعػدـ االسػتقبلؿ بمثابػة المحمػكؿ عمیيػا كػاف القائػد غاصػبان ليػا 
ان قػادران قكٌیػبػأف كػاف المالػؾ الراكػب  - بتماميا كیتبعو الضمافت كلػك كػاف بػالعكس

ضػماف عمیػػو  الغصػػب مػف القائػد أصػػبلن فػبل ؽتحٌقػی لػـ - عمػى مقاكمتػو كمدافعتػػو
ه دً كٍ فػؽ تمفيػا بسػبب قىػضػمانو ليػا لػك اتٌ ب یحکـة في تمؾ الحاؿت نعـ لك تمفت الدابٌ 

ػػليػػات كمػػا یضػػمف السػػائؽ ليػػا لػػك كػػاف ليػػا جً   بسػػكقو فكقعػػت فػػي بئػػر  تٍ دى رً مػػاح فشى
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 أك سقطت عف مرتفع فتمفت.
إذا اشترؾ اثناف في الغصػب فػاف اشػتركا فػي االسػتیبلء عمػى  :815مس لة 

كػػػاف أحػػػػدىما أك كبلىمػػػػا لجمیعػػػػو سػػػػكاء أمنيمػػػػا ضػػػامنان  جمیػػػع المػػػػاؿ كػػػاف كػػػػؿٌ 
نػػان لكحػػده مػػف االسػػتیبلء عمػػى جمیعػػو أـ كػػاف بحاجػػة فػػي ذلػػؾ إلػػى مسػػاعدة متمكٌ 

كمػػػا فػػػي األیػػػادم  يمػػػا شػػػاءالمالػػػؾ فػػػي الرجػػػكع إلػػػى أیٌ  ر كتعاكنػػػوت فیتخٌیػػػ اآلخػػػر 
 المتعاقبة.

فػػػاف كػػػاف مػػػف قبیػػػؿ  ةإذا غصػػػب شػػػیئان مػػػف األكقػػػاؼ العاٌمػػػ :816مســـ لة 
ف كػػاف عممػػو محرٌ  لػػـ التحریػػر  مػػان كیجػػب یسػػتكجب الضػػماف ال عینػػان كال منفعػػة كا 

مػػف یصػػیب عرصػتو تحػػت یػده  یضػمف مػا رفػع الیػد عنػػوت فمػك غصػػب مسػجدان لػػـ
ة اسػػػتیبلئو عمیػػػوت نعػػػـ إذا جرتػػػو مػػػدٌ یضػػػمف أ كالخسػػػؼ كنحػػػكهت كمػػػا ال األضػػػرار 

 طمؽ لممسجد. و لیس تحریران بؿ ممؾ غیر انيدـ بناؤه تحت یده ضمنو ألنٌ 
كػػاف كقػػؼ منفعػػة أـ سػػكاء أ مػػف قبیػػؿ التحریػػر  قػػؼ العػػاـٌ ا إذا لػػـ یكػػف الك أٌمػػك 

مػػف العػیف كالمنفعػػةت فمػػك غصػب مدرسػػة أك رباطػػان  ضػامنان لكػػؿ   کػػافكقػؼ انتفػػاع 
فةن عمػى الفقػراء أك نحػك ذلػؾ فتمفػت تحػت یػده كػاف ضػامنان لعینيػات أك بستانان مكقك 

ىػا كػاف عمیػو أجػرة مثميػا كمػا ىػك الحػاؿ فػي غصػب ردٌ  َـّ ثيػ ةكلك استكلى عمیيا مدٌ 
 المكقكفة. األعیاف غیر 
 یمحػػػؽ بالغصػػػب فػػػي الضػػػماف المقبػػػكض بالعقػػػد المعاكضػػػيٌ  :817مســـ لة 
ترم كالػػثمف الػػذم یأخػػذه البػػائع فػػي یشػػبيوت فػػالمبیع الػػذم یأخػػذه المشػػ الفاسػػد كمػػا

بل بػوت أـ ًيػمػا بالفسػاد أـ جى مً عى یككف في ضمانيما كالمغصكب سكاء أالبیع الفاسد 
فػػػي اإلجػػػارة  عمػػػـ أحػػػدىما كجيػػػؿ اآلخػػػرت ككػػػذلؾ األجػػػرة التػػػي یأخػػػذىا المػػػؤجر 
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الذم تأخذه المرأة في النكػاح الفاسػدت كالفدیػة التػي یأخػذىا الػزكج  الفاسدةت كالمير 
ؿ الػػػذم یأخػػػذه العامػػػؿ فػػػي الجعالػػػة الفاسػػػدة ٍعػػػالفاسػػػدت كالجي  الطػػػبلؽ الخمعػػػيٌ  فػػػي

 ع.ان عمى التبرٌ یككف األخذ فیو مبنیٌ  ا الذلؾ ممٌ  كغیر 
كمػا یشػبيو فمػیس فیػو الضػمافت  المعاكضػيٌ  ا المقبكض بالعقد الفاسد غیر أمٌ ك 

حػػػؽ عمیػػػو ضػػػمافت كیم یکػػػف لػػػـ يػػػب مػػػا كىػػػب لػػػو باليبػػػة الفاسػػػدةفمػػػك قػػػبض المتٌ 
 - (كاف اهلل تعػػػالی عمػػػیيـرضػػػبػػػیف الفقيػػػاء ) عمػػػى المشػػػيكر  -        بالغصػػػب

ع ًمػطَّ یى فیػو أك یضػع عنػده لً  یأخذه الشخص لینظػر  ـت كالمراد بو ماكٍ المقبكض بالسَّ 
و یكػػػكف فػػػي أٌنػػػ المشػػػيكر  اتو لكػػػي یشػػػتریو إذا كافػػػؽ نظػػػرهت فػػػافٌ عمػػػى خصكصػػػیٌ 

مراعػػػػاة  یتػػػرؾ فػػػبل تإشػػػػكاؿ و محػػػؿٌ ضػػػماف آخػػػذه فمػػػػك تمػػػؼ عنػػػده ضػػػػمنوت كلكٌنػػػ
 .حتیاط فیومقتضی اال
ف كػاف فػي ردٌ  یجب ردٌ  :818مس لة  ه المغصػكب إلػى مالكػو مػا داـ باقیػان كا 

ف اسػتمـز ردٌ ك مؤ  و لػك أدخػؿ الخشػبة المغصػكبة ى أٌنػعمیػوت حتٌػ ه الضػرر نةت بؿ كا 
ف أدٌ فػػي بنػػاء لػػـز عمیػػو إخراجيػػا كردٌ  اءت ل إلػػى خػػراب البنػػىػػا لػػك أرادىػػا المالػػؾ كا 

 إذا خیػػؼ إاٌل  ككػػذا إذا أدخػػؿ المػػكح المغصػػكب فػػي سػػفینة یجػػب عمیػػو نزعػػو فػػكران 
ت كىكػذا الحػاؿ فیمػا  مف قمعو الغرؽ المكجػب ليػبلؾ نفػس محترمػة أك مػاؿ محتػـر

ف  إذا خاط ثكبو بخیػكط مغصػكبةت فػافٌ  لممالػؾ إلزامػو بنزعيػا كیجػب عمیػو ذلػؾ كا 
ف كرد نقػػػص عمػػػى الخشػػػبأدٌ  أك المػػػكح أك الخػػػیط بسػػػبب  ل إلػػػى فسػػػاد الثػػػكبت كا 

 .إخراجيا كنزعيا یجب عمى الغاصب تداركو
ا إذا كػاف ىذا إذا كاف یبقى لممخرج مف الخشبة كالمنػزكع مػف الخػیط قیمػة كأٌمػ

یبقػى لػو قیمػة بعػد اإلخػراج فمممالػؾ المطالبػة ببدلػو مػف المثػؿ أك القیمػة  بحیػث ال
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المطالبػة  - أم المالػؾ - بػذؿ البػدؿ تكػكف عینػو لمغاصػبت كىػؿ لػو كعمى تقدیر 
فكردٌ  بػػػالعیف دكف البػػػػدؿ فیمػػػػـز الغاصػػػب نزعيػػػػا ة، تكػػػػف ليػػػػا مالٌیػػػػ لػػػـ ىػػػػا إلیػػػػو كا 

 لو ذلؾ. أفٌ  الجكاب:
 - ةزه عنػو كلكػف مػع المشػقٌ لك مػزج المغصػكب بمػا یمكػف تمٌیػ :819مس لة 

زه یجػب عمیػو أف یمٌیػ - ةرى المغصكب بالحنطة أك الدخف بالذ   كما إذا مزج الشعیر 
 ه.دٌ كیر 

العػیف دفػع بػدؿ مػا كانػت ليػا مػف  یجب عمى الغاصب مع ردٌ  :821مس لة 
(ت فمػػك غصػػب ٖٕـ فػػي المسػػألة )المنػػافع المسػػتكفاة بػػؿ كغیرىػػا عمػػى تفصػػیؿ تقػػدٌ 

خػػبلؿ  - أم السػػكنى - ض المالػػؾ عػػف منفعتيػػایعػػكٌ  ة كجػػب عمیػػو أفمػػدٌ  الػػدار 
یسػكنيا  مػة لػـمعطٌ  دار تحػت یػده كػأف بقیػت الػسكاء استكفاىا أـ تمفػت  تةتمؾ المدٌ 

 أحد.
عمػػى  مػػة فالمػػدار دة ككانػػت معطٌ لمعػػیف منػػافع متعػػدٌ  تإذا كانػػ :821مســ لة 
تيػػا لػػبعض د قابمیٌ إلػػى مجػػرٌ  ینظػػر  ارفػػة بالنسػػبة إلػػى تمػػؾ العػػیفت كالالمنفعػػة المتع
ف كانػت قابمػة فػي بحسب المتعارؼ ىي الس خرلت فمنفعة الدار المنافع األي  كنى كا 
ذلػػػؾت كمنفعػػػة بعػػػض  كغیػػػر  محػػػرزان أك مسػػػكنان لػػػبعض الػػػدكابٌ  تجعػػػؿ نفسػػيا بػػػأف

ف كانػػػت كػػػالفرس بحسػػػب المتعػػػارؼ الركػػػكبت كمنفعػػػة بعضػػػيا ال الػػػدكابٌ  حمػػػؿ كا 
حػػى كالػػدكالب أیضػػانت فالمضػػمكف فػػي تسػػتعمؿ فػػي إدارة الرَّ  قابمػػة فػػي نفسػػيا ألف

   المتعارفة بالنسبة إلى تمؾ العیف.عیف ىك المنفعة  غصب كؿٌ 
التػػػػػي یتعػػػػػارؼ  كػػػػػبعض الػػػػػدكابٌ  - د المتعػػػػػارؼ منيػػػػػا فیيػػػػػادٌ كلػػػػػك فػػػػػرض تعػػػػػ

تتفػاكت أجػرة تمػؾ المنػافع  فاف لػـ - خرلكفي الرككب أي  استعماليا في الحمؿ تارةن 
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ة تسػػػتعمؿ فػػػي الركػػػكب كالحمػػػؿ معػػػان ضػػػمف تمػػػؾ األجػػػرةت فمػػػك غصػػػب یكمػػػان داٌبػػػ
ف یكـ دیناران كػاف عمیػو دینػار  منيما في كؿٌ  ككانت أجرة كؿ   كانػت أجػرة  كاحػدت كا 

یػػكـ دینػػػاراف  أجػػرة الحمػػػؿ فػػي كػػؿٌ  بعضػػيا أعمػػى ضػػمف األعمػػػىت فمػػك فػػرض أفٌ 
 كاف عمیو دیناراف.  كأجرة الرككب دینار 

نػافع فػػي األجػرة كػػاف عمیػػو الحكػػـ مػع االسػػتیفاء أیضػانت فمػػع تسػػاكم الم كىکػذا
 استكفاهت كمع التفاكت كاف عمیػو أجػرة األعمػىت سػكاء اسػتكفى األعمػى أك أجرة ما
 األدنى. 

إلیػو أك إلػى ككیمػو  إف كاف المغصكب منو شخصػان یجػب الػردٌ  :822مس لة 
لػػى كلٌیػػ إف كػػاف  ان أك مجنكنػػانت فمػػك ردٌ كمػػا إذا كػػاف صػػبیٌ  و إف كػػاف قاصػػران كػػامبلن كا 

   یرتفع منو الضماف. في الثاني إلى نفس المالؾ لـ
ف كػاف المغصػكب منػو ىػك النػكع كمػػا إذا كػاف المغصػكب كقفػان عمػ ى الفقػػراء كا 

اٌل یػػردٌ  خػػاٌص  كقػػؼ منفعػػة أك كقػػؼ انتفػػاع فػػاف كػػاف لػػو متػػكؿ   ه إلػػى  فیػػردٌ ه إلیػػو كا 
ه إلػػػى بعػػػض أفػػػراد النػػػػكع یػػػردٌ  ت كلػػػیس لػػػو أفٌ كىػػػك الحػػػاكـ الشػػػرعيٌ  العػػػاـٌ  الػػػكليٌ 
إلػى أحػد الفقػراءت نعػـ فػي مثػؿ المسػاجد كالشػكارع  مو في المثػاؿ المػذككر سم  یي  بأف

بقاؤىػػػا عمػػػى ىػػػا رفػػػع الیػػػد عنيػػػا إذا غصػػػبيا یكفػػػي فػػػي ردٌ ط بي بػػػؿ الػػػر   كالقنػػػاطر  كا 
كػذلؾ فػي المػدارس فػاذا غصػب مدرسػة یكفػي  یكػكف األمػر  حاليات بؿ یحتمؿ أف

كػانكا فیيػا عنػد الغصػب  الػذیفىا رفع الید عنيا كالتخمیة بینيا كبیف الطمبة في ردٌ 
إلػػػى  لػػػردٌ ت كلكػػػف األحػػػكط لزكمػػػان امػػػع انطبػػػاؽ عنػػػكاف المكقػػػكؼ عمػػػیيـ عنػػػد الػػػردٌ 

اٌل  الخاٌص  الناظر   .الشرعيٌ   فالى الحاكـلك كاف كا 
المالػػػػؾ كبلىمػػػػا فػػػػي مكػػػػاف الغصػػػػب إذا كػػػػاف المغصػػػػكب ك  :823مســــ لة 
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ككػاف المالػؾ فػي مكػاف الغصػبت  إشكاؿت ككذا إف نقؿ الماؿ إلى مكاف آخر  فبل
اف ا إف كػو یجب عمیو إعادة المػاؿ إلػى ذلػؾ المكػاف كتسػمیمو إلػى المالػؾت كأٌمػفانٌ 

مػػػػو إلػػػػزاـ مكػػػػاف الغصػػػػب فػػػػاف كػػػػاف فػػػػي مكػػػػاف كجػػػػكد المػػػػاؿ ف المالػػػػؾ فػػػػي غیػػػػر 
ا بنقمػػو إلػػى مكػػاف ٌمػػا بتسػػمیمو لػػو فػػي ذلػػؾ المكػػاف كا  : إٌمػػالغاصػػب بأحػػد األمػػریف

   الغصب.
لػػػو إلزامػػو بنقػػػؿ المػػػاؿ إلػػػى  إشػػكاؿ فػػػي أفٌ  فػػػبل ا إف كػػػاف فػػػي مكػػاف آخػػػر كأٌمػػ

 یختمػػػؼ ذلػػػؾ، الػػػذم ىػػػك فیػػػوإلػػػى مكانػػػو  مكػػػاف الغصػػػبت كىػػػؿ لػػػو إلزامػػػو بنقمػػػو
ة أمیػػاؿ مػػف عػػد عػػدٌ عمػػی بي منػػو فرسػػو إذا غصػػب  بحسػػب اخػػتبلؼ المػػكاردت مػػثبلن 

إلزامػو بنقمػو  لممالػؾ یحػؽٌ  فػي مثػؿ ذلػؾفه إلیػو بمده كعند ما رجع إلی البمػد أراد ردٌ 
 .  مو لو فیو دكف مکاف الغصبتسمیإلی البمد ك 

بنقػػؿ  فمػػیس لػػو إلػػزاـ الغاصػػب إلػػی بمػػد بعیدجػػٌدان المالػػؾ   إذا سػػافركفػػي المثػػاؿ 
مراعػػاة  تػػرؾفػػبل یئلشػػکاؿ لمػػكارد ىػػي محػػٌؿ  الفػػرس إلیػػو لتسػػمیمو لػػو فیػػو كىنػػاؾ

 مقتضی االحتیاط فیيا.
لػػك حػػدث فػػي المغصػػكب نقػػص كعیػػب كجػػب عمػػى الغاصػػب  :824مســ لة 

المعیػكب  كردٌ  - كىك التفػاكت بػیف قیمتػو صػحیحان كقیمتػو معیبػان  - أرش النقصاف
بػیف مػا فػرؽ  ماـ القیمػةت كالیس لممالؾ إلزامو بأخذ المعیكب كدفع تإلى مالكوت كل

ى یتمػؼ المػاؿ ا یسػرم كیتزایػد شػیئان فشػیئان حتٌػكبیف مػا كػاف مٌمػ ان كاف العیب مستقرٌ 
یضػػمف  و الیػػة إلػػى عفكنتيػػا كتمفيػػا فاٌنػػة الحاصػػمة فػػي الحنطػػة المؤدٌ ة كالبٌمػػبػػالمرٌ 

 ة بػػػیف ككنيػػػا مبمكلػػػة كغیػػػر القیمػػػ  أرش النقصػػػاف كتفػػػاكتالغاصػػػب فػػػي مثميػػػا إاٌل 

 مبمكلة.
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 یػومنتسبان إلػى الغاصػب كلػك مػف جيػة تعدٌ  نعـ لك كاف حدكث العیب المذككر 
یكػػف المالػػؾ قػػادران عمػػى المنػػع مػػف تزایػػده كال عمػػى بیػػع المػػاؿ مػػثبلن  أك تفریطػػو كلػػـ

ى تمػػػؼ ضػػػمف الغاصػػػب تمػػػاـ قیمتػػػو لمحصػػػكؿ عمػػػى عكضػػػو فتزایػػػد العیػػػب حتٌػػػ
 .خصكص األرش ال

ه ة ردٌ لػػػػك كػػػػاف المغصػػػػكب باقیػػػػان لكػػػػف نزلػػػػت قیمتػػػػو السػػػػكقیٌ  :825مســــ لة 
 یكف ذلؾ بسبب نقصاف في العیف. یضمف نقصاف القیمة ما لـ كلـ

 أك مػا بحكمػو كػالمقبكض بالعقػد الفاسػد - لك تمؼ المغصكب :826مس لة 
كالمػراد انت ان كبقیمتػو إف كػاف قیمٌیػه إلى المالؾ ضػمنو بمثمػو إف كػاف مثمٌیػقبؿ ردٌ  -

كجػػكد مثمػػو فػػي الصػػفات التػػي  یكثػػر  مػػا - فػػي كتػػاب البیػػع  كمػػا مػػرٌ  - بػػالمثميٌ 
یكػػكف كػػذلؾت فالحبكبػػات مػػف الحنطػػة  ال مػػا تختمػػؼ باختبلفيػػا الرغبػػاتت كالقیمػػيٌ 

ككػػػػػذلؾ اآلالت  ة كالمػػػػػاش كالعػػػػػدس كنحكىػػػػػا مػػػػػف المثمػػػػػيٌ رى كالػػػػػذ   كاألرز  كالشػػػػػعیر 
 فػػي المصػانع فػػي ىػذه األزمنػػةت كالجػػكاىر كالظػركؼ كاألقمشػػة كاألدكیػة المعمكلػػة 

د كنحكىمػػػا كغالػػػب أنػػػكاع الحیػػػكاف كػػػالفرس كالغػػػنـ ة مػػػف الیػػػاقكت كالزمػػػرٌ األصػػػمیٌ 
 .مف القیميٌ  كالبقر 

یكػػكف مكافقػػان لػػو فػػي الصػػنؼ  مػػابمثمػػو  المػػراد بضػػماف المثمػػيٌ  :827مســ لة 
نٌ یكفػػي االتٌ  كال اختبلفيمػػا فػػي بػػیف الصػػنفیف ب مػػا یحصػػؿ التغػػایر حػػاد فػػي النػػكعت كا 

ات العقػػػػبلء دكف ات التػػػػي تختمػػػػؼ باختبلفيػػػػا رغبػػػػبعػػػػض الصػػػػفات كالخصكصػػػػیٌ 
 إلیو في ىذا المقاـ. ینظر  و الیككف كذلؾ فانٌ  االختبلؼ الذم ال

ف تفاكتػػت ال المثػػؿ فػػي المثمػػيٌ  ر لػػك تعػػذٌ  :828مســ لة  قیمػػة ضػػمف قیمتػػوت كا 
فػي كقػت تمػؼ ف كػاف لػو حػیف الغصػب قیمػة ك كزادت كنقصػت بحسػب األزمنػة بػأ
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قیمػة ثالثػة كالیػكـ الػذم یػدفع إلػى المغصػكب منػو  ر خػرل كیػكـ التعػذٌ العیف قیمة أي 
ان ٌنػػفیجػب عمیػػو دفػع تمػػؾ القیمػةت فمػػك غصػب طي  عمػى األخیػػر  قیمػة رابعػة فالمػػدار 

مف الحنطة كانت قیمتيا دیناریف فأتمفيا في زمػاف كانػت الحنطػة مكجػكدة ككانػت 
مضػػى زمػػاف كأراد  َـّ ثيػػ رت ككانػػت قیمتيػػا أربعػػة دنػػانیرتعػػذٌ  َـّ ثيػػ قیمتيػػا ثبلثػػة دنػػانیر

تو ككانت قیمػة الحنطػة فػي ذلػؾ الزمػاف خمسػة یدفع القیمة مف جية تفری  ذمٌ  أف
 یجب عمیو دفع ىذه القیمة. دنانیر 

دفػع القیمػة فقدانػو فػي البمػد  الذم یجػب معػو ر یكفي في التعذٌ  :829مس لة 
 ادة.ا ینقؿ منيا إلیو عحكلو ممٌ  كما

لك كجد المثؿ بأزید مػف ثمػف المثػؿ كجػب عمیػو الشػراء كدفعػو  :831مس لة 
 یجب. ران عرفان لـالمثؿ متعذٌ  إلى المالؾت نعـ إذا كانت الزیادة كثیرة بحیث عدٌ 

 یكػف عمػػى الغاصػػب إاٌل  قیمتػو لػػـ تلػػلػػك كجػد المثػػؿ كلكػف تنزٌ  :831مسـ لة 
ان مػف الحنطػة ٌنػفاكتت فمك غصب طي بالت كلیس لممالؾ مطالبتو بالقیمة كالإعطاؤهت 

 قصػكران أك تقصػیران  - یػدفع مثميػا كأتمفيػا كلػـ قیمتيػا عشػرة دنػانیر  في زماف كانت
 إعطػػاء یكػػف عمیػػو إاٌل  لػػـ لػػت قیمتيػػا كصػػارت خمسػػة دنػػانیر تنزٌ  إلػػى زمػػاف قػػد -
مػػع  مطالبػػة خمسػػة دنػػانیر  یكػػف لممالػػؾ مطالبػػة القیمػػة كال مػػف الحنطػػة كلػػـ فٌ طيػػ
بقائيػا فػي ذٌمػمف  فٌ طي  ة الغاصػب الحنطةت بؿ لیس لو االمتناع مف األخذ فعػبلن كا 

 .تو فعبلن ى القیمة إذا كاف الغاصب یرید األداء كتفری  ذمٌ تترقٌ  إلى أف
ة مػف جيػة الزمػاف أك المكػاف ة بػالمرٌ لك سقط المثػؿ عػف المالٌیػ :832مس لة 

ي ذلػػؾ الزمػػاف أك یكفػػي دفعػػو فػػ صػػب إلػػزاـ المالػػؾ بأخػػذ المثػػؿت كاللمغا یکػػف لػػـ
ػػػجى  بػػػو المالػػػؾت فمػػػك غصػػػب یػػػرض لػػػـ مكػػػاف فػػػي ارتفػػػاع الضػػػماف لػػػكال دان فػػػػي مى
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غصػػب قربػػة مػػاء  یػػدفع إلػػى المالػػؾ مثمػػو فػػي الشػػتاءت أك الصػػیؼ كأتمفػػو كأراد أف
لػیس لػو ذلػؾ كلممالػؾ االمتنػاعت  یدفع إلیو قربة ماء عنػد النيػر  في مفازة فأراد أف

إلى زماف أك مكػاف یكػكف لممثػؿ فیػو قیمػة فيػك  ار فاف تراضیا عمى االنتظ كحینئذو 
اٌل   فممغاصػػػػب دفػػػػع قیمػػػػة المغصػػػػكب إلػػػػى المالػػػػؾ كلػػػػیس لممالػػػػؾ االمتنػػػػاع مػػػػف كا 

قبكليػػػات كىػػػؿ یراعػػػى فػػػي القیمػػػة زمانػػػان كمكانػػػان كعػػػاء الغصػػػب أك التمػػػؼ أك أدنػػػى 
، كجػػػكه صػػػؿ بسػػػقكطو عػػػف المالٌیػػػةالقػػػیـ كىػػػك قیمتػػػو فػػػي الزمػػػاف أك المكػػػاف المتٌ 

 التصالح. لزكمان  كطكاألح
 - ـكمػػا تقػػدٌ  - ان ضػػمف قیمتػػولػػك تمػػؼ المغصػػكب ككػػاف قیمٌیػػ :833مســ لة 

تتفاكت قیمتو في الزماف الذم غصبو مع قیمتو في زماف تمفػو كقیمتػو فػي  فاف لـ
ف تفاكتػػػت بحسػػػب اخػػػتبلؼ  لػػػؾ فػػػبلزمػػػاف أداء القیمػػػة كال فػػػي أثنػػػاء ذ إشػػػكاؿت كا 

مػف قیمتػو یػكـ التمػؼ أك كانػت  زید أك أقػؿٌ األزمنة كأف كانت قیمتو یكـ الغصب أ
مػف قیمتػو یػكـ األداء كانػت العبػرة بقیمتػو فػي زمػاف  قیمتو یػكـ التمػؼ أزیػد أك أقػؿٌ 

ف كاف األحكط   التراضي كالتصالح فیما بو التفاكت.استحبابان التمؼ كا 
ض رٍ عىػػد اخػػتبلؼ الرغبػػات كقاعػػدة الٍ ة لمجػػرٌ ىػػذا إذا كػػاف تفػػاكت القیمػػة السػػكقیٌ 

ؿ بعػض أكصػاؼ المغصػكب أك مػا فػي حكميػا ا إذا كػاف بسػبب تبػدٌ مبت كأٌمػكالط
بػػأف كػػاف كاجػػدان لكصػػؼ كمػػاؿ أكجػػب زیػػادة قیمتػػو حػػیف الغصػػب كقػػد فقػػده حػػیف 

ػػػػػ - التمػػػػػؼ أك بػػػػػالعكس ف فػػػػػي الشػػػػػاة كالمػػػػػكف المرغػػػػػكب فیػػػػػو فػػػػػي القمػػػػػاش مى كالس 
 كاؿ.ـ كأحسف األحیى قً ى الٍ مى بأعٍ  العبرة حینئذو ف - كالفیركزج كنحك ذلؾ

الغصب كالتمؼ مف ىػذه الجيػة كلكػف حصػمت فػي  يً مانى لك لـ تتفاكت قیمة زى ك 
یكػف  زالػت تمػؾ الصػفةت فػاف لػـ َـّ ثيػ المغصكب صفة یكجب االرتفػاع بػیف الزمػانیف
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صػػاؼ بتمػؾ الصػػفة و كػػذلؾ أم یضػمف قیمتػػو حػاؿ االتٌ أٌنػ فػػالحکـبفعػؿ الغاصػب 
ا إف عػػاد مرضػػو كتمػػؼت كأٌمػػ َـّ ثيػػ صػػحیحان  صػػار  َـّ ثيػػ كمػػا لػػك كػػاف الحیػػكاف مریضػػان 

ى فأعمفػو كثیػران كأحسػف طعامػو حتٌػ كاف بفعؿ الغاصب كما لك كاف الحیكاف ىػازالن 
ف كػاف ىػك نً مى قیمتػو حػاؿ ًسػضػماف بیحکػـ  لػـزاؿ كتمػؼ عػاد إلػى الييػ َـّ ثي  سمف و كا 

 .استحبابان  األحكط
كػػاف  كمػػا إذا - ة بػػاختبلؼ المكػػافإذا اختمفػػت القیمػػة السػػكقیٌ  :834مســ لة 

 - المغصػػكب فػػي مكػػاف الغصػػب بعشػػریف كفػػي مكػػاف التمػػؼ بعشػػرة أك بػػالعكس
فيػػؿ یمحػػؽ ذلػػػؾ بػػاختبلؼ الزمػػاف فتكػػػكف العبػػرة بمكػػاف التمػػػؼ مطمقػػانت أك یمحػػػؽ 

ؿ كالصػحیح ىػك األكٌ  ت، فیػو كجيػافـیى قً ى الٍ مى ألكصاؼ فتككف العبرة بأعٍ باختبلؼ ا
ف کاف األحكط استحبابان   .مراعاة الثاني كا 

إرجػاع المغصػكب إلػى مالكػو فػاف كػاف بحیػث  عػادةن  ر إذا تعذٌ  :835ة مس ل
أك كقػػػع  الكحشػػػيٌ  مالػػؾ كمػػػا إذا انفمػػػت الطػػائر  مػػػاالن بػػػبل تالفػػػان عرفػػػان أم یعػػدٌ  یعػػدٌ 

بت عمیو أحكاـ التمؼ فیجب عمى الغاصػب دفػع كنحك ذلؾ ترتٌ  السمؾ في البحر 
كػػذلؾ فمػػع الیػػأس مػػف الحصػػكؿ  یعػػدٌ  لػػـ ا لػػكبلن أك قیمػػةت كأٌمػػثٍ بدلػػو إلػػى المالػػؾ ًمػػ

عمیو كالمسركؽ الذم لیس لو عبلمة یجب عمى الغاصػب إعطػاء مثمػو أك قیمتػو 
 (.ى ذلؾ البدؿ: )بدؿ الحیمكلةما داـ كذلؾ كیسمٌ 

ف كػاف لك  مغاصػب اسػترجاعو ىؿ یممكو المالؾ مع بقاء المغصكب في ممكو كا 
تػان كینتقػؿ و یممكػو مكقٌ ف مف إرجاع المغصكب إلیوت أك أٌنػتمكٌ  فیما إذا صادؼ أف

، منيمػػػا دائمػػػيٌ  اؿ فػػػي كػػػؿ  االنتقػػػ تػػػان أیضػػػانت أك أفٌ المغصػػػكب إلػػػى الغاصػػػب مكقٌ 
 يا الثاني.كجكه أصحٌ 
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ة كػػاف لممغصػػكب لػػك كػػاف لمبػػدؿ نمػػاء كمنػػافع فػػي تمػػؾ المػػدٌ  :836مســ لة 
ف مى صػؿ كالس ػمنوت كلك كاف لممبدؿ نماء أك منافع كاف لمغاصػبت نعػـ النمػاء المتٌ 

 ع العیف فمتى ما استرجعيا صاحبيا استرجعيا بنمائيا.بى تٍ یى 
ات ات كفػػػي المثمٌیػػػالقیمػػػة التػػػي یضػػػمنيا الغاصػػػب فػػػي القیمٌیػػػ :837مســـ لة 

ة ة المسػكككیف بسػكٌ ما تحتسب بالنقد الػرائج مػف الػذىب كالفٌضػالمثؿ إنٌ  ر عند تعذٌ 
 عصػػػػػكر ة المتداكلػػػػػة فػػػػػي الالمعاممػػػػػة كغیرىمػػػػػا مػػػػػف المسػػػػػكككات كاألكراؽ النقدٌیػػػػػ

و المغصػػػػكب منػػػػو كمػػػػا ىػػػػك كػػػػذلؾ فػػػػي جمیػػػػع األخیػػػػرةت فيػػػػذا ىػػػػك الػػػػذم یسػػػػتحقٌ 
 بالتراضػػي بعػػد مراعػػاة قیمػػة فمػػیس لمضػػامف دفػػع غیػػره إاٌل  تالغرامػػات كالضػػمانات

 یدفعو مقیسان إلى النقد الرائج. ما
ذا اختمػػؼ النقػػد الػػرائجك  كػػأف كػػاف النقػػد الػػرائج  - بحسػػب اخػػتبلؼ األمكنػػة - ا 

ا إذا ت كأٌمػػعبرة بالنقػػد الػػرائج فػػي بمػػد التمػػؼیػػره فػػي بمػػد األداء فػػالفػػي بمػػد التمػػؼ غ
اختمػػؼ بحسػػب اخػػتبلؼ األزمنػػة فػػاف كػػاف االخػػتبلؼ فػػي النػػكع بػػأف سػػقط النػػكع 

ف كػػػاف االخػػػتبلؼ  تالعبػػػرة بالثػػػاني تالػػػرائج فػػػي زمػػػف التمػػػؼ كأبػػػدؿ بغیػػػره كانػػػ كا 
نػػو فػػي یػػػكـ األداء ة ممالٌیػػ ف كػػاف الػػػرائج فػػي یػػكـ التمػػؼ أكثػػػر ة بػػأبحسػػب المالٌیػػ

بػػو فػػي زمػػف التمػػؼ بػػؿ الػػبلـز  ر كانػػت تتقػػدٌ  احتسػػاب قیمػػة التػػالؼ بمػػا ؼً یکػػ لػػـ
   بو في زمف األداء. ر احتسابيا بما تتقدٌ 

ففػػػي كفایػػػة احتسػػػاب قیمتػػػو فػػػي زمػػػف األداء بمػػػا یسػػػاكیيا  كلػػك انعكػػػس األمػػػر 
 ت كاألحػػكطالسػابؽ إشػكاؿ ة فػي زمػف التمػؼ أك لػزكـ احتسػػابيا بػنفس المقػدار مالٌیػ
 في مثمو التصالح. لزكمان 

يػا ات كالمعادف المنطبعة كالحدید كالرصاص كالنحاس كمٌ الفمزٌ  :838مس لة 
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تضػػػػمف  مضػػػػركبیفت كحینئػػػػذو  ة مضػػػػركبیف أك غیػػػػر ى الػػػػذىب كالفٌضػػػػة حتٌػػػػمثمٌیػػػػ
رة المثػػػؿت ات المتعػػذٌ المثمٌیػػ تضػػػمف بالقیمػػة كسػػائر  ر جمیعيػػا بالمثػػؿت كعنػػد التعػػذٌ 

كمػا  - الجػنس ـ بغیػر و إذا قػكٌ ة تفصیؿت كىػك أٌنػذىب كالفضٌ نعـ في خصكص ال
ـ ا إذا قػػػػكٌ إشػػػػكاؿت كأٌمػػػػ فػػػػبل -  ة بالػػػػدینارـ الفٌضػػػػـ الػػػػذىب بالػػػػدرىـ أك قػػػػكٌ إذا قػػػػكٌ 
فػػاف تسػػاكل القیمػػة  -  ـ الػػذىب بالػػدینارة بالػػدرىـ كقػػكٌ ـ الفٌضػػبػػأف قػػكٌ  - بػػالجنس
مػػػػت كٌ مػػػة عشػػػػرة مثاقیػػػػؿ فقي ة المضػػػػمكنة المقكَّ ـ كزنػػػػان كمػػػػا إذا كانػػػت الفٌضػػػػكالمقػػػكَّ 

   إشكاؿ أیضان. كاف كزنيا أیضان عشرة مثاقیؿ فبلبثمانیة دراىـ ك 
ف ك بلن ػػػػؿ مثػػػرة مثاقیػػػة عشػػػمة المقكَّ ػػػت الفضٌ ػػػبػأف كان - اكتػػػا التفػػػاف بینيمػػكا 

ة فیشػكؿ دفعيػا غرامػة عػف الفٌضػ - مت بثمانیة دراىـ كزنيا ثمانیة مثاقیػؿك  كقد قي 
لزكمػػػان ككنػػػو داخػػػبلن فػػػي الربػػػا فیحػػػـر كمػػػا أفتػػػى بػػػو جماعػػػةت فػػػاألحكط  الحتمػػػاؿ

ى یسػمـ مػف كالػذىب بالػدرىـ حتٌػ ـ الفضػة بالػدینار الجػنست بػأف یقػكٌ  ـ بغیر یقكٌ  أف
 شبية الربا.

ان أك مثمٌیػػ ات كالمعػػادف المنطبعػػة ىػػؿ یعػػدٌ المصػػنكع مػػف الفمػػزٌ  :839مســ لة 
ىػػك التفصػػیؿ  الصػػحیح، بحسػػب ىیئتػػو يٌ تػػو كقیمػػبحسػػب مادٌ  و مثمػػيٌ ان أك أٌنػػقیمٌیػػ

فػػي  - ة تكػػكف ىػػيفػػاف كانػػت الصػػنعة بمثابػػة مػػف النفاسػػة كاألىمٌیػػ :بػػیف المػػكارد
ة العتیقػػػة العقػػػبلء كمػػػكرد رغبػػػاتيـ كالمصػػػنكعات األثرٌیػػػ أنظػػػار  محػػػطٌ  - األسػػػاس

تػػو كىیئتػػو ـ بمادٌ انت فیقػػكٌ المصػػنكع قیمٌیػػ ان أك البدیعػػة النػػادرةت ففػػي مثػػؿ ذلػػؾ یعػػدٌ جػػدٌ 
   ة.كیدفع الغاصب قیمتو السكقیٌ 

كجػػكد مثمػػو فػػي الصػػفات التػػي تختمػػؼ  تكػػف كػػذلؾ فػػاف كػػاف یكثػػر  لػػـ ا إفكأٌمػػ
كالمصنكع باآلالت كالمعامؿ المعمكلة في ىػذه األزمنػة مػف  - الرغباتباختبلفيا 



 ؽضع/  كتاب المصب

ة صػػػنفوت مػػػع صػػػنعتو یضػػػمف بالمثػػػؿ مػػػع مراعػػػا فيػػػك مثمػػػيٌ  - الظػػػركؼ كاآلالت
و كجكدىػا كعػدميا سػٌییف فاٌنػ ة أصبلن كعدٌ تكف ليیئتو مالیٌ  كىكذا الحاؿ فیما إذا لـ

 .یضمف بالمثؿ حینئذو 
ان تػػػو مثمٌیػػػبمادٌ  و یعػػػدٌ ٌنػػػافیكػػػف المصػػػنكع مػػػف القسػػػمیف المػػػذككریف  ا إذا لػػػـكأٌمػػػ

ةت فمػػك غصػػػب ة كالفضػػػیٌ كالمصػػػكغات الذىبٌیػػ مػػيٌ ان كغالػػب أنػػػكاع الحي كبيیئتػػو قیمٌیػػػ
ؼ عنػده أك أتمفػو ضػمف مثقػالیف مػف الػذىب مػع ان كاف كزنو مثقالیف فتمقرطان ذىبیٌ 

 مصكغ. ما بو التفاكت بیف قیمتو مصكغان كقیمتو غیر 
ة لك غصب المصنكع كتمفػت عنػده اليیئػة كالصػنعة دكف المػادٌ  :841مس لة 

 أم مػػا تتفػػاكت بػػو قیمتػػو قبػػؿ تمػػؼ اليیئػػة كبعػػده - العػػیف كعمیػػو األرش أیضػػان  ردٌ 
مػا كػاف فػراران عػف یعید صػناعتو ك ب الغاصب أفةت كلك طملك كاف لميیئة مالیٌ  -

 المالػػػػؾ لػػػیس لػػػػو إجبػػػػار  كمػػػػا أفٌ  یجػػػب عمػػػػى المالػػػػؾ القبػػػكؿت إعطػػػاء األرش لػػػػـ

رجاع المغصكب إلى حالتو األي   كلى.الغاصب باعادة الصنعة كا 
 محترمػة مػة غیػر صػنعة محرٌ  لك كانت فػي المغصػكب المثمػيٌ  :841مس لة 

ة یضػمف الصػنعة سػكاء أتمفيػا خاٌصػ لػـ - ـلمحػرَّ كالميك ا كما في آالت القمار  -
يء ػة لػك بقیػت كمثميػا لػك تمفػت إلػى المالػؾ كلػیس عمیػو شػالمػادٌ  أك مع ذیيات فیػردٌ 

 ألجؿ اليیئة كالصنعة.
ف بػػػػأ - تمفػػػت َـّ ثيػػػ لػػػك تعاقبػػػػت األیػػػادم الغاصػػػبة عمػػػى عػػػػیف :842مســـ لة 

غصػػبيا  َـّ غصػػبيا مػػف الغاصػػب شػػخص آخػػر ثيػػ َـّ ثيػػ غصػػبيا شػػخص عػػف مالكيػػا
یرجػع ببػدؿ  ضمف الجمیػعت فمممالػؾ أف - تمفت َـّ ثي  مف الثاني شخص ثالث كىكذا

لػػػى أكثػػػر  مالػػػو مػػػف المثػػػؿ أك القیمػػػة إلػػػى كػػػؿٌ  مػػػف كاحػػػد بػػػالتكزیع  كاحػػػد مػػػنيـ كا 
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یرجػع إلػى الجمیػع كیأخػذ  و لك كانكا عشرة مثبلن لػو أفى أنٌ متساكیان أك متفاكتانت حتٌ 
یأخػذ مػف كاحػد مػنيـ النصػػؼ  و مػف البػدؿ كلػو أفقٌ یسػتح مػا  رى ٍشػمػنيـ عي  مػف كػؿ  

 كالباقي مف الباقیف بالتكزیع متساكیان أك بالتفاكت.
 ا الغاصػب األخیػر : فأٌمػضا حكػـ بعضػيـ مػع بعػىذا حكػـ المالػؾ معيػـت كأٌمػ

و لػػػك رجػػػع عمیػػػو المالػػػؾ الضػػػماف بمعنػػػى أٌنػػػ الػػػذم تمػػػؼ المػػػاؿ عنػػػده فعمیػػػو قػػػرار 
مػػا غرمػػوت بخػػبلؼ غیػػره مػػف األیػػادم السػػابقةت یرجػػع ىػػك عمػػى غیػػره ب كغرمػػو لػػـ

الػذم تمػؼ المػاؿ  یرجػع عمػى األخیػر  الؾ لك رجػع إلػى كاحػد مػنيـ فمػو أفالم فافٌ 
منيـ الرجكع عمػى تالیػو كىػك عمػى تالیػو كىكػذا إلػى أف ینتيػي  لكؿ   عندهت كما أفٌ 
 . إلى األخیر
لغاصػػب لػػك اشػترل شػػیئان جػاىبلن بالغصػػب رجػع بػػالثمف عمػى ا :843مسـ لة 

لػو فیػو نفػعت كلػك كػاف  ا ال نفػع لػو فػي مقابمػو أك كػافكبما غـر لممالؾ عكضان عمٌ 
 ا غـر لممالؾ.رجكع بشيء ممٌ  عالمان فبل

لغاصػػػػػب كػػػػػاف عمیػػػػػو أرش ب المغصػػػػػكب فػػػػػي یػػػػػد اإذا تعٌیػػػػػ :844مســـــ لة 
العبیػػد  الحیػػكافت نعػػـ قػػد اخػػتٌص  فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف الحیػػكاف كغیػػر  النقصػػافت كال

 بیانيا. لیحاجة إا ال التفاصیؿ كاألحكاـ ممٌ  اإلماء ببعضك 
كاحػػد منيمػػا منفػػردان عػػف  ص قیمػػة كػػؿٌ نقي لػػك غصػػب شػػیئیف تىػػ :845مســ لة 

كمصػػػراعي البػػػاب كفػػػردم الحػػػذاء فتمػػػؼ أحػػػدىما أك  قیمتػػػو مجتمعػػػان مػػػع اآلخػػػر 
البػاقي مػع  ران ضػمف قیمػة التػالؼ مجتمعػان كردٌ ان متعػذٌ ان أك مثمٌیػأتمفوت فاف كػاف قیمٌیػ

ف كاف مثمیٌ  ما  .الباقي ران دفع مثمو مع ردٌ ان متكفٌ نقص مف قیمتو بسبب انفرادهت كا 
 مجتمعػػػیف عشػػػرة ككػػػاف قیمػػػة كػػػؿ   وً ٍیػػػدى رٍ ان كػػػاف قیمػػػة فى فمػػػك غصػػػب حػػػذاءن قیمٌیػػػ
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منيما منفردان ثبلثة فتمؼ أحدىما عنده ضمف التالؼ بقیمتػو مجتمعػان كىػي خمسػة 
یعطػي لممالػؾ سبب انفػراده كىػك اثنػافت فمع ما كرد عمیو مف النقص ب اآلخر  كردٌ 

ت كلػػك غصػػب أحػػدىما كتمػػؼ عنػػده ضػػمف التػػالؼ بقیمتػػو سػػبعة مػػع أحػػد الفػػردیف
مجتمعػػػان كىػػػي خمسػػػة فػػػي الفػػػرض المػػػذككرت كىػػػؿ یضػػػمف الػػػنقص الػػػكارد عمػػػى 

كاألرجػػح ىػػك الكجػػػو  تكجيػػاف ، ى تكػػكف عمیػػػو سػػبعة أـ الالثػػاني كىػػك اثنػػاف حتٌػػ
 ؿ. األكٌ 

ت بفعػػؿ الغاصػػب زیػػادة فػػي العػػیف المغصػػكبة فيػػي لػػك حصػػم :846مســ لة 
 :ةعمى أقساـ ثبلث

محضػػػانت كتعمػػػیـ الصػػػنعة فػػػي العبػػػد كخیاطػػػة الثػػػكب  : أف تكػػػكف أثػػػران أحـــدها
ة كنحػك كصػیاغة الفٌضػ بخیكط المالؾ كغزؿ القطػف كنسػج الغػزؿ كطحػف الحنطػة

 ذلؾ.
كالبنػػػػػاء فػػػػػي األرض  ة محضػػػػػةت كغػػػػػرس األشػػػػػجار : أف تكػػػػػكف عینٌیػػػػػثانیهـــــا

 بسیطة كنحك ذلؾ.ال
 ةت كصب  الثكب كالباب.: أف تككف أثران مشكبان بالعینیٌ ثالثها

ىػا كمػػا لػك زاد فػػي العػیف المغصػكبة بمػػا یكػكف أثػران محضػػان ردٌ  :847مسـ لة 
يء لػػػو ألجػػؿ تمػػػؾ الزیػػػادة كال مػػف جيػػػة أجػػػرة العمػػؿت كلػػػیس لػػػو إزالػػػة ػشػػػ ىػػي كال
عػادة العػیف إلػػ األثػر  ؼ فػي مػػاؿ و تصػرٌ ٌنػػلػؾت حیػث إى مػا كانػت بػػدكف إذف الماكا 
ما مػػػع سػػیٌ  إشػػکاؿبػػدكف إذنػػوت كلػػك أزالػػػو بػػدكف إذنػػو ففػػي ضػػػمانو لػػؤلرش  الغیػػر 

زالتو إیجاد األثر  ر تكرٌ  ت كلممالػؾ إلزامػو االحتیػاط فیػومقتضػی مراعاة  یترؾ فبل كا 
عػػادة الحالػة األي  بازالػة األثػػر  یضػػمف  لمعػػیف إذا كػاف لػػو غػػرض فػي ذلػػؾ كالكلػػى كا 
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قیمػػػػة الصػػػػنعةت نعػػػػـ لػػػػك كرد نقػػػػص عمػػػػى العػػػػیف ضػػػػمف أرش  نئػػػػذو الغاصػػػػب حی
 النقصاف.

لك غصب أرضػان فغرسػيا أك زرعيػا فػالغرس كالػزرع كنماؤىمػا  :848مس لة 
ذا لػػـ یػػرض المالػػؾ ببقائيػػا فػػي األرض مجٌ  انػػان كال بػػأجرة كجػػب عمیػػو لمغاصػػبت كا 

ف تضػػػرٌ  إزالتيمػػػا فػػػكران  كأجػػػرة األرض  حفػػػر ال طػػػـٌ  عمیػػػو أیضػػػان  بػػػذلؾت كمػػػا أفٌ  ر كا 
دامت مشغكلة بيمات كلك حدث نقص فػي قیمػة األرض بػالزرع أك القمػع كجػب  ما

یجػػب  حب األرض قیمػػة الغػػرس أك الػػزرع لػػـعمیػػو أرش النقصػػافت كلػػك بػػذؿ صػػا
   عمى الغاصب إجابتو.

یجػب عمػى صػاحب األرض  الغاصب أجرة األرض أك قیمتيػا لػـ ككذا لك بذؿ
يػػا مػػع طمػػب المالػػؾ ض بئػػران كػػاف عمیػػو طمٌ الغاصػػب فػػي األر  قبكليػػات كلػػك حفػػر 

ا لػػػك منعػػػوت كلػػػك بنػػػى فػػػي األرض يػػػا مػػػع عػػػدـ الطمػػػب فضػػػبلن عٌمػػػكلػػػیس لػػػو طمٌ 
المغصكبة بناءن فيك كمػا لػك غػرس فیيػات فیكػكف البنػاء لمغاصػب إف كانػت أجػزاؤه 

 . لو كلممالؾ إلزامو بالقمعت فحكمو حكـ الغرس في جمیع ما ذكر
راس كأجػػػزاء فػػػي أرض غصػػػبيا ككػػػاف الًغػػػلػػػك غػػػرس أك بنػػػى  :849مســـ لة 

لػػو كلػػیس لمغاصػػب قمعيػػا أك مطالبػػة األجػػرةت  البنػػاء لصػػاحب األرض كػػاف الكػػؿٌ 
 كلممالؾ إلزامو بالقمع كاليدـ إف كاف لو غرض في ذلؾ.

 لبػاقي فیػو مػف أثػر لك غصب شیئان كصبغو بصبغة فػاف كػاف ا :851مس لة 

فػي صػػب  األثػكاب كنحكىػػا لزمػػو  جػـر لػػو عرفػان كمػػا ىػك الغالػػب الصػب  عرضػػان ال
 كلػػػیس لػػػو إزالػػػة أثػػػر  تيء لػػػو إزاء صػػػبغو التػػػالؼ باالسػػػتعماؿػشػػػ ه كمػػػا ىػػػك كالردٌ 

قیمتػػو بالصػػػب ت  تٍ األرش لػػك نقصػػ عمیػػو دفػػع فٌ ت كمػػا أ برضػػا المالػػؾالصػػب  إاٌل 
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ف كػػاف البػػػاقي فیػػو مٌمػػػ ي ٍمػػػة المتعارفػػػة فػػي طى ا لػػو جػػػـر عرفػػان كاألصػػػباغ الدىنٌیػػكا 
دیػػد كنحكىمػػا فػػاف أمكػػف إزالتػػو كػػاف لػػو ذلػػؾ كلػػیس لممالػػؾ منعػػوت الحاألخشػػاب ك 

لممالػػؾ إلزامػػو بيػػات كلػػك كرد نقػػص عمػػى المغصػػكب بسػػبب إزالػػة صػػبغو  كمػػا أفٌ 
یجػػػب عمیػػػو  كػػػو الصػػػب  بعػػػكض لػػػـضػػػمنو الغاصػػػبت كلػػػك طمػػػب المالػػػؾ أف یممٌ 

 كو المغصكب بقیمتو. یممٌ  یطمب الغاصب منو أف إجابتو كالعكس بأف
فكػف إزالػة الصػب  ك ىذا إذا أم ا كاشػتر  زالػة أك تراضػیا عمػى بقائػویمكػف اإل لػـ ا 

 ة المغصكب بالنسػبةت فمػك كػاف التفػاكت بػیف قیمتػو مصػبكغان كقیمتػو غیػر في مالیٌ 

 تو بيذه النسبة.مصبكغ بنسبة السدس كاف اشتراكو مع المالؾ في مالیٌ 
اٌل  ىذا إذا زادت قیمة المغصكب بصػبغو لغاصػب  فمػك نقصػت بػذلؾ ضػمف اكا 

 يء عمیو.ػيء لمغاصب كما ال شػكمع التساكم ال ش تالنقص
 لػػك صػػب  المغصػػكب مػػف شػػخص بصػػب  مغصػػكب مػػف آخػػر  :851مســ لة 

ًِ  ضػػان الرى فػػاف كػػاف البػػاقي فیػػو عى  مػػان ضػػمف لمالػػؾ الصػػب  بدلػػو مػػف المثػػؿ أك رٍ ًج
ف كػاف البػاقي جرمػان فمػو مطالبتػو بالبػدؿ فػاف بػذؿ لػو صػار   الصػب  ممكػان  القیمػة كا 

ف لػـلمغاصب فیجرم عمیػو مػا تقػدٌ  فػؽ یطالػب بالبػدؿ كاتٌ  ـ فػي المسػألة السػابقةت كا 
یأخػذ مػف  تػو بالنسػبة كلػو أفمع مالؾ المصبكغ عمى بقاء الصػب  اشػترؾ فػي مالیٌ 

تو منيػا كبػػیف قیمػػة الصػب  قبػػؿ االسػػتعماؿ إف الغاصػب مػػا بػػو التفػاكت بػػیف حٌصػػ
نقصػت ضػمف الغاصػب الػنقص كجدت ىذا إذا زادت قیمة المغصكب بصبغو كلك 

 كما یضمف بدؿ الصب  لمالكو.
 لػػك مػػزج الغاصػػب المغصػػكب بغیػػره أك امتزجػػا فػػي یػػده بغیػػر  :852مســ لة 

فػػاف كػػػاف  تدةخمیطػػػان مػػف مكجػػكدات متعػػدٌ  المػػزیج مكجػػكدان كاحػػدان ال كعػػدٌ  اختیػػار 
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كال أردأ تشػػاركا فػػي  خػػر متمػػاثمیف لػػیس أحػػدىما أجػػكد مػػف اآل المػػزج بجنسػػو ككانػػا
المجمػكع بنسػػبة مالیيمػػات كلػػیس عمػػى الغاصػب غرامػػة بالمثػػؿ أك القیمػػة بػػؿ الػػذم 

تو منػو حٌصػ  برضا المغصكب منػو كالقبػكؿ بػافراز ؼ فیو إاٌل عمیو ىك عدـ التصرٌ 
 .األمكاؿ المشتركة لحاؿ في سائر كتسمیميا إلیو لك كاف مطالبان بذلؾ كما ىك ا

ف مػػزج المغصػػكب بمػػػا ىػػك أك  یطالػػػب  فمممغصػػػكب منػػو أفجػػػكد أك أردأ منػػو ا 
ةت فمػك خمػػط یقبػؿ بالمشػاركة فػي الخمػیط بنسػبة المالٌیػ كلػو أف الغاصػب ببػدؿ مالػو

د قیمتػػو عشػػرة مػػف الزیػػت الجٌیػػ بمتػػر  لتػػران مػػف الزیػػت الػػردمء قیمتػػو خمسػػة دنػػانیر 
 ؿ ثمث المجمكع كلمثاني ثمثاه. كقبؿ المغصكب منو بالشركة كاف لؤلكٌ  دنانیر 

جنسػػو فػػاف كػػاف فیمػػا  ا إذا مزجػػو بغیػػر غصػػكب بجنسػػوت كأٌمػػىػػذا إذا مػػزج الم
ف معػػػو تالفػػػان كمػػػا إذا مػػػزج مػػػػاء الػػػكرد ا یعػػػدٌ  لمغصػػػكب بالزیػػػت ضػػػمف البػػػػدؿت كا 
 بالعسػؿ أك خمػط الخػؿٌ  كما لك خمط دقیؽ الحنطة بدقیؽ الشػعیر  - یكف كذلؾ لـ
نػػو المغصػكب م ر فیتخٌیػػ تبحكػػـ الخمػط بػػاألجكد أك األردأ مػف جػػنس كاحػد کػاف -

 ة.بیف أخذ البدؿ كبیف الرضا باالشتراؾ في العیف بنسبة المالیٌ 
المغصػكب منػو  لك خمط المغصكب باألجكد أك األردأ كاختػار  :853مس لة 

قیمػة المخمػكط أنقػص مػف قیمػة  تة كلكػف كانػالمشاركة في المخمكط بنسبة المالٌیػ
مف عمػػػػى المغصػػػػكب منػػػػو ضػػػػػ الخمیطػػػػیف منفػػػػردیف فػػػػكرد بػػػػذلؾ الػػػػػنقص المػػػػاليٌ 

 د قیمتػػو عشػػرة دنػػانیر الغاصػػب ىػػذا الػػنقصت كمػػا لػػك غصػػب لتػػران مػػف الزیػػت الجٌیػػ

قیمػػػػة  كبسػػػػبب االخػػػػتبلط صػػػػار  منػػػػو ردمء قیمتػػػػو خمسػػػػة دنػػػػانیر  كخمطػػػػو بمتػػػػر 
كىػػػك  - ة المغصػػػكب منػػػو بعػػػد التقسػػػیـحٌصػػػ دینػػػاران فصػػػار  عشػػػر  يالمتػػػریف اثنػػػ

المخمػكط كػاف یسػاكم عشػرة  زیتػو غیػر  كالحاؿ أفٌ  یساكم ثمانیة دنانیر  - الثمثاف
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 .ىذا النقص الغاصب فنقص منو اثناف غـر  دنانیر
ة كالكلػػد مػػف فكائػػد المغصػػكب مػػف األعیػػاف الخارجٌیػػ مػػا یعػػدٌ  :854مســ لة 

ه إلیػو مػا داـ ممؾ لممغصكب منو فیجػب عمػى الغاصػب ردٌ  كالثمر  كالمبف كالشعر 
كركػػكب  خػػرل كسػػكنى الػػدار ا منافعػػو األي تمفػػوت كأٌمػػ عكضػػو عمػػى تقػػدیر  باقیػػان كردٌ 

دكف  - تػةة فيي أیضػان مضػمكنة عمػى الغاصػب سػكاء المسػتكفاة منيػا كالمفكٌ الدابٌ 
بفعػػػؿ الغاصػػػب  صػػػفة حصػػػمت فػػػي المغصػػػكب ال ككػػػذا كػػػؿٌ  -  الفائتػػػة كمػػػا مػػػرٌ 

ف ردٌ زالػػت كنقصػػت بزكاليػػا قیمتػػو فاٌنػػ َـّ ثيػػ كأكجبػػت زیػػادة قیمتػػو العػػیف  و یضػػمنيا كا 
   (.ّّٖفي المسألة )  ى ما مرٌ كما كانت قبؿ الغصب عم

الصػػفة بعینيػػػا عػػادت  َـّ ثيػػػ زالػػػت تمػػؾ الصػػفة َـّ ثيػػ كلػػك زادت القیمػػة بزیػػػادة صػػفة
كلػػى فیضػػمف  إذا نقصػت الزیػػادة الثانیػػة عػػف األي یضػػمف قیمػػة الزیػػادة التالفػػة إاٌل  لػـ

ػػكالٍ  ر ا لػػو مقػػدٌ التفػػاكتت كلػػك زادت القیمػػة لػػنقص بعضػػو مٌمػػ فعمػػى الغاصػػب  ب  جى
 زالت لـ یضمنيا. َـّ ثي  دت فیو صفة ال قیمة ليانایةت كلك تجدٌ دیة الج

زالػت  َـّ ثيػ بفعػؿ الغاصػب فػزادت قیمتػو لك حصمت فیو صفة ال :855مس لة 
یػػػزؿ ضػػػماف الزیػػػادة  خػػػرل زادت بيػػػا قیمتػػػو لػػػـفیػػػو صػػػفة أي  حصػػػمت َـّ ثيػػػ فنقصػػػت

 نقصانيا بالزیادة الثانیة. ینجبر  كلى كلـاألي 
 كػػػػػاف لممغصػػػػػكب منػػػػػو ال خػػػػػبٌلن  ان فصػػػػػار لػػػػػك غصػػػػػب خمػػػػػر  :856مســـــ لة 

المغصػػكب منػػو بػػیف أخػػذ الػػزرع كبػػیف  ر ان فزرعػػو تخٌیػػكلػػك غصػػب حٌبػػ تالغاصػػب
كىكػػذا الحػػاؿ لػػك  تت كلػػك بػػذؿ لػػو البػػدؿ كػػاف الػػزرع لمغاصػػبالمطالبػػة ببػػدؿ الحػػبٌ 

 .بٌلن خى  صار  َـّ ثي  عنده خمران  غصب بیضان فاستفرخو أك غصب عصیران فصار 
نثػػػػى فأكلػػػػدىا كػػػػاف الكلػػػػد ب فحػػػػبلن فػػػػأنزاه عمػػػػى األي لػػػػك غصػػػػ :857مســــ لة 
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ف كاف ىك الغاصب كعمیو أجرة الضراب.لصاحب األي   نثى كا 
بقیمتيمػػا عنػػدىـ مػػع  كالخنزیػػر  الخمػػر  يٌ یضػػمف المسػػمـ لمػػذمٌ  :858مســ لة 

اختصاصػػو فیمػػا إذا اسػػتكلى عمیيمػػا لغػػرض  ككػػذا یضػػمف لممسػػمـ حػػؽٌ  سػػتتارتاال
 استعماليا دكاءن.  أكخبٌلن  صحیح كتصنیع الخمر 

تػو كأحكامػو كتفاصػیمو جاریػة مػف الضػماف ككیفیٌ   جمیع ما مػرٌ  :859مس لة 
ف حؽٌ  بغیر  ید جاریة عمى ماؿ الغیر  في كؿٌ   تكف عادیػة كغاصػبة كظالمػة لـ كا 

ـ تفصػػػیؿ ذلػػػؾ فػػػي تقػػػدٌ  ة كمػػػاة كانػػػت أك شػػػرعیٌ  فػػػي مػػػكارد األمانػػػات مالكٌیػػػإاٌل  -
ة الفاسػػػدة مػػا یقػػػبض بالمعػػامبلت المعاكضػػػیٌ فتجػػرم فػػػي جمیػػػع  - كتػػاب الكدیعػػػة

مػػػا ىػػػي بحكميػػػات كمػػػا كضػػػع الیػػػد عمیػػػو بسػػػبب الجيػػػؿ كاالشػػػتباه كمػػػا إذا لػػػبس ك 
 و مالػو كغیػر حذاء غیره أك ثكبو اشتباىان أك أخذ شیئان مف سارؽ عاریػة باعتقػاد أٌنػ

 یحصى.  ا الذلؾ ممٌ 
كىػػك  - افالیػد الغاصػبة كمػػا یمحػؽ بيػا مكجبػة لمضػم كمػا أفٌ  :861مسـ لة 

كػػػػذلؾ  - مػػػػةـ تفصػػػػیمو فػػػػي المسػػػػائؿ المتقدٌ ( كقػػػػد تقػػػػدٌ )ضػػػػماف الیػػػػد ى بػػػػػالمسػػػػمٌ 
 لػػػو سػػػبب آخػػػر  :خػػػرللمضػػماف سػػػبباف آخػػػراف ىمػػػا اإلتػػػبلؼ كالتسػػبیبت كبعبػػػارة أي 

یكػكف المتمػؼ  فػرؽ بػیف أف اشرة أك السبب مف غیر كاف بالمب كىك اإلتبلؼ سكاء
 ة.ة أك صفة كمالیٌ عینان خارجیٌ 

خفػػػى مصػػػادیقو كمػػػا إذا ذبػػػح ت اإلتػػػبلؼ بالمباشػػػرة كاضػػػح ال :861مســـ لة 
 حیكانػػان أك رمػػاه بسػػيـ فقتمػػو أك ضػػرب عمػػى إنػػاء فكسػػره أك رمػػى شػػیئان فػػي النػػار 

يء ػا اإلتػػػبلؼ بالتسػػػبیب فيػػػك إیجػػػاد شػػػیحصػػػىت كأٌمػػػ ا الذلػػػؾ مٌمػػػ فأحرقػػػو كغیػػػر 
سػاف أك حیػكاف فكقػع فیيػا إن بئػران فػي المعػابر  ب عمیػو اإلتػبلؼت كمػا لػك حفػر یترتٌ 
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فػػي المسػػالؾ أك أكتػػد كتػػدان فػػي  یخ كالمػػكز البٌطػػ كالمزالػػؽ كقشػػر  أك طػػرح المعػػاثر 
عمػػى  الطریػؽ فأصػػاب بػػو عطػب أك جنایػػة عمػػى حیػػكاف أك إنسػاف أك كضػػع شػػیئان 

ان أك حیكانػان یضػػعؼ بصػػاحبيا فتعقػره أك ألقػى صػبیٌ  ة فتنفػر بػو الداٌبػ  الطریػؽ فتمػرٌ 
   ع.بي السَّ  في مسبعة فقتمو عف الفرار 

 فطػار  ة فشػردت أك فػتح قفصػان عمػى طػائر القید عػف الداٌبػ كمف ذلؾ ما لك فؾٌ 

ذلػػػؾت ففػػػي جمیػػػع ذلػػػؾ یكػػػكف فاعػػػؿ السػػػبب ضػػػامنان  مبػػػادران أك بعػػػد مكػػػث كغیػػػر 
ف كػاف قیمٌیػػكیكػكف عمیػػو غرامػة التػػالؼ كبدلػػو إف كػاف مثمٌیػػ ان فبالقیمػػةت ان فبالمثػػؿ كا 

ف صار   في ضماف الید.   اف عمیو األرش كما مرٌ ب الماؿ كسببان لتعیٌ  كا 
لػػك غصػػب شػػاة ذات كلػػد فمػػات كلػػدىا جكعػػان أك حػػبس مالػػؾ  :862مســ لة 

 إذا یضػػمف بسػػػبب التسػػػبیب إاٌل  فؽ تمفيػػا لػػػـالماشػػیة أك راعیيػػػا عػػف حراسػػػتيا فػػػاتٌ 
 السػباع كمظػافٌ  حػاؿٌ و ككانػت الماشػیة فػي مى ٌمػغذاء الكلد بارتضاع مف أي  انحصر 
 حفظيا إلى حراسة المحبكس فعمیو الضماف.كاحتاج  الخطر 

 تككػػاء ظػػرؼ فیػػو مػػائع فسػػاؿ مػػا فیػػو كػػاف ضػػامنان لػػو لػػك فػػؾٌ  :863مســ لة 
 و قمبتػو الػریح الحادثػة أك انقمػب بكقػكع طػػائر فػؽ أٌنػػاتٌ  َـّ ثيػ ا لػك فػتح رأس الظػرؼكأٌمػ

یتػػػػرؾ مراعػػػػاة مقتضػػػػى  فػػػبل -  فسػػػػاؿ مػػػػا فیػػػو ففػػػػي الضػػػػماف إشػػػػكاؿعمیػػػو مػػػػثبلن 
كػػاف ذلػػؾ فػػي حػػاؿ ىبػػكب الریػػاح إذا الضػػماف فیمػػا ب یحکػػـ نعػػـ - یػػواالحتیػػاط ف

 كقكعيا عمیو. كمظافٌ  العاصفة أك في مجتمع الطیكر 
سػارقان عمیػو فسػرقو ضػمنو  لك فتح بابان عمى ماؿ فسرؽ أك دؿٌ  :864مس لة 

 في بعض المكارد. ىك الحاؿكما  تفیما إذا كاف التمؼ مستندان إلیو عرفان 
 أك عمػػى الطریػػؽ العػػػاـٌ  فكقػػع عمػػى الجػػار  الجػػدار  انيػػار إذا  :865مســ لة 
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 ضػػػامف إذا كػػػاف الجػػػدار  فأصػػػاب إنسػػػانان أك حیكانػػػان أك غیرىمػػػا فصػػػاحب الجػػػدار 

ى انيػػػدـ یيدمػػػو كتركػػػو حتٌػػػ یصػػػمحو كلػػػـ كعمػػػـ بالحػػػاؿ فمػػػـ نيیػػػار االي معػػػرض فػػػ
انان كلكف ضمانو مشػركط بجيػؿ التػالؼ بالحػاؿ إف كػاف إنسػ تفأصاب عینان فأتمفيا

المشػػػرؼ  قػػؼ شػػػخص تحػػت الجػػدار كبجيػػؿ مالكػػو إف كػػاف مػػػف األمػػكاؿت فمػػك ك 
فتمػػػػؼ  جػػػدار حیكانػػػو ىنػػػػاؾ مػػػع عممػػػػو بالحػػػاؿ فانيػػػػدـ ال طى بىػػػػأك رى  نيیػػػار عمػػػى اال

 ضماف. یكف عمى صاحب الجدار  اإلنساف أك الحیكاف لـ
عمػػى حائطػػو ككػػاف فػػي معػػرض السػػقكط  مػثبلن  لػػك كضػػع كػػكزان  :866مســ لة 

ف سػػقط فتمػػؼف فاقػػان لعػػػارض یكػػػف كػػذلؾ كسػػقط اتٌ  لػػـ بػػو مػػػاؿ أك نفػػس ضػػمفت كا 
 یضمف.  لـ

مػػػؾ غیػػػره لػػػك أشػػعؿ نػػػاران فػػػي ممكػػػو مػػػف شػػأنيا السػػػرایة إلػػػى م :867مســـ لة 
ذا لـ فقػت السػرایة لعصػؼ الریػاح یكف مف شأنيا السرایة فاتٌ  فسرت إلیو ضمنوت كا 

 یضمف. لنحك ذلؾ لـبغتة أك 
بػػو   ل إلػػى ممػػؾ غیػػره فأضػػرٌ ممكػػو فتعػػدٌ  إذا أرسػػؿ المػػاء فػػي :868مســ لة 

اٌل ضمنو إذا كاف في معرض التعدٌ   یضمنو.  لـم إلیو كا 
لیسػػتریح  الغیػػر  اؿ الخشػػبة فأسػػندىا إلػػى جػػدار لػػك تعػػب حٌمػػ :869مســ لة 

فكقػػع باسػػنادىا إلیػػو ضػػمنو كضػػمف مػػا تمػػؼ بكقكعػػو  بػػدكف إذف صػػاحب الجػػدار 
ذا كاف قد أسندىا عمػى كجػو تكػكف عمیوت كلك كقعت الخشبة فأتمفت شیئان ضمنو إ

اٌل    فبل ضماف عمیو.في معرض الكقكع كا 
بخركجػػػو قػػػاركرة  فخػػػرج ككسػػػر  لػػػك فػػػتح قفصػػػان عمػػػى طػػػائر  :871مســـ لة 

قان مػثبلن فاضػطرب بخركجػو ككذا لك كاف القفص ضیٌ  تشخص مثبلن ضمنيا الفاتح
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 فسقطت كانكسرت ضمنيا.
أفسػػدتو فػػاف كػػاف معيػػا  ة شػػخص زرع غیػػره أكإذا أكمػػت داٌبػػ :871مســ لة 

ف صاحبيا راكبػان أك سػائقان أك قائػدان   یكػف معيػا لػـ أك مصػاحبان ضػمف مػا أتمفتػوت كا 
یضػمف مػا أتمفتػو إذا كػاف  لػـ - كأف انفمتت مف مراحيا مثبلن فدخمت زرع غیره -

عمػػػى  -  ذلػػػؾ فػػػي الكقػػػت الػػػذم یكػػػكف فیػػػو حفػػػظ الػػػزرع عمػػػى صػػػاحبو كالنيػػػار
 ذلؾ الكقت فيك ضامف لما أتمفتو. إذا كاف في غیر ا كأمٌ  - جرت العادة بو ما

حیػػكاف جنػى عمػػى غیػػره مػػف إنسػػاف أك حیػػكاف أك غیرىمػػا  كػػؿٌ  :872مســ لة 
ربػاط و مػف الم ػطػو أك بحى بٍ ا بتػرؾ رى ٌمػمنػو إ ا كػاف بتقصػیر ضمف صاحبو جنایتػو إذ

 ظ منو.بط كقت الجنایة لمتحفٌ رٍ یي  إذا كاف الحیكاف مف شأنو أف
ة فػػػي یػػػد كانػػػت الشػػػاة أك غیرىػػػا فػػػي یػػػد الراعػػػي أك الداٌبػػػ لػػػك :873مســـ لة 
فأتمفتػػػػػا زرعػػػػػان أك غیػػػػػره كػػػػػاف الضػػػػػماف عمػػػػػى الراعػػػػػي  أك المسػػػػػتأجر  المسػػػػػتعیر 
 . ال عمى المالؾ كالمعیر كالمستعیر  كالمستأجر 

لػػػػك اجتمػػػػػع سػػػػػبباف لئلتػػػػػبلؼ بفعػػػػؿ شخصػػػػػیف اشػػػػػتركا فػػػػػي  :874مســـــ لة 
شػػخص بئػػران فػػي  ت فمػػك حفػػر أـ ال یر اف أحػػدىما أسػػبؽ فػػي التػأثكػػأ الضػماف سػػكاء

بػػو إنسػػاف أك حیػػكاف فكقػػع فػػي  حجػػران بقربيػػا فعثػػر  الطریػػؽ ككضػػع شػػخص آخػػر 
 معان. البئر  كحافر  كاف الضماف عمى كاضع الحجر  البئر 

 كػػاف الضػػماف عمػػى المباشػػر  لػػك اجتمػػع السػػبب مػػع المباشػػر  :875مســ لة 

ریػؽ فػػدفع غیػره فیيػػا إنسػػانان أك شػخص بئػػران فػػي الط دكف فاعػؿ السػػببت فمػك حفػػر 
حیكانػػػان كػػػاف الضػػػماف عمػػػى الػػػدافع دكف الحػػػافرت نعػػػـ لػػػك كػػػاف السػػػبب أقػػػكل مػػػف 

كػػػاف الضػػػماف عمیػػػو ال عمػػػى المباشػػػرت فمػػػك كضػػػع قػػػاركرة تحػػػت رجػػػؿ  المباشػػػر 
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 رجمو ككسرىا كاف الضماف عمى الكاضع دكف النائـ. شخص نائـ فمدٌ 
غیػره كسػاغ لػو اإلتػبلؼ ألجمػو كػاف ره عمى إتػبلؼ مػاؿ كٍ لك أي  :876مس لة 

فػي  یكػف المػاؿ مضػمكنان  كرىو كلیس عمیو ضمافت ىذا إذا لػـالضماف عمى مف أ
لیس تحت یده أك عمى إتبلؼ الكدیعػة التػي عنػده  ف أكرىو عمى إتبلؼ مایدهت بأ

كمػػػػا إذا غصػػػػب مػػػػاالن فأكرىػػػػو  - ا إذا كػػػػاف المػػػػاؿ مضػػػػمكنان فػػػػي یػػػػدهمػػػػثبلنت كأٌمػػػػ
يمػا شػاءت ضػماف كمیيمػات فمممالػؾ الرجػكع عمػى أیٌ ب فػیحکـ - شخص عمى إتبلفو

بخػػبلؼ  - بػػالفتح - هرى ٍكػػیرجػػع عمػػى المي  لػػـ -  بالكسػػر - فػػاف رجػػع عمػػى المكػػره
ا لػػك أكػػره عمػػى قتػػؿ أحػػد معصػػكـ ه عمػػى إتػػبلؼ المػػاؿت كأٌمػػرً ٍكػػالعكػػست ىػػذا إذا أي 

ف  -  بالكسػػر - الػػدـ فقتمػػو فالضػػماف عمػػى القاتػػؿ مػػف دكف رجػػكع عمػػى المكػػره كا 
 إراقة الدماء. غیسكٌ  ميما بم  ال اإلکراه فافٌ كاف عمیو عقكبةت 

 - و مالػػولػػك غصػػب مػػأككالن مػػثبلن فأطعمػػو المالػػؾ مػػع جيمػػو بأٌنػػ :877مســ لة 
أك غصػػػػب شػػػػاة  - مػػػػو إلیػػػػو ضػػػػیافة مػػػػثبلن بػػػػأف قػػػػاؿ لػػػػو ىػػػػذا ممكػػػػي كطعػػػػامي أك قدٌ 

ف كػػاف يػػا شػاتو ضػػمف اكاسػتدعى مػػف المالػػؾ ذبحيػػا فػذبحيا مػػع جيمػػو بأنٌ  لغاصػػب كا 
الغاصػػب مػػثبلن كرأل طعامػػان  لئلتػػبلؼت نعػػـ لػػك دخػػؿ المالػػؾ دار  المالػػؾ ىػػك المباشػػر 
ضػماف الغاصػب بیحکػـ  لػـو طعػاـ الغاصػب فكػاف طعػاـ اآلكػؿ فأكمو عمى اعتقاد أنٌ 

 كقد برئ عف ضماف الطعاـ.
و المالػؾ عمػى أٌنػ لك غصب طعامان مف شػخص كأطعمػو غیػر  :878مس لة 

 - مو إلیػو بعنػكاف الضػیافة مػثبلن كما إذا قدٌ  - و ماؿ غیرهاآلكؿ بأنٌ  مالو مع جيؿ
یرجػػع عمػػى  يمػػا شػػاءت فػػاف أغػػـر الغاصػػب لػػــ أیٌ ر  غىػػیي  ضػػمف كبلىمػػات فمممالػػؾ أف

ف أغـر اآلكؿ رجع عمى الغاصب.  اآلكؿ كا 
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أك  إذا سعى إلى الظالـ عمى أحد أك اشػتكى عمیػو عنػده بحػؽٌ  :879س لة م
ضػػمف السػػػاعي كالمشػػتكي مػػػا لػػـ ی حػػػؽٌ  لظػػالـ منػػو مػػػاالن بغیػػر فأخػػػذ ا حػػؽٌ  بغیػػر 

ف نٌ  حػؽٌ  أثـ بسبب سػعایتو أك شػكایتو إذا كانػت بغیػر  خسره كا  مػا الضػماف عمػى كا 
 مف أخذ الماؿ.

تػػو فػػي مالػػو ال عمػػى عاقمتػػوت نعػػـ ؽ بذمٌ ضػػماف اإلنسػػاف یتعٌمػػ :881مســ لة 
 الدیػة عػف الجػانيٌ  ؿبحكمػو تحٌمػ لعاقمة في القتؿ الخطأ المحض كمػایجب عمى ا

 و.في محمٌ  عمى تفصیؿ مذككر 
لمالػػػؾ العػػػیف المغصػػػكبة انتزاعيػػػا مػػػف الغاصػػػب كلػػػك  یجػػػكز  :881مســـ لة 

ذا انحصر  لػو  یجػكز  ذلػؾ كال جػاز  راجعة الحػاكـ الجػائر بم استنقاذ الحؽٌ  قيرانت كا 
 .مطالبة الغاصب بما صرفو في سبیؿ أخذ الحؽٌ 

فػي  ائػو فصػرؼ مػاالن كامتنػع مػف أد آخر إذا كاف لو دیف عمى  :882مس لة 
 إذا اشػػترط عمیػػو ذلػػؾ فػػي یأخػػذه مػػف المػػدیف إاٌل  لػػو أف یجػػكز  سػػبیؿ تحصػػیمو ال

 ضمف معاممة الزمة.
ؼ یتكٌقػ ة كالأخػذه مقاٌصػ ه مػاؿ الغاصػب جػاز إذا كقػع فػي یػد :883مس لة 

ة االسػػػتیفاء بكاسػػػط ر ؼ ذلػػػؾ عمػػػى تعػػػذٌ یتكٌقػػػ ت كمػػػا العمػػػى إذف الحػػػاكـ الشػػػرعيٌ 
 أك غیره. الحاكـ الشرعيٌ 

یكػكف مػف  ة بػیف أفمػاؿ الغاصػب المػأخكذ مقاٌصػال فرؽ في  :884مس لة 
 یككف كدیعة عنده كغیره. المغصكب كغیره كما ال فرؽ بیف أفجنس 

ة قیمػػة مػػف مالػػو أخػػذ منػػو حٌصػػ إذا كػػاف مػػاؿ الغاصػػب أكثػػر  :885مســ لة 
 - مػى نفسػوكلػك ع - و أجمػعبیعػ لػو كیجػكز وت تساكم مالو ككاف بيػا اسػتیفاء حٌقػ
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 یكػكف ذلػؾ باجػازة الحػاكـ الشػرعيٌ  كاألحػكط لزكمػان أف - و مف الثمفكاستیفاء حقٌ 
 الباقي مف الثمف إلى الغاصب. كیردٌ  -

ع مػػى عػػدـ الغصػػب فػػاف كػػاف عػػف تبػػرٌ إذا حمػػؼ الغاصػػب ع :886مســ لة 
ف كػاف عػف اسػتحبلؼالمغصػكب منػو فػي المقاٌصػ یسػقط حػؽٌ  لـ  ة مػف أمكالػوت كا 

عػػػدـ السػػػقكط أیضػػػانت نعػػػـ یسػػػقط فیمػػػا لػػػك اسػػػتحمفو  ففیػػػو قػػػكالفت كالصػػػحیح منػػػو
 كحكـ لو بعد حمفو. الحاكـ الشرعيٌ 

زع المالػػػػؾ كالغاصػػػػب فػػػػي القیمػػػػة إذا تمػػػػؼ المغصػػػػكب كتنػػػػا :887مســــ لة 
زیػد بيػا ككػذا لػك تنازعػا فػي صػفة ی تنة فالقكؿ قكؿ الغاصب مػع یمینػویكف بیٌ  كلـ

فیػػػو یػػػكـ غصػػػبو أك حػػػدكثيا بعػػػده  كجػػػكد تمػػػؾ الصػػػفةعػػػى المالػػػؾ الػػػثمف بػػػأف ادٌ 
ف ز  ال نػة فػالقكؿ قػكؿ یكػف بیٌ  الت فیمػا بعػدت كأنكػره الغاصػب كلػـبفعؿ الغاصب كا 

 الغاصب مع یمینو.
ؽ بيا حبػؿ كاختمفػا ة المغصكبة رحؿ أك عمٌ إذا كاف عمى الدابٌ  :888مس لة 

یكػػف  كلػػـ (يىػػك لػػ) :كقػػاؿ الغاصػػب (ىػػك لػػي) :فیمػػا عمیيػػا فقػػاؿ المغصػػكب منػػو
 نة فالقكؿ قكؿ الغاصب مع یمینو.بیٌ 

مػة مشػركط بعػدـ ـ قكؿ الغاصػب بیمینػو فػي المػكارد المتقدٌ تقدٌ  :889مس لة 
اٌل  تككنو مخالفان لمظاىر یكػف كػذلؾ عمػى  ـ قكؿ المغصكب منو بیمینو إذا لػـ قدٌ كا 

 في نظائرىا.  ما مرٌ 
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ان بػػػو كلػػػك كػػػة التػػػي ال ینتفػػػع بيػػػا انتفاعػػػان معتػػػدٌ : األرض المترك المػػػراد بػػػالمكات
أك السػػػبخ  ألحجػػػار بسػػػبب انقطػػػاع المػػػاء عنيػػػا أك اسػػػتیبلء المیػػػاه أك الرمػػػاؿ أك ا

 منيػػا غیػػر  یكػػف ینتفػػع منيػػا أصػػبلن كمػػا كػػاف االنتفػػاع الفعمػػيٌ  لػػـ مػػا كاءعمیيػػات سػػ

ا اـت كأٌمػكاألنعػ بو كاألراضي التي ینبت فیيا الحشیش فتكػكف مرعػى لمػدكابٌ  معتدٌ 
فمیسػػػت مػػػف المػػػكات بػػػؿ ىػػػي مػػػف األراضػػػي  فیيػػػا األشػػػجار  الغابػػػات التػػػي یكثػػػر 

 العامرة بالذات.
 :المكات عمى نكعیف :891مس لة 

كفػػي حكمػػو  تتعػػرض عمیػػو الحیػػاة مػػف قبػػؿ لػػـ المػػكات باألصػػؿت كىػػك مػػا .1
اؿ كالبػكادم كسػفكح الجبػ البػرارم كالمفػاكز  یعمـ بعركض الحیاة عمیو كػأكثر  لـ ما

 كنحك ذلؾ.
تػػػاف بعػػػد الحیػػػاة كى مى المػػػكات بالعػػػارضت كىػػػك مػػػا عػػػرض عمیػػػو الخػػػراب كالٍ  .2
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 كالعمراف. 
ف كاف ممكان لئلماـ )عمیػو السػبلـالمكا :891مس لة  حیػث  - (ت باألصؿ كا 

بػػو مػػف  أحػػد إحیػػاؤهت فمػػك أحیػػاه كػػاف أحػػؽٌ  لكػػؿٌ  كلكػػف یجػػكز  - و مػػف األنفػػاؿٌنػػإ
كػػػاف فػػػي أرض كسػػػكاء أ تالكفػػػر ـ أـ فػػػي دار اإلسػػػبل كػػػاف فػػػي دار سػػػكاء أ تغیػػػره

كػػػاف المحیػػػي مسػػػممان أـ كػػػافرانت كلػػػیس عمیػػػو دفػػػع كسػػػكاء أ تالخػػػراج أـ فػػػي غیرىػػػا
 إذا كاف مؤمنان.الخراج أك أجرة األرض 

و كككنػػو حریمػػان لممػػؾ یقتضػػي المنػػع مػػف إحیائػػ عنػػكاف ثػػانكمٌ  ىػػذا إذا لػػـ یطػػرأ
 األمػر  ة فنيػى عنػو كلػيٌ العاٌمػأك ككف إحیائو عمى خبلؼ بعض المصػالح  الغیر 

 كنحك ذلؾ. 
 :المكات بالعارض عمى أقساـ :892مس لة 

األزمنػة  السػنیف كمػركر  بسػبب تقػادـ : ما باد أىمو أك ىػاجركا عنػو كعػدٌ لاألوّ 
مالػػػؾ كاألراضػػػي الدارسػػػة المترككػػػة كالقػػػرل أك الػػػببلد الخربػػػة كالقنػػػكات  مػػػاالن بػػػبل

یبػػؽ مػػػنيـ أحػػد بػػػؿ كال اسػػػـ كال  الػػػذیف لػػػـ مػػػـ الماضػػیةلتػػػي كانػػت لؤلي الطامسػػة كا
 یعرؼ عنيـ سكل االسـ. يا تنسب إلى طائفة لـأك أنٌ  ترسـ

 عمیو المكتاف بعد ذلؾ. عامران بالذات حیف الفتح كلكف طرأ: ما كاف الثاني
 عمیو الخراب. المفتكح عنكة إذا طرأ العامر  :الثالث
 محصكریف. ر د بیف أفراد غی: ما كاف لمالؾ مجيكؿ مردٌ الرابع

 ده بػػػیف أفػػػرادا تفصػػػیبلن أك إجمػػػاالن لتػػػردٌ ٌمػػػاف لمالػػػؾ معمػػػكـ إ: مػػػا كػػػالخـــامس
 محصكریف. 

فػػي المػػكات   كیجػػرم فیيمػػا مػػا مػػرٌ  تؿ كالثػػاني فيمػػا مػػف األنفػػاؿا القسػػـ األكٌ أٌمػػ
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 باألصؿ. 
   . یف فیككف أمره بید كلٌي األمرعمى ممؾ المسمم فیبقیا القسـ الثالث أمٌ ك 
 : ف األخیراف ففیيما صكرا القسماأمٌ ك 

 : مػػا إذا أعػػرض عنػػو صػػاحبو كأبػػاح مػػا بقػػي فیػػو مػػف األجػػزاء كالمػػكادٌ اأُلولــى
 مف یرید ذلؾ فیكػكف باالحیػاء أحػؽٌ  إحیاؤه لكؿٌ  أحدت ففي ىذه الصكرة یجكز  لكؿٌ 

 ؿ.بو مف صاحبو األكٌ 
مػف ف مػتمكٌ  و غیر : ما إذا كاف صاحبو عازمان عمى تجدید إحیائو كلكنٌ الثانیة

ؼ اآلالت كاألسػػباب المتكٌقػػ ر لمنػػع ظػػالـ أك لعػػدـ تػػكفٌ  ذلػػؾ فػػي الكقػػت الحاضػػر 
 و لػیس ألحػد حػؽٌ إشػكاؿ فػي أٌنػ أك لنحك ذلؾت كفي ىذه الصكرة ال حیاءعمیيا اإل
 و.ؼ فیو باحیاء أك غیره مف دكف إذنو أك إذف كلیٌ التصرٌ 

ان لبلنتفػاع القمیػؿ بػؿ قصػد إبقػاءه مكاتػ تیكػف قاصػدان إلحیائػو ما إذا لػـ :الثالثة
كاالسػػتفادة مػػف حشیشػػو أك قصػػبو أك جعمػػو مرعػػى  الحاصػػؿ منػػو بكضػػعو الفعمػػيٌ 

 فرؽ. ـ في سابقتيا مف غیر و كأنعاموت كحكـ ىذه الصكرة ما تقدٌ لدكابٌ 
 ء بػػو كككنػػو غیػػر : مػػا إذا كػػاف قػػد أبقػػاه مكاتػػان مػػف جيػػة عػػدـ االعتنػػاالرابعــة

 - فيػؿ تػزكؿ عمقتػو بػو ت كحینئػذو و الفعمػيٌ االسػتفادة منػو بكضػع قاصد إلحیائو كال
یػػو عػػف محیػي سػػابؽ بػػاإلرث كػػاف سػػببيا اإلحیػاء مباشػػرة أك عػػف طریػؽ تمقٌ سػكاء أ

أك الشػػراء أك نحكىمػػا أك كػػاف سػػببيا غیػػره كككنػػو مػػف األراضػػي التػػي أسػػمـ أىميػػا 
اضػػي كػػاف مػػف قبیػػؿ األر  كالجػػكاب: إٌنػػو إذا، أـ ال إحیػػاؤه لمغیػػر  فیجػػكز  - طكعػػان 

حیاؤ  ة كمرافقيػا جػػاز راعٌیػالز  صػبلحيا لمػػزرع أك رٍ ىػا بكىػلمغیرا  عمارىػا كا  م أنيارىػػا كا 
   ؿ.بيا مف األكٌ  الغرس فیككف بذلؾ أحؽٌ 
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تػرؾ إحیائػو مػػف لزكمػان ا غیرىػا فػاف كػاف مػف قبیػؿ معمػكـ المالػؾ فػاألحكط كأٌمػ
ليمػػا لزكمػػان اإلقػػداـ عمیػػو مػػف دكف إذنػػو فػػاألحكط  دكف إذف صػػاحبو كعمػػى تقػػدیر 

كػػاف مػػف قبیػػؿ مجيػػكؿ المالػػؾ  ا إفلتراضػػي بشػػأنو كلػػك بالمصػػالحة بعػػكضت كأٌمػػا
یشػػتریو مػػف  ا أفیفحػػص عػػف صػػاحبو كبعػػد الیػػأس عنػػو فاٌمػػ أفلزكمػػان فػػاألحكط 

ـ الثمف إلیو لیصػرفو عمػى الفقػراء أك ككیمو المأذكف في ذلؾ كیسم   الحاكـ الشرعيٌ 
ٌمػػأك یسػتأذنو فػػي صػػرفو عمػی بػػاذفو مػػف  -  فقیػربػػو عمػػى  ؽیتصػدٌ  ا أفيـ بنفسػػو كا 

 .فقاف عمیيایتٌ نة یستأجره منو بأجرة معیٌ  َـّ ثي  - الحاكـ الشرعيٌ 
إحیػػاء الػػببلد القدیمػػة الخربػػة كالقػػرل الدارسػػة التػػي  كمػػا یجػػكز  :893مســ لة 

 مػػػف األخشػػػاب كاألحجػػػار  ىػػػا كأجزائيػػػا الباقیػػػةحیػػػازة مكادٌ  بػػػاد أىميػػػا كػػػذلؾ یجػػػكز 

 ؾ.إذا أخذىا بقصد التممٌ  يا الحائز شاكؿ ذلؾ كیممك كما كاآلجر 
تػػػاف كالخػػػراب عمػػػى كى مى عمیيػػػا الٍ األراضػػػي المكقكفػػػة التػػي طػػػرأ  :894مســـ لة 

 :  أقساـ
نٌ یعمػػـ كیفٌیػػ ال مػػا .1 يػػا كقػػؼ أك أنٌ  أك عػػاـٌ  يػػا كقػػؼ خػػاٌص ة كقفيػػا أصػػبلن كا 

 عمى الجيات أك عمى أقكاـ.
یعػرؼ  مػى طائفػة لػـأك ع یبػؽ مػنيـ أثػر  يا كقؼ عمى أقكاـ كلػـما عمـ أنٌ  .2

 ة.عنيـ سكل االسـ خاصٌ 
معمكمػة  يا كقؼ عمى جيػة مػف الجيػات كلكػف تمػؾ الجيػة غیػر نٌ ما عمـ أ .3

 ذلؾ. يا مسجد أك مدرسة أك مشيد أك مقبرة أك غیر أنٌ 
معمػػػكمیف بأشخاصػػػيـ  يـ غیػػػر يػػػا كقػػػؼ عمػػػى أشػػػخاص كلكػػػنٌ نٌ مػػػا عمػػػـ أ .4

 .تو مع العمـ بكجكدىـ فعبلن یٌ ذرٌ مالكيا كقفيا عمى  كأعیانيـ كما إذا عمـ أفٌ 



 ؽظع/  كتاب إحياء الموات

 نة أك أشخاص معمكمیف بأعیانيـ.معیٌ  يا كقؼ عمى جيةو ما عمـ أنٌ  .5
 و كقفيػا عمػى جيػػةو یػدرم أٌنػػ مالكيػا قػد كقفيػػا كلكػف ال مػا عمػـ إجمػاالن بػػأفٌ  .6

یكػػف طریػػؽ  تػػو المعمػػكمیف بأعیػػانيـ كلػػـیٌ و كقفيػػا عمػػى ذرٌ نػػة أك أٌنػػكمدرسػػتو المعیٌ 
 قفيا عمى أحد األمریف.إلثبات ك  شرعيٌ 
 أحػػػد كیكػػػكف المحیػػػي أحػػػؽٌ  إحیاؤىمػػػا لكػػػؿٌ  یجػػػكز ف :ؿ كالثػػػانيالقسػػػـ األكٌ  اأٌمػػػ

 األراضي المكات. بيمات فحاليما مف ىذه الناحیة حاؿ سائر 
 جػػكاز )رضػػكاف اهلل تعػػالی عمػػیيـ( بػػیف الفقيػػاء  فالمشػػيكر  :ا القسػػـ الثالػػثأٌمػػك 

لمػػػػف یریػػػػد القیػػػػاـ لزكمػػػػان ؿت فػػػػاألحكط یخمػػػػك عػػػػف إشػػػػكا و الكلكٌنػػػػلمجمیػػػػع إحیائػػػػو 
مػػع عػػدـ  - أك ككیمػػو یراجػػع الحػػاكـ الشػػرعيٌ  باحیائػػو كعمارتػػو بػػزرع أك نحػػكه أف

یػدفع  ـ أففػؽ معػو بشػأنوت فػاف آجػره عمیػو فػالبلز كیتٌ  - لػو ي الخػاٌص كجكد المتكلٌ 
أك یسػػتأذنو فػػي صػػرفيا فیيػػات ككػػذلؾ الحػػاؿ   األجػػرة إلیػػو لیصػػرفيا فػػي كجػػكه البػػرٌ 

تصػػػؿ النكبػػػة فػػػي  الك ؼ عمػػػى الفقػػػراءت رى ٍصػػػاألجػػػرة فیػػػو تي   أفٌ لقسػػػـ الرابػػػع إاٌل فػػػي ا
مػع  الػبعض اآلخػر  أك بعضػان لتعمیػر  القسمیف إلى بیع العیف المكقكفػة كػبٌلن ىذیف 

 إمكاف استنمائيما بكجو مف الكجكه.
ؼ فیػػػو باحیػػػاء أك التصػػرٌ  یجػػػكز  و الفػػػبل إشػػكاؿ فػػػي أٌنػػ :ا القسػػػـ الخػػامسأٌمػػك 

ي كلػػػك كػػػاف ىػػػك  بمراجعػػػة المتػػػكلٌ ؼ فػػػي مػػػكارده إاٌل صػػػرؼ بػػػدؿ التصػػػرٌ  نحػػػكه كال
یكػػف لػػو  نػػیف إذا كػػاف الكقػػؼ عمػیيـ كلػػـأك المكقػػكؼ عمػیيـ المعیٌ  الحػاكـ الشػػرعيٌ 

 .  خاٌص  متكؿ  
حیائػػػو مراجعػػػة  :ا القسػػػـ السػػػادسأٌمػػػك  فیجػػػب عمػػػى مػػػف یریػػػد القیػػػاـ بعمارتػػػو كا 
كحینئػذو  تفػاؽ معيػـ بشػأنو كاسػتئجاره مػنيـة معػان كاالتٌ یٌ ة كالذرٌ ي الجية الخاصٌ متكلٌ 
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ػٌیػالذرٌ  فاف أجػاز  اٌل نػة تعػیٌ األجػرة فػي الجيػة المعیٌ  ؼى رٍ ة صى   فینتيػي األمػر ف ذلػؾ كا 

أك  م الحػػاكـ الشػػرعيٌ تصػػدٌ لزكمػػان إلػػى القرعػػة لتعیػػیف المكقػػكؼ عمیػػوت كاألحػػكط 
 ككیمو إلجرائيا.

 اإلحیػػػاءت كحػػػریـ كػػػؿٌ مػػػف أحیػػػا أرضػػػان مكاتػػػان تبعيػػػا حریميػػػا بعػػػد  :895مســـ لة 
 یحیػػػي ىػػػذا المقػػػدار  ألحػػػد أف یجػػػكز  ؼ عمیػػػو االنتفػػػاع بػػػو كالیتكٌقػػػ مػػػا يء مقػػػدار ػشػػػ

 بدكف رضا صاحبو.
عبارة عف مسػمؾ الػدخكؿ إلیيػا كالخػركج منيػا فػي  حریـ الدار  :896مس لة 

مائيػا  كرمادىػا كثمكجيػا كمصػب   الجية التي یفتح إلیيا باب الػدارت كمطػرح ترابيػا
 اكؿ ذلؾ.ش كما

مطػػػػرح ترابػػػػو كاآلالت  حػػػػریـ حػػػػائط البسػػػػتاف كنحػػػػكه مقػػػػدار  :897مســــ لة 
 إذا احتاج إلى الترمیـ كالبناء. كالطیف كالجٌص 

طػػػػػرح ترابػػػػػو كطینػػػػػو إذا احتػػػػػاج إلػػػػػى  مقػػػػػدار  حػػػػػریـ النيػػػػػر  :898مســـــ لة 
 و لممكاظبة عمیو.یٍ تى عمى حافى  اإلصبلح كالتنقیة كالمجاز 

ع كقػكؼ النػازح إذا كػاف االسػتقاء منيػا بالیػد مكض حریـ البئر  :899مس لة 
ة كالمكضع الذم یجتمػع فیػو المػاء لمػزرع خَّ ضى د البيیمة كالدكالب كالمً كمكضع تردٌ 

 یخرج منيا مف الطیف عند الحاجة كنحك ذلؾ. كمطرح ما وأك نحكه كمصب  
  حریـ العیف ما تحتاج إلیو في االنتفاع منيا عمى نحك مػا مػرٌ  :911مس لة 

 یرىا. في غ
حػػػریـ القریػػػة مػػػا تحتػػػاج إلیػػػو فػػػي حفػػػظ مصػػػالحيا كمصػػػالح  :911مســـ لة 

أىميػػػػا مػػػػف مجمػػػػع ترابيػػػػا ككناسػػػػتيا كمطػػػػرح سػػػػمادىا كرمادىػػػػا كمجمػػػػع أىالیيػػػػا 
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لیيػػا كمػػدفف مك  تػػاىـ كمرعػػى لمصػػالحيـ كمسػػیؿ مائيػػا كالطػػرؽ المسػػمككة منيػػا كا 
 شاكؿ ذلؾ. ماشیتيـ كمحتطبيـ كما

بحیػػث لػػك زاحػػـ مػػزاحـ لكقعػػكا فػػي ضػػیؽ  تلقریػػةحاجػػة أىػػؿ ا ذلػػؾ بمقػػدار  كػػؿٌ 
تيـ ككثػػػرة كحػػرجت كىػػي تختمػػؼ بػػػاختبلؼ سػػعة القریػػة كضػػیقيا ككثػػػرة أىمیيػػا كقٌمػػ

كلػػػػیس ألحػػػػد  تذلػػػػؾ كلػػػػیس لػػػػذلؾ ضػػػػابط غیػػػػر  تتيػػػػا كىكػػػػذايػػػػا كقمٌ مكاشػػػػیيا كدكابٌ 
 یزاحـ أىالیيا في ىذه المكاضع. أف

منيػػػا كیكػػػكف مػػػف  ؼ عمیػػػو االنتفػػػاعیتكٌقػػػ المزرعػػػة مػػػا حػػػریـ :912مســـ لة 
بیادرىػػا كحظائرىػػا كمجتمػػع  مرافقيػػا كمسػػالؾ الػػدخكؿ إلیيػػا كالخػػركج منيػػا كمحػػؿٌ 

 سمادىا كمرعى مكاشیيا كنحك ذلؾ.
األراضػػػػي المنسػػػػكبة إلػػػػى طكائػػػػؼ العػػػػرب كالعجػػػػـ كغیػػػػػرىـ  :913مســــ لة 

تيـ بيػػا باإلحیػػاء باقیػػة عمػػى إباحتيػػا ٌیػػلمجاكرتيػػا لبیػػكتيـ كمسػػاكنيـ مػػف دكف أحقٌ 
ليػـ أخػذ األجػرة  یجػكز  ـ منػع غیػرىـ مػف االنتفػاع بيػا كالليػ یجػكز  فػبل تةاألصػمیٌ 

ذا قٌسػػمٌمػػ تكػػكف القسػػمة  كالنػػزاع ال ا بیػػنيـ لرفػػع التشػػاجر مكىا فیمػػف ینتفػػع بيػػات كا 
بحسػػػب  بػػػاآلخر  ؼ فیمػػػا یخػػػتٌص مػػػف المتقاسػػػمیف التصػػػرٌ  لكػػػؿ   صػػػحیحة فیجػػػكز 

 القسمة.
حػػػك ذلػػػؾ كانػػػت مػػػف حػػػریـ كاف أك ننعػػػـ إذا كػػػانكا یحتػػػاجكف إلیيػػػا لرعػػػي الحیػػػ

 لغیرىـ مزاحمتيـ كتعطیؿ حكائجيـ. یجكز  أمبلكيـ كال
خػرل أي  كبئػر  فصػؿ بػیف بئػر یكػكف ال كىػك أف حریـ آخػر  لمبئر  :914مس لة 

ان بػػو كلػػى ضػػرران معتػػدٌ عمػػى األي  الثانیػػة ضػػرر  حػػداث البئػػر إیكػػكف فػػي  ال بمقػػدار 
كىػذا ىػك الضػابط  تانو إلیيا مف عركقياكجذب مائيا تمامان أك بعضان أك منع جری
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 في جمیع أقساميا. يٌ الكمٌ 
بػػیف  عمػػى المشػػيكر  - كىػػك لمعػػیف كالقنػػاة أیضػػان حػػریـ آخػػر  :915مســ لة 

خػػػرل یكػػػكف الفصػػػؿ بػػػیف عػػػیف كعػػػیف أي  أف - )رضػػػكاف اهلل تعػػػالی عمػػػیيـ(الفقياء
ألػػؼ فػػي األرض الصػػمبة خمسػػمائة ذراع كفػػي األرض الرخػػكة  غیرىػػاكقنػػاة كقنػػاة 

 ذراع.
 الغالػػػب انػػػدفاع الضػػػرر  فٌ حیػػػث إ - ىػػػذا التحدیػػػد غػػػالبيٌ  أفٌ  صػػػحیحلكػػػف الك 

 .الشرعيٌ  دتعبٌ مبنٌیان عمی الكلیس  - عدمف البي  بيذا المقدار 
  كلى مع ىذا البعػد كتضػرٌ العیف الثانیة تنقص مف ماء األي  كعمیو فمك فرض أفٌ 

أك  یندفع بو الضرر  عد بماف زیادة البي م دَّ بي  إحداثيا كال  یجز لـان بو بيا ضرران معتدٌ 
بو عمیيا مف  المعتدٌ  و لك فرض عدـ كركد الضرر كلىت كما أنٌ یرضى بو مالؾ األي 

بػػبل حاجػػة إلػػى اإلذف مػػف  ؾذلػػ جػػاز مػػف ىػػذا البعػػد  خػػرل فػػي أقػػؿٌ إحػػداث قنػػاة أي 
 كلى.صاحب القناة األي 

ي ممكػػو فكمػػا ال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف إحػػداث قنػػاة فػػي المػػكات كبػػیف إحػػداثيا فػػك 
 كلى فكذلؾ في الثاني.ان باألي یككف مضرٌ  أف ال ؿفي األكٌ  یعتبر 

 التػػػي تكػػػكف مجػػػارم لممػػػاء فیجػػػكز  كاألنيػػار  كػػػذلؾ فػػػي اآلبػػػار  األمػػػر  كمػػا أفٌ 

 كذلؾ. آخر  یجرم فیو الماء مف منبعو قرب نير  إحداث نير 
ا اسػػػػتمـز  إذكلػػػػى منعػػػو إاٌل خػػػػرل كلػػػیس لمالػػػؾ األي قػػػرب أي  ككػػػذلؾ إحػػػداث بئػػػػر 

 منعو. ان بو فعندئذو یجكز ضرران معتدٌ 
 إحیػػػػاء المػػػػػكات التػػػػي فػػػػػي أطػػػػراؼ القنػػػػػكات كاآلبػػػػػار  یجػػػػػكز  :916مســــ لة 

البعػػد  اعتبػػار  فػػافٌ  تؼ عمیػػو االنتفػػاع منيػػاالػػذم یتكٌقػػ المقػػدار  كالعیػػكف فػػي غیػػر 
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 بئػر مػا ىػك باإلضػافة إلػى إحػداث قنػاة أك كالعیػكف إنٌ  في القنكات كاآلبار  المذككر 

 خرل فقط.أك عیف أي 
كمرافقػػػو عمػػػى النحػػػك  تكػػػف المػػػكات مػػػف حػػػریـ العػػػامر  إذا لػػػـ :917مســـ لة 

ف كانػػت بقػػرب العػػامر  إحیاؤىػػا لكػػؿٌ  ـ جػػاز المتقػػدٌ   بمػػف یممػػؾ كال تخػػتٌص  أحػػد كا 
 ة لو.أكلكیٌ  كال العامر 

كػػاف ممكػػان لمالػػؾ مػػا لػػو الحػػریـ سػػكاء أالحػػریـ مطمقػػان لػػیس  فٌ إ :918مســ لة 
نٌ  أك غیػر  أك نيػر  أك قریػة أك بسػتاف أك دار  ناة أك بئر حریـ ق  یجػكز  مػا الذلػؾ كا 

 و.قات حقٌ و مف متعمٌ أنٌ  مف جيةلغیره مزاحمتو فیو 
ف المتجػاكراف مثبلن لك بنى المالكػا تحریـ لؤلمبلؾ المتجاكرة ال :919مس لة 

نيایػػة  فػػيیكػػف لػػو حػػریـ مػػف الجػػانبیف ككػػذا لػػك بنػػى أحػػدىما  حائطػػان فػػي البػػیف لػػـ
 . یكف لو حریـ في ممؾ اآلخر ممكو حائطان أك غیره لـ

بػػو عمػػى  معتػػدٌ  ؼ المالػػؾ فػػي ممكػػو ضػػرر إذا لػػـز مػػف تصػػرٌ  :911مســ لة 
أمػػران متعارفػػػان فیمػػا بػػیف الجیػػػراف كاطالػػة البنػػػاء  جػػاره فػػاف كػػػاف مثػػؿ ىػػذا الضػػػرر 

س بػػوت بػػأ یکػػف لػػـالمكجبػػة لتنقػػیص االسػػتفادة مػػف الشػػمس أك اليػػكاء مػػا  بمقػػدار 
اٌل  یكػػػكف  فػػػرؽ فػػػي ذلػػػؾ بػػػیف أف ؼ كجػػػب عمیػػػو رفعػػػوت كالكلػػػك تصػػػرٌ  یجػػػز   لػػػـكا 

أك مسػػػػػتمزمان  فػػػػػي ممػػػػػؾ الجػػػػػار  ؼ الحقیقػػػػػيٌ فو فػػػػػي ممكػػػػػو مسػػػػػتمزمان لمتصػػػػػرٌ تصػػػػػرٌ 
 فیو. ؼ الحكميٌ لمتصرٌ 
خمػبلن فػي حیطػاف جػاره أك حػبس  ؼ في ممكو بما یكجػبكما إذا تصرٌ  :ؿاألكٌ ك 
ة إلػػى بنػػاء جػػػاره أك أحػػدث بالكعػػة أك كنیفػػػان فػػي ممكػػػو بحیػػث تسػػرم الرطكبػػػ مػػاءن 

بئػػران بقػػرب جػػاره فأكجػػب نقصػػاف  فأكجػػب فسػػاد مائيػػا أك حفػػر  الجػػار  بقػػرب بئػػر 
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كلػػػى أك إلػػػى الثانیػػػة مػػػاء األي  مائيػػػا سػػػكاء أكػػػاف الػػػنقص مسػػػتندان إلػػػى جػػػذب البئػػػر 
 ككنيا أعمؽ منيا. 

سػػػػػكنیة كمػػػػا إذا جعػػػػػؿ ممكػػػػو معمػػػػػؿ دباغػػػػة أك حػػػػدادة فػػػػػي منطقػػػػة  :الثػػػػانيك 
 المجاكرة لمسكنى فیيا. یكجب عدـ قابمیة الدكر  اممٌ 

ؼ المالػػؾ فػػي ممكػػو بمػػا یكجػػب تصػػرٌ  ال فػػرؽ فػػي عػػدـ جػػكاز  :911مســ لة 
فو فیػػو یكػػكف تػػرؾ تصػػرٌ  میف بػػیف أفعمػػى أحػػد النحػػكیف المتقػػدٌ  بالجػػار  اإلضػػرار 

عمػػى  بالكعػة فػي داره لممالػؾ حفػر  یجػػكز  عمػى نفسػو أـ الت فػبل مزمان لمضػرر مسػت
ف كػػاف فػػي تػػرؾ حفرىػػا ضػػرر  ببئػػر   نحػػك تضػػرٌ  عمیػػوت كلػػك فعػػؿ ضػػمف  جػػاره كا 
   ان.الكارد عمیو إذا كاف مستندان إلیو عرف الضرر 

يء عمیػػو كال یجػػب ػالبالكعػػة فػػبل شػػ ران عػػف حفػػر متػػأخٌ  البئػػر  نعػػـ لػػك كػػاف حفػػر 
ف تضرٌ عمیو طم    . الجار رت بئر يا كا 

كحسػػػػف  لكثیػػػػرة عمػػػػى رعایػػػػة الجػػػػار فػػػػي الركایػػػػات ا قػػػػد حػػػػثٌ  :912مســــ لة 
یػػػذائيـت كقػػػد كرد فػػػي بعػػػض األذل عػػػنيـ كحرمػػػة إ المعاشػػػرة مػػػع الجیػػػراف ككػػػؼٌ 

حسػػف  فٌ إ) : ت كفػػي بعضػػيا اآلخػػر(یزیػػد فػػي الػػرزؽ حسػػف الجػػكار  إفٌ ): الركایػات
أذاه عػف جػاره  مػف كػؼٌ ): ت كفػي الثالػث( كیزید في األعمار الدیار  ر یعمٌ  الجكار 

یحسػػف مجػػاكرة مػػف  ا مػػف لػػـلػػیس مٌنػػ): ت كفػػي الرابػػع(یػػكـ القیامػػة أقػػاؿ اهلل عثرتػػو
 فیو. كتشدید األمر  ة بالجار د في الكصیٌ ا قد أكٌ ت كغیرىا ممٌ (جاكره

ألحد أف یبني بناءن عمى حػائط جػاره أك یضػع جػذكع  ال یجكز  :913مس لة 
ذا طمب ذلؾ مػف الجػار   باذنوسقفو عمیو إاٌل  ف یجػب عمیػو إجابتػ لػـ كرضاه كا  و كا 

األكیػد فػي قضػاء  دان مف جية ما كرد مػف التأكیػد كالحػثٌ لو استحبابان مؤكٌ  استحبٌ 
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ما الجیػػرافت كلػػك بنػػى أك كضػػع الجػػذكع باذنػػو كرضػػاه فػػاف سػػیٌ  كال خػػكافحػػكائج اإل
ـ أك باإلجػارة أك بالصػمح عمیػو كاف ذلؾ بعنكاف ممـز كالشرط فػي ضػمف عقػد الز 

   لو الرجكع. یجز  لـ
ا لػو الرجػكع قبػؿ البنػاء كالكضػعت كأٌمػ د اإلذف كالرخصة جاز مجرٌ ا إذا كاف كأمٌ 

مطمقػػػان  یجػػػكز  جػػػكع مػػػع دفػػػع األرش أك بدكنػػػو أـ اللػػػو الر  بعػػػد ذلػػػؾ فيػػػؿ یجػػػكز 
یتػػػػرؾ االحتیػػػػػاط  عمیػػػػو األجػػػػػرة أـ ال، كجػػػػكه كأقػػػػكاؿت فػػػػبل كحینئػػػػذو فيػػػػؿ یسػػػػتحؽٌ 

 ع األرش.بالتصالح كالتراضي بینيما كلك باإلبقاء مع األجرة أك اليدـ م
تسػػقیؼ  ؼ فیػػو ببنػػاء كاللمشػػریؾ فػػي الحػػائط التصػػرٌ  یجػػكز  ال :914مســ لة 

رضػػاه بشػػاىد   بػػاذف شػػریكو أك إحػػراز ذلػػؾ إاٌل  إدخػػاؿ خشػػبة أك كتػػد أك غیػػر  كال
فات الیسػػػیرة كاالسػػػتناد إلیػػػو أك كضػػػع یػػػده أك كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي التصػػػرٌ  تالحػػػاؿ

الكراىػػػػة  ع عنيػػػػا أك أظيػػػػر بػػػػالمن حذلػػػػؾت كلػػػػك صػػػػرٌ  طػػػػرح ثكبػػػػو عمیػػػػو أك غیػػػػر 
 . تجز لـ

ئػو كأراد أحػد المشػترؾ فػي أساسػو كجمیػع بنا لك انيػدـ الجػدار  :915مس لة 
تعمیػره مػف مالػو  عمػى المشػاركة فیػو كال اآلخر  جبار یكف لو إ الشریكیف تعمیره لـ

ان انػػان بػػدكف إذف شػػػریكوت كحینئػػذو فػػاف كػػػاف قػػاببلن لمقسػػمة كػػػأف كػػاف سػػمیكان جػػػدٌ مجٌ 
 لػػػو المطالبػػػة بالقسػػػمة كیجبػػػر  یف عمیيػػػا جػػػاز قاعدتػػػو لبنػػػاء جػػػداریف مسػػػتقمٌ تكفػػػي 

 ر یتضػرٌ   بمػاتو المفركزة بمػا شػاء إاٌل منيما في حصٌ  ؼ كؿٌ الممتنع عمیيات فیتصرٌ 

ف لػو  يء جػاز ػیكافقػو الشػریؾ فػي شػ ـیكػف قػاببلن لمقسػمة بكجػو كلػ لـ بو اآلخرت كا 
مػػػػف بیػػػػع أك إجػػػػارة أك  مػػػػكر ة أي عػػػػدٌ  ره بػػػػیفلیخٌیػػػػ الشػػػػرعيٌ رفػػػػع أمػػػػره إلػػػػى الحػػػػاكـ 

 انان.المشاركة معو في العمارة أك الرخصة في تعمیره كبنائو مف مالو مجٌ 
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أك  أك قنػاة كاحتػاج إلػى التعمیػر  أك نيػر  كذا الحاؿ لك كانت الشركة في بئػر ك 
و لػػیس ألحػػد الشػػریؾ عمػػى المشػػاركة فیػػو كمػػا أٌنػػ یجبػػر  الو التنقیػػة كنحكىمػػا فاٌنػػ

 ر عػػػػان مػػػػف دكف إذف اآلخػػػػرت بػػػػؿ إذا تعػػػػذٌ السػػػػتقبلؿ فیػػػػو مػػػػف مالػػػػو تبرٌ الشػػػػریكیف ا

مػػا  نظیػػر  مػػكر ة أي ره بػػیف عػػدٌ نحػػك یرفػػع أمػػره إلػػى الحػػاكـ لیخٌیػػ فػػاؽ معػػو بػػأمٌ االتٌ 
 ـ.تقدٌ 

ؿ ذلػػػؾ كلػػك أنفػػؽ فػػي تعمیرىػػا أك تنقیتيػػا مػػػف مالػػو فنبػػع المػػاء أك زاد مػػف أجػػ
و فكائػػد ممكيمػػا ف المػػاء ألٌنػػالمنفػػؽ مػػف نصػػیبو مػػ یمنػػع شػػریكو غیػػر  فمػػیس لػػو أف
 المشترؾ.

ـ مىػعٍ یي  أحد مكضكعة عمى حػائط جػاره كلػـ ار لك كانت جذكع د :916مس لة 
ى یثبػػت كاسػػتحقاؽ حتٌػػ بككنػػو عػػف حػػؽٌ  فػػي الظػػاىر  ـى ًكػػت حي عى ًضػػكي  كجػػوو  عمػػى أمٌ 

یطالبػػو برفعيػػا عنػػو بػػؿ كال منعػػو مػػف التجدیػػد لػػك انيػػدـ  أف خبلفػػوت فمػػیس لمجػػار 
یػػزاب منصػػكب ألحػػد فػػي أك مجػػرل مػػاء أك م الحػػاؿ لػػك كجػػد بنػػاءن  السػػقؼت ككػػذا
 كاسػتحقاؽ إاٌل  و یحكـ في أمثاؿ ذلػؾ بككنػو عػف حػؽٌ یعمـ سببو فانٌ  ممؾ غیره كلـ

 فیيا الرجكع. یثبت ككنيا عف عدكاف أك بعنكاف العاریة التي یجكز  أف
تحػت  نػة فػاف كػافمنيمػا بیٌ  یكػف ألمٌ  ـكلػ لك تنازعا في جدار  :917مس لة 

أك كػاف لػو  صػؿ ببنػاء أحػدىما دكف اآلخػر ككػذا لػك اتٌ  تید أحػدىما فيػك لػو بیمینػو
ا لػك كػاف تحػت یػد كمیيمػا أك خارجػان و یحكػـ لػو بػو مػع الیمػیفت كأٌمػعمیو طرح فاٌنػ

ف حمػؼ أحػدىما كنكػؿ اآلخػر  حكػـ  عف یدىما فاف حمفػا أك نكػبل حكػـ بػو ليمػا كا 
 بو لمحالؼ. 
لسػػػػقؼ ة اؾ العمػػػػك كمالػػػػؾ السػػػػفؿ فػػػػي ممكٌیػػػػلػػػػك اختمػػػػؼ مالػػػػ :918مســــ لة 
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نة عمى دعكاه كاف ذلػؾ مػف بػاب منيما بیٌ  یكف ألمٌ  لـ الفاصؿ بیف الطابقیف فاف
ة تقضػي باختصػاص أحػدىما  إذا كانػت ىنػاؾ عػادة قطعٌیػإاٌل  تالتداعي فیتحالفػاف

 ـ قكلو بیمینو.بو فیقدٌ 
ف اختمفػػا فػػي ممكٌیػػك  سػػفؿ بیمینػػو إذا كؿ قػػكؿ مالػػؾ الة جػػدراف السػػفؿ كػػاف القػػا 
بنػػػاء  كمػػػا فػػػي بعػػػض األبنیػػػة الحدیثػػػة حیػػػث یػػػتـٌ  - یكػػػف السػػػقؼ قائمػػػان عمیيػػػا لػػػـ

ا مػػع قیػػاـ السػػػقؼ كأٌمػػ - لمبنایػػة الجػػدراف بعػػد الفػػراغ عػػف بنػػاء اليیكػػؿ األساسػػيٌ 
 عمیيا فحكميا حكـ السقؼ.

ف اختمفا في المصعد فالقكؿ قكؿ صػاحب العمػك بیمینػوت كأٌمػ ا المخػزف تحػت كا 
ي الصػػحف ا طریػػؽ العمػػك فػػفػػالقكؿ فیػػو قػػكؿ صػػاحب السػػفؿ بیمینػػوت كأٌمػػالدرجػػة 

 تاالسػتطراؽ فیػو لصػاحب العمػك حػؽٌ  إشػكاؿ فػي أفٌ  فحكمو حكـ السػقؼت نعػـ ال
 ا الباقي فالقكؿ فیو قكؿ صاحب السفؿ بیمینو.كأمٌ 

ة فػػػي الغرفػػػة الفكقانٌیػػػ إذا اختمػػػؼ صػػػاحب السػػػفؿ مػػػع الجػػػار  :919مســـ لة 
منيمػػا عمػػى دعػػكاه  نػػة ألمٌ لػػو عمیيػػا كال بیٌ  یػػدو  مػػف غیػػر  الجػػار المفتػػكح بابيػػا إلػػى 

 كاف القكؿ قكؿ صاحب السفؿ بیمینو.
 مػػف غیػػر  ممػػؾ الجػػار إذا خرجػػت أغصػػاف شػػجرة إلػػى فضػػاء  :921مســ لة 

 بعطػػػؼ األغصػػػاف أك قطعيػػػػا مػػػف حػػػػدٌ  یطالػػػػب مالػػػؾ الشػػػػجر  اسػػػتحقاؽ فمػػػو أف
ف امتنػػع صػػاحبيا یجػػكز  عطفيػػػا أك  - الحػػاكـ الشػػرعيٌ بػػاذف  -  لمجػػػار ممكػػوت كا 

 الثاني. یجكز  ؿ القطعيات كمع إمكاف األكٌ 
 أرضػان عػامرة باألصػالة كالغابػات كنحكىػا كػاف أحػؽٌ  مػف حػاز  :921 مس لة

ذا كػاف مؤمنػػان لػػـیمنػػع عنػو مػػانع شػػرعيٌ  بيػا مػػف غیػػره لػك لػػـ یجػب عمیػػو دفػػع  ت كا 
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 زاء استفادتو منيا.عكض إ
ة باإلحیػاء أف ال یسػبؽ إلیػو سػػابؽ كلكٌیػفػي حصػكؿ األ یعتبػر  :922مسـ لة 
اٌل  بالتحجیر   یحػدث لػو حػؽٌ  لـ لـز االستئذاف منوت فمك أحیاه أحد مف دكف إذنو كا 
أك جمػػع  عمػػى إرادة اإلحیػػاء ككضػػع أحجػػار  مػػا یػػدؿٌ  بكػػؿٌ  ؽ التحجیػػر فیػػو كیتحٌقػػ

 خشب أك قصب أك نحك ذلؾ في أطرافو كجكانبو. أساس أك غرز  تراب أك حفر 
مضػػافان إلػػى داللتػػو عمػػى أصػػؿ  یكػػكف التحجیػػر  مػػف أف دَّ بيػػ ال :923 مســ لة

 مػػا یریػػد إحیائػػوت فمػػك كػػاف ذلػػؾ بكضػػع األحجػػار   عمػػى مقػػدار إرادة اإلحیػػاء دااٌلن 

جمیػػػع مػػػا  عمػػػى أفٌ  ى یػػػدؿٌ یكػػػكف فػػػي جمیػػػع الجكانػػػب حتٌػػػ مػػػف أف دَّ بيػػػ مػػػثبلن فػػػبل
ة الدارسػة الخربػة یكفػي أحاطت بو العبلمػة یریػد إحیائػوت نعػـ فػي مثػؿ إحیػاء القنػا

بػػؿ ىػػك  تالقنػػاة ة آبػػار تحجیػػران باإلضػػافة إلػػى بقٌیػػ و یعػػدٌ مػػف آبارىػػا فاٌنػػ بئػػر  حفػػر 
 تأیضػػان باإلضػػافة إلػػى األراضػػي المػػكات التػػي تسػػقى بمائيػػا بعػػد جریانػػو تحجیػػر 

 لغیره إحیاؤىا. یجكز  فبل
ػػبئػػران فػػي المػػكات إلحػػداث قنػػاة فیيػػا  لػػك حفػػر  :924مســ لة   ان تحجیػػر  ؾذلػػ دٌ عي

باإلضػػػافة إلػػػى أصػػػؿ القنػػػاة كباإلضػػػافة إلػػػى األراضػػػي المػػػكات التػػػي یصػػػؿ إلیيػػػا 
 ماؤىا بعد تماميا كلیس لغیره إحیاء تمؾ األراضي.

ة فػػػي اإلحیػػػاءت األكلكٌیػػ یفیػػد حػػػؽٌ  - كمػػا عرفػػػت -  التحجیػػػر :925مســ لة 
ا كأٌمػػ تث كیقػػع ثمنػػان فػػي البیػػعالصػػمح عنػػو كیػػكرٌ  كىػػك قابػػؿ لمنقػػؿ كاالنتقػػاؿ فیجػػكز 

نعػـ  یتػرؾ مراعػاة مقتضػى االحتیػاط فیػوت فػبل یخمػك عػف إشػكاؿت جعمػو مثمنػان فػبل
 ؽ بو بما ىك كذلؾ.بیع ما تعمٌ  یصحٌ 

ػػػحى لمي اف مانعػػػان تمٌكػػػ فػػػي كػػػكف التحجیػػػر  یعتبػػػر  :926مســـ لة  مػػػف القیػػػاـ  ر ج 
حیائو فعبلن كلك بالتسبیب ف ره لمػانع مػحٌجػ ف مف إحیاء مایتمكٌ  لـ فاف تبعمارتو كا 
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لغیػره  ؼ عمیيػا اإلحیػاء جػاز عػف تيیئػة األسػباب المتكٌقػ أك العجز  المكانع كالفقر 
 إحیاؤه.

لتحجیػػره  عمػػى إحیائػػو ال أثػػر  زائػػدان عمػػى مػػا یقػػدر  ر لػػك حٌجػػ :927مســ لة 
 الزائد. باإلضافة إلى المقدار 

المػػكات مػف كػػاف عػاجزان عػػف إحیائيػا لػػیس لػو نقميػػا  ر لػػك حٌجػ :928مسـ لة 
 ه بصمح أك ىبة أك بیع أك نحك ذلؾ.إلى غیر 

 بػػػػػؿ یجػػػػػكز  تیكػػػػػكف بالمباشػػػػػرة أف فػػػػػي التحجیػػػػػر  یعتبػػػػػر  ال :929مســـــ لة 

الحاصػػػػؿ بسػػػبب عمميمػػػا یكػػػػكف  یكػػػكف بالتككیػػػؿ كاالسػػػػتئجارت كعمیػػػو فػػػالحؽٌ  أف
 . ال لمككیؿ كاألجیر ؿ كالمستأجر ك  كى مي لمٍ 

النیابػة  أجػاز  َـّ ثيػ مف شػخص نیابػة عػف غیػره إذا كقع التحجیر  :931مس لة 
 عدـ الثبكت.كالصحیح  ، كجيافتلممنكب عنو أك ال فيؿ یثبت الحؽٌ 

ػػػ قبػػػؿ أف التحجیػػػر  إذا انمحػػػت آثػػػار  :931مســـ لة   بػػػالتعمیر  ر یقػػػكـ المحج 

ػػ ذا لػػـ تلغیػػره إحیػػاؤه و كجػػاز بطػػؿ حٌقػػ ر فػػاف كػػاف مػػف جيػػة إىمػػاؿ المحج  یكػػف  كا 
كمػػا إذا أزاليػػا عاصػػؼ  - ختیػػارهمػػف جيػػة إىمالػػو كتسػػامحو ككػػاف زكاليػػا بػػدكف ا

  إذا عمـ بالحاؿ كتسامح في تجدید تحجیره.إاٌل  ویبطؿ حقٌ  لـ - كنحكه
ػػػػ :932مســـ لة  بالعمػػػارة كاإلحیػػػاء عقیػػػػب  أف یشػػػتغؿ ر الػػػبلـز عمػػػى المحج 
إحیائػػو لغیػػره بػػدكف  ة ففػػي جػػكاز فمػػك أىمػػؿ كتػػرؾ اإلحیػػاء كطالػػت المػػدٌ التحجیػػرت 

أك ككیمػػو فیمػػـز  یرفػػع أمػػره إلػػى الحػػاكـ الشػػرعيٌ  أف لزكمػػان إذنػػو إشػػكاؿت فػػاألحكط 
   ا اإلحیاء أك رفع الید عنو.بأحد أمریف إمٌ  ر المحج  

 فاذا اشػتغؿ بعػده بػالتعمیر  تزكاؿ عذره ؿ بمقدار يى مٍ نعـ إذا أبدل عذران مقبكالن یي 

اٌل  هكنحػػػك  ذا لػػػـلغیػػػره إحیػػػاؤهت  و كجػػػاز  بطػػػؿ حٌقػػػفيػػػك كا  ف الحػػػاكـ أك ككیمػػػو یكػػػ كا 
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ػػػ حػػػػؽٌ  سػػػقطیمكنػػػػو اإللػػػزاـ  كدان أك لػػػـمكجػػػ عرفػػػػان  عػػػد  یي  إذا أىمػػػؿ بمقػػػػدار  ر المحج 
 و إلى ثبلث سنیف.تعطیبلن لو كاألحكط األكلى مراعاة حقٌ 

ة باإلحیػػاء قصػد حصػػكلوت األكلكٌیػ فػي حصػكؿ حػػؽٌ  ال یعتبػػر  :933مسـ لة 
بئػران فػي  فمػك حفػر  بؿ یكفي قصد اإلحیاء كاالنتفاع بو بنفسو أك بمف ىك بمنزلتوت

بيػػػا مػػػف غیػػػرهت نعػػػـ لػػػك ارتحػػػؿ  یقضػػػي منيػػػا حاجتػػػو كػػػاف أحػػػؽٌ  مفػػػازة بقصػػػد أف
 و فتككف مباحة لمجمیع.حقٌ  سقطكأعرض عنيا 

 فػػػي صػػػدؽ إحیػػػاء المػػػكات مػػػف العمػػػؿ فیيػػػا إلػػػى حػػػد   دَّ بيػػػ ال :934مســـ لة 
 حظیػػرة كالبئػػر كالبسػػتاف كالمزرعػػة كال یصػػدؽ عمیيػػا أحػػد العنػػاكیف العػػامرة كالػػدار 

فػػي اإلحیػػاء بػػاختبلؼ  اعتبػػر  شػػاكؿ ذلػػؾت كلػػذلؾ یختمػػؼ مػػا كمػػا نػػاة كالنيػػر كالق
فػي  مػا ىػك معتبػر   في إحیاء البستاف كالمزرعة كنحكىمػا غیػر عتبر ت فما یالعمارة

ة تػابع لصػدؽ أحػد ىػذه العنػاكیف شاكميات كعمیو فحصكؿ األكلكیٌ  كما إحیاء الدار 
 في حصكليا یحكـ بعدميا. الشؾٌ كعند  تمداره كجكدان كعدمان  كنحكىا كیدكر 

تػػػوت نعػػػـ إذا أبػػػاح اإلعػػراض عػػػف الممػػػؾ ال یكجػػب زكاؿ ممكیٌ  :935مســـ لة 
اٌل  تكػو ممكػوكو لآلخریف فسبؽ إلیػو مػف تممٌ تممٌ  ؾ مالكػو فػاذا  فيػك یبقػى عمػى ممػكا 

  باذنو أك إعراضو عنو.ؼ فیو إاٌل التصرٌ  یجكز  مات فيك لكارثو كال
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ط ككػػذا المیػػاه بي : الطػػرؽ كالشػػكارع كالمسػػاجد كالمػػدارس كالػػر  المشػػتركاتالمػػراد ب
 كالمعادف عمى ما سیأتي.

فيػػػػك  :ؿا األكٌ نافػػػػذت أٌمػػػػ : نافػػػػذ كغیػػػػر الطریػػػػؽ عمػػػػى قسػػػػمیف :936مســــ لة 
ؼ ألحػد التصػرٌ  كالنػاس فیػو شػرع سػكاءت كال یجػكز  ى بالشارع العػاـٌ الطریؽ المسمٌ 

 ة أك غػرس أشػجار أك نصػب دٌكػ نيػر  أك شؽٌ   بئر في أرضو ببناء حائط أك حفر 

ف بلتػػو مػػف مكمٌ  عػػدَّ بػػأس بمػػا یي  ان بالمسػػتطرقیفت نعػػـ الیكػػف مضػػرٌ  لػػـ كنحػػك ذلػػؾ كا 
كنحكىػػػات  ا میػػػاه األمطػػػار فیػػػو المجػػػارم لتجتمػػػع فیيػػػ یشػػػؽٌ  ناتو كمنيػػػا أفكمحٌسػػػ

كنصػػب  كمنيػػا غػػرس األشػػجار  تیجعػػؿ فیػػو حاكیػػات األزبػػاؿ كالنفایػػات كمنيػػا أف
ت كأعمػػدة اإلنػػارة فػػي األمػػاكف المناسػػبة منػػو كمػػا ىػػك المتعػػارؼ بالنسػػبة بٌل ظىػػالمً 

بػأس  ا الو مٌمػىػذا كٌمػ الحاضػرت فػافٌ  إلى جممة مػف الشػكارع كالطػرؽ فػي العصػر 
 ان بالمستطرقیف. یكف مضرٌ  بو إذا لـ
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ة االسػػتفادة مػػف فضػػاء الطػػرؽ النافػػذة كالشػػكارع العاٌمػػػ یجػػكز  :937مســ لة 
ان بالمسػتطرقیف بكجػوت كلػیس ألحػد منعػو یكػف مضػرٌ  نحػكه إذا لػـ أك باحداث جناح

ف اسػػتكعب الجنػػاح عػػرض الطریػػؽ بحیػػث كػػاف  تالمقابمػػة ى صػػاحب الػػدار حتٌػػ كا 
مانعػػان عػػف إحػػداث جنػػاح فػػي مقابمػػو مػػا لػػـ یضػػع منػػو شػػیئان عمػػى جػػدارهت نعػػـ إذا 

 تبترکػػو یتػػرؾ االحتیػػاط فػػبلففػػي جػػكازه إشػػكاؿ  الجػػار  اسػػتمـز اإلشػػراؼ عمػػى دار 
ف قیؿ بجكاز   مثمو في تعمیة البناء في ممكو. كا 

فػاف كػاف  ـى دً انيػدـ أك ىيػ َـّ ثي  لك أحدث جناحان عمى الشارع العاـٌ  :938مس لة 
ف تإشػغاؿ ذلػؾ الفضػاء لمطرؼ اآلخػر   لـ یجزمف قصده تجدیده ثانیان  یكػف  لػـ كا 
 لو ذلؾ. مف قصده تجدیده جاز 

لمطػػرؼ   جػػاز عمػػى الطریػػؽ العػػاـٌ  لػػك أحػػدث شػػخص جناحػػان  :939مســ لة 
ؿ كػاف أعمػى مػف الجنػاح األكٌ سػكاء أ تفػي طرفػو إحداث جنػاح آخػر یضان أالمقابؿ 

ؿ مػف مػف اسػتفادة األكٌ  یكػكف مانعػان بكجػوو  ال بشػرط أف تأك أدنى منو أك مكازیان لو
 ان.جناحو كما ىك الحاؿ في الشكارع الكسیعة جدٌ 

نيػا كلػك بمحػاظ إشػغاؿ الفضػاء الػذم یحتػاج إذا كاف مانعان م ؾلو ذل یجكز  الك 
   .ؿ بحسب العادةإلیو صاحب الجناح األكٌ 

فػػتح  ة یجػكز إحػداث األجنحػػة عمػى الشػكارع العاٌمػػ كمػػا یجػكز  :941مسـ لة 
ككػػػذا فػػػتح الشػػػبابیؾ  تخػػػرل أـ الكانػػػت لػػػو بػػػاب أي فیيػػػا سػػػكاء أ ةاألبػػػكاب المسػػػتجدٌ 

 یكػف معتمػدان  سػاباط عمیيػا إذا لػـ ككػذا بنػاء تكالركازف عمیيا كنصب المیزاب فیيا
ذا ة كلػك مػف جيػة الظَّػان بالمػارٌ یكػف مضػرٌ  عمى حائط غیره مع عدـ إذنو كلـ بلـت كا 

 دَّ بيػ كالبػرد فػبل  كالكقایة مف الحرٌ  ینفعيـ مف جيةو  ىـ مف جيةو و كما یضرٌ فرض أنٌ 
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 كز لیكازف بیف الجيتیف كیراعي ما ىػك األصػمحت ككػذا یجػ األمر  مف مراجعة كليٌ 

مػػػف  في ؤمى ة مػػػع إحكػػػاـ أساسػػػو كبنیانػػػو كسػػػقفو بحیػػػث یيػػػنقػػػب سػػػرداب تحػػػت الجػػػادٌ 
 الثقب كالخسؼ كاالنيداـ.

أك  الػػذم ال یسػػمؾ منػو إلػػى طریػػؽ آخػػر  :النافػػذ الطریػػؽ غیػر  :941مســ لة 
)السػػػٌكة  ى بػػػمػػف جكانبػػػو الثبلثػػة كىػػك المسػػػمٌ  أرض مباحػػة لككنػػو محاطػػػان بالػػدكر 

التػػػي أبكابيػػػا مفتكحػػػة  د لمسػػػتطرقیو كىػػػـ أربػػػاب الػػػدكر ( عائػػػالمرفكعػػػة( ك)الدریبػػػة
االسػػتطراؽ  مػػف كػاف حػػائط داره إلیػػوت كىػك مشػػترؾ بیػػنيـ فػي حػػؽٌ  إلیػوت دكف كػػؿٌ 

عػػدد  لػو مشػػتركان بػیف جمػػیعيـ كیقػؿٌ یشػترككف فػػي اسػتطراقوت فیكػػكف أكٌ  مػػا بمقػدار 
یمػػا إذا فػػي كاحػػدت كىػػك ف ذك الحػػؽٌ  مػػا ینحصػػر مػػا قػػرب إلػػى آخػػره كربٌ الشػػركاء كمٌ 

 الدریبة بفتح باب كاحد إلیو. آخر  اختٌص 
یعمػػـ كػػكف الدریبػػػة عائػػدة لبعضػػيـ بالخصػػكص أك عائػػدة لمجمیػػػع  إذا لػػـىػػذا 

اٌل   بت أحكامو. ترتٌ عمى كجو التساكم أك التفاضؿ كا 
فیيػا أدخػػؿ  لمػف لػو بػاب فػي الدریبػة فػتح بػاب آخػر  یجػكز  ال :942مسـ لة 

 مػع االسػتئذاف فػي ذلػؾ ؿ أـ بدكنػوت إاٌل اب األكٌ البػ ؿ سػكاء مػع سػدٌ مف الباب األكٌ 
 . االستطراؽ في المكاف الثاني مف أرباب الدكر ف لو حؽٌ ممٌ 

لمػػف كػػاف حػػائط داره إلػػى الدریبػػة إحػػداث جنػػاح أك  یجػػكز  ال :943مســ لة 
فات فیيػػا ذلػػؾ مػػف التصػػرٌ  بنػػاء سػػاباط أك نصػػب میػػزاب أك نقػػب سػػرداب أك غیػػر 

نعػـ لػػو  ت بػاذنيـلػو فػتح بػاب إلیيػا لبلسػتطراؽ إاٌل  یجػكز   بػاذف أربابيػات كمػا الإاٌل 
أك  د التيكیػػػػةا فػػػػتح بػػػػاب ال لبلسػػػػتطراؽ بػػػػؿ لمجػػػػرٌ اؾ إلیيػػػػات كأٌمػػػػفػػػػتح ثقبػػػػة كشػػػػبٌ 
 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو. فبل تیخمك عف إشكاؿ االستضاءة فبل
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 مف أصحاب الدریبة استطراقيا كالجمػكس فیيػا مػف لكؿ   یجكز  :944مس لة 
د منيػػا إلػػى داره بنفسػػػو كعائمتػػو كضػػػیكفو ككػػذا التػػػردٌ  تمزاحمػػة المسػػػتطرقیف غیػػر 
ف كػػاف فػیيـ القي یتعٌمػ مػا ككػؿٌ  ػؽ بشػػؤكنو مػف دكف إذف بػاقي الشػركاء كا  رت كمػػف صَّ

 دكف رعایة المساكاة معيـ.
ة أحػػػػػد االنتفػػػػػاع مػػػػػف الشػػػػػكارع كالطػػػػػرؽ العاٌمػػػػػ لكػػػػػؿٌ  یجػػػػػكز  :945مســـــ لة 

یكػف مزاحمػان  لبیع أك الشراء أك نحػك ذلػؾ مػا لػـة أك اكالجمكس أك النكـ أك الصبل
زعاجو.  لممستطرقیفت كلیس ألحد منعو عف ذلؾ كا 

قػاـ عنػوت فػاف كػاف  َـّ ثيػ إذا جمػس أحػد فػي مكضػع مػف الطریػؽ :946مس لة 
ف كػػاف  لغیػػره أف مػػكس اسػػتراحة كنحكىػػا جػػاز جمكسػػو ج یشػػغؿ مكضػػع جمكسػػوت كا 

ینػػكم العػػكد كػػاف  و التیفاء غرضػػو أك أٌنػػلحرفػػة كنحكىػػا فػػاف كػػاف قیامػػو بعػػد اسػػ
ف كػاف قیامػو قبػؿ اسػتیفاء غرضػو ككػاف ناكیػان الحاؿ كذلؾ كلػیس لػؤلكٌ  ؿ منعػوت كا 
لغیػػػره إزاحتػػػو  یجػػػز  منػػػو فیػػػو متػػػاع أك رحػػػؿ أك بسػػػاط لػػػـ لمعػػػكد فعندئػػػذو إف بقػػػي

اٌل  شػػغاؿ ذلػػؾ المكضػػع كا   تنفسػػویػػكـ الفیمػػا إذا كػػاف فػػي  ترکػػو فػػاألحكط لزكمػػان  كا 
 فبل بأس بو. إذا كاف في یكـ آخر  اكأمٌ 

كػػػذلؾ  مزاحمػػػة الجػػػالس فػػػي مكضػػػع جمكسػػػو كمػػػا ال یجػػػكز  :947مســـ لة 
المعػاممیف  یحتاج إلیو لكضع متاعو ككقػكؼ ما مزاحمتو فیما حكلو قدر  یجكز  ال

یقعػػد حیػػث یمنػػع مػػف رؤیػػة متاعػػو أك كصػػكؿ المعػػاممیف  فیػػوت بػػؿ لػػیس لغیػػره أف
 إلیو.

عمػػػى مكضػػػع  ؿیظٌمػػػ ا أفالس لممعاممػػػة أك نحكىػػػلمجػػػ یجػػػكز  :948مســـ لة 
ة ة بثػػػػكب أك باریػػػة أك نحكىمػػػػات كلػػػیس لػػػػو بنػػػاء دٌكػػػػبالمػػػارٌ   یضػػػػرٌ  ال جمكسػػػو بمػػػا
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 كنحكىا فیو.
 : مكربأي  ؽ الشارع العاـٌ یتحقٌ  :949مس لة 

 القكافؿ في األرض المكات. د كمركر : كثرة االستطراؽ كالتردٌ لاألوّ 
ة ان لسػػػمكؾ عاٌمػػػػعان كتسػػػػبیمو تسػػػبیبلن دائمٌیػػػػ: جعػػػػؿ اإلنسػػػاف ممكػػػػو شػػػار الثـــاني

 ؿ الرجكع بعد ذلؾ.یقان كلیس لممسبٌ طر  و یصیر فانٌ  الناس 
: قیػػاـ شػػػخص أك جيػػػة بتخطػػػیط طریػػؽ فػػػي األرض المػػػكات كتعبیػػػده الثالـــث
 ة الناس.ریقان لسمكؾ عامٌ كجعمو ط
 مساكف.كال : إحیاء جماعة أرضان مكاتان كتركيـ طریقان نافذان بیف الدكر الرابع

لػوت كمػا إذا  حػدٌ  كاقعػان بػیف األمػبلؾ فػبل لػك كػاف الشػارع العػاـٌ  :951مس لة 
 أك أكثػػػػر  كانػػػػت قطعػػػػة أرض مػػػػكات بػػػػیف األمػػػػبلؾ عرضػػػػيا ثبلثػػػػة أذرع أك أقػػػػؿٌ 

ػػػػػ ة فػػػػػبلى أصػػػػػبحت جػػػػػػادٌ كاسػػػػػتطرقيا النػػػػػاس حتٌػػػػػ ؾ تكسػػػػػػیعيا بٌل یجػػػػػب عمػػػػػى المي
ف  ة. قت عمى المارٌ تضیٌ  كا 
 ص في كسط ممكػو أك مػف طػرؼ ممكػو المجػاكر ؿ شخكذا الحاؿ فیما لك سبٌ ك 

 الناس. لممؾ غیره مقداران لعبكر 
محػػػدكدان بػػػالمكات مػػػف أحػػػد طرفیػػػو أك  إذا كػػػاف الشػػػارع العػػػاـٌ  :951مســـ لة 

صػمة بػػو إحیػاء األراضػػي المتٌ  یجػػز  مػف خمسػػة أذرع لػـ كمیيمػا ككػػاف عرضػو أقػػؿٌ 
الفاصػؿ المشػتمؿ  یقػؿٌ  ال مػف مراعػاة أف دَّ بيػ بػؿ ال تقان عمػى حالػوبحیث یبقػى ضػیٌ 

عػف سػبعة أذرعت فمػك أقػدـ أحػد عمػى  یقؿٌ  ال كاألفضؿ أف تعمیو عف خمسة أذرع
 الزائد. لـز ىدـ المقدار  المذككر  إحیاء حریمو متجاكزان عمى الحدٌ 

حسػػب مػػا یػػراه مػػف المصػػمحة أف یكػػكف الفاصػػؿ   األمػػر ىػػذا إذا لػػـ یمػػـز كلػػيٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼغع 

اٌل  الػػذم  عمػػى الحػػدٌ  التجػػاكز  یجػػكز  ع أمػػره كالبػػا كجػػب اتٌ أزیػػد مػػف خمسػػة أذرع كا 
 نو.یعیٌ 

 ة عػػػف الطریػػؽ كلػػػـ یػػرج عػػػكدىـ إلیػػو جػػػاز إذا انقطعػػػت المػػارٌ  :952مســ لة 

اىـ أك ليجػرىـ إٌیػ كػاف ذلػؾ لعػدـ كجػكدىـ أك لمنػع قػاىر سػكاء أ تأحػد إحیػاؤه لكؿٌ 
 اه كاستطراقيـ غیره أك لغیرىا مف األسباب.إیٌ 

األمػػػر  ه مػػف دكف مراجعػػػة كلػػيٌ إحیػػػاؤ   فػػػبل یجػػكز اٌل بلن كا  ىػػذا إذا لػػـ یكػػػف مسػػبٌ 
 .عمی األحكط لزكمان 

عػػػف خمسػػػة أذرعت فػػػاف كػػػاف مسػػػٌببلن إذا زاد عػػػرض الطریػػػؽ  :953مســـ لة 
خراجػو عػف ككنػو طریقػانت كأٌمػ یجز  لـ  ا إذا كػاف غیػر ألحدو اقتطاع ما زاد عمیيػا كا 

بعػػػػض األحیػػػػاف  كلػػػػك فػػػػي ؿ فػػػػاف كػػػػاف الزائػػػػد مػػػػكردان السػػػػتفادة المسػػػػتطرقیفمسػػػػبٌ 
اٌل  یجز  كالحاالت لـ  العدـ.لزكمان  ففي جكازه إشكاؿ كاألحكط ذلؾ أیضان كا 
ي فػػي المسػػجد كینتفػػع منػػو د كیصػػمٌ یتعٌبػػ مسػػمـ أف لكػػؿٌ  یجػػكز  :954مســ لة 

 بمػا ال یناسػبوت كجمیػع المسػممیف فػي ذلػؾ شػرع سػكاءت كلػك االنتفاعات إاٌل  سائر ب
غیرىػػػا مػػػف األغػػػراض الراجحػػػة كالػػػدعاء سػػػبؽ كاحػػػد إلػػػى مكػػػاف منػػػو لمصػػػبلة أك ل

لغیره إزاحتو عف ذلؾ المكاف أك إزاحػة رحمػو عنػو  یجز  القرآف كالتدریس لـكقراءة 
سػكاء تكافػػؽ السػػابؽ مػع المسػػبكؽ فػي الغػػرض أك تخالفػػا  تكمنعػو مػػف االنتفػاع بػػو

ـ الطكاؼ عمى غیػره فػي المطػاؼ كالصػبلة عمػى فیوت نعـ یحتمؿ عند التزاحـ تقدٌ 
یترؾ االحتیاط لمسػابؽ بتخمیػة المكػاف لممسػبكؽ فػي  المساجد فبل في سائر رىا غی

 مثؿ ذلؾ.
مػػف سػبؽ إلػػى مكػاف لمصػػبلة فیػو منفػػردان فمػیس لمریػػد الصػػبلة  :955مسـ لة 
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زعاجػػػوت ك  فیػػػو جماعػػػةن  ف كػػػاف األكلػػػى لممنفػػػرد حینئػػػذو أفمنعػػػو كا  المكػػػاف  يیخمػػػ ا 
 . لمخیر اعان ككف منٌ ی الفارغان لصبلتو ك  لمجامع إذا كجد مكانان آخر 

المكػافت فػاف أعػرض عنػو إذا قاـ الجالس مف المسجد كفػارؽ  :956مس لة 
زعاجػوت  لغیره أف جاز  یأخذ مكانوت كلك عاد إلیو كقد أخذه غیره فمػیس لػو منعػو كا 
إزاحتػػػػو كأخػػػػذ مكانػػػػو  یجػػػػز  اكیػػػػان لمعػػػػكد فػػػػاف بقػػػػي رحمػػػػو فیػػػػو لػػػػـا إذا كػػػػاف نكأٌمػػػػ
ف ما فیمػا إذا سػیٌ  ت كالتركػولزكمػان نو إشكاؿ كاألحكط أخذ مكا یبؽ ففي جكاز  لـ كا 

 یجػز  نحكهت كلكف لػك أقػدـ عمػى أخػذه لػـ كاف خركجو لضركرة كتجدید الطيارة أك

 ؿ إزاحتو عنو عند العكد.لؤلكٌ 
المزاحمػة كاإلزعػاج بصػػدؽ السػبؽ إلػػى  العبػػرة فػي عػدـ جػػكاز  :957مسـ لة 

مكػػاف  مقػػدار  ؿي غي ٍشػػا یى ىػػا مٌمػػادة الصػػبلة كنحك بفػػرش سػػجٌ  یصػػدؽك المكػػاف عرفػػانت 
بمثػػػػؿ كضػػػػع الخمػػػػرة أك السػػػػبحة أك المشػػػػط أك  یصػػػػدؽالصػػػػبلة أك معظمػػػػو بػػػػؿ 

 .أیضان  السكاؾ كنحكىا
إذا كػاف بػػیف حجػزه مكانػان فػي المسػػجد كبػیف مجیئػو لبلسػػتفادة  :958مسـ لة 

لغیػره إشػغالو قبػؿ مجیئػو   جػاز - بحیث استمـز تعطیؿ المكػاف - منو طكؿ زمافو 
بحیػػػػث  كضػػػػعو فیػػػػو كاالسػػػػتفادة مػػػػف مكانػػػػو إذا كػػػػاف قػػػػد شػػػػغؿ المحػػػػؿٌ  كرفػػػػع مػػػػا

ئػػذو بػػؿ یكػػكف أمانػػة فػػي یضػػمنو الرافػػع حین الك  برفعػػوت یمكػػف االسػػتفادة منػػو إاٌل  ال
یكصػمو إلػى صػاحبوت ككػذا الحػاؿ فیمػا لػك فػارؽ المكػاف معرضػان عنػو  یده إلى أف

 مع بقاء حاجة لو فیو.
مػف األحكػاـت كیحتمػؿ  اجد فیمػا ذكػر فة كالمسػالمشػاىد المشػرٌ  :959مس لة 

األغػراض ـ الزیػارة كصػبلتيا عمػى غیرىمػا مػف منيػا تقػدٌ  فیما ىك مف قبیؿ المػزار 
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 ینبغي ترؾ مقتضى االحتیاط في مثمو. الراجحة عند التزاحـ فبل
ة السكف في المدارس لطالػب العمػـ كعدمػو تابعػاف لكیفٌیػ جكاز  :961مس لة 

 - كأىػالي البمػد أك األجانػب - ةكاقػؼ بطائفػة خاٌصػيا الكقؼ الكاقؼت فػاذا خٌصػ
 ة أك خصػػكص الفقػػو أك الكػػبلـ مػػثبلن كطػػالبي العمػػكـ الشػػرعیٌ  - أك بصػػنؼ خػػاٌص 

ليػػؤالء  یجػػكز  كمػػا ال تىػػذه الطائفػػة أك الصػػنؼ السػػكنى فیيػػا لغیػػر  یجػػكز  فػػبل -
ذلػؾ   إذا كػافي إاٌل االستقبلؿ في حیازة غرفة منيا مف دكف االسػتئذاف مػف المتػكلٌ 

بيػػػا  تيػػات كحینئػػػذو إذا سػػبؽ أحػػػد إلػػى غرفػػة منيػػػا كسػػكنيا فيػػػك أحػػؽٌ مقتضػػى كقفیٌ 
ف طالػػت المػػدٌ  لػػـ یزاحمػػو مػػا لغیػػره أف یجػػكز  و البمعنػػى أٌنػػ  ةت إاٌل یعػػرض عنيػػا كا 

یمزمػػو الخػػػركج بعػػػد  ة كخمػػػس سػػنیف مػػػثبلنت فعندئػػػذو ة خاٌصػػػإذا اشػػترط الكاقػػػؼ مػػدٌ 
 ة ببل ميمة.انقضاء تمؾ المدٌ 

 - ةصػػػػػػاؼ سػػػػػػاكنيا بصػػػػػػفة خاٌصػػػػػػإذا اشػػػػػػترط الكاقػػػػػػؼ اتٌ  :961مســــــ لة 
یكػػكف معػػیبلن أك یكػػػكف مشػػغكالن بالتػػدریس أك بالتحصػػیؿ أك بالمطالعػػػة أك  ال كػػأف

 جػػكاز  لزمػػو الخػػركج منيػػات كالضػػابط أفٌ  الصػػفة تمػػؾفػػاذا زالػػت عنػػو  - التصػػنیؼ

سػػكنى ال یجػكز  ع لكقػؼ الكاقػػؼ بتمػاـ شػرائطوت فػبلتػاب - حػدكثان كبقػاءن  - السػكنى
 لفاقدىا حدكثان أك بقاءن. 

مػف ة السػكنى لسػاكنيا بػالخركج لحكائجػو الیكمٌیػ یبطػؿ حػؽٌ  ال :962مس لة 
ف س كمػػػػابى ٍمػػػػالمػػػػأككؿ كالمشػػػػركب كالمى  یتػػػػرؾ فیيػػػػا رحػػػػبلنت كمػػػػا  لػػػػـ شػػػػاكؿ ذلػػػػؾ كا 

المتعارفػة  یكمان أك یكمیف أك أكثػرت ككػذلؾ األسػفار  یبطؿ بالخركج منيا لمسفر  ال
 أك أكثػػرت كالسػػفر  أك شػػيریف أك ثبلثػػة أشػػير  ة مػػف الػػزمف كشػػير التػػي تشػػغؿ مػػدٌ 

ة العػػكد كبقػػاء رحمػػو أك الزیػػارة أك لمبلقػػاة األقربػػاء أك نحػػك ذلػػؾ مػػع نٌیػػ إلػػى الحػػجٌ 
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مػػف صػػدؽ عنػػكاف  دَّ بيػػ تنػػاؼ شػػرط الكاقػػؼت نعػػـ ال لػػـ بػػأس بيػػا مػػا كمتاعػػوت فػػبل
دـ صػدؽ العنػػكاف ة طكیمػة بحیػث تكجػب عػسػاكف المدرسػة عمیػوت فػاف كانػت المػػدٌ 

 و.عمیو بطؿ حقٌ 
الكاقػػؼ البیتكتػػة فػػي المدرسػػة فػػي لیػػالي التحصػػیؿ  إذا اعتبػػر  :963مســ لة 

 .وبطؿ حقٌ  ة أك في جمیع المیالي فبات ساكنيا في مكاف آخر خاصٌ 
 إذا لمسػػاكف فػػي غرفػػة منػػع غیػػره عػػف مشػػاركتو إاٌل  یجػػكز  ال :964مســ لة 

 ة لسكنى طالب كاحد.تيا معدٌ یٌ كانت الحجرة حسب الكقؼ أك بمقتضى قابم
ة لسػػػػػكنى الفقػػػػػراء أك الغربػػػػػاء ط كىػػػػػي المسػػػػػاكف المعػػػػػدٌ بي الػػػػػر   :965مســـــ لة 

 . كركالمدارس في جمیع ما ذي 
كدجمػػة كالفػرات كمػػا شػػاكميمات  الكبػار  میػػاه الشػطكط كاألنيػػار  :966مسـ لة 

كػػذا التػػي جػػرت بنفسػػيا مػػف العیػػكف أك السػػیكؿ أك ذكبػػاف الثمػػكج ك  كىكػػذا الصػػغار 
أم  - مػف األنفػاؿتعػٌد رة مف الجباؿ أك في أراضي المكات كنحكىا العیكف المتفجٌ 

منيػا شػیئان بآنیػة أك حػكض  كلكػف مػف حػاز  - (عمیػو السػبلـ)يا مممككػة لئلمػاـ أنٌ 
 . فرؽ في ذلؾ بیف المسمـ كالكافر مف غیر  تكو ممكوأك غیرىما كقصد تممٌ 

اجتمػع بنفسػو فػي مكػاف بػبل یػد  أك غیره لػك ماء مف مطر  كؿٌ  :967مس لة 
كػو فمف حػازه بانػاء أك غیػره كقصػد تممٌ  تةة عمیو فيك مف المباحات األصمیٌ خارجیٌ 

 في ذلؾ. ممكو مف دكف فرؽ بیف المسمـ كالكافر 
بنفسػػيا  ال یػػكف كالقنػػكات التػػي جػػرت بػػالحفر كالع میػػاه اآلبػػار  :968مســ لة 

 كف إذف مالكيا.ؼ فیيا بدألحد التصرٌ  ممؾ لمحافرت فبل یجكز 
و فػي كػاف بشػقٌ سػكاء أ بػار الك نيػران مػف بعػض األنيػار  إذا شؽٌ  :969مس لة 
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و فػي المػكات بقصػد إحیائػػو نيػران ممػؾ مػا یػدخؿ فیػو مػػف أرض مممككػة لػو أك بشػقٌ 
 كو.الماء إذا قصد تممٌ 

 مػػػنيـ بمقػػػدار  ممػػػؾ كػػػؿٌ  دیفألشػػػخاص متعػػػدٌ  إذا كػػػاف النيػػػر  :971مســـ لة 

ة اشػػترككا فػػي بالسػػكیٌ  مػػنيـ مػػف النيػػر  ة كػػؿ  ف كانػػت حٌصػػتو مػػف النيػػرت فػػاحٌصػػ
ف كانػػػػت بالتفػػػػاالمػػػػاء بالسػػػػكیٌ  نسػػػػبة  عي بىػػػػتٍ تى  كت ممكػػػػكا المػػػػاء بتمػػػػؾ النسػػػػبةت كالة كا 

 استحقاؽ الماء نسبة استحقاؽ األراضي التي تسقى منو.
األمػػكاؿ  حكػـ سػػائر  المشػترؾ حكمػػو المػػاء الجػػارم فػي النيػػر  :971مسـ لة 

 ؼ فیو بدكف إذف الباقیف.كاحد مف الشركاء التصرٌ  لكؿٌ  یجكز  المشتركةت فبل
كقػت  یقضػي حاجتػو منػو فػي كػؿٌ  شػركائو أف منيـ لسػائر  كعمیو فاف أباح كؿٌ 

 لو ذلؾ. شاء جاز  مقدار  كزماف كبأمٌ 
فػػاف تراضػػكا بالتنػػاكب  كتشػػاجر  إذا كقػػع بػػیف الشػػركاء تعاسػػر  :972مســ لة 

اٌل  اـ أك السػاعاتكالميایاة باألٌیػ  تیص مػف تقسػیمو بیػنيـ بػاألجزاء فػبل محػفيػكت كا 
 دة متسػػاكیة كیجعػػؿ لكػػؿ  حدیػػدة مػػثبلن ذات ثقػػكب متعػػدٌ  تكضػػع فػػي فػػـ النيػػر  بػػأف

یجػػػػرم فػػػػي الثقبػػػػة  مػػػػنيـ مػػػػا توت كیكصػػػػؿ كػػػػؿٌ حٌصػػػػ مػػػػنيـ مػػػػف الثقػػػػكب بمقػػػػدار 
ثمثػػان كالثالػػث  ة أحػػدىـ سدسػػان كاآلخػػر ة بػػو إلػػى سػػاقیتوت فػػاف كانػػت حٌصػػالمختٌصػػ

انت فمصػػاحب السػػدس ثقػػب كاحػػد كلصػػاحب الثمػػث ثقبػػاف كلصػػاحب النصػػؼ نصػػف
 ة.ثبلثة ثقكب فالمجمكع ستٌ 

القسمة بحسب األجزاء الزمة لػیس ألحػدىـ الرجػكع عنيػا بعػد  :973مس لة 
 الممتنع منيـ عمیيا. قسمة إجبارت فاذا طمبيا أحد الشركاء أجبر  يكىكقكعيات 

مػنيـ الرجػكع  لكػؿ   لیسػت ببلزمػةت فیجػكز  ا القسمة بالميایػاة كالتنػاكب فيػيأمٌ ك 
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ف ضػػػمف  تنكبتػػػو یسػػػتكؼ اآلخػػر  كلػػػـ ى فیمػػا إذا اسػػػتكفى تمػػػاـ نكبتػػوعنيػػا حتٌػػػ كا 
 ما استكفاه بالمثؿ. المستكفي حینئذو مقدار 

أك نحػػػك  إذا اجتمعػػت أمػػبلؾ عمػػى مػػاء عػػیف أك كاد أك نيػػر  :974مســ لة 
 لػیس ألحػد مػنيـ إحػداث سػدٌ السػقي منػوت ك  ذلؾ مف المشتركات كاف لمجمیػع حػؽٌ 

 احتیاج الباقیف. و أك ینقصو عف مقدار فكقيا لیقبض الماء كمٌ 
اٌل ك  ـ األسػػػػبؽ  قػػػػدٌ عندئػػػػذو فػػػػاف كفػػػػى المػػػػاء لمجمیػػػػع مػػػػف دكف مزاحمػػػػة فيػػػػكت كا 

اٌل  ـى ًمػػفاألسػػبؽ فػػي اإلحیػػاء إف كػػاف كعي  ـ األعمػػى فػػاألعمى كاألقػػرب  قػػدٌ السػػابؽت كا 
المممككػػػة  نيػػػرت ككػػػذا الحػػػاؿ فػػػي األنيػػػار فػػػاألقرب إلػػػى فكىػػػة العػػػیف أك أصػػػؿ ال

اٌل فيػػك ة مػف الشػطكطت فػػاف كفػى المػاء لمجمیػع المنشػقٌ   - ـ األسػبؽ فاألسػػبؽ قػدٌ كا 
إف كػػػاف ىنػػػاؾ سػػػابؽ  -  اآلخػػػر نيػػػر  نيػػػره أسػػػبؽ مػػػف شػػػؽٌ  : مػػػف كػػػاف شػػػؽٌ أم

اٌل ـى مً كالحؽ كعي   یمیو كىكذا. ما َـّ ثي  یحتاج إلیو ما  فیقبض األعمى بمقدار ت كا 
صػبلحو كنحكىمػا عمػى الجمیػع بنسػبة  تنقیة النيػر  :975مس لة  المشػترؾ كا 

 ـ عمػػػى ذلػػػؾ إاٌل دً ٍقػػػیي  ا إذا لػػػـكأٌمػػػ تمیف عمػػػى ذلػػػؾ باختیػػػارىـدً ٍقػػػممكيػػػـ إذا كػػػانكا مي 
ٌِ  یجبػػػر  الػػبعض لػػػـ  باذنػػػوت ؼ فیػػػو لغیػػػره إاٌل التصػػرٌ  یجػػػكز  ق الالممتنػػعت كمػػػا أٌف

ذا أذف ليػػػـ بالتصػػػػرٌ   إذا كػػػػاف نػػػػة إاٌل ك مػػػػف المؤ  توؼ فمػػػػیس ليػػػػـ مطالبتػػػػو بحٌصػػػػكا 
 تو.ده ببذؿ حصٌ إقداميـ بطمبو كتعيٌ 

 كغیػرهت ككػاف إقػداـ غیػر  مشػتركان بػیف القاصػر  إذا كػاف النيػر  :976مس لة 

ذلػؾت كجػب  بدكنػو أك لغیػر  قدرتػو ا لعػدـإمٌ  فان عمى مشاركة القاصر متكقٌ  القاصر 
كنحكىمػا  یػة كالتعمیػر إشػراكو فػي التنق - مراعػاةن لمصػمحتو -  القاصػر عمى كليٌ 
 تو.حصٌ  بمقدار  نة مف ماؿ القاصر ك كبذؿ المؤ 
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 حػػى   بػػاذف صػػاحب الرَّ تحكیػػؿ مجػػراه إاٌل  لػػیس لصػػاحب النيػػر  :977مســ لة 
المغركسػػة عمػػػى  أیضػػان مػػف األشػػػجار  حػػػى  الرَّ  المنصػػكبة عمیػػو باذنػػػوت ككػػذا غیػػر 

 حافتیو كغیرىا. 
غیػػره عػػف رعػػي مكاشػػیو كیمنػػع لػػیس ألحػػد أف یحمػي المرعػػى  :978مســ لة 

ت نعػػػـ لػػػػكليٌ  لػػػو أف كػػػكف المرعػػػػى ممكػػػان لػػػػو فیجػػػػكز ی  أفإاٌل    رمػػػػاأل یحمیػػػػو حینئػػػػذو
 تقتضیو المصمحة. ة كیمنع مف الرعي فیيا حسب مایحمي المراعي العامٌ  أف

 :لمعادف مف األنفاؿ كىي عمى نكعیفا :979مس لة 
كػبعض معػادف المعادف الظػاىرةت كىػي المكجػكدة عمػى سػطح األرض  :لاألوّ 

 كالكبریت كالنفط كنحكىا. الممح كالقیر 
ؼ ا یتكٌقػػػػالمعػػػػادف الباطنػػػةت كىػػػي المكجػػػػكدة فػػػي بػػػػاطف األرض مٌمػػػ :الثـــاني

 ة.كذلؾ كغالب معادف الذىب كالفضٌ  استخراجيا عمى الحفر 
یػرانت كیبقػى البػاقي عمػى منيا شیئان ممكو قمیبلن كػاف أك كث فمف حاز  :كلىا األي أمٌ 
 حالو. 
( ُُْٗـ فػي المسػػألة )ؾ باالسػتخراج عمػى تفصػیؿ تقػدٌ مىػمٍ فيػي تي  :الثانیػة اأٌمػك 

 . یبم  نیميا فيك یفید فائدة التحجیر كلـ ا إذا حفر مف كتاب الخمست كأمٌ 
ؼ فػي األرض بایجػاد لػو اسػتخراج معػدف إذا تصػرٌ  مف یجػكز  :981مس لة 
كیمو عمػى إتمػاـ العمػؿ أك ك  الشرعيٌ مو أجبره الحاكـ أىممو كعطٌ  َـّ ثي  ماتوبعض مقدٌ 

یمزمػػػػو أحػػػػد  َـّ ثيػػػػ یػػػػزكؿ عػػػػذره نػػػػوت كلػػػػك أبػػػػدل عػػػػذران أميمػػػػو إلػػػػى أفأك رفػػػػع یػػػػده ع
 األمریف.

كانػػت قریبػػة ؾ باحیػػاء األرض سػػكاء أمىػػمٍ المعػػادف الباطنػػة ال تي  :981مســ لة 



 عػع/  كتاب المشتركات

إلػى مف السطح أـ كانت بعیدة عنو في األعماؽ كمعظـ معػادف الػنفط المحتاجػة 
ع األرض بىػػػتٍ تى  شػػػاكميات فيػػػي عمػػػى التقػػػدیریف ال لیيػػػا أك مػػػازائػػػد لمكصػػػكؿ إ  حفػػػرو 
 ؾ باحیائيا.مى مٍ تي  كال

اسػػػػتخرجو منػػػو كلػػػػؾ ) :أرض المعػػػدف كقػػػػاؿ لغیػػػره لػػػػك حفػػػر  :982مســـ لة 
تو بعنػػػكاف الجعالػػػة فػػػاف كػػػاف بعنػػػكاف اإلجػػػارة بطػػػؿت كفػػػي صػػػحٌ  (نصػػػؼ الخػػػارج

 .یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو فبل تإشكاؿ
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 والقرض كتاب الدین

بسػػػػبب مػػػػف  ة شػػػػخص آلخػػػػر الثابػػػػت فػػػػي ذٌمػػػػ يٌ المممػػػػكؾ الكٌمػػػػ : الػػػػدیف ىػػػػك
كلآلخػػر )الػػػدائف(  ()المػػدیف( كتػػػو بػػو )المػػدیكفیقػػاؿ لمػػف اشػػتغمت ذمٌ ت ك األسػػباب

نة إلنشػػاء اشػػػتغاؿ ا معاممػػة متضػػمٌ سػػبب الػػدیف إٌمػػكیطمػػؽ الغػػریـ عمیيمػػا معػػانت ك 
ػػالذٌمػػ ان ٌیػػاإلجػػارة مػػع كػػكف األجػػرة كمٌ ة ك ـ كالنسػػیئمى ة بػػو كػػالقرض كالضػػماف كبیػػع السَّ

ٌمػة كالنكاح مع جعػؿ الصػداؽ كػذلؾت ك في الذمٌ  ا غیرىػا كمػا فػي أركش الجنایػات ا 
 .ـ المتمفات كنفقة الزكجة الدائمة كنحكىایى كقً 

 .ة بالقرضأحكاـ مختصٌ ك لو أحكاـ مشتركة ك 

 دینأحكام ال
 :ؿا مؤٌجػٌمػكا   تدىك ما لیس ألدائو كقت محػدٌ ك  :ا حاؿٌ مٌ الدیف إ :983مس لة 

ػ یكػكف تعیػػیف األجػؿ تػػارةن كىػك بخبلفػوت ك  النسػػیئة ـ ك مى بجعػؿ المتػػداینیف كمػا فػػي السَّ
 .رة في الدیةخرل بجعؿ الشارع كالنجكـ كاألقساط المقرٌ أي ك 
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اشػتراطو فػػي ضػمف عقػد الـز أك جػػائزت ب ؿ الػػدیف الحػاؿٌ یتأٌجػ :984مسـ لة 
لػو  تجػز  مػثبلن لػـ ة شػير لمػدٌ  حاؿٌ اشترط عمیو تأجیؿ دینو الفمك اشترل منو شیئان ك 

 .فسخ العقد كیسقط الشرطیي   أفالمطالبة بو قبؿ ذلؾ إاٌل 
األجػػػؿ یجػػب عمػػػى  قػػػد حػػؿٌ بلن ك  أك مػػؤجٌ إذا كػػػاف الػػدیف حػػػااٌلن  :985مســ لة 

مو تسػػم  لػػدائف كمػػا یجػػب عمػػى الػػدائف أخػػذه ك أداؤه عنػػد مطالبػػة ا المػػدیكف المكسػػر 
ؿ قبػػػؿ حمػػػكؿ ا الػػػدیف المؤٌجػػػأٌمػػػتػػػوت ك یػػػ  ذمٌ المػػػدیكف بصػػػدد أدائػػػو كتفر  إذا صػػػار 

ان حٌقػػػ ان لػػو فقػػط ال إذا كػػاف التأجیػػؿ حٌقػػالمطالبػػة بػػػو إاٌل  األجػػؿ فمػػیس لمػػدائف حػػؽٌ 
ع المػدیف بأدائػػو أـ ىػػؿ یجػب عمػػى الػدائف القبػػكؿ لػك تبػػرٌ لممػدیف أك ليمػػا جمیعػانت ك 

لػػػو  فػػػافٌ  تان لػػػو أك ليمػػػا معػػػان  إذا كػػػاف التأجیػػػؿ حٌقػػػعمیػػػو ذلػػػؾ إاٌل  أفٌ  الصػػػحیح، ال
 .متناع عف القبكؿ قبؿ حمكؿ األجؿحینئذو اال

إذا امتنػػػع الػػػدائف عػػػف أخػػػذ الػػػدیف عنػػػد حمكلػػػو أجبػػػره الحػػػاكـ  :986مســـ لة 
مو إلػػى سػػم  یي  مػػو أفإجبػػاره ف ر لػػك تعػػذٌ عمیػػو لػػك طمػػب منػػو المػػدیكف ذلػػؾت ك  الشػػرعيٌ 

 حػػذكر یکػف لػػو م إذا لػػـىػػؿ یجػب عمػػى الحػاكـ القبػػكؿ ت ك الحػاكـ كقػػد فرغػت ذٌمتػػو

یقبمػػو بقػػي  لكصػػكؿ إلػػى الحػػاكـ أك لػػـایمكػػف  لػػك لػػـك  تاألحػػكط لزكمػػان ذلػػؾ ،منػػو
یأخػػذه الػػدائف أك مػػف یقػػكـ مقامػػوت كلػػك كػػاف الػػدائف غائبػػان  تػػو إلػػى أفالػػدیف فػػي ذمٌ 

 .ـتو جرل عمیو ما تقدٌ أراد المدیكف تفری  ذمٌ إلیو ك یمكف إیصاؿ الماؿ  كال
تػػان ان أـ كػػاف میٌ كػػاف حٌیػػسػػكاء أ الغیػػر  ع بػػأداء دیػػفالتبػػرٌ  یجػػكز  :987مســ لة 

بػػو بػػاذف المػػدیف أك بدكنػػو ع یكػػكف التبػػرٌ  ال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف أفتػػو بػػوت ك تبػػرأ ذمٌ ك 
ف بػػػػؿ ك  ب القبػػػػكؿ عمػػػػى مػػػػف لػػػػو الػػػػدیف یجػػػػ الت كلکػػػػف منعػػػػو المػػػػدیف عػػػػف ذلػػػػؾا 

 مة عمیو لك امتنع عنو.األحكاـ المتقدٌ  جرمت الك 
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نٌ نو المدیف ك ف الدیف في ما عیٌ ال یتعیٌ  :988مس لة  ف بقػبض الػدائف ما یتعػیٌ ا 
تػػػو تبقػػػى ذمٌ مػػػؼ قبػػػؿ قبضػػػو فيػػػك مػػػف مػػػاؿ المػػػدیف ك ت فمػػػك تأك مػػػف یقػػػكـ مقامػػػو

 .مشغكلة بو
یخػػرج الػػدیف مػػف أصػػؿ مالػػوت األجػػؿ ك  إذا مػػات المػػدیف حػػؿٌ  :989مســ لة 

ذا ك  لكرثتػػػػو مطالبتػػػػو قبػػػػؿ انقضػػػػاء لػػػػیس مػػػػات الػػػػدائف بقػػػػي األجػػػػؿ عمػػػػى حالػػػػو ك ا 
مػػػػات الػػػػزكج قبػػػػؿ حمكلػػػػو بلن ك فمػػػػك كػػػػاف صػػػػداؽ المػػػػرأة مػػػػؤجٌ عمػػػػى ىػػػػذا األجػػػػؿت ك 

و لػیس ىذا بخبلؼ مػا إذا ماتػت الزكجػة فاٌنػت الزكجة مطالبتو بعد مكتوت ك استحقٌ 
یمحػػؽ بمػكت الػػزكج طبلقػو إذا كػػاف اشػػتراط لكرثتيػا المطالبػػة قبػؿ حمػػكؿ األجػؿت ك 

و ة كمػا لعٌمػٌیػمػع بقػاء الزكج التػأخیر  التأجیؿ في أداء الصداؽ منصرفان إلى جػكاز 
 .الغالب

ك إلػػى كرثتػػو یػػئس مػػف الكصػػكؿ إلیػػو أإذا فقػػد المػػدیف دائنػػو ك  :991مســ لة 
 یسػتجیز  أف لزكمػان  األحػكطصػدقة عنػوت ك  یو إلى الفقیػر یؤدٌ  في المستقبؿ لزمو أف

ففػي ذلػؾ الحػاكـ الشػػرعيٌ  م یػػؤدٌ  أف األكلػىاألحكط ان فػیكػف الػدائف ىاشػػمیٌ  لػـ ت كا 
ؿ الكصػػػكؿ إلیػػو أك إلػػى كرثتػػػو ا إذا احتمػػأٌمػػت ك الياشػػميٌ   المػػدیكف دینػػو إلػػى غیػػػر

یجػده أكصػػى بػػو  لػػـ فػػاف تالفحػػص عنػوك  قػػد األمػؿ فػػي ذلػػؾ لزمػو االنتظػػار یف كلػـ
ذا كػاف الػدائف مفقػكدان عػف أىمػو كجػب تسػمیـ ت ك ى یجػيء لػو طالبػوعند الكفػاة حتٌػ ا 

 بػػؿ یجػػكز ت سػػنیف مػػف غیبتػػو عشػػر  خبػػره بعػػد مضػػيٌ  نػػو إلػػى كرثتػػو مػػع انقطػػاعیٍ دى 

مػػع كقػػكع جػػزء مػػف  ةأربػػع سػػنیف إذا فحػػص عنػػو فػػي ىػػذه المػػدٌ  ذلػػؾ بعػػد مضػػيٌ 
 .الفحص باذف الحاکـ الشرعيٌ 

ف كاف أقؿٌ ك  بیع الدیف بماؿ خارجيٌ  یصحٌ  :991مس لة  یسػتمـز  لػـ منو مػا ا 
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نػع بػیف فػرؽ فػي الم ف مثمو إذا كانػا دینػیف قبػؿ العقػدت كالبیعو بدی یصحٌ  كال تالربا
لػػك كانػػا دینػػیف بالعقػػد بطػػؿ فػػي میف كمختمفػػیفت ك یف كمػػؤجٌ العقػػد حػػالٌ  ككنيمػػا حػػیف

دینػان بالعقػد  اآلخػر میف كصٌح في غیرىمات كلك كاف أحدىما دینان قبػؿ العقػد ك المؤجٌ 
اٌل بلن بطػؿ ك كاف الثاني مػؤجٌ فاف  ة مػف دكف تأجیػؿ فػي ان فػي الذٌمػٌیػبػأف كػاف كمٌ  - ا 
 بیعػػو مػػف غیػػر  یجػػكز  و الفاٌنػػ تبػػؿ حمكلػػوفیػػو ق ـً مى ٍسػػ فػػي بیػػع المي إاٌل  صػػحٌ  - دفعػػو

مػػف بائعػػو مطمقػػان عمػػى بائعػػو بعػػد حمكلػػو ك  بیعػػو مػػف غیػػر  ز یجػػك بائعػػو مطمقػػانت ك 
 .ـتفصیؿ تقدٌ 

ىػػػك ؿ بنقصػػػاف مػػػع التراضػػػيت ك المؤٌجػػػتعجیػػػؿ الػػػدیف  یجػػػكز  :992مســـ لة 
ؿ ال زیػػػادة أجػػػؿ المؤٌجػػػك  تأجیػػػؿ الحػػػاؿٌ  یجػػػكز  )تنزیػػػؿ الػػػدیف(ت كال ى بػػػػالػػػذم یسػػػمٌ 
دة المطمكبػػة فػػي ثمػػف مبیػػع مػػػثبلن ص منػػو بجعػػؿ الزیػػاقػػد یػػتخمٌ و ربػػات ك بزیػػادة ألٌنػػ

یبیػع الػدائف مػف  ف شرطان عمػى البػائعت بػأفإلى أجؿ معیٌ  التأخیر كیجعؿ التأجیؿ ك 
یطالػػػب  ال دینػػػاران عمػػػى أف بخمسػػػة عشػػػر  دنػػػانیر یسػػػاكم عشػػػرة  المػػػدیف مػػػثبلن مػػػا

یخمػك عػف اإلشػكاؿ كاألحػكط  و اللكٌنػك رم بالدیف الذم عمیو إلى كقػت كػذات المشت
یككف قیمتػو خمسػة  ما إذا باع المدیكف مف الدائف مامثمو لزكمان االجتناب عنوت ك 

 .الدیف إلى كقت كذا تأخیر شارطان عمیو  دیناران بعشرة دنانیر  عشر 
ػت فاذا كاف الثنیف دیف مشترؾ عمى ذً قسمة الدیف ال تجكز  :993مس لة   ـً مى

يمػا باعػا مػاالن مشػتركان بینيمػا مػف أشػخاص نٌ أت كمػا إذا افترضػنا دةأشخاص متعػدٌ 
بعػد التعػدیؿ  ما الػدیف بینيمػاقٌسػ َـّ ثي  عمى أشخاص ثيما دینان عدیدة أك كرثا مف مكرٌ 

یبقػى ت ك یصػحٌ  لػـ ة البػاقي لآلخػر ما في ذٌمػك ة بعضيـ ألحدىما فجعبل ما في ذمٌ 
دیػف مشػترؾ عمػى كاحػد ففػي  الػك كػاف ليمػعمى االشػتراؾ السػابؽ بینيمػات ك  الدیف
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ة فػػي ذٌمػػ ة اآلخػػر تبقػػى حٌصػػف لػػو ك تو منػػو فیتعػػیٌ یسػػتكفي أحػػدىما حٌصػػ أف جػػكاز 
 .(ُُٔ) في المسألة في كتاب الشركة  المدیف إشكاؿ كما مرٌ 

فػكران عنػد مطالبػة الػدائف  یجػب عمػى المػدیف أداء الػدیف الحػاؿٌ  :994مس لة 
عقػاره أك مطالبػػة غریمػو أك استقراضػػو متاعػػو أك عمیػػو كلػك ببیػػع سػمعتو ك  قػدر  إف
عمیػو بػذلؾ فيػؿ یجػب  یقػدر  ا إذا لػـأمٌ ان عمیو أك إجارة أمبلكوت ك یكف حرجیٌ  لـإذا 

ذلػػػؾ خصكصػػػان فیمػػػا لزكمػػػان ، األحػػػكط ب البلئػػػؽ بحالػػػو كاألداء منػػػوعمیػػػو التكٌسػػػ
   .حینئذو  یجبب بؿ فیمف شغمو التكسٌ ؼ ك یحتاج إلى تكمٌ  ال

ؿ سػػػػكناه كثیابػػػػو المحتػػػػاج إلیيػػػػا كلػػػػك لمتجٌمػػػػ دار  ـ یسػػػػتثنى مػػػػف ذلػػػػؾ بیػػػػعنعػػػػ
 الضػابط ىػك كػؿٌ یحتاج إلیو كلػك بحسػب حالػو كشػؤكنوت ك  انحك ذلؾ ممٌ ارتو ك كسیٌ 
ة أك كشػػدٌ  لػػكاله لكقػػع فػػي عسػػر  كػػاف بحیػػثاحتػػاج إلیػػو بحسػػب حالػػو كشػػرفو ك  مػػا

 .حزازة كمنقصة
أداء فػػي  كصػػرفو  مػػا  إذا کػػاف سػػبب الػػدیف غصػػب مػػاؿ الغیػػر ىػػذا فػػي غیػػر 

فػي  سػتثناء المػذکكر فاٌنو یشػکؿ ثبػكت اال تالسکنی كنحكه دار اشتراه مف  ثمف ما
 االحتیاط.مقتضی یترؾ مراعاة  فبل مثموت

ت فمػػك دالمتعػػدٌ سػػتثناء ىػػذه األشػػیاء بػػیف الكاحػػد ك ال فػػرؽ فػػي ا :995مســ لة 
شػػرفو منيػػا لسػػكناه كلػػك بحسػػب حالػػو ك  احتػػاج إلػػى كػػؿ  دة ك متعػػدٌ  كانػػت عنػػده دكر 

یحػػػتج إلػػػى  ارة كنحكىػػػات نعػػػـ إذا لػػػـكػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي السػػػیٌ منيػػػات ك  یبػػػع شػػػیئان  ـلػػػ
كجػػػػب عمیػػػػو بیػػػػع الزائػػػػد أك بیعيػػػػا  یحتػػػػاج إلیػػػػو ابعضػػػػيا أك كانػػػػت داره أزیػػػػد مٌمػػػػ

 .ا یمیؽ بحالواشتراء ما ىك أدكف ممٌ ك 
و ػػػػػػخػػػػرل یمكنأي  كانػػػػت بیػػػػده دار مممككػػػػة ك  إذا كانػػػػت لػػػػو دار  :996مســــ لة 
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یكػػف فػػي ذلػػؾ حػػرج  كلػػـ - كمػػا إذا كانػػت مكقكفػػة تنطبػػؽ عمیػػو - اػػػػالسػػكنى فیي
یبیػػع داره المممككػػة ألداء  یػػده عنيػػا كجػػب عمیػػو أف معػػرض قصػػر ال فػػي عمیػػو ك 
 .دینو

ت ان السكنى في أداء الدیف مػا داـ المػدیكف حٌیػ ما ال تباع دار إنٌ  :997مس لة 
 .سكناه تباع كتصرؼ في الدیف دار   یترؾ غیر فمك مات كلـ

و نحكىػػا مػػف مسػػتثنیات الػػدیف أٌنػػك  المقصػػكد مػػف كػػكف الػػدار  :998 لة مســ
قضػى ا لػك رضػي ىػك بػذلؾ ك أٌمػیجب عمیو ذلػؾت ك  عمى بیعيا ألدائو كال یجبر  ال

 .یرضى ببیع داره ال فلمدائف أخذه ك إف كاف ینبغي لو أ بو دینو جاز 
دیف زائػدة عمػى مسػتثنیات الػ عقػار لػك كانػت عنػده بضػاعة أك  :999مس لة 

ت جػب عمیػو بیعيػا باألقػٌؿ ألداء دینػوة ك مػف قیمتيػا السػكقیٌ   بأقؿٌ تباع إاٌل  يا اللكنٌ ك 
 فػي حػاؿ یقبػؿ بػو العقػبلء إاٌل  فاحش ال اكت بیف القیمتیف بمقدار نعـ إذا كاف التف
 .الضركرة لـ یجب

ـ عمػى الػدائف األداء یحػر  كما ال یجب عمى المدیف المعسػر  :1111مس لة 
 .ة إلى المیسرةرى ظً كالنَّ  بؿ عمیو الصبر  تلبة كاالقتضاءإعساره بالمطا

ة ت بػػؿ یجػػب نٌیػػلػػدائف مػػع القػػدرة عمػػى األداء حػػراـمماطمػػة ا :1111مســ لة 
 .ف منویككف مف قصده األداء عند التمكٌ  بأف القضاء مع عدـ القدرة عمیو أیضان 

 أحكام القرض
بقیمتػػو إف ف مثمٌیػػان ك ف فػػي الذٌمػػة بمثمػػو إف كػػابالضػػما تممیػػؾ مػػاؿ آلخػػر  : كىػػك
 ؾ )المقترض( ك)المستقرض(.م  مى تى كلممي  (المقرض) ؾم  مى ممي ل :یقاؿانت ك كاف قیمیٌ 
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كراىتػو مػع الحاجػة  یكره االقتراض مػع عػدـ الحاجػة كتخػؼٌ  :1112مس لة 
األحػكط تػزكؿت ك  ت إلى أفت خفٌ ما اشتدٌ كمٌ ت الكراىةت ك دٌ ت الحاجة اشتما خفٌ كمٌ ك 

 ب حصػكلو عػدـ االسػتدانة إاٌل لػـ یترٌقػده ما یػكفي بػو دینػو ك یكف عن لمف لـلزكمان 
 .لضركرة أك مع عمـ المستداف بحالوعند ا

الحاجػة  ما لػذكمات األكیػدة سػیٌ إقراض المؤمف مػف المسػتحبٌ  :1113مس لة 
: (آلػػػو)صػػٌمى اهلل عمیػػو ك  عػػف النبػػيٌ شػػػؼ كربتػػوت ك كلمػػا فیػػو مػػف قضػػاء حاجتػػو ك 

كػػاف ىػػك فػػػي میسػػػكره كػػاف مالػػو فػػي زكػػػاة ك  بػػو ظػػر مػػف أقػػرض مؤمنػػان قرضػػػان ین)
مػػػا مػػػؤمف أیٌ ): (عمیػػو السػػػبلـ)عػػػف الصػػػادؽ ت ك (یػػػوى یؤدٌ صػػبلة مػػػف المبلئكػػػة حتٌػػ

عنػو ك  ت(اآلخػرةاهلل لػو حكائجػو فػي الػدنیا ك  ر یسٌ   ىك معسرس عف مؤمف كربة ك نفٌ 
 ت(اهلل في عكف المؤمف ما كػاف المػؤمف فػي عػكف أخیػو)ك : و قاؿأنٌ  (عمیو السبلـ)

 حسػب ما مػف مػؤمف أقػرض مؤمنػان یمػتمس بػو كجػو اهلل إاٌل ): (عمیو السبلـ) كعنو
 .ى یرجع مالو إلیو(بحساب الصدقة حتٌ اهلل لو أجره 
یحتػػاج إلػػى إیجػػاب ٌنػػو فاالقػػرض عقػػد مػػف العقػػكد  فٌ إحیػػث  :1114مســ لة 

 یعتبػر  عمػى الرضػا باإلیجػابت كال قبكؿ داؿٌ م معناهت ك ما یؤدٌ تؾ( ك أقرض: )كقكلو

دفػع مػاالن إلػػى  الصػػیغة فیػو فمػك  ال تعتبػرت بػؿ لغػة ة بػؿ یقػػع بكػؿٌ قػده العربٌیػفػي ع
 .قرضان  بيذا القصد صحٌ  إلیوأخذه المدفكع بقصد القرض ك  أحدو 

 فػي المتعاقػدیف فػي مقترض ما یعتبػر الفي المقرض ك  یعتبر  :1115مس لة 
 یعتبػػػر كػػذا ت ك دالرشػػػك  مػػف البمػػكغ كالعقػػػؿ كالقصػػد كاالختیػػار  المالٌیػػػةالعقػػكد  سػػائر 

 .س في المقرضمى لفى  عدـ الحجر 
یكػػكف المػػاؿ عینػػانت فمػػك كػػاف دینػػان أك  فػػي القػػرض أف بػػر یعت :1116مســ لة 
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ف كػاقراض درىػـ مػف فػي المعػیٌ  يٌ إقػراض الكٌمػ ت نعـ یصػحٌ القرض یصحٌ  منفعة لـ
 .إقراض المبيـ كأحد ىذیف المالیف یصحٌ  الت ك نیفدرىمیف معیٌ 

كػػػػوت تممٌ  ا یصػػػػحٌ یكػػػػكف المػػػػاؿ مٌمػػػػ فػػػػي القػػػػرض أف یعتبػػػػر  :1117مســــ لة 
أكصػػػػافو فیػػػػو تعیػػػػیف مقػػػػداره ك  یعتبػػػػر  كالخنزیػػػػرت كال إقػػػػراض الخمػػػػر  یصػػػػحٌ  فػػػػبل

قیمتػػػو إذا كػػػاف  ان كالة باختبلفيػػػا إذا كػػػاف مثمٌیػػػاتو التػػػي تختمػػػؼ المالٌیػػػكخصكصػػػیٌ 
عػػف  ىػػذا أجنبػػيٌ مػػة ألدائػػوت ك ت نعػػـ عمػػى المقتػػرض تحصػػیؿ العمػػـ بػػذلؾ مقدٌ ان قیمٌیػػ

 .ة القرضاعتباره في صحٌ 
یممػػػؾ المسػػػتقرض المػػػاؿ  فػػػبلت فػػػي القػػػرض القػػػبض یعتبػػػر  :1118مســـ لة 

 .ؼؼ عمى التصرٌ یتكقٌ   بعد قبضوت كالض إاٌل المقترى 
ى ض فسػػخو حتٌػػرً تىػػقٍ ال المي القػرض عقػػد الـز لػػیس لممقػرض ك  :1119مســ لة 

إذا  نعػػـ لممقػػرض فیمػػا تت مكجػػكدةترجػػع العػػیف المقترضػػة إلػػى المقػػرض لػػك كانػػ
بلن لمصمحة المقترض عػدـ إنظػاره كمطالبتػو بػاألداء كلػك قبػؿ یكف القرض مؤجٌ  لـ

لممقتػرض فیمػا إذا  ت كمػا أفٌ زمػاف یمكػف فیػو ذلػؾ ره بؿ كلك قبؿ مضيٌ طى قضاء كى 
االمتنػػاع  لػػیس لػو حػؽٌ یػو إلیػو ك یؤدٌ  بلن لمصػمحة المقػػرض أفیكػف القػػرض مػؤجٌ  لػـ

 .مف قبكلو
كالػػذىب  ان كالحنطػػة كالشػػعیر ض مثمٌیػػلمقتػػرى لػػك كػػاف المػػاؿ ا :1111مســ لة 

ان كػػالغنـ لػػك كػاف قیمٌیػاقتػرضت ك  ة المقتػرض مثػػؿ مػانحكىػا ثبػت فػػي ذٌمػة ك الفٌضػك 
 .و قیمتو كقت التسمیـ إلى المقترضتنحكىا ثبت في ذمٌ ك 

یحـر اشػتراط الزیػادة عمػى المقتػرض بػأف یقرضػو مػاالن عمػى  :1111مس لة 
ث كقػػػع ػػػػػراه بحیػػػػػریحان أك أضمػػػػػرطاه صػػػػػكاء اشتػسػػػت اقترضػػػو ایػػو بأزیػػػد مٌمػػػیؤدٌ  أف
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 ت-( ِِّي المسػػألة )مت فػػتسػػتثنى مػػف ذلػػؾ مػػكارد تقػػدٌ ك  - وػػػػعمی ان رض مبنٌیػػػػػػالق
حرمتػػو ك  - الػػذم كعػػدنا ذكػػره فػػي كتػػاب البیػػع - ـالمحػػرٌ  ىػػذا ىػػك الربػػا القرضػػيٌ ك 

 .اآلخذالمعطي ك  تعـٌ 
دةت بػػػػؿ یبطػػػػؿ الشػػػػرط یبطػػػػؿ باشػػػػتراط الزیػػػػا الالقػػػػرض  فَّ إ :1112مســــ لة 

 تال یممػؾ المقػػرض مػػا یأخػذه مػػف الزیػػادةیأخػػذه قرضػػان ك  المقتػػرض مػا ت فیممػػؾفقػط
ؼ فػػي حاصػػموت لػػو التصػػرٌ  فزرعيػػا جػػاز  فمػػك أخػػذ الحنطػػة مػػثبلن بػػالقرض الربػػكمٌ 

ا أٌمػك ت اشػترل بعینػو شػیئان كػالثكب َـّ ثي  كذا الحاؿ فیما إذا أخذ ماالن بالقرض الربكمٌ ك 
 یجػز  كلػـ یممكػو فػبلشیئان بعیف الزیادة التي أخذىا في القرض  اشترل المقرض لك

فو فیمػػا أخػػػذه مػػف الزیػػػادة ت نعػػـ إذا كػػػاف المعطػػي راضػػیان بتصػػػرٌ ؼ فیػػػولػػو التصػػرٌ 
 .ؼ فیولو التصرٌ  ة جاز یكف بینيما معاممة ربكیٌ  و لـى لك فرض أنٌ حتٌ 

ة ال فػػػرؽ فػػػي حرمػػػة اشػػػتراط الزیػػػادة بػػػیف أف تكػػػكف الزیػػػاد :1113مســـ لة 
م اثنػي عشػرت أك عمػبلن كخیاطػة یػؤدٌ  كما إذا أقرضو عشرة دراىـ عمػى أفة عینیٌ 

كاالنتفػػػاع بػػػالعیف المرىكنػػػة عنػػػدهت أك صػػػفة مثػػػؿ  ت أك منفعػػػة أك انتفاعػػػان ثػػػكب لػػػو
فػرؽ فیيػا بػیف  یيػا صػحیحةت كمػا الیؤدٌ  ة مكسكرة عمى أفیٌ یقرضو دراىـ فضٌ  أف
أقرضػػتؾ دینػػاران بشػػرط ): ت فمػػك قػػاؿى المقػػرض أك غیػػرهتكػػكف الزیػػادة راجعػػة إلػػ أف
یجػزت ككػذا إذا اشػترط  لػـ (تيب زیدان أك تصػرؼ فػي المسػجد أك المػأتـ درىمػان  أف

و لػػكحظ فیػػو المػػاؿ فاٌنػػػ االمسػػجد أـ یقػػیـ المػػأتـ أك نحػػػك ذلػػؾ مٌمػػ یعمػػر  عمیػػو أف
 .حراـ
بػأس  مقتػرض فػبلیمحظ فیػو المػاؿ أك مػا ىػك كاجػب عمػى ال ا اشتراط ما لـأمٌ ك 

ي أك تػػػدعك لػػػي أك تػػػدعك لزیػػػد أك تصػػػمٌ  )أقرضػػػتؾ بشػػػرط أف: یقػػػكؿ ؿ أفبػػػو مثػػػ
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ت ا كػػاف مػػاالن الـز األداءمٌمػػ (م زكاتػػؾ أك دینػػؾتػػؤدٌ  تصػػكـ لنفسػػؾت أك بشػػرط أف
 یكػػف ثابتػػان بغیػػر  لػػكحظ فیػػو المػػاؿ كلػػـ فػػي المنػػع مػػا المػػدار  ألفٌ  ز ئو جػػافيػػذا كٌمػػ

 .القرض
مػػف  یبیػػع منػػو شػػیئان بأقػػؿٌ  ان كشػػرط عمیػػو أفإذا أقرضػػو شػػیئ :1114مســ لة 

ت ك مف أجرتو  قیمتو أك یؤاجره بأقؿٌ  ص قػد یػتخمٌ كاف داخبلن في شرط الزیػادة فیحػـر
شػػترم منػػو شػػیئان مػػف قیمتػػو أك ی یبیػػع المقتػػرض مػػف المقػػرض مػػاالن بأقػػؿٌ  منػػو بػػأف
إشػػكاؿ  لكػػف ىػػذا محػػؿٌ نػػانت ك یقرضػػو مبمغػػان معیٌ  مػػف قیمتػػو كیشػػترط عمیػػو أف بػػأكثر 

 .حتیاط باالجتناب عنویترؾ اال فبل
ت بػؿ اا بدكنػو فػبل بػأس بيػأٌمػما تحػـر الزیػادة مػع الشػرطت ك إنٌ  :1115مس لة 

النػػػاس أحسػػػنيـ  و مػػػف حسػػػف القضػػػاء كخیػػػر ت حیػػػث أٌنػػػذلػػػؾ لممقتػػػرض یسػػػتحبٌ 
یػػػػراه  لػػػك كػػػاف اإلعطػػػاء ألجػػػؿ أف - أخػػػػذان إعطػػػاءان ك  - ذلػػػؾ ت بػػػؿ یجػػػكز قضػػػاءن 

إلػػى االقتػػراضت أك كػػاف اإلقػػراض مػػا احتػػاج المقػػرض حسػػف القضػػاء فیقرضػػو كمٌ 
و یكػػػػافئ مػػػف أحسػػػػف إلیػػػػع مػػػف المقتػػػػرض لككنػػػػو حسػػػف القضػػػػاء ك ینتفػػػػ ألجػػػؿ أف

خصكصػان إذا  ت نعػـ یكػره أخػذه لممقػرضیقرضػو بأحسف الجزاء بحیث لكال ذلؾ لػـ
و إذا أعطػػاه المقتػػرض شػػیئان بعنػػكاف لػػو أٌنػػ ت بػػؿ یسػػتحبٌ كػػاف إقراضػػو ألجػػؿ ذلػػؾ

 .و یسقط منو بمقدارهمبو بمعنى أنٌ نحكىا یحسبو عكض طة ك اليدیٌ 
ا إذا أٌمػػشػػرط الزیػػادة لممقػػرض عمػػى المقتػػرضت ك  مػػا یحػػـرإنٌ  :1116مســ لة 

 میػػػؤدٌ  عمػػػى أف مػػػا إذا أقرضػػػو عشػػػرة دنػػػانیر ت كبػػػأس بػػػو شػػػرطيا لممقتػػػرض فػػػبل
 و.نفسیشترط المقترض عمى المقرض شیئان ل بأس أف تسعة دنانیرت كما ال

لػػػو إلػػػى فػػػي بمػػػد لیحكٌ  إلػػػى تػػػاجر  قرضػػػان  دفػػػع النقػػػد یجػػػكز  :1117مســـ لة 
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 .ا دفعوممٌ  بأقؿٌ  صاحبو في بمد آخر 
دفػع مػاؿ إلػى أحػد فػي بمػد ألخػذ أزیػد منػو فػي بمػد  ال یجكز  :1118مس لة 

و ة ألٌنػػالفٌضػیبػاع بالكیػؿ أك الػكزف كالحنطػػة كالػذىب ك  اإذا كػاف المػدفكع مٌمػػ آخػر 
 ال یجػػػكز ت ك زاء الزیػػادة جػػازبػػا قػػاـ بعمػػؿ لػػك أعطػػى الػػدافع متاعػػػان أكك ت مػػف الربػػا

ذلػػؾ  یجػػكز قرضػػانت ك  - ةكػػاألكراؽ النقدٌیػػ -             أخػػذ الزیػػادة فػػي المعػػدكد
 األحػكط لزكمػان ترکػو كمػا مػٌر  فػافٌ حاد في الجنس  في البیع نسیئة مع االتٌ بیعان إاٌل 

 .وفي محمٌ 
كالحنطػػة  نانیر الػػدان كالػػدراىـ ك المػػاؿ المقتػػرض إف كػػاف مثمٌیػػ :1119مســ لة 

بقػي سػكاء أ تأداؤه باعطاء ما یماثمػو فػي الصػفات مػف جنسػوكاف كفاؤه ك  كالشعیر 
 .ؿنزٌ ى أـ تى رقٌ لو كقت االقتراض أـ تى عمى سعره الذم كاف 

ؼ عمػػػػػى التراضػػػػػيت فمممقػػػػػرض أف یطالػػػػػب یتكٌقػػػػػ ىػػػػػذا ىػػػػػك الكفػػػػػاء الػػػػػذم الك 
 فٌ أكمػػػػا ت بكثیػػػػرا أخػػػػذه سػػػػعره عٌمػػػػ ى  لػػػػك ترٌقػػػػالمقتػػػرض بػػػػو كلػػػػیس لػػػػو االمتنػػػػاع ك 

 . ؿ بكثیرلك تنزٌ أعطاه لممقرض لیس لو االمتناع ك  المقترض لك
مػػثبلن أك  الػػدراىـ دنػػانیر  یعطػػي بػػدؿ جنسػػو بػػأف ل بالقیمػػة أك بغیػػر یػػؤدٌ  كیمكػػف أف
ت فمػك أعطػى بػدؿ الػدراىـ ؼ عمػى التراضػيلكف ىذا النحك مف األداء یتكٌقػبالعكست ك 

 كیا فػػي القیمػػةت بػػؿ كلػػك كانػػت الػػدنانیر كلػػك تسػافمممقػػرض االمتنػػاع مػػف أخػػذىا  دنػانیر 

فو لػػك أراده ات كمػػا أٌنػػأغمػػى تسػػاكیا فػػي القیمػػة أك  لمقػػرض كػػاف لممقتػػرض االمتنػػاع كا 
 .قیمة أقؿٌ  كانت الدنانیر 

و تشػػتغؿ أٌنػػ  ان فقػػد مػػرٌ ا إذا كػػاف قیمٌیػػأٌمػػك  تان ىػػذا إذا كػػاف المػػاؿ المقتػػرض مثمٌیػػ
نٌ ة المقتػػرض بالقیمػػةت ك ذٌمػػ ؼ عمػػى یتكٌقػػ اؤه الػػذم الت فػػأدد الرائجػػةالنقك مػػا تكػػكف بػػا 
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النقػكد بالقیمػة  مػف غیػر  ل بجػنس آخػر یػؤدٌ  التراضي یككف باعطائيػات كیمكػف أف
 .ؼ عمى التراضيو یتكقٌ لكنٌ 

لػػك كانػػت العػػػیف المقترضػػة مكجػػكدة فػػػأراد المقػػرض أداء الػػدیف باعطائيػػػا أك ك 
 . آلخرالمتناع لا از جأراد المقترض ذلؾ 

یشترط المقرض عمػى المقتػرض  أف في قرض المثميٌ   یجكز :1121مس لة 
كبػػػالعكست  دنػػػانیر  م عػػػكض الػػػدراىـ مػػػثبلن ت بػػػأف یػػػؤدٌ جنسػػػو یػػػو مػػػف غیػػػر یؤدٌ  أف

أك كاف مػا شػرط عند األداء یككنا متساكییف في القیمة  كیمـز عمیو ذلؾ بشرط أف
 .ا اقترضوقیمة ممٌ  عمیو أقؿٌ 

كػػاف لػػـز العمػػؿ بػػو ك ك  لػػك شػػرط التأجیػػؿ فػػي القػػرض صػػحٌ  :1121مســ لة 
 .(ٖٓٗحكميا في المسألة )  قد مرٌ مة ك الدیكف المؤجٌ  كسائر 

كلػػػـز  ف صػػػحٌ لػػػك اشػػػترط فػػػي القػػػرض أداؤه فػػػي مكػػػاف معػػػیٌ  :1122مســـ لة 
مكػاف لػـ یمػـز عمػى المقتػػرض ذلػؾ ال ت فمػك طالػب المقػرض بػو فػي غیػر العمػؿ بػو

ت ىػذا إذا لمقػرض القبػكؿى ایمـز عمػ رض في غیره لـتاه المقو لك أدٌ ت كما أنٌ القبكؿ
ا إذا أسػػػػقطو كػػػػػاف أٌمػػػػیسػػػػػقطو ك  ان ليمػػػػػا معػػػػانت أك ألحػػػػدىما كلػػػػـكػػػػاف الشػػػػرط حٌقػػػػ

    .یشترطت كسیأتي حكمو لـ كأف
ة عمػى تعیػیف ة أك مقالٌیػفي حكـ االشػتراط كجػكد قرینػة حالٌیػ :1123مس لة 

مػػع فقػػدىا فػػاف كجػػدت قرینػػة صػػارفة عػػف مكػػاف التسػػمیـ كبمػػد القػػرض أك غیػػرهت ك 
االحتیػػػػاج إلػػػػى ك  كلػػػػك كانػػػػت ىػػػػي لػػػػزكـ الضػػػػرر  - األمكنػػػػة بالخصػػػػكص بعػػػػض
حینئػػذو كػػاف ذلػػؾ فػػي حكػػـ تعیػػیف غیػػره كلػػك إجمػػاالنت ك  - نػػة فػػي الحمػػؿ إلیػػوك المؤ 
ب القبػكؿ مكػاف غیػره كیجػ لبػو المقػرض فػي أمٌ األداء عمى المقترض لك طا یجب
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ف کػاف األحػكطت مكػاف كػذلؾ اه المقتػرض فػي أمٌ عمى المقرض لك أدٌ   اسػتحبابان  كا 
 ليما التراضي.

إعطػاء الػرىف أك الضػامف أك یشػترط فػي القػرض  أف یجػكز  :1124مس لة 
یكػػكف فیػػو النفػػع المػػالي لممقػػرض كلػػك كػػاف مصػػمحة  شػػرط سػػائ  ال كػػؿٌ الكفیػػؿت ك 

 .لو
أسػػقطتيا الحككمػػة عػػف  َـّ ثيػػ ة مػػثبلن ذىبٌیػػ إذا اقتػػرض دنػػانیر  :1125مســ لة 
لػك اقتػرض شػیئان كلػىت ك األي  ا كانت عمیو الدنانیر غیرى جاءت بنقد آخر ك  االعتبار 

ة تفػػرغ ذٌمػػ لػػـ أسػػقط عػػف االعتبػػار  َـّ ثيػػ ()إسػػكناس ة المسػػماة بػػػمػػف األكراؽ النقدٌیػػ
إلػػی لػػت قیمتػػو كلػػك تنزٌ  تقیمتػػو قبػػؿ زمػػف اإلسػػقاطأداء و بػػؿ عمیػػو المقتػػرض بأدائػػ

 دائو.أبشأف  المصالحةكنحكه فاألحكط لزكمان  بسبب التضٌخـ کبیر حد  
كػاف جيمػو سػكاء أ - كػاف جػاىبلن إذا أخػذ الربػا فػي القػرض ك  :1126مس لة 

أخػػذه حػػاؿ الجيػػؿ  لػػو مػػا عمػػـ بالحػػاؿ فػػاف تػػاب حػػؿٌ  َـّ ثيػػ - بػػالحكـ أـ بالمكضػػكع
عالمػػػان  كػػػكف الطػػػرؼ اآلخػػػر ال فػػػرؽ فػػػي ذلػػػؾ بػػػیف یتركػػػو فیمػػػا بعػػػدت ك  كعمیػػػو أف

 .بالحاؿ كجاىبلن بو
طػػان بالمػػاؿ الحػػبلؿ ت فػػاف كػػاف مخمك و الربػػاإذا كرث مػػاالن فیػػ :1127مســ لة 

ف كػػػػػػاف معمكمػػػػػػيءت ك ػفمػػػػػػیس عمیػػػػػػو شػػػػػػ  ته إلیػػػػػػومعركفػػػػػػان كعػػػػػػرؼ صػػػػػػاحبو ردٌ ان ك ا 
فك   .اممو معاممة الماؿ المجيكؿ مالكویعرؼ ع لـ ا 
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 .كنةة لمتأمیف عمى دیف أك عیف مضمجعؿ كثیق : الرىف ىك
ىف كقبػػػػكؿ مػػػػف راب مػػػػف إیجػػػػاب مػػػػف الػػػػالػػػػرىف عقػػػػد مرٌكػػػػ :1128مســــ لة 
مػدیكف مػاالن ت فمػك دفػع القػاف بالفعػؿ أیضػان فیيما المفظ بؿ یتحقٌ  یعتبر  المرتيفت كال

 .لمدائف بقصد الرىف كأخذه الدائف بيذا القصد كفى
 في الراىف كالمػرتيف البمػكغ كالعقػؿ كالقصػد كاالختیػار  یعتبر  :1129مس لة 

ف العػػیف المرىكنػػة  إذا لػػـ تكػػس إاٌل مىػػال محجػػكران عمیػو لفى كعػدـ كػػكف الػػراىف سػػفیيان ك 
 .عمیيا تكف مف أمكالو التي حجر  ممكان لو أك لـ
الطفػػؿ كالمجنػػكف رىػػف ماليمػػا كاالرتيػػاف ليمػػا  لػػكليٌ  یجػػكز  :1131مســ لة 

 .مع المصمحة كالغبطة
ف كػػاف ىػػك األحػػكطة الػػرىف القػػبض ك فػػي صػػحٌ  یعتبػػر  ال :1131مســ لة   ا 
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یشػػترط   أفالعػػیف المرىكنػػة بیػػد المػػرتيف إاٌل ت نعػػـ مقتضػػى إطبلقػػو كػػكف اسػػتحبابان 
 .التأمیف المقٌكـ لو یناؼً  لـ ككنيا بید ثالث أك بید الراىف ما

 ة مممككػػة یجػػكز فػػي المرىػػكف أف یكػػكف عینػػان خارجٌیػػ یعتبػػر  :1132مســ لة 

ػ المنفعػة كال الرىػف الػدیف قبػؿ قبضػو ك  یصػحٌ  فبل تشراؤىابیعيا ك   الخمػر  كال ٌر الحي

معتػاد  ليكاء إذا كػاف غیػر المممكؾ في ا ال الطیر ة ك األرض الخراجیٌ  الك  الخنزیر ك 
 .غات بیعو مع كجكد أحد مسكٌ ان إاٌل لك كاف خاصٌ العكد كال الكقؼ ك 

ؼ الػػراىف فیيػػا كلػػك تصػػرٌ  فػػي العػػیف المرىكنػػة جػػكاز  یعتبػػر  :1133مســ لة 
لػػك لػػؾت ك تو مكقكفػػة عمػػى إجػػازة المافصػػحٌ  ت فػػاذا رىػػف مممػػكؾ الغیػػر بػػالرىف فقػػط

تكقػؼ فػي الضػمیمة عمػى إجػازة ككو فرىنيما لـز الػرىف فػي ممكػو ك و إلى مممضمٌ 
 .مالكيا

رىػػف  ة صػحٌ فػي األرض الخراجٌیػػ لػػك كػاف لػػو غػرس أك بنػػاءه  :1134مسـ لة 
 .یصحٌ  فبلة لك بعنكاف التبعیٌ ا رىف أرضيا ك أمٌ ما فیيا مستقبٌلنت ك 

 عمیػػػو الػػػدیفت فیجػػػكز  ف ممكػػػان لمػػػفیكػػػكف الػػػرى أف یعتبػػػر  ال :1135مســـ لة 

بػؿ كلػك  تإذنػو عان كلك مف غیػر تبرٌ  یرىف مالو عمى دیف شخص آخر  لشخص أف
ـ شػیئان لیرىنػػو عمػػى دینػو عمػػى مػػا تقػػدٌ  یسػػتعیر  لممػػدیكف أف مػع نيیػػوت ككػػذا یجػكز 
مخصػكص مػف حیػث  یرىنو عمػى حػؽٌ  أف ف لو المعیر لك عیٌ في كتاب العاریةت ك 

لػػك أذف لػو مخالفتػوت ك  یجػز  ف لػـك عنػد شػخص معػػیٌ أك الحمػكؿ أك األجػؿ أ القػدر 
 . رلو الجمیع كتخیٌ  في الرىف مطمقان جاز لو 

إلیػػو ا یسػػرع كػػاف مٌمػػؿ ك لػػك كػػاف الػػرىف عمػػى الػػدیف المؤٌجػػ :1136مســ لة 
فػاف شػػرط  -  كتجفیػؼ الثمػػر - یمكػػف دفعػو عنػػو الفسػاد قبػؿ األجػػؿ مػف دكف أف
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الػرىف  مكانػو فػي اسػتیفاء الػدیف صػحٌ جعػؿ ثمنػو ك  یطػرأ عمیػو الفسػاد بیعو قبؿ أف
ف امتنػع أجبػػره الحػاكـ ؿ المػػرتيف فػي بیعػوت ك یبیعػو الػراىف أك یكٌكػك  فػػاف  الشػرعيٌ ا 

جعػؿ ثمنػو مكانػو فػاذا بیػع  تمػع فقػده باعػو المػرتيفباعو الحاكـ أك ككیمو ك  ر تعذٌ 
ك كػذا لػك  ت بعػد األجػؿ بطػؿ الػرىفا لػك شػرط عػدـ البیػع إاٌل أمٌ في استیفاء الدیفت ك 

 ال عدمو.یشترط البیع ك  أطمؽ كلـ
كالحنطة  - ره عرضة لمفسادیتسارع إلیو الفساد فعرض ما صیٌ  لك رىف ما الك 
 .الرىف خمكف دفع الفساد عنو انفسی كلـ -تبتؿٌ 

رىػػػف المػػػبيـ  یصػػػحٌ  ت فػػػبلنػػػان فػػػي المرىػػػكف ككنػػػو معیٌ  یعتبػػػر  :1137مســـ لة 
ع مػف صػبرة كشػاة مػف ىػذا لكٌمػٌي فػي المعػٌیف كصػارىػف ا ت نعػـ یصػحٌ كأحد ىذیف

إذا كػاف معمكمػان النػكع رىف المجيػكؿ حتٌػى مػف حیػث الجػنس ك  یصحٌ ت كما القطیع
 .ـ لمرىفؽ معو التأمیف المقكٌ یتحقٌ  ة بحدٌ المالیٌ مف حیث القیمة ك 

ؽ ة لتحٌقػفػي الذٌمػ ثابتان  یككف دینان  یشترط فیما یرىف عمیو أف :1138مس لة 
ة عػػػیف بالذٌمػػػ ك شػػػراء نسػػػیئة أك اسػػػتئجار مكجبػػػو مػػػف اقتػػػراض أك إسػػػبلؼ مػػػاؿ أ

یقتػرض أك عمػى  الرىف عمػى مػا یصحٌ  بلت فبلن  كاف الدیف أك مؤجٌ ذلؾ حااٌلن  غیر ك 
 یصػػر  اقتػػرض لػػـ َـّ ثيػػ یقتػػرض یشػػتریو فیمػػا بعػػدت فمػػك رىػػف شػػیئان عمػػى مػػا ثمػػف مػػا

ف عمػـ أفٌ ؽ المكت ك ال عمى الدیة قبؿ استقرارىا بتحقٌ بذلؾ رىنانت ك  م ؤدٌ الجنایػة تػ ا 
 .عمى ماؿ الجعالة قبؿ تماـ العمؿ الإلیوت ك 

الػػػرىف عمػػى األجػػػرة  فػػػي اإلجػػارة أف یأخػػػذ المػػؤجر  كمػػػا یصػػحٌ  :1139مســ لة 
الػػرىف عمػى العمػؿ الثابػػت  أف یأخػذ المسػتأجر  ت كػذلؾ یصػػحٌ ة المسػتأجرالتػي فػي ذٌمػػ

 . ة األجیرفي ذمٌ 
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كالعاریػة  مػى األعیػاف المضػمكنة كالمغصػكبةالػرىف ع یصحٌ  :1141مس لة 
ا عيػػػدة الػػػثمف أك المبیػػػع أك األجػػػرة أك عػػػكض الصػػػمح أٌمػػػالمضػػػمكنة كنحكىمػػػات ك 

یتػػػرؾ  فػػػبل ة الػػػرىف عمیيػػػا إشػػػكاؿففػػػي صػػػحٌ  ة لمغیػػػر غیرىػػػا لػػػك خرجػػػت مسػػػتحقٌ ك 
 .االحتیاط فیومقتضی مراعاة 

جعؿ المبیػع رىنػان عمػى  جاز  ةلك اشترل شیئان بثمف في الذمٌ  :1141مس لة 
 .الثمف

مػػف المػػرتيف  اسػػتداف مػػاالن آخػر  َـّ ثيػ لػك رىػػف عمػى دینػػو رىنػػان  :1142مســ لة 
ت سػػكاء رىنػػان عمیيمػا معػػان   فیصػػیرت عمػى الثػػاني أیضػان  جعػػؿ ذلػؾ الػػرىف رىنػػان  جػاز 

یجعمػو عمػى  أك مخالفػانت ككػذا لػو أف ؿ فػي الجػنس كالقػدر كاف الثاني مساكیان لؤلكٌ 
یػرىف شػیئان  أف مػى دیػف جػاز ذا إذا رىػف شػیئان عكػدیف ثالػث كرابػع إلػى مػا شػاءت ك 

 .عمى ذلؾ الدیف ككانا جمیعان رىنان عمیو آخر 
فػاؽ مػف أیضػان باتٌ  رىنػو عنػد آخػر  َـّ ثيػ لػك رىػف شػیئان عنػد زیػد :1143مسـ لة 

كنػػو كؿ ك  إذا قصػػدا بػػذلؾ فسػػخ الػػرىف األكٌ إاٌل  تیفالمػػرتينیف كػػاف رىنػػان عمػػى الحٌقػػ
 .رىنان عمى خصكص الدیف الثاني

رىنػا عنػده مػاالن  َـّ ثي  منيما دینان  لك استداف اثناف مف كاحد كؿٌ  :1144مس لة 
تو عػف الرىانػة ت حٌصػقضػى أحػدىما دینػو انفٌكػ َـّ ثيػ لػك بعقػد كاحػدبینيمػا ك  مشػتركان 

بػػأف كػػاف عمیػػو دیػػف  - دان المػػرتيف متعػػدٌ كصػػارت طمقػػانت كلػػك كػػاف الػػراىف كاحػػدان ك 
مػػرتيف لمنصػػؼ مػػع تسػػاكم  نيمػػام فكػػؿٌ  - الثنػػیف فػػرىف شػػیئان عنػػدىما بعقػػد كاحػػد

ت فػػػاف قضػػػى دیػػػف يمػػػاالتكزیػػػع بنسػػػبة حقٌ التقسػػػیط ك ب یکػػػكفمػػػع التفػػػاكت الػػػدیفت ك 
 .ویقابؿ حقٌ  عف الرىانة ما أحدىما انفؾٌ 
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ت فمػك مػات ال عبػرة بػو فيك مٌمػاد الطارئ ا التعدٌ أمٌ د ابتداءنت ك و في التعدٌ ىذا كمٌ 
و لػػك ت كمػا أٌنػمػػف الػدیف تونصػیب أحػدىما بػأداء حٌصػ الػراىف عػف كلػدیف لػـ ینفػػؾٌ 
مػف بمقػداره  ینفػؾٌ  فػأعطي أحػدىما نصػیبو مػف الػدیف لػـ مات المرتيف عف كلػدیف

 .الرىف
 كالػػػكبر  تكابػػػع العػػػیف المرىكنػػػة كالحمػػػؿ كالصػػػكؼ كالشػػػعر  :1145مســـ لة 

تكػكف رىنػان  ال كالمبف في الحیكافت كالثمرة كاألكراؽ كاألغصاف الیابسة في الشػجر 
انػػػت قرینػػػة عمیػػػو مػػػف تعػػػارؼ أك ذا اشػػػترط ذلػػػؾ صػػػریحان أك ك إبتبػػػع األصػػػؿ إاٌل 

 .د منيا بعدهالمتجدٌ كد منيا حیف العقد ك فرؽ في ذلؾ بیف المكج غیرهت ببل
 تمػػػف طػػػرؼ المػػػرتيف الػػػرىف الـز مػػػف جيػػػة الػػػراىف جػػػائز  :1146مســـ لة 

الػرىف  و مػف االرتيػاف أك ینفػؾٌ یسػقط حٌقػ  أففمیس لمراىف انتزاعو بدكف رضػاه إاٌل 
تػػو مػػف بعػػض لػػك برئػػت ذمٌ ذلػػؾت ك  اىف مػػف الػػدیف بػػاألداء أك غیػػر ة الػػر راغ ذٌمػػبفػػ

منػػو عمػػى   إذا اشػػترطا التكزیػػع فینفػػؾٌ ت إاٌل ع رىنػػان عمػػى مػػا بقػػيالجمیػػ بقػػيالػػدیف 
ت أك شػػرطا ككنػػو رىنػػان عمػػى بقػػي مػػا مػػا بػػرأ منػػو كیبقػػى رىنػػان عمػػى مقػػدار  مقػػدار 

 .اءة عف بعض الدیفالجمیع بالبر  المجمكع مف حیث المجمكع فینفؾٌ 
ره كػاف ىػك الػراىف أـ غیػلمالؾ العیف المرىكنة سػكاء أ جكز ی :1147مس لة 

یكػػػكف متمفػػػان ليػػػا أك مكجبػػػان  ال بػػػأف تالرىانػػػة ینػػػافي حػػػؽٌ  ال ؼ فیيػػػا بمػػػایتصػػػرٌ  أف
ة لػػػو االنتفػػػاع مػػػف الداٌبػػػ ت فیجػػػكز تيػػػا أك مخرجػػػان ليػػػا عػػػف ممكػػػولمػػػنقص فػػػي مالیٌ 

ف غیػره كً ٍسػیي  لػو أف بػؿ یجػكز  تبسكناىا مف الدار و ك برككبيا كمف الكتاب بمطالعت
تػنقص  تيػا كاسػتعماؿ مػاؼ المتمػؼ أك المػنقص لمالیٌ ا التصػرٌ أمٌ فیيا كنحك ذلؾت ك 

 عمػػى نحػػك تكػػكف مسػػمكبة المنفعػػة عمػػى تقػػدیر  الػػدار  قیمتػػو باالسػػتعماؿ أك إیجػػار 
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ذف المػػػرتيفت  بػػػاإاٌل  جػػػائز  الحاجػػػة إلػػػى بیعيػػػا السػػػتیفاء الػػػدیف مػػػف ثمنيػػػا فغیػػػر 
ٌِ ؼ الناقؿ فیيػا ببیػع أك ىبػة أكذلؾ التصرٌ ك   باذنػوت إاٌل  یجػكز  ق الك نحكىمػا فػاٌف

ف بطػػؿ الػرىفت كلػػك أذف فػي بیعيػػا  و عمػى إجازتػػو فػاف أجػاز تفػت صػػحٌ كقػع تكقٌ  كا 
 .یجیزه  أفیفعؿ بطؿ البیع إاٌل  ثمنو مكانو في استیفاء الدیف فمـیجعؿ  عمى أف

العػػیف المرىكنػػة بػػدكف إذف  ؼ فػػيرتيف التصػػرٌ لممػػ ال یجػػكز  :1148مســ لة 
ؼ فیيػػا بركػػكب أك سػػكنى أك نحكىمػػا فمػػك تصػػرٌ  - مػػف الػػراىف أك غیػػره - مالكيػػا

ا اسػتكفاه لزمػو أجػرة المثػؿ لمػم ك بػت تحػت یػده لمتعػدٌ ضمف العیف لك تمفػت أك تعیٌ 
ان فػػػاف أجػػػازه نحكىػػػا كقػػػع فضػػػكلیٌ مػػػف المنفعػػػةت كلػػػك كػػػاف ببیػػػع كنحػػػكه أك باجػػػارة ك 

فك  لؾ صحٌ الما  .كاف فاسدان  یجز  لـ ا 
لػػػك بػػػاع المػػػرتيف العػػػیف المرىكنػػػة قبػػػؿ حمػػػكؿ األجػػػؿ بػػػاذف  :1149مســـ لة 

ت ككػذلؾ لػك باعيػا فأجػػازه نيػا كاألصػؿ فػي اسػتیفاء الػدیف منػوثم یکػكف المالكيػا 
   .المالؾ

منػػػافع الػػػرىف كالسػػػكنى كالخدمػػػة ككػػػذا نماءاتػػػو المنفصػػػمة  :1151مســـ لة 
ف كالزیػػادة فػػي الطػػكؿ مى صػػمة كالس ػػكالمتٌ  كالػػكبر  كؼ كالشػػعر كالصػػ كالنتػػاج كالثمػػر 

دكف المػػرتيف  - كػػاف ىػػك الػػراىف أك غیػػرهسػػكاء أ -       يػػا لمالكػػوالعػػرض كمٌ ك 
 .ف ما كانت مكجكدة حاؿ االرتياف كما كجدت بعدهفرؽ فیيا بی مف غیر 

لػػك شػػرط المػػرتيف فػي عقػػد الػػرىف اسػػتیفاء منػػافع العػػیف فػػي  :1151مســ لة 
القػرض أك فػي تأجیػؿ أداء یرجػع ذلػؾ إلػى االشػتراط فػي  لـ انان فافة الرىف مجٌ مدٌ 

ذا صػػحٌ ت ك ةلػػك شػػرط اسػػتیفاءىا بػػاألجرة مػػدٌ  ت ككػػذلؾ مػػاالػػدیف صػػحٌ  الشػػرط لػػـز  ا 
ف برئت ذمٌ ة ك العمؿ بو إلى نيایة المدٌ   .ة الراىف مف الدیفا 
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ك كػػػاف ت فمػػالثمػػػرة أك الثمػػرة منفػػردة صػػحٌ لػػك رىػػف األصػػؿ ك  :1152مســ لة 
تكػػف فػػي معػػرض الفسػػاد  لػػـ ت فػػافبلن كأدركػػت الثمػػرة قبػػؿ حمػػكؿ األجػػؿالػػدیف مػػؤجٌ 

اٌل اؿ ك إشك إلى حینو فبل قػد ع إلیػو الفسػاد قبػؿ األجػؿ ك یتسػرٌ   كاف حكميا حكـ مػاا 
 .(َُّٔـ في المسألة )تقدٌ 

لػو  ه جػاز یػؤدٌ  إذا حاف زماف قضاء الدیف كطالبو الدائف فمػـ :1153مس لة 
كػػاف ككػػیبلن عػػف مالكيػػا فػػي البیػػع كاسػػتیفاء اسػػتیفاء دینػػو إذا مرىكنػػة ك بیػػع العػػیف ال
اٌل دینػػو منػػوت ك   ف مػػف الكصػػكؿ إلیػػو اسػػػتجاز یػػتمكٌ  تجازتو فیيمػػات فػػاف لػػـ لػػـز اسػػا 

ذا امتنع مف اإلجػازة رفػع أمػره إلػىت ك لزكمان عمى األحكط  الحاكـ الشرعيٌ  الحػاكـ  ا 
يػػػا عمیػػػو بنفسػػػو أك كـ إلزامػػػو باعر عمػػػى الحػػػات فػػػاف تعػػػذٌ لیمزمػػػو بالكفػػػاء أك البیػػػع

عمػػى  قدرتػومػع فقػػد الحػاكـ أك عػػدـ ت ك كلػػك كػاف ىػػك المػرتيف نفسػػو بتككیػؿ الغیػر 
عمػػػى البیػػػع عمیػػػو لعػػػدـ بسػػػط الیػػػد باعيػػػا المػػػرتيف بنفسػػػو مػػػػع  اإللػػػزاـ بػػػالبیع كال

حػػاؿ لػػك باعيػػا  عمػػى كػػؿٌ إف أمكػػفت ك لزكمػػان االسػػتئذاف مػػف الحػػاكـ عمػػى األحػػكط 
 .ة یكصمو إلى صاحبوالدیف كاف الزائد عنده أمانة شرعیٌ زاد الثمف عمى ك 

عمیػو كبقػي البػاقي  لػرىف بالػدیف اقتصػر لك كفى بیع بعض ا :1154مس لة 
لػػك مػػف جيػػة عػػدـ الراغػػب أك كػػاف فیػػو یمكػػف التبعػػیض ك   إذا لػػـت إاٌل أمانػػة عنػػده

 .عمى المالؾ فیباع الكؿٌ  ضرر 
ة داٌبػػػسػػػكناه ك  یف كػػػدار مػػػف مسػػػتثنیات الػػػد إذا كػػػاف الػػػرىف :1155مســـ لة 
 .الرىكف لممرتيف بیعو كاستیفاء طمبو منو كسائر  رككبو جاز 
الػػة المػػرتيف أك غیػػره فػػي البیػػع لػػك شػػرط فػػي عقػػد الػػرىف كك :1156مســ لة 

 .ان داـ حیٌ  ینعزؿ ما لـ
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لمػرتيف أف یبیػع العػیف المرىكنػة أكصػى إلػى الك رىف مالػو ك  :1157مس لة 
العػیف كاسػتیفاء دینػو  لػیس لمػكارث إلزامػو بػردٌ ك  تةصیٌ و منيا لزمت الك یستكفي حقٌ ك 

   . مف ماؿ آخر
دینػػو كخػػاؼ  نػػة مقبكلػػة إلثبػػاتیكػػف عنػػد المػػرتيف بیٌ  إذا لػػـ :1158مســ لة 

فیؤخػػذ منػػو بمكجػػب اعترافػػو  قاضػػيیجحػػده الػػراىف لػػك اعتػػرؼ بػػالرىف عنػػد ال أف
 لحػاكـ الشػرعيٌ لػو بیػع الػرىف مػع االسػتئذاف مػف ا و جػاز نة عمى حٌقػیطالب بالبیٌ ك 

 .ت ككذا لك مات الراىف كخاؼ المرتيف جحكد الكارثلزكمان عمى األحكط 
 إذا صػػار  بػالعیف المرىكنػػة مػػف بػاقي الغرمػػاء المػرتيف أحػػؽٌ  :1159مســ لة 

يء شػػاركيـ ػؿ مػػف الػػدیف شػػلػػك فضػػسػػان أك مػػات كعمیػػو دیػػكف النػػاست ك مً فٍ الػػراىف مي 
 .رىف تساكل الغرماء فیو دیف بغیر  لوؿ مف الرىف ك لك فضفي الفاضؿت ك 

ب الػػرىف أمانػػة فػػي یػػد المػػرتيف ال یضػػمنو لػػك تمػػؼ أك تعٌیػػ :1161مســ لة 
ت نعػـ لػك كػػاف فػي یػده مضػػمكنان لككنػو مغصػكبان أك عاریػػة كال تفػػریط عػد  مػف دكف تى 

 إذا أذف لػػو المالػػؾ فػػي بقائػػو ت إاٌل ارتيػػف عنػػده لػػـ یػػزؿ الضػػماف َـّ ثيػػ مضػػمكنة مػػثبلن 
ذا انفػػػؾٌ ت ك عندئػػػذو ماف تحػػػت یػػػده فیرتفػػػع الضػػػ الػػػدیف بسػػػبب األداء أك اإلبػػػراء أك  ا 

 ـ في كتاب الكدیعة.ة في یده عمى تفصیؿ تقدٌ ذلؾ یبقى أمانة مالكیٌ  غیر 
ال بمػػػكت المػػػرتيف فینتقػػػؿ ال تبطػػػؿ الرىانػػػة بمػػكت الػػػراىف ك  :1161مســـ لة 

 حػػؽٌ  ینتقػؿ إلػػى كرثػة المػػرتيفك  ثيـالػرىف إلػػى كرثػة الػػراىف مرىكنػان عمػػى دیػف مػػكرٌ 
اٌل فقػكا عمػى أمػیف ك ت فاف امتنػع الػراىف مػف اسػتئمانيـ كػاف لػو ذلػؾ فػاف اتٌ الرىانة  ا 

ف فقد الحاكـ إلى مف یرتضیوت ك  الشرعيٌ  سٌممو الحاكـ  .فعدكؿ المؤمنیفا 
قػػػػد ظيػػػػرت لػػػػو نػػػػت العػػػػیف المرىكنػػػػة بیػػػػد المػػػػرتيف ك إذا كا :1162مســــ لة 
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مالكيػػا كلػك بالكصػػٌیة  سػتیثاؽ مػػف عػدـ ضػػیاع حػؽٌ أمػارات المػػكت كجػب عمیػػو اال
طػػان یفعػػؿ كػػاف مفرٌ  بيػػا كتعیػػیف المرىػػكف كالػػراىف كاالستشػػياد عمػػى ذلػػؾت كلػػك لػػـ

 .  كعمیو ضمانيا
مػات كعمػـ بعػدـ بقائػو فػي  َـّ ثيػ لك كاف عنده الرىف قبػؿ مكتػو :1163مس لة 

تمػؼ و اسػتكفى ثمنػو أك أٌنػو باعػو ك ه إلى مالكػو أك أٌنػو قد ردٌ لكف احتمؿ أنٌ تركتو ك 
تو بؿ یحكػـ بكػكف جمیػع تركتػو یحكـ بككنو في ذمٌ  منو أك بغیره لـ ه بتقصیر عند

فیمػػا لػػك احتمػػؿ بقػػاءه فػػي  ىكػػذا الحػػاؿلمالػػؾ الػػرىف فیيػػات ك  لمكرثػػة مػػف دكف حػػؽٌ 
 یحكـ ببقائو فیيا مطمقان. و الال إجماالن فانٌ تفصیبلن ك  یعمـ ذلؾ ال تركتو كلـ

منػػو  دینػاران آخػر  بػرىف ك تػرض مػف شػخص دینػاران مػثبلن لػك اق :1164مسـ لة 
الكفػػاءت فػػاف نػػكل ككنػػو عػػف ذم الػػرىف ة األداء ك بنٌیػػ دفػػع إلیػػو دینػػاران  َـّ ثيػػ بػػبل رىػػف
ف نػػػػػػكل ككنػػػػػػو عػػػػػػف اآلخػػػػػػر  انفػػػػػػؾٌ سػػػػػػقط ك  الػػػػػػرىفت  ینفػػػػػػؾٌ  سػػػػػػقط كلػػػػػػـ رىنػػػػػػوت كا 

ف مػػف الػػدیناریف مػػف دكف تعیػػیف ككنػػو عػػف ذم الػػرىف   أداء دینػػار یقصػػد إاٌل  لػػـ كا 
ینفػػٌؾ  بتمامػػو ال یبقػػى ذك الػػرىفذم الػػرىف ك  أداءن لغیػػر  ب مػػا دفعػػوأك غیػػره حسػػ

 . بأدائورىنو إاٌل 
تفػػریط  كال یضػػمف مػػف دكف تعػػد   المػػرتيف أمػػیف ال ـ أفٌ تقػػدٌ  :1165مســ لة 

اٌل ان ك یضػمف معػو لمثمػو إف كػاف مثمٌیػك   فمقیمتػو یػكـ التمػؼت كالقػكؿ قكلػو مػع یمینػػو ا 
ت بشػػرط الػػدیف مػػع یمینػػو فػػي قػػدر  كؿ الػػراىفقػػم كالتفػػریط ك عػػدـ التعػػدٌ فػػي قیمتػػو ك 

 .في نظائره  كما مرٌ  عدـ مخالتفيما لمظاىر 
عػػػػى ادٌ المػػػػاؿ كػػػػاف كدیعػػػػة ك  عى المالػػػػؾ أفٌ إذا اختمفػػػػا فػػػػادٌ  :1166مســــ لة 
اٌل ت فػػػاف كػػػاف الػػػدیف ثاو كػػػاف رىنػػػان القػػػابض أٌنػػػ بتػػػان فػػػالقكؿ قػػػكؿ القػػػابض بیمینػػػو كا 
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 كتاب الحجر

ؼ في مالػو بسػبب في الشرع عف التصرٌ  ككف الشخص ممنكعان  :كالمقصكد بو
 : مكريا أي ىي كثیرة أىمٌ مف األسبابت ك 

 الصغر .9
عمیػو  محجػكر  - البمػكغ یبمػ  حػدٌ  ىػك الػذم لػـك  -  الصغیر :1167مس لة 

جػػارة فاتو االسػػتقبللیٌ تنفػػذ تصػػرٌ  شػػرعان ال قػػراض كا  ة فػػي أمكالػػو ببیػػع كصػػمح كىبػػة كا 
عػػػارة كغیر  یػػػداع كا  ف كػػػاف فػػػي كمػػػاؿ التمییػػػز كا  ؼ فػػػي كػػػاف التصػػػرٌ كالرشػػػد ك  ىػػػا كا 

تجػدم  ابقان كمػا السػ ة إذف الػكليٌ یجدم في الصػحٌ  غایة الغبطة كالصبلحت بؿ ال
   ت كیستثنى مف ذلؾ مكارد:إجازتو الحقان 

لمعاممتيػػا  ز الممٌیػػ م الصػػبيٌ : األشػػیاء الیسػػیرة التػػي جػػرت العػػادة بتصػػدٌ منهــا
 .(ِٔـ في المسألة )كما تقدٌ 
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ة كمػػا سػػیأتي فػػي الخیػرات العاٌمػػك  تو لػذكم أرحامػػو كفػػي المبػػٌرات: كصػػیٌ ومنهــا
 (.ُّْٓ)المسألة 

الػػػو كػػػػذلؾ عمیػػػو بالنسػػػبة إلػػػى م محجػػػكر  الصػػػبيٌ  كمػػػا أفٌ  :1168مســـ لة 
ة الشػراء فػي الذٌمػمنػو االقتػراض كال البیػع ك  یصػحٌ  تػوت فػبلبالنسبة إلى ذمٌ  محجكر 

ػ ف كػاف ـ كالنسػػیئة ك مى بالسَّ األداء مصػادفان لزمػػاف البمػكغت ككػػذلؾ بالنسػبة إلػػى كقػػت ا 
عمى كبلـ فػي طػبلؽ البػال  عشػران یػأتي  - ال الطبلؽینفذ منو التزكیج ك  نفسو فبل
ضػػاربة أك المزارعػػة أك جعػػؿ نفسػو عػػامبلن فػػي الم إجػػارة نفسػػو كال كال - وفػي محٌمػػ

شػػػػاش حیازتػػػػو المباحػػػػات باالحتطػػػػاب كاالحت جػػػػكز ت نعػػػػـ یذلػػػػؾ المسػػػػاقاة كغیػػػػر 
فؿ في اعٍ كذا یممؾ الجي ةت بؿ ك كنحكىما كیممكيا بالنیٌ  یػأذف لػو  لػـ لجعالة بعممػو كا 

 فیيما. الكليٌ 
ةت كفػػي نثػػى إكمػػاؿ تسػػع سػػنیف ىبللٌیػػعبلمػػة البمػػكغ فػػي األي  :1169مســ لة 

 :الثبلثة مكر أحد األي  الذكر 
  تبػاراع ت كالأك الشػارب أك عمی الخدٌ الخشف عمى العانة  : نبات الشعر لاألوّ 

 الضعیؼ. الشعر ب ك غى بالزَّ 
ت سػػػػكاء خػػػػػرج یقظػػػػػة أك نكمػػػػان بجمػػػػػاع أك احػػػػػتبلـ أك خػػػػركج المنػػػػػيٌ  :الثـــــاني

 غیرىما.
 ة.: إكماؿ خمس عشرة سنة ىبللیٌ الثالث

ط ككػذا غمظػة كتحػت اإلٍبػ الخشػف فػي الصػدر  نبات الشػعر  :1171مس لة 
 .لمبمكغ ةنحكىما لیست عبلمالصكت ك 

 دَّ بيػػػ ت بػػػؿ العػػػف الصػػػبيٌ  بمػػػكغ فػػػي زكاؿ الحجػػػر یكفػػػي ال ال :1171مســـ لة 



 ؽؾع/  الصمر -كتاب الحجر  

 عدـ السفو بالمعنى اآلتي.معو مف الرشد ك 
فػػػػي مصػػػػالحو  ؼ فػػػػي مػػػػاؿ الطفػػػػؿ كالنظػػػػر كالیػػػػة التصػػػػرٌ  :1172مســــ لة 

ـ مػػػف أحػػدىمات كىػػػك الػػػذم أكصػػػى ه ألبیػػػوت كمػػع فقػػػدىما لمقػػػیٌ كشػػؤكنو ألبیػػػو كجػػػدٌ 
لمحػاكـ  كػكف الكالیػة كالنظػر ت مػع فقػد الكصػيٌ یككف ناظران في أمػرهت ك  أحدىما بأف
بل كالیػة ليػـ األخػكاؿ فػكاألخ فضػبلن عػف األعمػاـ ك  ـٌ لػؤلي  الجػدٌ ك  ـٌ ا األي أمٌ الشرعٌيت ك 
المػػؤمنیف  لسػائر لعػػدكؿ المػؤمنیف مػع فقػػد الحػاكـ ك  تثبػت الكالیػةت نعػػـ عمیػو بحػاؿ
 مع فقدىـ.

حػػاكـ كالیػػة لم ت فػػبلتشػػترط العدالػػة فػػي كالیػػة األب كالجػػدٌ  ال :1173مســ لة 
ى یيما عمػى حقػكؽ المػكلٌ لػك بقػرائف األحػكاؿ تعػدٌ لػو ك  مع فسقيمات لكف متى ظيػر 

یجػػػب عمیػػػػو الفحػػػص عػػػػف  مالػػػو منعيمػػػػا مػػػف التصػػػػٌرؼت كالعمیػػػو فػػػي نفسػػػػو أك 
 ع سمككيما.تتبٌ عمميما ك 

ؼ السػػػابؽ ت فینفػػػذ تصػػػرٌ مشػػػتركاف فػػػي الكالیػػػة الجػػػدٌ األب ك  :1174مســـ لة 
 .ـ عقد الجدٌ  في النكاح فیقدٌ إاٌل  اقترنا بطبللك ؽت ك ؼ البلحتصرٌ  یمغى  منيما ك 

 جػدٌ دت فمػك كػاف لػو أب ك البعیػبػیف القریػب ك  ال فرؽ فػي الجػدٌ  :1175مس لة 
 يـ في الكالیة.اشترككا كمٌ  الجدٌ  جدٌ ك  أب الجدٌ ك 

ا أٌمػعػدـ المفسػدة فیػوت ك  الجػدٌ ؼ األب ك في نفكذ تصرٌ  یعتبر  :1176مس لة 
عػػػػدكؿ المػػػػؤمنیف فنفػػػػكذ ك  الشػػػػرعيٌ الحػػػػاكـ ك  غیرىمػػػػا مػػػػف األكلیػػػػاء مػػػػف الكصػػػػيٌ 

 ـ في كتاب البیع.الصبلح كما تقدٌ فاتيـ مشركط بالغبطة ك تصرٌ 
بضػاعو بشػرط كثاقػػة  لمػكليٌ  یجػكز  :1177مسـ لة  المضػاربة بمػاؿ الطفػؿ كا 

 ت فاف دفعو إلى غیره ضمف.العامؿ كأمانتو



 

عة أك إلػى لصػنمػو اإلى أمػیف یعمٌ  تسمیـ الصبيٌ  لمكليٌ  یجكز  :1178مس لة 
كالحسػػػاب كالعمػػػكـ النافعػػػة لدینػػػو كدنیػػػاهت كیمػػػـز عمیػػػو  مػػػو القػػػراءة كالخػػػطٌ مػػػف یعمٌ 

 بعقائده.  ا یضرٌ یفسد أخبلقو فضبلن عمٌ  ایصكنو عمٌ  أف
 یحسػػػػبو كأحػػػػدىـیخمطػػػػو بعائمتػػػػو ك  الیتػػػػیـ أف لػػػػكليٌ  یجػػػػكز  :1179مســــ لة 

یتشػػارؾ ىػػذا بالمصػػارؼ التػػي  یخػػتٌص ع المصػػارؼ عمػػیيـ عمػػى الػػرؤكست ك فیػػكزٌ 
كاحػػػػد مصػػػػرفان  یفػػػػرد لصػػػػنؼ مػػػػنيـ أك لكػػػػؿٌ  الك  يػػػا أفػػػػراد العائمػػػػة الكاحػػػػدة عػػػػادةن فی

ا غیرىػا كالكسػػكة أٌمػت ك ةأكػؿ كالمشػرب ككػذا المسػكف كشػؤكنو المتعارفػ كالممسػتقبٌلن 
یصػػػرؼ منػػػو عمیػػػو   مػػػایحسػػػب عمیػػػو إاٌل  مػػػف إفػػػراده فیػػػو كال دَّ بيػػػ یشػػػبييا فػػػبل مػػػاك 

ى اإلنفػػاؽ عمػػیيـ لمػػف یتػػكلٌ  دیف فیجػػكز ى المتعػػدٌ ىكػػذا الحػػاؿ فػػي الیتػػامت ك مسػػتقبٌلن 
ع المصػارؼ عمػیيـ عمػى یػكزٌ خمطيـ فیما ىك مػف قبیػؿ المػأككؿ كالمشػركب ك ی أف

 .یصرؼ عمیو مستقبٌلن  كاحد ما و یحسب عمى كؿٌ الرؤكس دكف غیره فانٌ 
یصػػالحو  أف لمػػكليٌ  مػػاؿ عمػػى غیػػره جػػاز  إذا كػػاف لمصػػغیر  :1181مســ لة 

 لػیس لمػكليٌ عمى المتصالح بػاقي المػاؿ ك  یحؿٌ  محةت لكف العنو ببعضو مع المص
 .  إسقاطو بحاؿو 
باإلسػػػػػػػراؼ  باالقتصػػػػػػػاد ال عمػػػػػػػى الصػػػػػػػبيٌ  ینفػػػػػػػؽ الػػػػػػػكليٌ  :1181مســـــــ لة 

عػػػى لػػػك ادٌ غیرىمػػػا مػػػا یمیػػػؽ بشػػػأنوت ك ككسػػػائو ك  مبلحظػػػان فػػػي طعامػػػو بػػػالتقتیر  كال
 بعػػد أنكػػر بلئػػؽ ك ال و بالمقػػدار أك عمػػى مالػػو أك دكاٌبػػ اإلنفػػاؽ عمػػى الصػػبيٌ  الػػكليٌ 

یكػػف  مػػا لػػـ - بیمینػػو تػػو فػػالقكؿ قػػكؿ الػػكليٌ كیفیٌ البمػػكغ أصػػؿ اإلنفػػاؽ أك مقػػداره ك 
   نة.البیٌ  یككف مع الصبيٌ   أفإاٌل  -  مخالفان لمظاىر

 عمیػو کػٌؿ مػا فیػو ضػرر  ؿ عػفالطفػ حفػظ یجب عمی الػكليٌ  :1182مس له 
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فك   األحػػكط لزكمػػان  عمػػی نفسػو أك مػػا فػػي حکمػػو عمػػی ر الخطػػ یصػػؿ إلػػی حػػدٌ  لػـ ا 
مػػف  صػػدكره كلػػك مبغكضػػٌیة مػػف الشػػرعمػػا عمػػـ  عػػف کػػؿٌ عمیػػو حفظػػو کمػػا یجػػب 

 یػو منعػو مػػفعمیجػب  ت كالكنحكىػاكالنمیمػػة   کالزنػا كالمػكاط كشػرب الخمػر الصػبیٌ 
 بػؿ یجػكز لػیف القسػمیف األكٌ فػي أحػد  مندرجان یکف  كشربو إذا لـ اىر الط أکؿ غیر 

ا ىك ممنػكع عمػی البػالغیف کمػا كالذىب ممٌ  الحریر  إلباسو ت کما یجكز لتو إٌیاهمناك 
    کتاب الصبلة. ( مفِّٓ) ألةسفي الم  مرٌ 

 الجنون .2
حكمػو حكػـ  في أكقات إفاقتػوت ك ؼ المجنكف إاٌل ینفذ تصرٌ  ال :1183مس لة 
مػا تقػٌدـ فػي فاتو مػف عػدـ نفػكذ تصػرٌ  ال یسػتثنیت نعػـ ـفي جمیػع مػا تقػدٌ  الصغیر 
د جنكنػو يما عمیػو إذا تجػدٌ كصػیٌ ك  فػي كالیػة األب كالجػدٌ ٌف کمػا أت (َُٕٔالمسألة)

االحتیػػاط مراعػػاة مقتضػػی یتػػرؾ  ت فػػبلرشػػده أك ككنيػػا لمحػػاكـ إشػػكاالن بعػػد بمكغػػو ك 
 بتكافقيما معان.

 السفه .4
صػرفو االعتنػاء بحالػو بیس لو حالة باعثػة عمػى حفػظ مالػو ك السفیو ىك الذم ل

ة عمػػػػى المكایسػػػػة س معامبلتػػػػو مبنٌیػػػػلػػػػیوت ك محٌمػػػػ یتمفػػػػو بغیػػػػر عػػػػو ك مكق فػػػػي غیػػػػر 
العقػػػبلء یبػػػالي باالنخػػػداع فیيػػػات یعرفػػػو أىػػػؿ العػػػرؼ ك  ت الظ عػػػف المغابنػػػةكالػػػتحفٌ 
يـ بالنسػػػبة إلػػى أمكالػػػو تحصػػػیبلن مسػػمكنيـ إذا كجػػػدكه خارجػػان عػػػف طػػػكرىـ ك بكجػػدا

 صرفان.ك 
فاتو فػي مالػو ببیػع نفػذ تصػرٌ عمیػو شػرعان ال ت السػفیو محجػكر  :1184مس لة 
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جػػػػصػػػػمح ك ك   ؼ حجػػػػره عمػػػػى حكػػػػـ الحػػػػاكـیتكٌقػػػػ الارة ك إیػػػػداع كعاریػػػػة كغیرىػػػػات ك ا 
ت د بعػد البمػكغصػبلن بزمػاف صػغره أك تجػدٌ و متٌ يي فى یككف سى  فرؽ بیف أف ت كالالشرعيٌ 

عػػاد إلػػػى حالتػػو السػػػابقة  ت فػػافحصػػؿ لػػػو الرشػػد ارتفػػع حجػػػره َـّ ثيػػ فمػػك كػػاف سػػػفیيان 
یػػزكؿ  الت ك ىكػػذاعمیػػو ك  لػػت فػػٌؾ حجػػرهت كلػك عػػاد عػػاد الحجػػر لػػك زاعمیػػوت ك  حجػر 
ف طعف في السفٌ مع فقد الرشد ك  الحجر   .ا 

ا مػف أٌمػيما إذا بمػ  سػفیيانت ك كصػیٌ كالیة السفیو لؤلب كالجٌد ك  :1185مس لة 
األب أیضػػان أك لمحػػاكـ مػػكغ ففػػي كػػكف الكالیػػة عمیػػو لمجػػٌد ك طػػرأ عمیػػو السػػفو بعػػد الب

 یترؾ االحتیاط بتكافقيما معان. فبل تة إشكاؿخاصٌ 
تػػوت عمیػػو فػػي أمكالػػو كػػذلؾ فػػي ذمٌ  جػػكر السػػفیو مح كمػػا أفٌ  :1186ة مســ ل

ة شػػراؤه بالذٌمػػبیعػػو ك  الاقتراضػػو كضػػمانو ك  یصػػحٌ  ت فػػبلد مػػاالن أك عمػػبلن یتعيٌػػ بػػأف
ة أك المزارعػػػػة أك المسػػػػاقاة جعػػػػؿ نفسػػػػو عػػػػامبلن فػػػػي المضػػػػارب إجػػػػارة نفسػػػػو كال كال

 ذلؾ. كغیر 
ت فمػػك كػػاف و عػػدـ اسػػتقبللوفات السػػفیمعنػػى عػػدـ نفػػكذ تصػػرٌ  :1187مســ لة 
یجػػػرم فیػػػػو  ا النحػػػكه مٌمػػػك  بػػػراءنفػػػذت نعػػػـ فػػػي اإلك  أك إجازتػػػو صػػػحٌ  بػػػاذف الػػػكليٌ 

یتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى  فػػبل تو باإلجػػازة البلحقػػة مػػف الػػكليٌ ة یشػػكؿ صػػحٌ الفضػػكلیٌ 
حصػؿ لػو الرشػد فأجازىػا كانػت  َـّ ثي  لك أكقع معاممة في حاؿ سفيوت ك االحتیاط فیو
 .  كاجازة الكليٌ 

أك إجازتػػػػو عمػػػػى  زكاج السػػػفیو بػػػػدكف إذف الػػػكليٌ  ال یصػػػػحٌ  :1188 لة مســـ
 تو فػػي غیػػر كصػػیٌ  ت كمػػا تصػػحٌ طبلقػػو كظيػػاره كخمعػػو ت لكػػف یصػػحٌ لزكمػػان األحػػكط 

بالنسػػب أك   أقػػرٌ ؽ بالمػػاؿ كمػػا لػػك یتعٌمػػ لػػـ یقبػػؿ إقػػراره إذاأمكالػػو كتجيیػػزه كنحػػكهت ك 
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 دكف الماؿ. الحدٌ  فيبالسرقة یقبؿ   لك أقرٌ یكجب القصاص كنحك ذلؾت ك  بما
 ع أك ىبػة أك إجػػارة مػثبلن جػػاز فػػي بیػ ؿ السػفیو أجنبػيٌ لػك كٌكػػ :1189مسـ لة 

 د إجراء الصیغة.لك كاف ككیبلن في أصؿ المعاممة ال في مجرٌ ك 
ا يء أك تركػػػو مٌمػػػػعمػػػى فعػػػؿ شػػػ إذا حمػػػؼ السػػػفیو أك نػػػذر  :1191مســـ لة 

ارة كقتػؿ مػا أكجػب الكٌفػ كسػائر  ر كٌفػ ثى نىػلػك حى حمفػو كنػذرهت ك  ؽ بمالػو انعقػدیتعمٌ  ال
ف منػػو أك ف عمیػػو الصػػكـ لػػك تمٌكػػىػػؿ یتعػػیٌ رمضػػافت ك  فػػي شػػير  الخطػػأ كاإلفطػػار 

 ار یختػػػػ كاألحػػػػكط لزكمػػػػان أف تكجيػػػػاف، ة كغیػػػػرهمالٌیػػػػالارة كٌفػػػػالبینػػػػو كبػػػػیف  ر یتخٌیػػػػ

ف ف مػػف الصػػكـ تعػػیٌ یػػتمكٌ  لػػك لػػـك  فػػي غیػػرهت ی الػػكلٌي مصػػمحتوالصػػكـ إاٌل إذا رأ
مػػػف  ر یػػػة عمػػػى التعیػػػیف كمػػػا فػػػي كثة المالٌیػػػار یكجػػػب الكٌفػػػ ذا فعػػػؿ مػػػات كمػػػا إغیػػػره
 ارات اإلحراـ.كفٌ 

یعفػػك عنػو بخػػبلؼ  أف القصػػاص جػاز  لػػك كػاف لمسػػفیو حػؽٌ  :1191مسـ لة 
 أرش الجنایة.الدیة ك 

  یػرى  بیػع أك شػراء مػثبلن مػف السػفیو كلػـى عمػ مػع الػكليٌ إذا اطٌ  :1192مسـ لة 
ف كقػػع تسػػمیـ ك  مجػػرٌ قػػع إاٌل ی لػػـ ت فػػافالمصػػمحة فػػي إجازتػػو ـ تسػػمٌ د العقػػد ألغػػاهت كا 

مو ككػػػاف تسػػػمٌ  مػػػاه كیحفظػػػوت ك یسػػػتردٌ  مو إلػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر سػػػمٌ  المعكضػػػیف فمػػػ
ف كػػاف تالفػػان ضػػمنو السػػفیومكجػػكدان یػػردٌ  ت فعمیػػو مثمػػو أك قیمتػػو لػػك ه إلػػى مالكػػو كا 
ع  مػػػیضػػػمنو إاٌل  ك إف كػػػاف بػػػاذف منػػػو كتسػػمیمو لػػػـ تإذف مػػػف مالكػػو قبضػػو بغیػػػر 
الضػػماف فػػي صػػكرة التمػػؼ أیضػػان لػػك كػػاف المالػػؾ الػػذم یحکػػـ بت نعػػـ إتبلفػػو إٌیػػاه

أتمػػؼ ذا الحػػاؿ فیمػػا لػػك اقتػػرض السػػفیو ك كػػبحالػػوت ك  مو الػػثمف أك المبیػػع جػػاىبلن مٌ سػػ
   الماؿ.
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كاء ت سػػكدیعػػة عنػػد السػػفیو فأتمفيػػا ضػػمنيا لػػك أكدع إنسػػاف :1193مســ لة 
ى مػع تقصػیره یضػمنيا حتٌػ ت عنػده لػـت نعـ لك تمفعمـ المكدع بحالو أك جيؿ بيا

 في حفظيا إذا كاف المكدع عالمان بحالو.
ػػال یي  :1194مســ لة  ت ك إذا اشػػتبو رشػػده إلػػى السػػفیو مالػػو مػػا لػػـ یحػػرز  ـي مَّ سى
و ا یناسػػػب شػػػأنمٌمػػػ مػػػكر بيػػػا بعػػػض األي  ة معتػػػدٌ ض إلیػػػو مػػػدٌ یفػػػكٌ  بػػػأف حالػػػو یختبػػػر 

الفتػؽ كالرتػؽ ك  تمػكربو مثػؿ ىػذه األي لمػف یناسػ االسػتئجار اإلجارة ك الشراء ك كالبیع ك 
كنحػك ذلػؾ  نفاؽ في مصالحو أك مصػالح الػكليٌ مثؿ مباشرة اإل مكر في بعض األي 

ة كالمكایسػػػػة بػػػػأف رأل منػػػػو المداٌقػػػػ - ت فػػػػاف أنػػػػس منػػػػو الرشػػػػدفػػػػیمف یناسػػػػبو ذلػػػػؾ
بلتػػػو كصػػػیانة المػػػاؿ مػػػف التضػػػییع كصػػػرفو فػػػي ظ عػػػف المغابنػػػة فػػػي معامالػػػتحفٌ ك 

اٌل دفع إلیو مالو ك  - العقبلءجریو مجارم مكضعو ك   . فبلا 
إذا احتمػػؿ حصػػكؿ الرشػػد لػػو قبػػؿ البمػػكغ فػػاألحكط  الصػػبيٌ  :1195مســ لة 

اٌل د بمكغػو لػك أنػس منػو الرشػدت ك ـ إلیو مالو بمجرٌ اختباره قبمو لیسمٌ لزكمان   لػـز فػي ا 
عػػى حصػػػكؿ ا غیػػره فػػاف ادٌ أٌمػػحتمػػؿ فیػػو ذلػػؾ عنػػد البمػػكغ أك بعػػدهت ك زمػػاف ا كػػؿٌ 
ف لػػـیجػػب اختبػػارهت ك  احتممػػو الػػكليٌ ك شػػد لػػو الر   االختبػػار  یجػػب لػػـحصػػكلو  عً یػػدٌ  ا 

 د االحتماؿ.بمجرٌ 
الرشػػػػد فػػػػي الرجػػػػاؿ بشػػػػيادة أمثػػػػاليـت كفػػػػي النسػػػػاء  یثبػػػػت :1196مســــ لة 

امػػػرأتیف أك بشػػػيادة النسػػػاء منفػػػردات بشػػػيادة الرجػػػاؿت كفػػػي ثبكتػػػو بشػػػيادة رجػػػؿ ك 
 .االحتیاط فیومقتضی یترؾ مراعاة  فبل إشكاؿ
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 الفمس .3 
لقصػػكره  - مالػػوؼ فػػي أم منػػع مػػف التصػػرٌ  - عمیػػو س ىػػك الػػذم حجػػر ًمػػفٍ المي 

 عف دیكنو. 
لػو  لك كانػت أضػعاؼ أمكالػو یصػحٌ مف كثرت عمیو الدیكف ك  :1197مس لة 

لػػك باخراجيػػا جمیعػػان عػػف ممكػػو ؼ فیيػػا بأنكاعػػو كینفػػذ أمػػره فیيػػا بأصػػنافو ك التصػػرٌ 
 .ـ الشرعيٌ عمیو الحاك یحجر  لـ انان أك بعكض مامجٌ 

مػف أداء الػدیكف تشػػكؿ  نعػـ لػك كػاف صػمحو عنيػا أك ىبتيػػا مػثبلن ألجػؿ الفػرار 
 یػػػرجى  لػػػـ خصكصػػػان فیمػػػا إذا تاالحتیػػػاط فیػػػومقتضػػػی یتػػػرؾ مراعػػػاة  فػػػبلة الصػػػحٌ 

 نحكه.لو باكتساب ك  حصكؿ ماؿ آخر 
 : بشركط أربعةس إاٌل مً فٍ عمى المي  الحجر  ال یجكز  :1198مس لة 

 دیكنو ثابتة شرعان.أف تككف  :لاألوّ 
مػا  - دیػكف عمػى النػاستككف أمكالو مف عػركض كنقػكد كمنػافع ك  أف :الثاني

 قاصرة عف دیكنو. - عدا مستثنیات الدیف
مػػػػة عمیػػػػو ألجػػػؿ الػػػدیكف المؤجٌ  یحجػػػر  ت فػػػبلةتكػػػكف الػػػػدیكف حاٌلػػػ أف :الثالـــث

 قصػر بلن فػاف بعضػيا مػؤجٌ  ك لك كاف بعضػيا حػااٌلن تت ك مالو بيا لك حمٌ  یؼً  لـ فكا  

اٌل عمیو ك  ة یحجر لٌ مالو عف الحا  . فبلا 
یطمبػػكا منػػو ك  الشػػرعيٌ يػػـ أك بعضػػيـ إلػػى الحػاكـ یرجػػع الغرمػاء كمٌ  أف :الرابــع
ت نعػـ إذا عمیػو أك عنػد طمبػو نفسػو ع بػالحجر یتبػرٌ  عمیوت فمػیس لمحػاكـ أف الحجر 

مػػع  عمیػػو لػػو الحجػر  المجنػكف جػػاز يـ كػػالیتیـ ك كػاف الػػدیف لمػف یكػػكف الحػػاكـ كلػیٌ 
 مراعاة مصمحتيـ.
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یكػػػكف  عمیػػػو بطمػػػب بعػػػض الغرمػػػاء أف فػػػي الحجػػػر  یعتبػػػر  :1199مســـ لة 
ف عػػـٌ بػػو عمیػػو ك  الحجػػر  یجػػكز  ینػػو بمقػػدار د لغیػػره مػػف ذم حینئػػذو لػػو ك  الحجػػر  ا 

 المطالبة بو. الدیف الحاؿ الذم یستحؽٌ 
الغرمػػاء بأمكالػػو  ؽ حػػؽٌ س تعٌمػػًمػػفٍ الحػػاكـ عمػػى المي  إذا حجػػر  :1111مســ لة 

 ؼ فیيػػا بعػػكض كػػالبیع كاإلجػػارة كبغیػػر لػػو التصػػرٌ  ال یجػػكز كانػػت أـ دینػػانت ك  عینػػان 

  باذنيـ أك إجازتيـ.اإلبراء إاٌل عكض كالكقؼ كاليبة ك 
لػو إسػقاط خیػاره  عمیػو جػاز  حجر  َـّ إذا اشترل شیئان بخیار ثي  :1111مس لة 

 .فیو االحتیاطمقتضی فبل یترؾ مراعاة  تإشكاؿ فسخو فمحؿٌ  ا جكاز أمٌ ك 
ؼ فػػي أمكالػػو المكجػػكدة فػػي عػػف التصػػرٌ  مػػا یمنػػع الحجػػر إنٌ  :1112مســ لة  

اختیػاره كػػاإلرث أك  دة الحاصػمة لػو بغیػػر عمیػػو دكف األمػكاؿ المتجػػدٌ  زمػاف الحجػر 
ت نعػػػـ ة كاليبػػػة كنحػػػك ذلػػػؾبمثػػػؿ االحتطػػػاب كاالصػػػطیاد كقبػػػكؿ الكصػػػیٌ باختیػػػاره 

اٌل دیكنػو ك  السػابقة قاصػرة عػف عمیيػا إذا كانػت مػع األمػكاؿ تجدیػد الحجػر   یجكز  ا 
 . بطؿ الحجر
ة عمیػػو أك اشػػترل فػػي الذٌمػػ س بعػػد الحجػػر ًمػػفٍ لػػك اقتػػرض المي  :1113مســ لة 

صػػػاحبو  ؾیشػػػار  لػػػـلػػػك أتمػػػؼ مػػػاؿ غیػػػره یشػػػارؾ المقػػػرض كالبػػػائع الغرمػػػاءت ك  لػػػـ
فمػك  تنفسػو فػي حػؽٌ  ت نعػـ ینفػذ اإلقػرار بدیف سابؽ أك بعػیف  كذا لك أقرٌ ك  تلغرماءا

لػػو أخػػذان   لزمػػو تسػػمیميا إلػػى المقػػرٌ  الحجػػر  انفػػؾٌ ك الغرمػػاء عػػف العػػیف  ؽٌ سػػقط حػػ
 باقراره.

بیػػع أمكالػػو المفمػػس أمػػره ب بحجػػر  الشػػرعيٌ إذا حكػػـ الحػػاكـ  :1114مســ لة 
أبػػػى  ت فػػػافعمػػػى نسػػػبة دیػػػكنيـبیػػػنيـ بالحصػػػص ك  قسػػػمتيافػػاؽ مػػػع غرمائػػػو ك باالتٌ 
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داءت األعنػو بالتقسػػیـ ك  لحجػر كیػػزكؿ ا تميا كػذلؾقٌسػفػاؽ معيػػـ ك باعيػا عمیػو باالتٌ 
الػػػو كػػػذا أمك ك  تت فػػػي كتػػػاب الػػػدیفتثنى مػػػف أمكالػػػو مسػػػتثنیات الػػػدیف كقػػػد مػػػرٌ یسػػػك 

و مػػػف العػػػیف باسػػػتیفاء حٌقػػػ المػػػرتيف أحػػػؽٌ  ت فػػػافٌ اف لػػػك كانػػػتیٌ المرىكنػػػة عنػػػد الػػػد  
الزائػػد منيػػا عمػػى دینػػو   فػػي المقػػدار الغرمػػاء إاٌل  و فیيػػا سػػائر حاٌصػػیي  المرىكنػػة كال

 في كتاب الرىف.  كما مرٌ 
كػػاف ثمنيػػا س عػػیف اشػػتراىا ك ًمػػفٍ ف جممػػة مػػاؿ المي إذا كػػاف مػػ :1115مســ لة 

یفسػخ البیػع كیأخػذ عػیف مالػو كبػیف الضػرب  بػیف أف تو كاف البائع بالخیػار في ذمٌ 
 لك لـ یكف لو ماؿ سكاىا.مع الغرماء بالثمف ك 

بالفسػػخ  یبػػادر  ال لػػیس عمػػى الفػػكرت فمػػو أف ا الخیػػار ىػػذ فٌ إ :1116مســ لة 
 ؿ أمػػر یػػث یعٌطػبح االختیػار  ت نعػـ لػیس لػػو اإلفػراط فػػي تػأخیر كالرجػكع فػي العػػیف

ت فػاف بػیف األمػریف الشػرعيٌ ره الحػاكـ ت فاذا كقع منو ذلؾ خٌیػالتقسیـ عمى الغرماء
 أحدىما ضربو مع الغرماء بالثمف. امتنع عف اختیار 

رجػكع  الػدیف فػبل كع البائع بػالعیف حمػكؿرج في جكاز  یعتبر  :1117مس لة 
 ا مع حمكلو قبميا فمو ذلؾ.أمٌ قبؿ القسمة ك  بلن كلـ یحؿٌ لك كاف مؤجٌ 
لػػك كانػػت العػػیف مػػف مسػػتثنیات الػػدیف لػػیس لمبػػائع أف یرجػػع  :1118مســ لة 

كالرجػكع إلػی  الفسػخلو عندئذو  تخٌمؼ الشرط فاٌنو یجكز  إاٌل إذا کاف لو خیار إلیيا 
 .  العیف مطمقان 
ف المقترضػة لػك لػو الرجػكع فػي العػی ض كالبػائع فػي أفٌ المقر  :1119مس لة 

مػػػػى ع فيػػػػؿ لػػػػو فسػػػػخ اإلجػػػػارة إذا حجػػػػر  ا المػػػػؤجر أٌمػػػػكجػػػػدىا عنػػػػد المقتػػػػرضت ك 
مقتضػى االحتیػاط مراعػاة یتػرؾ  فػبل تقبؿ اسػتیفاء المنفعػة، فیػو إشػكاؿ المستأجر 

 فیو.
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شػترم كػاف لمشػریؾ األخػذ بالشػفعة فمػس الملك بػاع شقصػان ك  :1111مس لة 
 ضرب البائع مع الغرماء في الثمف.یك 

لػػػػػك كجػػػػػد البػػػػػائع أك المقػػػػػرض بعػػػػػض العػػػػػیف المبیعػػػػػة أك  :1111مســـــ لة 
تو مف الػدیف كالضػرب بالبػاقي مػع المقترضة كاف ليما الرجكع إلى المكجكد بحصٌ 

 ليما الضرب بتماـ الدیف معيـ. فٌ الغرماء كما أ
منفصػػػػمة  المقترضػػػػة زیػػػػادة معػػػػیف المبیعػػػػة أكلػػػػك حصػػػػمت ل :1112مســــ لة 

 الرجػػكع إلػػػى المقػػرض إاٌل كالكلػػد كنحػػكه فيػػي لممشػػترم كالمقتػػرض كلػػیس لمبػػائع ك 
نفصػػػاؿ قابمػػػة لبل انػػػت غیػػػر صػػػمة فػػػاف كا لػػػك حصػػػمت ليػػػا زیػػػادة متٌ أٌمػػػاألصػػػؿت ك 
الطكؿ فيي تابعة لمعػیف فیرجػع البػائع أك المقتػرض إلػى العػیف كمػا ىػي كالسمف ك 

ف كانػػػت ك  ت إذا كانػػػت كثیػػػرة كمػػػا سػػػیأتيإاٌل  كالصػػػكؼ كالثمػػػػرة  نفصػػػاؿلبلقابمػػػة ا 
 .  تتبع العیف بؿ کانت کالزیادة المنفصمة لـ نحكىماك 

رض أك استفرخ البیض لـ یكف لمبػائع أك المقػ إذا زرع الحبٌ  :1113مس لة 
المبیػع أك المػاؿ فػي  ر مػكرد حصػؿ تغٌیػ كذا في كػؿٌ الرجكع إلى الزرع أك الفرخت ك 

إف كػػاف ذلػػؾ بسػػبب حصػػكؿ نمػػاء  و عػػیف مالػػو كیصػػدؽ أٌنػػ المقتػػرض بحیػػث ال
ؿ خركجػو مػف البػیض قابؿ لبلنفصاؿ كما لػك باعػو الفػرخ فػي أكٌ  صؿ فیو غیر متٌ 

ع منػو حػدكث صػفة أك یمنػ ذلػؾ یمنػع مػف الرجػكع فیػوت نعػـ ال دجاجان فافٌ  فصار 
ف أكجبت زیادة قیمتو السكقیٌ بحكميا فیو ك  ما  ة.ا 

البػػػائع فػػػي  یبطػػؿ حػػػؽٌ صػػػبغو لػػػـ ره ك لػػك اشػػػترل ثكبػػػان فقٌصػػ :1114مســـ لة 
 و فیيما.حقٌ  فیبطؿا لك اشترل غزالن فنسجو أك دقیقان فخبزه أمٌ العیفت ك 

ة ت فػاف كػاف بآفػة سػماكیٌ بت العیف عند المشػترم مػثبلن لك تعیٌ  :1115مس لة 
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یضػرب بػالثمف مػع  یأخػذىا كمػا ىػي بػدؿ الػثمف كأف أك بفعؿ المشػترم فممبػائع أف
 .ع أك األجنبيٌ كذا لك كاف بفعؿ البائالغرماءت ك 

فمػػس كػػاف  َـّ ثيػػ أك غرسػػان  نػػاءن لػػك اشػػترل أرضػػان فأحػػدث فیيػػا بً  :1116مســ لة 
فػػاف تراضػػیا عمػػى البقػػاء  تالغػػرس لممشػػترمئع الرجػػكع إلػػى أرضػػو لكػػف البنػػاء ك لمبػػا
فك  انػػان أك بعػػكض جػػاز مجٌ  المشػػترم  لػػو إجبػػار  : إفٌ البػػائع بالبقػػاء قیػػؿ یػػرضى  لػػـ ا 

یخمػػك  و اللكٌنػػبػػأجرةت ك لػػك ترم إجبػػاره عمػػى البقػػاء ك عمػػى القمػػع كاليػػدـ كلػػیس لممشػػ
لػػك أراد المشػػترم القمػػع أك ك ت االحتیػػاط فیػػومقتضػػی یتػػرؾ مراعػػاة  فػػبل عػػف إشػػكاؿ

 إشكاؿ. انان ببللك مجٌ عمى البقاء ك  اليدـ فمیس لمبائع إجباره
معػو  عمػى نحػك یعػدٌ  إذا خمط المشترم ما اشػتراه بمػاؿ آخػر  :1117مس لة 
البػػػػائع فػػػي العػػػػیف فیضػػػرب مػػػػع  ط حػػػؽٌ سػػػػق بػػػػان لمشػػػركة فػػػػي الخمػػػیطتالفػػػان أك مكج

 الغرماء في الثمف.
ت فػاذا كجػد عػیف مالػو فػي تركتػو سًمػفٍ ت كغػریـ المي غریـ المٌیػ :1118مس لة 

اٌل ككف ما تركو كافیػان بػدیف الغرمػاءت ك ی ت لكف بشرط أفلو الرجكع إلیوكاف   فمػیس ا 
ف كػػاف المٌیػػمعيػػـ ك  الغرمػػاء یضػػرب بدینػػو كسػػائر لػػو ذلػػؾ بػػؿ ىػػك   ت قػػد حجػػر ا 

 عمیو.
مت الزكػػاة عمػػى الػػدیكف ة قػػدٌ إذا كػػاف فػػي التركػػة عػػیف زككٌیػػ :1119مســ لة 

ذا كانا في ذمٌ ك  تككذلؾ الخمس  .عمیيما الدیكف قٌدمت ت ة المیٌ ا 
س إلى یكـ قسمة مالو نفقتو ككسكتو كنفقػة مً فٍ لمي یجرم عمى ا :1121مس لة 

ـ لػك مػات قػدٌ تو عمػى مػا جػرت عمیػو عادتػوت ك ككسكة مػف یجػب عمیػو نفقتػو ككسػك 
كمػاء الغسػؿ كنحػك ذلػؾ عمػػى  كالكػافكر  مػؤف تجيیػزه مػف السػػدر  كسػائر كفنػو بػؿ 
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أس بالزیػاده بػ نعػـ الت لزكمػان عمػى الكاجػب عمػى األحػكط  یقتصػر حقػكؽ الغرمػاء ك 
 .المتعارؼ بالنسبة إلى أمثالو  عمیو بالمقدار
 ظيػػر  َـّ ثيػ س بػیف غرمائػػوًمػفٍ مػػاؿ المي  يٌ الشػرعـ الحػاكـ لػك قٌسػػ :1121مسـ لة 

 شاركيـ.نقضت القسمة ك  غریـ آخر 

 مرض الموت .1
صػػػؿ مرضػػػو بمكتػػػو فيػػػك كالصػػػحیح یتٌ  لػػػـ یػػػض إذا  المػػػر :1122مســـ لة 

 تفاتو في جمیػع مػا یممكػوینفذ جمیع تصرٌ شاء ككیؼ شاء ك  ؼ في مالو بمایتصرٌ 
ینفػذ فیمػا زاد عمػى ثمػث مػػا  و اليء بعػد مكتػػو فاٌنػػیصػرؼ شػ  فیمػا أكصػى بػأفإاٌل 

 و.سیأتي تفصیؿ ذلؾ في محمٌ الصحیح أیضان كذلؾ ك  ت كما أفٌ یتركو
و بمػػا زاد عمػػى تصػػؿ مرضػػو بمكتػػو فػػبل إشػػكاؿ فػػي عػػدـ نفػػكذ كصػػیٌ ا إذا اتٌ أٌمػػك 

انتفاعػو بمالػو باألكػؿ كالشػرب كاإلنفػاؽ  في جػكاز  و ال إشكاؿت كما أنٌ الثمث كغیره
 غیػػر عمػػى أضػػیافو كفػػي حفػػظ شػػأنو كاعتبػػاره ك  الصػػرؼعمػػى نفسػػو كمػػف یعكلػػو ك 

إشػكاؿ فػي نفػكذ  كػافت ككػذا ال مقػدار  تبػذیران أمٌ سػرفان ك  یعػدٌ  یمیػؽ بػو كال اذلؾ مٌمػ
مػػػى المحابػػػاة كػػػالبیع تكػػػف مشػػػتممة ع لػػػـ قػػػة بمالػػػو إذاة المتعمٌ فاتو المعاكضػػػیٌ تصػػػرٌ 

 بثمف المثؿ كاإلجارة بأجرة المثؿ.
نٌ ك  انیػة أك عمػػى المجٌ المحابػاة ك ة عمػى خػػرل المبنٌیػفاتو األي مػا اإلشػكاؿ فػي تصػرٌ ا 

 عػكض أك بعػكض أقػؿٌ  الصػمح بغیػر نحك منيا كالكقؼ كالصدقة كاإلبراء كاليبة ك 
نحػػك ذلػػؾ مػػف أجػػرة المثػػؿ ك  اإلجػػارة بأقػػؿٌ مػػف ثمػػف المثػػؿ ك  البیػػع بأقػػؿٌ مػػف القیمػػة ك 

ػ عنيا بػػ ر ىي المعبٌ یستكجب نقصان في مالوت ك  اممٌ  ع اإلشػكاؿ ( فقػد كقػزات)المنجَّ



 ؿؿع/  مرض الموت -كتاب الحجر 

ف زادت صػػحٌ بمعنػػى نفكذىػػا ك  - يػػا ىػػؿ ىػػي نافػػذة مػػف األصػػؿفػػي أنٌ  تيا مطمقػػان كا 
ف تعمٌ عمى ثمث مالو بؿ ك  أك ىػي  - يء لمكرثػةػشػ یبػؽى  قت بجمیػع مالػو بحیػث لػـا 

كذىػػا فػػي الزائػػد عمػػى إمضػػاء نفتيا ك ؼ صػػحٌ ت فػػاذا زادت یتكٌقػػالثمػػث نافػػذة بمقػػدار 
 اني.ىك الث صحیحال، فیو قكالفت ك الكرثة

یيػػػا المػػػریض فػػػي مػػػرض مكتػػػو ة التػػػي یؤدٌ الكاجبػػػات المالٌیػػػ :1123مســـ لة 
 ارات تخرج مف األصؿ.الكفٌ كالخمس كالزكاة ك 

ف كانت مف المنجَّ الصدقة ك  :1124مس لة  لػیس منيػا لكػف ك ـ زات كمػا تقػدٌ ا 
فاٌنػو ینفػذ  سػرفان  ال یعػدٌ یمیػؽ بشػأنو ك  اعافیتو ممٌ ؽ المریض ألجؿ شفائو ك یتصدٌ  ما

 .ان مطمق
یكػػػػكف صػػػػؿ بػػػػالمكت عمػػػػى مػػػػا فػػػػي المػػػػرض المتٌ  یقتصػػػػر  :1125مســــ لة 

فػؽ المػكت ت فمثػؿ حمػى یػكـ خفیػؼ اتٌ كاليػبلؾ المریض معو فػي معػرض الخطػر 
كػذا زات مف أصؿ التركػةت ك مف نفكذ المنجَّ  یمنع ى خبلؼ مجارم العادة البو عم

لػػػؾ بسػػػبب ذ ت فمػػػك مػػػات الم إلػػػى المػػػكتفیػػػو عمػػػى المػػػرض الػػػذم یػػػؤدٌ  یقتصػػػر 
یمنػع  ة كنحػك ذلػؾ لػـغ حٌیػدٍ أك لىػ عو بي قتؿ أك افتراس سى  مف المرض بؿ بسبب آخر 

فػػي المػػرض الػػذم یطػػكؿ بصػػاحبو فتػػرة  أیضػػان یقتصػػر مػػف األصػػؿت ك مػػف نفكذىػػا 
زات الصادرة منو قبػؿ ذلػؾ نافػذة مػف طكیمة عمى أكاخره القریبة مف المكت فالمنجٌ 

 األصؿ.
اليػبلؾ ك  اف فػي معػرض الخطػر مرض كػكف اإلنسػیمحػؽ بػال :1126مس لة 

 راماة في الحرب أك في حاؿ إشراؼ السفینة عمى الغرؽ.كأف یككف في حاؿ المي 
بػدیف أك عػیف مػف مالػو فػي مػرض مكتػو لػكارث أك   لػك أقػرٌ  :1127مس لة 
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ف كػػاف ت ك بػػو  يـ نفػػذ إقػػراره فػػي جمیػػع مػػا أقػػرٌ مػػتٌ  ت فػػاف كػػاف مأمكنػػان غیػػر أجنبػػيٌ  ا 
ف استكعبوت ك زائدان عمى ثمث مالو بؿ  اٌل كا   ینفذ فیما زاد عمى ثمثو.  فبلا 
ة أك فػي ا إذا كػاف فػي حػاؿ الصػحٌ أمٌ ك  تفي مرض المكت ىذا إذا كاف اإلقرار 

ف كاف متٌ المكت نفذ في الجمیع ك مرض  مرض غیر   يمان.ا 
بػػیف یكػػكف بینػػو ك ت كػػأف معيػػا بكذبػػو يمػػان كجػػكد أمػػارات یظػػفٌ المػػراد بككنػػو متٌ ك 

ة شػػدیدة مػػع ت أك كػػاف لػػو محٌبػػو یریػػد بػػذلؾ إضػػرارىـعيػػا بأٌنػػم الكرثػة معػػاداة یظػػفٌ 
 و یرید بذلؾ نفعو.معيا بأنٌ  لو یظفٌ   المقرٌ 

يمػػػان أك مأمكنػػػان ففػػػي و كػػػاف متٌ ٌنػػػأك   إذا لػػػـ یعمػػػـ حػػػاؿ المقػػػرٌ  :1128مســـ لة 
التصػالح لزكمػان ت فػاألحكط عدمػو إشػكاؿي الزائد عمػى الثمػث ك الحكـ بنفكذ إقراره ف

 لو.  قرٌ المبیف الكرثة ك 
ػػمػػا إنٌ  :1129مســ لة  بالنسػػبة  زات كاإلقػػرار یحسػػب الثمػػث فػػي مسػػألتي المنجَّ

ان یتركػو فػي زمػاف مكتػو مػف األمػكاؿ عینػان أك دینػان أك منفعػة أك حٌقػ إلى مجمكع مػا
إلیيػا  تضػـٌ ت كىؿ تحسب الدیػة مػف التركػة ك التحجیر زائو الماؿ كحؽٌ اان یبذؿ بمالیٌ 
 ؿ.يما األكٌ صحٌ أ ت، كجيافمجمكع أـ الة إلى الیحسب الثمث بالنسبك 

ة ـ مػػف عػػدـ النفػػكذ فیمػػا زاد عمػػى الثمػػث فػػي الكصػػیٌ مػػا تقػػدٌ  :1131مســ لة 
ػك  اٌل  مػا ىػك فیمػا إذا لػـ یجػز نٌ زات إفي المنجَّ  أجػاز  لػك نفػذتا بػبل إشػكاؿت ك الكرثػة كا 

 لك أجازكا بعضان مف الزائد عف الثمث نفذ بقدره.ت ك حٌصتو بعضيـ نفذ بمقدار 
ىػؿ ت ك ثكارث بعػد مػكت المػكرٌ ة إجػازة الػال إشكاؿ في صػحٌ  :1131 لة مس
، بعػػد ذلػػؾ أـ ال الػػردٌ  لػػو ال یجػػكز و فػػي حػػاؿ حیاتػػو بحیػػث تمػػـز عمیػػو ك منػػ تصػػحٌ 
ذا ردٌ ت ك ةؿ خصكصػػػان فػػػي الكصػػػیٌ األكٌ  يماأصػػػحٌ  تقػػػكالف فػػػي حػػػاؿ الحیػػػاة یمكػػػف  ا 
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ف ردٌ ك  تیمحقو اإلجازة بعد ذلؾ أف  جازة بعده.تنفع اإل ه بعد المكت لـا 
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   . د بماؿ آلخرتعيٌ ال : الضماف ىك
ة المضػػمكف عنػػو إلػػى عمػػى نحػػك نقػػؿ الػػدیف مػػف ذٌمػػ :تػػارةن  :كیقػػع عمػػى نحػػكیف

عمػػػى نحػػػك التػػػزاـ الضػػػامف لممضػػػمكف لػػػو  :خػػػرلأي ك  تة الضػػػامف لممضػػػمكف لػػػوذٌمػػػ
   تو سكل كجكب األداء عمیو تكمیفان.فمیست نتیج تبأداء ماؿ إلیو

ىػػػػػك المقصػػػػػكد ك  - ؿالضػػػػػامف عمػػػػػى النحػػػػػك األكٌ  : أفٌ بػػػػػیف النحػػػػػكیف فػػػػػالفرؽ
ت و لممضػػمكف لػػو بػػنفس المػػاؿ المضػػمكفتػػتشػػتغؿ ذمٌ  - بالضػػماف عنػػد اإلطػػبلؽ

ا الضػػػامف عمػػػى أٌمػػػك ت مان عمػػػى اإلرثفمػػػك مػػػات قبػػػؿ كفائػػػو أخػػػرج مػػػف تركتػػػو مقػػػدٌ 
مػك مػات بأدائػو إلیػو ف تو لممضمكف لػو بػنفس المػاؿ بػؿالنحك الثاني فبل تشتغؿ ذمٌ 

 ة منو. بكصیٌ يء إاٌل ػیخرج مف تركتو ش قبؿ ذلؾ لـ
القبػػػكؿ مػػػف فػػػي الضػػػماف: اإلیجػػػاب مػػػف الضػػػامف ك  یعتبػػػر  :1132مســـ لة 

ؿ د األكٌ عمػػػى تعيٌػػػػ - لػػػك بضػػػػمیمة القػػػرائفك  - المضػػػمكف لػػػو بمفػػػػظ أك فعػػػؿ داؿٌ 
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 رضا الثاني بذلؾ.بالماؿ ك 
العقػػؿ كالقصػػد فػػي الضػػامف كالمضػػمكف لػػو: البمػػكغ ك  یعتبػػر  :1133مســ لة 
ا فػي أٌمػأیضان فػي خصػكص المضػمكف لػوت ك  سعدـ الفمـ السفوت ك عدك  كاالختیار 

يء مػػػف ذلػػػؾ فمػػػك ضػػػمف شػػػخص مػػػا عمػػػى المجنػػػكف أك ػشػػػ یعتبػػػر  المػػػدیكف فػػػبل
 .مف الدیف صحٌ  الصغیر 

قػو فمػك عمٌ  تفي عقد الضػماف التنجیز  اعتبار كجكبان األحكط  :1134مس لة 
أنػا ضػامف )أك  (امف لما عمى فبلف إف أذف لػي أبػيض أنا): یقكؿ كأف عمى أمر 

عمػػى األحػػكط  یصػػحٌ  لػػـ (أصػبلن  یػػؼً  لػػـ المػػدیكف إلػػى زمػاف كػػذا أك إف ؼً یػػ لػـ إف
یمتػػـز  أف فػػي الضػػماف عمػػى النحػػك الثػػاني فیصػػحٌ  التنجیػػز  یعتبػػر  ت نعػػـ اللزكمػػان 

لعمػػػؿ بكفائػػػو فیمزمػػػو ا كعػػػدـ قیػػػاـ المػػػدیف خػػػاٌص  بػػػأداء الػػػدیف مػػػثبلن عمػػػى تقػػػدیر 
 . لمدائف مطالبتو باألداء عمى ذلؾ التقدیربالتزامو ك 

ة ف الػذم یضػمنو ثابتػان فػي ذٌمػیٍ فػي الضػماف كػكف الػدَّ  یعتبر  :1135مس لة 
الػػثمف أك المػػثمف فػػي البیػػع الػػذم ان كػػالقرض ك سػػكاء كػػاف مسػػتقرٌ  تالمضػػمكف عنػػو

صػػؼ الثػػاني أك كالن فیػػو أك متزلػػزالن كأحػػد العكضػػیف فػػي البیػػع الخیػػارمٌ  خیػػار  ال
أقػػرض فبلنػػان أك بعػػو نسػػیئة كأنػػا ) :قػػاؿ ت فمػػكقبػػؿ الػػدخكؿ كنحػػك ذلػػؾ مػػف الميػػر 

ت فمػػك ـ صػػحٌ ت نعػػـ لػػك قصػػد الضػػماف عمػػى النحػػك الثػػاني المتقػػدٌ یصػػحٌ  لػػـ (ضػػامف
ؿ ؼ المشػػترم عػػػف أداء الػػثمف المؤٌجػػػؼ المقتػػرض عػػػف أداء القػػرض أك تخٌمػػػتخٌمػػ

 كجب عمى الضامف أداؤه.
المضػػمكف ف كالمضػمكف لػػو ك یٍ ف الػػدَّ فػػي الضػماف تعػػیٌ  یعتبػر  :1136مســ لة 

فت ف عمػػى شػػخص معػػیٌ لػػك لشػػخص معػػیٌ ف ك یٍ نى یٍ ضػػماف أحػػد الػػدَّ  یصػػحٌ  فػػبل تعنػػو
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خصػیف ضماف دیف أحد الش ضماف دیف أحد الشخصیف كلك لكاحد معٌیفت كال الك 
 ف.لك عمى كاحد معیٌ ك 

و أك مقػداره أك لك یعمـ جنسػنان في الكاقع ك إذا كاف الدیف معیٌ  :1137مس لة 
ت یعمػـ شخصػػو صػػحٌ  نػػان فػػي الكاقػع كلػػـكػاف المضػػمكف لػو أك المضػػمكف عنػو متعیٌ 

و ٌنػػػأك أ ینػػػار و درىػػػـ أك دیعمػػػـ أٌنػػػ كلػػػـ (ضػػػمنت مػػػا لفػػػبلف عمػػػى فػػػبلف) :مػػػك قػػػاؿف
ضػػػػػمنت الػػػػػدیف الػػػػػذم عمػػػػػى فػػػػػبلف ) :كػػػػػذا لػػػػػك قػػػػػاؿت ك أك دینػػػػػاراف صػػػػػحٌ  دینػػػػػار 

 َـّ ثيػ یعمػـ شخصػو حػدان مػنيـ یطمبػو كلػـكا یعمػـ بػأفٌ ( ك یطمبو مػف ىػؤالء العشػرة لمف
ضػػمنت مػا كػاف لفػبلف عمػػى ) :ت أك قػاؿف الػذم یطمبػوعػد ذلػؾ الكاحػد المعػػیٌ قبػؿ ب

 الضماف. یعمـ شخصو صحٌ  لـك  (المدیكف مف ىؤالء
 ـكمػا تقػدٌ  - ؽ الضماف الجامع لمشػرائط انتقػؿ الحػؽٌ إذا تحقٌ  :1138مس لة 

 المضػمكف لػو ت فاذا أبرأتوبرئت ذمٌ ك ة الضامف عنو إلى ذمٌ  ة المضمكفمف ذمٌ  -
تاف الضػامف كالمضػمكف عنػوت ة الضػامف برئػت الػذمٌ ذٌمػ - ىك صاحب الػدیفك  -

 ى یبرئو.تو بشيء حتٌ تشتغؿ ذمٌ  و لـة المضمكف عنو كاف لغكان ألنٌ ذمٌ  ك إذا أبرأ
ال لمضػػػػػػامف فسػػػػػػػخو ك  یجػػػػػػكز  فػػػػػػػبل تعقػػػػػػد الضػػػػػػماف الـز :1139مســــــ لة 
 المضمكف لو.
المضػػػػمكف لػػػػو مػػػػف الضػػػػامف ك  ألمٌ  شػػػػكؿ ثبػػػػكت الخیػػػػار ی :1141مســــ لة 

 .ذلؾ االحتیاط فيمقتضی ت فبل یترؾ مراعاة باالشتراط أك بغیره
لمضػمكف إذا كاف الضامف حیف الضػماف قػادران عمػى أداء ا :1141مس لة  

ف عجػػػز ؿ ك مطالبػػػة المػػػدیكف األكٌ فمػػػیس لمػػػدائف فسػػػخ الضػػػماف ك  الضػػػامف عػػػف  ا 
الضػػامف كرضػػي بضػػمانوت  كػاف الػػدائف عالمػػان بعجػز  كػػذلؾ إذااألداء بعػد ذلػػؾت ك 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾضغ 

فػػبل یتػػرؾ مراعػػاة  تالفسػػخ لػػو إشػػكاؿ ا إذا كػػاف جػػاىبلن بػػذلؾ ففػػي ثبػػكت حػػؽٌ أٌمػػك 
 االحتیاط فیو.مقتضی 

یكػػف لػػو  ذا ضػػمف مػػف دكف إذف المضػػمكف عنػػو كطمبػػو لػػـإ :1142مســ لة 
اٌل الرجكع عمیو بالدیف ك  المضػمكف  ذا أبػرألػك قبػؿ كفائػوت نعػـ إلرجػكع عمیػو ك فمو ا ا 

ذا أعمػػى المضػػمكف عنػػو شػػیئان ك  یسػػتحؽٌ  ة الضػػامف عػػف تمػػاـ الػػدیف لػػـلػػو ذٌمػػ  بػػرأا 
لػػػػك صػػػػالح المضػػػػمكف لػػػػو عمیػػػػو ذلػػػػؾ الػػػػبعضت ك  یسػػػػتحؽٌ  تػػػػو عػػػػف بعضػػػػو لػػػػـذمٌ 

 ذلػػػػؾ الضػػػػامف عمػػػػى المضػػػػمكف عنػػػػو إاٌل  یسػػػػتحؽٌ  لػػػػـ األقػػػػؿٌ  الضػػػػامف بالمقػػػػدار 
منػو برضػا المضػمكف لػػوت  ف بأقػؿٌ كػذا الحػاؿ لػك ضػػمف الػدیئػدت ك دكف الزا المقػدار 

الػذم یسػقط مػػف  ر عمػػى المضػمكف عنػو بالمقػػدا یسػتحؽٌ  الضػامف ال الضػابط أفٌ ك 
ألداء  ع أجنبػػيٌ يء فػػي صػػكرة تبػػرٌ ػو لػػیس لػػو شػػأٌنػػ منػػو یظيػػر ت ك أدائػػو الػػدیف بغیػػر 

 الدیف.
لػػك دفػػع المضػػمكف عنػػو الػػدیف إلػػى المضػػمكف لػػو مػػف دكف  :1143مســ لة 

 لیس لو الرجكع عمیو.تو ك إذف الضامف برئت ذمٌ 
أك ة الضػػامف خمسػػان إذا احتسػػب المضػػمكف لػو مػػا عمػػى ذٌمػػ :1144مســ لة 

لمضػػػػػامف   جػػػػػازفقػػػػػد ت صػػػػػدقةاحتسػػػػػبو ت أك زكػػػػػاة باجػػػػػازة مػػػػػف الحػػػػػاكـ الشػػػػػرعيٌ 
ه إلیػػو بعنػػكاف ردٌ  َـّ ثيػػ كػػذا الحػػاؿ إذا أخػػذه منػػوك  تیطالػػب المضػػمكف عنػػو بػػذلؾ أف

 تو.كرث الضامف ما في ذمٌ مكف لو ك ىكذا إذا مات المضت ك اليبة أك نحكىا
كػػػذا ضػػػماف بلنت ك مػػػؤجٌ  ك ضػػػماف الػػػدیف الحػػػاؿ حػػػااٌلن  یجػػػكز  :1145مســـ لة 
بلن بأزیػد مػف ؿ مػؤجٌ ضػماف الػدیف المؤٌجػ كػذا یجػكز ت ك حػااٌلن بلن ك ؿ مػؤجٌ الدیف المؤجٌ 

 بأنقص منو.أجمو ك 
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 كػػاف األجػػؿ بلن ضػػمنو الضػػامف مػػؤجٌ  ك إذا كػػاف الػػدیف حػػااٌلن  :1146مســ لة 
ت فمك أسقط الضػامف األجػؿ سػقط فیكػكف لممضػمكف لػو مطالبتػو الدیف ماف اللمض
ىكػػػذا الحػػػاؿ مػػػا لػػػك مػػػات كػػػاف لػػػو مطالبػػػة المضػػػمكف عنػػػو كػػػذلؾت ك   كمػػػاحػػػااٌلن 

 الضامف قبؿ انقضاء األجؿ.
ضمنو شػخص بػاذف المضػمكف عنػو بلن ك إذا كاف الدیف مؤجٌ  :1147مس لة 

ضػػمكف عنػػو بػػو قبػػؿ حمػػكؿ األجػػؿت ة المأسػػقط األجػػؿ فمػػیس لػػو مطالبػػ َـّ ثيػػ كػػذلؾ
ذ المػػػػػاؿ المضػػػػػمكف لػػػػػو یأخػػػػػ كػػػػػذا الحػػػػػاؿ إذا مػػػػػات الضػػػػػامف فػػػػػي األثنػػػػػاء فػػػػػافٌ ك 

لكػػف لػػیس لكرثتػو مطالبػػة المضػػمكف عنػػو قبػػؿ حمػػكؿ ك  المضػمكف مػػف تركتػػو حػػااٌلن 
 األجؿ.

 بػاذف المضػمكف ضمنو شخص حااٌلن بلن ك إذا كاف الدیف مؤجٌ  :1148مس لة 
 مف إذنو بذلؾ. و المتفاىـ العرفيٌ ذلؾ ألنٌ لو الرجكع إلیو ك عنو جاز 

 ضػػمنو بػػاذف المضػػمكف عنػػو بأقػػؿٌ بلن ك إذا كػػاف الػػدیف مػػؤجٌ  :1149مســ لة 
فمػػو  -  ة شػػيرضػػمنو بمػػدٌ مػػثبلن ك  إذا كػػاف أجمػػو ثبلثػػة أشػػير كمػػا  -   مػػف أجمػػو

 ىك أجؿ الضماف.بالدیف عند حمكؿ األجؿ الثاني ك  مطالبة المضمكف عنو
ذا ضمنو بأكثر ك   تأسػقط الزائػد فمػو مطالبػة المضػمكف عنػو بػذلؾ َـّ ثيػ ف أجمػوم ا 

قبػػؿ انقضػػاء ت الضػػامف بعػػد انقضػػاء أجػػؿ الػػدیف ك مػػا إذا مػػافػػي كػػذلؾ الحػػاؿ ك 
 ة الزائدة.المدٌ 

 جنسػػو لػػـ یكػػف لػػو إجبػػار  ل الضػػامف الػػدیف مػػف غیػػر إذا أدٌ  :1151مســ لة 

 المضمكف عنو باألداء مف خصكص الجنس الذم دفعو إلى الدائف.
لػػػػو عمػػػػى  الضػػػػماف بشػػػػرط الرىانػػػػة مػػػػف المضػػػػمكف یجػػػػكز  :1151مســــ لة 
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لممضػػػمكف لػػػو  یفعػػػؿ ففػػػي ثبػػػكت الخیػػػار  ف بعػػػد الضػػػمافت كلػػػك لػػػـىى رٍ الضػػػامف فیىػػػ
 االحتیاط فیو. مقتضی یترؾ مراعاة فبل إشكاؿ
ة المضػػمكف عنػػو رىػػف إذا كػػاف عمػى الػػدیف الثابػػت فػػي ذٌمػ :1152مســ لة  

. ینفؾٌ  شترط عدمو فبلا إذا بالضماف إاٌل  فيك ینفؾٌ   حینئذو
یضػػمف مػػثبلن عمػػرك عػػف  ضػػماف بػػأفالترامػػي فػػي ال یجػػكز  :1153مســ لة 

ة ت فتبػػػرأ ذٌمػػػكىكػػػذا یضػػػمف خالػػػد عػػػف بكػػػر  َـّ ثيػػػ عػػػف عمػػػرك یضػػػمف بكػػػر  َـّ ثيػػػ تزیػػػد
 انات بغیػػر ت فػػاف كػػاف جمیػػع الضػػمالػػدیف عمػػى الضػػامف األخیػػر  یسػػتقرٌ الجمیػػع ك 

ف كػػػاف جمیعيػػػا عمػػػى سػػػابقوت ك  حػػػد مػػػنيـیرجػػػع كا إذف مػػػف المضػػػمكف عنػػػو لػػػـ ا 
ینتيػػي إلػػى  إلػػى أفىػػك عمػػى سػػابقو عمػػى سػػابقو ك  یرجػػع الضػػامف األخیػػر  بػػاإلذف

ف كػػػاف بعضػػػيا بػػػاإلذف ك   كػػػاف األخیػػػر بعضػػػيا بدكنػػػو فػػػاف المػػػدیكف األصػػػمٌيت كا 

ف كػاف بػاإلذف رجػع یرجع كاحد مػنيـ عمػى سػابقو ك إ ؿ لـبدكف اإلذف كاف كاألكٌ 
اٌل سػػابقو لػػك ضػػمف باذنػػو ك  عمػػى ىػػكىػػك عمػػى سػػابقو ك  انقطػػع الرجػػكع یرجػػع ك   لػػـا 

 عمیو.
ضػػماف اثنػػیف عػػف كاحػػد باالشػػتراؾ بػػأف یكػػكف عمػػى   یجػػكز :1154مســ لة 

منػػو عمػػػى حسػػػب مػػػا  ا بمقػػػدار منيمػػػ ة كػػؿ  فتشػػػتغؿ ذٌمػػػ تمنيمػػػا بعػػػض الػػدیف كػػؿ  
ف كػػانكا ثبلثػػة فباللنصػػؼ ك لػػك أطمقػػا یقسػػط عمیيمػػا بانػػاه كلػػك بالتفػػاكتت ك عیٌ  ثمػػث ا 
مػػػا  ؼ عمػػػى أداء اآلخػػػر یتكٌقػػػ تػػػو كالتبػػػرأ ذمٌ منيمػػػا أداء مػػػا عمیػػػو ك  لكػػػؿ  كػػػذات ك ىك 

البػة أحػدىما أك إبػػراؤه دكف مطتو ك منيمػا بحٌصػ لممضػمكف لػو مطالبػة كػػؿ  عمیػوت ك 
رجػػع ىػػك إلػػى المضػػمكف  لػػك كػػاف ضػػماف أحػػدىما بػػاإلذف دكف اآلخػػر اآلخػػرت ك 
   . ضمنو دكف اآلخرعنو بما 

بػػػأف ضػػػمف  - یكػػػكف ضػػػمانيما بعقػػػدیف بػػػیف أف مػػػا ذكػػػر  ال فػػػرؽ فػػػي جمیػػػعك 
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أك بعقػػد كاحػػد  -  عػػف نصػػفو اآلخػػر ضػػمف اآلخػر  َـّ ثيػػ أحػدىما عػػف نصػػؼ الػػدیف
فػي ضػماف و ت ىػذا كٌمػككیميمػا فػي ذلػؾ فقبػؿ المضػمكف لػو كما إذا ضػمف عنيمػا

 یكػػػكف كػػػؿٌ  بػػػأف - ا ضػػػمانيما عنػػػو باالسػػػتقبلؿأٌمػػػاثنػػػیف عػػػف كاحػػػد باالشػػػتراؾت ك 
 .یصحٌ  الفيك  - امنان لتماـ الدیفمنيما ض

أف یضػػمف شػػػخص عنػػػو  إذا كػػاف المػػػدیكف فقیػػران لػػػـ یصػػػحٌ  :1155مســـ لة 
ة تكػػكف ذٌمػػ فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف أف ء مػػف الخمػػس أك الزكػػاة أك المظػػالـت كالبالكفػػا

 الضامف مشغكلة بيا فعبلن أـ ال.
 صػحٌ  ة المدیف خمسػان أك زكػاةن إذا كاف الدیف الثابت عمى ذمٌ  :1156مس لة 

 أك ككیمو. یضمف عنو شخص لمحاكـ الشرعيٌ  أف
ت فػػػاف الضػػػماف إذا ضػػػمف شػػػخص فػػػي مػػػرض مكتػػػو صػػػحٌ  :1157مســـ لة 

ف لػـ یكػف ت ك بل إشػكاؿ فػي خركجػو مػف أصػؿ التركػةكاف باذف المضمكف عنػو فػ ا 
 الثمث. یخرج مف باذنو 

ا أٌمػػػػص لممػػػػرأة نفقاتيػػػا الماضػػػػیةت ك یضػػػػمف شػػػخ أف یصػػػحٌ  :1158مســــ لة 
 یصػػػحٌ  كمػػا ال تـ عمػػى النحػػك الثػػاني المتقػػدٌ إاٌل  یصػػحٌ  اتيػػا اآلتیػػة فػػبلضػػمانو لنفق

 .  عمى ذلؾ النحكضماف نفقة األقارب إاٌل 
 ـ یجػػكز مى الضػػماف عػػف األعیػػاف الثابتػػة فػػي الػػذ   كمػػا یجػػكز  :1159مســ لة 

یضػػمف  أف و یجػػكز فكمػػا أٌنػػ تة فػػي الػػذمـاألعمػػاؿ المسػػتقرٌ الضػػماف عػػف المنػػافع ك 
مػا عمیػو  ألجیػر یضػمف عػف ا أف عمیو مف األجرة كػذلؾ یجػكز  ما عف المستأجر 

كمػا إذا كػاف عمیػو خیاطػة  - فیو مباشػرتو كاف ما عمیو یعتبر  ت نعـ لكمف العمؿ
 ضمانو. یصحٌ  لـ - ثكب مباشرة
ـ ة عمػى النحػك الثػاني المتقػدٌ ضػماف األعیػاف الخارجٌیػ یصػحٌ  :1161مس لة 
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قیمػػة عنػػد بػػدليا مػػف المثػػؿ أك ال مضػػمكنة كردٌ ىػػا مػػع بقػػاء العػػیف الأم االلتػػزاـ بردٌ 
المبیػػػع  مػػف ىػػػذا القبیػػؿ ضػػماف شػػػخص عيػػدة الػػثمف لممشػػػترم إذا ظيػػر تمفيػػات ك 
 خرل.أي  بطبلف البیع مف جيةو  أك ظير  ان لمغیر مستحقٌ 

ضػماف مػا یحدثػو المشػترم فػي األرض المشػػتراة  یصػحٌ  ىػؿ :1161مسـ لة 
فػػبل إشػكاؿ فیػػو  ،ة لمغیػركنيػا مسػػتحقٌ ك أك غػػرس أك نحػك ذلػػؾ إذا ظيػر  نػاءو مػف بً 

عمػػػػى النحػػػػك الثػػػػاني  ضػػػػمانو نعػػػػـ یصػػػػحٌ ت یتػػػػرؾ مراعػػػػاة مقتضػػػػى االحتیػػػػاط فیػػػػو
 ـ.المتقدٌ 

 :عيعػػى شػػخص عمػػى شػػخص دینػػان فقػػاؿ ثالػػث لممػػدٌ لػػك ادٌ  :1162مســ لة 
تػو ت بمعنى انتقػاؿ الػدیف إلػى ذمٌ الضماف عي صحٌ فرضي بو المدٌ  (عمٌي ما عمیو)

الضػػامف طػػرؼ  یصػػیر عػػف المضػػمكف عنػػو ك  فیسػػقط الػػدعكلت ثبكتػػو عمػػى تقػػدیر 
كػذا لػك عمػى ثبكتػو یجػب عمػى الضػامف أداؤهت ك  نػةعي البیٌ ت فاذا أقػاـ المػدٌ الدعكل

ا إقػػػػراره بعػػػػد الضػػػػماف أٌمػػػػالمضػػػػمكف عنػػػػو قبػػػػؿ الضػػػػماف بالػػػػدیفت ك  ر ثبػػػػت إقػػػػرا
 . يء عمى الضامف لككنو إقراران عمى الغیرػیثبت بو ش فبل

ت كمػػػػا إذا اختمػػػؼ الػػػدائف كالمػػػدیف فػػػي أصػػػؿ الضػػػمافإذا  :1163مســـ لة 
 عػػػػىىكػػػػذا إذا ادٌ الػػػػدائف فػػػػالقكؿ قػػػػكؿ الػػػػدائفت ك أنكػػػػره عػػػػى المػػػػدیكف الضػػػػماف ك ادٌ 

 أنكره المضمكف لو في بعضو.المدیكف الضماف في تماـ الدیف ك 
الضػػػماف فػػػأنكره فػػػالقكؿ قػػػكؿ عػػػى الػػػدائف عمػػػى أحػػػد إذا ادٌ  :1164مســـ لة 

ذا اعترؼ بالضم ط التعجیػؿ إذا كػاف اختمفا في مقداره أك فػي اشػترااف ك المنكرت كا 
ذا اختمفا في اشتراط التأجیؿ مع كػكف الػدیف ك  تبلن فالقكؿ قكؿ الضامفالدیف مؤجٌ  ا 

 ـ قكؿ المضمكف لو.أك في إبراء المضمكف لو قدٌ أك في كفائو لمدیف  حااٌلن 
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إذا اختمػؼ الضػامف كالمضػمكف عنػو فػي اإلذف كعدمػوت أك  :1165مس لة 
ـ قػكؿ ت قػدٌ يء عمى المضػمكف عنػوػش ت أك في اشتراطالدیف المضمكف في مقدار 

 مة.كذا الحاؿ في المكارد المتقدٌ ك  تیكف مخالفان لمظاىر لـ المضمكف عنو ما
لمضػػمكف لكػف اسػػتكفى اعػى عمیػػو الضػماف فػػأنكره  ك مػػف ادٌ  :1166مسـ لة 
 العترافػػػػو بػػػػأفٌ ت فمػػػػیس لػػػػو مطالبػػػػة المضػػػػمكف عنػػػػو نػػػػة منػػػػو باقامػػػػة بیٌ  لػػػػو الحػػػػؽٌ 

 المضمكف لو أخذ الماؿ منو ظممان.
اه بػػػبل لػػػك كػػػاف عمػػػى أحػػػد دیػػػف فطمػػػب مػػػف غیػػػره أداءه فػػػأدٌ  :1167مســـ لة 

 لو الرجكع عمى المدیف. ضماف عنو لمدائف جاز 
عمػػػٌي ك  متاعػػػؾ فػػػي البحػػػر  لػػػؽً أ) : إذا قػػػاؿ شػػػخص آلخػػػر :1168مســـ لة 

كػػاف لخػػكؼ غػػرؽ سػػكاء أ - بمعنػػی اشػػتغاؿ ذٌمتػػو ببدلػػو - ( فألقػػاه ضػػمنوضػػمانو
 ىكػػذا لػػك أمػػره باعطػػاء دینػػار أك نحكىػػات ك  تيػػاخػػرل مػػف خفٌ السػػفینة أك لمصػػمحة أي 

 یقصػػػد المػػػأمكر  و یضػػػمف إذا لػػػـأك لنفسػػػو فاٌنػػػ أك أمػػػره بعمػػػؿ آلخػػػر  مػػػثبلن لفقیػػػر 

 ة.انیٌ المجٌ 
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الػػػة ة غیػػػره باحإلػػػى ذٌمػػػتػػػو مػػػف الػػدیف تحكیػػػؿ المػػػدیف مػػا فػػػي ذمٌ الحكالػػة ىػػػي: 
   الدائف عمیو.
( كىػك الػدائف المحػاؿ)( كىػك المػدیكف ك: )المحیػؿمة بأشخاص ثبلثةفيي متقكٌ 

 .()المحاؿ عمیوك
فػػػػي الحكالػػػػة اإلیجػػػػاب مػػػػف المحیػػػػؿ كالقبػػػػكؿ مػػػػف   یعتبػػػػر :1169مســــ لة 

الػػة فػي الحك ك  تقبكلػػو فػي الحكالػة عمػػى البػرمء ا المحػػاؿ عمیػو فیعتبػر أٌمػك  تالمحػاؿ
الػػدیف بلن ك ذا كػػاف الػػدیف المحػػاؿ بػػو معٌجػػفیمػػا إالػػدیفت ك  جػػنس عمػػى المػػدیف بغیػػر 

أجػػؿ الثػػاني  ر میف جمیعػػان مػػع تػػأخٌ ت أك كانػػا مػػؤجٌ بلن تػػو لممحیػػؿ مػػؤجٌ الػػذم عمػػى ذمٌ 
الصػػػػحیح  ،ىػػػػذه المػػػػكارد أیضػػػػان أـ ال قبكلػػػػو فػػػػي غیػػػػر  ىػػػػؿ یعتبػػػػر عػػػػف األٌكؿت ك 

 اعتباره.
 مػا یػدؿٌ  ثة كػؿٌ القبكؿ مف األطراؼ الثبلیكفي في اإلیجاب ك  :1171مس لة 
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 .عمیيما مف لفظ أك فعؿ أك كتابة
لمحػػاؿ كالمحػػاؿ عمیػػو: البمػػكغ كالعقػػؿ افػػي المحیػػؿ ك  یعتبػػر  :1171مســ لة 

 فػي ت إاٌل أیضػان  سو مىػلفى  لػیف عػدـ الحجػر فػي األكٌ  یعتبػر كالقصد كالرشد كاالختیػارت ك 
 .سان مً فٍ یككف المحیؿ مي  فیيا أف یجكز و الحكالة عمى البرمء فانٌ 

ة المحیػػؿت فػػي الحكالػػة أف یكػػكف الػػدیف ثابتػػان فػػي ذٌمػػ یعتبػػر  :1172لة مســ 
ف كجػػد سػػببو كمػػاؿ الجعالػػة قبػػؿ العمػػؿ تػػو ك الثابػػت فػػي ذمٌ  فػػي غیػػر  تصػػحٌ  فػػبل ا 

 .یكجد سببو كالحكالة بما سیقترضو ا إذا لـفضبلن عمٌ 
شػخص ت فػاذا كػاف النػان أف یككف الماؿ المحاؿ بو معیٌ  یعتبر  :1173مس لة 

 أف یحیمػػػو بأحػػػدىما مػػػف غیػػػر  حٌ لػػػـ یصػػػ دینػػػار مػػػف الحنطػػػة ك  بمػػػف   آلخػػػر  مػػػدینان 

 .تعییف
ان ٌیػػػمً لمػػػدائف أف ال یقبػػػؿ الحكالػػػة ك إف كػػػاف المحػػػاؿ عمیػػػو مى  :1174مســـ لة 

 .مماطؿ في أداء الحكالة غیر 
لمحیؿ بالمحػاؿ بػو المحاؿ عمیو البرمء أف یطالب ا یستحؽٌ  :1175مس لة 

بلن لػـ یكػف لػو مطالبػة المحیػػؿ اف الػدیف المحػاؿ بػو مػؤجٌ ت نعػـ إذا كػلػك قبػؿ أدائػوك 
ف كػػػاف قػػػد أدٌ ؿ أجمػػػو ك عنػػػد حمػػػك  بػػػو إاٌل  لػػػك تصػػػالح المحػػػاؿ مػػػع اه قبػػػؿ ذلػػػؾت ك ا 

 . األقؿٌ یأخذ مف المحیؿ إاٌل  لو أف یجز  مف الدیف لـ المحاؿ عمیو عمى أقؿٌ 
 تالحكالػػة عقػػد الـز فمػػیس لممحیػػؿ كال المحػػاؿ عمیػػو فسػػخيا :1176مســ لة 

ف أعسػػر كػػذلؾ المحػػاؿ ك ك  ت بػػؿ و بعػػد مػػا كػػاف مكسػػران حػػیف الحكالػػةالمحػػاؿ عمیػػ ا 
المحػػاؿ عمیػػو حػػیف الحكالػػة إذا كػػاف المحػػاؿ عالمػػان  فسػػخيا مػػع إعسػػار  یجػػكز  ال

ان المحػػاؿ عمیػػو غنٌیػػ  إذا صػػار بػػوت نعػػـ لػػك لػػـ یعمػػـ بػػو حینػػذاؾ كػػاف لػػو الفسػػخ إاٌل 
الفسػػػخ لػػو فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة  فػػػي ثبػػكت حػػػؽٌ  فػػػافٌ  تحػػیف اسػػػتحقاؽ المحػػػاؿ لمػػدیف
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المحػػاؿ عمیػػو  ت كالمػػراد باعسػػار االحتیػػاط فیػػومقتضػػی یتػػرؾ مراعػػاة  فػػبلإشػػكاالن 
 .الدیف زائدان عمى مستثنیات الدیفیكفي بو  یككف عنده ما ال أف

الفسػػخ لممحیػػؿ كالمحػػاؿ كالمحػػاؿ عمیػػو  اشػػتراط حػػؽٌ  یجػػكز  :1177مســ لة 
 .أك ألحدىـ

ة المحػػاؿ عمیػػوت فػػاف كػػاف ؿ الػػدیف بػػرأت ذٌمػػل المحیػػإذا أدٌ  :1178مســ لة 
مبػػو أك لػػـ یكػػف بط فیطالبػػو بمػػا أٌداهت كا   أفكػػاف مػػدیكنان لممحیػػؿ فمػػو ذلػػؾ بطمبػػو ك 

 .یكف مدیكنان فمیس لو ذلؾ لـ
تػػػوت ككػػػذا إذا عػػػف المحػػػاؿ عمیػػػو برئػػػت ذمٌ  ع أجنبػػػيٌ إذا تبػػػرٌ  :1179مســـ لة 

 .ضمف شخص عنو برضا المحاؿ
ة المحیػؿ كبػیف محاؿ بو بیف ككنو عینان في ذمٌ ال فرؽ في ال :1181مس لة 

ة بخیاطػة إحالػة مشػغكؿ الذٌمػ ت فتصحٌ فیو المباشرة یعتبر  ككنو منفعة أك عمبلن ال
نحك ذلؾ عمػى بػرمء أك عمػى مػف أك قراءة قرآف ك  ثكب أك زیارة أك صبلة أك حجٌ 

أك  شػعیر الان كالحنطػة ك فرؽ بیف ككنػو مثمٌیػ تو لو بمثؿ ذلؾت ككذلؾ الاشتغمت ذمٌ 
ػػت فػػاذا اشػػتغمت ذمٌ ان كػػالحیكافقیمٌیػػ لػػو  ـ جػػاز مى تػػو بشػػاة مكصػػكفة مػػثبلن بسػػبب كالسَّ

 .یو شاة بذلؾ الكصؼ أك كاف بریئان إحالتيا عمى مف كاف لو عم
م حػػاد الػػدیف المحػػاؿ بػػو مػػع الػػدیف الػػذالحكالػػة مػػع اتٌ  تصػػحٌ  :1181مســ لة 
 لػػو عمػػى آخػػر رجػػؿ دراىػػـ ك نكعػػانت كمػػا إذا كػػاف عمیػػو لعمیػػو جنسػػان ك  عمػػى المحػػاؿ

لػو بػأف كػاف عمیػو دراىػـ ك  - ا مػع االخػتبلؼأٌمػؿ عمى الثانيت ك دراىـ فیحیؿ األكٌ 
یحیػؿ  : فتػارةن فيػك یقػع عمػى أنحػاء - ؿ عمػى الثػانيفیحیػؿ األكٌ  دنػانیر  عمى آخػر 

خػرل یحیمػو عمیػو بػدؿ الػدراىـ دنػانیرت كأي  یسػتحؽٌ  بػأف ؿ عمى الثاني بالدنانیر األكٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضظغ 

بدؿ ما عمیو لممحیػؿ مػف الػدنانیرت كثالثػة  عمیو الدراىـ یستحؽٌ  لدراىـ بأفعمیو با
ت عمػػػػى حاليػػػػا مػػػػو كتبقػػػػى الػػػدنانیر عمیػػػو دراى یسػػػػتحؽٌ  یحیمػػػو عمیػػػػو بالػػػدراىـ بػػػػأف

 .أیضان  األنحاء الثبلثة صحٌ تك 
ة المحیػؿ عػػف قػت الحكالػػة جامعػة لمشػرائط برئػػت ذٌمػإذا تحقٌ  :1182مسـ لة 

حػاؿ عمیػو لممحػاؿ بمػا أحیػؿ عمیػوت ىػذا حػاؿ المحیػؿ مػع لمة ااشتغمت ذمٌ الدیف ك 
ا حػػػاؿ المحػػػاؿ عمیػػػو مػػػع المحیػػػؿ فػػػاف أٌمػػػالمحػػػاؿت كالمحػػػاؿ مػػػع المحػػػاؿ عمیػػػوت ك 
الجػنس  ككػذا إف كانػت بغیػر  تا عمیػوتػو مٌمػكانت الحكالة بمثػؿ مػا عمیػو برئػت ذمٌ 

ا إذا كقعػت أٌمػمػةت ك ؿ أك الثاني مف األنحػاء الثبلثػة المتقدٌ كقعت عمى النحك األكٌ ك 
حیػػؿ لممحػػاؿ ة المأك كانػػت الحكالػة عمػػى البػرمء اشػػتغمت ذٌمػ عمػى النحػػك األخیػر 

ف كاعمیو بما أحاؿ عمیو ك   .ف لو عمیو دیف یبقى عمى حالوا 
قبميػػا المشػػترم لبػػائع دائنػػو عمػػى المشػترم بدینػػو ك إذا أحػاؿ ا :1183مســ لة 

كػػذا ك  تالبیػع بطمػت الحكالػة ف بطػبلفتبػیٌ  َـّ ثيػػ عمػى أسػاس ككنػو مػدینان لمبػائع بػالثمف
و بطػػبلف البیػػع فاٌنػػ ظيػػر  َـّ إذا أحػػاؿ المشػػترم البػػائع بػػالثمف عمػػى شػػخص آخػػر ثيػػ

و تبقػػػى أك باإلقالػػػة فاٌنػػ بخػػبلؼ مػػػا إذا انفسػػخ البیػػػع بخیػػار  تتبطػػؿ الحكالػػة أیضػػػان 
 .ع البیع فیوبى تٍ تى  الحكالة كلـ

ؿ فأحػػػا رجيٌ إذا كػػػاف لممػػدیف عنػػػد ككیمػػو أك أمینػػػو مػػاؿ خػػػا :1184مســ لة 
ع مػػػف دفعػػػو إلیػػػو مػػػع عممػػػو لػػػو االمتنػػػا یجػػػز  دائنػػػو عمیػػػو فرجػػػع إلیػػػو ألخػػػذه لػػػـ

 .توؽ الدفع فمو الرجكع عمى المحیؿ لبقاء شغؿ ذمٌ یتحقٌ  لك لـحكالةت ك بال
عػػػى ادٌ لػػػو عمیػػػوت ك لمحػػػاؿ عمیػػػو المحیػػػؿ بمػػا حكٌ إذا طالػػب ا :1185مســـ لة 
ت فػالقكؿ قكلػو مػع نكره المحاؿ عمیولو عمیو كأو عمیو ماالن مثؿ ما حكٌ ل المحیؿ أفٌ 



 طظغ/  كتاب الحوالٌ

 .نة فیحمؼ عمى براءتوعدـ البیٌ 
لكاقػػع بینيمػػا كػػاف العقػػد ا المػػدیف فػػي أفٌ إذا اختمػػؼ الػػدائف ك  :1186مســ لة 

ت سػكاء أكػاف ىػػك الحكالػة نػة یقػػدـ قػكؿ المنكػر البیٌ  ت فمػع عػدـ قیػاـحكالػة أك ككالػة
ـ كمػا مضػى ؿ فیمػا تقػدٌ الحػا ىكػذاك  تیكػف مخالفػان لمظػاىر لـ الدائف أـ المدیفت ما

 .في نظائرىما





 

 كتاب الكفالٌ





 

 كتاب الكفالة

عمیػو عنػد طمبػػو  لػو حػؽٌ  آخػر شػخص  د لشػخص باحضػار التعيٌػ: الكفالػة ىػي
 مػػػف عمیػػػو الحػػػؽٌ ( ك )مكفػػػكالن لػػػو صػػػاحب الحػػػؽٌ ك  (كفػػػیبلن د )ى المتعي ػػػكیسػػػمٌ  ذلػػػؾ.

 .(مكفكالن )
 - مفيػػـ مػػف الكفیػػؿ بمفػػظ أك بفعػػؿالكفالػػة باإلیجػػاب  تصػػحٌ  :1187مســ لة 

 األحػكط لزكمػان ت ك بػالقبكؿ مػف المكفػكؿ لػوك  المػذككر د لمتعيٌػ - لك بحسب القػرائفك 
بػػان مػػف إیجػػاب یكػػكف عقػػدىا مركٌ  لمعقػػد بػػأفرضػػا المكفػػكؿ بػػؿ ككنػػو طرفػػان  اعتبػػار 

 .المكفكؿلو ك قبكلیف مف المكفكؿ ك 
ي المكفػػكؿ بنػػاءن كػػذا فػػك  - المكفػػكؿ لػػوفػػي الكفیػػؿ ك  یعتبػػر  :1188مســ لة 

فػػي الكفیػػؿ القػػدرة  ت كمػػا یعتبػػر البمػػكغ كالعقػػؿ كاالختیػػار : - رضػػاه اعتبػػار عمػػى 
 سو مىػأك فى  وو فى ؼ فػي مالػو لسىػعمیػو مػف التصػرٌ  عػدـ الحجػر المكفػكؿ ك  عمى إحضػار 
 .ؼ فیوؼ عمى التصرٌ المكفكؿ یتكقٌ  ار إذا كاف إحض



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼظغ 

لممكفػػكؿ لػػو بشخصػػو  یكػػكف الحػػؽٌ  فػػي الكفالػػة أف تعتبػػر  ال :1189مســ لة 
ت فمػػك كػػاف ليمػػا المجنػػكفك  عمیػػو شػػرعان كالصػػبيٌ  یكػػكف لمػػف ىػػك كلػػيٌ  أف جػػكز فی

 .یأخذ الكفیؿ عمیو أف لمكليٌ  جاز  ر عمى الغی حؽٌ 
 المكفػكؿ إذا كػاف عمیػو حػؽٌ  د باحضػار الكفالػة بالتعيٌػ تصحٌ  :1191مس لة 

 .یشترط العمـ بمبم  ذلؾ الماؿ الك  ماليٌ 
ة الكفالػةت ة فػبل شػبية فػي صػحٌ الذٌمػ إذا كاف الماؿ ثابتػان فػي :1191مس لة 

ؿ فػػي عقػػد الجعالػػة ٍعػجػػد سػػببو كالجي لكػف ك ك  ة فعػػبلن یكػػف ثابتػان فػػي الذٌمػػ ا إذا لػػـأٌمػك 
ة فػي ة الكفالػة البدنٌیػشاكؿ ذلؾ ففي صػحٌ  ماككالعكض في عقد السبؽ كالرمایة ك 

فیيػػػا  ت نعػػػـ یصػػػحٌ االحتیػػػاط فیػػػومقتضػػػی یتػػػرؾ مراعػػػاة  فػػػبل ه المػػػكارد إشػػػكاؿىػػػذ
فػػي السػػبؽ مػػثبلن  ر ؿ أك العػػكض المقػػرٌ ٍعػػة بمعنػػى االلتػػزاـ بػػدفع الجي الػػة المالٌیػػالكف

 .ؼ مف عمیو الدفع عف ذلؾتخمٌ  تقدیر لممكفكؿ لو عمى 
إلػػى مجمػػس  الحضػػكر  عمیػػو مػػف یسػػتحؽٌ  تصػػح كفالػػة كػػؿٌ  :1192مســ لة 
ف الشرعت بأف  تصػحٌ  الت ك نػة عمیػو بػالحؽٌ تقػـ البیٌ  لـ تككف عمیو دعكل مسمكعة كا 

 . أك تعزیر كفالة مف عمیو حدٌ 
مػع مػةت ك ة كمؤجٌ إیقػاع الكفالػة حاٌلػ  صػحٌ حػااٌلن  إذا كاف الحػؽٌ  :1193مس لة 

ذا كاف الحؽٌ ةت ك اإلطبلؽ تككف حالٌ  یمػـز فػي مػة فقػطت ك إیقاعيا مؤجٌ  بلن صحٌ مؤجٌ  ا 
 .یختمؼ زیادة كنقصان  مة تعییف األجؿ عمى كجو الالمؤجٌ 

 فسػػػخو مػػػف طػػػرؼ الكفیػػػؿ إاٌل  یجػػػكز  الالكفالػػػة عقػػػد الـز  :1194مســـ لة 
 .لو باإلقالة أك بجعؿ الخیار 

قػػت الكفالػػة جامعػػة لمشػػرائط جػػازت مطالبػػة المكفػػكؿ إذا تحقٌ  :1195مســ لة 



 ؽظغ/  كتاب الكفالٌ

ت مػةةت كبعػد األجػؿ إف كانػت مؤجٌ اٌلػلو الكفیؿ بالمكفكؿ عاجبلن إذا كانت الكفالة ح
مو تسػمیمان سػمٌ ضػره ك ت فاف أحكجب عمى الكفیؿ إحضاره فاف كاف المكفكؿ حاضران 

ف امتنع عػف ذلػؾ كػاف لػو ا عمیو ك ف المكفكؿ لو منو فقد برئ ممٌ ان بحیث یتمكٌ تامٌ  ا 
   .ى یحضرهفیحبسو حتٌ  الشرعيٌ مره إلى الحاكـ رفع أ

اه كالػػػدیف فػػػأدٌ   ؿ الغیػػػربىػػػقػػػاببلن لػػػؤلداء مػػػف قً  نعػػػـ إذا كػػػاف مػػػا عمیػػػو مػػػف الحػػػؽٌ 
ف كػػػافك ت ي سػػػبیموًمػػػخٍ الكفیػػػؿ أي  یمكػػػف الكفیػػػؿ كػػػاف مكضػػػعو معمكمػػػان ك  غائبػػػان فػػػاف ا 
 یػأت بػو مػف غیػر  لػـذلػؾ ك  ت فػاذا مضػى قػدر بػو كمجیئػوذىا ميػؿ بقػدر إحضاره أي 

ػػ عػػذر  ف كػػاف غائبػػان غیبػػة منقطبس كمػػا مػػٌرت ك حي انقطػػع یعػػرؼ مكضػػعو ك  عػػة الا 
 یمػػـز بػػأداء مػػا عمیػػو كالؿ ؼ الكفیػػؿ إحضػػارهت بػػیكٌمػػ بػػو لػػـ فػػر یرجػػى الظ الخبػػره ك 

نػان منػو ف متمكٌ كػاطالبػو المكفػكؿ لػو ك  ف الكفیؿ بػأفكاف ذلؾ بتفریط م  فیما إذاإاٌل 
 .ى ىربیحضره حتٌ  فمـ

تكػف  لػـ فیؿ المكفكؿ فأخذ منو الماؿت فافالك ر یحض لـ إذا :1196مس لة 
ف كػػػاف ت ك اهلػػػـ یكػػػف لػػػو الرجػػػكع عمیػػػو بمػػػا أدٌ  األداء بطمػػػب المكفػػػكؿ الالكفالػػػة ك  ا 

كانػت الكفالػة بطمبػو أیضػان أـ الت ت سػكاء أعمیػواء بطمبو كػاف لػو أف یرجػع بػو األد
ف كػاف غیػػر ك بػػو یرجػػع عمیػو  بلمنػو الكفالػػة دكف األداء فػا إذا كػػاف قػد طمػػب أٌمػك   ا 

 .ف إحضاره عند طمب المكفكؿ لو ذلؾف ممتمكٌ 
یجػػب  ف فػػبلي الكفالػػة مكػػاف التسػػمیـ تعػػیٌ ف الكفیػػؿ فػػإذا عػػیٌ  :1197مســ لة 

و لػك ت كمػا أٌنػتجػب إجابتػو ؾ المكفػكؿ لػو لػـعمیػو تسػمیمو فػي غیػرهت كلػك طمػب ذلػ
فػػي حكػػـ التعیػػیف ت ك مویجػػب عمػػى المكفػػكؿ لػػو تسػػمٌ  ف لػػـعػػیٌ مػػا  مو فػػي غیػػر سػػمٌ 

ت قیاميػػا عمػػى تعیػػیف بمػػد المكفػػكؿ لػػوة عمیػػو كة أك مقالٌیػػصػػریحان كجػػكد قرینػػة حالٌیػػ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾظغ 

ككجػػكد  - ة صػػارفة عػف بعػػض األمكنػة بالخصػػكصمػع فقػػدىا فػاف كجػػدت قرینػك 
 - متعارفػة ة عػادة مػف إحضػاره فیػو أك احتیاجػو إلػى مؤكنػةو غیػر ارجٌیػالمكانع الخ
إحضاره عمػى الكفیػؿ لػك  یجبحینئذ لك إجماالنت ك في حكـ تعییف غیره ك  كاف ذلؾ

 .مكاف غیره ب بو المكفكؿ لو في أمٌ طال
 كسػػیمة مشػػركعة إلحضػػار  ؿ بكػػؿٌ یجػػب عمػػى الكفیػػؿ التكٌسػػ :1198مســ لة 

ة ا مفسػػدة دینٌیػػتكػػف فیيػػ كلػػـ االسػػتعانة بشػػخص قػػاىر احتػػاج إلػػى ت فػػاذا المكفػػكؿ
 .كجبت االستعانة بو

 کانػػتاحتػػاج إحضػػاره إلػػى مؤكنػػة إذا كػػاف المكفػػكؿ غائبػػان ك  :1199مســ لة 
 . إذا كاف صرفيا بطمب مف المكفكؿعمى الكفیؿ إاٌل 

تسػمیـ نفسػو المكفػكؿ أك حضػكره ك  لكفیؿ باحضػار ة اتبرأ ذمٌ  :1211مس لة 
تػػو لػػك أخػػذ المكفػػكؿ لػػو المكفػػكؿ طكعػػان أك كرىػػان بحیػػث كػػذا تبػػرأ ذمٌ ت ك ان تسػػمیمان تاٌمػػ

 ت أك أبػػرأ المكفػػكؿ عػػف الحػػؽٌ و أك إحضػػاره مجمػػس الحكػػـف مػػف اسػػتیفاء حٌقػػتمٌكػػ
 .عمیو أك أبرأ الكفیؿ مف الكفالة الذم

الػذم لػو عمػى المكفػكؿ إلػى غیػره  لػك نقػؿ المكفػكؿ لػو الحػؽٌ  :1211مس لة 
 .بطمت الكفالة یع أك صمح أك حكالةبب

ت بخػػبلؼ مػػا لػػك الكفیػػؿ أك المكفػػكؿ بطمػػت الكفالػػة إذا مػػات :1212مســ لة 
 .المكفكؿ لو منيا إلى كرثتو قؿ حؽٌ ینتو تككف الكفالة باقیة ك كؿ لو فانٌ مات المكف

ى غریمػػػػان مػػػػف یػػػػد صػػػػاحبو قيػػػػران أك حیمػػػػة ضػػػػمف مػػػػف خٌمػػػػ :1213مســــ لة 
ى القاتػؿ لػك خٌمػبلن لؤلداء كالدیفت ك إف كاف قاب إحضاره أك أداء ما عمیو مف الحؽٌ 

 ر ت فػػػاف تعػػػذٌ الػػػدـ لزمػػػو إحضػػػاره كیحػػبس لػػػك امتنػػػع عػػف ذلػػػؾ ان مػػػف یػػػد كلػػيٌ عمػػد



 ؿظغ/  كتاب الكفالٌ

 .لمكت أك غیره دفع إلیو الدیة ضار اإلح
: (عمیػو السػبلـ)ض لمكفاالت فعف مكالنا الصادؽ یكره التعرٌ  :1214مس لة 

 .(ت ندامةالكفالة خسارةت غرامة)
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 كتاب الصمح

التسػػػػالـ بػػػػیف شخصػػػػیف عمػػػػى تممیػػػػؾ عػػػػیف أك منفعػػػػة أك عمػػػػى  : مح ىػػػػكالصػػػ
   .انان أك مجٌ  مٌ بعكض مادٌ  إسقاط دیف أك حؽٌ 

مقػاـ  فػي كػؿٌ ك  أمػر  إیقاعػو عمػى كػؿٌ  یجػكز بػالنزاعت ك  یشترط ككنو مسػبكقان  كال
المقصػػكد بيمػػا فػػي المسػػألة   قػػد مػػرٌ لحػػراـت ك  بلن لحػػبلؿ أك محٌمػػ مػػان  إذا كػػاف محرٌ إاٌل 
 .كتاب التجارة ( مفُِٕ)

ف العقػػكد ك  ى سػػائر ال یرجػػع إلػبنفسػػو ك  الصػمح عقػػد مسػتقؿٌ  :1215مســ لة  ا 
اليبػػة إذا كػػاف فائػػدة ك  تدة البیػع إذا كػػاف عمػػى عػػیف بعػكضت فیفیػػد فائػػأفػاد فائػػدتيا

فائػدة اإلبػراء ك  تإلجارة إذا كاف عمى منفعة بعػكضفائدة اك  تعمى عیف ببل عكض
 یمحقػػػو أحكػػػاـ سػػػائر  بلت فعمػػػى ذلػػػؾ فػػػىكػػػذاأك دیػػػف ك  كػػػاف عمػػػى إسػػػقاط حػػػؽٌ  إذا

ف أفػػػاد فائػػدتيارم فیػػو شػػػركطيا ك یجػػػ الالعقػػكد ك  یمحقػػػو  د فائػػدة البیػػػع الت فمػػػا أفػػػاا 
مػػػس ة بػػػالبیع كخیػػارم المجیجػػػرم فیػػو الخیػػػارات المختٌصػػ فػػبل تشػػػركطوأحكامػػو ك 
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ؽ بمعاكضػػػػة المجمػػػػس إذا تعٌمػػػػیشػػػػترط فیػػػػو قػػػػبض العكضػػػػیف فػػػػي  الكالحیػػػػكافت ك 
قػػبض  فیػػو یعتبػػر  عػػكض ال ة اليبػػة مػػف تممیػػؾ عػػیف بػػبلأفػػاد فائػػدمػػا النقػػدیفت ك 

 .في اليبة كىكذا العیف كما اعتبر 
یحتػاج إلػى اإلیجػاب فاٌنػو ا كػاف الصػمح عقػدا مػف العقػكد لٌمػ :1216مس لة 

سػػقاط الحػػػؽٌ بػػراء ك ى فیمػػا أفػػاد فائػػػدة اإلالقبػػكؿ مطمقػػان حتٌػػػك  ت فػػابراء المػػدیكف مػػػف ا 
سقاط الحؽٌ ف ك یٍ الدَّ  ف ف عمیو الحؽٌ عمٌ  ا  عمیػو الػدیف أك  فٍ فا عمى قبكؿ مى یتكقٌ  لـ كا 

 .عمى القبكؿ فالكف إذا كقعا بعنكاف الصمح تكقٌ  الحؽٌ 
یػو مػف لفػظ أك فعػؿ أك نحػك عم مػا یػدؿٌ  ؽ الصػمح بكػؿٌ یتحٌقػ :1217مسـ لة 

( كالصػریح فػي إفػادة ىػذا عػـ لفػظ )صػالحتت نةفیو صػیغة خاٌصػ تعتبر  الذلؾت ك 
ا بكػػذا أك منفعتيػػ لػػدار صػػالحتؾ عػػف ا) : مكجػػب فیقػػكؿ مػػثبلن ى مػػف طػػرؼ الالمعنػػ

 .ح: )قبمت المصالحة(أك عمى كذا( فیقكؿ المتصالً 
ى فیمػػا إذا كػػاف بػػبل عػػكض عقػػد الصػػمح الـز فػػي نفسػػو حتٌػػ :1218مســ لة 

 بتراضػػي المتصػػالحیف بالفسػػخ أك بفسػػخ ینفسػػخ إاٌل  كال تكانػت فائدتػػو فائػػدة اليبػػةك 
 .منيما في ضمف الصمحالفسخ  جعؿ لو حؽٌ  فٍ مى 

الحیػكاف فػي الصػمح كمػا  ال خیػار ك  المجمػس ال یجرم خیػار  :1219مس لة 
مح الكاقػػػػػػع فػػػػػػي مػػػػػػكارد قطػػػػػػع النػػػػػػزاع الغػػػػػػبف فػػػػػػي الصػػػػػػ خیػػػػػػار  یجػػػػػػرم كالت مػػػػػػرٌ 

االحتیػاط مقتضػی یتػرؾ مراعػاة  إشکاؿ فػبلكجریانو في غیره محٌؿ  تالخصكماتك 
 ر ت نعػـ لػك أٌخػـ في البیػعالنحك المتقدٌ عمى  التأخیر  یجرم فیو خیار  ت ككذا الفیو

یعمػػػؿ بػػػو  أك اشػػػترط تسػػػمیمو نقػػػدان فمػػػـ المتعػػػارؼ یـ المصػػػالح بػػػو عػػػف الحػػػدٌ تسػػػم
ي البیػع فيػي ة الخیارات التي سػبؽ ذكرىػا فػا بقیٌ أمٌ یفسخ المصالحةت ك  أف فمآلخر 
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 .تجرم في الصمح أیضان 
أخػػذ  اأٌمػػالفسػػخت ك  العیػػب فػػي المصػػالح بػػو جػػاز  ر لػػك ظيػػ :1211مســ لة 

مقتضػػػی یتػػػرؾ مراعػػػاة  فػػػبلالمعیػػػب ففیػػػو إشػػػكاؿ التفػػػاكت بػػػیف قیمتػػػي الصػػػحیح ك 
 .االحتیاط فیو
عمػػى ت ك ا عػػیف أك منفعػػة أك دیػػف أك حػػؽٌ ٌمػػإح ؽ الصػػممتعٌمػػ :1211مســ لة 

ا أف یكػكف العػػكض ٌمػؿ إعمػػى األكٌ ت ك یكػكف مػػع العػكض أك بدكنػو ا أفٌمػإ التقػادیر 
 ت فیصػػػػحٌ يػػػا صػػػػحیحةت فيػػػػذه عشػػػركف صػػػػكرة كمٌ عینػػػان أك منفعػػػػة أك دینػػػان أك حٌقػػػػان 

كببل عكض كعف منفعة بمنفعػة كعػیف  الصمح عف عیف بعیف كمنفعة كدیف كحؽٌ 
 كببل عكض كىكذا. حؽٌ كدیف ك 

انتقاليمػػػػػا إلػػػػػػى ؽ الصػػػػػمح بعػػػػػػیف أك منفعػػػػػة أفػػػػػػاد إذا تعٌمػػػػػػ :1212مســـــ لة 
ح عمػى ؽ بػدیف لممصػالكػذا إذا تعٌمػالمتصالحت سكاء أكاف مع العكض أـ بدكنوت ك 

ة لمػػػف األكلكٌیػػػ حػػؽٌ كاالختصػػػاص ك  ي التحجیػػر قابػػؿ لبلنتقػػػاؿ كحٌقػػػ ثالػػث أك حػػػؽٌ 
ذا تعمٌ األرض الخراجٌیةت ك بیده  كػذا الحػاؿ ؽ بدیف عمى المتصػالح أفػاد سػقكطوت ك ا 

الشػػفعة كنحػػكهت  االنتقػػاؿ كحػػؽٌ قابػػؿ لمنقػػؿ ك  قابػػؿ لئلسػػقاط كغیػػر  ؽ بحػػؽٌ إذا تعٌمػػ
 .یصٌح الصمح عمیو سقاط فبلیقبؿ االنتقاؿ كال اإل ال ا ماكأمٌ 

یصػػػالح  د االنتفػػػاع بعػػػیفت كػػػأفالصػػػمح عمػػػى مجػػػرٌ  یصػػػحٌ  :1213مســـ لة 
یككف جذكع سقفو  عمى أفت أك ةیسكف داره أك یمبس ثكبو في مدٌ  شخصان عمى أف

ت عمى حائطوت أك یجرم ماءه عمى سطح دارهت أك یككف میزابو عمػى عرصػة داره
یخػػرج جناحػػان فػػػي  ت أك عمػػى أفه أك بسػػتانومػػػف دار  المخػػرجك   أك یكػػكف لػػو الممػػرٌ 

ذلػػؾت  كغیػػر  أغصػػاف أشػػجاره فػػي فضػػاء أرضػػویكػػكف  فضػػاء ممكػػوت أك عمػػى أف



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼعغ 

 .یككف ببل عكض أك معو فرؽ فیو بیف أف كال
: البمػػػػػكغت كالعقػػػػػؿت كاالختیػػػػػػارت فػػػػػي المتصػػػػػػالحیف یعتبػػػػػر  :1214مســـــ لة 

لػو مػف الطػرفیف ؼ فػي مایتصػرٌ  صػالحة أففػیمف تقتضػي الم ت كما یعتبػر كالقصد
 .محجكران عمیو مف ذلؾ لسفو أك فمسیككف  ال أف

 - نحػػكهكمػػا یجػػرم فػػي البیػػع ك  - فػػي الصػػمح یجػػرم الفضػػكليٌ  :1215مســ لة 
تجػرم  ف الیٍ ذى ػاإلسػقاط المَّػكأفػاد فائػدة اإلبػراء ك  ؽ باسقاط دیف أك حػؽٌ ى فیما إذا تعمٌ حتٌ 

 .ةفیيما الفضكلیٌ 
لكاحػػد قبػػؿ زرع العػػاـ اك  كخضػػر  ر الصػػمح عمػػى ثمػػا كز یجػػ :1216مســ لة 

ف كاف ال  . ذلؾ في البیع عمى ما مرٌ  یجكز  ظيكرىا مف دكف ضمیمة كا 
فػػي الصػػمح العمػػـ بالمصػػالح بػػو فػػاذا اخػػتمط مػػاؿ  یعتبػػر  ال :1217مســ لة 

لشػػركة بالتسػػاكم أك یتصػػالحا عمػػى ا ليمػػا أف جػػاز  الشخصػػیف بمػػاؿ اآلخػػر  أحػػد
فت معػػػػػیٌ  بمػػػػػاؿ خػػػػػارجيٌ  یصػػػػػالح اآلخػػػػػر  فألحػػػػػدىما أ ز یجػػػػػك  بػػػػػاالختبلؼ  كمػػػػػا

یكػػف  ران كمػػا إذا لػػـبػػیف المػػالیف متعػػذٌ  یفػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف مػػا إذا كػػاف التمییػػز  كال
 .ران متعذٌ 

صػالحو یعمػـ بػو الػدائف ك  الػدیف كلػـ لك عمـ المدیكف بمقػدار  :1218مس لة 
الػػػدائف  یعمػػػـ رضػػػا  أفت إاٌل الزائػػػد تػػػو عػػػف المقػػػدار تبػػػرأ ذمٌ  و لػػػـا یسػػػتحقٌ مٌمػػػ بأقػػػؿٌ 

الػػدیف  یعمػػـ بمقػػدار  الػػدیف أیضػػانت كىكػػذا لػػك لػػـ عمػػـ بمقػػدار  ى لػػكبالمصػػالحة حتٌػػ
تػو عػف تبػرأ ذمٌ  و الالمصالح بػو فاٌنػ و عمـ إجماالن زیادتو عمى المقدار لكنٌ تحدیدان ك 
 .ىذا الكبلـ في العیف أیضان  نظیر  یجرم في الحالة المذككرةت ك الزائد إاٌل  المقدار 

أك عمػػى  منيمػػا مػػاؿ فػػي یػػد اآلخػػر  ذا كػػاف شخصػػاف لكػػؿ  إ :1219مســ لة 
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بیػػع  یجػػكز  تػػو كعممػػت زیػػادة أحػػدىما عمػػى اآلخػػرت فػػاف كػػاف المػػاالف بحیػػث الذمٌ 
 ت ألفٌ تصالح عمى المبادلػة بینيمػا أیضػان ال یجز  الستمزامو الربا لـ حدىما باآلخر أ

تمػاؿ الزیػادة حىكػذا الحكػـ فػي صػكرة االصػمح عمػى ىػذا النحػكت ك  حرمة الربا تعػـٌ 
یمكػف االسػتغناء عػف الصػمح عمػى المبادلػة ت ك لزكمان عدـ العمـ بيا عمى األحكط ك 

یقػػػكؿ أحػػػدىما لصػػػاحبو فػػػي الفػػػرض  بػػػأف المػػػالیف بالصػػػمح عمػػػى نحػػػك آخػػػر  بػػػیف
( فیقبػػؿ تيػػب لػػي مػػا فػػي یػػدم كأىػػب لػػؾ مػػا فػػي یػػدؾ : )صػػالحتؾ عمػػى أفؿاألكٌ 

تػػي ا لػؾ فػي ذمٌ تبرأنػػي مٌمػ أف حتؾ عمػىصػالت كیقػكؿ فػي الفػػرض الثػاني: )اآلخػر
 . تؾ( فیقبؿ اآلخرا لي في ذمٌ أبرأؾ ممٌ ك 

بػػأس بالمصػالحة عمػى مبادلػػة دینػیف عمػػى شػخص كاحػػد  ال :1221مسـ لة 
ت فػػػي المسػػػألة السػػػابقة  أك عمػػػى شخصػػػیف فیمػػػا إذا لػػػـ یسػػػتمـز الربػػػا عمػػػى مػػػا مػػػرٌ 

مػػػف الحنطػػػة  خػػػر اآلك دة یف مػػػف الحنطػػػة الجٌیػػػف الحػػػالٌ یٍ نى یٍ إذا كػػػاف أحػػػد الػػػدَّ  : مػػػثبلن 
لتصػػالح عمػػى مبادلػػة أحػػدىما بػػاآلخرت ا جػػاز  المقػػدار كانػػا متسػػاكییف فػػي الردیئػػة ك 

المصػػػػالحة عمػػػػى المبادلػػػػة  كز تجػػػػ ال - فػػػػي المثػػػػاؿ - مػػػػع فػػػػرض زیػػػػادة أحػػػػدىماك 
 .بینيما

منػو إذا كػاف الغػرض  ؿ بأقػؿٌ الصػمح فػي الػدیف المؤٌجػ یصحٌ  :1221مس لة 
ت ىػػذا فیمػػػا إذا كػػػاف الػػػدیف كأخػػذ البػػػاقي منػػو نقػػػدان ة المػػدیكف مػػػف بعػػض إبػػراء ذٌمػػػ

ا فػػي أٌمػػأك غیرىمػػا مػػف المكیػؿ أك المػػكزكفت ك  ةالػدیف مػػف جػػنس الػذىب أك الفٌضػػ
 نقػػدان مػػف المػػدیكف كغیػػرهت كعمیػػو فیجػػكز  البیػػع باألقػػؿٌ الصػػمح ك  ذلػػؾ فیجػػكز  غیػػر 

  ا مػػرٌ عمػػى مػػ غیػػره فػػي عصػػرنا الحاضػر یالػػة( فػػي المصػرؼ ك بً مٍ لمػدائف تنزیػػؿ )الكى 
 .(ِّْالمسألة ) في
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لممتنػػازعیف فػػي دیػػف أك عػػیف أك منفعػػة أف یتصػػالحا  یجػػكز  :1222مســ لة 
یسػػقط عى عمیػػوت ك المػػدٌ  ى مػػع إنكػػار حتٌػػ عى بػػو أك بشػػيء آخػػر بشػػيء مػػف المػػدٌ 

عي عمػػػى الیمػػػیف الػػػذم كػػػاف لممػػػدٌ  كػػػذا یسػػػقط حػػػؽٌ الػػػدعكلت ك  بيػػػذا الصػػػمح حػػػؽٌ 
كلكػػف ىػػذا قطػػع لمنػػزاع ظػػاىران ت لمرافعػػةعي بعػػد ذلػػؾ تجدیػػد ات فمػػیس لممػػدٌ المنكػػر

عػػى شػػػخص ذلػػؾ مثػػػؿ مػػا إذا ادٌ مػػا یأخػػػذه بالصػػمحت ك  المحػػؽٌ  بػػو لغیػػػر  یحػػؿٌ  كال
ف أثٌػ َـّ ثيػ دینػان فػأنكره عمى آخر  فػي سػقكط  ر تصػالحا عمػى النصػؼ فيػذا الصػمح كا 
یبقػػى نصػػفو و ك كصػػؿ إلیػػو نصػػؼ حٌقػػ ان فقػػدعي لػػك كػػاف محٌقػػلكػػف المػػدٌ الػػدعكلت ك 

فك  ة المنكر ذمٌ في  اآلخر     .و إثـ إف كاف معذكران في اعتقادهیكف عمی لـ ا 
عي باطنػػان بالصػػمح عػػف جمیػػع مالػػو فػػي الكاقػػع فقػػد نعػػـ لػػك فػػرض رضػػا المػػدٌ 

 إاٌل  عي مبطبلن في الكاقع حـر عمیو ما أخػذه مػف المنكػر لك كاف المدٌ وت ك سقط حقٌ 
و رضػػي بػػو ٌنػػعي مػػا صػػالح بػػو ال أیكػػكف لممػػدٌ  مػػع فػػرض طیػػب نفسػػو كاقعػػان بػػأف

 .دعكاه الكاذبةصان مف تخمٌ 
یكػػف ذلػػؾ  ( لػػـ)صػػالحني :عيعى عمیػػو لممػػدٌ لػػك قػػاؿ المػػدٌ  :1223مســ لة 

ا لػك أٌمػكاإلنكػارت ك  مػع اإلقػرار  الصػمح یصػحٌ  ت لما عرفت مػف أفٌ منو إقراران بالحؽٌ 
 .ني( كاف إقراران كٍ م  : )بعني( أك )مى قاؿ

انتيػػاء الشػػركة عمػػى أف یصػػطمح الشػػریكاف بعػػد  أف یجػػكز  :1224مســ لة 
 .كالخسراف عمیو اؿ كالربح لآلخر یككف ألحدىما رأس الم

یرعاىػػا سػػنة ـ نعاجػػو إلیػػو لبػػأف یسػػمٌ  لػػك تصػػالح مػػع الراعػػيٌ  :1225مســ لة 
ت نػػػان مػػػف الػػػدىف صػػػحٌ یعطػػػي لػػػو مقػػػداران معیٌ  كاشػػػترط عمیػػػو أف مػػػثبلن بػػػازاء لبنيػػػا

یستفید مػف لبنيػا بعػكض  فسنة عمى أ نعاجو مف الراعيٌ  ت بؿ لك آجر المصالحة



 ؿعغ/  كتاب الصلح

 .ت اإلجارة أیضان د بالدىف المأخكذ منيا صحٌ المقیٌ  ف مف الدىف غیر معیٌ  مقدار 
ثػػػكب  احػػػدو ثػػػكب اشػػػتراه بعشػػػریف درىمػػػان كآلخػػػر إذا كػػػاف لك  :1226مســـ لة 

 ر ت فػػاف خٌیػػمنيمػػا مالػػو عػػف مػػاؿ صػػاحبو كػػؿٌ  ز یمٌیػػ لػػـاشػػتراه بثبلثػػیف كاشػػتبيات ك 

ا أٌمػلصػاحبوت ك  اآلخػر  یحػؿٌ لػو ك  ما اختػاره یحػؿٌ  ت فكؿٌ ؿإشكا أحدىما صاحبو فبل
ـ الػػثمف بینيمػػػا بنسػػبة رأس ماليمػػػا قٌسػػػمػػو فػػػاف تكافقػػا عمػػػى بیعيمػػا بیعػػا ك مػػع عد

ثبلثػػػة أسػػػيـ  عشػػػریف فػػػي المثػػػاؿ سػػػيمیف مػػػف خمسػػػة كاآلخػػػر فیعطػػػي صػػػاحب ال
لػػك مػف جيػػة كػػكف مقصػكد أحػػدىما أك كمیيمػػا نفػػس منيػات كلػػك تعاسػػرا فػي البیػػع ك 

 .عةمف القر  دَّ بي  ماؿ ال ثمنو فبلال
لػػك اشػػترط فػػي عقػػد الصػػمح كقػػؼ المػػاؿ المصػػالح بػػو عمػػى  :1227مســ لة 

ي حیػػػاة فػػػ ةو عاٌمػػػ ترجػػػع إلػػػى المصػػػالح نفسػػػو أك إلػػػى غیػػػره أك جيػػػةو  ةو خاٌصػػػ جيػػػةو 
 .كلـز الكفاء بالشرط  المصالح أك بعد كفاتو صحٌ 

تمػؼ الػبعض  َـّ ثيػ منيمػا مػاؿ فاختمطػا إذا كاف شخصاف لكػؿ   :1228مس لة 
ت فػػاف كػػاف االخػػتبلط عمػػى نحػػك یكجػػب الشػػركة بینيمػػا فػػي الخمػػیط مػػف المجمػػكع

ف سػػػكاء  - یكػػف یكجػػػب الشػػركة فیػػػو لػػػـ حسػػب التػػػالؼ عمیيمػػا بنسػػػبة المػػالیفت كا 
حسػب التػالؼ عمیيمػا  فػي المقػدار  فػاف تسػاكل المػاالف - یفیف أك قیمٌیػكانا مثمیٌ أ
   ـ الباقي بینيما نصفیف.قسٌ ك 

ضػػعیفان  ف مالػػو أقػػؿٌ ا مػػع االخػػتبلؼ فیػػو فػػاف كػػاف احتمػاؿ كقػػكع التمػػؼ مٌمػػأٌمػك 
إذا كػػاف المجمػػكع عشػػرة آالؼ  كمػػا تیكثػػؽ بخبلفػػو حكػػـ بكقكعػػو فػػي مػػاؿ اآلخػػر

ككػػاف التػػالؼ درىمػػان أك درىمػػیف  ة لآلخػػر البقٌیػػدرىػػـت ألحػػدىما درىػػـ أك درىمػػاف ك 
مػػف عشػػرة آالؼ أك خمسػػة  احػػدك  ف مالػػو أقػػؿٌ احتمػػاؿ كػػكف التػػالؼ مٌمػػ أیضػػان فػػافٌ 
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 .یعبأ بو العقبلء ضعیؼ ال ىك احتماؿآالؼ ك 
فمػػػػك كػػػػاف  تب التػػػػالؼ عمیيمػػػػا بنسػػػػبة مالیيمػػػػافیحسػػػػیكػػػػف كػػػػذلؾ  ا إذا لػػػػـأٌمػػػػك 

كػػاف التػػالؼ درىمػػػان تسػػعة دراىػػـ ك  لمجمػػكع عشػػرة ألحػػدىما درىػػـ كاحػػد كلآلخػػر ا
ثمانیػػػة الػػػدرىـ كلصػػػاحب التسػػػعة  صػػػاحب الكاحػػػد تسػػػعة أعشػػػار عطػػػي لكاحػػػدان أي 

سػة أعطػى لصػاحب الػدرىـ لػك كػاف التػالؼ فػي المثػاؿ خمالدرىـت ك  ر شٍ دراىـ كعي 
 .نصؼ درىـ كلصاحب التسعة أربعة دراىـ كنصؼ كىكذا
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 كتاب اإلقرار

كػاف لػو سػكاء أ ثابت عمیو أك نفي حؽٌ  الشخص عف حؽٌ  إخبار  : ىك اإلقرار 
 .أـ مف حقكؽ الناس مف حقكؽ اهلل تعالى

لفػػظ مفيػػـ لػػو  فیكفػػي كػػؿٌ  لفػػظ خػػاٌص  فػػي اإلقػػرار  ال یعتبػػر  :1229مســ لة 
 .فتكفي اإلشارة المفيمة لو أیضان  أف یككف بالمفظ یعتبر  عرفانت بؿ ال
الجػػـز بمعنػػى عػػدـ اشػػتماؿ الكػػبلـ عمػػى  فػػي اإلقػػرار  یعتبػػر  :1231مســ لة 

 .یكف إقراران  لـ (ؾ تطمبني كذاأك احتمؿ أنٌ  أظفٌ ) :ت فمك قاؿكالتردید الشؾٌ 
بمحػػاظ نفسػو أك لكازمػػو إقػػراران  الػذم یعػػدٌ  فػػي اإلخبػػار  یعتبػر  :1231مســ لة 

ا عمػػػى نحػػػك الصػػػراحة أك الظيػػػكرت فػػػبل عبػػػرة ٌمػػػیكػػػكف كاضػػػحان فػػػي مدلكلػػػو إ أف
ف كػػاف إجمالػػو طارئػػان ناشػػئان مػػف اقترانػػو بػػبعض الخصكصػػیٌ بػػالكبلـ المجمػػؿ ك  ات ا 
 .ةلو عند أىؿ المحاكر  عقاد الظيكر التي تمنع مف ان

عمیػػو بأحػػد طػػرؽ داللػػة الكػػبلـ  ؽ اإلقػػرار فػػي تحٌقػػ ال یعتبػػر  :1232مســ لة 
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فیؤخػػذ  تال ككنػػو مقصػػكدان باإلفػػادةالداللػػة المفظٌیػػة )المطابقػػة كالتضػػمف كااللتػػزاـ( ك 
فالمػػػتكمٌ  كػػػاف ظػػػاىران فػػػي  بعػػػد أف - فیػػػو ینعقػػػد لػػػو ظيػػػكر  لػػػـ ـ بػػػبلـز كبلمػػػو كا 

ت فػػػػاذا نفػػػػى بلزمػػػػة أك غفمتػػػػو عنيػػػػابالم  ى مػػػػع جيػػػػؿ المقػػػػرٌ حتٌػػػػبػػػػؿ ك  - ممزكمػػػػو
ة النتقػػاؿ مػػاؿ إلیػػو كاحػػدان بعػػد كاحػػد كػػاف ذلػػؾ إقػػراران منػػو بعػػدـ األسػػباب الشػػرعیٌ 

 .تو لو فیمـز بومالكیٌ 
 صػادقان فػي  ا لك كاف المقرٌ بو أف یككف ممٌ   في المقرٌ  یعتبر  :1233مس لة 

تػو أك عینػان  فػي ذمٌ بػو مػاالن   ذلػؾ بػأف یكػكف المقػرٌ ك  تإخباره ألمكف إلزامو بػو شػرعان 
االسػػتطراؽ فػػي ممكػػػو أك  حػػػؽٌ كالشػػفعة ك  الخیػػار  ان كحػػػؽٌ ة أك عمػػبلن أك حٌقػػخارجٌیػػ

أك یكػكف فعػبلن مسػػتكجبان  تإجػراء المػاء فػي نيػػره أك نصػب میػزاب عمػى سػػطح داره
یمكػػػف  بمػػػا ال  ا إذا أقػػػرٌ أٌمػػػشػػػاكؿ ذلػػػؾت ك  كمػػػا شػػػرعان كالزنػػػا كشػػػرب الخمػػػر  لمحػػػدٌ 

كنحػك  یػر عمیػو لزیػد شػیئان مػف ثمػف خنز  بػأفٌ   ت فػاذا أقػرٌ لػو أثر  إلزامو بو شرعان فبل
 .ینفذ إقراره ذلؾ لـ

یمضػػي عمیػػػو فیمػػػا ك   بالنسػػبة إلػػػى المقػػػرٌ  مػػا ینفػػػذ اإلقػػػرار إنٌ  :1234مســـ لة 
  ال فیمػا یكػكف فیػو نفػع المقػرٌ فیمػا یكػكف ضػرران عمػى غیػره ك  ال تیككف ضػرران عمیػو

قو نفػػذ إقػػراره بالنسػػبة إلػػى تصػػدٌ  لػػـة امػػرأة ك بزكجٌیػػ  ت فػػاذا أقػػرٌ الغیػػرقو یصػػدٌ  إذا لػػـ
 .بالنسبة إلى كجكب تمكینيا منو اليا مثبلن مٌ مف أي  زكاجوحرمة 

  لممقػػرٌ ت ك یقبػػؿ مػػف المقػػرٌ بػػالمجيكؿ كالمػػبيـ ك  اإلقػػرار  یصػػحٌ  :1235مســ لة 
یمػػـز بػػو لػػك ره بػػو ك یقبػػؿ منػػو مػػا فٌسػػكالبیػػاف كرفػػع اإلبيػػاـت ك  یمزمػػو بالتفسػػیر  لػو أف

 یكػكف مػػرادان  أف أمكػف بحسػبيمامػع المػبيـ بحسػب العػػرؼ كالمغػة ك  التفسػیر  ابؽطػ
 يء یصػحٌ ػشػ ره بػأمٌ ت فػاذا فٌسػيء( فمو إلزامػو بالتفسػیرػمنوت فمك قاؿ: )لؾ عمٌي ش

ف  لممقرٌ   ة المقرٌ یككف في ذمٌ  أف ة مػف حنطػة الن كحٌبػیكػف متمػكٌ  لػـ لػو یقبػؿ منػو كا 
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ا لػػك قػػاؿ: )لػػؾ عمػػٌي مػػاؿ( أٌمػػیفت ك ٌیػػالطرفػػاف ذمٌ إذا كػػاف  الخنزیػػر ك  كمثميػػا الخمػػر 
ف كانػػت مالیٌ ره بػػو مػف األمػػكاؿ ك  إذا كػػاف مػػا فٌسػیقبػػؿ منػو إاٌل  لػـ تػو قمیمػػة ال مثػػؿ ا 

 .حفنة مف التراب
بنقػػد أك كزف أك كیػػؿ یرجػػع فػػي تعیینػػو إلػػى القػػرائف   إذا أقػػرٌ  :1236مســ لة 
  كالمقػرٌ  حػد بمػد اإلقػرار ا اتٌ فػاذ تتعیینػوكمػع اإلبيػاـ یرجػع إلػى تفسػیره ك  تإف كجدت

ف تعػدٌ ك  تلو حمػؿ عمػى المتعػارؼ فیػو  المقرٌ ك  د المتعػارؼ فػي البمػد د البمػد أك تعػدٌ ا 
 . المقرٌ  تكجد قرینة عمى التعییف یرجع إلى تفسیر  الكاحد كلـ

بػػو دینػػان   ت فػػاف كػػاف المقػػرٌ لػػو  أنكػػره المقػػرٌ بشػػيء ك   لػػك أقػػرٌ  :1237مســ لة 
ف كػاف عینػان خارجٌیػبشيءت ك   ال یطالب المقرٌ ك  لئلقرار  ثر أ فبل  ة المقرٌ عمى ذمٌ  ة ا 
 .ؾذللیس لو  الصحیح أٌنولكف انتزاعيا مف یده ك  الشرعيٌ  لمحاكـ فٌ قیؿ إ

 تعػػػالی بػػػیف اهللبینػػػو ك   ا بحسػػػب الكاقػػػع فعمػػػى المقػػػرٌ أٌمػػػك  ىػػػذا بحسػػػب الظػػػاىر 
ف كػػاف الػؾ ك الم تخمػیص نفسػػو مػف العػیف باإلیصػػاؿ إلػىتػو مػػف الػدیف ك تفریػ  ذمٌ  ا 

فع إلیػػو لػػك بالػػد  لػػو عػػف إنكػػاره فمػػو إلػػزاـ المقػػرٌ   لػػك رجػػع المقػػرٌ ت ك و فػػي أمكالػػوبدٌسػػ
 .كاف باقیا عمى إقراره

نػػو فػػاف ى یعیٌ عػى عػػدـ معرفتػػو بػو حتٌػػادٌ بػػو ك   لػك أبيػػـ المقػػرٌ  :1238مســ لة 
عػف الصػمح إف  فػبل محػیص (أنػا أیضػان ال أدرم) :قػاؿلو في ذلؾ ك   قو المقرٌ صدٌ 

اٌل ك  أمكػػف ف ادٌ ك ت  فالقرعػػةا  اٌل فػػذاؾ ك   قو المقػػرٌ نػػو فػػاف صػػدٌ عیٌ عػػى المعرفػػة ك ا   فمػػو ا 
فت ك یحمفو نةت كمع عدميا فمو أفیطالبو بالبیٌ  أف یمكػف إحبلفػو یكػكف  ؿ أك لـكى نى  ا 

فص عف الصمح ك محی فبل الحاؿ كما لك جيبل معان   .یمكف فالقرعة لـ ا 
اف فػي بػو ال یضػرٌ   ي المقػرٌ الجيالػة فػاإلبيػاـ ك   كما ال یضػرٌ  :1239مس لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼغغ 

التػػػي بیػػػدم ألحػػػد ىػػػذیف( یقبػػػؿ كليمػػػا إلزامػػػو  : )ىػػػذه الػػػدار ك قػػػاؿت فمػػػلػػػو  المقػػػرٌ 
اٌل فػذاؾ ك  قو اآلخػر ت فػاف صػدٌ لػو  نو یقبؿ كیككف ىك المقرٌ مف عیٌ ت فبالتعییف  تقػع ا 

قاه فػي ذلػؾ صػدٌ عػى عػدـ المعرفػة ك لك ادٌ ت ك نو المقرٌ مخاصمة بینو كبیف مف عیٌ ال
العمػـ كػاف القػكؿ قكلػو  عمیػو - أك أحػدىما - عیػالػك ادٌ ت ك لػزكـ التعیػیف سقط عنػو
 .في نظائره  كما مرٌ  یكف مخالفان لمظاىر  لـ بیمینو ما

 .بالمظركؼ لـ یدخؿ الظرؼ  لك أقرٌ  :1241مس لة 
لػػو   المقػرٌ  یسػػتحؽٌ  ؿ كلػـؿ ثبػػت المؤٌجػبالػدیف المؤٌجػ  لػك أقػػرٌ  :1241مسـ لة 

 .ثبت األقؿٌ  األكثر ك  د بیف األقؿٌ بالمردٌ   لك أقرٌ ك  المطالبة بو قبؿ األجؿت
ینفػذ  البمػكغ كالعقػؿ كالقصػد كاالختیػارت فػبل  فػي المقػرٌ  یعتبر  :1242مس لة 

نكف كالسكراف ككذا اليازؿ كالساىي كالغافؿ ككػذا المكػرهت نعػـ المجك  الصبيٌ  إقرار 
و كبیػع األشػیاء الیسػیرة یفعمػ لو أف ؽ بما یحؽٌ إذا تعمٌ  الصبيٌ  ة إقرار یبعد صحٌ  ال

 .(ِٔفي المسألة )  كما مرٌ 
یقبػػؿ كیقبػػؿ  تػػو أك تحػت یػػده لػـبمػاؿ فػػي ذمٌ   السػفیو إف أقػػرٌ  :1243مســ لة 

ف أقػػػرٌ فیمػػػا عػػػدا المػػػاؿ كػػػالطبلؽ كالخمػػػع كنحكىمػػػات ك  مشػػػتمؿ عمػػػى مػػػاؿ  بػػػأمر   ا 
  رٌ ا أقػػإذ ت فیحػدٌ یقبػؿ بالنسػبة إلػى المػاؿ كقبػؿ بالنسػبة إلػى غیػره كغیػره كالسػرقة لػـ

 .یمـز بأداء الماؿ بالسرقة كال
عمیػػو  ؽ بمالػػو الػػذم حجػػر المفمػػس فیمػػا یتعٌمػػ ال ینفػػذ إقػػرار  :1244مســ لة 

ا ینفػػذ إقػػراره فػػي الػػدیف كػػذتػػو كنحكىمػػات ك أثػػاث بیسػػكناه ك  كینفػػذ فیمػػا عػػداه كػػدار 
 . في كتاب الحجر  لو الغرماء كما مرٌ   یشارؾ المقرٌ  سابقان كالحقان كلكف ال

إذا كػػػػاف فػػػػي مػػػػرض  المػػػػریض كالصػػػػحیح إاٌل  ینفػػػػذ إقػػػػرار  :1245ة مســــ ل



 ؽغغ/  كتاب اإلقرار

 لػكارث أك أجنبػيٌ   ینفذ إقراره فیما زاد عمى الثمث سػكاء أقػرٌ  يمةت فبلالمكت مع التٌ 
 . كتاب الحجر في  كما مرٌ 

 بػػػػػات اختبػػػػػر عػػػػػاه باإلنت فػػػػػاف ادٌ البمػػػػػكغ عػػػػػى الصػػػػػبيٌ إذا ادٌ  :1246مســـــ لة 

عػاه ا لػك ادٌ أٌمػو یطالػب بالبٌینػةت ك فاٌنػ عاه بالسػفٌ دٌ كذا إف اد دعكاهت ك یثبت بمجرٌ  كال
 یمػیف بػؿ مػع الیمػیف محػؿٌ  لذم یمكف كقكعو فثبكتو بقكلو ببلا باالحتبلـ في الحدٌ 

 .االحتیاط فیومقتضی یترؾ مراعاة  فبل إشكاؿ
  ت فمػك أقػرٌ ة االسػتحقاؽیككف لػو أىمٌیػ لو أف  في المقرٌ  یعتبر  :1247مس لة 
لمسػػجد أك مشػػيد أك مقبػػرة أك ربػػاط أك مدرسػػة   ت نعػػـ لػػك أقػرٌ لغػػا مػػثبلن ة بػدیف لداٌبػػ

المقصػػػكد مػػػف ذلػػػؾ فػػػي المتعػػػارؼ اشػػػتغاؿ  ت حیػػػث أفٌ صػػػٌح كقبػػػؿكنحكىػػػا بمػػػاؿ 
أك المكصػػػػى بػػػػو  المنػػػػذكر ة مكقكفاتيػػػػا أك ؽ بيػػػػا مػػػػف غٌمػػػػتػػػػو بػػػػبعض مػػػػا یتعٌمػػػػذمٌ 

 .لمصالحيا كنحكىا
ینافیػػػو یؤخػػػذ بػػػاقراره ه ك عقبػػػو بمػػػا یضػػػادٌ  َـّ ثيػػػ بشػػػيء  إذا أقػػػرٌ  :1248مســـ لة 

ٌي عشػرة ال بػؿ تسػعة یمػـز بالعشػرة(ت كلػك قػاؿ: لػو عمػینافیوت فمك قػاؿ: ) كیمغى ما
 یسػمع منػػو الیمػـز بالمػػاؿ ك  (أك بسػبب القمػػار  ىػك مػػف ثمػف الخمػػر)لػو عمػٌي كػػذا ك 

إخبػػاره بتمػػؼ الكدیعػػة  قػاؿ: )لػػو عنػػدم كدیعػة كقػػد ىمكػػت(ت فػافٌ كػػذا لك مػا عقبػػوت ك 
)كانػت  :في كجكدىػا عنػدهت نعػـ لػك قػاؿ قكلو: )لو عندم( الظاىر ىبلكيا ینافي ك 

كال  باإلیػداع عنػده سػابقان  إقػرار  اىر ( فيػك بحسػب الظػلو عندم كدیعػة كقػد ىمكػت
مػف فصػميا عمػى  دَّ بيػ ت لكف ىذا دعكل منػو الاليبلؾ عمیيا بیف طركٌ تنافي بینو ك 

 .  ةالمكازیف الشرعیٌ 
بػػو   ت بػػؿ یكػػكف المقػػرٌ تعقیػػب بالمنػػافيس االسػػتثناء مػػف اللػػی :1249مســ لة 
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ثنى إف كػػػاف نفػػس المسػػػتاء إف كػػػاف االسػػتثناء مػػػف المثبػػػت ك مػػا بقػػػي بعػػد االسػػػتثن
التػػي  ىػػذه الػػدار )أك  ( درىمػػان لػػو عمػػٌي عشػػرة إاٌل ) :فمػػك قػػاؿاالسػػتثناء مػػف المنفػػيت 

لػػك ت ك مػػا عػػدا الغرفػػة كػػاف إقػػراران بالتسػػعة كبالػػدار  (ة الغرفػػة الفبلنٌیػػبیػػدم لزیػػد إاٌل 
 (ة الغرفػة الفبلنٌیػإاٌل  لیس لو مف ىذه الػدار )أك  ( درىـيء إاٌل ػما لو عمٌي ش) :قاؿ

 .الغرفةكاف إقراران بدرىـ ك 
ا لػك كػاف أٌمػوت ك عمی الغیر  قان بحؽٌ باإلثبات أك النفي متعمٌ  ىذا إذا كاف اإلخبار 

 عشػػػرة إاٌل لػػػي عمیػػػؾ ) :ت فمػػػك قػػػاؿبػػػالعكس كػػػاف األمػػػر  و عمػػػى الغیػػػر قػػػان بحٌقػػػمتعمٌ 
و كػػاف إقػػراران بالنسػػبة إلػػى نفػػي حٌقػػ (ة الغرفػػة الفبلنٌیػػإاٌل  لػػي ىػػذه الػػدار )أك  (درىمػػان 

عػى بعػد ذلػؾ اسػتحقاقو ت فمػك ادٌ ة الغرفػةنفػي ممكٌیػعف الدرىـ الزائد عمى التسعة ك 
لػیس لػي عمیػؾ ) :لػك قػاؿت ك یسػمع منػو ى الغرفػة لػـحتٌػ تماـ العشرة أك تماـ الدار 

نػػو بنفػػي كػػاف إقػػراران م (ة الغرفػػة الفبلنٌیػػإاٌل  لػػیس لػػي مػػف ىػػذه الػػدار )أك  ( درىػػـإاٌل 
 .استحقاؽ ما عدا الدرىـ كما عدا الغرفة

كمػا إذا  -  بيػا لشػخص آخػر  أقػرٌ  َـّ ثي  بعیف لشخص  لك أقرٌ  :1251مس لة 
ؿ كأعطیػت لػو كأغػـر حكـ بككنيا لؤلكٌ  - (قاؿ بؿ لعمرك َـّ ثي  لزید ىذه الدار ) :قاؿ

 .یمتيالمثاني ق
إقراره بقبض الثمف كاف مكاطػأة لئلشػياد  عى البائع إفٌ لك ادٌ  :1251مس لة 

یقػبض الػثمف  و لػـلغرض تصدیقو كثیقػة البیػع مػثبلن كأٌنػ الشرعيٌ عمیو عند الحاكـ 
المشػػترم عمػػى إقبػػاض نػػة عمػػى دعػػكاه أك إحػػبلؼ فػػي الكاقػػع كػػاف عمیػػو إقامػػة البیٌ 

 .الثمف
ذلػػؾ نفػػػذ إقػػػراره مػػػع  خػػػت أك غیػػػر أخ أك أي  بكلػػػد أك  إذا أقػػرٌ  :1252مســـ لة 



 ؿغغ/  كتاب اإلقرار

أك حرمػػة نكػػاح أك مشػػاركة فػػي إرث احتمػاؿ صػػدقو فیمػػا عمیػػو مػػف كجػػكب إنفػػاؽ 
ت فػاف فصػیؿا عمیػو مػف األحكػاـ ففیػو تذلؾ مٌمػ ا بالنسبة إلى غیر أمٌ كنحك ذلؾت ك 
 عػػػدـب بػػػاقراره مػػػع احتمػػػاؿ صػػػدقو عػػػادة كشػػػرعان ك ثبػػػت النسػػػبالكلػػػد  كػػاف اإلقػػػرار 

یشػترط فیػػو تصػدیؽ الصػػغیرت  إذا كػاف الكلػػد صػغیران ككػاف تحػػت یػدهت كالالمنػازع 
یمتفػػت إلػػى إنكػػاره بعػػد بمكغػػو كیثبػػت بػػذلؾ النسػػب بینيمػػا ككػػذا بػػیف أكالدىمػػا  كال

 االحتیاط.مقتضی یترؾ معو مراعاة  الطبقات عمى إشكاؿ ال كسائر 
 اآلخػػػػػر  مػػػػػع تصػػػػػدیؽ إاٌل  لئلقػػػػػرار  أثػػػػػر  فػػػػػبل الكلػػػػػد الصػػػػػغیر  ا فػػػػػي غیػػػػػر أٌمػػػػػك 

فیثبػت النسػب ك  لػـ قو اآلخػر یصدٌ  لـ فاف تكارثػات  - ال كارث غیرىمػاك  - قوصػدٌ  ا 
 تیتػرؾ االحتیػاط الان إشػكاؿ ك یكف مقرٌ  لـ إف ت التكارث مع الكارث اآلخر في ثبك ك 
  یتػػرؾ االحتیػػػاط أیضػػان فیمػػػا لػػك أقػػػرٌ  م التػػػكارث إلػػى غیرىمػػػات كالكػػذلؾ فػػػي تعػػدٌ ك 

 .ذلؾ نفاه بعد َـّ ثي  بكلد أك غیره
لػػك كػػاف بػػأكلى منػػو دفػػع مػػا فػػي یػػده إلیػػو ك  الػػكارث  لػػك أقػػرٌ  :1253مســ لة 

تفػػت یم بػػاثنیف دفعػػة فتنػػاكرا لػػـ  لػػك أقػػرٌ سػػاكیان دفػػع بنسػػبة نصػػیبو مػػف األصػػؿت ك م
بػػأكلى   لػػك أقػػرٌ قائمػػة بینيمػػات ك  ت كلكػػف تبقػػى الػدعكیإلػى تناكرىمػػا فیعمػػؿ بػػاإلقرار

ـٌ   كما إذا أقرٌ  - الن لو أكٌ   المقرٌ بأكلى مف   أقرٌ  َـّ ثي  منو في المیراث   أقػرٌ  َـّ ثيػ بػاألخ العػ
اٌل لو أكٌ   المقرٌ قو فاف صدٌ  - بالكلد  .مثانيـ لرَّ غى یي ؿ ك  فالى األكٌ الن دفع إلى الثاني كا 

الثالػث الثػاني كػاف  أنكػر بثالػث ك   أقػرٌ  َـّ الكلػد بػآخر ثيػ  لك أقػرٌ  :1254مس لة 
نكػػاره یمتفػػت إلػػى إ ا معمػػكمي النسػػب لػػـت كلػػك كانػػكلمثػػاني السػػدس لمثالػػث النصػػؼ

 .فیككف الماؿ بینيـ أثبلثان 
 اآلخػر  أحػدىما لػو بثالػث كأنكػر   أقػرٌ ت كلػداف ك إذا كاف لممٌیػ :1255مس لة 
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حیػث  - الثمػث  یأخػذ المقػرٌ نصػؼ التركػة ك  بو فیأخذ المنكر   یثبت نسب المقرٌ  لـ
ىػػك تكممػػة نصػػیب ست ك دبػػو السػػ  یأخػػذ المقػػرٌ ك  - ىػػذا نصػػیبو بمقتضػػى إقػػراره أفٌ 

 نقص بسبب إقراره.قد ك   المقرٌ 
ت الزكجػػة بكلػػد لػػو أقػػرٌ ك  خػػكة مػػثبلن ا  ت زكجػػة ك إذا كانػػت لممٌیػػ :1256مســ لة 
فت ك خػػػكة كػػػاف ثمػػػف التركػػػة لمزكجػػػة كالبػػػاقي لمكلػػػداإل قتيافػػػاف صػػػدٌ  قيا تصػػػدٌ  لػػػـ ا 
  مقػرٌ ىػك الػثمف لمجػة ثمنيػا كالبػاقي ك أخػذت الزك ثبلثة أربػاع التركػة ك  خكةأخذت اإل

 .لو
تػو قیػؿ ثبػت نسػاف ببنكٌ إ  مجيكؿ النسب فأقرٌ  إذا مات صبيٌ  :1257مس لة 

فػػبل یتػػرؾ  إشػػكاؿ و محػػؿٌ لكٌنػػإذا كػػاف لػػو مػػاؿ ك   یكػػكف میراثػػو لممقػػرٌ بػػذلؾ نسػػبو ك 
 .االحتیاط فیومقتضی مراعاة 

امػرأتیف ال یثبػت بشػيادة رجػؿ ك یثبت النسب بشيادة عػدلیف ك  :1258مس لة 
 .كیمیفبشيادة رجؿ  الك 

كانػا عػدلیف كػاف أكلػى منيمػا ت ك لك شيد األخكاف بابف لممیٌ  :1259مس لة 
یكػف ليمػا  لك كانا فاسػقیف لػـ یثبػت النسػب كیثبػت المیػراث إذا لػـكیثبت النسبت ك 

اٌل ثالث ك   .يما دكف غیرىما كاف إقرارىما نافذان في حقٌ ا 
ء مػف مالػو ت أك بشػيالكرثة بأسرىـ بدیف عمػى المٌیػ  لك أقرٌ  :1261مس لة 

  الػػبعض فػاف أقػػرٌ  أنكػر بعضػػيـ ك   لػػك أقػرٌ تت ك المٌیػ و كػػاقرار كػاف مقبػػكالن ألٌنػ لمغیػر 
ف   كػذا العػیف لممقػرٌ تت ك كانا عدلیف ثبت الدیف عمى المیٌ اثناف ك  لػو بشػيادتيمات كا 

خاٌصػػػةت  نفسػػو فػػي حػػؽٌ   المقػػرٌ  كاحػػدان نفػػػذ إقػػرار   یككنػػا عػػدلیف أك كػػاف المقػػرٌ  لػػـ
بػو مػثبلن بنسػبة نصػیبو مػف التركػةت فػاذا كانػت التركػة   ف الػذم أقػرٌ یؤخذ منو لمدیك 



 طػغ/  كتاب اإلقرار

بػػو كذٌ بخمسػػیف ك  أحػػدىما ألجنبػػيٌ   مػػف الػػكارثیف خمسػػیف فػػأقرٌ  نصػػیب كػػؿ  مائػػة ك 
كػػذا الحػػاؿ فیمػػا إذا خمسػػة كعشػػریفت ك   لػػو مػػف نصػػیب المقػػرٌ   أخػػذ المقػػرٌ  اآلخػػر 

 .البعض بشيء كأنكر  ت أكصى ألجنبيٌ المیٌ  بعض الكرثة بأفٌ   أقرٌ 
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ا ىػػػك مػػػف اع أك مػػػعمػػػى معاممػػػة مػػػف عقػػػد أك إیقػػػ تسػػػمیط الغیػػػر الككالػػػة ىػػػي: 
   شؤكنيما كالقبض كاإلقباض.

اـ بعمػؿ یػقالفػي  ر الذم ىك إنشاء الترخیص لمغی - دتفترؽ عف اإلذف المجرٌ ك 
 : مكرفي جممة أي  - كالبیع كاألكؿ أك اعتبارمٌ  تككینيٌ 

 .ؼ اإلذف عمیوعدـ تكقٌ عمى القبكؿ ك ؼ الككالة : تكقٌ منها
ع اإلذف برفضػػػو مػػػف قبػػػؿ عػػػدـ ارتفػػػا: انفسػػػاخ الككالػػػة بفسػػػخ الككیػػػؿ ك ومنهـــا
 .المأذكف لو
زلػو عػف الككالػة حػیف صػدكره ع ى مػع ظيػكر ؼ الككیؿ حتٌ : نفكذ تصرٌ ومنها

ذف عػف آلؼ المػأذكف لػو إذا ثبػت رجػكع اعػدـ نفػكذ تصػرٌ یبمغػو العػزؿ ك  لػـ منو ما
 .كقكعوإذنو قبؿ 

المعنػػػكف  التػػي ىػػي اإلتیػػػاف بالعمػػؿ الخػػارجيٌ  - تختمػػؼ الككالػػة عػػف النیابػػػةك 
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فػػي جممػػة  - بػػدالن عنػػو الػػذم ینبغػػي صػػدكره عػػف الغیػػر  قصػػدمٌ  بعنػػكاف اعتبػػارمٌ 
 : مكرأي 

عمػػبلن  یعػػدٌ ؿ ك عػػف الككیػؿ كػػالبیع ینسػػب إلػى المكٌكػػ العمػؿ الصػػادر  : إفٌ منهــا
ف كاف ا (هباع زید دار ) :لو فیقاؿ مػف  لعمػؿ الصػادر ا اأٌمػلمبیػع ككیمػوت ك  لمباشر كا 

حػٌج ) :یقػاؿ ینسب إلیو فػبل عمبلن لممنكب عنو كال یعدٌ  فبل الحجٌ النائب كالصبلة ك 
 .لك كاف الحاٌج نائبو (زید

ا أٌمػعٌیػةت ك تكػكف تبرٌ  ماعف استنابة ك تككف  : ماالنیابة عمى قسمیف : إفٌ ومنها
 .لتبٌرعتقع عمى كجو ا الككالة فبل

 القبػػكؿ بكػػؿٌ فیيػػا مػػف اإلیجػػاب ك  دَّ بيػػ الككالػػة مػػف العقػػكد فػػبل :1261 لة مســ
قبضػػػو عمیيمػػػا مػػػف لفػػػظ أك فعػػػؿت فمػػػك دفػػػع مالػػػو إلػػػى شػػػخص لیبیعػػػو ك  یػػػدؿٌ  مػػػا

 .الككیؿ بيذا العنكاف صٌحت الككالة
ت الككالػػػة ت فػػػاذا قبػػؿ الككیػػػؿ صػػػحٌ التككیػػػؿ بالكتابػػػة یصػػحٌ  :1262مســـ لة 

ف كاف الككیؿ في ك   .كصكؿ الكتاب إلیو ر تأخٌ ك  بمد آخر ا 
يء ػتعمیقيػػا عمػػى شػػ فػػي الككالػػةت فیجػػكز  التنجیػػز  ال یعتبػػر  :1263مســ لة 

ت (كػػذا فأنػػت ككیمػي فػػي أمػر  إذا قػػدـ زیػد أك جػػاء رأس الشػير ) : یقػػكؿ مػثبلن  كػأف
أنػػت ) کػػأف یقػػكؿ:طو عمیػػو ؼ الػػذم سػػمٌ التصػػرٌ ؽ الككالػػة ك تعمیػػؽ متعٌمػػ  یجػػكز کمػػا

 .(متؾ في شراء كذا في كقت كذارم إذا قدـ زید أك ككٌ تبیع دا ككیمي في أف
: العقػػػػؿ كالقصػػػػد كاالختیػػػػارت الككیػػػػؿؿ ك فػػػػي المكٌكػػػػ یعتبػػػػر  :1264مســــ لة 

تصػػػٌح مباشػػػرتو مػػػف الصػػػبٌي الممٌیػػػزت  فیمػػػا إاٌل  ؿ البمػػػكغ أیضػػػان فػػػي المكٌكػػػ یعتبػػػر ك 
دكف بػػػلػػك ك  ككػػیبلن  یكػػكف الصػػبٌي الممٌیػػز  صػػٌح أفالبمػػكغ فػػي الككیػػؿ فی یعتبػػر  كال
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 .إذف كلٌیو
 تؿ فیػػػوؼ فیمػػػا كٌكػػػالتصػػػرٌ  ؿ ككنػػػو جػػػائز فػػػي المكٌكػػػ یعتبػػػر  :1265مســـ لة 

عمیيمػا فیػو دكف غیػره  ر فیمػا حجػ سو مىػو أك فى فى عمیو لسى  تككیؿ المحجكر  یصحٌ  فبل
شػػرعان مػػف مباشػػرة نػػان عقػػبلن ك فػػي الككیػػؿ ككنػػو متمكٌ  كمػػا یعتبػػر  تنحػػكهكػػالطبلؽ ك 

كقبضػػو  ـ فیمػػا یحػػـر عمیػػو كابتیػػاع الصػػیدرً ٍحػػالمي  ككالػػة یجػػكز  كٌكػػؿ فیػػو فػػبل مػػا
یقاع عقد النكاح.  كا 

ٌِ  تیكػػػكف فػػػي نفسػػػو أمػػػران سػػػائغان شػػػرعان  ؿ فیػػػو أففیمػػػا كٌكػػػ یعتبػػػر ك   فػػػبل تصػػػٌح
كٌم كبیػػػع الكقػػػؼ مػػػف دكف مسػػػٌكغ لػػػو الككالػػػة فػػػي المعػػػامبلت الفاسػػػدة كػػػالبیع الربػػػ

 .لفاقد لمشرائط الشرعٌیة كنحك ذلؾالطبلؽ اك 
 المرتػدٌ بػؿ ك  ككالػة الكػافر  رط في الككیؿ اإلسبلـت فتصػحٌ ال یشت :1266مس لة 

فك  - فػػػي  مسػػػمـو حتٌػػػی إذا کانػػػت عمػػػى ت الكػػػافرعػػػف المسػػػمـ ك  - كػػػاف عػػػف فطػػػرة ا 
 منو أك مخاصمة معو. استیفاء حؽٌ 
عػػػف غیرىمػػػا  سو مىػػػعمیػػػو لسػػػفو أك فى  ككالػػػة المحجػػػكر  تصػػػحٌ  :1267مســـ لة 

 ؼ في أمكاليما.ا بالتصرٌ تيعمیو الختصاص ممنكعیٌ  حجر  ف الممٌ 
یكػػػػػكف حػػػػػاؿ التككیػػػػػؿ مالكػػػػػان  ؿ أفال یشػػػػػترط فػػػػػي المكٌكػػػػػ :1268مســـــ لة 

ف ؿ غیػره فیمػا ال یػتمكٌ لمشػخص أف یكٌكػ ت فیجػكز ؼ في العمػؿ المكٌكػؿ فیػولمتصرٌ 
حاصػػػؿ حػػػیف التككیػػػػؿ  غیػػػر   بعػػػد حصػػػكؿ أمػػػر شػػػرعان أك عقػػػبلن مػػػف إیقاعػػػو إاٌل 

دیػػػػف سیسػػػػتدینو كنحػػػػك یشػػػػتریيا أك أداء س جيا أك بیػػػػع دار كطػػػػبلؽ امػػػػرأة سػػػػیتزكٌ 
ف منػو حػیف الككالػة تكػكف الككالػة شػاممة لمػا یػتمكٌ  فرؽ في ذلػؾ بػیف أف الك ت ذلؾ
مػػو فػػي تػػزكیج یككٌ  ؼ عمیػػو كػػأفیتكٌقػػ مػػا َـّ ثيػػ مػػو فػػي إیقػػاع المكقػػكؼ عمیػػویككٌ  بػػأف
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ة تكػػػكف مختٌصػػػػ بػػػػیف أفنحػػػػك ذلػػػؾت ك بیعػػػو ك  َـّ ثيػػػػ طبلقيػػػا أك شػػػػراء مػػػاؿ َـّ ثيػػػػ امػػػرأة
ة أك قػاببلن قابػؿ لمتككیػؿ كانقضػاء العػدٌ  مكقكؼ سكاء أكاف المكقػكؼ عمیػو غیػر بال

 .میفلو كالزكاج كالشراء في المثالیف المتقدٌ 
إیقاعػػو مباشػػرةت كیعػػرؼ ذلػػؾ  لككالػػة فیمػػا یعتبػػر ا ال تصػػحٌ  :1269مســ لة 

ذا كانػػت ما إسػػیٌ  عةت كمنػػو الیمػػیف كالالرجػػكع إلػػى مرتكػػزات المتشػػرٌ ببنػػاء العػػرؼ ك 
 الظيػػار كالعيػػد كالمعػػاف كاإلیػػبلء ك  نػػو أیضػػان النػػذر مت ك مقػػاـ فصػػؿ الخصػػكمة فػػي

   . كاإلقراركالشيادة 
ذلػؾ  : إفٌ ة إلیػو قیػؿقتو الرجعیٌ ؿ غیره في إرجاع مطمٌ إذا ككٌ  :1271مس لة 

 و یعػػػدٌ ٌنػػػ: إعمیػػػو لزیػػػد مػػثبلن بمػػػاؿ قیػػػؿ إلقػػػرار مػػو فػػػي الػػػك ككٌ بنفسػػو رجػػػكع إلیيػػػات ك 
یتػػػػرؾ مراعػػػػاة مقتضػػػػى  فػػػػبلإشػػػػكاؿ  يمػػػػا محػػػػؿٌ لكنٌ زیػػػػد بػػػػوت ك بنفسػػػػو إقػػػػراران منػػػػو ل

 .االحتیاط فیيما
لصػػمح كاإلجػػارة االتككیػػؿ فػػي جمیػػع العقػػكد كػػالبیع ك  یصػػحٌ  :1271مســ لة 

كاليبة كالعاریة كالكدیعة كالمضػاربة كالمزارعػة كالمسػاقاة كالقػرض كالػرىف كالشػركة 
كقبػػكالن فػػي الجمیػػعت ككػػذا فػػي  إیجابػػان النكػػاح كالضػػماف كالحكالػػة كالكفالػػة كالككالػػة ك 

سػقاطيا ك الكصیٌ  سػخ العقػد فػي فة كالكقؼ كفي الطبلؽ كاإلبػراء كاألخػذ بالشػفعة كا 
سقاطو مكارد ثبكت الخیار   .كا 

ت سػكاء فػي القػبض كاإلقبػاض - ـكمػا تقػدٌ  - التككیػؿ یصحٌ  :1272مس لة 
ى الصػػػػرؼ بالنسػػػػبة إلػػػػك  قػػػػوفػػػػي مػػػػكارد لزكميمػػػػا كمػػػػا فػػػػي القػػػػرض بالنسػػػػبة لمتعمٌ 

ػػ كميمػػا كمػػا إذا بػػاع داره فػي مػػكارد عػػدـ لز ك  تـ بالنسػػبة إلػػى الػػثمفمى العكضػیف كالسَّ
قػبض الككیػػؿ فػػي جمیػع ىػػذه المػػكارد  فػػافٌ  تؿ عمػػران فػػي قػبض الػػثمفكٌكػمػف زیػػد ك 
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ة التككیػػؿ فػػي صػػحٌ  یعتبػػر  ؿ ككػػذلؾ الحػػاؿ فػػي اإلقبػػاضت كالبمنزلػػة قػػبض المكٌكػػ
عمػػػى أخػػػذ  ادر القػػػ لمبػػػائع غیػػػر  جػػػكز ؿ عمػػػى القػػػبض خارجػػػان فیحینئػػػذو قػػػدرة المكٌكػػػ

نػو فیكػػكف أخػػذه بمنزلػػة أخػػذ عمػػى أخػػذه م مػف یقػػدر  كٌكػػؿی الػثمف مػػف المشػػترم أف
 .ؿالمككٌ 

ت بػؿ طبلؽ غائبػان كػاف الػزكج أـ حاضػران التككیؿ في ال یجكز  :1273مس لة 
كج عػف الػز  ؿ الغیػر تكٌكػ ؽ نفسيا بنفسيات أك بػأفتطمٌ  الزكجة في أف تككیؿ یجكز 

 .عف نفسياأك 
یكػػكف مجيػػكالن أك  ال ؿ فیػػو التعیػػیفت بػػأفیشػػترط فػػي المكٌكػػ :1274مســ لة 

فػػي ) أك ( مػػكرمػػف األي  تعیػػیف )أك فػػي أمػػر  ( مػػف غیػػر متػػؾمبيمػػانت فمػػك قػػاؿ: )ككٌ 
بػػأس بػػالتعمیـ أك اإلطػػبلؽ  ت نعػػـ الیصػػحٌ  ؽ بػػي( كنحػػك ذلػػؾ لػػـا یتعٌمػػيء مٌمػػػشػػ
 .ان كما سیأتيلك كاف بدلیٌ ك 

مٌ ت ك ةا خاصٌ : إمٌ الككالة :1275مس لة   :ا مطمقةمٌ ا  ت ك ةا عامٌ ا 
مػػو فػي شػػراء ت كمػا إذا ككٌ فف فػي مػػكرد معػیٌ ؼ معػػیٌ قػت بتصػرٌ مػػا تعمٌ  :ولىفـاأُل

 .توشكاؿ في صحٌ ا ال إىذا ممٌ فت ك معیٌ  كتاب شخصيٌ 
ت كمػػا قػوة مػف جيػػة متعمٌ خاٌصػؼ ك ة مػف جيػة التصػػرٌ ا عاٌمػػٌمػفا :ا الثانیــةأّمـو 

 نػػػة مػػػف بیعيػػػافات الممكنػػػة المشػػػركعة فػػػي داره المعیٌ مػػػو فػػػي جمیػػػع التصػػػرٌ إذا ككٌ 
جارتيػػا كغیرىػػات ك  یممكػػوت  مػػو فػػي بیػػع جمیػػع مػػاا بػػالعكس كمػػا إذا ككٌ ٌمػػا  كىبتيػػا كا 

فات الممكنػػػػة مػػػػو فػػػػي جمیػػػػع التصػػػػرٌ ت كمػػػػا إذا ككٌ ة فػػػػي كمتػػػػا الجيتػػػػیفا عاٌمػػػػٌمػػػػا  ك 
 لػػػو بحیػػػث یشػػػمؿ یحػػػؽٌ  كػػػو أك فػػػي إیقػػػاع جمیػػػع مػػػایمم المشػػػركعة فػػػي جمیػػػع مػػػا

 .تزكیج لو كطبلؽ زكجتوال
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ت قػوة مػف جيػة متعمٌ خاٌصػك ؼ فقد تككف مطمقة مف جيػة التصػرٌ  :ا الثالثةوأمّ 
يػا أك یؤجرىػا نى ىى رٍ ان أك یى نػة بیعػان الزمػان أك خیارٌیػیبیػع داره المعیٌ  مػو فػي أفكما إذا ككٌ 
قد تككف بالعكس كمػا إذا احتػاج إلػى بیػع ذلؾ كأككؿ التعییف إلى نظرهت ك أك نحك 
یبیػػػع  أفؿ شخصػػػان فػػػي و أك غیرىػػػا فكٌكػػػمبلكػػػو مػػػف داره أك عقػػػاره أك دكاٌبػػػأحػػػد أ

فػػي تعیینػػو بنظػػره كمصػػمحتوت كقػػد تكػػكف مطمقػػة مػػف كمتػػا  ض األمػػر فػػكٌ أحػػدىا ك 
ة مػف البیػع أك الصػمح أك مو فػي إیقػاع أحػد العقػكد المعاكضػیٌ ت كما إذا ككٌ الجيتیف

التعیػػیف  أككػػؿنػػو مػػثبلن ك مخز  انػػو أكاإلجػارة مػػثبلن عمػػى أحػػد أمبلكػػو مػػف داره أك دكٌ 
 .ة الجمیعصحٌ  الظاىر مف الجيتیف إلى نظرهت ك 

 :في معاممة یككف عمى ثبلثة أقساـ الككیؿ :1276مس لة 
 .یككف ككیبلن في مجٌرد إجراء العقد: أف لاألوّ 

ــــاني يػػػػا كعامػػػػؿ عي بى تٍ كمػػػػا یى  المعاممػػػػة ضػػػػان إلیػػػػو أمػػػػر یكػػػػكف ككػػػػیبلن مفكٌ  أف :الث
لمعقػدت فیرجػع عمیػو البػائع بػالثمف  ئذو بحكـ المالػؾ المباشػر حینیکكف ت ك المضاربة

یثبػػت لػػو كیرجػػع عمیػػو المشػػترم بػػالمثمف كیػػدفع إلیػػو الػػثمفت ك  تیػػدفع إلیػػو المبیػػعك 
 لعیػػب أك غیػػػره ردٌ  لمطػػرؼ اآلخػػر  لػػك ثبػػت الخیػػار ك  تؽ مكجبػػوعنػػد تحٌقػػ الخیػػار 

 .عمیو العیف كأخذ منو العكض
الحػاؿ فیػو في المعاممة فقط دكف ما یتبعيػات ك  ان ض: أف یككف ككیبلن مفكٌ الثالث

و إذا فسػخ رجػػع إلػػى فاٌنػػ لمطػرؼ اآلخػػر   فیمػا إذا ثبػػت الخیػػار إاٌل  تكمػا فػػي سػػابقو
 .كاالسترداد ال إلى الككیؿ المالؾ في الردٌ 

عقػػد الككالػػة  ؼ عمػػى مػػا شػػمموالككیػػؿ فػػي التصػػرٌ  یقتصػػر  :1277مســ لة 
ت كلػػك كانػػت ىػػي العػػادة ةة أك المقالٌیػػئف الحالٌیػػلػػك بمعكنػػة القػػراصػػریحان أك ظػػاىران ك 
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ت كمػا لػك أعطػى المػاؿ كذا یرید ما یشمؿ كػذا ؿ في أمر مف یككٌ  الجاریة عمى أفٌ 
المبیػع حػاؿ قػبض الػثمف فػي و یشػمؿ تسػمیـ مو في بیعو أك الشراء بػو فاٌنػككٌ بیده ك 
یػػب أك بع تسػػمیـ الػػثمف حػػاؿ قػػبض المػػثمف فػػي الشػػراء دكف إعمػػاؿ الخیػػار البیػػع ك 

 .مو فیو أیضان و قد ككٌ  إذا شيدت قرائف األحكاؿ عمى أنٌ غبف أك غیرىما إاٌل 
 بػػػثمف ع حػػػااٌلن اإلطػػػبلؽ فػػي الككالػػػة فػػػي البیػػػع یقتضػػي البیػػػ :1278مســـ لة 

 .بالعیب الردٌ كفي الشراء یقتضي ابتیاع الصحیح ك  تالمثؿ بنقد البمد
ػػػػإذا خػػػػالؼ الككیػػػؿ  :1279مســــ لة  ؿ عمػػػػى نحػػػػك عمػػػػأتػػػى بالف لػػػػو ك ی  مػػػػا عي

تو فػت صػحٌ ة كػالعقكد تكقٌ ا یجػرم فیػو الفضػكلیٌ ت فاف كاف ممٌ یشممو عقد الككالة لـ
اٌل ؿ ك عمى إجازة المككٌ  ت یكػكف التخػالؼ بالمباینػة فرؽ فػي ذلػؾ بػیف أف  بطؿت كالا 

مػػو فػػي ات كمػػا إذا ككٌ ت أك بػػبعض الخصكصػػیٌ مػػو فػػي بیػػع داره فآجرىػػاكمػػا إذا ككٌ 
ك ت أفبػاع بدكنػو أك بػالعكس یبیػع بخیػار ت أك بػالعكس كیبیع نقدان فبػاع نسػیئة أ أف

لػػیس منػػو مػػا لػػك عمػػـ شػػمكؿ التككیػػؿ یبیعػػو مػػف فػػبلف فباعػػو مػػف غیػػره كىكػػذات ك 
فباعيػا بػدیناریف  یبیع السػمعة بػدینار  مو في أفة أیضان كما إذا ككٌ لفاقد الخصكصیٌ 
النقیصػػة  طػػرؼ مػػا ىػػك مػػفإنٌ  تحدیػػد الػػثمف بػػدینار  منػػو عرفػػان أفٌ  إذا كػػاف الظػػاىر 

عػػف  یقػػؿٌ  بعيػػا بمػػا ال) لػػو: و قػػاؿ الزیػػادة معػػان فكأٌنػػمػػف طػػرؼ النقیصػػة ك  فقػػط ال
   .( دینار

نقیصػػة یكػػكف مقصػػكده التحدیػػد بػػو زیػػادة ك  احتمػػؿ أفنعػػـ لػػك لػػـ یكػػف كػػذلؾ ك 
مػف ىػذا القبیػؿ ان یحتػاج إلػى اإلجػازةت ك كاف بیعيا بالزیادة كبیعيا بالنقیصة فضػكلیٌ 

ف فباعيػػا فػػي غیرىػػا یبیعيػػا فػػي سػػكؽ مخصكصػػة بػػثمف معػػیٌ  فمػػو فػػي أمػػا إذا ككٌ 
ت د تحصػػیؿ الػػثمف المحػػدٌ و لػػیس الغػػرض إاٌل مػػا یفيػػـ عرفػػان أٌنػػو ربٌ ت فاٌنػػبػػذلؾ الػػثمف
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فػػػراد التػػػي یحصػػػؿ فیيػػػا األحػػػد و أالسػػػكؽ المخصػػػكص مػػػف جيػػػة أٌنػػػ فیكػػػكف ذكػػػر 
ؽ ٌمػػػتع - بػػػو ان احتمػػػاالن معتػػػدٌ  - یحتمػػػؿمػػػا یحصػػػؿ اإلجمػػػاؿ عرفػػػان ك ربٌ الغػػػرضت ك 

 .م عنوالتعدٌ  یجكز  بخصكص السكؽ التي ذكرىا فبل غرضو
ؿ یكٌكػػػ أف مػػػف جيتػػػو لمصػػػغیر  الجػػػدٌ كػػػاألب ك  لمػػػكليٌ  یجػػػكز  :1281مســـ لة 

 .ا لو الكالیة فیوى عمیو ممٌ ؽ بالمكلٌ غیره فیما یتعمٌ 
فیػػو ال  ؿى ك ػػؿ غیػػره فػػي إیقػػاع مػػا كي یكٌكػػ لمككیػػؿ أف ال یجػػكز  :1281مســ لة 
ت فػػاف باذنػػو بكػػبل النحػػكیف ؿت كیجػػكز ك ػػكى  بػػاذف المي ؿ إاٌل ك ػػكى مي عػػف ال العػػف نفسػػو ك 

ػػالميكى ف عػػیٌ   ؿٍ كٌكػػ) : امع بینيمػػا صػػریحان بػػأف قػػاؿ مػػثبلن ؿ فػػي إذنػػو أحػػدىما أك الجػػك 
و فيػػـ مػػف لكٌنػػح بػػالتعییف ك یصػػرٌ  بػػعت ككػػذا لػػك لػػـي أك عنػػؾ( فيػػك المتَّ غیػػرؾ عٌنػػ

 یر ؼ عمػػى التفسػػاإلبيػػاـ فیتكٌقػػجمػػاؿ ك ا مػػع اإلأٌمػػةت ك ة أك مقالٌیػػكبلمػػو لقرینػػة حالٌیػػ

 .ان التعییف الحقك 
ؿ كػاف فػي عػرض لك كػاف الككیػؿ الثػاني ككػیبلن عػف المكٌكػ :1282مس لة  

ؿ یبقػػػى ت بػػػؿ لػػػك مػػػات األكٌ ؿت فمػػػیس لػػػو أف یعزلػػػو كال ینعػػػزؿ بانعزالػػػوالككیػػػؿ األكٌ 
انػػت كیعزلػػو ك  بلن عػػف الككیػػؿ كػػاف لػػو أفا لػػك كػػاف ككػػیأٌمػػككالتػػوت ك الثػػاني عمػػى 

یعزلػػو حینئػػذو مػػف  ؿ أفىػػؿ لممكٌكػػنعػػزؿ بانعزالػػو أك مكتػػوت ك ككالتػػو تبعػػان لككالتػػو فی
 .لو ذلؾ أفٌ  الصحیح، ؿیعزؿ الككیؿ األكٌ  دكف أف

ت كاحػػد نػػاف فصػػاعدان عػػف كاحػػد فػػي أمػػر ؿ اثیتكٌكػػ أف یجػػكز  :1283مســ لة 
سػػتقبلؿ فػػي منيمػػا اال لكػػؿ   ؿ إرادتػػو انفرادىمػػا فیػػو جػػاز فػػاف فيػػـ مػػف كػػبلـ المكٌكػػ

اٌل اآلخػػرت ك  ؼ مػػف دكف مراجعػػةالتصػػرٌ  لػػك مػػع غیبػػة االنفػػراد ألحػػدىما ك  یجػػز   لػػـا 
 : جتمػػاع أك أطمػػؽ بػػأف قػػاؿ مػػثبلن االح باالنضػػماـ ك سػػكاء صػػرٌ  تصػػاحبو أك عجػػزه
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لػك مػات أحػدىما بطمػت ككالػة الجمیػع أنتما ككیبلم( كنحك ذلػؾت ك )كٌكمتكما( أك )
فیمػػا لػػك فيػػـ  بقػػي ككالػػة البػػاقيك  ؿ منزلتػػومػػع شػػرط االجتمػػاع أك اإلطػػبلؽ المنػػزٌ 

 .منو إرادة االنفراد
شػػرطان فػػي  ؿمػػا لػـ یجعػػ - مػف الطػػرفیف الككالػة عقػػد جػػائز  :1284مســ لة 

ؿ كػػذا لممكٌكػػؿ كغیبتػػوت ك المكٌكػػ فممككیػػؿ أف یعػػزؿ نفسػػو مػػع حضػػكر  - عقػػد الـز
مػع یطٌ  كػف لػـانعزالو بعزلػو مشػركط ببمكغػو إٌیػاهت فمػك أنشػأ عزلػو كلت لكف یعزلو أف
شػرعان  ؽ معتبػر یبمغػو العػزؿ بطریػ ینعزؿت فمك أمضى أمران قبؿ أف و الككیؿ لـعمی

 .كاف ماضیان نافذان 
بمػكت الككیػؿ أك  - حٌتی في مػكرد لزكميػا - تبطؿ الككالة :1285مس لة 

ان ا إف كػػػاف أدكارٌیػػػأٌمػػػأحػػػدىما أك إغمائػػػو إف كػػػاف مطبقػػػانت ك  كػػػذا بجنػػػكفؿ ك المكٌكػػػ
إشػػػػكاؿ  محػػػػؿٌ  - ا بعػػػػدهفضػػػػبلن عٌمػػػػ - زمػػػػاف الجنػػػػكف أك اإلغمػػػػاءفبطبلنيػػػػا فػػػػي 

تبطػػػؿ الككالػػػة أیضػػػان بتمػػػؼ مكردىػػػا ت ك یتػػػرؾ مراعػػػاة مقتضػػػى االحتیػػػاط فیػػػو فػػػبل
مػو قػت بػو الككالػة كمػا لػك ككٌ تعمٌ  ؿ مػاك ػبفعػؿ المكى ك  تؿ فػي بیعػوك  كالحیكاف الذم كي 
 َـّ مػػو فػػي بیػػع دار ثيػػلػػك ككٌ ینافیػػو كمػػا  ؿ مػػابفعػػؿ المكك ػػك  تباعيػػا َـّ ثيػػ فػػي بیػػع سػػمعة

 .أكقفو
ػػ :1286مســ لة  فیػػو كػػاف ذلػػؾ  ؿى كَّػػؿ فیمػػا كى ك ػػكى عمػػى المي  ر ٍجػػالحى  ضى رى إذا عى

 یکػكف اللكػف ك  تؿ محجػكران عمیػوؼ الككیػؿ مػا داـ المكٌكػة تصػرٌ مكجبان لعدـ صحٌ 
 أیضان. فو بعد زكاؿ الحجر تصرٌ  یصحٌ  مبطبلن لمككالة بحیث ال

مػػف  لكػػؿ   ت فیجػػكز ككیػػؿ فػػي الخصػػكمة كالمرافعػػةالت یجػػكز  :1287مســ لة 
ػػػیكٌكػػػ عى عمیػػػو أفالمػػػدٌ عي ك المػػػدٌ  ات كٌ ري ؿ شخصػػػان عػػػف نفسػػػوت بػػػؿ یكػػػره لػػػذكم المي
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المسػػافت  بػػذمءخصكصػػان إذا كػػاف الطػػرؼ ت كا المنازعػػة كالمرافعػػة بأنفسػػيـیتكٌلػ أف
 .میس لو االمتناع عف خصكمة الككیؿف ترضا صاحبو یعتبر  كال

التككیػػػؿ لمػػف لػػػو الكالیػػة عمیػػػو مػػػف  الشػػرعيٌ لمحػػػاكـ  كز یجػػػ :1288مســ لة 
سفیو أك غیره إذا حصػؿ بینػو ك بػیف غیػره منازعػة اسػتدعت المرافعػة عنػد الحػاكـ 

 .و أماموذ لو ككیبلن لیدافع عف حقٌ خفیتٌ 
عي كانػػػت الككیػػػؿ فػػػي المرافعػػػة إف كػػػاف ككػػػیبلن عػػػف المػػػدٌ  :1289مســـ لة 
قامة البیٌ عند الحاكـ ك عى عمیو الدعكل عمى المدٌ  كظیفتو بثٌ   طمػبنػة كتعػدیميا ك ا 

كسػیمة مػا یقػع  كػؿٌ  :بالجممػةكالحكـ عمى الخصـ كالقضاء عمیوت ك  تحمیؼ المنكر 
كالطعػػػف عمػػػى  عى عمیػػػو فكظیفتػػػو اإلنكػػػار ا الككیػػػؿ عػػػف المػػػدٌ أٌمػػػإلػػػى اإلثبػػػاتت ك 

قامة بیٌ الشيكد ك  و عمیػ :ممػةبالجنة الجرح كمطالبة الحاكـ بسػماعيا كالحكػـ بيػات ك ا 
 .السعي في الدفع ما أمكف

مدافعتػػو ف مػػثبلن فػػي أثنػػاء مرافعػػة ككیمػػو ك یٍ الػػدَّ  عػػى منكػػر لػػك ادٌ  :1291مســ لة 
نػػة عمػػػى ىػػػذه صػػارت كظیفػػػة ككیمػػو إقامػػػة البیٌ عیانت ك عنػػو األداء أك اإلبػػػراء انقمػػب مػػػدٌ 

 الػػػػدعكل كطمػػػػب الحكػػػػـ بيػػػػا مػػػػف الحػػػػاكـت كصػػػػارت كظیفػػػػة ككیػػػػؿ خصػػػػمو اإلنكػػػػار 

 .ذلؾ كغیر  كالطعف في الشيكد
  ت فػاذا أقػرٌ الككیػؿ فػي الخصػكمة عمػى مكٌكمػو رار ال یقبػؿ إقػ :1291مسـ لة 
 الحػػػؽٌ  عي بػػػالقبض أك اإلبػػراء أك قبػػكؿ الحكالػػػة أك المصػػالحة أك بػػأفٌ ككیػػؿ المػػدٌ 

یقبػػؿ  لػػـ عيلممػػدٌ  عى عمیػػو بػػالحؽٌ ككیػػؿ المػػدٌ   الشػػيكد فسػػقة أك أقػػرٌ  ؿ أك أفٌ مؤٌجػػ
ت لكػػف فػػي مجمػػس الحكػػـ أك فػػي غیػػره  ء أقػػرٌ ت سػػكاكبقیػػت الخصػػكمة عمػػى حاليػػا

ظػػالـ فػػي الخصػػػكمة  د اإلقػػرار و بعػػلػػیس لػػو المرافعػػػة ألٌنػػزؿ كتبطػػؿ ككالتػػو ك ینعػػ



 ػؼغ/  كتاب الوكالٌ

 .بزعمو
ال اإلبػػراء ك  الككیػػؿ فػػي المرافعػػة ال یممػػؾ الصػػمح عػػف الحػػؽٌ  :1292مســ لة 

 .یككف ككیبلن في ذلؾ أیضان   أفمنو إاٌل 
 مػكرتاألي  عدان في المرافعة كسػائر صاؿ اثنیف فیككٌ  أف یجكز  :1293مس لة 

ؿ ت بػبيػا أحػدىما یسػتقؿٌ  كاحػد منيمػا فیيػا لػـ یفيـ مف كبلمو اسػتقبلؿ كػؿٌ  لـ فاف
 .ض إلیيماكاحد منيما صاحبو كیعینو عمى ما فكٌ  یعضد كؿٌ یتشاكراف ك 

فػػػػػي  الشػػػػػرعيٌ الحػػػػػاكـ  ؿ الرجػػػػػؿ ككػػػػػیبلن بحضػػػػػكر إذا كٌكػػػػػ :1294مســـــ لة 
ـ الككیػؿ خصػمان قػدٌ  َـّ ثي  ةان أك في خصكمة شخصیٌ استیفاء حقكقو مطمقخصكماتو ك 

عػػػى عنػػػد كػػػذا إذا ادٌ عكل عمیػػػو یسػػػمع الحػػػاكـ دعػػػكاه عمیػػػوت ك الػػػد نشػػػر مػػػو ك لمككٌ 
عػػػى ا إذا ادٌ أٌمػػػنػػػة عنػػػده عمػػػى ككالتػػػوت ك أقػػػاـ البیٌ و ككیػػػؿ فػػػي الػػػدعكل ك الحػػػاكـ أٌنػػػ

قو ـ یصػدٌ لػك  خصػمان عنػده أك أحضػر  یحضػر  لػـ نة عمیيا فػافالككالة مف دكف بیٌ 
ذا صػػدٌ یسػػمع دعػػكاهت ك  لػػـ فػػي ككالتػػو یثبػػت بػػذلؾ  دعػػكاه لكػػف لػػف قو فیيػػا یسػػمعا 

ة ٌیػػت فػػاذا قضػػت مػػكازیف القضػػاء بحقٌ ة عمیػػومػػو بحیػػث یكػػكف حٌجػػككالتػػو عػػف مككٌ 
عي عى عمیػو فالمػدٌ ة المػدٌ ٌیػا إذا قضت بحقٌ أمٌ عى عمیو بالحٌؽت ك عي یمـز المدٌ المدٌ 

 .عكاه عمى حالياالككالة تبقى د كر ت فاذا أنتوعمى حجٌ 
تػػػػو ثبٌ و عمػػػػى خصػػػػمو ك تثبیػػػػت حٌقػػػمػػػو فػػػػي الػػػػدعكل ك إذا ككٌ  :1295مســــ لة 

عػػف تسػمیـ مػػا ثبػت عمیػػو إلػػى یمتنػع  فمممحكػػكـ عمیػػو أف تیكػػف لػو قػػبض الحػؽٌ  لػـ
 .الككیؿ

عمػػى غیػػره فجحػػده مػػف عمیػػو  لػػو مػػو فػػي اسػػتیفاء حػػؽٌ لػػك ككٌ  :1296مســ لة 
یكػػف  لػػـ عمیػػو مػػا تثبیػػت الحػػؽٌ ك  یكػػف لمككیػػؿ مخاصػػمتو كالمرافعػػة معػػو لػػـ الحػػؽٌ 
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 .ككیبلن في الخصكمة
ٍعػ مػا یسػتحؽٌ و إنٌ لكٌنػلمككیػؿ ك  ؿو ٍعػجي  عؿي جى  یجكز  :1297مس لة  یـ ؿ بتسػمالجي
ٍعػػت فمػػك ككٌ ؿ فیػػوالعمػػؿ المككَّػػ بلن كػػاف لمككیػػؿ مػػو فػػي البیػػع أك الشػػراء كجعػػؿ لػػو جي
فؿ بو بمجػرٌ مطالبة المكك   ت ؿ الػثمف أك المػثمفٌكػـ المك یتسػمٌ  لػـ د إتمػاـ المعاممػة كا 

د إتمػػػاـ المرافعػػػة ؿ بمجػػػرٌ ٍعػػػالجي  و اسػػػتحؽٌ تثبیػػػت حٌقػػػمػػػو فػػػي المرافعػػػة ك كػػذا لػػػك ككٌ ك 
ٍعػػؿ لػػػو عمػػی أصػػؿ قبػػػكؿ ت كلػػػك ؿمو المكٌكػػیتسػػمٌ  لػػػـ ك إف كثبػػكت الحػػؽٌ  جعػػؿ الجي
 .بمجٌرد قبكليا والكکالة استحقٌ 
فمػػػات قبػػػؿ األداء  نػػػو مػػػف شػػػخصیٍ مػػػو فػػػي قػػػبض دى لػػػك ككٌ  :1298مســـ لة 

ف یٍ كانت الككالػة شػاممة ألخػذ الػدَّ ت نعـ لك یكف لو مطالبة كارثو مت الككالة كلـبط
 .طالبة الكرثة بذلؾكاف حینئذو لمككیؿ متبطؿ الككالة ك  كلك مف الكرثة لـ

نػو مػػف زیػػد فجػاء إلػػى زیػػد لممطالبػػة یٍ مػػو فػػي اسػػتیفاء دى لػك ككٌ  :1299مســ لة 
مػػو فأخػػذىا یعنػػي مككٌ  (یػػف فػػبلفاقػػض بيػػا دخػػذ ىػػذه الػػدراىـ ك ) :فقػػاؿ زیػػد لمككیػػؿ

نػػػت الػػػدراىـ باقیػػػة عمػػػى ممػػػؾ زیػػػد كاالككیػػػؿ ككیػػػؿ زیػػػد فػػػي قضػػػاء دینػػػو ك   صػػػار
دامػت فػي  وت فمزیػد اسػتردادىا مػاكیمػو أك كلٌیػلػك بك یقبضػيا صػاحب الػدیف ك  لـ ما

ف الػػذم یٍ خػذىا عػػف الػدَّ ) :لػك قػػاؿیػد الككیػػؿت كلػك تمفػػت عنػده بقػػي الػدیف بحالػػوت ك 
ة زیػػػػد كلػػػػیس لػػػػو ؿ كبرئػػػػت ذٌمػػػػفأخػػػػذىا كػػػػاف قابضػػػػان لممكٌكػػػػ (تطػػػػالبني بػػػػو لفػػػػبلف

 .  االسترداد
ؿ ال یضػػمنو الككیػػؿ أمػػیف بالنسػػبة إلػػى مػػا دفعػػو إلیػػو المكٌكػػ :1311مســ لة 

فػػػي حفظػػػو أك  ر فاقػػػان مػػػف دكف أف یقٌصػػػت فمػػػك تمػػػؼ اتٌ م أك التفػػػریط مػػػع التعػػػدٌ إاٌل 
ػ ؼ فیو بغیػر یتصرٌ  فػي  ر ا لػك قٌصػأٌمػءت ك يػؿ فیػو لػـ یكػف عمیػو شػمػا أجػازه المكك 



 ؽؼغ/  كتاب الوكالٌ

ت فمػػك لػػبس ؿ كتمػػؼ ضػػمنومػػا أجػػازه المكٌكػػ ؼ فیػػو بغیػػر تصػػرٌ ل ك حفظػػو أك تعػػدٌ 
 یػوا لػك رجػع عػف تعدٌ أٌمػت ك تمػؼ حینػذاؾ لزمػو عكضػوبیعو ك ؿ في ك  الثكب الذم كي 

 .براءتو عف الضمافصحیح تمؼ فال َـّ ثي 
 بغیػر ؿ إلیػو ؼ الككیػؿ فػي المػاؿ الػذم دفعػو المكٌكػلػك تصػرٌ  :1311مس لة 

 ؿ فػػيت فمػك تكٌكػمنػو اإلتیػػاف بمػا ىػك ككیػؿ فیػػو ت فیصػحٌ تبطػػؿ ككالتػو مػا أجػازه لػـ
 .البیع ثيَـّ باعو صحٌ  بیع ثكب فمبسو

ؿ أك ككیمػػو یجػػب عمػى الككیػػؿ تسػمیـ مػا فػػي یػده إلػػى المكٌكػ :1312مسـ لة 
 .ؼ عنو كاف ضامنان ت فمك تخمٌ مع القدرة كالمطالبة

فأكدعػػو بػػبل إشػػياد فجحػػد الػػكدعي مػػاؿ مػػو فػػي إیػػداع لػػك ككٌ  :1313مســ لة 
لػك النصػراؼ ك  - عو عنده مع اإلشػيادیكدٌ  مو في أف إذا ككٌ یضمنو الككیؿ إاٌل  لـ

اه نػو فػأدٌ یٍ مػو فػي قضػاء دى كذا الحػاؿ فیمػا لػك ككٌ ك ت ببل إشياد فأكدع - إطبلقو إلیو
 .  الدائف ببل إشياد كأنكر 

ح بكػػػكف ع فػػػاف صػػػرٌ مػػػو فػػػي بیػػػع سػػػمعة أك شػػػراء متػػػاإذا ككٌ  :1314مســـ لة 
ف أطمػػؽ ك نفسػػو فػػبل إشػػكاؿت ك  البیػػع أك الشػػراء مػػف غیػػره أك بمػػا یعػػـٌ  أنػػت ) :قػػاؿا 

 تنفػس الككیػؿ عػـٌ ( تبیػع ىػذه السػمعة أك تشػترم لػي المتػاع الفبلنػيٌ  ككیمي فػي أف
 مػػػع إاٌل یبیػػػع السػػػمعة مػػػف نفسػػػو أك یشػػػترم لػػػو المتػػػاع مػػػف نفسػػػو  لػػػو أف فیجػػػكز 

   .انصراؼ اإلطبلؽ إلى غیره
 .عند االختبلؼ إاٌل بشاىدیف عدلیف ال تثبت الككالة :1315س لة م

ؿ الككالػة حمػؼ كعمػى الككیػؿ نصػؼ المكٌكػ جو فأنكر لك زكٌ  :1316مس لة 
یفعػؿ  ة طبلقيػات كلػك لػـؿ إف كػاف كاذبػان فػي إنكػاره الزكجٌیػعمى المكٌكػليا ك  المير 
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 .قيامٌ لیط الشرعيٌ  قد عممت الزكجة بكذبو رفعت أمرىا إلى الحاكـك 
لػك اختمفػا لككالة فالقكؿ قكؿ منكرىا بیمینػوت ك إذا اختمفا في ا :1317مس لة 

ؼ فالقكؿ الككیؿ أك في العزؿ أك العمـ بو أك في التصرٌ  في التمؼ أك في تقصیر 
ذا ادٌ قكؿ الككیؿ بیمینوت ك  ؿ أنكػره المكٌكػف ك عى الككیؿ اإلذف في البیػع بػثمف معػیٌ ا 

ف فقػدت أك تعػذٌ ت العػیف اسػتعیدت ك بیمینػو فػاف كجػدفالقكؿ قكلػو  رت فالمثػؿت أك ا 
 .تكف مثمٌیة لـ القیمة إف

ؿ ؿ فػػػالقكؿ قػػػكؿ المكٌكػػػالمػػػاؿ إلػػػى المكٌكػػػ إذا اختمفػػػا فػػػي ردٌ  :1318مســـ لة 
لػػػػو فػػػػي دفػػػػع المػػػػاؿ  المكصػػػػىك  كػػػػذا الحػػػػاؿ فیمػػػػا إذا اختمػػػػؼ الكصػػػػيٌ بیمینػػػػوت ك 

عمیػػو  ى  مػػع المػػكلٌ  - الجػػدٌ ى األب ك حتٌػػ - ت أك اختمػػؼ األكلیػػاءالمكصػػى بػػو إلیػػو
ت فػي جمیػع ذلػؾ القكؿ قػكؿ المنكػر  افٌ ت فؿ الكالیة عمیو في دفع مالو إلیوبعد زكا

ؽ یتعٌمػػ اإلنفػػاؽ عمػػیيـ أك عمػػى مػػاى عمػػیيـ فػػي نعػػـ لػػك اختمػػؼ األكلیػػاء مػػع المػػكلٌ 
 .كاف القكؿ قكؿ األكلیاء بیمینيـ بيـ في زماف كالیتيـ

ة مػػمػع الیمػػیف فػي المػػكارد المتقدٌ قبػػكؿ قػػكؿ الككیػؿ أك غیػػره  :1319مسـ لة 
عػػػى الككیػػػؿ تمػػػؼ مػػػا دفعػػػو إلیػػػو ت مػػػثبلن لػػػك ادٌ منػػػكط بعػػػدـ ككنػػػو مخالفػػػان لمظػػػاىر

 .نة بالبیٌ یقبؿ قكلو إاٌل  ف أمكالو لـقد كاف بیبحریؽ أصابو كحده ك ؿ المككٌ 



 

 كتاب الوبٌ





 

 كتاب الهبة

   اليبة ىي: تممیؾ عیف مف دكف عكض عنيا.
 .كالنحمة كالجائزة كالصدقة ةعف بعض أقساميا بالعطیٌ  ر یعبٌ ك 

یكفػي فػي اإلیجػاب ؼ عمػى إیجػاب كقبػكؿت ك اليبة عقد یتكٌقػ :1311مس لة 
فیو صػیغة  ال یعتبر ك  تمف لفظ أك فعؿ أك إشارة عمى التممیؾ المذككر  دؿٌ  ما كؿٌ 

إلیجػاب مػف لفػظ عمػى الرضػا با مػا دؿٌ  یكفػي فػي القبػكؿ كػؿٌ ك  تةال العربیٌ ة ك خاصٌ 
 .أك فعؿ أك نحك ذلؾ

عػػدـ ك  فػػي الكاىػػب: البمػػكغ كالعقػػؿ كالقصػػد كاالختیػػار  یعتبػػر  :1311مســ لة 
ػػػػعمیػػػػو مػػػػف التصػػػػرٌ  الحجػػػػر  اليبػػػػة مػػػػف  تصػػػػحٌ ست ك مىػػػػو أك فى فى ؼ فػػػػي المكىػػػػكب لسى

 . ـ في كتاب الحجرالمریض بمرض المكت عمى تفصیؿ تقدٌ 
ؾ المكىػػػػكب شػػػػرعان تػػػػو لتمٌمػػػػفػػػػي المكىػػػػكب لػػػػو قابمیٌ  یعتبػػػػر  :1312مســــ لة 

ؿ العقػفیػو البمػكغ ك  رت كال یعتبػر لػك مػف قبػؿ الكػافلممسػمـ ك  ىبػة الخنزیػر  تصحٌ  فبل
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ؿ كػاف القابػ  إذا كاف ىك القابؿ بنفسو أك بككیمػو دكف مػا إذاإاٌل  االختیار كالقصد ك 
 .وكلیٌ 

ت ىبػة المنػافع تصػحٌ  یكػكف عینػان فػبل فػي المكىػكب أف یعتبر  :1313مس لة 
ا أٌمػعمیػو كیكػكف قبضػو بقػبض مصػداقوت ك مػف ىػك  ىبتػو لغیػر  ا الػدیف فتصػحٌ أٌمػك 

 .ىك عمیو بقصد إسقاطو فيك إبراء كال یحتاج إلى القبكؿىبتو لمف 
فیػو مػف إذف الكاىػب  دَّ بي  الك  تة اليبة القبضیشترط في صحٌ  :1314مس لة 

ف كػاف األحػكط لزك فبل حاجة حینئذو إلى قبض جدیػد ك  یيب ما في یده  أفإاٌل  مػان ا 
 .بض بقاءن اإلذف في الق اعتبار 

 مػػف جيتػػو كالیػػة القبػػكؿ كالقػػبض عػػف الصػػغیر  الجػػدٌ لػػؤلب ك  :1315مســ لة 

ػػت أٌمػػكالمجنػكف إذا بمػػ  مجنكنػػان  كػػكف كالیػػة القبػػكؿ  الرشػػد ففػػيبعػد البمػػكغ ك  فٌ ا لػػك جي
لػػك یتػػرؾ االحتیػػاط بتكافقيمػػا معػػانت ك  إشػػكاؿ فػػبل القػػبض ليمػػا أك لمحػػاكـ الشػػرعيٌ ك 

 .  یحتج إلى قبض جدید لـ لمكىكبة بید الكليٌ كانت العیف اأحدىما ك  كىب الكليٌ 
سػػػػػتیبلء المنقػػػػػكؿ با غیػػػػػر ؽ القػػػػػبض فػػػػػي المنقػػػػػكؿ ك یتحٌقػػػػػ :1316مســـــ لة 

صػدؽ ذلػؾ  ؼت كیختمػتو تحػت یػده كسػمطانوصػیركر المكىكب لو عمى المكىكب ك 
 .بحسب اختبلؼ المكارد

لػػػك بقػػػبض المجمػػػكع كیمكػػػف قبضػػػو ك  تىبػػػة المشػػػاع تصػػػحٌ  :1317مســـ لة 
بػػؿ  تة المكىكبػػة عنػػواه فػػي قػػبض الحٌصػػك بتككیػػؿ المكىػػكب لػػو إٌیػػبػػاذف الشػػریؾ أ

ة فػػي المشػػاع باسػػتیبلء المكىػػكب لػػو عمیػػو ؽ القػػبض الػػذم ىػػك شػػرط لمصػػحٌ تحٌقػػی
ف فػػرض ككنػػو تعػػدیٌ عمیػػو ك  األثػػر  بترتٌػػیت ك كف إذف الشػػریؾ أیضػػان مػػف د ان بالنسػػبة ا 
 .إلیو
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 تمجمػػس العقػػػدال ككنػػػو فػػي ة فػػي القػػبض ك الفكرٌیػػػ ال تعتبػػر  :1318مســ لة 
ت اليبػػة ؽ القػػبض صػػحٌ متػػى تحٌقػػفیػػو التراخػػي عػػف العقػػد بزمػػاف كثیػػرت ك  فیجػػكز 
اليبػة كػاف فاذا كاف لممكىكب نمػاء سػابؽ عمػى القػبض قػد حصػؿ بعػد  تمف حینو

 .لمكاىب دكف المكىكب لو
لك مات الكاىب بعد العقد كقبؿ القبض بطؿ العقػد كانفسػخت  :1319مس لة 

تػػاج إلػػى إیقػػاع فیح ال یقكمػػكف مقامػػو فػػي اإلقبػػاضتتػػو ك ثانتقػػؿ المكىػػكب إلػػى كر ك 
یقػكـ كرثتػو  و لػك مػات المكىػكب لػو الت كمػا أٌنػىبة جدیدة بینيـ كبیف المكىكب لو

 .اىـبؿ یحتاج إلى ىبة جدیدة مف الكاىب إیٌ  تمقامو في القبض
ت اليبة بحصكؿ القبض فاف كانت لذم رحـ أبان كاف إذا تمٌ  :1321مس لة 

لو الرجكع  یحؽٌ  ت كما الىـ لـ یكف لمكاىب الرجكع في ىبتوأك كلدان أك غیر ان مٌ أك أي 
فػرؽ بػیف مػػا  ت مػف غیػر بعػد التمػؼ أك مػع التعػكیض عنيػا كلػػك بشػيء یسػیر فیيػا

قػد لكػف أطمػؽ فػي الع ع العػكض ألجػؿ اشػتراطو فػي اليبػة كبػیف غیػره بػأفكاف دفػ
رجكع فیيا لك قصد لو ال یحؽٌ  المكىكب لو أثاب الكاىب كأعطاه العكضت ككذا ال

 .يبتو القربة كأراد بيا كجو اهلل تعالىب
ف ت ك ـ اليبػػةالزكجػػة بػػذم الػػرحـ فػػي لػػزك الػػزكج ك  ال یمحػػؽ :1321مســ لة  ا 
 .لك قبؿ القبضعدـ الرجكع فیيا ك استحبابان كاف األحكط 
ؼ الرجػػكع فػػي اليبػػة التصػػرٌ  یمحػػؽ بػػالتمؼ فػػي عػػدـ جػػكاز  :1322مســ لة 

یصػػػػدؽ معػػػػو كػػػػكف  لمعػػػػیف بحیػػػػث ال ر ؼ المغٌیػػػػالتصػػػػرٌ ك  تةاليبػػػػالناقػػػػؿ كػػػػالبیع ك 
الػػدقیؽ كصػػب  القمػػاش أك تقطیعػػو   خبػػزكىػػكب قائمػػان بعینػػو كطحػػف الحنطػػة ك الم
كمػػػػبس الثػػػػكب كفػػػػرش  ر المغٌیػػػػ ؼ غیػػػػر ا التصػػػػرٌ أٌمػػػػثكبػػػػان كنحػػػػك ذلػػػػؾت ك خیاطتػػػو ك 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غؽغ 

ج ؿ االمتػػزامػػف األكٌ یمنػػع مػػف الرجػػكعت ك  ة كأمثػػاؿ ذلػػؾ فػػبلركػػكب الداٌبػػادة ك السػػجٌ 
 .مف الثاني قصارة الثكب المكجب لمشركة كما أفٌ 

 فػػػػي ىبتػػػػو ال فػػػػرؽ بػػػػیف الكػػػػؿٌ لمكاىػػػػب الرجػػػػكع  فیمػػػػا جػػػػاز  :1323مســــ لة 
ت بػؿ لػو الرجػكع فػي أحػدىما د كاحػد یجػكز بعقػ فمك كىب شیئیف ألجنبػيٌ  تالبعضك 

 .نان كمفركزان لو الرجكع في بعضو مشاعان أك معیٌ  لك كىب شیئان كاحدان یجكز 
كلى المػػػػراد بػػػػاألي ضػػػػةت ك معكٌ  ضػػػػة أك غیػػػػر ا معكٌ ٌمػػػػاليبػػػػة إ :1324مســــ لة 

فشػػػػػػرط فیيػػػػػػا الثػػػػػكاب كالعػػػػػػكض ك  مػػػػػا ض عنيػػػػػػا عػػػػػػكٌ  مػػػػػػایعػػػػػػط العػػػػػكض ك  لػػػػػػـ ا 
فك   .  یشترط فیيا العكض لـ ا 

ـ عمػػى المكىػػكب لػػو إعطػػاء الثػػكاب أطمػػؽ لػػـ یمػػز إذا كىػػب ك  :1325مســ لة 
سػاكم لممسػػاكم ك العكػػس أك مػف المكانػت مػػف األدنػى لؤلعمػى أكالعػكضت سػكاء أ

ف كػػاف األكلػػى بػػؿ األحػػكط ك  لػػك أعطػػى ت ك كلػػى إعطػػاؤهفػػي الصػػكرة األي اسػػتحبابان ا 
ف قبػػؿ كأخػػذه لزمػػت اليبػػة كلػػـ العػػكض لػػـ یكػػف لػػو  یجػػب عمػػى الكاىػػب قبكلػػوت كا 

 .كىكب لو أیضان الرجكع فیما أعطاهیكف لمم الرجكع فیما كىبو كلـ
ضػػو یعكٌ ب لػػو أف إذا شػػرط الكاىػػب فػػي ىبتػػو عمػػى المكىػػك  :1326مســ لة 

ض كػذا القػبمػى مػا اشػترط ك كقع منػو القبػكؿ ععمیيا كأف یيبو شیئان مكافأة ليبتو ك 
 أك امتنػػع مػػػف العمػػؿ بػػػو جػػػاز  ر ت فػػػاذا تعػػػذٌ لممكىػػكب كجػػػب عمیػػو العمػػػؿ بالشػػرط

الرجػكع فػي   یجػكز بؿ تیكف المكىكب قائمان بعینو الرجكع في اليبة كلك لـلمكاىب 
ان كشػػػرع فیػػػو ت نعػػػـ إذا كػػػاف تػػػدریجیٌ ؿ بالشػػػرط أیضػػػان المشػػػركطة قبػػػؿ العمػػػاليبػػػة 

ة المضػركبة أك  مع عدـ اإلكمػاؿ فػي المػدٌ یكف لمكاىب الرجكع إاٌل  لو لـ المكىكب
 .  المتعارفة

ف ف العػػكض فػػي اليبػػة المشػػركط فیيػػا العػػكض تعػػیٌ لػػك عػػیٌ  :1327مســ لة 
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ض كٌ یعػػ شػػرط عمیػو أف بػأف - لػك أطمػػؽكیمػـز عمػى المكىػػكب لػو بػػذؿ مػا عػػٌیفت ك 
اٌل يء فػذاؾت ك ػفقا عمى شفاف اتٌ  - ف العكضیعیٌ  كلـ ض یعػكٌ  أفلزكمػان  فػاألحكط ا 

ة أك غیرىػا عمػى االجتػزاء  إذا كانت قرینػة مػف عػادبالمساكم مف مثؿ أك قیمة إاٌل 
 . بالیسیر

كػاف التعػكیض كفػاءن سػكاء أ - ضػةفي اليبػة المعكٌ  ال یعتبر  :1328مس لة 
 كىػػكب لػػو عینػػان لمكاىػػب بػػؿ یجػػكز العػػكض ىبػػة المیكػػكف  أف - عػػان بالشػػرط أـ تبرٌ 

مػػػف  يء عمػػػى الكاىػػػب بأقػػػؿٌ ػیكػػػكف غیرىػػػا مػػػف العقػػػكد أك اإلیقاعػػػات كبیػػػع شػػػ أف
 تػػػو مػػػف دیػػػػف لػػػو عمیػػػو كنحػػػك ذلػػػؾت بػػػؿ یجػػػػكز ة مػػػثبلن أك إبػػػراء ذمٌ قیمتػػػو السػػػكقیٌ 

ؽ بػػو غػػرض الكاىػػب یتعٌمػػ - لػػك فػػي العػػیف المكىكبػػةك  - ان یكػػكف عمػػبلن خارجٌیػػ أف
كىكبػػة مدرسػػة أك مسػػجدان یبنػػي فػػي األرض الم ترط عمػػى المكىػػكب لػػو أفیشػػ كػػأف

 .أك غیرىما
كػػػاف لػػػو الرجػػػكع ك  ىػػػب فػػػي ىبتػػػو فیمػػػا جػػػاز لػػػك رجػػػع الكا :1329مســـ لة 

كالكلػػد كػػاف مػػف مػػاؿ المكىػػكب  القػػبضمنفصػػؿ حػػدث بعػػد العقػػد ك  كىػكب نمػػاءه لمم
ف كاف النمػاء متٌ یرجع إلى الكاىبت ك  لو كال قابػؿ لبلنفصػاؿ   صػبلن فػاف كػاف غیػرا 
إذا كػػاف  ف كالطػػكؿ فيػك تػػابع لمعػیف فیرجػػع الكاىػب إلػػى العػیف كمػػا ىػي إاٌل مى كالس ػ

ف كػػػاف قػػػاببلن لبلنفصػػػاؿ كالصػػػكؼ كالثمػػػرة ك ت ك النمػػػاء كثیػػػران كمػػػا سػػػیأتي نحكىمػػػا ا 
ممكىػػكب لػػو بعػػػد رجػػكع الكاىػػػب الزیػػػادة ل فيػػك بحکػػـ الزیػػػادة المنفصػػمة أم تکػػكف

 .أیضان 
القابػػػػؿ لبلنفصػػػػاؿ بحیػػػػث  صػػػػؿ غیػػػػر اف النمػػػػاء المتٌ إذا كػػػػ :1331مســــ لة 

خركجػػو  ؿت كمػػا لػػك كىبػػو فرخػػان فػػي أكٌ دؽ معػػو كػػكف المكىػػكب قائمػػان بعینػػویصػػ ال
 .یكف لمكاىب الرجكع دجاجان لـ مف البیضة فصار 
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ف ك  - لػػك مػػات الكاىػػب بعػػد إقبػػاض المكىػػكب لزمػػت اليبػػة :1331مســ لة  ا 
كػػػػذلؾ لػػػػك مػػػػات كرثتػػػػو الرجػػػػكعت ك كلػػػػیس ل - ضػػػػةتكػػػػف معكٌ  كلػػػػـ كانػػػػت ألجنبػػػػيٌ 

 .مكىكب إلى كرثتو انتقاالن الزمان ت فینتقؿ الالمكىكب لو
مكىكبػػػة فػػػاف كانػػػت اليبػػػة الزمػػػة لػػػك بػػػاع الكاىػػػب العػػػیف ال :1332مســـ لة 

 ت فػاف أجػاز بيا القربة یقع البیػع فضػكلٌیان ضة أك قصد كانت لذم رحـ أك معكٌ  بأف

اٌل ك  المكىكب لو صحٌ  ف كانت غیر بطؿت ك ا  مػف الكاىػب  صػٌح البیػع ككقػعالزمة   ا 
ان أك ا لػػػك كػػػاف ناسػػػیأٌمػػػكػػاف رجكعػػػان فػػػي اليبػػػةت ىػػذا إذا كػػػاف ممتفتػػػان إلػػػى ىبتػػوت ك ك 

 االحتیػاطمقتضػی  مراعػاة یتػرؾ فبل تان إشكاؿذاىبلن ففي ككنو رجكعان قيریٌ غافبلن ك 
 .فیو

: )رجعػػت( كمػػػا یفیػػد معنػػػاهت یقػػكؿ كػػػأف ا بػػالقكؿالرجػػػكع إٌمػػ :1333مســ لة 
مػف ذلػؾ ىا مف ید المكىكب لػو بقصػد الرجػكعت ك أخذا بالفعؿ كاسترداد العیف ك مٌ ا  ك 

جارتيا كرىنيا إذ كاف ذلؾ بقصد الرجكع  .بیعيا بؿ كا 
ت فمػك أنشػأ الرجػكع وبلع المكىكب لال یشترط في الرجكع اطٌ  :1334مس لة 
 .عممو صحٌ  مف غیر 

أكیػػػػػدان  عػػػػػالىاهلل ت ة لؤلرحػػػػػاـ الػػػػػذیف أمػػػػػر العطٌیػػػػػ یسػػػػػتحبٌ  :1335مســـــ لة 
 فػي كتػاب عمػيٌ : (عمیػو السػبلـ)ت فعػف البػاقر بصػمتيـ كنيػى شػدیدان عػف قطیعػتيـ

: البغػػػػيت ى یػػػػرل كبػػػػاليفٌ أبػػػػدان حتٌػػػػ یمػػػػكت صػػػػاحبيفٌ  ثبلثػػػػة ال): (عمیػػػػو السػػػػبلـ)
ف أعجػػؿ الطاعػػة ثكابػػان ا  بيػػات ك  تعػػالیاهلل  الیمػػیف الكاذبػػة یبػػارز ت ك كقطیعػػة الػػرحـ
فٌ ت ك لصػػمة الػػرحـ فٌ ثٍػػأمػػكاليـ كیي  ی  فىتٍنمػػاران فیتكاصػػمكف ٌجػػف فالقػػكـ لیككنػػك  ا   ركفت كا 

خصكصػان الكالػدیف ببلقػع مػف أىميػا( ك  راف الػدیار ذى تى حـ لى قطیعة الر الیمیف الكاذبة ك 
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رجػبلن أتػى النبػٌي  فٌ إ: )(یػو السػبلـعم)ت فعػف الصػادؽ ىمػاببرٌ  اهلل تعالى ف أمر یٍ ذى الَّ 
ف أي بػاهلل شػیئان ك تشرؾ  كقاؿ: أكصني قاؿ: ال اهلل عمیو كآلو( صٌمى)  حرقػت بالنػار ا 

ػػػك  یف كانػػػػا أك ىمػػػا حٌیػػػػبرٌ باإلیمػػػػافت ككالػػػدیؾ فأطعيمػػػػا ك  قمبػػػػؾ مطمػػػئفٌ  ك بت إاٌل ذٌ عي
ف أمراؾ أفتیفت ك میٌ   .ذلؾ مف اإلیماف( مالؾ فافعؿ فافٌ تخرج مف أىمؾ ك  ا 

عمیػػػو )صػػػمتيا أزیػػػد مػػػف األب فعػػػف الصػػػادؽ ىػػػا ك د برٌ التػػػي یتأٌكػػػ ـٌ ما األي سػػیٌ  الك 
: یػػا رسػػكؿ اهلل مػػف ( فقػػاؿآلػػوى اهلل عمیػػو ك صػػمٌ ) جػػاء رجػػؿ إلػػى النبػػيٌ (: )السػػبلـ

، مػف َـّ ثيػ :ت قػاؿؾٌمػأي  :، قػاؿمػف َـّ ثيػ :ت قاؿؾمٌ : أي ، قاؿمف َـّ ثي  :ت قاؿؾمٌ : أي ، قاؿ أبرٌ 
 .  قاؿ: أباؾ(

ة عمػػى تفضػػیؿ بعػػض الكلػػد عمػػى بعػػض فػػي العطٌیػػ یجػػكز  :1336مســ لة 
ة إلػػى یػػالبغضػػاء المؤدٌ بان إلثػػارة الفتنػػة كالشػػحناء ك ـ إذا كػػاف سػػبمػػا یحػػر ت كربٌ ةكراىٌیػػ
كػػاف لبعضػػيـ لتفضػػیؿ فیمػػا إذا أمػػف مػػف الفسػػاد ك مػػا یفضػػؿ او ربٌ ت كمػػا أٌنػػالفسػػاد

 .ة رعایتوة مكجبة ألكلكیٌ خصكصیٌ 
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 ةكتاب الوصیّ 

 :كىي قسماف
ا لػو مػف مػاؿ أك یجعػؿ الشػخص شػیئان مٌمػ ىػي أفك  ة:ة التممیكّیـالوصیّ  . 1
ت فيػي تركتػو لزیػد أك لمفقػراء بعػد مماتػومػف  یجعؿ شیئان  عد كفاتوت كأفلغیره ب حؽٌ 
 .ة بالممؾ أك االختصاصكصیٌ 
ي أحػػد بعػػد كفاتػػو أمػػران د الشػػخص بتػػكلٌ يىػػعٍ ىػػي أف یى ك  ة:ة العهدّیــالوصــیّ  . 2
 يء مػفػف أك تممیػؾ شػف أك فػي زمػاف معػیٌ ؽ بو أك بغیره كدفنو في مكاف معیٌ یتعمٌ 

أك  ت أك االسػػػتنابة عنػػو فػػػي صػػبلة أك صػػػكـ أك حػػػجٌ بیعػػػومالػػو ألحػػػدو أك كقفػػو أك 
 .ة بالتكلیةت فيي كصیٌ القیمكمة عمى صغاره كنحك ذلؾ

ف ؼ بػػالتمكٌ المكٌمػػ عة إذا لػػـ یطمػػئفٌ ؽ الكاجبػػات المكٌسػػتتضػػیٌ  :1337مســ لة 
  النػػػػػذكرارات ك أداء الكٌفػػػػػكقضػػػػاء الصػػػػػبلة كالصػػػػػیاـ ك  متثػػػػػاؿ مػػػػػع التػػػػػأخیر مػػػػف اال

 .ة كغیرىا فتجب المبادرة إلى أدائيابدنیٌ نحكىا مف الكاجبات الك 
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ف ضاؽ الكقت عف أدائيا فاف كاف لػو مػاؿ لزمػو االسػك  تیثاؽ مػف أدائيػا عنػو ا 
ف لػـ یكػف لػو مػاؿ ك   - ان بػواحتمػاالن معتػدٌ  - احتمػؿبعد كفاتو كلػك بالكصػٌیة بػوت كا 

مػػا یغنػػي ربٌ ة بػػو أیضػػانت ك عػػان كجبػػت عمیػػو الكصػػیٌ عنػػو تبرٌ  یيػػا شػػخص آخػػر یؤدٌ  أف
بأدائػػو لمػػا كجػػب عمیػػو كالكلػػد  ة كمػػا لػػك كػػاف لػػو مػػف یطمػػئفٌ عػػف الكصػػیٌ  اإلخبػػار 
 .ئذو إخباره بما عمیو مف الكاجباتفیكفي حین األكبر 
ا یكػػكف نحكىػػا مٌمػػا أمانػػات النػػاس مػػف الكدیعػػة كالعاریػػة كمػػاؿ المضػػاربة ك أٌمػػك 

لؾ و أك إعبلمػػػو بػػػذتحػػػت یػػػده فػػػاف أمكنػػػو إیصػػػالو إلػػػى صػػػاحبو أك ككیمػػػو أك كلٌیػػػ
ف تلزكمػػان ف عمیػو ذلػؾ عمػى األحػكط تعػیٌ  مػف كصػػكلو  یمكنػو لزمػو االسػتیثاؽ لػـ كا 

عػػبلـ الكصػػيٌ   إلػى صػػاحبو بعػػد كفاتػو كلػػك باإلیصػػاء بػو كاالستشػػياد عمػػى ذلػؾ كا 
 .ومحمٌ اتو ك كالشاىد باسـ صاحبو كخصكصیٌ 

كصػػػػكليا إلػػػػى  ا دیػػػػكف النػػػػاس فػػػػاف كػػػػاف لػػػػو تركػػػػة لزمػػػػو االسػػػػتیثاؽ مػػػػفأٌمػػػػك 
ة بيػػا كاالستشػػياد عمیيػػات ىػػذا فػػي الػػدیكف التػػي لػػك بالكصػػیٌ ماتػػو ك أصػػحابيا بعػػد م

یكػػف قػػادران  كطػالبكا كلػػـ اف أك حػػؿٌ یٌ یطالبػػو بيػا الػػد   كلػػـ أجميػػا بعػد أك حػػؿٌ  یحػػؿٌ  لػـ
اٌل ت ك عمى كفائيا ف فا   .یخؼ المكت لـ تجب المبادرة إلى كفائيا فكران كا 

نػػػان مػػػف اف كػػػاف متمكٌ المظػػػالـ فػػػة مثػػػؿ الزكػػػاة كالخمػػػس ك ا الحقػػػكؽ الشػػػرعیٌ أٌمػػػك 
ف ك إف عمػػػـ ببقائػػػو حٌیػػػ التػػػأخیر  ال یجػػػكز ائيػػػا فعػػػبلن كجبػػػت المبػػػادرة إلیػػػو ك أد انت كا 

لػك االستیثاؽ مػف أدائيػا بعػد كفاتػو ك كانت لو تركة كجب عمیو عف األداء ك  عجز 
فإلػػى ثقػػة مػػأمكفت ك ة بػػو بالكصػػیٌ  م مػػا عمیػػو یػػؤدٌ  أفاحتمػػؿ یكػػف لػػو تركػػة ك  لػػـ ا 

حسػانان كجبػت الكصػیٌ عػان ك بعض المؤمنیف تبرٌ  كنحػكه فػي دیػكف النػاس  تة بػو أیضػان ا 
 .  یكف لو تركة إذا لـ
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 - عمیيػػػا مػػػف لفػػػظ مػػػا دؿٌ  ة كػػػؿٌ ؽ الكصػػػیٌ یكفػػػي فػػػي تحٌقػػػ :1338مســـ لة 
ف كػػاف كتابػػػة أك إشػػارةأك فعػػؿ ك  - صػػریح صػػریح أك غیػػر  بل فػػرؽ فیػػو بػػػیف ت بػػا 

امضػػػائو بحیػػػث و أك بت بػػػؿ یكفػػػي كجػػػكد مكتػػػكب بخٌطػػػوعدمػػػك  صػػػكرتي االختیػػػار 
 .األحكاؿ إرادة العمؿ بو بعد مكتومف قرائف  یظير 

نػػة فقامػػت البیٌ  (ال): ىػػؿ أكصػػیت، فقػػاؿ :إذا قیػػؿ لمشػػخص :1339مســ لة 
ت نعػػـ إذا كػػاف قػػد بخبػػره لػػـ یعتػػدٌ نػػة ك ت كػػاف العمػػؿ عمػػى البیٌ و قػػد أكصػػىعمػػى أٌنػػ

 .العدكؿ منو ة صحٌ قصد مف إنكاره إنشاء العدكؿ عف الكصیٌ 
و إف قصػد ة منو فاٌنػنة عمى عدـ الكصیٌ قامت البیٌ ك  (نعـ): كـ لك قاؿككذا الح

ف قصد إنشػاء الكصػیٌ نةت ك كاف العمؿ عمى البیٌ  اإلخبار  قػت تحقٌ اإلنشػاء ك  ة صػحٌ ا 
 .ةالكصیٌ 

ة ليػػا أركػػاف ثبلثػػة: المكصػػيت كالمكصػػػى ة التممیكٌیػػالكصػػیٌ  :1341مســ لة 
قكاميػػػػا بػػػػأمریف: المكصػػػػيت ة فیكػػػػكف ة العيدٌیػػػػا الكصػػػػیٌ أٌمػػػػت ك بػػػػوت كالمكصػػػػى لػػػػو

ف المكصػػػػي شخصػػػػان لتنفیػػػػذىا كانػػػػت أطرافيػػػػا ثبلثػػػػة ت نعػػػػـ إذا عػػػػیٌ كالمكصػػػػى بػػػػو
ذا كػاف المكصػى بػو ت ك (الكصػيٌ )ىك الذم یطمػؽ عمیػو ك  (المكصى إلیو)باضافة  ا 
أربعػة باضػافة المكصػى  كتممیػؾ مػاؿ لزیػد مػثبلن كانػت أطرافيػا قػان بػالغیر أمران متعمٌ 

 .لو
ت ان لتنفیػذىاة كصػیٌ ة العيدٌیػف المكصػي فػي الكصػیٌ لػـ یعػیٌ إذا  :1341مس لة 

منصػكبو  كالیكػف الحػاكـ  لػك لػـف مػف یتػكاٌلهت ك أمرىػا أك عػیٌ  الشػرعيٌ  ى الحاكـتكلٌ 
 .ه بعض عدكؿ المؤمنیفتكاٌل 

ت نعػػػػػـ إذا كػػػػػاف ة ال تحتػػػػػاج إلػػػػػى القبػػػػػكؿة العيدٌیػػػػػالكصػػػػػیٌ  :1342مســـــ لة 
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ان ف كصػػیٌ و إذا عػیٌ ت كمػا أٌنػاحتػػاج إلػى قبكلػو مػافربٌ  قػان بػالغیر المكصػى بػو أمػران متعمٌ 
فػػي  لكػػف ىػػذا معتبػػر ك  - كمػػا سػػیأتي - ىػػا مػػف قبمػػومػػف عػػدـ ردٌ  دَّ بيػػ لتنفیػػذىا فػػبل

 .  ةكصایتو ال في أصؿ الكصیٌ 
ة لمفقػراء كالسػادة كالكصػیٌ  ة فػاف كانػت تممیكػان لعنػكاف عػاـٌ ة التممیكیٌ ا الكصیٌ كأمٌ 

ف ا القبػػكؿت ك يػػفی ة ال یعتبػػر الطمبػػة فيػػي كالعيدٌیػػك   عتبػػر كانػػت تممیكػػان لمشػػخص اا 

 .كال یکفي عدـ رٌدهفیيا القبكؿ مف المكصى لو 
عمػػػى الرضػػػا قػػػكالن أك فعػػػبلنت  مػػػا دؿٌ  یكفػػػي فػػػي القبػػػكؿ كػػػؿٌ  :1343مســـ لة 

 .كأخذ المكصى بو بقصد القبكؿ
ي أك بعػػد ال فػػرؽ فػػي القبػػكؿ بػػیف كقكعػػو فػػي حیػػاة المكصػػ :1344مســ لة 

ران صػبلن بػو أك متػأخٌ یكػكف متٌ  فرؽ فػي الكاقػع بعػد المػكت بػیف أف و الت كما أنٌ مكتو
 .ةعنو مدٌ 

ة مبطػػػؿ ة التممیكٌیػػة فػػي الكصػػػیٌ المكصػػػى لػػو الكصػػػیٌ  ردٌ  فٌ إ :1345مســ لة 
بعػد المػكت أك  ا إذا سػبقو القبػكؿت أمٌ بعد المكت كلـ یسبؽ بقبكلو ليا إذا كاف الردٌ 

 .حیاةحاؿ ال كذا الردٌ لو ك   أثر في حاؿ الحیاة فبل
ت فیمػا صػحٌ  اآلخػر  ردٌ لك أكصى لو بشیئیف فقبػؿ أحػدىما ك  :1346مس لة 

كػػػػذا لػػػػك ذا أكصػػػػى بػػػػالمجمكع مػػػػف حیػػػػث المجمػػػػكعت ك  إإاٌل  بطمػػػػت فیمػػػػا ردٌ قبػػػػؿ ك 
 . في البعض اآلخر ردٌ كصى لو بشيء كاحد فقبؿ في بعضو ك أ

المكصػػػى بيػػػا قبػػػؿ  ؼ فػػػي العػػػیفلمكرثػػػة التصػػػرٌ  ال یجػػػكز  :1347مســـ لة 
لػػیس ليػػـ إجبػػاره عمػػى كالقبػػكؿت ك  المكصػػى لػػو أحػػد األمػػریف مػػف الػػردٌ  ار یختػػ أف

 الشػرعيٌ عمػیيـ فیجبػره الحػاكـ   إذا كاف تأخیره مكجبان لمضػرر بلن إاٌل معجٌ  االختیار 
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 .أحدىما حینئذو عمى اختیار 
حیػاة المكصػػي أك بعػد مكتػػو قبػػؿ  لػػك مػات المكصػػى لػو فػػي :1348مسـ لة 

ت فیممكػكف المكصػى كالقبػكؿ قػاـ كرثتػو مقامػو فػي الػردٌ أك قبكؿ  منو ردٌ  یصدر  أف
 .تو قبؿ مكتوعف كصیٌ  يیرجع المكص ثيـ لك لـبو بقبكليـ كمكرٌ 

ة فػػػیمف ت الكصػػیٌ بعضػػيـ صػػحٌ  ردٌ إذا قبػػؿ بعػػض الكرثػػػة ك  :1349مســ لة 
 إذا أكصى بػالمجمكع مػف حیػث المجمػكع فتبطػؿ بالنسبة إاٌل  بطمت فیمف ردٌ قبؿ ك 

 .طمقان م
ى المػاؿ المكصػى بػو مػف المكصػي ابتػداءن ال الكارث یتمقٌ  فٌ إ :1351مس لة 

ف كانػػت القسػػمة بػػیف الكرثػػة فػػي إلػػى كارثػػو ك  َـّ ثيػػ الن و ینتقػػؿ إلػػى المكصػػى لػػو أكٌ أٌنػػ ا 
ج مػف المكصػػى بػػو یخػػر  د عمػى حسػػب قسػمة المكاریػػثت فعمػػى ىػذا الصػكرة التعػػدٌ 

 .تنفذ فیو كصایاه دیكف المكصى لو كال
د مكتػو ال الػكارث عنػد عمػى الػكارث لممكصػى لػو عنػ المػدار  :1351مس لة 

 .مكت المكصي
ؿ المكصػػى انتقػػ إذا مػػات الػػكارث فػػي حیػػاة المكصػػي أیضػػان  :1352مســ لة 

 بو إلى كرثتو أیضان.
 یعطػػي بعػػض تركتػػو لشػػخص مػػثبلن  إذا أكصػػى إلػػى أحػد أف :1353مســ لة 

أك  كصػػػيث لػػك مػػات فػػي حیػػاة الممػػف االنتقػػاؿ إلػػػى الػػكار  الحكػػـ المػػذككر  جػػری
 یعطیو إٌیاه.  بعد مكتو قبؿ أفمات 

 : مكریشترط في المكصي أي  :1354مس لة 
تو كصػػیٌ  و تصػػحٌ  إذا بمػػ  عشػػران فاٌنػػإاٌل  ة الصػػبيٌ كصػػیٌ  : البمػكغ فػػبل تصػػحٌ لاألوّ 
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ا الغربػػػاء ففػػػي نفػػػكذ أٌمػػػة ككػػػذا ألرحامػػػو كأقربائػػػوت ك الخیػػػرات العاٌمػػػفػػػي المبػػػٌرات ك 
 ل  سػػبع سػػنیف فػػي الشػػيء الیسػػیر ة البػػاكصػػیٌ  كػػذا فػػي نفػػكذتو ليػػـ إشػػكاؿت ك كصػػیٌ 

 .مقتضى االحتیاط فیيما یترؾ مراعاة فبل
ة المجنػػكف كالمغمػػى عمیػػو كالسػػكراف حػػاؿ جنكنػػو كصػػیٌ  تصػػحٌ  العقػػؿت فػػبل :الثــاني

غمائػػو كسػػكره ػػ َـّ ثيػػ ت ك إذا أكصػػى حػػاؿ عقمػػوكا  تبطػػؿ  أك أغمػػي عمیػػو لػػـ أك سػػكر  فٌ جي
 .  توكصیٌ 

فػػي غیرىػػا كتجيیػػزه  تصػػحٌ ة السػػفیو فػػي أمكالػػو ك كصػػیٌ  ت فػػبل تصػػحٌ الرشػػد :الثالــث
 .  كنحكه

 .ة المكرهكصیٌ  ت فبل تصحٌ االختیار :الرابع
 .في محٌمو لحٌرٌیةت عمى تفصیؿ مذككر : االخامس

اذا أكصػػػى بعػػػد مػػػا أحػػػدث فػػػي نفسػػػو ت فػػػأف ال یكػػػكف قاتػػػؿ نفسػػػو :الســـادس
و إذا كانػت تكصػیٌ  تصػحٌ  أك نحػك ذلػؾ لػـ یكجب ىبلكو مف جػرح أك شػرب سػـٌ  ما

ة الكصػیٌ  كػذا تصػحٌ تت ك نحػكه صػحٌ ك  ا إذا كانت في غیره مػف تجيیػز ت أمٌ في مالو
بقصػد  بؿ كاف خطأن أك سيكان أك كػاف ال غیره إذا فعؿ ذلؾ ال عف عمدفي مالو ك 

 العصػیاف مثػؿ الجيػاد فػي سػبیؿ اهللكجػو  ت أك عمػى غیػر المكت بؿ لغػرض آخػر
أیضػػػان إذا أكصػػػى بعػػػد مػػػا فعػػػؿ  یصػػػحٌ  ت بػػػؿأكصػػػى َـّ ثيػػػ كػػػذا إذا عػػػكفيت ك تعػػػالی
 .مات َـّ ثي  عكفي َـّ ثي  السبب

أحػػػدث فیيػػػا  َـّ ثيػػػ إذا أكصػػػى قبػػػؿ أف یحػػػدث فػػػي نفسػػػو ذلػػػؾ :1355مســـ لة 
ف كاف حیف الكصتو ك ت كصیٌ صحٌ   .یحدث ذلؾ بعدىا ة بانیان عمى أفیٌ ا 

لكالیػة عمػى الطفػؿ با الجػدٌ مف األب ك  ة مف كؿٌ الكصیٌ  تصحٌ  :1356مس لة 
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 .مع كجكده تصحٌ  كال اآلخر مع فقد 
ة بالكالیػة عمػى الطفػؿ بعػد الكصػیٌ  الشػرعيٌ لمحػاكـ  ال یجػكز  :1357مس لة 

 .غیره إلى حاكـ آخر  تو یرجع األمر ت بؿ بعد مك مكتو
مػػػػف أرحامػػػو أك مػػػػف  یر ة لصػػػغة تممیكٌیػػػػلػػػػك أكصػػػى كصػػػیٌ  :1358مســـ لة 

 الشػػػػرعيٌ الحػػػػاكـ  غیػػػػر ك  الجػػػػدٌ األب ك  و جعػػػػؿ أمػػػػره إلػػػػى غیػػػػر لكٌنػػػػغیػػػرىـ بمػػػػاؿ ك 
مػػع كجػػكد أحػػدىما  الجػػدٌ ذلػػؾ المػػاؿ لػػؤلب ك  عػػؿ بػػؿ یكػػكف أمػػر ىػػذا الج یصػػحٌ  لػػـ

كػو م  مى ى یبمػ  فیي حتٌػ یبقػى مالػو بیػد الكصػيٌ  كلمحاكـ مع فقدىمات نعـ لػك أكصػى أف
اه بشػرط كػو إٌیػیممٌ  مالػو عمیػو مػف دكف أف یصػرؼ ت ككػذا إذا أكصػى أفاه صػحٌ إیٌ 

 .كالكالیةي الحضانة عدـ منافاتو لحقٌ 
القیمكمة عمى األطفػاؿ الكالیة ك  الجدٌ یجعؿ األب ك  أف یجكز  :1359مس لة 

بمعنػى ككنػو مشػرفان  ـ المػذككر عمى القػیٌ  جعؿ الناظر  كما یجكز  تالثنیف أك أكثر
 .ة بالماؿتصكیبو كما یأتي في الكصیٌ عممو أك بمعنى ككف العمؿ بنظره ك عمى 

ـ عمػػػى أكالدم قػػػیٌ ك  أنػػػت كلػػيٌ ) :إذا قػػاؿ المكصػػػي لشػػخص :1361مســـ لة 
ؼ فػي جمیػع لػو التصػرٌ  بعینيا جػاز  د الكالیة بجيةو لـ یقیٌ ك  (أكالد كلدمالقاصریف ك 

قػػة بيػػـ مػػف حفػػظ نفكسػػيـ كتػػربیتيـ كحفػػظ أمػػكاليـ كاإلنفػػاؽ عمػػیيـ الشػػؤكف المتعمٌ 
ة كاجبػة كفاء ما عمػیيـ مػف نفقػات أك ضػمانات أك حقػكؽ شػرعیٌ كاستیفاء دیكنيـ ك 

ت نعػـ فػي ذلػؾ مػف الجيػات كغیر  المكاردبعض  ة كالزكاة فيك مستحبٌ كالخمس أ
 .تعالی كالیتو عمى تزكیجيـ كبلـ سیأتي إف شاء اهلل

 كجػب عمػى الػكليٌ  دكف جيػةو  د المكصػي الكالیػة بجيػةو إذا قٌیػ :1361مس لة 
كػػاف المرجػػع فػػي الجيػػات ك  تاإلذف دكف غیػػره مػػف الجيػػات عمػػى محػػؿٌ  االقتصػػار 
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 .أك المنصكب مف قبمو كـ الشرعيٌ خرل الحااألي 
تقتیػرت  إسػراؼ كال مػف غیػر  ـ عمػى الصػبيٌ القػیٌ ك  ینفؽ الكليٌ  :1362مس لة 

 لػك بمػ  فػػأنكر فیطعمػو كیمبسػو عػادة أمثالػػو كنظرائػوت فػاف أسػرؼ ضػػمف الزیػادةت ك 

یكػف مخالفػان  لػـ ـ بیمینػو مػاعى عمیو اإلسراؼ فالقكؿ قكؿ القیٌ أصؿ اإلنفاؽ أك ادٌ 
ت نعػػـ لػػك غبطػػة حاجػػة كال غیػػر و بػػاع مالػػو مػػف عػػى عمیػػو أٌنػػكػػذا لػػك ادٌ ك لمظػػاىرت 

 ـ قػكؿ الصػبيٌ قػدٌ  أنكػره الصػبيٌ ـ ك عػاه القػیٌ اختمفا في دفػع مالػو إلیػو بعػد البمػكغ فادٌ 
 . یكف مخالفان لمظاىر لـ بیمینو ما

جػرة مثػػؿ عممػػو یأخػػذ مػف مالػػو أ ـ عمػى الیتػػیـ أفلمقػػیٌ  یجػكز  :1363مســ لة 
لزكمػػػان األحػػػكط و إشػػػكاؿ ك ان ففیػػػا إذا كػػػاف غنٌیػػػأٌمػػػ تكػػػاف فقیػػػران جػػػرة ك إذا كانػػػت لػػػو أ

 .الترؾ
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  ّول األالفصل 
 في الموصى به

ة أف یكػػػكف ة التممیكٌیػػػیشػػػترط فػػػي المكصػػػى بػػػو فػػػي الكصػػػیٌ  :1364مســـ لة 
القػػػذؼ  ال مثػػػؿ حػػػؽٌ  - االختصػػػاصك  ي التحجیػػػر ان قػػػاببلن لمنقػػػؿ كحٌقػػػمػػػاالن أك حٌقػػػ

أك  ة الغیػػػر مػػػاؿ بػػػیف ككنػػػو عینػػػان أك دینػػػان فػػػي ذٌمػػػفػػػرؽ فػػػي ال مػػػف غیػػػر  - نحػػػكهك 
ة بمػػػا الكصػػػیٌ  ت فتصػػػحٌ ا سػػػیكجدفػػػي العػػػیف ككنيػػػا مكجػػػكدة فعػػػبلن أك مٌمػػػمنفعػػػةت ك 
 .الشجرة في المستقبؿ ة أك تثمر تحممو الدابٌ 
 مػة معتػدٌ أف تككف العیف المكصى بيػا ذات منفعػة محمٌ  دَّ بي  ال :1365مس لة 

ت نعػػـ لػػك ـ كالقمػػارآالت الميػػك المحػػرٌ ك  كالخنزیػػر  ة بػػالخمر الكصػػیٌ  تصػػحٌ  ت فػػبلبيػػا
القابمػػة لمتخمیػػؿ أك التػػي ینتفػع بيػػا فیمػػا عػػدا الشػػرب مػػف  أكصػى لشػػخص بػػالخمر 

ا ینتفػع بيػا مػع ككنيػا مٌمػ القمػار ـ ك مػة أك أكصػى بػآالت الميػك المحػرٌ المنػافع المحمٌ 
 .ان بو صحٌ انتفاعان معتدٌ  بعد الكسر 
 تمػة مقصػكدةنفعػة المكصػى بيػا أف تكػكف محمٌ فػي الم یعتبر  :1366مس لة 

 .ـ مثبلن آالت الميك المحرٌ ة ك یة بمنفعة المغنٌ الكصیٌ  تصحٌ  فبل
ة أف یكػػكف مػػا أكصػػى بػػو عمػػبلن ة العيدٌیػػیشػػترط فػػي الكصػیٌ  :1367مســ لة 

اع الطػػػرؽ قٌطػػػة بصػػػرؼ مالػػػو فػػػي معكنػػػة الظػػػالمیف ك الكصػػػیٌ  تصػػػحٌ  فػػػبل تسػػػائغان 
سػػفيان  تعػدٌ  ال فیيػػا أف بلؿ كنحكىػػات كمػا یعتبػر الكنػائس كنسػػخ كتػب الضػ كتعمیػر 

اٌل ك كعبثان مف المكصي   .تصحٌ   لـا 
عنػػػد المكصػػػي باجتيػػػاده أك إذا كػػػاف مػػػا أكصػػػى بػػػو جػػػائزان  :1368مســـ لة 
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ذا كػاف ةت ك تنفیػذ الكصػیٌ  لمكصػيٌ  كػذلؾ لػـ یجػز  عند الكصػيٌ  لیس بجائز تقمیده ك  ا 
 .العمؿ بيا بالعكس كجب عمى الكصيٌ  األمر 

الصػػبلة بمباشػػرة تجيیػػزه كتغسػػیمو ك  الػػكليٌ  لػػك أكصػػى لغیػػر  :1369ة مســ ل
ف كػػػػاف األحػػػػكط ك  عمػػػػى الػػػػكليٌ  صػػػػٌح كیقػػػػٌدـ عمیػػػػو مػػػػع كجػػػػكد الػػػػكليٌ   اسػػػػتحبابان ا 

 .كصٌي مف الكلٌي كیأذف الكلٌي لمكصيٌ یككف ذلؾ بتكافقيما بأف یستأذف ال فأ
ا كػػػذة ك ة التممیكٌیػػػفػػػي الكصػػػیٌ  - یشػػػترط فػػػي المكصػػػى بػػػو :1371مســـ لة 

ال یكػػػػكف زائػػػػدان عمػػػػى  أف - ةنحكىػػػػا مػػػػف الحقػػػكؽ المالٌیػػػػالػػػػدیكف ك  ة بغیػػػػر العيدٌیػػػ
  مع إجازة الكارث. فاذا أكصى بما زاد عمیو بطؿ اإلیصاء في الزائد إاٌل  تالثمث
ذا أجػػػػاز ك  ذا دكف اآلخػػػػرت ك  ة المجیػػػػز بعضػػػػيـ دكف بعػػػػض نفػػػػذ فػػػػي حٌصػػػػ ا  ا 

 .ا أجازكه كبطؿ في غیرهفیم كا في غیره صحٌ ردٌ أجازكا في بعض المكصى بو ك 
االجتػزاء  االجتزاء باإلجازة بعد الكفاة كاألصحٌ  ال إشكاؿ في :1371مس لة 

 .أیضان بيا حاؿ الحیاة 
جػػػػكع عػػػػف إجازتػػػػو حػػػػاؿ حیػػػػاة المكصػػػػي الر  لػػػػیس لممجیػػػػز  :1372مســــ لة 

ا إذا أٌمػػاتػو إذا لحقتػػو اإلجػػازة بعػد كفاتػػوت ك حػػاؿ حی لمػػردٌ  بعػد كفاتػػو كمػػا ال أثػر  كال
 .لئلجازة بعده أثر  بعد كفاتو فبل ردٌ 

ة حػػػاؿ مػػػرض المكصػػػي كحػػػاؿ ال فػػػرؽ بػػػیف كقػػػكع الكصػػػیٌ  :1373مســـ لة 
 .بیف ككف الكارث غنٌیان كفقیران  توت كالصحٌ 

ة قصد المكصي ككنيا مػف الثمػث ال یشترط في نفكذ الكصیٌ  :1374مس لة 
كانػت بقػدره ك ممتفت إلػى ذلػؾ  بعیف مثبلن غیر  فاذا أكصى تالذم جعمو الشارع لو

 .صحٌ  أك أقؿٌ 
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قصػد ككنػو مػف أكصػى بشػيء ك  َـّ ثي  إذا أكصى بثمث ما تركو :1375مس لة 
اٌل ت الثانیة أیضان ك ثمثي الكرثة فاف أجازكا صحٌ   . بطمتا 

أكصػػى بالثمػػث فیمػػا عػػداىا أیضػػان نفػػذت إذا أكصػػى بعػػیف ك  :1376مســ لة 
كمػا إذا قػاؿ: )فرسػي لزیػد فت في ثمثیيا عمى إجازة الكرثةت تكقٌ ة في ثمثيا ك الكصیٌ 

تو لزیػػػد ا كصػػیٌ أٌمػػك  تتو لعمػػرككصػػیٌ  و تصػػحٌ فاٌنػػػ ( ثمثػػي مػػف بػػاقي التركػػة لعمػػركك 
اٌل إذا رضي الكرثة ك  فتصحٌ   .ت في ثمث الفرس ككاف الثمثاف لمكرثة صحٌ ا 

ة لػػـ یػػػكص بالثمػػث فػػاف لػػـ تكػػف الكصػػػیٌ إذا أكصػػى بعػػیف ك  :1377مســ لة 
ف زادت عمػػػىزائػػػدة عمػػػى الثمػػػث نفػػػذتت ك  كذىػػػا فػػػي الزائػػػد عمػػػى ؼ نفالثمػػػث تكٌقػػػ ا 

 .إجازة الكرثة
مػػف المػػاؿ كػػػألؼ  يٌ كٌمػػ نػػة أك بمقػػػدار إذا أكصػػى بعػػیف معیٌ  :1378مســ لة 

ة إلػػػى أمػػػكاؿ باإلضػػػاف أك أكثػػػر  الثمػػػث أك أقػػػؿٌ  ت یبلحػػػظ فػػػي ككنػػػو بمقػػػدار دینػػػار
 .حیف الكصٌیة المكصي حیف المكت ال

صػارت حػیف ة ك و حػیف الكصػیٌ نصػؼ أمكالػ نػت بقػدر فاذا أكصى لزید بعیف كا
ع قیمػة غیرىػا أك لحػدكث مػاؿ ا لنزكؿ قیمتيا أك الرتفػاإمٌ  - الثمث المكت بمقدار 

 .ة في تماميات الكصیٌ صحٌ  - ةیكف حیف الكصیٌ  لو لـ
 الثمػث فصػارت أكثػػر  ة بمقػدار إذا كانػت العػیف حػیف الكصػػیٌ  :1379مسـ لة 

نقصػػاف قیمػػة غیرىػػا أك لخػػركج ا لزیػػادة قیمتيػػا أك لإٌمػػ - مػػف الثمػػث حػػاؿ المػػكت
 بطمػت فػي الزائػد إاٌل فیما یسػاكم الثمػث ك ة نفذت الكصیٌ  - بعض أمكالو عف ممكو

 .الكرثة إذا أجاز 
كالثمػػػػث فػػػػاف كػػػػاف حػػػػیف الكفػػػػاة  مشػػػػاعو   رو إذا أكصػػػػى بكسػػػػ :1381مســــ لة 
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 كػذا إذا كػاف أقػؿٌ ة بتماموت ك ة الكصیٌ ة فبل إشكاؿ في صحٌ مساكیان لو حیف الكصیٌ 
 .فیو بتمامو حیف الكفاة فتصحٌ 
د لػػو مػػاؿ فيػػؿ ة كمػػا لػػك تجػػدٌ منػػو حػػیف الكصػػیٌ  ا إذا كػػاف حػػیف الكفػػاة أكثػػر أٌمػػ

المكجػػكد  عمػػى ثمػػث المقػػدار  دة أیضػان أك یقتصػػر یجػب إخػػراج ثمػػث الزیػػادة المتجػػدٌ 
ة تقػػكـ القرینػػػة عمػػى إرادة الكصػػػیٌ   أفت إاٌل ؿاألكٌ  امكجيػػاف أصػػػٌحي، ةحػػیف الكصػػػیٌ 

یجػب إخػراج  لت أعیانيا لػـفاذا تبدٌ  غیر  ة المكجكدة حیف الكصیٌ بثمث األعیاف ال
ف تبػدٌ ثمػث المكجػكد حینيػا ك  ة بمقدار أك تقكـ القرینة عمى إرادة الكصیٌ  تيءػش لت ا 

 .یجب إخراج الزائد أعیانيا فبل
حینئػذو عمػى  و یقتصػر یكجب إجماؿ المراد فاٌنػ ككذا إذا كاف كبلمو محفكفان بما

 .ىك األقؿٌ ك ف المتیقٌ  القدر 
ت بعػػػد المػػػكت المٌیػػػ مػػػاؿ فػػػي حکػػػـمػػػا یحسػػػب مػػػف التركػػػة  :1381مســـ لة 
كمػػػا إذا ك  تتكػػػذا فػػػي العمػػػد إذا صػػػالح عمیيػػػا أكلیػػػاء المٌیػػػك خطػػػأت كالدیػػػة فػػػي ال
یػع ذلػؾ الثمػث ت فیخػرج مػف جميء بعػد كفاتػوػي حیاتو فكقع فیيا شػنصب شبكة ف

 .إذا كاف قد أكصى بو
الدیػػػة  یػػػد عمػػػى ثمثػػػو فػػػي حیاتػػػو كبضػػػـٌ ى بعػػػیف تز إذا أكصػػػ :1382مســـ لة 

 .امياتو فیيا بتمنحكىا تساكم الثمث نفذت كصیٌ ك 
تثناء ما یخرج مػف األصػؿ كالػدیف حسب الثمث بعد اسما یإنٌ  :1383مس لة 

مػػث البػػاقي ىػػك مػػكرد العمػػؿ يء كػػاف ثػفػػاف بقػػي بعػػد ذلػػؾ شػػ تةالحقػػكؽ الشػػرعیٌ ك 
 .  بالكصٌیة

ع ع متبػػرٌ ه الػػدائف بعػػد كفاتػػو أك تبػػرٌ إذا كػػاف عمیػػو دیػػف فػػأبرأ :1384مســ لة 
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 .لتركة ككاف بمنزلة عدمویكف مستثنى مف ا في أدائو بعد كفاتو لـ
ئػػػدة عمػػػى الثمػػػث مػػػف ة الزافػػػي إجػػػازة الػػػكارث الكصػػػیٌ  دَّ بيػػػ ال :1385مســـ لة 

 .د الرضا كطیب النفسیكفي فیيا مجرٌ  إمضاء الكصٌیة كتنفیذىا كال
 . ككنيا عمى الفكرفي اإلجازة  ال یعتبر  :1386مس لة 

ذا ك  تفف المكصػػػي ثمثػػػو فػػػي عػػػیف مخصكصػػػة تعػػػیٌ إذا عػػػیٌ  :1387مســـ لة  ا 
حاجػة إلػى  ف أیضان ببلنو في عیف مخصكصة تعیٌ فعیٌ  ض التعییف إلى الكصيٌ فكٌ 

 .رضا الكارث
ذا لػػػـ یحصػػػؿ منػػػو شػػػك  ال التركػػػة ك مالٌیػػػة فػػػي  يء مػػػف ذلػػػؾ كػػػاف ثمثػػػو مشػػػاعان ػا 
بػؿ إٌف ليػـ دفػع قیمتػو  ت مع رضا الكرثػةإاٌل  صيٌ ف في عیف بعینيا بتعییف الك یتعیٌ 

 لمكصٌي الرفض.  مف غیرىا كلیس
مػػػػف أعیػػػػاف الترکػػػػو  قرینػػػػة عمػػػػی إرادة المكصػػػػي إخػػػػراج الثمػػػػث إذا کانػػػػتنعػػػػـ 

 إخراج القیمة. یجز  لـ
نػػان یسػػػاكم الثمػػث أك دكنػػػو إذا كػػػاف مػػا أكصػػػى بػػو مػػػاالن معیٌ  :1388مســ لة 

مػػا لكػػف إنٌ ـت ك  اعتػػراض فیػػو لمكرثػػة كمػػا تقػػدٌ الت أك المكصػػى لػػو ك بػػو المٌیػػ اخػػتٌص 
ت فػػي تمػػاـ المكصػػى بػػو إذا كػػاف یصػػؿ إلػػى ة المكصػػى لػػو أك المٌیػػممكٌیػػ  سػػتقرٌ ت

ت اسػػتقرٌ  ت فػػاذا كػاف لػو مػػاؿ بیػد الكرثػة بيػػذا المقػدار أكصػى بػو ضػعؼ مػػا الكرثػة
ؼ فیػو بمػا یشػاء أك یتصػرٌ  أف ف فمممكصػى لػو أك الكصػيٌ ة تمػاـ المػاؿ المعػیٌ ممكٌیػ

ركػػة یبمػ  ضػعؼ المكصػػى یكػف مػػا بأیػدم الكرثػة مػف الت ا إذا لػـأٌمػػلػوت ك  ر بمػا قػرٌ 
ؼ إلػػػػیيـ تكٌقػػػػ عػػػػدـ كصػػػػكؿ ىػػػػذا المقػػػػدار  - ان بػػػػواحتمػػػػاالن معتػػػػدٌ  - احتمػػػػؿبػػػػو ك 

ت فمػػػع عمػػػى إجػػػازتيـ أك كصػػػكؿ ضػػػعفو إلػػػیيـ ؼ فػػػي تمػػػاـ المكصػػػى بػػػوالتصػػػرٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غؿغ 

ت فمػػك بالنسػػبة فلمعػػیٌ ت فػػي المػػاؿ اانتفػػاء األمػػریف یشػػارككف المكصػػى لػػو أك المٌیػػ
المكصػػػى بػػػو بتمامػػػو خارجػػػان عػػػف أیػػػدیيـ كػػػاف ثمػػػث المكصػػػى بػػػو  كػػػاف مػػػا عػػػدا

 .ت كثمثاه لمكرثةمكصى لو أك المیٌ لم
ف لػػػػـالمالٌیػػػػ حقػػػػكؽال :1389مســــ لة  یػػػػكص بيػػػػا  ة تخػػػػرج مػػػػف األصػػػػؿ كا 
تػو مثػؿ المػاؿ الػذم اقترضػو كالمبیػع ىي األمكاؿ التي اشتغمت بيػا ذمٌ المكصيت ك 
الجنایػػات  أركشسػػمفان كثمػػف مػػا اشػػتراه نسػػیئة كعػػكض المضػػمكنات ك  الػػذم باعػػو

تخػرج  بلنحكىػا فػك  ات كالنػذكر ار ا الكٌفػأمٌ كنحكىا كمنيا الخمس كالزكاة كالمظالـت ك 
 .  مف األصؿ
يء بعػد مػكت المكصػي كجػب إخػراج ػإذا تمؼ مف التركػة شػ :1391مس لة 

ف استكعبوت ككذا إذا غالمالیٌ  حقكؽال  .صب بعض التركةة مف الباقي كا 
د بعػض الكرثػة عػف كفػاء الػدیف لػـ یجػب عمػى غیػره إذا تمػرٌ  :1391مسـ لة 

 .تو بالنسبة ال كفاء الجمیعحصٌ  یخٌص   كفاء ماإاٌل 
الكاجػػػػب باالسػػػػتطاعة مػػػػف قبیػػػػؿ الػػػػدیف یخػػػػرج مػػػػف  الحػػػػجٌ  :1392مســــ لة 

 فیخرج مف الثمث. النذرمٌ  ا الحجٌ أمٌ ك  تاألصؿ
ة كػاف العمػؿ عمػى الثانیػة دة متضادٌ تعدٌ إذا أكصى بكصایا م :1393مس لة 

أكصػػى بيػػا لعمػػػرك  َـّ ثيػػ ة لزیػػدت فػػاذا أكصػػى بعػػػیف شخصػػیٌ كلػػىتكػػكف ناسػػخة لؤلي ك 
 . أكصى بو لعمرك َـّ ثي  كذا إذا أكصى بثمثو لزیدأعطیت لعمركت ك 

أكصػػى بنصػػؼ ثمثػػو لعمػػرك كػػاف  َـّ ثيػػ إذا أكصػػى بثمثػػو لزیػػد :1394مســ لة 
 .ةالثمث بینيما عمى السكیٌ 

أكصػػى بنصػػفيا لعمػػرك  َـّ ثيػػ ة لزیػػدإذا أكصػػى بعػػیف شخصػػیٌ  :1395ســ لة م
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 .دارىاكلى بمقكانت الثانیة ناسخة لؤلي 
ا يػا مٌمػػكانػت كمٌ ة ك متضػادٌ  دة غیػػر إذا أكصػى بكصػایا متعػدٌ  :1396مسـ لة 

ف زادت عمى الثمثیخرج   .مف األصؿ كجب إخراجيا مف األصؿ كا 
تخػػػػرج مػػػػف األصػػػػؿ  جبػػػػات اليػػػػا كاإذا كانػػػػت الكصػػػػایا كمٌ  :1397مســــ لة 

ث لثمػػخرجػػت مػػف الثمػػث فػػاف زادت عمػػى اأي  النػػذكر ارات ك الكٌفػػة ك كالكاجبػػات البدنٌیػػ
فالكرثػػػة أي  كأجػػػاز  الػػػنقص عمػػػى الجمیػػػع  الكرثػػػة كرد یجػػػز  لػػػـ خرجػػػت جمیعيػػػا كا 

دیـ بعضػػيا عمػػى الػػبعض عنػػد ة عمػػى تقػػة أك مقالٌیػػتكػػف قرینػػة حالٌیػػ لػػـ بالنسػػبة مػػا
خػرل كمػا مكصػي كاحػدة بعػد أي ذكػرت فػي كػبلـ ال بػة بػأفمرتٌ كانت التزاحـت سكاء أ

 ( أـ كانػػت غیػػر ة عشػػریف سػػنةصػػبلي صػػكـ عشػػریف شػػيران ك أعطػػكا عٌنػػإذا قػػاؿ: )

ة عمػػرم ي عبػػاداتي مػػدٌ اقضػػكا عٌنػػبػػأف ذكػػرت جممػػة كاحػػدة كمػػا إذا قػػاؿ: )بػػة مرتٌ 
 .  صبلتي كصكمي(

ذت فػػي الجمیػػع الكرثػػة نفػػ ز فػػاذا كانػػت تسػػاكم قیمتيػػا نصػػؼ التركػػة فػػاف أجػػا
ف  .ة الصكـ الثمثمف كصیٌ ة الصبلة الثمث ك الكرثة ینقص مف كصیٌ  یجز  لـ كا 
يػػػا إف زادت عمػػى الثمػػػث فانٌ  تكاجبػػة ة غیػػر عٌیػػػيػػا تبرٌ كػػذا الحكػػـ إذا كانػػػت كمٌ ك 

ف كأجػاز  الػػنقص عمػى الجمیػػع  الكرثػة كرد یجػػز  لػـ الكرثػة كجػػب إخػراج الجمیػػع كا 
 .بالنسبة

تمفة بعضيا كاجػب یخػرج مػف األصػؿ لكصایا مخإذا كانت ا :1398مس لة 
:  یف دینػػاران ي سػتٌ أعطػكا عٌنػیخػرج مػف األصػؿت كمػا إذا قػاؿ: ) كبعضػيا كاجػب ال

 یػػذكر  لػػـ عشػػریف دینػػاران زكػػاة كعشػػریف دینػػاران صػػبلة كعشػػریف دینػػاران صػػكمان( فػػاف

ثمثػو فػػي  ؼرى ٍصػػيء یي ػیخػرج مػف األصػػؿ فیخػرج منػو فػػاف بقػي شػ المخػرج یبػدأ بمػػا
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اٌل ك  تالثمث بذلؾ الصكـ إذا كفى  لمصبلة ك  ستئجار اال ة  فاف أجػازت الكرثػة الكصػیٌ ا 
فالزائػػد ك  فػػي المقػػدار  تجزىػػا كرد الػػنقص عمیيمػػا عمػػى مػػا  لػػـ جػػب العمػػؿ بيػػا كا 

   . مرٌ 
ف ذكػػر ك  خػػرج ث فػػاف كسػػعيا الثمػػث أي المخػػرج بػػأف أكصػػى بػػأف تخػػرج مػػف الثمػػ ا 

الكرثػة بػدأ  ا إذا لـ یسعيا كلـ یجػز أمٌ ك  تالكرثة أجاز یسعيا ك  لـ الجمیع ككذلؾ إف
فػػػي  ؼرى ٍصػػيء یي ػالن فػػاف بقػػػي منػػو شػػیخػػرج مػػف األصػػؿ فیخػػػرج مػػف الثمػػث أكٌ  بمػػا

ف االسػػتئجار  یخػػرج مػػف األصػػؿ بطمػػت   بمػػایػػًؼ الثمػػث إاٌل  لػػـ لمصػػبلة كالصػػكـ كا 
 .ة في غیرهالكصیٌ 

یخػػػػرج مػػػػف  دت الكصػػػػایا ككػػػػاف بعضػػػػيا كاجبػػػػان الإذا تعػػػػدٌ  :1399مســــ لة 
الكرثػػػة مػػا زاد عمػػػى  یجػػز  یػػؼ الثمػػػث بػػالجمیع كلػػػـ ة كلػػػـعٌیػػبعضػػػيا تبرٌ صػػؿ ك األ

 تقدیـ الكاجب عمى غیره. لـز الثمث
 یكػػػكف كاجبػػػان  ال ة بمػػػاة الكصػػػیٌ عٌیػػػة التبرٌ المػػػراد مػػػف الكصػػػیٌ  :1411مســـ لة 

( أـ ة كمػػا إذا قػػاؿ: )فرسػػي لزیػػد بعػػد كفػػاتيكانػػت تممیكٌیػػعمیػػو فػػي حیاتػػو سػػكاء أ
 .قكا بفرسي بعد كفاتي(تصدٌ قاؿ: )ة كما إذا عيدیٌ 

مػػػػػف دكف تعیینػػػػػو فػػػػػي عػػػػػیف  لشػػػػػخص إذا أكصػػػػػى بثمثػػػػػو :1411مســـــ لة 
ت فػػاف تمػػؼ فمػػو الثمػث كليػػـ الثمثػاف ة یكػػكف المكصػى لػػو شػریكان مػػع الكرثػةشخصػیٌ 

فػػػاف کػػػاف نمػػػاء  ليػػػا ك إف حصػػػؿ تيء كػػػاف التمػػػؼ عمػػػى الجمیػػػعػمػػػف التركػػػة شػػػ
ف کػاف شػػریکان ت مشػػتركان بػیف الجمیػػعكػاف النمػاء لػو شػػریکان فػي العػػیف  المكصػی كا 
 .مف النماء يءػیکف لو ش لـ في المالٌیة

قربػات ات ك إذا أكصػى بصػرؼ ثمثػو فػي مصػمحتو مػف طاعػ :1412مس لة 
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عمیػو  عػان يء كػاف التمػؼ مكزٌ ػیككف الثمػث باقیػان عمػى ممكػو فػاف تمػؼ مػف التركػة شػ
ف حصؿ النماء كاف لػو منػو الثمػث ة الكرثة ك عمى بقیٌ ك  کػاف شػریکان فػي العػیف  إذاا 

 .يء مف النماءػفمیس لو ش ا إذا کاف شریکان في المالٌیةكأمٌ 
ؿ ت فػاذا حصػكمػا عرفػت فنة تعػیٌ ف ثمثو في عیف معیٌ إذا عیٌ  :1413مس لة 

ف تمػؼ بعضػيا أك تماميػا اخػتٌص ليػا نمػاء كػاف النمػاء لػو كحػده ك  لػػـ التمػؼ بػو ك  ا 
 .ة الكرثةفیو بقیٌ یشاركو 

نػػان كمػػا معیٌ  أكصػػى بشػػيء آخػػر  َـّ ثيػػ كصػػى بثمثػػو مشػػاعان إذا أ :1414مســ لة 
س الفػر  ( كجب إخراج ثمثو مػف غیػر ثمثي كأعطكا فرسي لزید إذا قاؿ: )أنفقكا عميٌ 

   تو بثمث الفرس لزید.كصیٌ  في نفقتو كتصحٌ 
تيا مكقكفػػة عمػػى إجػػازة تو بػػالثمثیف اآلخػػریف مػػف الفػػرس لزیػػد فصػػحٌ ا كصػػیٌ أٌمػػك 
 .مت كما تقٌدـیجیزكا بط لـ رثة فافالك 

ذا كػػاف الشػػيء اآلخػػر ك  أعطػػكا ثمثػػي ك  ف كمػػا إذا قػػاؿ: )أنفقػػكا عمػػيٌ معػػیٌ  غیػػر  ا 
ة بالمائػػػة عمػػى إجػػػازة الكرثػػػة فػػاف أجازكىػػػا فػػػي فػػت الكصػػػیٌ تكقٌ  ( زیػػدان مائػػػة دینػػػار

ف أجازكىػػػػػا فػػػػػي الػػػػػبعض صػػػػػحٌ ت فػػػػػي تماميػػػػػات ك صػػػػػحٌ  الكػػػػػؿٌ  ت فػػػػػي بعضػػػػػيا ا 
ف عطػػكا ثمثػػي لزیػػد أ): كنحػػكه إذا قػػاؿ جیػػزكا منيػػا شػػیئان بطمػػت فػػي جمیعيػاتی لػـ كا 
تو كصػػیٌ  تصػػحٌ  التو لزیػػد ك كصػػیٌ  و تصػػحٌ فاٌنػػ ( مػػف مػػالي لعمػػرك عطػػكا ثمثػػان آخػػر أك 

 .رثة باجازة الك لعمرك إاٌل 
كانػػت الثانیػػة  ( عطػػكا ثمثػػي لعمػػركأقػػاؿ: ) َـّ ثيػػ (عطػػكا ثمثػػي لزیػػدأا إذا قػػاؿ: )أٌمػػ

 .الكبلـیفيـ مف  عمى ما كلى كما عرفتت كالمدار ناسخة لؤلي 
ذلػؾ  یجػز  حرماف بعض الكرثة مف المیراث فمػـإذا أكصى ب :1415مس لة 
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 .  یصحٌ  البعض لـ
ة بالنسػبة أكصى بذلؾ كجب العمػؿ بالكصػیٌ نعـ إذا لـ یكف قد أكصى بالثمث ك 

بعض مف الثمث إلى غیره مف الكرثةت فػاذا كػاف لػو إلى الثمث بصرؼ سيـ ذلؾ ال
زیػػػد مػػػف المیػػػراث أعطػػػي زیػػػد بحرمػػػاف كلػػػده ة فأكصػػػى كانػػػت التركػػػة سػػػتٌ كلػػػداف ك 

 .أربعة اثنیف كأعطي اآلخر 
ذا أكصى بسدس مالو ألخیو ك   ياث أعطػأكصى بحرماف كلػده زیػد مػف المیػر كا 
 النصؼ. أعطي كلده اآلخر أخكه السدس كأعطي زید الثمث ك 

عد كفاة نفسو لكػف فػي حیػاة إذا أكصى بشيء مف ماؿ زید ب :1416مس لة 
ف یصػػػحٌ  زیػػػد لػػػـ ذا أكصػػػى بشػػػيء أجازىػػػا زیػػػدت ك  كا  مػػػاؿ زیػػػد بعػػػد كفػػػاة زیػػػد  فػػػيا 

 .فأجازىا زید صحٌ 
 أكصػػى َـّ ثيػػ و إذا أكصػػى بعػػیف مػػف تركتػػو لزیػػدقػػد عرفػػت أٌنػػ :1417مســ لة 

ـ ت فػػػاذا اشػػتبو المتقػػػدٌ بيػػا لعمػػػرك كانػػت الثانیػػػة ناسػػخة ككجػػػب دفػػع العػػػیف لعمػػرك
اٌل تصالحا فيك ك  فاف ر كالمتأخٌ   .رعة في تعییف المكصى لوع إلى القف الرجك  تعیٌ ا 

ي فأنفقػو عٌنػ قػاؿ لػو إذا مػتٌ مػاالن ك  إذا دفع إنساف إلػى آخػر  :1418مس لة 
و احتمػػؿ أٌنػػك  و أكثػػر أك مسػػاكو لػػو أك عمػػـ أٌنػػ مػػف الثمػػث أك أقػػؿٌ  و أكثػػر یعمػػـ أٌنػػ كلػػـ

مػػػأذكف مػػف الكرثػػػة لكػػػف  و غیػػر ت أك عمػػـ أٌنػػػةمػػأذكف مػػػف الكرثػػة فػػػي ىػػذه الكصػػػیٌ 
یقتضػػي إخراجػػو مػػف األصػػؿ فيػػؿ یجػػب عمػػػى  لػػو ممػػـز شػػرعيٌ و كػػاف احتمػػؿ أٌنػػ
، ى تثبت زیادتو عمػى الثمػث كبطبلنيػا فػي الزائػد عمیػوة حتٌ العمؿ بالكصیٌ  الكصيٌ 

االحتیػػاط مقتضػػی یتػػرؾ مراعػػاة  فػػبل ما فػػي الفرضػػیف األخیػػریفسػػیٌ  و إشػػكاؿ كالفیػػ
 .ؾفي ذل
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 اقتصػػر  ر األكثػػك  د بػػیف األقػػؿٌ تػػردٌ إذا أكصػػى بشػػيء لزیػػد ك  :1419مســ لة 

ذا تردٌ ك  تعمى األقؿٌ   .بالقرعة فى ی  لـ یتصالحا عي د بیف المتباینیف ك ا 
میػع بج)عمیػو السػبلـ(  اإلماـ إذا أكصى مف ال كارث لو إاٌل  :1411مس لة 

تو فػػي جمیػػع المػػاؿ كمػػا ابػػف السػػبیؿ ففػػي نفػػكذ كصػػیٌ مالػػو لممسػػممیف كالمسػػاكیف ك 
أك عػػدـ نفكذىػػا فػػي الزائػػد یيـ( )رضػػكاف اهلل تعػػالی عمػػء الفقيػػاذىػػب إلیػػو بعػػض 

كمػػػا ىػػػك  تالثػػػاني كاألصػػػٌح الكجػػو تبیػػػنيـ كجيػػػاف عمػػى الثمػػػث كمػػػا ىػػػك المشػػيكر 
 .المذككرة مكر األي  میع مالو في غیر الحاؿ فیما لك أكصى بج

  الفصل الثاني
 في الموصى له

ة كجػػػكد المكصػػػى لػػػو حػػػاؿ ة العيدٌیػػػفػػػي الكصػػػیٌ  ال یعتبػػػر  :1411مســـ لة 
ع الكجػكد ذا كػاف متكٌقػة لممعػدكـ إالكصػیٌ  ت فتصػحٌ مػكت المكصػي ة أك عنػدالكصیٌ 

یكلػػدكا  يء مػػف مالػػو ألكالد كلػػده الػػذیف لػػـػت فمػػك أكصػػى باعطػػاء شػػفػػي المسػػتقبؿ
 تحیف مكت المكصي فاف كجػدكا فػي ظػرؼ اإلعطػاء أعطػي ليػـة كالحاؿ الكصیٌ 

اٌل ك  د بػاب تعػدٌ  تكف ىناؾ قرینػة عمػى ككنيػا مػف كاف میراثان لكرثة المكصي إف لـ ا 
اٌل ك  تالمطمكب  . المكصي مف كجكه البرٌ  قرب إلى نظر  صرؼ فیما ىك األا 

ة لممعػػػػػدكـ إلػػػػػى زمػػػػػاف مػػػػػكت ة التممیكٌیػػػػػالكصػػػػػیٌ  ال تصػػػػػحٌ  :1412مســـــ لة 
سػتقبؿ أك لمػف یكجػد ت أك لمػا تحممػو المػرأة فػي المت كما لك أكصػى لممٌیػالمكصي

فة ك لمحمػػؿ بشػػرط كجػػكده حػػیف الكصػػیٌ  تصػػحٌ مػػف أكالد فػػبلفت ك   تتمجػػو الػػركح لػػـ ا 
اٌل و ك ان ممػؾ المكصػى بػو بقبػكؿ كلٌیػد حٌیػفاف تكلٌ  ة كرجػع المػاؿ إلػى  بطمػت الكصػیٌ ا 
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 .  كرثة المكصي
 ى عف فطرة.حتٌ  لممرتدٌ ك  األصميٌ  ة لمكافر الكصیٌ  تصحٌ  :1413مس لة 

ناثػػػان بمػػػػاؿ ا  ناثػػػان أك ذكػػػكران ك إعػػػة ذكػػػكران أك إذا أكصػػػى لجما :1414مســـ لة 
 .تككف قرینة عمى التفضیؿ  أفة إاٌل مى السكیٌ اشترككا فیو ع
اتػػػو أك أخكالػػػو عمٌ إذا أكصػػػى ألبنائػػػو كبناتػػػو أك ألعمامػػػو ك  :1415مســـ لة 

 أخكالػػػو أك نحػػػك ذلػػػؾ كػػػاف الحكػػػـ فػػػي الجمیػػػع التسػػػكیة إاٌل كخاالتػػػو أك أعمامػػػو ك 
 .التفضیؿ فیككف العمؿ عمى القرینةتقكـ القرینة عمى  أف

 الفصل الثالث
 في الوصيّ 

: یعػٌیف شخصػان لتنفیػذ كصػایاهت كیقػاؿ لػو كصػي أفلمم یجػكز :1416 لة مسـ
 : مكریشترط فیو أي ك  ت( كما مرٌ الكصيٌ )

ؼ منفػػردان إذا أراد منػػو التصػػرٌ  الكصػػایة إلػػى الصػػبيٌ  تصػػحٌ  البمػػكغت فػػبل :لاألوّ 
 )رضػكاف اهلل تعػالی عمػیيـ(بػیف الفقياء ىذا ىػك المشػيكر  تباه مستقبٌلن في حاؿ صً 

لزكمػػػػان كػػػػذلؾ فػػػػاألحكط  ت فمػػػػك أكصػػػػى إلػػػػی الصػػػػبیٌ یخمػػػػك عػػػػف إشػػػػكاؿ و اللكٌنػػػػك 
یكػػػكف  ا لػػػك أراد أفأٌمػػػت ك الحػػػاكـ الشػػرعيٌ بػػػیف كافؽ بینػػو ك ؼ بػػػالتٌ التصػػػرٌ یكػػكف  أف

 .  یةاالكص ت فتصحٌ كغ أك مع إذف الكليٌ فو بعد البمتصرٌ 
ؼ یتصػػرٌ  ال الكامػػؿ سػػكاء أراد أف ان إلػػىمنضػػمٌ  الكصػػایة إلػػی الصػػبيٌ  كتجػػكز 

ت لكػػف ؼ منفػػردان قبػػؿ بمػػكغ الصػػبيٌ یتصػػرٌ  أـ أراد أف  بعػػد بمػػكغ الصػػبيٌ إاٌل  الكامػػؿ
ى نحػكه یتػػكلٌ ة ككفػػاء دیػف عمیػو ك فات فكرٌیػكلػى إذا كػػاف عمیػو تصػرٌ فػي الصػكرة األي 



ًّ  -ٌ كتاب الوصيّ   طضػ/  الوص

شارؾ الكامػؿ مػف حینػو  في الصكرة الثانیة إذا بم  الصبيٌ ت ك ذلؾ الحاكـ الشرعيٌ 
 مػػػا كػػػاف عمػػػى خػػػبلؼ مػػػا ان إاٌل لػػػیس لػػػو االعتػػػراض فیمػػػا أمضػػػاه الكامػػػؿ سػػػابقك 

 .ه إلیوت فیردٌ ى بو المیٌ أكص
كػػاف إلػػى المجنػػكف فػػي حػػاؿ جنكنػػو سػػكاء أة الكصػػیٌ  تصػػحٌ  العقػػؿ فػػبل :الثــاني

ذا أكصى إلیػو فػي حػاؿ العقػؿانت ك مطبقان أـ أدكاریٌ  ػ َـّ ثيػ ا  فػاف كػاف مطبقػان بطمػت  فٌ جي
ف كاف أدكاریٌ لیوت ك الكصایة إ  .حاؿ إفاقتو فاتوفذ تصرٌ ت فتنتبطؿ ان لـا 
 .لزكمان  عمى األحكط - إذا كاف المكصي مسممان  - : اإلسبلـالثالث

كثػكؽ كاالطمئنػاف بػؿ یكفػي ال تالعدالة في الكصػيٌ   یعتبر ال :1417مس لة 
 .  بتنفیذه لمكصٌیة
ؼ فػػي مػػاؿ تصػػرٌ ؽ بالمػػا یتعٌمػػداء الحقػػكؽ الكاجبػػة عمػػى المكصػػي ك ىػػذا فػػي أ

یصػػرؼ ثمثػػو فػػي  كمػػا إذا أكصػػى إلیػػو فػػي أففػػي غیػػره ا أٌمػػك ت كنحػػك ذلػػؾ األیتػػاـ
ف کاف ىك بات ففي اعتبار القر الخیرات ك   األحكط لزكمان. الكثكؽ بو إشكاؿ كا 

اإلسػبلـ  عمػى اعتبػار  ءن بطمػت كصػایتو بنػا الكصػيٌ  إذا ارتػدٌ  :1418مس لة 
 .االمكصي عمى عكدى  إذا نٌص تعكد إلیو إذا أسمـ إاٌل  كال تفي الكصيٌ 
التقییػػد  مػػف القرینػػة أكصػػى إلػػى عػػادؿ ففسػػؽ فػػاف ظيػػر إذا  :1419مســ لة 

 إذا فيػػػـ مػػػف كػػػبلـ المكصػػػي تعػػػكد بعػػػكد العدالػػػة إاٌل  ة كالبالعدالػػػة بطمػػػت الكصػػػیٌ 
ف لـ تبطػؿت ككػذا الحكػـ إذا أكصػى  مػف القرینػة التقییػد بالعدالػة لػـ  یظير ذلؾت كا 

 .إلى الثقة
 .ثإلى المرأة كاألعمى كالكار الكصایة  تجكز  :1421مس لة 
قبػػؿ بمكغػػو أك  بػػال  فمػػات الصػػبيٌ ك  إذا أكصػػى إلػػى صػػبيٌ  :1421مســ لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظضػ 

الرجػػكع إلػػى لزكمػػان ة قػػكالف أحكطيمػػا انفػػراد البػػال  بالكصػػیٌ  بمػػ  مجنكنػػان ففػػي جػػكاز 
 إذا كانػػت ىنػػاؾ قرینػػة عمػػى إرادة المكصػػي ت إاٌل إلیػػو آخػػر فیضػػـٌ  الحػػاكـ الشػػرعيٌ 
 .الصكرتیف یة في ىاتیفكصاانفراد البال  بال
عمػػػػػى نحػػػػػك  ثنػػػػیف أك أكثػػػػػر جعػػػػػؿ الكصػػػػػایة إلػػػػػى ا یجػػػػكز  :1422مســـــ لة 

 .االنضماـ كعمى نحك االستقبلؿ
ي جمیػػػػع ؼ ال فػػػػؿ فمػػػػیس ألحػػػػدىما االسػػػػتقبلؿ بالتصػػػػرٌ عمػػػػى األكٌ  فػػػػاف نػػػػٌص 

ذا عػػػػرض ألحػػػػدىما مػػػػا یكجػػػػب سػػػػقكطو عػػػػف ك ال فػػػػي بعضػػػػوت أكصػػػػى بػػػػو ك  مػػػػا ا 
 راد اآلخػر المكصػي انفػنحكه فاف كػاف ىنػاؾ قرینػة عمػى إرادة مف مكت ك الكصایة 

اٌل بالكصػػایة عندئػػذو فيػػك ك  ف عػػرض ذلػػؾ عمیإلیػػوت ك  الحػػاكـ آخػػر   ضػػـٌ ا  يمػػا أقػػاـ ا 
كػػاف كافیػػان لمقیػػاـ یكفػػي إقامػػة شػػخص كاحػػد أیضػػان إذا الحػػاكـ شخصػػیف مكانيمػػا ك 

   ة.بشؤكف الكصیٌ 
ف نػػٌص ك  ت فوبؽ نفػػذ تصػػرٌ يمػػا سػػمنيمػػا االسػػتقبلؿ فأیٌ  لكػػؿ   عمػػى الثػػاني جػػاز  ا 
ف  اآلخػػر فیف بػأف بػػاع أحػػدىما عمػى زیػػد ك ؼ مػع تنػػافي التصػػرٌ رنػا فػػي التصػػرٌ اقت كا 

 بغیػػػر ة ك یقتسػػما الثمػػػث بالسػػكیٌ  ى عمػػػرك فػػي زمػػػاف كاحػػد بطػػػبل معػػان كليمػػػا أفعمػػ

ذا سػػػقط ك  تةالسػػػكیٌ  إلیػػػو الحػػػاكـ  یضػػػـٌ  كلػػػـ أحػػػدىما عػػػف الكصػػػایة انفػػػرد اآلخػػػر ا 
 . آخر
ذا أطمػػؽ الكصػػایة إلیيمػػا ك ك  االسػػتقبلؿ جػػرل عمیػػو ـ ك عمػػى االنضػػما یػػنٌص  لػػـا 

كصػػٌیي فػػبلف : )قرینػػة عمػػى االسػػتقبلؿ كمػػا إذا قػػاؿ إذا كانػػت حكػػـ االنضػػماـ إاٌل 
 اآلخػػػػػر  و إذا مػػػػػات أحػػػػػدىما اسػػػػػتقؿٌ ( فاٌنػػػػػفبلنػػػػػان  فػػػػبلف فػػػػػاذا ماتػػػػػا كػػػػػاف الكصػػػػػيٌ ك 

 .إلیو الحاكـ آخرت ككذا الحكـ في كالیة الكقؼ یضـٌ  یحتج إلى أف كلـ
 ( صػػػػحٌ يي فػػػػاف مػػػػات فعمػػػػرك كصػػػػیٌ صػػػیٌ زیػػػػد ك إذا قػػػػاؿ: ) :1423مســــ لة 
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ي زیػد فػاف بمػ  كلػدم فيػك كصػیٌ إذا قػاؿ: ) كػذا یصػحٌ بیفت ك یف متػرتٌ یككناف كصػیٌ ك 
 .الكصٌي(

یجعػػؿ الكصػػایة ك  یف أك أكثػػر أف یكصػػي إلػػى كصػػیٌ  یجػػكز  :1424مســ لة 
 . یشاركو فیو اآلخر بعینو كال كاحد في أمر  إلى كؿٌ 

یجتمعػػا  ا كلػػـاالنضػػماـ فتشػاحٌ  إذا أكصػػى إلػى اثنػػیف بشػرط :1425مسـ لة 
ة فػاف لػـ یكػف السػبب فیػو كجػكد م ذلؾ إلى تعطیؿ العمؿ بالكصػیٌ بحیث كاف یؤدٌ 

عمػى  الشػرعيٌ غیػره أجبرىمػا الحػاكـ  بػاع نظػر منيمػا عػف اتٌ  لدل كؿ   مانع شرعيٌ 
ف تعذٌ االجتماعت ك   ضػـٌ ذلؾ أك كاف السبب فیو كجكد المػانع عنػو لػدل كمیيمػا  ر ا 

 .  فيماینفذ تصرٌ یراه مف المصمحة ك  حسب ما أحدىما شخصان آخر اكـ إلى الح
فبلنػػػان إف  جعمػػػت الكصػػػيٌ أكصػػػیت بكػػػذا ككػػػذا ك ) :إذا قػػػاؿ :1426مســـ لة 

عمػػى طمػػب   ان إذا اسػػتمرٌ كػػاف فػػبلف كصػػیٌ ك  صػػحٌ  (عمػػى طمػػب العمػػـ مػػثبلن   اسػػتمرٌ 
 .الحاكـ الشرعيٌ  توى تنفیذ كصیٌ تكلٌ فاف انصرؼ عنو بطمت كصایتو ك  تالعمـ

لػػك ك  - نحػػكهك  ة لكبػػر عػػف تنفیػػذ الكصػػیٌ  الكصػػيٌ  إذا عجػػز  :1427مســ لة 
ذا مػف یسػػاعدهت ك  الشػرعيٌ إلیػو الحػػاكـ  ضػـٌ  -  عمػى جيػة التككیػؿ أك االسػػتئجار ا 

 دة بأمانتػو انعػزؿ كنصػب الحػاكـ آخػر ة مقٌیػظيرت منو الخیانة فػاف كانػت الكصػیٌ 

اٌل مكانػػو ك  عزلػػو كنصػػب یمكػػف ذلػػؾ  لػػـ فالخیانػػة فػػاإلیػػو أمینػػان یمنعػػو عػػف   ضػػـٌ ا 
 .غیره

تماـ مػا أكصػي إلیػو بػو نصػب  قبؿ تنجیز  إذا مات الكصيٌ  :1428مس لة 
 .ان لتنفیذهكصیٌ  الحاكـ الشرعيٌ 

ككذا إذا مات في حیاة المكصي كلػـ یعمػـ ىػك بػذلؾ أك عمػـ كلػـ ینصػب غیػره 
 .ةعمى عدكلو عف أصؿ الكصیٌ  یكف ما یدؿٌ  كلـ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / غضػ 

ف یكصػي إلػى أحػد فػي تنفیػذ مػا أكصػي إلیػو أ لیس لمكصػيٌ  :1429مس لة 
 .مف المكصي في اإلیصاء إلى غیره یككف مأذكنان   أفبو إاٌل 

م أك التفػریطت  بالتعػدٌ أمیف ال یضمف ما في یػده إاٌل  الكصيٌ  :1431مس لة 
ت ي مػػكرد باإلضػػافة إلػػى ضػػماف مكردىػػػایكفػػي فػػي الضػػماف حصػػكؿ الخیانػػة فػػػك 
 ؽ فیيا الخیانة.یتحقٌ  ا لـممٌ  خر رد األي الضماف بالنسبة إلى المكا یكجب كال

لخیانػػة أك فسػؽ أك نحكىمػػا  عػػف الكصػایة إذا خػػرج الكصػيٌ  :1431مسـ لة 
تنفیػذىا   أف یدفعػو إلػى مػف یعػكد إلیػو أمػر في یده مف ماؿ الكصایة إاٌل  ضمف ما

 .ة أك الحاكـ الشرعيٌ مف شریكو في الكصیٌ 
ان أك ان أك قػػدران خاٌصػػاٌصػػعمػػبلن خ ف المكصػػي لمكصػيٌ إذا عػػیٌ  :1432مســ لة 

ل كػاف م فػاف تعػدٌ لػو التعػدٌ  لـ یجػز ف ك عمى ما عیٌ  ة كجب االقتصار ة خاصٌ كیفیٌ 
 و( عمػػؿ بنظػػػر ٍقػػفً نٍ قػػاؿ لػػو: )أخػػػرج ثمثػػي كأى ؼ بػػأفت ك إذا أطمػػؽ لػػو التصػػػرٌ خائنػػان 

شػاء ؼ كیػؼ یتصػرٌ  أف یجػكز  فػبل تتلو مف مبلحظة مصػمحة المٌیػ دَّ بي  الك  تنفسو
ف فعمػػػو عمػػػى النحػػػك  ر ت أك كػػػاف غیػػػره أصػػػمح مػػػع تیٌسػػػبلحان لممٌیػػػیكػػػف صػػػ لػػػـ كا 

مػػا یكػكف األصػمح أداء العبػػادات ت فربٌ المتعػارؼت كیختمػؼ ذلػػؾ بػاختبلؼ األمػكات
مػػػا ربٌ ةت ك ة االحتیاطٌیػػػمػػػا یكػػكف األصػػػمح أداء الحقػػػكؽ المالٌیػػربٌ ة عنػػػوت ك االحتیاطٌیػػ

الصػػػبلة عنػػػو دكف ره أك أداء دكف غیػػػ بعینػػػو احتیػػػاطيٌ  یكػػػكف األصػػػمح أداء حػػػؽٌ 
مػػػداكاة راة ك األصػػػمح فعػػػؿ القربػػػات كالصػػػدقات ككسػػػكة العيػػػمػػػا یكػػػكف ربٌ الصػػػكـت ك 

 .المرضى كنحك ذلؾ
اٌل كف قرینة عمى تعییف مصػرؼ بعینػو ك تعارؼ یك ىذا إذا لـ یكجد  كػاف عمیػو ا 

 .  العمؿ



ًّ  -ٌ كتاب الوصيّ   ػضػ/  الوص

 مػػػكر د بػػػیف أي ف شػػػیئان كتػػػردٌ یعػػػیٌ  كلػػػـ (يأنػػػت كصػػیٌ ) :إذا قػػػاؿ :1433مســـ لة 

تعػارؼ یكػػكف  مػع كجػػكد خػرل كػاف لغػػكان إاٌل شػػؤكف أي زه كصػػرؼ ثمثػو ك كثیػرة كتجيیػ
يػػػـ مػػػف بمػػػداف العػػػراؽ مػػػف أنٌ  كمػػػا یتعػػػارؼ فػػػي كثیػػػر  تقرینػػػة عمػػػى تعیػػػیف المػػػراد

فػػػي إخػػػراج الثمػػػث كصػػػرفو فػػػي مصػػػمحة المكصػػػي كأداء  و كصػػػيٌ یریػػػدكف بػػػو أٌنػػػ
ىميػػػا األمانػػػات كالبضػػػائع إلػػػى أ الحقػػػكؽ التػػػي عمیػػػو كأخػػػذ الحقػػػكؽ التػػػي لػػػو كردٌ 

 .كأخذىا
لزكمػػان األحػػكط مػػة عمػػى القاصػػریف مػػف أكالده إشػػكاؿت ك نعػػـ فػػي شػػمكلو لمقیمك 

عدـ نصب الحاكـ غیػره ك   بعد مراجعة الحاكـ الشرعيٌ مكرىـ إاٌل ل ألي یتصدٌ  ال أف
 .بمكافقتو إاٌل 

ىػػا فػػي یردٌ  كلػػو أف تقبػػكؿ الكصػػایة ال یجػػب عمػػى الكصػػيٌ  :1434مســ لة 
نػػػػو مػػػػف تمكٌ  اعتبػػػػار لزكمػػػػان ت بػػػػؿ األحػػػػكط الػػػػردٌ یبمغػػػػو  حیػػػػاة المكصػػػػي بشػػػػرط أف
بعد مػكت المكصػي أك قبػؿ مكتػو  ت فمك كاف الردٌ أیضان  اإلیصاء إلى شخص آخر 

ة دٌ ف مػف اإلیصػػاء إلػػى غیػػره لشػػلػػـ یػػتمكٌ أك بمغػػو ك  ى مػػاتیبمغػػو حتٌػ لػػـ لكػف الػػردٌ ك 
ت نعػػػـ إذا كػػػاف العمػػػؿ كانػػػت الكصػػػایة الزمػػػةك  أثػػػر  یكػػػف لمػػػردٌ  المػػػرض مػػػثبلن لػػػـ

 .ىالو ردٌ  جاز  ان عمى الكصيٌ ة حرجیٌ لكصیٌ با
 : لػوت فمػك قػاؿ زیػد لعمػرك ة ال أثػر السابؽ عمى الكصیٌ  الردٌ  :1435مس لة 
ىػػا بعػػد  أف یردٌ ة إاٌل متػػو الكصػػیٌ فأكصػػى عمػػرك إلیػػو لز  (تكصػػي إلػػيٌ  )ال أقبػػؿ أف

 .  ـعمى ما تقدٌ  ذلؾ
لػػػـ ك  یػػػان ة فأكصػػػى إلیػػػو ثانالكصػػػیٌ  لػػػك أكصػػػى إلػػػى أحػػػد فػػػردٌ  :1436مســـ لة 

 .و الكصٌیةمٍ زى مٍ لـ تى ىا ثانیان لجيمو بيا یردٌ 
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 أك كػػػػبٌلن  - ةتنفیػػػػذ الكصػػػػیٌ  أف یككػػػػؿ أمػػػػر  لمكصػػػػيٌ  یجػػػػكز  :1437مســــ لة 
یكػػػف غػػػرض المكصػػػي مباشػػػرتو لػػػو  لػػػـ ف یكثػػػؽ بػػػو مػػػاإلػػػى غیػػػره مٌمػػػ - بعضػػػان 

خبػػػرة فػػػػي العبػػػادات التػػػي أكصػػػػى بيػػػا إلػػػى مػػػف لػػػو  یككػػػؿ أمػػػر  ت كػػػأفبشخصػػػو
لػػو خبػػرة العمػػارات التػػي أكصػػى بيػػا إلػػى مػػف  ؿ أمػػر یكٌكػػعبػػادات ك االسػػتنابة فػػي ال

ة كیفٌیػػػاء ك ارات التػػػي أكصػػػى بيػػػا إلػػػى مػػػف لػػػو خبػػػرة بػػػالفقر الكٌفػػػ یككػػػؿ أمػػػر فیيػػػا ك 
كاحػػد إذا فػػي جمیػػع ذلػػؾ إلػػى شػػخص  مػػا یككػػؿ األمػػر ربٌ ك ىكػػذات القسػػمة عمػػیيـ ك 

 .كانت لو خبرة في جمیعيا
ة بػؿ أكصػى بصػرؼ ثمثػو فػي نػمعیٌ  ر مك ال یككف المكصي قد أكصػى بػأي  مابٌ ر ك 

مػف  فیػرل الكصػيٌ  الكصػيٌ  كیفػان إلػى نظػر ان ك أككؿ تعییف المصرؼ كٌمػمصالحو ك 
إلیػو كیػدفع لػو  تيػا فیككػؿ األمػر كیفیٌ صػرؼ ك مىك أعرؼ منو في تعیػیف جيػات ال

 كما یتعػارؼ ذلػؾ عنػد كثیػر  تكیفان ان ك ض إلیو تعییف الجيات كمٌ یفكٌ بتمامو ك الثمث 

ت ىـیاء حیث یدفعكف الثمث المكصى بو إلى المجتيد المكثػكؽ بػو عنػدمف األكص
لػػػػك بكاسػػػطة اإلیكػػػػاؿ إلػػػى الغیػػػػرت ك  ؼفالكصػػػایة إلػػػى شػػػػخص كالیػػػة فػػػػي التصػػػرٌ 

ة عمػى إرادة تقػكـ القرینػ  أفة إلػى غیػره إاٌل الكصػیٌ  أمػر  یككؿ الكصػيٌ  بأس أف فبل
 .لو حینئذو ذلؾ یجكز  المكصي منو المباشرةت فبل

تفػػكیض الكصػػایة إلػػى غیػػره بمعنػػى عػػزؿ  لمكصػػيٌ  ال یجػػكز  :1438مســ لة 
 .ت بجعؿ منوان عف المیٌ جعميا لو فیككف غیره كصیٌ الكصایة ك نفسو عف 

لفػػػكات شػػػرطيا نصػػػب الحػػػاكـ  إذا بطمػػػت كصػػػایة الكصػػػيٌ  :1439مســـ لة 
ف یعػػیٌ  لػػـة بنفسػػوت ككػػذا إذا أكصػػى ك ى تنفیػػذ الكصػػیٌ ان مكانػػو أك تػػكلٌ كصػػیٌ  الشػػرعيٌ 

 .ـصبلن كما تقدٌ ان أكصیٌ 
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إذا اشػتبو مصػػرؼ المػاؿ المكصػى بػػو لنسػیاف أك غیػره فػػاف  :1441مسـ لة 
كلكػف األحػكط  تصرفو في كجػو مػف كجػكه البػرٌ  جاز محصكرة  كانت الشبية غیر 

احتمػػػاؿ یكػػػكف  صػػػرؼ خارجػػػان عػػػف أطػػػراؼ الشػػػبية بػػػؿ كالیكػػػكف الم ال لزكمػػان أف
شػػػبية محصػػػكرة فػػػاف كانػػػت ا إذا كانػػػت الأٌمػػػككنػػػو مصػػػرفان أضػػػعؼ مػػػف غیػػػرهت ك 

ا مػػع أٌمػػؼ المػػاؿ فػػي المجمػػعت ك ف صػػر أطرافيػا عنػػاكیف متصػػادقة فػػي الجممػػة تعػػیٌ 
الرجػػػكع إلػػػى  تعػػػٌیفدان بػػػیف أفػػػراد بینيػػػا أك كػػػكف المكصػػػى لػػػو مػػػردٌ  يٌ التبػػػایف الكٌمػػػ
فػػي جمیػػع  - ضػػعفان ة ك قػػكٌ  - اؿػػػػة االحتمػػػػػاـ درجػػػػدد السيػػػػراعى فػػي عػیػػالقرعػػةت ك 
   .األطراؼ
مػػف إعبلميػػـ بالحػػاؿ  دَّ بيػػ دة بػػیف أفػػراد فػػبلة مػػردٌ ة تممیكٌیػػذا كانػػت الكصػػیٌ نعػػـ إ

لحػػػاؿ فیمػػػا إذا قبميػػػا بعػػػض دكف ا كىکػػػذافػػػاف رفػػػض الجمیػػػع قبكليػػػا رجػػػع میراثػػػان 
ـ فػػاف تراضػػػكا بصػػػمح أك دان بیػػػنيالمػػػاؿ مػػردٌ  ا إذا قبميػػا الجمیػػػع صػػار أٌمػػػبعػػضت ك 

اٌل غیره فيك ك   .النزاع بینيـلفصؿ   رجعكا إلى الحاكـ الشرعيٌ ا 
مشػرفان عمػى ك  لممكصي أف یجعؿ ناظران عمى الكصػيٌ  یجكز  :1441مس لة 

 :كظیفتو تابعة لجعؿ المكصيت كىك عمى قسمیفك موت عم
مػػػف جيػػػة  عمػػػى الكصػػػيٌ  رقیبػػػان  یجعػػػؿ النػػػاظر  أف - و الغالػػػبلعٌمػػػك  - :لاألوّ 

منػػػو  و لػػػك رألى أٌنػػػلمػػػا أكصػػػى بػػػو حتٌػػػ ة مطابقػػػان االسػػػتیثاؽ عمػػػى عممػػػو بالكصػػػیٌ 
  ره المكصي العترض عمیو.قرٌ  خبلؼ ما

فاتو كمتابعػة رأیػػو اسػتئذانو فػػي تصػرٌ  یجػػب عمػى الكصػيٌ  ال كمثػؿ ىػذا النػاظر 
شػػػػرافوبلعػػػو ك تكػػػػكف أعمالػػػػو باطٌ  مػػػا یجػػػػب أفت بػػػػؿ إنٌ كنظػػػره فیيػػػػا فمػػػػك أكصػػػػى  تا 
ـ أعمػػػليػػػا شخصػػػان كاجػػػدان لمشػػػرائط ك  ي عنػػػو فاسػػػتناب الكصػػػيٌ یصػػػمٌ  باسػػػتنابة مػػػف

 االعتػراض عمیػو كمطالبتػو باختیػار  لیس لمناظر فقد عمؿ بكظیفتو ك  بذلؾ الناظر 
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 كصػػػيٌ ا لػػػك اسػػػتناب الأٌمػػػلبلسػػػتنابةت ك  ؿة األكٌ یقػػػدح فػػػي صػػػبلحیٌ  غیػػػره مػػػا داـ ال
مػػأذكف  فان غیػػر تصػػرٌ ة ك بػػو كػػاف ذلػػؾ خیانػػة منػػو لمكصػػیٌ  یعمػػـ النػػاظر  شخصػػان كلػػـ

 .فیو
 بػػػػاذف منػػػػو  یعمػػػػؿ إاٌل بحیػػػػث ال مشػػػػاكران لمكصػػػػيٌ  : أف یجعػػػػؿ النػػػػاظر الثــــاني

ف كاف كلیٌ ك  ت فالكصيٌ كمكافقتو  مسػتقؿٌ  و غیػر التنفیػذ لكٌنػؼ ك  فػي التصػرٌ ان مسػتقبٌلن ا 
ت ككػاف باذنػو النػاظر  كافػؽ نظػر   مػایمضػى مػف أعمالػو إاٌل  فبل في الرأم كالنظر 

ت ففػي المثػاؿ فوینفػذ تصػرٌ  لػـ مى نظره مف دكف مكافقة الناظر بالعمؿ ع فمك استبدٌ 
فػػي  لمنیابػػة عػػف المكصػػي عمػػى مػػف اختػػاره الكصػػيٌ  یكافػػؽ النػػاظر  ـ لػػك لػػـدٌ المتقػػ

 .ف استنابة مف یتكافقاف عمیواستنابتو بؿ یتعیٌ  تصحٌ  الصبلة لـ
 -  بمػا ىػك نػاظر -  لـ یجب عمػى النػاظر كفي كبل القسمیف إذا خاف الكصيٌ 

 .یكف ضامنان  یدافع لـ لـ مدافعتو فمك
 الرجػػكع إلػػى الحػػاكـ الشػػرعيٌ  لػػـز الكصػػيٌ  إذا مػػات النػػاظر  :1442مســ لة 

 .لیقیـ شخصان مكانو
 ة جػػائزة مػػف طػػرؼ المكصػػيت فمػػو مػػا داـ فیػػو الػػركحالكصػػیٌ  :1443مســ لة 

تو أف یرجػػع عػػف كصػػیٌ  - غیرىمػػاك  مػػة مػػف العقػػؿ كاالختیػػار مػػع الشػػرائط المتقدٌ  -
یؿ ت فمػػػػو تبػػػػدقاتيػػػػامتعمٌ اتيػػػػا ك ميا مػػػػف أصػػػػميا أك مػػػػف بعػػػػض جياتيػػػػا ككیفیٌ تبػػػػدیك 

لػػك رجػػع ذلػػؾت ك  كالمكصػػى لػػو كغیػػر  الكصػػيٌ  ر یػػتغی أك بعضػػان ك المكصػى بػػو كػػبٌلن 
كصػػى بصػػرؼ ثمثػػو فػػي مصػػارؼ ت فمػػك أیبقػػى غیرىػػا بحاليػػا عػػف بعػػض الجيػػات

جعػػػػؿ بعػػػػد ذلػػػؾ عػػػػدؿ عػػػػف كصػػػایة زیػػػػد ك  َـّ ثيػػػػ جعػػػػؿ الكصػػػػایة لزیػػػدمخصكصػػػة ك 
ثػو فػي كػذلؾ إذا أكصػى بصػرؼ ثمة بحاليػات ك یة لعمرك تبقػى أصػؿ الكصػیٌ الكصا

ف عػػػػیٌ بعػػػػد ذلػػػػؾ عػػػػدؿ عػػػػف تمػػػػؾ المصػػػػارؼ ك  َـّ ثيػػػػ نػػػػة عمػػػػى یػػػػد زیػػػػدمصػػػػارؼ معیٌ 
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قػػػة بالمػػػاؿ كػػػذلؾ لػػػو ة المتعمٌ ت ككمػػػا لػػػو الرجػػػكع فػػػي الكصػػػیٌ كىكػػػذا خػػػر مصػػػارؼ أي 
 .ة بالكالیة عمى القاصریفالرجكع في الكصیٌ 

 لػػػـ یخبػػػر ك  أكصػػػى إلػػػى آخػػػر  َـّ ثيػػػ إذا أكصػػػى إلػػػى شػػػخص :1444مســـ لة 

 َـّ ثيػػػ ةؿ بالكصػػػیٌ األكٌ  عػػػدكؿ عنػػػو إلػػػى غیػػػره فمػػات فعمػػػؿ الكصػػػيٌ ؿ بالاألكٌ  الكصػػيٌ 
 یخػػرج الثمػػث لمكصػػيٌ  َـّ ثيػػ ت فتخػػرج مػػف أصػػؿ التركػةعمػـ كانػػت الغرامػػة عمػػى المٌیػ

 .الثاني
 تیخفػػى عمػػى مثمػػو عػػادةن  ال ؿ لسػػبب ظػػاىر ىػػذا إذا لػػـ یكػػف العػػدكؿ عػػف األكٌ 

لػى بػبلد بعیػدة أك حػدثت ؿ إاألكٌ  الكصػيٌ  ا إذا كاف لسبب كػذلؾ كمػا إذا ىػاجر أمٌ 
ؿ مػف األكٌ  مقاطعة فعدؿ عنو كاف مػا صػرفو الكصػيٌ بینو كبیف المكصي عداكة ك 

 .ماؿ نفسو
رجعػػت : )یقػكؿ ة بػالقكؿ مثػؿ أفؽ الرجػكع عػف الكصػػیٌ یتحٌقػ :1445مسـ لة 
 تیكصػػي بكقفػػو َـّ ثيػػ یكصػػي بصػػرؼ ثمثػػو بالفعػػؿ مثػػؿ أفتي إلػػى زیػػد( ك عػػف كصػػیٌ 
كػذا إذا أككػؿ ك  تیبیعيػا أك یيبيػا مػثبلن  َـّ ثيػ بصرفيایكصي بكقؼ عیف أك  كمثؿ أف

 .توغیره في بیعيا مثبلن مع التفاتو إلى كصیٌ 
ة طكیمػة مػدٌ  ة عدـ مركر في كجكب العمؿ بالكصیٌ  ال یعتبر  :1446مس لة 

 توت نعػـ یعتبػر سنیف كجب العمؿ بكصػیٌ  لك بعد مركر مات ك  َـّ ثي  فاذا أكصىعمیيا 

ذا عػػدـ الرجػػكع عنيػػات ك  ت ىػػذا فیمػػا إذا كانػػت فػػي الرجػػكع بنػػى عمػػى عدمػػو شػػؾٌ ا 
العمػػؿ بيػػا ة ك ة مطمقػػة بػػأف كػػاف مقصػػكد المكصػػي كقػػكع مضػػمكف الكصػػیٌ الكصػػیٌ 

كػذا أك  ي سػفر دة بمكتػو فػت فمػك كانػت مقٌیػتعػالی اه اهللزماف تكٌفػ بعد مكتو في أمٌ 
أك عػف ذلػؾ المػرض بطمػت  فػؽ مكتػو فػي ذلػؾ السػفر یتٌ  عف مرض كذا مػثبلن كلػـ
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 .ة جدیدةاحتاج إلى كصیٌ ة ك مؾ الكصیٌ ت
ة خػػكؼ المػػكت فػػي إذا كػػاف الػػداعي لػػو عمػػى إنشػػاء الكصػػیٌ  :1447مســ لة 

فتو ك الذم عـز عمیو كجب العمؿ بكصیٌ  السفر  ألجػؿ یمػت فػي ذلػؾ السػفرت ك  لـ ا 
اإلمػػػاـ  ار مػػػثميـ زكٌ ك  اج عنػػػد العػػػـز عمػػػى الحػػػجٌ ٌجػػػذلػػػؾ یجػػػب العمػػػؿ بكصػػػایا الحي 

ىػػؤالء كأمثػػاليـ  أفٌ  الظػػاىر  ت فػافٌ ( كالمسػافركف أسػػفاران بعیػػدةعمیػػو السػػبلـ)الرضػا 
نٌ ك  ة بالمكت في ذلؾ السػفر دكا الكصیٌ یقیٌ  لـ ة خػكؼ مػا كػاف الػداعي عمػى الكصػیٌ ا 

 .ؽ الرجكع عنيایتحقٌ  لـ فیجب العمؿ بكصایاىـ ما لؾ السفر المكت في ذ
 تلػو أجػرةیأخذ أجػرة مثػؿ عممػو إذا كانػت  أف لمكصيٌ  یجكز  :1448مس لة 

ح المكصػػػي بػػػذلؾ أك كمػػػا لػػػك صػػػرٌ  -انػػػان یعمػػػؿ مجٌ   إذا كػػػاف أكصػػػى إلیػػػو بػػػأفإاٌل 
ة یجػب عمیػو العمػؿ بالكصػیٌ لو أخذ األجرة حینئػذو ك  یجكز  فبل - كانت قرینة عمیو
 .ؾیجب عمیو ذل فبلیقبؿ  ا إذا لـت أمٌ إف كاف قد قبؿ

راء كأداء الػػدیكف كػػالبیع كالشػػ وبتكٌلیػػو لػػلعمػػؿ الػػذم أكصػػى ىػػذا بالنسػػبة إلػػى ا
 .مف األعماؿ التي ىي مكضكع كالیتونحك ذلؾ ك 

 یحػػجٌ  أف یجيٌػػزه بنفسػػو أك مثػػؿ اإلتیػػاف بعمػػؿ أف یباشػػر بػػلػػك أكصػػى إلیػػو ا أٌمػػ
ف لػػـیجػػب عمیػػو القبػػكؿ  ي عنػػو أك نحػػك ذلػػؾ لػػـعنػػو أك یصػػمٌ  یکػػف عمػػی كجػػو  كا 

فػي حیاتػو  ؿى ًبػقى  لػكك فػي حیػاة المكصػيت  بػویعمػـ  لػـ لػكیػرٌده ك  المٌجانٌیةت بؿ لو أف
 .بمغو قبكلو فاألحكط لزكمان عدـ التخٌمؼ عف القیاـ بوك 

جعػػؿ لػػو أجػػرة ك  بعػػد كفاتػػوعنػػو  زیػػد أف یحػػجٌ  طمػػب مػػفإذا  :1449مســ لة 
كاف إجػارة فػاف قبػؿ فػي حیاتػو كجػب  ( ة دیناري بمائعنٌ  جَّ حي نة بأف قاؿ لو: )معیٌ 

اٌل األجرةت ك  بيا كیستحؽٌ العمؿ   .یجب  لـا 
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ػػػػنػػػػة عنػػػػدىما بػػػػأف قػػػػاؿ لػػػػو: )معیٌ  بػػػػأجرة غیػػػػر كلػػػك كػػػػاف  ي بػػػػأجرة المثػػػػؿ( عٌنػػػػ جَّ حي
 كجػػری عمیػػو یجػػب عمیػػو العمػػؿ لػػـتكػػف األجػػرة معمكمػػة عنػػدىما فقبػػؿ فػػي حیاتػػو  كلػػـ

 .حكـ اإلجارة الفاسدة
 األجػػرة عمػػى تقػػدیر  و یسػػتحؽٌ ت لكٌنػػیجػػب العمػػؿ كلػػك كػػاف بطریػػؽ الجعالػػة لػػـ

 .ة حینئذو العمؿ لصدؽ الكصیٌ 

 رابعالفصل ال
 في طرق إثبات الوصّیة

ة بشػػيادف ك یٍ لى ف عػػادً یٍ مى مً ٍسػػة بشػػيادة مي ة التممیكٌیػػتثبػػت الكصػػیٌ  :1451مســ لة 
ف یٍ ف عػػادلتى یٍ تى مى مً ٍسػػبشػػيادة مسػػمـ عػػادؿ مػػع مي مسػػمـ عػػادؿ مػػع یمػػیف المكصػػى لػػو ك 

 .ةكغیرىا مف الدعاكم المالیٌ 
النسػػػػػاء يػػػػػا تثبػػػػػت بشػػػػػيادة ة بأنٌ ة التممیكٌیػػػػػالكصػػػػػیٌ  تخػػػػػتٌص  :1451مســـــ لة 
یثبػػت ربعيػػا بشػػيادة مسػػممة عادلػػة كنصػػفيا بشػػيادة مسػػممتیف عػػادلتیف منفػػردات ف

ا بشػػيادة أربػػع مسػػممات تماميػػعيػػا بشػػيادة ثػػبلث مسػػممات عػػادالت ك ثبلثػػة أرباك 
 .عادالت ببلحاجة إلى الیمیف في شيادتيفٌ 

تثبػػت بشػػيادة  - ىػي الكصػػایة بالكالیػةك  - ةة العيدٌیػػالكصػیٌ  :1452مســ لة 
ات إلػػػػى ال منضػػػػمٌ قبػػػػؿ فیيػػػػا شػػػيادة النسػػػػاء منفػػػػردات ك ت الك  تمػػػػف الرجػػػػاؿعػػػدلیف 
 .الرجاؿ

یف ٌیػبشػيادة ذمٌ  - ةعيدٌیػأك کانػت ة تممیكٌیػ - ةتثبت الكصیٌ  :1453مس لة 
ال تثبػػػػت بشػػػػيادة غیرىمػػػػا مػػػػف دینيمػػػػا عنػػػػد عػػػػدـ عػػػدكؿ المسػػػػممیف ك  عػػػدلیف فػػػػي
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 . ارالكفٌ 
جمػػػیعيـ إذا كػػػانكا الكرثػػػة  ة بػػػاقرار ة التممیكٌیػػػتثبػػػت الكصػػػیٌ  :1454مســـ لة 

ف لـ  .یككنكا عدكالن  عقبلء بالغیف كا 
ذا أقػػرٌ ك  ت دكف المنكػػػر  ة المقػػرٌ بعضػػيـ دكف بعػػػض تثبػػت بالنسػػػبة إلػػى حٌصػػػ  ا 

ذا كػػػاف عػػػدالن ت ك ة بتماميػػػاكانػػػا عػػػدلیف تثبػػػت الكصػػػیٌ مػػػنيـ اثنػػػاف ك   نعػػػـ إذا أقػػػرٌ  ا 
 .ان تثبت أیضان مع یمیف المكصى لوكاحد

ذا أقػػػػرٌ الكرثػػػة جمػػػیعيـت ك  ة بػػػاقرار ة العيدٌیػػػكصػػػیٌ تثبػػػت ال :1455مســـ لة    ا 
ت نعػـ ویػنقص مػف حٌقػك   ة المقػرٌ بعضيـ ثبت بعض المكصى بو عمػى نسػبة حٌصػ

 .ة بتماميااثناف عدالف منيـ ثبتت الكصیٌ   إذا أقرٌ 
ت فمػػیس لػػو ة كػػاف كػػاألجنبيٌ الػػكارث بأصػػؿ الكصػػیٌ   إذا أقػػرٌ  :1456مســ لة 

ت نعػػـ لػػك كغیػػره یةت كال یسػػمع منػػو ىػػذا اإلنكػػار لكصػػاعي اكصػػایة مػػف یػػدٌ  إنكػػار 
لفقراء أك كجػػػػكه القػػػػرب ة كػػػػاأك العنػػػػاكیف العاٌمػػػػ ر قػػػػة بالقٌصػػػػة متعمٌ كانػػػػت الكصػػػػیٌ 
نحػك ذلػؾ العبػادات كالزیػارات لػو ك  ت نفسػو كاسػتئجار المشاىد أك المیٌ كالمساجد ك 
 نػػةخصكصػػان إذا رأل منػػو الخیا - عي الكصػػایةمػػف یعمػػـ بكػػذب مػػف یػػدٌ  كػػاف لكػػؿٌ 

مػف بػاب الحسػبةت لكػف الػكارث  الشرعيٌ الترافع معو عند الحاكـ عمیو ك  اإلنكار  -
أكلػػی الػػكارث  یکػػكفت المٌیػػ مكر قػػت بػػأي ت نعػػـ فیمػػا إذا تعمٌ فػػي ذلػػؾ سػػٌیاف األجنبػيٌ ك 

 .مان عمى غیرهالدعكل بو مقدٌ  حؽٌ  ٌص مف غیره كیخت
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قػان عمػى ت فػاف كػاف معمٌ ساف فػي مػرض مكتػوؼ اإلنإذا تصرٌ  :1457مس لة 
ف أك ثمػث ت أك ىػذا المػاؿ المعػیٌ أعطكا فبلنان بعػد مػكتي كػذا)كما إذا قاؿ:  - مكتو

قػػد ك  تةفيػػك كصػػیٌ  - نحػػك ذلػػؾك  (لفػػبلف بعػػد مػػكتي مػػالي أك ربعػػو أك نصػػفو مػػثبلن 
فػػي الزائػػد مكقػػكؼ تػػزد عمػػى الثمػػثت ك  لػػـ يػػا نافػػذة مػػع اجتمػػاع الشػػرائط مػػاـ أنٌ تقػػدٌ 

 مػػػرض المػػػكت أك فػػػي حػػػاؿ غیػػػر   عمػػػى إجػػػازة الكرثػػػة كالكاقعػػػة فػػػي مػػػرض آخػػػر
ف كػػػاف ؽ عمػػػى المػػػكت ك معٌمػػػ بمعنػػػى ككنػػػو غیػػػر  - زان ت ك إف كػػػاف منٌجػػػالصػػػٌحة ا 

يء ػة كالمحابػاة كبیػع شػانٌیػیكف مشتمبلن عمى المجٌ  لـ فاف -  آخر قان عمى أمر معمٌ 
جابثمف المثؿ ك     شكاؿ.إ رة عیف بأجرة المثؿ فيك نافذ ببلا 

ف كػػاف مشػػتمبلن عمػػى المحابػػاة  یسػػاكم مالػػو إلیػػو سػػكاء  یصػػؿ مػػا لػػـ بػػأف -كا 
ضػػة أـ ال كػػالبیع المعكٌ  اليبػػة غیػػر انػػان محضػػان كػػالكقؼ كالعتػػؽ كاإلبػػراء ك كػػاف مجٌ 

ضػػػة بمػػػا دكف اليبػػػة المعكٌ مػػػف أجػػػرة المثػػػؿ ك  اإلجػػػارة بأقػػػؿٌ مػػػف ثمػػػف المثػػػؿ ك  بأقػػػؿٌ 
ؼ مػػا زاد ة فػػي تكٌقػػأك ككنػػو مثػػؿ الكصػػیٌ ففػػي نفػػكذه مطمقػػان  -ذلػػؾ  غیػػر القیمػػة ك 
ـ فػي كتػاب الثػاني كمػا تقػدٌ  یح ىػكصػحكال تقػكالف مث عمى إمضػاء الكرثػةعمى الث
 . الحجر

أكصػػػى المالػػػؾ فػػػي مػػػرض مكتػػػو بعػػػض أمكالػػػو ك إذا كىػػػب  :1458مســـ لة 
لكػف بيمػا ك  فذا جمیعان إذا كفى الثمػث بيمػا ككػذا إذا لػـ یػؼً مات ن َـّ ثي  ببعض آخر
فكرثػػأمضػػاىما ال یبػػدأ ك  -  كمػػا مػػرٌ  - خرجػػا معػػان مػػف الثمػػثضػػكىما أي مٍ یي  لػػـ ةت كا 
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 .يء صرؼ فیما أكصى بوػبقي ش فاف زةالن بالمنجٌ أكٌ 
ف ا یتضػػمٌ ( أك نحػك ذلػؾ مٌمػإذا قػاؿ: )ىػذا كقػؼ بعػد كفػاتي :1459مسـ لة 

ف أجاز  یصحٌ  اإلیقاع عمى الكفاة فيك باطؿ ال تعمیؽ ؽ ت فاإلنشػاء المعٌمػالكرثػة كا 
 في مقامیف:  ما یصحٌ الكفاة إنٌ عمى 

نشػػاء الكالیػػة كمػػا فػػي ك  - ةة التممیكٌیػػىػػي الكصػػیٌ ك  - إنشػػاء الممػػؾ :أحــدهما ا 
   ة.ة العيدیٌ مكارد الكصیٌ 
ت فػي غیرىمػا مػف أنػكاع اإلنشػاء یصحٌ  إنشاء العتؽ كىك التدبیرت كال ثانیهما:

جػػػرم ی بطػػػؿت كال (أك صػػػالحت أك كقفػػت بعػػػد كفػػػاتي بعػػػت أك آجػػػرت) :فػػاذا قػػػاؿ
یبیعػكا أك  ؼ مػثبلنت بحیػث یجػب عمػى الكرثػة أفة بػالبیع أك الكقػعمیو حكـ الكصػیٌ 
ك الكقػؼ فحینئػذو ة بػالبیع أو یرید الكصیٌ ذا فيـ مف كبلمو أنٌ  إاٌل إ تیكقفكا بعد كفاتو

 ؽ شرائطيا.تو صحیحة ككجب العمؿ بيا مع تحقٌ كانت كصیٌ 
جػػازه الػػكارث فػػاتي( كأتػػؾ بعػػد ك ذا قػػاؿ لممػػدیف: )أبػػرأت ذمٌ إ :1461مســ لة 

بػراء بنفسػيا تنػازؿ مػف قبػؿ الكرثػة عػف ة المدیفت فػاٌف إجػازة اإلبعد مكتو برئت ذمٌ 
 ة المدیف.براء لذمٌ يـ كا  حقٌ 
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بػػأمریف ىمػػػا الكاقػػػؼ  ـا یتقػػػكٌ ٌمػػو إفاٌنػػػ :الكقػػػؼ عمػػػى قسػػمیف :1461مســ لة 
ؿ األكٌ  یخػػتٌص ثالثيػػا المكقػػكؼ عمیػػوت ك  مػػكر أي ـ بثبلثػػة ا یتقػػكٌ ٌمػػكالعػػیف المكقكفػػةت كا  

كمنيػا یكػكف الثػاني فػي غیرىػا مػف األكقػاؼ ك  - أرضػان كفضػاءن  - بكقؼ المساجد
ا فػي أٌمػت ك الممػؾ فػؾٌ ك  ؿ ىػك التحریػر حقیقة الكقؼ في القسـ األكٌ ك  تأبنیة المساجد
 .  طمؽ یر تممیؾ العیف المكقكفة لممكقكؼ عمیو ممكان غىك فحقیقتو  القسـ الثاني

ى المسػػػػػممیف لینتفعػػػػػكا منػػػػػو بػػػػػبعض إذا كقػػػػػؼ مكانػػػػػان عمػػػػػ :1462مســـــ لة 
كالػػدعاء كالتػػدریس  المسػػاجد أك بجمیعيػػا مػػف الصػػبلة كالػػذكر  ینتفعػػكف بػػو فػػي مػػا

نجػیس أحكػاـ المسػاجد مػف حرمػة التعمیػو  تجػر  مسػجدان كلػـ یصػر  ذلػؾ لػـ كغیر 
نٌ كنحكىات ك  ا الحظػو الكاقػؼ مػف المنػافع غیرىػا مٌمػكقفػان عمػى الصػبلة ك  مػا یصػیر ا 

الكاقػػػؼ  ثالػػث غیػػر  ـ بػػأمر و یتقػػػكٌ أٌنػػ  ـ الػػذم مػػرٌ یكػػكف مػػف القسػػـ الثػػاني المتقػػػدٌ ك 
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 .كالعیف المكقكفة كىك المكقكؼ عمیو
 :المكقكؼ عمیو إلى أقساـ باعتبار  ینقسـ الكقؼ :1463مس لة 

كانػػػت إنسػػػانان أـ ةت سػػػكاء أیكػػػكف كقفػػػان عمػػػى عػػػیف أك أعیػػػاف خاٌصػػػ : مػػػالاألوّ 
فة أك عمػػػى مسػػػجد أك مشػػػيد أك البسػػػتاف عمػػػى الكعبػػػة المشػػػرٌ  غیػػػره ككقػػػؼ الػػػدار 

 .تو كنحك ذلؾیٌ ذرٌ ف أك عمى زید ك معیٌ 
قابػؿ لبلنطبػػاؽ عمػى عػیف أك أعیػػاف  : مػا یكػػكف كقفػان عمػى عنػػكاف عػاـٌ الثـاني

ة ة كأكقػػػػاؼ الشػػػػیعة عمػػػػى األئٌمػػػػمصػػػػادیؽ طكلٌیػػػػ یكػػػػف لػػػػو إاٌل  سػػػػكاء لػػػػـ تةخاٌصػػػ
ت أك عمػى المرجػع األعمػى فػي زمػف الغیبػةأك  في زمػاف الحضػكر  (عمیيـ السبلـ)

اء البمػد أك الطمبػة ة كػالكقؼ عمػى الفقػراء أك عممػعرضیٌ ة ك كاف لو مصادیؽ طكلیٌ 
 أك األیتاـ كنحك ذلؾ. 

عنػػو  ر یعٌبػػعیػػاف ك منطبػػؽ عمػػى األ ى عنػػكاف غیػػر : مػػا یكػػكف كقفػػان عمػػالثالــث
ة ككقػػؼ البسػػتاف لیصػػرؼ كارده عمػػى ة أك عاٌمػػت سػػكاء أكانػػت جيػػة خاٌصػػبالجيػػة

ة فػػػبلف أك ٌیػػة أك عمػػى إطعػػػاـ ذرٌ الفبلنٌیػػ فػػي الػػػدار  (عمیػػػو السػػبلـ)عػػزاء الحسػػیف 
عمى معالجة المرضى أك تعمیـ القرآف أك تبمی  المػذىب أك تعبیػد الطػرؽ أك عمػى 

 ؾ.ة أك نحك ذلعامٌ  سبؿ الخیر 
ـ تكػكف ممكػان ؿ المتقػدٌ العػیف المكقكفػة فػي القسػـ األكٌ  كما أفٌ  :1464مس لة 
ت فالبسػتاف المكقػكؼ عمػى المسػجد أك عمیو كذلؾ منافعيا تككف ممكان لػولممكقكؼ 

ت نعػـ قػد تػو ممكػان لممكقػكؼ عمیػوءاتو یككف بنفسو كنمایٌ ذرٌ ف أك زید ك المشيد المعیٌ 
في االنتفاع بػالعیف المكقكفػةت كمػا لػك كقػؼ  میویشترط الكاقؼ مباشرة المكقكؼ ع

البسػتاف عمػیيـ لیػأكمكا مػف  ت أك كقػؼنكا فیيػا بأنفسػيـأكالده لیسػكعمى زید ك  الدار 
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یكػػػكف لممكقػػػكؼ عمیػػػو فػػػبل  حینئػػػذو ثمػػػارهت كیصػػػطمح عمػػػى ىػػػذا بكقػػػؼ االنتفػػػاعت ك 
ف نػػو ك االسػػتفادة مػػف ثمالبسػػتاف ك  بیػػع ثمػػار  كاالنتفػػاع بأجرتيػػات كال الػػدار  إیجػػار  ا 
 .ه فیو كنحكهليـ إجارة البستاف لمتنزٌ  جاز 

البسػػتاف  المكقكفػػة أك األكػػؿ مػػف ثمػػار  یمكػػنيـ السػػكنى فػػي الػػدار  نعػػـ إذا لػػـ
ذلػػؾ فػػاف كػػاف قیػػد المباشػػرة  أك الحػػرج أك لغیػػر  ليجػػرتيـ عػػف المكػػاف أك لمضػػرر 

ليػػػـ االسػػػتفادة مػػػف  د المطمػػػكب كمػػػا ىػػػك الغالػػػب جػػػاز ممحكظػػػان عمػػػى نحػػػك تعػػػدٌ 
اٌل ك  تآخر منافعيا بكجوو   .رجع إلى الكاقؼ أك إلى كرثتو بطؿ الكقؼ ك ا 
ان كمػػا فػػي القسػػـ الثػػاني إذا كػػاف المكقػػكؼ عمیػػو عنكانػػان عاٌمػػ :1465مســ لة 

ليػػػا ا منافعيػػػا فتكػػػكف أٌمػػػلمكقكفػػػة تكػػػكف ممكػػػان لممكقػػػكؼ عمیػػػوت ك ـ فػػػالعیف االمتقػػػدٌ 
 :إحدل الحاالت الثبلث التالیة

كقػػػؼ  تػػػدخؿ فػػػي ممػػػؾ األفػػػراد أصػػػبلن كمػػػا فػػػيال نػػػكاف ك تكػػػكف ممكػػػان لمع أف أ.
الغربػػػاء ككقػػػؼ كتػػػب كقػػػؼ الخانػػػات عمػػػى المسػػػافریف ك بلب ك المػػػدارس عمػػػى الطػػػ

 . ارالزكٌ العمـ كالزیارة عمى أىؿ العمـ ك 
تػػػدخؿ فػػػي ممػػػؾ األفػػػراد بتممیكيػػػا ليػػػـ مػػػف قبػػػؿ أف تكػػػكف ممكػػػان لمعنػػػكاف ك  ب.
 .ف عمى الفقراءكما في كقؼ البستا اىاقبضيـ إیٌ ي ك المتكلٌ 
زمػاف عمػى سػبیؿ اإلشػاعة مػف  أف تككف ممكان لؤلفراد المكجكدیف في كػؿٌ  ج. 

ي كمػػا فػػي كقػػؼ عمػػاؿ الكالیػػة مػػف قبػػؿ المتػػكلٌ تيـ ليػػا عمػػى إؼ ممكٌیػػٌقػتتك  دكف أف
ؿ ف یكػػكف نمػػاؤه ممكػػان لممكجػػكدیف مػػنيـ مػػف أكٌ البسػػتاف عمػػى عممػػاء البمػػد عمػػى أ

 .ظيكره
 - ةة أك الخاٌصػػكقػكؼ عمیػػو مػف الجيػػات العاٌمػإذا كػػاف الم :1466مسـ لة 
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لػػك اشػػترط تكػػكف العػػیف كالمنػػافع ممكػػان لمجيػػةت ك  - ـكمػػا فػػي القسػػـ الثالػػث المتقػػدٌ 
تبػػػدیميا  یجػػػز  انيػػػا عمػػػى الجيػػػة المكقػػػكؼ عمیيػػػا لػػػـالكاقػػػؼ صػػػرؼ المنػػػافع بأعی

 .كالمعاكضة عمیيا
قبیػػؿ عػػدا مػػا یكػػكف مػػف  - غصػػب الكقػػؼ بجمیػػع أقسػػامو فٌ إ :1467مســ لة 

ت فمػػك غصػػب مدرسػػة أك رباطػػان أك داران یسػػتتبع الضػػماف عینػػان كمنفعػػة -  التحریػػر
مكقكفة عمى الفقراء أك بنایة مكقكفة لیصرؼ كاردىا فػي عػبلج المرضػى أك نحػك 

ىػػا كػػاف ردٌ  َـّ ثيػػ ةلػػك اسػػتكلى عمیيػػا مػػدٌ فتمفػػت تحػػت یػػده كػػاف ضػػامنان لعینيػػات ك ذلػػؾ 
 .المكقكفة ب األعیاف غیر حاؿ في غصعمیو أجرة مثميا كما ىك ال

 ة كػالغنـ كالبقػر إذا كانت العیف المكقكفة مف األعیاف الزككٌیػ :1468مس لة 

ف اجتمعت فیيػا شػرائط ثبكتيػات ك  كاإلبؿ لـ ا إذا كػاف نماؤىػا أٌمػتجب الزكاة فیيا كا 
النمػاء  العنػب فػاف صػار النخیؿ ك  انان مشتمبلن عمى أشجار ان كما إذا كقؼ بستزككیٌ 
قػت فػي ممكػو كجبػت عمیػو ؽ الزكػاة بحیػث تعمٌ ؼ قبؿ كقت تعمٌ ان لممكمٌ شخصیٌ ممكان 

اٌل النصػػػاب ك  الزكػػػاة إذا كػػػاف بالغػػػان حػػػدٌ  ـ تكضػػػیح ذلػػػؾ فػػػي قػػػد تقػػػدٌ تجػػػبت ك   لػػػـا 
 .( مف كتاب الزكاةَُٖٔالمسألة )

مػػف إنشػػائو بمفػػظ  دَّ بيػػ ت بػػؿ الةد النٌیػػؽ الكقػػؼ بمجػػرٌ ال یتحٌقػػ :1469مســ لة 
ت أك ة عمیػػو كلػػك بمعكنػػة القػػرائفنحكىمػػا مػػف األلفػػاظ الداٌلػػك )كقفػػت( ك)حبسػػت(  كػػػ

المسػجد  ـیعطي آالت اإلسراج أك الفرش إلػى قػیٌ  مثؿ أف سكاء أكاف معاطاةن  فعؿ
أك االسػػػطكانة الخربػػة مػػػف  الجػػدار  یعمػػر  یكػػػف كػػذلؾ مثػػػؿ أف أك المشػػيدت أك لػػـ

نحػك مسػجدان ك  ى بػو المسػاجد بقصػد ككنػوتبنػ ما لمسجد أك یبني بناءن عمى طراز ا
 .و یككف كقفان بذلؾذلؾ فانٌ 
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ف كػػاف أحػػكط بجمیػػع أنكاعػػو ك  القبػػكؿ فػي الكقػػؼ  ال یعتبػػر :1471مســ لة  ا 
ة فیقبمػػػو المكقػػػكؼ ٌیػػػكػػػالكقؼ عمػػػى الذرٌ  ما فػػػي الكقػػػؼ الخػػػاٌص سػػػیٌ  الك  تاسػػػتحبابان 
ف كػػانكا صػػغاران قػػاـ بػػو كلػػیٌ عمػػیيـ ك  لػػى یحتػػاج إ اليـت كیكفػػي قبػػكؿ المكجػػكدیف ك ا 
 .سیكجد منيـ بعد كجكده قبكؿ مف

ما فػي الكقػؼ سیٌ  الكقؼ كال ةالقربة في صحٌ  قصد یعتبر  ال :1471مس لة 
 .ةیٌ مثؿ الكقؼ عمى الذرٌ  الخاٌص 

قػػبض المكقػػكؼ عمیػػو أك  ة الكقػػؼ الخػاٌص فػػي صػػحٌ  یعتبػر  :1472مســ لة 
فػاذا مػات قبػؿ القػػبض  - قػبض المتػكٌليكال یکفػي  - وقػبض ككیمػو أك قػبض كلٌیػ

بػػؿ  تت نعػـ یكفػػي قػػبض الطبقػة المكجػػكدة عػػف الطبقػات البلحقػػةمیراثػػان  بطػؿ ككػػاف
لػػك كػػاف یكجػػد منيػػا بعػػد ذلػػؾت ك  فكلػػى عٌمػػیكفػػي قػػبض المكجػػكد مػػف الطبقػػة األي 

بالنسػػػبة إلػػػى مػػػف قػػػبض  المكجػػػكدكف جماعػػػة فقػػػبض بعضػػػيـ دكف بعػػػض صػػػحٌ 
 .یقبض بطؿ بالنسبة إلى مف لـك 

و ٌنػػػػأاهلل تعػػػػالی عمػػػػیيـ( )رضػػػػكاف بػػػػیف الفقيػػػػاء  المشػػػػيكر  :1473مســــ لة 
مكقػػػكؼ عمیػػػو بػػػدكف اإلذف ت فمػػػك قػػػبض الیكػػػكف القػػػبض بػػػاذف الكاقػػػؼ یشػػػترط أف

 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو. فبلیخمك عف إشكاؿ  و اللكنٌ ك  یكؼً  لـ
كانػػػت العػػػیف كأكالد أكالده ك  إذا كقػػػؼ عمػػػى أكالده الصػػػغار  :1474مســـ لة 

ذا كانػت العػیف حػتج إلػى قػبض آخػرت ك ی ؽ القػبض كلػـفي یده كفى ذلؾ في تحقٌ  ا 
 .يـؽ قبض كلیٌ مف أخذىا منو لیتحقٌ  دَّ بي  في ید غیره فبل

المكقػػكؼ عمیػػو كفػػى ذلػػؾ فػػي قبضػػيا إذا كانػػت العػػیف بیػػد  :1475مســ لة 
ة یكػػكف بقاؤىػػا فػػي یػػده بعنػػكاف الكقفٌیػػ أف دَّ بيػػ ت نعػػـ الیحػػتج إلػػى قػػبض جدیػػد كلػػـ
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 .ـلقبض باذنو كما تقدٌ عمى اشتراط ككف ا باذف الكاقؼ بناءن 
المنقػػػػػكؿ باسػػػػػتیبلء  غیػػػػػر ؽ القػػػػػبض فػػػػػي المنقػػػػػكؿ ك یتحٌقػػػػػ :1476مســـــ لة 

 یختمػػؼك ت مكقػػكؼ عمیػػو عمػػى العػػیف المكقكفػػة كصػػیركرتيا تحػػت یػػده كسػػمطانوال
 .صدؽ ذلؾ بحسب اختبلؼ المكارد

 َـّ ثيػػ ة فمػػك كقػػؼ عینػػان فػػي زمػػاففػػي القػػبض الفكرٌیػػ ال یعتبػػر  :1477مســ لة 
 .الكقؼ مف حینو تـٌ كفى ك  ر اف متأخٌ أقبضيا في زم

الجيػات ة الكقػؼ عمػى العنػاكیف ك القبض في صػحٌ   ال یعتبر :1478مس لة 
كیعمػؿ بيػا عمػى حسػب  تبقى فػي یػده ة الكاقؼ أفما إذا كاف مف نیٌ سیٌ  ة كالالعامٌ 
ذا بنػػػػيكقػػػػؼت  مػػػػا مػػػػف ًقبىػػػػؿ الحػػػػاکـ یکػػػػكف القػػػػبض  یمػػػػـز أف لػػػػـاعتبػػػػاره  عمػػػػی كا 

ذا كقػػؼ مكانػػان ؽ القػػبض الػػدفف فیيػػات ك مقبػػرة كفػػى فػػي تحٌقػػ ت فػػاذا كقػػؼالشػػرعيٌ  ا 
ذا كقػػػؼ حسػػػینیٌ الصػػػبلة فیػػػوت ك لمصػػػبلة تكفػػػي  كػػػذا ة تكفػػػي إقامػػػة العػػػزاء فیيػػػات ك ا 

الفقػػراء عمػى سػكنى العممػاء ك  ي مثػؿ كقػػؼ الخػاف عمػى المسػافریف كالػػدار الحكػـ فػ
 .و یكفي في قبضيا السكنى فیيافانٌ 

 عمػػى تقػػػدیر  - ممسػػجد كفػػػى فػػي قبضػػوإذا كقػػؼ حصػػیران ل :1479مســ لة 

اسػػػػتعمالوت ككػػػػذا الحػػػػاؿ فػػػػي مثػػػػؿ آالت كضػػػػعو فػػػػي المسػػػػجد بقصػػػػد  - اعتبػػػػاره
 .ات كالمساجد كنحكىاالحسینیٌ المشاىد ك 

المسػػجد أك المشػػيد أك نحكىمػػا  إذا خػػرب جانػػب مػػف جػػدار  :1481مســ لة 
ف لػػػػـ یقبضػػػو قػػػابضت ك ة الكقػػػؼ ك ذلػػػػؾ فػػػي تمامٌیػػػ کفػػػی ره عػػػامر فعٌمػػػ ذا مػػػػاا  ت ا 
 .یرجع میراثان لكارثو لـ

فػاذا  ةالفضػكلیٌ  كتجػرم فیػوت ي إیقاع الكقػؼالتككیؿ ف یجكز  :1481مس لة 
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 .كقؼ ماؿ غیره فأجازه صحٌ أ
بػأف یقفػكا شػاة عمػػى  - الكقػكؼ التػي تتعػارؼ عنػد األعػراب :1482مسـ لة 

قػى أم تب (منیحػة)نثػى األي یؤكػؿ ك د منيا )ذبیحة( أم یذبح ك المتكلَّ  یككف الذكر  أف
ذا كلػػػدت ذكػػػران ت ك بصػػػكفيا كلبنيػػػاینتفػػػع ك  ذا كلػػػدت أي ( ك )ذبیحػػػةكػػػاف  ا  نثػػػى كانػػػت ا 

أك  قػػان عمػػى شػػفاء مػػریض أك كركد مسػػافر إذا كػػاف كقفيػػـ معمٌ  - ىكػػذا( ك )منیحػػة
 .ك أك المرض أك نحك ذلؾ فيي باطمةسبلمة غنميـ مف الغز 

كقػػؼ الشػػػاة  إذا أریػػػد بيػػا تياصػػحٌ قػػة فػػیحکـ بمعمٌ  زة غیػػػر ذا كانػػت منٌجػػا إأٌمػػك 
ؼ عمػػى الجيػػة المكقكفػػة تصػػر نتاجيػػا ك نتػػاج مػػف نتاجيػػا ك  تػػذبح الػػذككر  عمػػى أف
ى مػػػف یتػػػكلٌ نػػػاث لئلنتػػػاج مػػػع اسػػػتثناء صػػػكفيا كلبنيػػػا لمكاقػػػؼ ك تبقػػػى اإلعمیيػػػات ك 

 .شؤكف الشاة كالنتاج مف بعده
دارم كقػػؼ ): ت فػػاذا قػػاؿةفػػي الكقػػؼ تكقیتػػو بمػػدٌ  یجػػكز  ال :1483مســ لة 

حبسػػػػان إذا قصػػػػد ككنػػػػو  ت كیصػػػػحٌ بطػػػػؿ كقفػػػػان  (سػػػػنیف أك عشػػػػر عمػػػػى أكالدم سػػػػنة 
 .كذلؾ

أكالد ینقػرض كمػا إذا كقػؼ عمػى أكالده ك  إذا كقػؼ عمػى مػف :1484مس لة 
( فاذا انقرضكا رجػع إلػى الكاقػؼ ى: )الكقؼ المنقطع اآلخریسمٌ كقفان ك  أكالده صحٌ 

 َـّ ثيػ الده مػثبلن زیػد كأك كقػؼ داران عمػی ت فػاذا حیف االنقػراض كرثتو حیف المكت الأك 
انقػػػرض  َـّ ثيػػػ تػػػرؾ كلػػػدان ات أحػػػدىما قبػػػؿ االنقػػػراض ك مػػػمػػػات الكاقػػػؼ عػػػف كلػػػدیف ك 

 .كابف أخیو المكقكؼ عمیيـ كانت العیف المكقكفة مشتركة بیف العـٌ 
رجكعػو إلػى الكاقػؼ ة الكقػؼ ك ال فرؽ فیمػا ذكرنػاه مػف صػحٌ  :1485مس لة 

ا بػػػػیف ككنػػػػو مٌمػػػػالبػػػػان ك ا ینقػػػػرض غأك إلػػػػى كرثتػػػػو بػػػػیف كػػػػكف المكقػػػػكؼ عمیػػػػو مٌمػػػػ
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 .فؽ انقراضوینقرض غالبان فاتٌ  ال
د ة المكقكؼ عمیو ممحكظة بنحػك تعػدٌ خصكصیٌ  یفيـ مف القرائف أفٌ  ىذا إذا لـ
و الغالػػػب فػػػي الكقػػػؼ عمػػػى مػػػف كمػػػا لعٌمػػػ - ا إذا فيػػػـ منيػػػا ذلػػػؾأٌمػػػالمطمػػػكبت ك 

ككنػػو  أنشػػأ أیضػػان ؽ بػػالعیف ك بػػأف كػػاف الكاقػػؼ قػػد أنشػػأ التصػػدٌ  - ینقػػرض غالبػػان  ال
ؽ فػػبل إشػػكاؿ ة بقػػي أصػػؿ التصػػدٌ بحیػػث إذا بطمػػت الخصكصػػیٌ  عمػػى نحػػك خػػاٌص 

الكاقػؼ أك كرثتػو بػؿ تبقػى ترجػع العػیف إلػى  و إذا انقرض المكقكؼ عمیػو لػـفي أنٌ 
 .الكاقؼ ل األقرب فاألقرب إلى نظر خر أي  تصرؼ منافعيا في جيةو كقفان ك 

ان عمػػى الكقػػؼ مبنٌیػػمػػا إذا كػػاف  مػػف الكقػػؼ المنقطػػع اآلخػػر  :1486مســ لة 
دكف آخػػره كمػػا إذا  لػػوالكقػػؼ عمیػػو فػػي أكٌ  الػػدكاـ لكػػف كػػاف كقفػػان عمػػى مػػف یصػػحٌ 

كقفػػػان  مػػػثبلن فیصػػػحٌ  عً یىػػػالبً ك بعػػػد انقراضػػػيـ عمػػػى الكنػػػائس كقػػػؼ عمػػػى زیػػػد كأكالده ك 
 .یصحٌ  یبطؿ بالنسبة إلى ما الؼ عمیو ك الكق بالنسبة إلى مف یصحٌ 

كػاف بجعػؿ الكاقػؼ كمػا باطػؿ سػكاء أؿ الكقػؼ المنقطػع األكٌ  :1487مس لة 
 یصػحٌ  ال مػاالن عمػى كقػؼ أكٌ  القػادـ أك بحكػـ الشػرع بػأف الشػير  ؿإذا أكقفو مف أكٌ 

ف كاف األحكط عمى غیرهت ك  َـّ ثي  الكقؼ عمیو ني تجدیػد الكقػؼ عنػد في الثااألكلی ا 
 .انقراض األٌكؿ

لػـ  جػةشرط عكدىا إلیو عنػد الحاإذا كقؼ عینان عمى غیره ك  :1488مس لة 
 .یصحٌ 

 قػػػو عمػػػى أمػػػر ت فمػػػك عمٌ ة الكقػػػؼ التنجیػػػزیشػػػترط فػػػي صػػػحٌ  :1489مســـ لة 

محتمػؿ الحصػكؿ مػع  حاليٌ  ع الحصكؿ أك أمر معمكـ الحصكؿ أك متكقٌ  مستقبميٌ 
كقفػػت دارم إذا جػػاء ): ة العقػػد بطػػؿت فػػاذا قػػاؿؼ عمیػػو صػػحٌ ا تتكٌقػػعػػدـ ككنػػو مٌمػػ



 ػظػ/  وأحکاموا الوقف أقسام - الوقفكتاب 

ذا بطػػؿت ك  (الیػػكـ یػػكـ الجمعػػةأك إف كػػاف ىػػذا  أك إذا كلػػد لػػي ذكػػر  رأس الشػػير  ا 
مجيػػػكؿ الحصػػػكؿ  قػػػو عمػػػى أمػػػر معمػػػكـ الحصػػػكؿ أك عمٌ  حػػػاليٌ  قػػػو عمػػػى أمػػػر عمٌ 
كقفػت دارم إف كنػت ): ة العقػد كمػا إذا قػاؿ زیػدؼ عمیو صحٌ تتكقٌ  مٌماو كاف لكنٌ ك 

 .صحٌ  (كقفت دارم إف كانت لي)أك  (زیدان 
یفيػـ منػو عرفػان  ف أبطػؿ إاٌل  (ىذا كقؼ بعد كفاتي) :إذا قاؿ :1491مس لة 

 .ؽ شرائطيا فیكقؼ بعدهة بالكقؼ فیجب العمؿ بيا عند تحقٌ و أراد الكصیٌ أنٌ 
ة الكقػػؼ إخػػراج الكاقػػؼ نفسػػو عػػف الكقػػؼ یشػػترط فػػي صػػحٌ  :1491مســ لة 

ذا قػاؿ: )دارم كقػؼ عمػٌي ك قػؼ عمػى نفسػو بطػؿت ك فػاذا ك  ( مػثبلن عمػى عمػى أخػيا 
ذا كػػػػتشػػػػریؾ بطػػػػؿ الكقػػػػؼ فػػػػي نصػػػػؼ الػػػػدارت ك ال نحػػػػك اف عمػػػػى نحػػػػك الترتیػػػػب ا 
ؿ فیبطػؿ عمػى غیػره كػاف الكقػؼ مػف المنقطػع األكٌ  َـّ ثي  ؼ عمى نفسوقصد الكق بأف

ف قصػػد الكقػػؼ عمػػى غیػػرهمطمقػػانت ك  نفسػػو بطػػؿ بالنسػػبة إلػػى نفسػػو فقػػط عمػػى  َـّ ثيػػ ا 
ف قاؿت ك قؼ المنقطع اآلخركاف مف الك ك   عمػى نفسػي َـّ ثيػ أخػي ىػي كقػؼ عمػى: )ا 

كػػاف مػػف الكقػػؼ المنقطػػع زیػػدت ك بالنسػػبة إلػػى نفسػػو ك طػػؿ الكقػػؼ ( بعمػػى زیػػد َـّ ثيػػ
 .كسطال

إذا اسػػػتثنى فػػػي ضػػػمف إجػػػراء الكقػػػؼ بعػػػض منػػػافع العػػػیف  :1492مســـ لة 
لكقػػػؼ ال مػػػف الكقػػػؼ عمػػػى نفسػػػو خارجػػػان عػػػف ا و یعػػػدٌ ألٌنػػػ صػػػحٌ المكقكفػػػة لنفسػػػو 

كأكراقيػػا  یكقػػؼ البسػػتاف كیسػػتثني السػػعؼ كغصػػكف األشػػجار  أف ت فیصػػحٌ لیبطػػؿ
كػاف بنحػك التكزیػع عمػى السػنیف أداء دیكنػو سػكاء أ یسػتثني مقػدار ك ت أعنػد الیػبس

 .الدیكف عمى الصرؼ مف مصارؼ الكقؼسنة كذا أك بنحك تقدیـ أداء  كؿٌ 
بػأداء  - مػثبلن  - ع مػف أكالدهإذا كقػؼ بسػتانان عمػى مػف یتبػرٌ  :1493مس لة 
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جیرانػو مػػثبلن كػذا إذا أكقفيػػا عمػى مػف یقػكـ مػف ت ك ة صػحٌ ة أك الشػرعیٌ دیكنػو العرفٌیػ
النفقػة الكاجبػػة عمیػػو  ى فػػي مقػػدار أكالده حتٌػو ك نػػة أىمػػك ع بأكػػؿ ضػیكفو أك مؤ بػالتبرٌ 

 .الكقؼ في مثؿ ذلؾ و یصحٌ ليـ فانٌ 
ة بعػػػد ة أك العرفٌیػػػإذا كقػػػؼ عینػػػان عمػػػى كفػػػاء دیكنػػػو الشػػػرعیٌ  :1494مســـ لة 

 .مى أداء العبادات عنو بعد الكفاةكذا لك كقفيا عك  تیصحٌ  المكت لـ
خػرل ص مف إشكاؿ الكقؼ عمػى الػنفس بطػرؽ أي یمكف التخمٌ  :1495ة مس ل

 :مف منافع العیف المكقكفة لنفسو ر استثناء مقدا غیر 
تػػأمیف عمػى الػنيج الػذم یریػد مػف  یقفيػا الغیػػر  َـّ ثيػ ؾ العػیف لغیػرهیمم ػ أف :منهـا

یػو فػي ضػمف عقػد یشػترط ذلػؾ عم لػو أف نتو ككفاء دیكنو كنحك ذلؾت كیجػكز ك مؤ 
 .  ممیؾالت

بعد الكقػؼ یفسػخ اإلجػارة الفسخ ك  ة كیجعؿ لنفسو خیار رىا مدٌ : أف یؤجٌ منهاو 
 .منفعة إلیو ال إلى المكقكؼ عمیيـفترجع ال

ف المكقكفػػػػة فػػػػي مثػػػػؿ كقػػػػؼ انتفػػػػاع الكاقػػػػؼ بػػػػالعی یجػػػػكز  :1496مســــ لة 
ة إذا كػاف ٌیػكذا الكقؼ عمى العنػاكیف الكمٌ ةت ك الكقؼ عمى الجيات العامٌ المساجد ك 

كػػاف الكقػػؼ عمیػػو مػػف داخػػبلن فیػػو فیمػػا بعػػد ك  اف أك صػػار كاقػػؼ داخػػبلن فػػي العنػػك ال
( حیػػػػث ُْٓٔبلثػػػػة المػػػػذككرة فػػػػي المسػػػػألة )ؿ مػػػػف األقسػػػػاـ الثقبیػػػػؿ القسػػػػـ األكٌ 

ا إذا كػػاف مػػف قبیػػؿ القسػػـ أٌمػػنػػافع فػػي ممػػؾ المكقػػكؼ عمػػیيـ أصػػبلنت ك تػػدخؿ الم ال
إشػكاؿ  ى سػبیؿ اإلشػاعة فػبلكقػكؼ عمػیيـ عمػالثالث حیث تككف المنػافع ممكػان لمم

حػػیف  یقصػػد مػف العنػكاف المػذككر  ة منيػات بػؿ یمػـز أفأخػذه حٌصػػ فػي عػدـ جػكاز 
 .لعقد مف عدا نفسو كیقصد خركجو عنوا
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ا فػػي القسػػـ الثػػاني حیػػث تػػدخؿ المنػػافع فػػي ممػػؾ المكقػػكؼ عمػػیيـ بتممیػػؾ أٌمػػك 
قباضػيـ إیٌ ي ك المتػكلٌ  ة مػػف خػذه حٌصػأدخػػكؿ الكاقػؼ فػي العنػػكاف ك  ي جػكاز اىػػا ففػا 

ما إذا كاف مقتضػى الكقػؼ تكزیػع المنػافع عمػى المكقػكؼ سیٌ  ال - تالمنافع إشكاؿ
 .ؾذل االحتیاط فيمقتضی یترؾ مراعاة  فبل  - عمیيـ عمى نحك االستیعاب

ف لمكاقػؼ الرجػكع فیػوت ك  یجػكز  الكقػؼ كػاف الزمػان ال إذا تـٌ  :1497مس لة  ا 
ـ فػػي  فیمػا زاد عمػى الثمػػث كمػا تقػدٌ إاٌل ه لمكرثػػة ردٌ  مػرض المػػكت لػـ یجػز كقػع فػي 
 . الحجركتاب 

 الفصل الثاني
 في شرائط الواقف

عػػدـ كالقصػػد ك  : البمػػكغ كالعقػػؿ كاالختیػػار فػػي الكاقػػؼ یعتبػػر  :1498مســ لة 
ف ك  كقػؼ الصػػبيٌ  یصػػحٌ  ست فػبلمىػؼ فػي المكقػكؼ لسػػفو أك فى عػف التصػػرٌ  الحجػر  ا 

كف كال المكػػػره كال الغافػػؿ كالسػػػاىي ت كال كقػػػؼ المجنػػأك أذف فیػػػو الػػكليٌ بمػػ  عشػػران 
یكقػػػؼ ممكػػػو بعػػػد كفاتػػػو عمػػػى  بػػػأف ت نعػػػـ إذا أكصػػػى الصػػػبيٌ عمیػػػو المحجػػػكر  الك 

عقػػػػؿ نفػػػػذت ألرحامػػػػو كأقربائػػػػو ككػػػػاف قػػػػد بمػػػػ  عشػػػػران ك أك ة أك المبػػػػرٌ  كجػػػكه الخیػػػػر 
 .ـتو كما تقدٌ كصیٌ 

إذا كػاف  كقؼ الكػافر  ت فیصحٌ ال یشترط في الكاقؼ اإلسبلـ :1499مس لة 
 الشرائط. اجدان لسائر ك 
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 الفصل الثالث
 الناظري و ق بالمتولّ فیما یتعمّ 

یجعػػػؿ تكلیػػػػة المسػػػجد أف  لمكاقػػػػؼ فػػػي كقػػػؼ غیػػػػر  یجػػػكز  :1511مســـ لة 
أك مشػػتركان مػػع غیػػرهت  ة مسػػتقبٌلن نظارتػػو لنفسػػو مػػا داـ الحیػػاة أك إلػػى مػػدٌ الكقػػؼ ك 

ة لنفسػػػػو أك التكلیػػػ ؿ أمػػػػر یجعػػػ أف كػػػذلؾت بػػػػؿ یجػػػكز  جعميػػػػا لمغیػػػر  ككػػػذا یجػػػكز 
نػػػو نفسػػػو أك ذلػػػؾ الشػػػخصت بػػػؿ مػػػف یعیٌ  ي كػػػؿٌ یكػػػكف المتػػػكلٌ  لشػػخص آخػػػرت بػػػأف

ىكػػذا ي بعػػده بیػػدهت ك تعیػػیف المتػػكلٌ  یجعػػؿ أمػػر یجعػػؿ التكلیػػة لشػػخص ك  أف یجػػكز 
 .ي بعدهف المتكلٌ یعیٌ  متكؿ   كؿٌ 

نفسػو أك لغیػره حػیف إنشػاء مػا یكػكف لمكاقػؼ جعػؿ التكلیػة لإنٌ  :1511مس لة 
عػػػف الكقػػػؼت فمػػػیس لػػػو جعػػػؿ التكلیػػػة ألحػػػد  بعػػػد تمامػػػو فيػػػك أجنبػػػيٌ ا أٌمػػػالكقػػػؼ ك 

جعػؿ التكلیػة  ط لنفسو ذلؾت بأف إذا اشتر یان عف التكلیة إاٌل عزؿ مف جعمو متكلٌ  كال
ي شػرط الكاقػؼ كمػا لػك فقػد المتػكلٌ یعزلػو عزلػوت ك  و متػى أراد أفشرط أنٌ لشخص ك 

أرشػػد أك نحػػك ذلػػؾ  رهغیػػ إذا جعػػؿ الكالیػػة لمعػػدؿ ففسػػؽ أك جعميػػا لؤلرشػػد فصػػار 
 .حاجة إلى عزؿ انعزؿ بذلؾ ببل

دارة شػػؤكنو تكػكف لػو الكفایػة إل ي الكقػؼ أففػي متػكلٌ  یعتبػر  :1512مسـ لة 
مكثكقػػػان بػػػو فػػػي العمػػػؿ عمػػػى كفػػػؽ  أف یكػػػكف ت كمػػػا یعتبػػػر كلػػػك باالسػػػتعانة بػػػالغیر

المصػػالح خصكصػان فػي الجيػات ك  - جعػػؿ التكلیػة یجػكز  یقتضػیو الكقػؼت فػبل مػا
ف كػاف بالغػان عػاقبلن غیػر لمخا - ةمٌ العا سػفیوت  ئف أك لمف لػیس لػو الكفایػة لػذلؾ كا 
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 یان.جعمو متكلٌ  البال  كاجدان لمشرطیف المذككریف جاز  لك كاف غیر ك 
كػاف یجػب عمیػو القبػكؿت سػكاء أ لك جعؿ التكلیة لشػخص لػـ :1513مس لة 

كلػك بعػد    إلیو الخبػر بم َـّ ثي  في مجمس إیقاع الكقؼ أـ لـ یكف حاضران فیو حاضران 
یجػػب  عػػؿ التكلیػػة ألشػػخاص عمػػى الترتیػػب كقبػػؿ بعضػػيـ لػػـلػػك جكفػػاة الكاقػػؼت ك 

لػك منصػكبت ك  ت فمع عدـ القبكؿ كاف الكقؼ بػبل متػكؿ  یف بعدهالقبكؿ عمى المتكلٌ 
ف كػػػػاف األحػػػػكط ك  - كالككیػػػػؿ - لػػػػو عػػػػزؿ نفسػػػػو بعػػػػد ذلػػػػؾ  جػػػػازقبػػػػؿ التكلیػػػػة  ا 

عػػػزؿ یقػػػكـ بكظائفػػػو مػػػع المراجعػػػة إلػػػى الحػػػاكـ لػػػك ك  یعػػػزؿ نفسػػػو ال أفاسػػػتحبابان 
 .الشرعيٌ 

ي لمكقػػؼ كعػػدـ صػػرفو منػػافع إذا ظيػػرت خیانػػة مػػف المتػػكلٌ  :1514مســ لة 
إلیػو مػف یمنعػػو  أف یضػـٌ  الشػرعيٌ رة مػف الكاقػؼ فممحػاكـ الكقػؼ فػي المػكارد المقػرٌ 

ف تعنيا  .یان لومتكلٌ  نصب شخصان آخر یمكف ذلؾ عزلو ك  لـ كا 
 ت فػػاف فيػػـ مػػف كبلمػػو اسػػتقبلؿ كػػؿ  رط التكلیػػة الثنػػیفلػػك شػػ :1515مســ لة 

ذا مػػػػات أحػػػػدىما أك خػػػػرج عػػػػف ت ك یمػػػػـز عمیػػػػو مراجعػػػػة اآلخػػػػر كال منيمػػػػا اسػػػػتقؿٌ  ا 
ف فيػػـ مػػف كبلمػػوت ك ة انفػػرد اآلخػػراألىمٌیػػ االجتمػػاع لػػیس ألحػػدىما االسػػػتقبلؿت  ا 

ف فػػي الصػػكرتیف األخیػػرتیتكػػف قرینػػة عمػػى إرادة االسػػتقبلؿت ك  ككػػذا لػػك أطمػػؽ كلػػـ
شخصػػان  إلػى اآلخػر  الشػرعيٌ الحػاكـ  ة یضػـٌ لػك مػات أحػدىما أك خػرج عػف األىمٌیػػ

 . آخر
لػػك بػػعت ك ي كشػػغمو فيػػك المتَّ ف الكاقػػؼ كظیفػػة المتػػكلٌ لػػك عػػیٌ  :1516مســ لة 

جارتػو كتحصػیؿ أجرتػو  ما ىك المتعارؼ مف تعمیر أطمؽ كانت كظیفتو  الكقػؼ كا 
ذلػػػؾ عمػػػى كجػػػو االحتیػػػاط  ت كػػػؿٌ كقسػػػمتيا عمػػػى أربابػػػو كأداء خراجػػػو كنحػػػك ذلػػػؾ
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 یجػػكز ت ك ى المكقػػكؼ عمػػیيـلػػیس ألحػد مزاحمتػػو فػػي ذلػػؾ حتٌػكمراعػاة الصػػبلحت ك 

 فػي اآلخػرت كمػا إذا جعػؿ أمػر  كآخر  مكر یان في بعض األي ینصب الكاقؼ متكلٌ  أف

حفظيا كقسمتيا عمػى أربابيػا إلػى آخػرت  كتحصیؿ المنافع إلى أحد كأمر  التعمیر 
ض إلػى ؼت كلػك فػكٌ التصػرٌ  ف الكقؼ بیػده كیحفظػو كلآلخػر یكك  أك جعؿ لكاحد أف

مػا غیرىباقي الجيػات مػف الحفػظ كالقسػمة ك  أىمؿكتحصیؿ الفائدة ك  كاحد التعمیر 
منصػػكب فیجػػرم عمیػػو  متػػكؿ   ض إلیػػو بػػبلفػػكٌ  مػػا كػػاف الكقػػؼ بالنسػػبة إلػػى غیػػر 

 .حكمو كسیأتي
مػػػف ثمػػػرة  نػػػان معیٌ  ي مقػػػداران یجعػػػؿ الكاقػػػؼ لممتػػػكلٌ  أف یجػػػكز  :1517مســـ لة 

مػػػف أجػػػرة المثػػػؿ أـ  كػػػاف أقػػػؿٌ أك منفعتيػػػا أك مػػػف غیرىمػػػا سػػػكاء أ العػػػیف المكقكفػػػة
یجعؿ لو شیئان كانت لو أجرة المثػؿ إف كانػت لعممػو أجػرة  لـ مساكیانت فافأـ  أكثر 
 .ةانیٌ الكاقؼ قصد المجٌ  مف القرائف أفٌ  یظير   أفإاٌل 

ى مػع عجػزه عػف غیػره حتٌػي تفكیض التكلیة إلػى لیس لممتكلٌ  :1518مس لة 
لػػو تككیػػؿ  ت نعػػـ یجػػكز یػػان  إذا جعػػؿ الكاقػػؼ لػػو ذلػػؾ عنػػد جعمػػو متكلٌ م إاٌل التصػػدٌ 
 .یشترط عمیو المباشرة في تنفیذه یو مف كظیفتو إذا لـفیما كاف تصدٌ  الغیر 

 أفٌ  ت فػاف أحػرز يلمكاقؼ أف یجعؿ ناظران عمى المتػكلٌ  یجكز  :1519مس لة 
شرافو عمیيا ألجػؿ االسػتیثاؽ فيػك مسػتقؿٌ مى أعمالو ك بلعو عد اطٌ المقصكد مجرٌ   ا 

نٌ تيا كنفكذىػػػػا ك فػػػػي صػػػػحٌ  إذف النػػػػاظر  یعتبػػػػر  فاتو كالفػػػػي تصػػػػرٌ  مػػػػا الػػػػبلـز عمیػػػػو ا 
ف أحػػرز بلعػػوت ك اطٌ   یجػػز  ي لػػـتصػػكیبو عمػػؿ المتػػكلٌ المقصػػكد إعمػػاؿ نظػػره ك  أفٌ  ا 

 .ة األمریفمراده فالبلـز مراعا رز یح  باذنو كتصكیبوت كلك لـؼ إاٌل لو التصرٌ 
 ي مػف عػدـ إمكػاف عزلػو بعػد النصػب إاٌل ـ فػي المتػكلٌ ما تقػدٌ  :1511مس لة 
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عػػدـ كجػػكب قبػػكؿ التكلیػػة عمػػى زاء عممػػوت ك يء لػػو إػجعػػؿ شػػ جػػكاز ت ك مػػع الشػػرط
 .أیضان  اـ یجرم نظیرىا عمى الناظر نحك ذلؾ مف األحكف ليا ك المعیٌ 

نصػػبو  یجعػػؿ حػػؽٌ  لػػـیػػان لمكقػػؼ ك إذا لػػـ یجعػػؿ الكاقػػؼ متكلٌ  :1511مســ لة 
نػػػة عمػػػى نحػػػك عمػػػى أفػػػراد معیٌ  لنفسػػػو أك لغیػػػره فالمػػػاؿ المكقػػػكؼ إف كػػػاف مكقكفػػػان 

ؼ بمػػا یتكٌقػػ ؼ فػػي العػػیف المكقكفػػةليػػـ التصػػرٌ  التممیػػؾ كػػأكالد الكاقػػؼ مػػثبلن جػػاز 
عمیػػو انتفػػاعيـ منيػػا فعػػبلن مػػف دكف أخػػذ إجػػازة أحػػد فیمػػا إذا كػػانكا بػػالغیف عػػاقمیف 

ف ترشػیدیف فیيػا بمػػا ؼ ا التصػػرٌ أٌمػيـت ك كػذلؾ كػػاف زمػاـ ذلػػؾ بیػد كلػػیٌ یككنػػكا  لػـ كا 
جارتيػػا عمػػى بطػػكف مػػف تعمیرىػػا ك مراعػػاة مصػػمحة الیرجػػع إلػػى مصػػمحة الكقػػؼ ك  ا 

 .أك المنصكب مف قبمو فیو بید الحاكـ الشرعيٌ  الطبقات البلحقة فاألمر 
ف كػاف المػاؿ مكقكفػان عمػى جيػةو ك  ة أك عنػكاف كػذلؾ كػػاألمكاؿ ة أك خاٌصػعاٌمػ ا 

عػدـ نصػب الكاقػؼ أحػدان  ي لػو فػي حػاؿالمكقكفة عمى الفقراء أك الخیػرات فػالمتكلٌ 
أك المنصػكب  النصب لنفسو أك لغیره ىك الحػاكـ الشػرعيٌ حٌؽ عدـ جعؿ لمتكلیة ك 
 .مف قبمو

إذا  منصػػكبوك  الشػػرعيٌ األكقػػاؼ التػػي تكػػكف تكلیتيػػا لمحػػاكـ  :1512مســ لة 
 .یتيا لعدكؿ المؤمنیفيما تككف تكلیمكف الكصكؿ إلی فقدا أك لـ

بػػیف مػػا إذا  الشػػرعيٌ إلػػى الحػػاكـ  ال فػػرؽ فػػي رجػػكع األمػػر  :1513مســ لة 
ت ةیكػف أىػبلن ليػا أك خػرج عػف األىمٌیػ ف كلػـبیف ما إذا عیٌ یان ك ف الكاقؼ متكلٌ یعیٌ  لـ

نيـ عػادؿ أك كػاف ففسػؽ كػاف كػأف یكف بیػ جعؿ التكلیة لمعادؿ مف أكالده كلـ فاذا
 .ان ینصب كلیٌ  لـ

 لػػـ یكػػف فػػیيـ إاٌل لتكلیػػة لعػػدلیف مػػف أكالده مػػثبلن ك لػػك جعػػؿ ا :1514 لة مســ
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ـٌ  فػػیيـ عػػدؿ یكجػػد  ا لػػك لػػـأٌمػػت ك إلیػػو عػػدالن آخػػران  الشػػرعيٌ الحػػاكـ  عػػدؿ كاحػػد ضػػ
نصب عدؿ كاحػد أیضػان إذا كػاف كافیػان لمقیػاـ  یکفيك ت أصبلن نصب الحاكـ عدلیف

 .بشؤكف الكقؼ



 ععػ/  شرائط القین الموقوفٌ - الوقفكتاب 

  الفصل الرابع
 وفةفي شرائط العین الموق

كقػؼ  ة فػبل یصػحٌ یككف عینان خارجٌیػ في المكقكؼ أف یعتبر  :1515مس لة 
ة زیػػد كقفػػت مػػا ىػػك لػػي فػػي ذٌمػػةت فػػاذا قػػاؿ: )العینٌیػػ كقػػؼ المنفعػػة غیػػر  الػػدیف كال
یصػٌحت كأٌمػا كقػؼ  أك إناء أك نحكىمػا( أك قػاؿ: )كقفػت منفعػة دارم( لػـمف فرش 

 نػة مػف أرضمػثبلن مػف القطعػة المعیٌ ع مرٌبػ ككقػؼ مائػة متػر  - ففػي المعػیٌ الکٌمٌي 
 .  فيك صحیح -

كقػؼ  یصػحٌ  ت فػبلتككف العیف مممككػة أك بحكميػا أف  یعتبر :1516مس لة 
بقرىػا كقؼ إبػؿ الصػدقة كغنميػا ك  ة قبؿ حیازتيات كیجكز المباحات األصمیٌ ك   الحرٌ 

كػاف الكاقػؼ ىػك الحػاكـ ك  ةإذا اقتضػتو المصػمحة العاٌمػ تعػالیمف سيـ سػبیؿ اهلل 
 .أك المأذكف مف قبمو الشرعيٌ 

 الغیػػر  قػػة لحػػؽٌ تكػػكف متعمٌ  ال فػػي العػػیف المكقكفػػة أف یعتبػػر  :1517مســ لة 

كقػػػؼ العػػػیف  ت فػػػبل یصػػػحٌ ؼ الناقػػػؿ أك مػػػا بحكمػػػو فیيػػػابحیػػػث یمنػػػع مػػػف التصػػػرٌ 
 يا. المرىكنة قبؿ فكٌ 

ا یمكػف االنتفػاع بيػا تكػكف مٌمػ في العػیف المكقكفػة أف یعتبر  :1518مس لة 
نحكىػػا كالفكاكػػو ك  كقػػؼ األطعمػػة كالخضػػر  ت فػػبل یصػػحٌ ان بيػػا مػػع بقائيػػامعتػػدٌ ة مػػدٌ 
ا مٌمػػػ نحكىمػػػا لمشػػػـٌ كقػػػؼ الػػػكرد كالریحػػػاف ك  ال بػػػاتبلؼ عینػػػو ك نفػػػع فیػػػو إاٌل  ا المٌمػػػ
 یصػػػحٌ  بلنت فػػػبلیكػػكف االنتفػػػاع بيػػػا محٌمػػػ أف  لفتػػػرة قصػػػیرةت كمػػػا یعتبػػػر یبقػػى إاٌل  ال

ػ ت القمار ـ كآالت الميك المحرٌ آال كقؼ ا یحػـر االنتفػاع بػوت نحكىػا مٌمػباف ك مٍ كالص 
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ة لحمػؿ كقػؼ الداٌبػ یصػحٌ  مػة فػبلتكػكف المنفعػة المقصػكدة بػالكقؼ محمٌ  أف كیعتبر 
 .اف لحرزىا أك بیعياأك الدكٌ  الخمر 

ا یمكػػػف ة الكقػػػؼ أف تكػػػكف العػػػیف مٌمػػػفػػػي صػػػحٌ  ال یعتبػػػر  :1519مســـ لة 
المممػػػكؾ فػػػي اليػػػكاء  ر رد أك الطیػػػت فػػػاذا كقػػػؼ الجمػػػؿ الشػػػاقبضػػػيا حػػػاؿ الكقػػػؼ

 .الكقؼ ؽ القبض بعده صحٌ تحقٌ ك 
 لػػدكر اة كقػػؼ الثیػاب كاألكانػػي كالفػػرش ك ال إشػكاؿ فػػي صػػحٌ  :1521مســ لة 

الحیكانػػات إذا كػػاف ینتفػػع بيػػا فػػي  ؾکػػذلالسػػبلح ك كالبسػػاتیف كاألراضػػي كالكتػػب ك 
ك أك الصػكؼ أ أك الشػعر   الرككب أك الحمؿ أك كاف ليا نماء مػف المػبف أك الػكبر

إذا   الػػدنانیركقػػؼ الػػدراىـ ك  مػػةت كیجػػكز ا لػػو منفعػػة محمٌ كػػذا غیرىػػا مٌمػػذلػػؾ ك  غیػػر 
ففیػػػػو إشػػػػكاؿ  ا كقفيػػػػا لحفػػػػظ االعتبػػػػار أٌمػػػػكهت ك نحػػػػكػػػػاف ینتفػػػػع بيػػػػا فػػػػي التػػػػزییف ك 

 یترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیو. الك 
 ة مثػػػؿ الثمػػػر مػػػف المنفعػػػة العینٌیػػػ المػػػراد مػػػف المنفعػػػة أعػػػـٌ  :1521مســـ لة 

 .ة مثؿ الرككب كالحرث كالسكنى كغیرىاالمنفعة الفعمیٌ كنحكىما ك  كالمبف
لبلنتفػاع حػاؿ  ال یشترط في العیف المكقكفػة أف تكػكف محػبٌلن  :1522مس لة 

كقػػؼ الشػػجرة قبػػؿ  ة فیصػػحٌ لػػك بعػػد مػػدٌ بػػؿ یكفػػي ككنيػػا معرضػػان لبلنتفػػاع ك الكقػػؼ 
 .حمؿ عمیياتقكل عمى الرككب أك ال ة الصغیرة قبؿ أفككقؼ الدابٌ  تثمر  أف

 الفصل الخامس
 في شرائط الموقوف عمیه

 : مكریشترط في المكقكؼ عمیو أي  :1523مس لة 
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د بػػػػیف شػػػػیئیف أك أشػػػػیاء مثػػػػؿ أحػػػػد ت فػػػػاذا كقػػػػؼ عمػػػػى المػػػػردٌ التعیػػػػیف :لاألوّ 
ت نعػـ إذا كقػؼ عمػى یصػحٌ  لمشػيدیف أك أحػد الكلػدیف مػثبلن لػـالمسػجدیف أك أحػد ا

 .صحٌ  مكر الجامع بیف أمریف أك أي 
الكقػػػؼ عمػػػػى  حػػػاؿ الكقػػػؼ فػػػبل یصػػػحٌ  : كجػػػكده فػػػي الكقػػػؼ الخػػػاٌص الثـــاني

ذم مػات أك ت كما إذا كقؼ عمى زیػد الػالمعدكـ حالو سكاء أكاف مكجكدان قبؿ ذلؾ
ا إذا كػػػاف حمػػػبلن أٌمػػػیقػػػؼ عمػػػى كلػػػده الػػػذم سػػػیكلدت ك  یكجػػػد بعػػػد الكقػػػؼ مثػػػؿ أف

تضػػػى فػػػبل یتػػػرؾ مراعػػػاة مق إشػػػکاؿالكقػػػؼ  صػػػٌحةینفصػػػؿ حػػػیف الكقػػػؼ ففػػػي  لػػػـ
لمعػػػػدكـ تبعػػػػان لممكجػػػػكد بالفعػػػػؿ ت نعػػػػـ إذا كقػػػػؼ عمػػػػى الحمػػػػؿ أك ااالحتیػػػػاط فیػػػػو

 یجعؿ طبقة ثانیة أك مساكیان لممكجكد في الطبقة بحیث لك كجػد لشػاركو صػحٌ  بأف
 .عمى أكالد أكالدىـ كىكذا َـّ ثي  عمى أكالدىـ َـّ ثي  كما إذا كقؼ عمى أكالده

عمػػى مػػف سػػیكجد عمػػى  َـّ ثيػػ إذا كقػػؼ عمػػى أكالده المكجػػكدیف :1524مســ لة 
 .صحٌ مان عمى المكجكدیف یككف بعد كجكده مقدٌ  أف

اج أك عػػالـ البمػػد أك نحػػك إذا كقػػؼ عمػػى الزائػػریف أك الحٌجػػ :1525مســ لة 
 تكجػػد فػػي كقػػت آخػػر  الة التػي تكجػػد ليػػا أفػػراد فػػي كقػت ك ذلػؾ مػػف العنػػاكیف العاٌمػػ

ف صػػحٌ  مػػثبلن عمػػى فقػػراء البمػػد بسػػتانان ت فػػاذا كقػػؼ یكػػف لػػو فػػرد حػػیف الكقػػؼ لػػـ كا 
و لػػك كمػػا أٌنػػ تالكقػػؼ فػػي البمػػد لكػػف سػػیكجد صػػحٌ  یكػػف فػػي زمػػاف الكقػػؼ فقیػػر  كلػػـ

یبطؿ الكقؼ فػي فتػرة عػدـ كجػكده بػؿ ىػك بػاؽ  كجد لـ َـّ ثي  یكجد ـل َـّ ثي  كاف مكجكدان 
ف إلػى أف كد الفقیػر ػػػدـ كجػػػفي زماف ع هتو فیحفظ ثمر عمى كقفیٌ  یمكػف  لػـ یكجػد كا 

 .بیع كحفظ ثمنو إلى ذلؾ الزماف حفظو بعینو
إعانػػػة عمػػػى المعصػػػیة  مػػػا فیػػػومػػػة ك یكػػػكف مػػػف الجيػػػات المحرٌ  ال أف :الثالـــث



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼعػ 

شػػػراء آالت كنسػػػخ كتػػب الضػػبلؿ كنشػػرىا كتدریسػػيا ك  مػػر شػػرب الخكفعػػؿ الزنػػا ك 
 .ـ كنحك ذلؾالميك المحرٌ 
 .مةفي الجيات المحمٌ  كقؼ المسمـ عمى الكافر  یجكز  :1526مس لة 
عمػػى  مػػا یصػػحٌ الكقػػؼ عمیػػو ك  یصػػحٌ  ال إذا كقػػؼ عمػػى مػػا :1527مســ لة 

لثػػانيت ة ابالنسػػبة إلػػى حٌصػػ صػػحٌ ؿ ك ة األكٌ نحػػك التشػػریؾ بطػػؿ بالنسػػبة إلػػى حٌصػػ
ف ف كاف مػؤخٌ ك  رأسان  بطؿ مان ؿ مقدٌ كاف عمى نحك الترتیب فاف كاف األكٌ  كا  ران كػاف ا 

 .ـه كما تقدٌ یبطؿ فیما بعدالكقؼ عمیو ك  فیما یصحٌ  فیصحٌ  مف المنقطع اآلخر 
 یصػػحٌ  ال مػػاعمػػى  َـّ ثيػػ الكقػػؼ عمیػػو یصػحٌ  إذا كقػػؼ عمػػى مػػا :1528مســ لة 
فػي  الكقػؼ عمیػو كػاف مػف المنقطػع الكسػط فیصػحٌ  یصػحٌ  عمػى مػا َـّ ثيػ الكقؼ عمیو

 . ى في األخیرعده مطمقان حتٌ یبطؿ فیما بؿ ك األكٌ 

 الفصل السادس
 ینفي بیان المراد من بعض عبارات الواقف

تػػػو بفقػػػراء ممٌ  إذا كقػػػؼ عمػػػى الفقػػػراء أك فقػػػراء البمػػػد اخػػػتٌص  :1529مســـ لة 
یعطػػؼ عمػػػى  ف الكنحمتػػو لػػك كجػػدت قرینػػة عمػػى االختصػػػاص كمػػا لػػك كػػاف مٌمػػ

مػػػف أىػػػؿ  ا مطمقػػػان أك مػػػع كجػػػكد فقیػػػر أىػػػؿ نحمتػػػو كمذىبػػػو إٌمػػػ الفقػػػراء مػػػف غیػػػر 
ة و السػػائد فػػي أتبػػاع مختمػػؼ األدیػػاف كالمػػذاىب فػػي غالػػب األزمنػػنحمتػػوت كمػػا لعٌمػػ

الكقػػؼ بفقػػراء المسػػممیف  كاألمكنػةت كعمیػػو فمػػك كػػاف الكاقػػؼ مػف المسػػممیف اخػػتٌص 
ف كػػاف الكاقػػؼ مػػف بعػػض  كلػػك كػػاف مػػف الیيػػكد أك النصػػارل اخػػتٌص  بفقػػرائيـ كا 

 .بأىؿ فرقتو كمذىبو ؽ كالمذاىب اختٌص رى الفً 
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ة إذا كقػػؼ عمػػى فقػػراء البمػػد أك فقػػراء القریػػة أك فقػػراء المحٌمػػ :1531مســ لة 
اصػػيـ لیمػػـز االسػػتیعابت يػػا ممػػؾ ألشخيػػـ مصػػرؼ لمنافعػػو ال أنٌ منػػو أنٌ  ر فالظػػاى

بيػػػا مػػػنيـ فضػػػبلن عػػػف اسػػػتیعابيـ  یجػػػب تكزیعيػػػا عمػػػى جماعػػػة معتػػػدٌ  كعمیػػػو فػػػبل
باعيػػات كمػػا لػػك كانػػت منػػافع جمیعػػانت نعػػـ لػػك كانػػت ىنػػاؾ قرینػػة عمػػى ذلػػؾ لػػـز اتٌ 

كاحػػد مػػنيـت  ؼ كػػؿٌ ة مصػػر ما مػػع قٌمػػسػػیٌ  كثیػػرة كالمكقػػكؼ عمػػیيـ قمیمػػكف الالكقػػؼ 
ع فػػي المصػػرؼ حسػػبما تقتضػػیو القرینػػةت كلػػك كانػػت مػػف التكٌسػػ حینئػػذو  دَّ بيػػ و الفاٌنػػ

ف ى الغػػائبیف مػػنيـ تعػػیٌ قرینػػة عمػػى إرادتػػو االسػػتیعاب كالصػػرؼ عمػػى الجمیػػع حتٌػػ
ة مػػػػػف قيـ عػػػػػزؿ حٌصػػػػیمكػػػػف لغیبػػػػػة بعضػػػػيـ أك لتفػػػػرٌ  لػػػػـ فػػػػػاف تالعمػػػػؿ بمكجبيػػػػا

ذا شؾٌ ى زماف التمكٌ تو إلیو إلف مف إیصاؿ حصٌ یتمكٌ  لـ  في عػددىـ اقتصػر  فت كا 

 .التفتیش كالفحص استحبابان  األحكطك  عمى األقؿٌ 
تػي أك أصػػيارم أك یٌ عمػى أكالدم أك ذرٌ ىػذا كقػؼ إذا قػاؿ: ) :1531مسـ لة 

منػػػو العمػػػكـ فیجػػػب فیػػػو  ر فالظػػػاى (أرحػػػامي أك تبلمػػػذتي أك مشػػػایخي أك جیرانػػػي
 .االستیعاب

اف لمػػف یعتقػػد الكاقػػؼ إسػػبلموت مسػػممیف كػػإذا كقػػؼ عمػػى ال :1532مســ لة 
ف أقػرٌ  فبل ـٌ   یدخؿ في المكقكؼ عمیيـ مػف یعتقػد الكاقػؼ كفػره كا   بالشػيادتیفت كیعػ

مجػػانیف كالسػػفياء كال كالصػػغار  نػػاث كالكبػػار كاإل جمیعػػان الػػذككر الكقػػؼ المسػػممیف 
 .اؽكالعدكؿ كالفسٌ 

مؤمنػان فػي  الكقؼ بمػف كػاف إذا كقؼ عمى المؤمنیف اختٌص  :1533مس لة 
ة مػف ثني عشػریٌ بػاإلالكقػؼ  ان اخػتٌص ثنػي عشػریٌ إاعتقاد الكاقؼت فاذا كػاف الكاقػؼ 

فػػػػرؽ بػػػػیف الرجػػػػاؿ كالنسػػػػاء كاألطفػػػػاؿ كالمجػػػػانیف كال بػػػػیف العػػػػدكؿ  ةت كالاإلمامٌیػػػػ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾعػ 

ا إذا كػػاف الكاقػػؼ عمػػى عمػػى الشػػیعةت كأٌمػػ اؽت ككػػذا إذا كقػػؼ االثنػػا عشػػرمٌ كالفٌسػػ
منػػو العمػػكـ  الظػػاىر  فٌ إ :مػػف الشػػیعة فقػػد یقػػاؿ خػػر ؽ األي رى الًفػػ الشػػیعة مػػف بعػػض

( بػػبل فصػػؿت كلكػػف عمیػػو السػػبلـ) ف یعتقػػد الخبلفػػة لعمػػيٌ تبػػاع فرقتػػو كغیػػرىـ مٌمػػأل
 .  ة لویٌ كمٌ   ال

فػالمراد منػو   إذا كقؼ في سبیؿ اهلل تعالى أك فػي كجػكه البػرٌ  :1534مس لة 
 .یككف قربة كطاعة ما

أك أقاربػو فػالمرجع فیػو العػرؼت ككػذا إذا كقؼ عمػى أرحامػو  :1535مس لة 
إذا كقؼ عمى األقرب فاألقرب مػا لػـ تقػـ قرینػة عمػى إرادتػو الترتیػب كفػؽ طبقػات 

اٌل   .باعيا لـز اتٌ اإلرث كا 
نثػػى كالخنثػػىت نعػػـ كاألي  إذا كقػػؼ عمػػى أكالده اشػػترؾ الػػذكر  :1536مســ لة 

بػػو  تٌص اخػػ لػػبعض الػػببلد خصػػكص الػػذكر  إذا كػػاف المفيػػكـ فػػي العػػرؼ الخػػاٌص 
 .ذا كقؼ عمى أكالده كأكالد أكالدهنثىت ككذا الحاؿ إدكف األي 

خػكة لػؤلب كة لؤلبػكیف كاإلخػإذا كقػؼ عمػى إخكتػو اشػترؾ اإل :1537مس لة 
ةت ككذا إذا كقؼ عمػى أجػداده اشػترؾ األجػداد ألبیػو فقط بالسكیٌ  ـٌ خكة لؤلي فقط كاإل

األعمػػػػاـ  اؿ فانػػػػو یعػػػػـٌ وت ككػػػػذا إذا كقػػػػؼ عمػػػػى األعمػػػػاـ أك األخػػػػك ٌمػػػػكاألجػػػػداد ألي 
خػػكة أكالدىػػـ كال یشػػمؿ الكقػػؼ عمػػى اإل ككػػذلؾ األخػػكاؿ كال ـٌ لؤلبػػكیف كلػػؤلب كلػػؤلي 

ات كأخكاليمػا كالعٌمػ ـٌ الكقؼ عمى األعماـ كاألخػكاؿ أعمػاـ األب كاألي  األخكات كال
 .مطمقان كالخاالت كذلؾ

ذا كقؼ عمى ذرٌ  إذا كقؼ عمى أبنائو لـ :1538مس لة  تػو یٌ تدخؿ البناتت كا 
 .كغیره بيٌ مٍ نثى كالصي كاألي  دخؿ الذكر 
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 (اتعػػػػاقبكا كتناسػػػػمك  إذا قػػػػاؿ: )ىػػػػذا كقػػػػؼ عمػػػػى أكالدم مػػػػا :1539مســــ لة 
ذا قػػػػاؿ: ) فالظػػػاىر  ( ا كقػػػػؼ عمػػػػى أكالدم األعمػػػػى فػػػػاألعمىىػػػذمنػػػػو التشػػػػریؾت كا 
ذا قػػػاؿمنػػػو الترتیػػػب فالظػػػاىر  أك ىػػػذا كقػػػؼ عمػػػى أكالدم نسػػػبلن بعػػػد نسػػػؿت ): ت كا 

نػػػػػو لمترتیػػػػػب أك لمتشػػػػػریؾ قػػػػػكالفت ( ففػػػػػي كك ةت أك طبقػػػػػة فطبقػػػػػةطبقػػػػػة بعػػػػػد طبقػػػػػ
 .كالصحیح ىك األٌكؿ

ة تابعػػة لجعػػؿ الكاقػػؼت ان كانػػت الكیفٌیػػإذا كػػاف الكقػػؼ ترتیبٌیػػ :1541مســ لة 
األقػػرب فػػاألقرب إلػػى  یجعػػؿ الترتیػػب بػػیف الطبقػػة السػػابقة كالبلحقػػة كیراعػػى فتػػارةن 

خػػػت خالػػػو تػػػو كال ابػػػف األي و كعمٌ عٌمػػػ یشػػػارؾ الكلػػػد أبػػػاه كال ابػػػف األخ الكاقػػػؼت فػػػبل
طبقػة كأبنػائيـت فػاذا  خرل یجعػؿ الترتیػب بػیف خصػكص اآلبػاء مػف كػؿٌ كخالتوت كأي 

ي اآلبػػاء شػػارؾ األكالد أعمػػاميـ مػػثبلنت كیمكػػف أف یجعػػؿ الترتیػػب عمػػى نحػػك تػػكفٌ 
 .الكقكؼ عمى حسب ما یقفيا أىميا فٌ عت فابى تَّ كیي  آخر 

ذا مػػػات  أكالدم طبقػػػة بعػػػد طبقػػػة عمػػػى تلػػػك قػػػاؿ: )كقفػػػ :1541مســـ لة  كا 
أحدىـ كکاف لو كلد فنصیبو لكلده( فمك مات أحدىـ كلو كلد یکػكف نصػیبو لكلػدهت 

ذا مػػػات مػػػف ال  ـ النصػػػیب بیػػػنيـ عمػػػی الػػػرؤكستد الكلػػػد یقٌسػػػكلػػػك تعػػػدٌ  كلػػػد لػػػو كا 
 .  ـ فیو الكلد الذم أخذ نصیب كالدهیشاركي فنصیبو لمف كاف في طبقتو كال

د المكقػػػكؼ عمیػػػو بػػػیف عنػػػكانیف أك شخصػػػیف فػػػاف تػػػردٌ إذا  :1542مســـ لة 
يء فيػػك ػتصػػادؽ العنكانػػاف فػػي مػػكرد أك أمكػػف التصػػالح بػػیف الشخصػػیف عمػػى شػػ

اٌل  ذا شػػػؾٌ كا  فػػػاف كػػػاف ىنػػػاؾ  أك تشػػػریكيٌ  و ترتیبػػػيٌ فػػػي الكقػػػؼ أٌنػػػ  أقػػػرع بینيمػػػات كا 
فإطػبلؽ فػي عبػارة الكاقػ یكػف فیيػا إطػبلؽ أعطػي  لػـ ؼ كػاف مقتضػاه التشػریؾ كا 

أمكػػف التصػػالح  دة فػػافة المػػردٌ ا الحٌصػػتيـت كأٌمػػـ حٌصػػلمرتبػػة المحتممػػة التقػػدٌ أىػؿ ا
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اٌل  نيمػػا فتعطػػى مػػف خرجػػت القرعػػة بی عى رً ٍقػػ أي بیػػنيـ كبػػیف مػػف بعػػدىـ بشػػأنيا فيػػك كا 
 .باسمو

 - بحسػػب الغالػػب - منػػو إذا كقػػؼ عمػػى العممػػاء فالظػػاىر  :1543مســ لة 
 .كاليندسة كالجغرافیا كنحكىـنجكـ كال یشمؿ عمماء الطبٌ  عمماء الشریعة فبل

ذا كقػػػػؼ عمػػػػى أىػػػػؿ بمػػػػد اخػػػػتٌص ك  یشػػػػمؿ  بػػػػالمكاطنیف كالمجػػػػاكریف مػػػػنيـ كال ا 
ف  .ة فیونككا إقامة مدٌ  المسافریف كا 

إذا كقػؼ عمػى مسػجد أك مشػيد صػرؼ نمػاؤه فػي مصػالحو  :1544مسـ لة 
نػػػارة ككػػنس كنحػػػك ذلػػػؾ مػػػف مصػػالحوت كفػػػي جػػػكاز  مػػف تعمیػػػر  إعطػػػاء  كفػػػرش كا 

مقتضػػػػػی مراعػػػػػاة معػػػػػو یتػػػػػرؾ  ال - نمػػػػػاء إلمػػػػػاـ الجماعػػػػػة إشػػػػػكاؿيء مػػػػػف الػشػػػػػ
یشػػػػمؿ ذلػػػؾ فیعطػػػى منػػػػو  تكػػػكف ىنػػػاؾ قرینػػػػة عمػػػى إرادة مػػػا  أفإاٌل  - االحتیػػػاط

 .حینئذو 
صػػػرؼ فػػػي إقامػػػة  (عمیػػػو السػػػبلـ)إذا كقػػػؼ عمػػػى الحسػػػیف  :1545مســـ لة 

عزائو مف أجرة القارئ كمػا یتعػارؼ صػرفو فػي المجمػس لممسػتمعیف مػف طعػاـ أك 
 فػرؽ بػیف إقامػة ت كال(عمیػو السػبلـ)هت كاألحػكط األكلػى إىػداء ثػكاب ذلػؾ إلیػو غیر 

ف فػػي المسػجد أك الحػػـر أك  (عمیػػو السػبلـ)لعزائػو  یعطػى الػػذاكر  مجمػس لمعػػزاء كا 
إلػػى إقامػػة  (عمیػو السػػبلـ)ذلػػؾت ىػػذا مػع انصػػراؼ الكقػػؼ عمیػػو  الصػحف أك غیػػر 

اٌل   (ى اهلل عمیػػو كآلػػوصػػمٌ ) لنبػػيٌ سػػیأتي فػػي الكقػػؼ عمػػى ا عمیػػو مػػا  جػػرلعزائػػوت كا 
 .(عمیيـ السبلـ)ة كاألئمٌ 

ػیصػرؼ عمػى مٌیػ إذا كقؼ عمى أف :1546مس لة  فػي  ؼى رً ت أك أمػكات صي
ذا احتمػؿ اشػتغاؿ خركیٌ مصالحيـ األي  ة مف الصدقات عنيـ كفعؿ الخیرات ليػـت كا 
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 .تيـة صرؼ أیضان في إفراغ ذمٌ ة أك الشرعیٌ تيـ بالدیكف العرفیٌ ذمٌ 
عمػیيـ )ة كاألئٌمػ (ى اهلل عمیػو كآلػوصػمٌ ) إذا كقؼ عمى النبػيٌ  :1547مس لة 

عػبلء شػأنيـ كاقامػة المجػالس لػذكر  (السبلـ فضػائميـ  صرؼ في إحیػاء ذكػرىـ كا 
بمقػػػػاميـ  ر ا یكجػػػػب التبٌصػػػػبلمػػػػاتيـ كنحػػػػك ذلػػػػؾ مٌمػػػػكمنػػػاقبيـ ككفیػػػػاتيـ كبیػػػػاف ظى 

فػرؽ بػیف إمػاـ  ت كال(عمیيـ السػبلـ)الرفیعت كاألحكط األكلى إىداء ثكاب ذلؾ إلیيـ
 كآبائو الطاىریف. (فرجو الشریؼتعالی ؿ اهلل عجٌ )العصر 

كالد أكالدهت العمػػػػػػػكـ أل إذا كقػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى أكالده فالظػػػػػػػاىر  :1548مســـــــ لة 
ف  .  سفمكا كأكالدىـ كا 
م كأكالد ىػذا كقػؼ عمػى أكالدم فػاذا انقػرض أكالدإذا قاؿ: ) :1549مس لة 

ػع ان كقفػ کػاف( أكالدم فيك عمى الفقػراء غیػرىـ عمػى التشػریؾت یف ك بیٌ مٍ مػى أكالده الصي
رض أكالد أكالدم فيػػك ىػػذا كقػػؼ عمػػى أكالدم فػػاذا انقرضػػكا كانقػػككػػذا إذا قػػاؿ: )

 .  عمى الفقراء(
ليػـ االنتفػاع  ( جػاز كقػؼ عمػى أكالدم إذا قػاؿ: )ىػذه الػدار  :1551مس لة 
ف  ف مػفمكا بینيـ ما یحصمك السكف فیيا كأف یؤجركىا كیقسٌ  منيا بغیر  األجػرةت كا 

یؤجركىػػػا  ليػػػـ أف یجػػػز  كقػػػؼ عمػػػى أكالدم لیسػػػكنكا فیيػػػا( لػػػـ دار ىػػػذه الػػػقػػػاؿ: )
یػػرد  نتفػػاع منيػػا بالسػػكنى فقػػطت فمػػف لػػـاال مػػنيـ حػػؽٌ  كیقتسػػمكا األجػػرةت بػػؿ لكػػؿ  

ف أراده الجمیػػػػػع ػشػػػػػ السػػػػػكنى فػػػػػبل سػػػػػعت لػػػػػذلؾ سػػػػػكنكا جمیعػػػػػان فػػػػػاف اتٌ يء لػػػػػوت كا 
ف ي كمػػع عدمػػو أك المتػكلٌ  حػد فػػالمرجع نظػػر كا كا فػػي تعیػیف المسػػكف لكػػؿٌ تشػاحٌ  كا 
 .ح فالمرجع القرعةفو لفقداف المرجٌ تكقٌ 

ف امتنػػػع بعضػػػيـ عػػػف السػػػكنى حینئػػػذو  یيػػػا كلػػػیس لمبػػػاقیف االسػػػتقبلؿ ف جػػػاز  كا 
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فػعمیيـ شػ سػع لسػكنى الجمیػع اقتسػمكىا بیػنيـ یكمػان فیكمػان تتٌ  لػـ يء لصػاحبيـت كا 
ف أك كا فػػالحكـ كمػػا سػػبؽ فػػي ذلػػؾ كتشػػاحٌ اختمفػػكا  شػػيران فشػػيران أك سػػنة فسػػنةت كا 

 .توبالنسبة إلى حصٌ  كلیس لبعضيـ ترؾ السكنى كالمطالبة باألجرة حینئذو 
 مػػػف أكالدمت أك ذكػػػكر  ىػػػذا كقػػػؼ عمػػػى الػػػذككر إذا قػػػاؿ: ) :1551مســـ لة 

كال  لػػػذككر مػػػف ا بالػػػذككر  ( اخػػػتٌص نسػػػبلن بعػػػد نسػػػؿت أك طبقػػػة بعػػػد طبقػػػةأكالدم 
 .  ناثاإلمف  یشمؿ الذككر 

  ( فالظػاىرخػكتي نسػبلن بعػد نسػؿإذا قػاؿ: )ىػذا كقػؼ عمػى إ :1552س لة م
 .ناثكاإل العمكـ ألكالدىـ الذككر 

( كػػػػاف أكالد أكالدم َـّ ثيػػػػ ىػػػػذا كقػػػػؼ عمػػػػى أكالدمإذا قػػػػاؿ: ) :1553مســــ لة 
ػػ یكػػكف بػػیف أكالد أكالده كأكالدىػػـ ترتیػػب  كأكالدىػػـ كال یفبیٌ مٍ الترتیػػب بػػیف أكالده الصي

 .التشریؾعمى نحك  بؿ الحكـ بینيـ
ككػػػذا إذا  تالتنصػػیؼ إذا كقػػؼ عمػػػى زیػػد كالفقػػراء فالظػػػاىر  :1554مســ لة 

أكالد زیػد كأكالد  ىػذا كقػؼ عمػىأك قػاؿ: ) (قؼ عمى زید كأكالد عمركىذا ك قاؿ: )
 .أك قاؿ: )ىذا كقؼ عمى العمماء كالفقراء( (عمرك

أىػػػؿ  ر االختصػػػاص بغیػػػ فالظػػػاىر  ار إذا كقػػػؼ عمػػػى الػػػزكٌ  :1555مســـ لة 
لمزیارةت كفي ككنػو كػذلؾ إذا قػاؿ: )ىػذا كقػؼ عمػى  ف یأتي مف الخارجالمشيد ممٌ 
 االحتیاط.مقتضی فبل یترؾ مراعاة  ( إشكاؿالمشيد مف یزكر 

مػػف أىػػؿ  - مػػثبلن  - لػػك كقػؼ عمػػى المشػػتغمیف فػػي النجػؼ :1556مســ لة  
تغاؿ بػػؿ مػف ذلػؾ البمػػد إلػى النجػػؼ لبلشػ بمػف ىػػاجر  یخػػتٌص  كمبنػػاف لػـ بمػد آخػر 

 ف كلػػدكا فػػي النجػػػؼ كصػػاركا مشػػتغمیف فیيػػات كىػػؿ یعػػػـٌ أكالد الميػػاجریف مٌمػػ یعػػـٌ 
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الشػػمكؿ  ، األصػػحٌ  ؿ أـ الضػػان عػػف بمػػده األكٌ المشػػتغؿ الػػذم جعمػػو كطنػػان لػػو معر 
 .مع صدؽ نسبتو إلیو عرفان 

 الفصل السابع
 أحكام الوقفبقّیة في 

 غیػػػره التبػػػدیؿ كالتغییػػػر لمكاقػػػؼ كال ل یجػػكز  الكقػػػؼ ال إذا تػػػـٌ  :1557مســـ لة 

دخػػاؿ أجنبػػيٌ  خػػراج بعضػػيـ منػػو كا   فػػي المكقػػكؼ عمیػػو بنقمػػو مػػنيـ إلػػى غیػػرىـ كا 
 تفیصػػحٌ ا إذا اشػػترط إدخػػاؿ مػػف شػػاء معيػػـ یشػػترط ذلػػؾت كأٌمػػ عػػنيـ معيػػـ إذا لػػـ

ذا لػػـ كحینئػػذو  مػػات بقػػي الكقػػؼ  إلػػى أف یػػدخؿ أحػػدان  إذا أدخػػؿ غیػػرىـ معيػػـ نفػػذ كا 
ذا اعمى حالو األي   .أیضان  صحٌ شترط إخراج بعضيـ كلىت كا 
إذا اشػػترط الكاقػػؼ شػػرطان فػػي المكقػػكؼ عمیػػو كمػػا إذا كقػػؼ  :1558مســ لة 

ذا  المدرسػػة عمػػى الطمبػػة العػػدكؿ أك المجتيػػدیف ففقػػد الشػػرط خػػرج عػػف الكقػػؼت كا 
د فػػي المیػػؿ اشػػترط عمیػػو شػػرطان كمػػا إذا كقػػؼ عمػػى الطمبػػة كاشػػترط عمػػیيـ التيٌجػػ

و یجػب عمیػو د خػرج عػف الكقػؼ ال أٌنػمك ترؾ التيجٌ مرجعو إلى ذلؾ أیضانت ف کاف
ف كاف عاصیان د تكمیفان بحیث لك تركو بالتيجٌ   .قى مشمكالن لمكقؼ كا 

أك التػػػػرمیـ  إذا احتاجػػػػت األمػػػػبلؾ المكقكفػػػػة إلػػػػى التعمیػػػػر  :1559مســــ لة 
مػػؿ یصػػرؼ فیيػػا عي  ف الكاقػػؼ ليػػا مػػاألجػػؿ بقائيػػا كحصػػكؿ النمػػاء منيػػا فػػاف عػػیٌ 

اٌل  ذا احتػاج  مان عمػى حػؽٌ ف نمائيا كجكبان مقػدٌ  صرؼ معمیو كا  المكقػكؼ عمػیيـت كا 
ف أدٌ  ؾكجػب کػذلیبؽ لمبطػكف البلحقػة  أك الترمیـ بحیث لكاله لـ لتعمیر إلى ا ل كا 

 .إلى حرماف البطف السابؽ
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أك التػػػرمیـ كلػػػـ یكػػػف كجػػػو  إذا احتػػػاج الكقػػػؼ إلػػػى التعمیػػػر  :1561مســـ لة 
یكػػكف مػػدینان  عمیػػو فػػبل لػػو بمػػا ىػػك متػػكؿٌ  یقتػػرض ي أفلممتػػكلٌ  ؼ فیػػو یجػػكز رى ٍصػػیي 

ا یرجػػع إلػػػى مٌمػػػ م دینػػو ىػػذا الكالیػػة عمػػػى الكقػػؼت فیػػػؤدٌ بشخصػػو بػػؿ بمالػػػو مػػف 
ةت كلػك صػػرؼ مػف مالػػو مػػف أمكالػو الخاٌصػػ قػؼ كمنافعػو أك منػػافع مكقكفاتػو الالك 

 .ـمرجعو إلى ما تقدٌ  لو ذلؾ فافٌ  جاز  ا ذكر في تعمیره بقصد االستیفاء ممٌ 
حػػیف إجػػراء الكقػػؼ  المكجػػكد عمػػى النخػػؿ أك الشػػجر  الثمػػر  :1561مســ لة 

عمى ممؾ مالكيا كال یككف لممكقكؼ عمیػوت ككػذا الحمػؿ المكجػكد حػیف كقػؼ  باؽو 
أك  د مػف الثمػر ة كالمبف كالصكؼ المكجكداف حیف كقؼ الشاةت ككذا مػا یتجػدٌ الدابٌ 

 یعتبػػر  ض فیمػػابعػػد إنشػػاء الكقػػؼ كقبػػؿ القػػبالحمػػؿ أك المػػبف أك الصػػكؼ كنحكىػػا 

 ؾشػار ؽ الكقػؼ الثمػرة أك نحكىػا بعػد تحٌقػ توت نعـ إذا اكتمػؿ نمػكٌ القبض في صحٌ 
ناء ذلػػؾ عػػف تكػػف قرینػػة عمػػى اسػػتث لػػـ كؼ عمػػیيـ الكاقػػؼ فیيػػا بالنسػػبة مػػاالمكقػػ

 .منافع العیف المكقكفة
محصػػكرة  إذا جيػػؿ المكقػكؼ عمیػو فػػاف كانػت الشػػبية غیػر  :1562مسـ لة 

 ف ال یكػػػكف المصػػػرؼت كاألحػػػكط لزكمػػػان أمػػػف كجػػػكه البػػػرٌ  صػػػرفو فػػػي كجػػػوو   جػػػاز
یكػػكف احتمػػاؿ ككنػػو مصػػرفان أضػػعؼ مػػف  ال خارجػػان عػػف أطػػراؼ الشػػبيةت بػػؿ كأف

ا إذا كانػػت الشػػبية محصػػكرة فػاف كانػػت أطرافيػػا عنػػاكیف متصػػادقة فػػي غیػرهت كأٌمػػ
الكقػػؼ كقػػؼ عمػػػى  أفٌ   یػػدرً  صػػرؼ المػػاؿ فػػي المجمػػػع كمػػا إذا لػػـ فالجممػػة تعػػیٌ 

و كقػؼ عمػى العممػاء أٌنػ  یػدرً  أك عمى خصكص العدكؿ منيـ أك لػـ ماء مطمقان العم
كلػػى عمػػػى العممػػػاء العػػدكؿ كفػػػي الصػػػكرة و یصػػرؼ فػػػي الصػػػكرة األي أك الفقػػراء فاٌنػػػ

 .  الفقراءالثانیة عمى العمماء 
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ف كانػت المحػػتمبلت متباینػة كمػػا إذا لػـ یػػدرً ك  الكقػؼ كقػػؼ عمػى المسػػجد  أفٌ   ا 
نسػبلن بعػد نسػؿ  و كقػؼ لزیػد كأكالده الػذككر أك أٌنػ سػجد اآلخػر أك عمى الم الفبلنيٌ 

الرجػػػػكع إلػػػػى القرعػػػػة كیراعػػػػى فػػػػي عػػػػدد السػػػػياـ درجػػػػػة  فعػػػػیَّ تى أك لعمػػػػرك كػػػػذلؾ 
 .في جمیع األطراؼ - ة كضعفان قكٌ  - االحتماؿ

اٌل  یعتبػػر  و فیمػػا إذا لػػـىػػذا كٌمػػ  فػػي المصػػرؼ التكزیػػع عمػػى نحػػك االسػػتیعاب كا 
 دَّ بيػػ فػػي الجممػػةت ففػػي مػػكارد العنػػاكیف المتصػػادقة ال ذكػػر  ااختمػػؼ الحػػاؿ فیػػو عٌمػػ

مػػكرد االجتمػػاعت كأیضػػان لػػك كػػاف الكقػػؼ عمػػى  مػػف الرجػػكع إلػػى القرعػػة فػػي غیػػر 
د فػػي الشػػبية المحصػػكرة ىػػك ة المنػػافع فػػالمرجع فیػػو عنػػد التػػردٌ نحػػك یكجػػب ممكٌیػػ
ؽ تصػػدٌ المحصػػكرة یعامػػؿ مػػع النمػػاء معاممػػة مجيػػكؿ المالػػؾ فی القرعػػة كفػػي غیػػر 

 یجػػػكز  یف مػػػف أطػػػراؼ الشػػػبية كالؽ عمػػػى المسػػػتحقٌ یكػػػكف التصػػػدٌ  أف دَّ بيػػػ بػػػوت كال

 .ؽ عمیيـالتصدٌ  ر ؽ عمى الخارج عنيـ مع تیسٌ التصدٌ 
ؿ مػػف المكقػكؼ عمػیيـ العػیف المكقكفػػة الػبطف األكٌ  جػر إذا آ :1563مسـ لة 

ارة بالنسػػبة اإلجػ تصػحٌ  ة اإلجػارة لػـكانقرضػكا قبػؿ انقضػاء مػدٌ  فػي الكقػؼ الترتیبػيٌ 
ة مػػػف ككػػذا الحكػػـ فػػػي الكقػػؼ التشػػػریكي إذا كلػػد فػػي أثنػػػاء المػػدٌ  تةة المػػػدٌ إلػػى بقٌیػػ

 تصػحٌ ك توت اإلجارة بالنسبة إلػى حٌصػ تصحٌ  و الفانٌ  یشارؾ المكقكؼ عمیو المؤجر 
 تكلػػى كمػػف الشػریؾ فػػي الصػػكرة الثانیػػةباإلجػازة مػػف الػػبطف الثػػاني فػي الصػػكرة األي 

ف كػاف أحػػكط األجػرة كالتو مػف حٌصػػ فیكػكف لممجیػز   یحتػػاج إلػى تجدیػد اإلجػػارة كا 
 .  استحبابان 

ت كنفػػػذت ككػػػذا إذا لمصػػػمحة الكقػػػؼ صػػػحٌ  نعػػػـ إذا كانػػػت اإلجػػػارة مػػػف الػػػكليٌ 
كیكػكف  يػا تصػحٌ كانت لمصمحة البطكف البلحقة إذا كانػت لػو كالیػة عمػى ذلػؾ فانٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؼغػ 

 تيـ مف األجرة.لمبطكف البلحقة حصٌ 
عػػػة لمكقكفػػػة منػػػافع مختمفػػػة كثمػػػرات متنكٌ إذا كانػػػت لمعػػػیف ا :1564مســـ لة 

أك النخػؿ كانػت  كاف الجمیع لممكقكؼ عمیو مع إطبلؽ الكقػؼ فػاذا كقػؼ الشػجر 
ثمرتيمػػػا كمنفعػػػة االسػػػتظبلؿ بيمػػػا كالسػػػعؼ كاألغصػػػاف كاألكراؽ الیابسػػػة كأكمػػػاـ 

 یجػػكز  عمػػى االنفصػػاؿ لممكقػػكؼ عمیػػو كال ا ىػػك مبنػػيٌ سػػیؿ كنحكىػػا مٌمػػالطمػػع كالفى 

 . عمى الكجو الذم اشترطو الكاقؼؼ فیيا إاٌل  لغیره التصرٌ لممالؾ كال
 ى صػػػار سػػػیؿ الخػػػارج بعػػػد الكقػػػؼ إذا نمػػػا كاسػػػتطاؿ حتٌػػػالفى  :1565مســـ لة 

مثمػػػػران  ى صػػػػار فنمػػػػا حتٌػػػ أك قمػػػػع مػػػف مكضػػػػعو كغػػػرس فػػػػي مكضػػػػع آخػػػر  نخػػػبلن 
بیعػو كصػرفو فػػي المكقػكؼ عمیػػوت  یكػكف كقفػان بػػؿ ىػك مػف نمػػاء الكقػؼ فیجػػكز  ال

و شػػػػجرة فاٌنػػػػ ذا قطػػػػع بعػػػض األغصػػػػاف الزائػػػػدة لئلصػػػبلح كغػػػػرس فصػػػار ككػػػذا إ
بیعػو كصػرؼ ثمنػو فػي  از یككف كقفان بؿ یجرم عمیو حكـ نماء الكقؼ مػف جػك  ال

 .مصرؼ الكقؼ
 ة فػبل یجػكز إذا خػرب المسػجد لػـ تخػرج العرصػة عػف الكقفٌیػ :1566مس لة 

ف تعذٌ  ى بطػؿ االنتفػاع فیيػا حتٌػتعمیرهت ككذا إذا خربت القریػة التػي ىػك  ر بیعيا كا 
 . األبدبو إلى 

لمسػػػػػجد بعػػػػػد خرابػػػػػو كػػػػػذلؾ بیػػػػع عرصػػػػػة ا یجػػػػػكز  كمػػػػػا ال :1567مســـــ لة 
كمػػا إذا  - خػػرلإجارتيػػات كلػػك غصػػبيا غاصػػب كاسػػتكفى منيػػا منػػافع أي  یجػػكز  ال

ف كػاف آثمػانت نعػـ لػك تمػػؼ  لػـ - جعميػا مسػكنان أك محػرزان  یكػف عمیػو أجػرة المثػؿ كا 
ثػؿ أك فیؤخػذ منػو البػدؿ مػف الم ضػمنوأك أتمفو شخص  بعض مكقكفاتو تحت یده
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 . القیمة كیصرؼ عمى مسجد آخر
ا مػف كنحكىػ اتكالحسػینیٌ  مػا یكقػؼ عمػى المسػاجد كالمشػاىد :1568مس لة 

االنتفػػػاع بيػػػا باقیػػػة عمػػػى آالت اإلنػػػارة كالتكییػػػؼ كالفػػػرش كشػػػبييا مػػػا داـ یمكػػػف 
ت لػػو كلػػك عػػدٌ الػػذم أي  المحػػؿٌ بیعيػػات فػػاف أمكػػف االنتفػػاع بيػػا فػػي  یجػػكز  حاليػػا ال
ت فػػالفرش ت لػػو بقیػػت عمػػى حاليػػا فػػي ذلػػؾ المحػػؿٌ عػػدٌ ذلػػؾ االنتفػػاع الػػذم أي  بغیػػر 
بقػػي  إذا أمكػػف االنتفػاع بػػو فػي ذلػػؾ المحػؿٌ  أك حسػینٌیةؽ بمسػجد أك مشػػيد المتعٌمػ

   عمى حالو فیو.
یقػػي  ة لكػػف یحتػػاج إلػػى سػػتر عػػف االفتػػراش بػػالمرٌ  كلػػك فػػرض اسػػتغناء المحػػؿٌ 

عنػو  ت كلػك فػرض اسػتغناء المحػؿٌ أك البرد یجعؿ ستران لذلؾ المحؿٌ   مف الحرٌ أىمو 
بقائػػو فیػػو إاٌل یترتٌػػ ة بحیػػث البػػالمرٌ   الضػػیاع كالتمػػؼ یجعػػؿ فػػي ب عمػػى إمسػػاكو كا 
كمػػا لممشػػيد لمشػػيد  خػػر مماثػػؿ لػػوت بػػأف یجعػػؿ مػػا لممسػػجد لمسػػجد آ آخػػر  محػػؿٌ 

 .  ةجعؿ في المصالح العامٌ ة یكف المماثؿ أك استغنى عنو بالمرٌ  آخرت فاف لـ
و ال یمكػػػػف ا لػػػػك فػػػرض أٌنػػػػعمػػػػى حالػػػػوت كأٌمػػػ ىػػػذا إذا أمكػػػػف االنتفػػػاع بػػػػو باقیػػػان 

 ببیعػػو ككػػاف بحیػػث لػػك بقػػي عمػػى حالػػو ضػػاع كتمػػؼ بیػػع كصػػرؼ االنتفػػاع بػػو إاٌل 
یکػكف بشػراء  أفمػع اإلمکػاف لزكمان كاألحكط إف احتاج إلیو  ثمنو في ذلؾ المحؿٌ 
اٌل  مػػػی نيػػػج كقػػػؼ األصػػػؿكقفػػػان عمػػػا یماثمػػػو كجعمػػػو  المصػػػالح  َـّ ثيػػػ  ففػػػي المماثػػػؿكا 

 . ة حسبما مرٌ العامٌ 
 ؿ البسػػػتاف كالػػػدار المسػػجد مػػػف األعیػػاف المكقكفػػػة مثػػ غیػػػر  :1569مســ لة 

د الخػراب المكجػب لػزكاؿ العنػكافت نعػـ إذا كانػت تخرج عػف كصػفيا كقفػان بمجػرٌ  ال
ة بػذىاب العنػػكاف الكقفٌیػػ داـ كػػذلؾ بطمػت ة قائمػة بعنػػكاف ككقػؼ البسػػتاف مػاالكقفٌیػ



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ؾغػ 

كترجػع ممكػػان لمكاقػػؼ كمنػػو إلػى كرثتػػو حػػیف مكتػػوت كىػذا بخػػبلؼ مػػا إذا لػػكحظ فػػي 
العػػػیف  و إذا زاؿ العنػػػكاف فػػػاف أمكػػػف تعمیػػػر مػػػف العػػػیف كالعنػػػكاف فاٌنػػػ الكقػػػؼ كػػػؿٌ 

عادة العنػكاف مػف دكف حاجػة إلػى بیػع بعضػيا كػأف تػؤجٌ  نػة ة معیٌ لمػدٌ  ر المكقكفة كا 
لح شػػخص عمػى تعمیرىػػا أك یصػا ؼ بػدؿ اإلیجػػار رى ٍصػػان كیي بیٌ ٍسػكلػك كانػت طكیمػػة نً 

فنػة لػـز كتعػیٌ تككف لو منافعيا لفتػرة معیٌ  عمى إعادة تعمیرىا عمى أف ؼ تكٌقػ فت كا 
 نو أیضان.تعیٌ لزكمان حكط الباقي فاأل عمى بیع بعضيا لیعمر  إعادة عنكانيا

 آخػػػر  رصػػػتيا بكجػػػوو مكػػػف اسػػػتنماء عاعػػػادة العنػػػكاف إلیيػػػا مطمقػػػان كأ ر ف تعػػػذٌ كا  

 يا ممػؾ آخػر بثمن شتری  ف یي حینئذو ألزكمان حكط یمكف بیعت كاأل ت كاف لـؾتعٌیف ذل

یكػكف الكقػؼ الجدیػد معنكنػان  أفلزكمػان حػكط ؿ بػؿ األكٌ كیكقؼ عمى نيػج كقػؼ األ
اٌل بعنكاف الكقؼ األكٌ  ف تعػذٌ ؿ مع اإلمكاف كا  ىػذا أیضػان  ر  األقرب فاألقرب إلیوت كا 

 .ى الجية المكقكفة عمیياثمنيا عمصرؼ 
 تبطؿ منفعتػو بػؿ بقیػت لػو منفعػة معتػدٌ  إذا خرب الكقؼ كلـ :1571مس لة 

ف كاف باجارتو مدٌ  - بيا قمیمة أك كثیرة فاف أمكف تجدیده ة كصػرؼ اإلجػارة فػي كا 
ف - العمػػػارة ؼ منافعػػػو فػػػي ة بحاليػػػا كتصػػػر الكقفٌیػػػ بقیػػػتیمكػػػف  لػػػـ كجػػػب ذلػػػؾ كا 

 .الجية المكقكؼ عمیيا
إذا كقػػؼ عمػػى مصػػمحة فبطػػؿ رسػػميا كمػػا إذا كقػػؼ عمػػى  :1571 مســ لة

ة فخربػػػػػت كصػػػػػارت شػػػػػارعان أك نحػػػػػكه فػػػػػاف كانػػػػػت مسػػػػػجد أك مدرسػػػػػة أك حسػػػػػینیٌ 
و كمػػػػا لعٌمػػػػ - د المطمػػػػكبة المكقػػػػكؼ عمیػػػػو ممحكظػػػػة عمػػػػى نحػػػػك تعػػػػدٌ خصكصػػػػیٌ 

أمكػف  خػرل إفة أك مدرسػة أي صرؼ نماء الكقؼ عمى مسجد أك حسػینیٌ  - الغائب
اٌل  ف كانػػت الخصكصػػیٌ  األقػػرب فػػاألقرب إلػػى نظػػر   البػػرٌ   ففػػي كجػػكهكا  ة الكاقػػؼت كا 

 .قؼ كرجع إلى الكاقؼ أك إلى كرثتوممحكظة عمى نحك كحدة المطمكب بطؿ الك 



 ؿغػ/ أحكام الوقف  ٌیّ بق - الوقفكتاب 

ا مػػػع رجػػاء إعادتػػػو فػػي المسػػػتقبؿ كأٌمػػ تإعادتػػو ىػػذا إذا بطػػؿ رسػػػميا كلػػـ تػػػرجى 
قطع الرجػاء عمػؿ خارىا لذلؾت نعـ إذا انفالبلـز تجمیع عكائد الكقؼ كادٌ  المنظكر 

 .ـ مف الصكرة السابقةفي ىذه العكائد بما تقدٌ 
االنتفػاع بػالعیف المكقكفػة النتفػاء الجيػة المكقػكؼ  ر إذا تعػذٌ  :1572مسـ لة 

د المطمػػكب صػػرفت منافعيػػا تيا ممحكظػػة عمػػى نحػػك تعػػدٌ عمیيػػا ككانػػت خصكصػػیٌ 
ى إقامػػة الكاقػػؼت فػػاذا كػػاف الكقػػؼ كقفػػان عمػػ فیمػػا ىػػك األقػػرب فػػاألقرب إلػػى نظػػر 

یمكػف ذلػؾ صػرفت  ف كلػـبنحػك معػیٌ  فػي بمػد خػاٌص  (عمیػو السػبلـ)عزاء الحسػیف 
فعمیػػو السػػبلـ)منافعػػو فػػي إقامػػة عزائػػو  یمكػػف  لػػـ ( فػػي ذلػػؾ البمػػد بنحػػك آخػػرت كا 

( بػػذلؾ النحػػك فػػي بمػػد عمیػػو السػػبلـ)ذلػػؾ أیضػػان صػػرفت منافعػػو فػػي إقامػػة عزائػػو 
 . آخر

كقؼ النقػػراض المكقػػكؼ عمیػػو تبطػػؿ االنتفػػاع بػػال ر إذا تعػػذٌ  :1573مســ لة 
ـ فػػي یكػػف مكجػػكدان كػػاف لكرثتػػو عمػػى مػػا تقػػدٌ  لػػـ تػػو كیرجػػع ممكػػان لمكاقػػؼ فػػافكقفیٌ 

 .  (ُْْٖالمسألة )
لػػو حینئػػذو  كقػػؼ البسػػتاف كاسػػتثناء نخمػػة منػػو كیجػػكز  یجػػكز  :1574مســ لة 

يـ قػػكؼ عمػػػیانػػان كلػػیس لممك لػػو إبقاءىػػا مجٌ  فٌ الحاجػػة كمػػا أ الػػدخكؿ إلیيػػا بمقػػدار 
ذا انقمعػػت لػـ خػػرل لػػو غػرس نخمػػة أي  یجػكز  فػي األرض فػػبل لػو حػػؽٌ  یبػػؽى  قمعيػات كا 
استثناء غرفػة منيػا كلكػف إذا خربػت بقیػت لػو  في كقؼ الدار  مكانيات ككذا یجكز 

 .األرض جزء الغرفة األرض ألفٌ 
إذا كانػػت العػػیف مشػػتركة بػػیف الكقػػؼ كالممػػؾ الطمػػؽ جػػازت  :1575مســ لة 

ي ى القسػػمة المالػػؾ لمطمػػؽ كمتػػكلٌ قػػؼ عػػف الممػػؾ الطمػػؽ كیتػػكلٌ الك  قسػػمتيا بتمییػػز 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضػػ 

 د الكاقػػؼ كالمكقػػػكؼ عمیػػو كمػػا إذا كانػػػت دار القسػػػمة إذا تعػػدٌ   تجػػكزالكقػػؼت بػػؿ 

منيمػػػا نصػػػفو المشػػػاع عمػػػى أكالدهت ككػػػذا إذا  مشػػػتركة بػػػیف شخصػػػیف فكقػػػؼ كػػػؿٌ 
عمػػػى نصػػػفيا  د المكقػػػكؼ عمیػػػو كمػػا إذا كقػػػؼ مالػػػؾ الػػدار حػػد الكاقػػػؼ مػػػع تعػػدٌ اتٌ 

حػػد الكاقػؼ كالمكقػػكؼ عمیػػو ا إذا اتٌ عمػػى مسػجد آخػػرت كأٌمػ مسػجد كنصػػفيا اآلخػر 
بػػػیف  ؿ الكاقػػػؼ عنػػػد كقػػػكع التشػػػاحٌ بىػػػ مػػػع اشػػػتراطيا مػػػف قً إاٌل  القسػػػمة جػػػكز ت فػػػبل

   المكقكؼ عمیيـ أك مطمقان.
قسػػـ منػػو بػػبعض المكقػػكؼ  تقسػػیمو بمعنػػى تخصػػیص انتفػػاع كػػؿٌ  نعػػـ یجػػكز 

ة مػػثبلن عمػػى ان لشػػرط الكاقػػؼت فػػاذا كقػػؼ أرضػػان زراعٌیػػیكػػف ذلػػؾ منافیػػ عمػػیيـ مػػالـ
لػو  بقسـ منيػات فػاذا صػار  ليـ اقتساميا أرباعان لینتفع كؿٌ  أكالده ككانكا أربعة جاز 

اقتسػػاميا أخماسػػانت فػػاذا مػػات اثنػػاف مػػنيـ بطمػػت  بطمػػت القسػػمة كجػػاز  كلػػد آخػػر 
 .اقتساميا أثبلثان كىكذا سمة كجاز الق

 عنػػػػكاف العػػػػیف المكقكفػػػػة إذا كػػػػاف ظػػػػاىر  ر یػػػػتغی  یجػػػػكز ال :1576مســــ لة 

تػػػو كمػػػا إذا كقػػػؼ داره عمػػػى سػػػكاء فيػػػـ ذلػػػؾ مػػػف كیفیٌ  تالكقػػػؼ إرادة بقػػػاء عنكانيػػػا
ةت بػؿ إذا احتمػؿ تغییرىا إلى الدكاكیف أـ فيـ مف قرینة خارجٌیػ یجكز  فبلالسكنى 
فیػػو  إذا كػػاف إطػػبلؽ اأٌمػػك  ذلػػؾت یجػػز  یكػػف إطػػبلؽ فػػي إنشػػاء الكقػػؼ لػػـ ذلػػؾ كلػػـ
كىكػػذات كقػػد  إلػػى دكػػاكیف كالػػدكاكیف إلػػى دار  ؿ الػػدار فیبػػدٌ  التغییػػر  لمػػكليٌ   فیجػػكز

فػػػي كثػػػرة المنفعػػػة فحینئػػػذو یعمػػػـ مػػػف القرینػػػة إرادة بقػػػاء العنػػػكاف مػػػا داـ لػػػو دخػػػؿ 
 . التغییر ت المنفعة جاز ما داـ الحاؿ كذلؾت فاذا قمٌ  التغییر  یجكز  ال

نتفػػػػاع بثمرىػػػا إذا انقمعػػػػت لعاصػػػػفة أك النخمػػػػة المكقكفػػػة لبل :1577مســـ لة 



 طػػ/ أحكام الوقف  ٌیّ بق - الوقفكتاب 

ؼ عمػػى نيػػج كتكٌقػػ أمكػػفإف خػػرل سػػیؿ أك نخمػػة أي شػػترم بثمنيػػا فى نحكىػػا بیعػػت كا
فكلىكقؼ األي     ثمنيا عمى الجية المكقكفة عمیيا. یمكف صرؼ لـ ت كا 

حكميػا حینئػذو  یکػكفنعـ إذا كانت النخمة المقمكعػة فػي ضػمف بسػتاف مكقػكؼ 
ائدة فتصرؼ عمى الجية المكقكفة عمیيػا عینػان أك قیمػة كاألغصاف الز  بً رى حكـ الكى 

 .عمیو ؼرى صٍ  مع حاجة البستاف إلى ثمنيا فتباع كتي إاٌل 
مػف  (عمیػو السػبلـ)األمػكاؿ التػي تجمػع لعػزاء سػید الشػيداء  :1578مس لة 

 إلقامػػػة مػػػأتميـ أك مػػػف أىػػػؿ بمػػػدة إلقامػػػة مػػػأتـ فیيػػػا أك لؤلنصػػػار  صػػػنؼ خػػػاٌص 

مػف قسػـ الصػدقات المشػركط  تعػدٌ ( األربعیف إلػى )كػرببلءیذىبكف في زیارة  الذیف
لمالكيػا الرجػكع  یجػكز  كلیسػت باقیػة عمػى ممػؾ مالكيػا كال نةصرفيا في جية معیٌ 

ذا مػػػػات قبػػػػؿ صػػػػرفيا  س مىػػػػالمطالبػػػػة بيػػػػات ككػػػػذا إذا أفٍ  لكارثػػػػو یجػػػػكز  الفیيػػػػات كا 
ذا تعػػذٌ  یجػػكز  ال نػػة فػػاألحكط صػػرفيا فػػي الجيػػة المعیٌ  ر لغرمائػػو المطالبػػة بيػػات كا 

   ة.صرفيا فیما ىك األقرب فاألقرب إلى الجية الخاصٌ لزكمان 
یخػػرج  آلخػػذ لممػػاؿ بمنزلػػة الككیػػؿ عنػػو لػػـا نعػػـ إذا كػػاف الػػدافع لممػػاؿ یػػرل أفٌ 

لػو كلكرثتػو كلغرمائػو المطالبػة بػو بػؿ یجػب إرجاعػو  حینئذو عػف ممػؾ الػدافع كجػاز 
لػػى غرمائػػو عنػػ ذا تعػػذٌ إلیػػو أك إلػػى كارثػػو مػػع المطالبػػة كا  صػػرفو فػػي  ر د تفمیسػػوت كا 

 .فو في غیرىا كجبت مراجعتو في ذلؾة كاحتمؿ عدـ رضاه بصر الجية الخاصٌ 
 فػػػي مػػػكارد ذكرناىػػػا فػػػي بیػػػع العػػػیف المكقكفػػػة إاٌل  ال یجػػػكز  :1579مســـ لة 
 .(ََُ) في المسألة كتاب البیع 
يء فبػاف عػدـ ػلكقؼ حصكؿ شإذا كاف غرض الكاقؼ مف ا :1581مس لة 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ظػػ 

ض الكاقػػؼ مػػف غػػر  یكػػكف ذلػػؾ مكجبػػان لػػبطبلف الكقػػؼت فػػاذا عمػػـ أفٌ  الحصػػكلو 
أك  یستعینكا بو عمى طمب العمـ أك اإلقامة بالمشيد الفبلنيٌ  الكقؼ عمى أكالده أف

 تیكػف ذلػؾ مكجبػان لػبطبلف الكقػؼ عمیػو لػـ المػذككر ب الغػرض یترتٌػ نحك ذلؾ فمػـ
إلػى إیقػاع المعػامبلت أك التػي تػدعك  كىكذا الحاؿ في جمیػع األغػراض كالػدكاعيٌ 

یكػف ذلػؾ مكجبػان لػبطبلف  یربح لػـ فاذا كاف غرض المشترم الربح فمـ اإلیقاعاتت
 .ط عمى الفسخالشراء أك التسمٌ 

 كیجػػب العمػػؿ عمیيػػا الشػػرائط التػػي یشػػترطيا الكاقػػؼ تصػػحٌ  :1581مســ لة 
 ر یػػؤجٌ  مػػف سػػنة أك ال الكقػػؼ أكثػػر  ر یػػؤجٌ  ال إذا كانػػت مشػػركعةت فػػاذا اشػػترط أف

 .أىؿ العمـ مف سنة كال عمى غیر  ثر إجارتو ألك تصحٌ  أىؿ العمـ ال عمى غیر 
ة بػػػالعمـ كاالطمئنػػػاف الحاصػػػمیف مػػػف المناشػػػئ تثبػػػت الكقفٌیػػػ :1582مســـ لة 

ف ة كبػػاقرار نػػة الشػػرعیٌ كبالبیٌ  - كمنيػػا الشػػیاع - ةالعقبلئٌیػػ تكػػف الیػػد  لػػـ ذم الیػػد كا 
و یحكػـ يػا كقػؼ فاٌنػبعضػيـ بأنٌ  ة فػأخبر في یػد جماعػ كما إذا كانت دار  تةمستقمٌ 
ف تو ليا لكال اإلقرار ة التي تقتضي الید ممكیٌ ة الحصٌ بكقفیٌ   .یعترؼ غیره بيا لـ كا 

إقراره كاف لمصػمحة تسػمع منػو  عى أفٌ ادٌ  َـّ ثي  بالكقؼ  إذا أقرٌ  :1583مس لة 
لكػف یحتػاج إلػػى اإلثبػاتت بخػبلؼ مػػا إذا أكقػع العقػد كحصػػؿ القػبض فػي مكضػػع 

تسمع منو أصبلنت كمػا ىػك الحػاؿ  و الیكف قاصدان فانٌ  و لـعى أنٌ ادٌ  َـّ ثي  الحاجة إلیو
 .في جمیع العقكد كاإلیقاعات

و كقػػؼ فػػاف إذا كػػاف كتػػاب أك مصػػحؼ كقػػد كتػػب عمیػػو أٌنػػ :1584مســ لة 
ة الكتابػػػة كخػػػتـ مكتبػػػة معركفػػػة أك عػػػالـ بقػػػرائف تػػػكرث االطمئنػػػاف بصػػػحٌ  احتػػػؼٌ 

و كػػاف تحػػت یػػد الكاتػػب كاسػػتیبلئو حػػیف أٌنػػ ككػػذا إذا أحػػرز تػػوت حكػػـ بكقفیٌ  مشػيكر 
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 .  تو أخذان باقراره عمى نفسوو یحكـ بكقفیٌ الكتابة فانٌ 
 نػػة إاٌل تمػػؾ الكتابػػة كانػػت لمصػػمحة فعمیػػو إثباتيػػا بالبیٌ  عػػى بعػػد ذلػػؾ أفٌ كلػػك ادٌ 

 .یحصؿ الكثكؽ بصدقو أف
بعػػض  فٌ ت قػػد كتػب عمیيػػا أإذا كجػدت كرقػػة فػػي تركػة المٌیػػ :1585مســ لة 

ة مىػیٌ ذى كمػا إذا كانػت مي  - تػومنو بكقفیٌ  فان اعترا ما تركو كقؼ فاف كاف عمى نحك یعدٌ 
 فقدانػػو لػػبعض شػرائط نفػػكذ اإلقػػرار  یحػرز  كلػػـ - ة یػػدهمى ٍصػبتكقیعػو أك ختمػػو أك بى 

اٌل حػػیف صػػدكره منػػو حكػػـ بكقفٌیػػ ف كانػػت الكرقػػة   لػػـة ذلػػؾ الشػػيء كا  یحكػػـ بيػػا كا 
 .وبخطٌ 

 یكػػػكف إخبػػػاران  ذم الیػػػد بػػػیف أف ة إخبػػػار ؽ فػػػي حجٌیػػػال فػػػر  :1586مســـ لة 
مػػى ان كككنػػو عأك تشػریكیٌ  ان تػػو مػف ككنػػو ترتیبٌیػػبكیفیٌ  یكػكف إخبػػاران  بأصػؿ الكقػػؼ كأف

و عمػػػى نحػػػك التسػػػاكم أك عمػػػى نحػػػك نػػػاث كأٌنػػػكاإل فقػػػط أك عمػػػى الػػػذككر  الػػػذككر 
ف بالفعػػؿ یكػػك  یكػػكف بػػالقكؿ كأف بػػیف أف اإلخبػار فػػرؽ فػػي  و الاالخػتبلؼت كمػػا أٌنػػ
ؼ فیػػو عمػػى نحػػك الكقػػؼ ؼ فیػػو عمػػى نحػػك الكقػػؼ أك یتصػػرٌ كمػػا إذا كػػاف یتصػػرٌ 

 نػػػاث كىكػػػذات فػػػافٌ دكف اإل كاإلنػػػاث أك لمػػػذككر  لمػػػذككر أك  أك التشػػػریكيٌ  الترتیبػػػيٌ 
 .ة كخبره القكليٌ عف حالو كاف حجٌ  ار فو إذا كاف ظاىران في اإلخبتصرٌ 

ة لكػف فیػو بعنػكاف الممكٌیػؼ إذا كاف ممػؾ بیػد شػخص یتصػرٌ  :1587مس لة 
تػو یثبػت كقفیٌ  لػـ د ذلػؾ مػاینتزع مػف یػده بمجػرٌ  و قد كاف في السابؽ كقفان لـعمـ أنٌ 

بلن بعػد نسػؿ كأثبػت ذلػؾ مػف و قد كقؼ عمى آبائػو نسػعى أحد أنٌ فعبلنت ككذا لك ادٌ 
و قػػد ذك الیػػد فػػي مقابػػؿ خصػػمو بأٌنػػ  ت نعػػـ لػػك أقػػرٌ یثبػػت ككنػػو كقفػػان فعػػبلن  دكف أف
كینتػػزع منػػو غ لمبیػػع كقػػد اشػػتراه سػػقط حكػػـ یػػده حصػػؿ المسػػكٌ  و قػػد أٌنػػفػػان إاٌل كػػاف كق
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 .غ لمبیعت ككقكع الشراءكجكد المسكٌ : كیمـز باثبات األمریف
بیػػػػع العػػػػیف المكقكفػػػػة بػػػػدعكل  - مػػػػثبلن  - يإذا أراد المتػػػػكلٌ  :1588مســــ لة 

ا لػك بیعػت أٌمػت مػف كجػكدهت ك  بعد التثبٌ الشراء منو إاٌل  یجز  لمبیع لـالمسٌكغ كجكد 
غ لمبیػػع لممشػػترم أك لطػػرؼ ثالػػث فػػي كجػػكد المسػػكٌ  حػػدث شػػؾٌ  َـّ ثيػػ العػػیف المكقكفػػة

ي كالمكقػػكؼ عمیػػو مػػثبلن توت نعػػـ إذا تنػػازع المتػػكلٌ البنػػاء عمػػى صػػحٌ  جػػاز فػػي حینػػو 
تػػو فحكػػـ بعػػدـ ثبك  غ كعدمػػو فرفعػػكا أمػػرىـ إلػػى الحػػاكـ الشػػرعيٌ فػػي كجػػكد المسػػكٌ 

 .هكبطبلف البیع لـز ترتیب آثار 



 ػػػ/  وأخواتىالحبس  - الوقف كتاب

 إلحاق فیه بابان 
 ّول األلباب ا

 في الحبس وأخواته
 نػػػة یجػػػػكز یحػػػبس ممكػػػػو عمػػػى جيػػػة معیٌ  لممالػػػؾ أف یجػػػكز  :1589مســـ لة 

یخػػرج بػػذلؾ عػػف ممكػػوت فػػاف كػػاف  كال تیصػػرؼ نمػػاؤه فیيػػا الكقػػؼ عمیيػػا عمػػى أف
مػػا دامػػت لػػو الرجػػكع فیػػو  یجػػز  طمقػػان منػػزالن عمػػى الػػدكاـ لػػـز كلػػـان أك محبسػػو دائمٌیػػ

ف  بػػو عػػیف باقیػػة كليػػا نمػػاء معتػػدٌ ال یمكػػف صػػرفو عمػػى الجيػػة المحبػػكس عمیيػػات كا 
ذا انتيػػت المػػدٌ لػػو الرجػػكع قبػػؿ انقضػػاء المػػدٌ  یجػػز  نػػة لػػـة معیٌ دان بمػػدٌ كػػاف مقٌیػػ ة ةت كا 

عبػدم محػٌبس )أك  اج(ٌجػس عمػى نقػؿ الحي فرسػي محػبٌ : )اؿانتيى التحبیست فاذا ق
ذا جعػؿ المػدٌ  - ـعمى ما تقػدٌ  - قیة( لـز ما دامت العیف باعمى خدمة العمماء ة كا 

 .كانتيى بانقضائيا لـز في العشر  سنیف مثبلن  عشر 
سػنیف أك  ة كعشر ف مدٌ إذا حبس ممكو عمى شخص فاف عیٌ  :1591مس لة 

ةت كبعػػػدىا یرجػػػع إلػػػى ة حیػػػاة ذلػػػؾ الشػػػخص مػػػثبلن لػػػـز الحػػػبس فػػػي تمػػػؾ المػػػدٌ مػػػدٌ 
ذا مػػػػات الحػػػػابس قبػػػػؿ انقضػػػػاء المػػػػدٌ  ى ي الحػػػػبس عمػػػػى حالػػػػو إلػػػػة بقػػػػالحػػػػابس كا 

ذا حػػػبس عمیػػػو مػػػدٌ تنتيػػػي المػػػدٌ  أف یعنػػػي  - ة حیػػػاة نفسػػػوة فیرجػػػع إلػػػى كرثتػػػوت كا 
ذا حبسػو ان فػاذا مػات رجػع إلػو الرجػكع مػا داـ حٌیػ یجػز  لـ - الحابس لػى كرثتػوت كا 

س عمیػػو ة حیػػاة نفسػػو كال حیػػاة المحػػبٌ نػػة كال مػػدٌ ة معیٌ مػػدٌ  یػػذكر  عمػػى شػػخص كلػػـ
لػػػو  ابس كبعػػػد مكتػػػو یرجػػػع إلػػى كرثتػػػو كجػػػكازه فیجػػػكز ففػػي لزكمػػػو إلػػػى مػػػكت الحػػ

 .ؿيما األكٌ الرجكع فیو متى شاء قكالف أصحٌ 
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القبػػػػػػكؿ كالقػػػػػػبض فػػػػػػي الحػػػػػػبس عمػػػػػػى الشػػػػػػخص   یعتبػػػػػػر :1591مســــــ لة 
 .نةمعیٌ  في الحبس عمى الصرؼ في جيةو  یعتبراف كال

س قبػؿ انتيػاء أجػؿ التحبػیس فتنتقػؿ العػیف بیػع المحػبٌ   یجكز :1592مس لة 
س عمػػیيـ المشػػترم عمػػى النحػػك الػػذم كانػػت عمیػػو عنػػد البػػائع فیكػػكف لممحػػبٌ إلػػى 

ممشػػترم المصػػالحة معيػػـ ل یقتضػػیو التحبػػیست كیجػػكز  االنتفػػاع بػػالعیف حسػػب مػػا
یعطػػیيـ  ة التحبػیس بػأفليػػـ مزاحمتػو فػي االنتفػاع بػػالعیف مػدٌ  تجػكز  عمػى نحػك ال
االنتفػػاع  مػػى إسػػقاط حػػؽٌ ا المصػػالحة معيػػـ عینتفعػػكا بػػالعیفت أٌمػػ ال مػػاالن عمػػى أف

مقتضػػی یتػػرؾ مراعػػاة  فػػبل االنتفػػاع بيػػا ففیػػو إشػػكاؿ بيػػا أك المعاكضػػة عمػػى حػػؽٌ 
 االحتیاط فیو.

 كلػػى تخػػتٌص كاألي  تبػػىقٍ رل كالر  ٍمػػنى كالعي كٍ یمحػػؽ بػػالحبس الس ػػ :1593مســ لة 
كالحیكانػػػػات كاألثػػػػاث  بالمسػػػػكف كاألخیرتػػػػاف تجریػػػػاف فیػػػػو كفػػػػي غیػػػػره مػػػػف العقػػػػار 

ؿ لػػػػو: ؽ فیػػػػو اإلسػػػػكافت فػػػػاف كػػػػاف المجعػػػػكؿ اإلسػػػػكاف قیػػػػیتحٌقػػػػ ال اكنحكىػػػػا مٌمػػػػ
ف قٌیػرلٍمػالمالؾ أك الساكف قیؿ لو أیضػان: )عي  مر بع هد( فاف قیٌ نىكٍ )سي  ة ده بمػدٌ ( كا 
ذا كػاف المجعػكؿ غیػر بػىقٍ نة قیؿ لو: )ري معیٌ  اإلسػكاف كمػا فػي األثػاث كنحػكه  (ت كا 
 بعمػر  هد( إف قٌیػ( بػؿ قیػؿ: )عمػرلیقػاؿ لػو: )سػكنى ؽ فیو السكنى الیتحقٌ  ا الممٌ 

 .نةة معیٌ بمدٌ  هد( إف قیٌ )رقبىأحدىما ك
 تمػػف العقػػكد فتحتػػاج إلػػى إیجػػاب كقبػػكؿالمػػذکكرات الثبلثػػة  :1594مســ لة 

 یعتبػر  فػي المتعاقػدیف ىنػا مػا كمػا یعتبػر  العقػكدت في سائر  یعتبر  فیيا ما كیعتبر 

 فیيػا أیضػان  كیعتبػر  - تػاب البیػعـ ذلػؾ فػي ككقػد تقػدٌ  -في المتعاقدیف في غیرىػا 
 .بطمت كالكقؼ ى مات المالؾؽ حتٌ یتحقٌ  القبض فمك لـ

المالػؾ أك  ة عمػر سػنیف أك مػدٌ  نػة كعشػر ة معیٌ إذا أسكنو مػدٌ  :1595مس لة 
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ة فػػػي ة فػػػاف انقضػػػت المػػػدٌ الرجػػػكع قبػػؿ انقضػػػاء المػػػدٌ  یجػػػز  السػػػاكف لػػػـ ة عمػػػر مػػدٌ 
 .كرثتو رجع المسكف إلى المالؾ أك الثبلث الصكر 

لػػػو  یجػػػز  لػػػؾ كلعقبػػػؾ( لػػػـ إذا قػػػاؿ لػػػو: )أسػػػكنتؾ ىػػػذه الػػػدار  :1596مســـ لة 
ىػػك كعقبػػو  فػػاذا انقػػرض تالرجػػكع فػػي ىػػذه السػػكنى مػػا داـ السػػاكف أك عقبػػو مكجػػكدان 

 .إلى المالؾ رجعت الدار 
( فمػات السػاكف ة عمػرممػدٌ  أسكنتؾ ىػذه الػدار ): إذا قاؿ لو :1597مس لة 

السكنى لو بنفسػو كتكابعػو كمػا  ف كاف المقصكد جعؿ حؽٌ في حاؿ حیاة المالؾ فا
ف كػػاف و إلػػى المالػػؾ قبػػؿ كفاتػػویقتضػػیو إطػػبلؽ السػػكنى انتقمػػت السػػكنى بمكتػػ ت كا 

السػػكنى لػػو مطمقػػان انتقمػػت السػػكنى إلػػى كارثػػو مػػا داـ المالػػؾ  المقصػػكد جعػػؿ حػػؽٌ 
ف لػػك عػػیٌ  انت فػػاذا مػػات انتقمػػت مػف كرثػػة السػػاكف إلػػى كرثػػة المالػؾت ككػػذا الحكػػـحٌیػ
 .نة فمات الساكف في أثنائياة معیٌ مدٌ 

أسػػكنتؾ ة حیاتػػو كمػػا إذا قػػاؿ لػػو: )إذا جعػػؿ السػػكنى لػػو مػػدٌ  :1598مســ لة 
لكرثػػػة المالػػػؾ منػػػع  یجػػػز  ة حیاتػػػؾ( فمػػػات المالػػػؾ قبػػػؿ السػػػاكف لػػػـمػػػدٌ  ىػػػذه الػػػدار 

 .یمكت الساكف بؿ تبقى السكنى عمى حاليا إلى أفالساكف 
أحػػدىما  ة كال عمػػر لػػو مػػدٌ  السػػكنى كلػػـ یػػذكر  إذا جعػػؿ لػػو :1599مســ لة 

یكػػػػكف  ؾ إسػػػػكانو كلػػػػك لفتػػػػرة قصػػػػیرة الكلػػػػـز بػػػػالقبضت ككجػػػػب عمػػػػى المالػػػػ صػػػػحٌ 
یجػرم ذلػؾ  كقت شػاءت كال لو الرجكع بعد ذلؾ أمٌ  اإلطبلؽ منصرفان عنيات كجاز 

  ة عمػػػػرنػػػػة كالثانیػػػػة بمػػػػدٌ ة المعیٌ كلػػػػى بالمػػػػدٌ فػػػػي الرقبػػػػى كالعمػػػػرل الختصػػػػاص األي 
 .وكالمفركض انتفاء ذلؾ كمٌ أحدىما 

یسػػػكف ىػػػك كأىمػػػػو  ـ یقتضػػػي أفإطػػػبلؽ السػػػكنى كمػػػا تقػػػػدٌ  :1611مســـ لة 
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 ارتو إف كػػاف فیيػػا مكضػػع معػػدٌ تكابعػػو مػػف أكالده كخدمػػو كضػػیكفو بػػؿ سػػیٌ  كسػػائر 
عمػػى  ة كأكاف كأمتعػػة كالمػػدار جػػرت العػػادة فیػػو لمثمػػو مػػف غٌمػػ لػػذلؾ كلػػو اقتنػػاء مػػا

فمػك آجػره ففػي  تإعارتيػا لغیػره كلیس لو إجارتيا كالمف تكابعوت  جرت بو العادة ما
 معػػػػویتػػػػرؾ  ال ة اإلجػػػػارة باجػػػػازة المالػػػػؾ ككػػػػكف األجػػػػرة لػػػػو حینئػػػػذو إشػػػػكاؿصػػػػحٌ 

السػػكنى لػػو الشػػاممة لسػػكنى غیػػره  نعػػـ إذا فيػػـ مػػف المالػػؾ جعػػؿ حػػؽٌ ت االحتیػػاط
 . لو إعارتيا لمغیر و إلى غیره بصمح أك نحكه كما تجكز لو نقؿ حقٌ  جاز 

 ب الثانيالبا
 في الصدقة

يػػػا عمیيػػا كالترغیػػب فیيػػػا كقػػد ركم أنٌ  ا تػػػكاترت الركایػػات فػػي الحػػػثٌ مٌمػػ :كىػػي
يػا تقػػع كأنٌ  تكبيػػا یسػتنزؿ الػػرزؽ تكبيػػا یػدفع الػػببلء كقػد أبػػـر إبرامػان  تدكاء المػریض
 تكبيػػا یقضػػى الػػدیف تيػػا تخمػؼ البركػػةكأنٌ  تتقػع فػػي یػػد العبػػد قبػػؿ أف فػي یػػد الػػربٌ 

يػػػا تػػػدفع میتػػػة السػػػكء كالػػػداء كالداىیػػػة كالحػػػرؽ كالغػػػرؽ كأنٌ  تمػػػاؿيػػػا تزیػػػد فػػػي الكأنٌ 
و بيػػا فاٌنػػ التبكیػػر  كیسػػتحبٌ  تسػػبعیف بابػػان مػػف السػػكء كالجػػذاـ كالجنػػكف إلػػى أف عػػدٌ 

 المیؿ.  و یدفع شرٌ ؿ المیؿ فانٌ ذلؾ الیكـ كفي أكٌ   یدفع شرٌ 
فیيػا  یعتبػر ل - العقػكد مػف حیػث کكنيػاالصدقة مػف  تختمؼ :1611مس لة 

فػػػاف كانػػػت عمػػػى نحػػػك التممیػػػؾ  تبػػػاختبلؼ مكاردىػػػا كعدمػػػو - إلیجػػػاب كالقبػػػكؿا
ف كانت باإلبراء كفى اإلیجػاب بمثػؿ  تاحتاج إلى إیجاب كقبكؿ  ت(تػؾأبػرأت ذمٌ )كا 

ف  .البذؿ كفى اإلذف في التصٌرؼ كىكذاكاف ب كا 
إذا كػاف العنػكاف المنطبػؽ  فػي الصػدقة إاٌل  القػبض یعتبػر  ال :1612مس لة 
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 ؽ باليبػػة أك بػػالكقؼ الخػػاٌص ؼ عمػػى القػػبضت فػػاذا كػػاف التصػػدٌ یتكٌقػػ اعمیيػػا مٌمػػ
ذا كاف التصدٌ ك  القبض اعتبر   . ؽ باإلبراء أك البذؿ لـ یعتبرا 

كالقصػد كعػدـ  ؽ البمػكغ كالعقػؿ كاالختیػار في المتصدٌ  یعتبر  :1613مس لة 
ػػمىػػلفى  الحجػػر  ػػوت نعػػـ فػػي صػػحٌ فى س أك سى و كٌنػػكل سػػنیف كجػػوه  بمػػ  عشػػر  فٍ ة صػػدقة مى

 االحتیاط فیو.مقتضی یترؾ مراعاة  فبل یخمك عف إشكاؿ ال
أك كقؼ ببل قصد القربػة كػاف ىبػة أ فیيا قصد القربة فاذا كىب أك أبر  كیعتبر  

 .یككف صدقة ك إبراءن أك كقفان كالأ
ى زكػاة كعمػى غیػره حتٌػ عمى الياشػميٌ  صدقة الياشميٌ  تحؿٌ  :1614مس لة 
فػػاف كانػػت زكػػاة المػػاؿ أك زكػػاة  الياشػػميٌ  قة غیػػر ا صػػدة الفطػػرةت كأٌمػػالمػػاؿ كزكػػا

ؽ ة المتصػدٌ تفػرغ ذٌمػ ؽ عمیػو كاللممتصدٌ  كال تحؿٌ  الفطرة فيي حراـ عمى الياشميٌ 
ف المظػالـ  كانت كاجبػة كػردٌ سكاء ألو جكازىا  فالصحیحكانت غیرىما  بيا عنيا كا 

ؼ مػػف دفػػع یتعػػار   إذا كانػػت مػػف قبیػػؿ مػػاارات كفدیػػة الصػػكـ أـ مندكبػػة إاٌل كالكٌفػػ
فػػي  كاليػػكاف فػػافٌ  ا كػاف مػػف مراسػػـ الػذؿٌ المػاؿ القمیػػؿ لػػدفع الػببلء كنحػػك ذلػػؾت مٌمػػ

 االحتیاط فیو.مقتضی یترؾ مراعاة  فبل جكازه إشكاالن 
ف  یجػػكز  ال :1615مســ لة  الرجػػكع فػػي الصػػدقة إذا كانػػت ىبػػة مقبكضػػة كا 

 .  كانت ألجنبيٌ 
ؽ بػو عمیػو مػا تصػدٌ  قیػر ؾ مػف الفیكره كراىة شدیدة أف یتمٌمػ :1616مس لة 
 .یرجع إلیو منو بالمیراث بأس بأف ياب أك غیرىمات نعـ البشراء أك اتٌ 
 غیػر  كالمخالؼ كالكػافر  يٌ الصدقة المندكبة عمى الغن تجكز  :1617مس لة 

 ةیدفعػو المؤمنػػكف مػف الصػػدقات المندكبػة إلػػی الصػنادیؽ الخیرٌیػػ مػػانعػـ ت الحربػيٌ 



 (  ظمنواج الصالحین )ج / ضؼػ 

ذف إ  مػػػػػػع إحػػػػػػراز إاٌل  المػػػػػػؤمف الفقیػػػػػػر  یػػػػػػر یعطػػػػػػی منيػػػػػػا إلػػػػػػی غ ال كنحػػػػػػك ذلػػػػػػؾ
 .ذلؾ قیف فيالمتصدٌ 

بيػػػػا   إذا كػػػػاف اإلجيػػػػار ان أفضػػػػؿ إاٌل الصػػػػدقة المندكبػػػػة سػػػػرٌ  :1618مســــ لة 
ا ؼ عمػػػػى اإلجيػػػارت أٌمػػػػا یتكٌقػػػبقصػػػد رفػػػع التيمػػػػة أك الترغیػػػب أك نحػػػك ذلػػػػؾ مٌمػػػ

ت بيػػػػا : األفضػػػػؿ اإلسػػػػرار األفضػػػػؿ إظيارىػػػػات كقیػػػػؿ فٌ : إفقیػػػػؿالصػػػػدقة الكاجبػػػػة 
 لجيػػػػات المقتضػػػػیة لئلسػػػػرار اخػػػػتبلؼ الحكػػػػـ بػػػػاختبلؼ المػػػػكارد فػػػػي ا كالصػػػػحیح

 . كاإلجيار
التكسػػػعة عمػػػى العیػػػاؿ أفضػػػؿ مػػػف الصػػػدقة عمػػػى غیػػػرىـت  :1619مســـ لة 

كالصػػػدقة عمػػػى القریػػػب المحتػػػاج أفضػػػؿ مػػػف الصػػػدقة عمػػػى غیػػػرهت كأفضػػػؿ منيػػػا 
یصػػاليا إلػػى ط فػػي إالتكٌسػ الصػدقة عمػػى الػػرحـ الكاشػح یعنػػي المعػػادمت كیسػػتحبٌ 

مػػف يػػـ جػػركا كمٌ ان ألي لػػك جػػرل المعػػركؼ عمػػى ثمػػانیف كٌفػػ) : المسػػكیف ففػػي الخبػػر
 .(يءػصاحبو ش ینقص مف أجر  أف غیر 

 .غناهت بؿ یعطیو كلك شیئان یسیران  السائؿ كلك ظفٌ  یكره ردٌ  :1611مس لة 
ا االضػػطرارت كأٌمػػ یبمػػ  حػػدٌ  یكػػره السػػؤاؿ مػػع الحاجػػة مػػا لػػـ :1611مســ لة 

كراىتػو كراىػة شػدیدةت  الصػحیحما یقاؿ بحرمتوت كلكف حاجة فربٌ  مف غیر السؤاؿ 
 .حاجة حراـ بالحاجة مف غیر  لتظاىر نعـ ا

( كقػػد أضػػفت إلیػػو ا ینتيػػي الجػػزء الثػػاني مػػف رسػالة )منيػػاج الصػػالحیفإلػى ىنػػ
س قػػدٌ ) صػػفيانيٌ د الفقیػػو اإلمسػػائؿ كثیػػرة معظميػػا مػػف رسػػالة كسػػیمة النجػػاة لمسػػیٌ 

 .(هسرٌ 
ػػ بلـ عمػػى خیػػر الن كآخػػران كالصػػبلة كالسَّػػمػػد هلل أكٌ كالح  بػػیف كآلػػو الطیٌ  دو خمقػػو محمَّ
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 .الطاىریف
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 کتاب النکاح 

 کتاب النکاح

ل فللً احللته ا ى ل دلله   ا للى : الفصللل اّل 

 لأهكامى

أهكللام الن للل لال ملل  فللً ثللانً: الفصللل ال

 لالتحت ل لما ی هق  وا

 الفصل الثالث: فً عق  النكاح لأهكامى

 الفصل اللا ع: فً أللياء الدق 

 الدق  الفضللًفً الفصل الخام : 

 الفصل الحا  : فً أح اب التهليم

 الفصل الحا ع: فً النكاح المنقطع

 الفصل الثامن: فً خيال الديب لالت لي 

 ݧݑاحع: فً المولالفصل الٮ
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 کتاب النکاح

 وفیه فصوؿ: 

 لوّ الفصل األ 
 هحكامآدابه وأبعض في استحبابه و 

 دة، وقػػد وردت فػي الحػػّث عمیػه وذـّ تركػػه أخبػػار ات المؤّكػػبّ النكػاح مػػف المسػتح

نصػػؼ  ج أحػػرز مػف تػػزوّ ه قػػاؿ: )ّنػػأ( ى ا عمیػه وآلػػهصػػمّ )كثیػرة، فعػػف رسػػوؿ ا 
اسػػتفاد امػػرٌؤ مسػػمـ فائػػدة بعػػد  مػػاه قػػاؿ: )ّنػػأ( ى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ )، وعنػػه دینػػه(
یعػػػػه إذا أمرهػػػػا، لیهػػػػا، وتطإ ضػػػػؿ مػػػػف زوجػػػػة مسػػػػممة تسػػػػّر  إذا نظػػػػر سػػػػالـ أفاإل

ه قػاؿ: ّنػأ( عمیه السػالـ)، وعف الصادؽ (نفسها وماله وتحفظه إذا غاب عنها في
 ، إلػػى غیػػر یها أعػػزب(ج أفضػػؿ مػػف سػػبعیف ركعػػة یصػػمّ یهما المتػػزوّ ركعتػػاف یصػػمّ )

 .   خبارذلؾ مف األ
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 ج إاّل یتػزوّ  بصفات مف یرید التزّوج بهػا، فػال الرجؿ یهتـّ  فأینبغي  :1مسألة 
الػدنیا واخخػرة، فعػف رسػػوؿ  مػور صػؿ صػالحة تعینػػه عمػى أُ فػة كریمػة األامػرأة عفی

الخػػػػػػػاؿ أحػػػػػػػد  ـ فػػػػػػ فّ كُ فِ طَ نُ إختػػػػػػاروا ِلػػػػػػػه قػػػػػػػاؿ: )ّنػػػػػػػأ( ى ا عمیػػػػػػػه وآلػػػػػػهصػػػػػػمّ )ا 
حػػػیف قػػػاؿ: قػػػد  - ( لػػػبعض أصػػػحابهعمیػػػه السػػػالـ)، وعػػػف الصػػػادؽ الضػػػجیعیف(

تطمعػػػه یػػػف تضػػػع نفسػػػؾ ومػػػف تشػػػركه فػػػي مالػػػؾ و أ : )انظػػػر  - جأتػػػزوّ  فهممػػػت أ
لػػى حسػػف  إلػػى الخیػػر  بُ َسػػنْ فػػاعاًل فِبكػػرًا تُ  دَّ ُبػػ ف كنػػت الؾ، فػػ عمػػى دینػػؾ وسػػرّ  وا 

د، ولػػیس لممػػرأة مػػا تتقّمػػ ة، فػػانظر الدَ مػػا المػػرأة ِقػإنّ ) :(عمیػػه السػػالـ)، وعنػػه الخمػؽ(
فمػػػػػیس خطرهػػػػػا الػػػػػذهب  ا صػػػػػالحتهفّ ، فأّمػػػػػلطػػػػػالحتهفّ  وال لصػػػػػالحتهفّ  ال خطػػػػػر 
فمػػیس خطرهػػا التػػػراب،  ا طػػالحتهفّ ة، وأّمػػالفّضػػػمػػف الػػذهب و  ة، هػػي خیػػر والفّضػػ

   منها(.  التراب خیر
 الرجػػػؿ نظػػػر  عمػػػى جمػػػاؿ المػػػرأة وثروتهػػػا، فعػػػف النبػػػيّ  یقصػػػر  فینبغػػػي أ وال

 یػػَر  جهػػا إاّل لجمالهػػا لػػـیتزوّ  ج امػػرأة المػػف تػػزوّ ه قػػاؿ: )ّنػػأ( ى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ )

 لػه وكمػه ا إلیػه، فعمػیكـ بػذات جها إاّل یتزوّ  جها لمالها ال، ومف تزوّ بّ یح فیها ما
اكـ وخضػراء هػا النػاس إّیػأیّ ه قػاؿ: )ّنػأ( أیضػًا ى ا عمیػه وآلػهصػمّ )، وعنػه الػدیف(

المػػرأة الحسػػناء فػػي منبػػت )ف؟ قػػاؿ: مَ سػػوؿ ا ومػػا خضػػراء الػػدِّ قیػػؿ: یػػا ر  (فمَ الػػدِّ 
 .  السوء(

كػػػذلؾ ارهػػػا لمػػػزواج بصػػػفات مػػػف یخت یهػػػتـّ  ینبغػػػي لمرجػػػؿ أف كمػػػا :2مســـألة 
رجػػػاًل  إاّل ج تتػػزوّ  هتمػػاـ بصػػفات مػػػف تختػػار  لػػذلؾ، فػػػالولیائهػػػا االینبغػػي لممػػرأة وأ

النكػػاح رّؽ ) :(ى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ )خػػالؽ، فعػػف رسػػوؿ ا دّینػػًا عفیفػػًا حسػػف األ
   .ّؽ كریمته(رِ یُ  أحدكـ لمف ها، فمینظر حدكـ ولیدة فقد أرقّ ذا أنكح أف 
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فقػد قطػػع  متػػه مػف شػارب الخمػػر زّوج كریمػف ) :(عمیػػه السػالـ)وعػف الصػادؽ 
قػد  لػي قرابػةً  فّ كتب إلیػه: إفي جواب مف  - (عمیه السالـ)، وعف الرضا رحمها(

 .  جه إف كاف سّيء الخمؽ(تزوّ  : )ال - خطب إلّي وفي خمقه سوء
وهػو:  ركعتػیف والػدعاء بالمػأثور  رادة التزویج صػالةعند إ یستحبّ  :3مسألة 

لػػي فػػي  حفظهػػفّ فرجػػًا، وأ هػػفّ عفّ لػػي مػػف النسػػاء أ ج فقػػّدر تػػزوّ أ ي أریػػد أفّنػػإ هػػـّ لمّ )ا
   .بركة( عظمهفّ رزقًا، وأ وسعهفّ نفسها وفي مالي، وأ

كممهػا مػا اشػتمؿ اإلشهاد عمى العقد واإلعالف به والخطبػة أمامػه، وأ ویستحبّ 
ة المعصػػومیف ئّمػػ( واألى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ ) عمػػى التحمیػػد والصػػالة عمػػى النبػػيّ 

: الحمػػد ة بػػالتقوى والػػدعاء لمػػزوجیف، ویجػػزئوالشػػهادتیف والوصػػیّ  (لسػػالـعمػػیهـ ا)
 د وآله.  والصالة عمى محمَّ 

 .   یقاعه في محاؽ الشهرفي برج العقرب، وا   العقد والقمر  یقاعویكر  إ
عػػػد ، وصػػػالة یكػػػوف الزفػػػاؼ لػػػیاًل والولیمػػػة قبمػػػه أو ب أف یسػػػتحبّ  :4مســـألة 

یضػع یػد   بعػد أف عمػى طهػر، والػدعاء بالمػأثور  یكونػا ركعتیف عند الدخوؿ، وأف
جتهػا، وفػي أمانتػؾ أخػذتها، وبكمماتػؾ عمى كتابػؾ تزوّ  هـّ المّ : ) عمى ناصیتها وهو
تجعمػه  ًا والف ف قضیت لي فػي رحمهػا شػیئًا فاجعمػه مسػممًا سػویّ  ،استحممت فرجها

 .   ها بمثمه، ویسأؿ ا تعالى الولد الذكرشرؾ الشیطاف( وأمر 
ما إذا یكػػوف عمػػى وضػػوء سػػیّ  التسػػمیة عنػػد الجمػػاع، وأف تسػػتحبّ  :5مســألة 

ًا ذكػػػرًا ًا مباركػػًا زكّیػػػیرزقػػػه ولػػدًا تقّیػػػ أف ف یسػػػأؿ ا تعػػالىكانػػت المػػػرأة حػػاماًل، وأ
 ًا. سویّ 

یػػػػػوـ  ؼ، ویػػػػوـ الكسػػػػوؼ، وعنػػػػد الػػػػزواؿ إاّل ویكػػػػر  الجمػػػػاع فػػػػي لیمػػػػة الخسػػػػو 
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ى حتّػػػ اؽ، وبعػػػد الفجػػػر الخمػػػیس، وعنػػػد الغػػػروب قبػػػؿ ذهػػػاب الشػػػفؽ، وفػػػي المحػػػ
رمضػػاف، وفػػي لیمػػة النصػػؼ  شػػهر  إاّل  ؿ لیمػػة مػػف الشػػهر تطمػػع الشػػمس، وفػػي أوّ 

 وآخر ، وعند الزلزلة والریح الصفراء والسوداء.  مف الشهر 
، وعقیػػب االحػػتالـ قبػػؿ ویكػر  مسػػتقبؿ القبمػػة ومسػتدبرها، وفػػي السػػفینة، وعاریػاً 

 .  غسؿ یكر  معاودة الجماع بغیر  الغسؿ، وال
وأف یجػامع وعنػد  مػف  ،ا ذكػر  لى فرج الزوجػة، والكػالـ بغیػر إ ویكر  النظر 

 .   یجوز  فالاّل مًا وا  یستمـز محرّ  لـ ما -ة والصبیّ  ى الصبيّ حتّ  -لیه إ ینظر 
ف یرضى خمقػه ودینػه، فعػف یرّد الخاطب إذا كاف ممّ  ال ینبغي أف :6مسألة 
جػػو ، جػاءكـ مػف ترضػػوف خمقػه ودینػه فزوّ إذا ) :(ى ا عمیػه وآلػػهصػمّ )رسػوؿ ا 

 .  ( إاّل تفعمو  تكف فتنة في األرض وفساد كبیر
رضاء الطرفیف.  ستحبّ ی :7مسألة   السعي في التزویج والشفاعة فیه وا 
دوامػػًا كػػاف النكػػاح أو ، البالغػػة شػػرعاً  غیػػر وطء الزوجػػة  یجػػوز  ال :8مســألة 

حػػاد ؽ الموجػػب التّ اء هػػو التمػػز  فضػػواإل - فضػػهایُ  لػػـفػػ ف منقطعػػًا،  ولػػو وطئهػػا 
ب لػـ یترتّػ -حاد الجمیػع ي الحیض والغائط أو اتّ مسمكي البوؿ والحیض أو مسمك

ف  ،اإلثـ عمیه غیر  مػف حكامهػا تػه، فتجػري عمیهػا أتخػرج عػف زوجیّ  أفضاها لػـوا 
رهػػػا، ولكػػػف قیػػػؿ: یحػػػـر عمیػػػه ختهػػػا معهػػػا وغیالتػػػوارث وحرمػػػة الخامسػػػة وحرمػػػة أُ 

بعػػػػالج أو  -ما إذا انػػػدمؿ الجػػػرح سػػػیّ  الخالفػػػػه، و  الصػػػحیح أفّ  إاّل  ؛وطؤهػػػا أبػػػداً 
بػػػػؿ  قهػػػػاف طمّ إ - وهػػػػي دیػػػػة الػػػػنفس - فضػػػػاءنعػػػػـ تجػػػػب عمیػػػػه دیػػػػة اإل -بغیػػػػر  
ف ف نشػػزت أو طمّ ، وتجػػب عمیػػه نفقتهػػا مػػا دامػػت مُ قهػػایطمّ  لػػـ وا  قهػػا، بػػؿ فضػػاة وا 
ف  .  لزوماً  حوطجت بعد الطالؽ عمى األتزوّ  وا 
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یػػة، تحػـر عمیػػه ولػـ تثبػت الد اؿ التسػع فأفضػػاها لػـوجتػه بعػػد إكمػولػو دخػؿ بز 
وجػػػوب اإلنفػػػاؽ عمیهػػػا كمػػػا لػػػو كػػػاف اإلفضػػػاء قبػػػؿ إكمػػػاؿ لزومػػػًا ولكػػػف األحػػػوط 
ال إشػكاؿ فػػي الزوجػة بزنػػاء أو غیػر  تثبػت الدیػػة، ولكػف  فضػػى غیػر التسػع، ولػو أ

 نفاؽ عمیها. ة وعدـ وجوب اإلبدیّ عدـ ثبوت الحرمة األ
 لعذر  إاّل  مف أربعة أشهر  ة أكثر وطء الزوجة الشابّ  ترؾ یجوز  ال :9مسألة 

حػوط شػتراط تركػه عمیهػا حػیف العقػد، واألكالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو ا
لزومًا حوط األ فّ المنقطعة أیضًا، كما أ عدـ اختصاص الحكـ بالدائمة فیعـّ لزومًا 

 مػف دوف عػذر   إطالػة السػفر یجوز  المسافر، فال فیعـّ  عدـ اختصاصه بالحاضر 

ة كما ما إذا لـ یكف لضرورة عرفیّ سیّ  إذا كاف یفّوت عمى الزوجة حّقها، وال شرعيّ 
 د التنّز  والتفّرج. إذا كاف لمجرّ 

 - ؿ حػیف الجمػاعُبػخارج القُ  فراغ المنيّ بمعنى إ - العزؿ یجوز  :11مسألة 
اشػػتراطه  ا أو مػػع رضػػاهاّل إ هػػو مکػرو ، نعػػـ جػػة المنقطعػػة وكػذا الدائمػػةعػف الزو 

 فهػو محػّرـ عمیهػاهػا مبُ نػزاؿ فػي قُ ا منػع المػرأة زوجهػا مػف اإلّمػعمیها حیف العقد، وأ
ولو منعت فأنزؿ خػارج الُقُبػؿ لػـ تثبػت  ،تراطه عمیه حیف التزویجبرضا  أو اش إاّل 

 عمیها الدیة.

 الفصل الثاني
 وما يمحق بها  والممس والتسّتر  أحكام النظر في 

ظػػػاهر   لػػػى جسػػػد اخخػػػر إ مػػػف الػػػزوج والزوجػػػة النظػػػر  لكػػػؿ   یجػػػوز  :11مســـألة 
 عضػػو مػػف اخخػػر  عضػػو منػػه كػػؿّ  منهمػػا بكػػؿّ  وكػػذا لمػػس كػػؿ   ،ى العػػورةوباطنػػه حتّػػ
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 ذ وبدونه. مع التمذّ 
شػػیخًا  - ة مػػف مماثمػػهلػػى مػػا عػػدا العػػور إ لمرجػػؿ النظػػر  یجػػوز  :12مســألة 

 ذ شػهويّ یكػف بتمػذّ  لػـ امػ - ًا، حسػف الصػورة أو قبیحهػالیػه أو شػابّ إ كاف المنظػور 
 وهكػػذا الحػػاؿ فػػي نظػػر  -راـ أي خػػوؼ االفتتػػاف والوقػػوع فػي الحػػ -أو مػع الریبػػة 

  كمػا مػػرّ  ر بُ ؿ والػد  ُبػوهػػي القُ  - ا العػورةلػى مػا عػدا العػػورة مػف مماثمهػا، وأّمػالمػرأة إ
ى بالنسػػػبة إلػػػى المماثػػػؿ، نعػػػـ لیهػػػا حتّػػػإ النظػػػر  یجػػػوز  فػػػال - يحكػػػاـ التخّمػػػأفػػػي 

تبتنػػػي عمػػى االحتیػػػاط  ز الممّیػػ والصػػبيّ المماثػػػؿ  لػػػى عػػورة الكػػافر إ نظػػر حرمػػة ال
 .  المزوميّ 

 - مػػا عػدا العػػورة - لػػى جسػد محارمػهإ لمرجػؿ أف ینظػر  یجػػوز  :13مسـألة 
لػػى مػػا عػػدا العػػورة مػػف إ النظػػر  لهػػفّ  ریبػػة، وكػػذا یجػػوز  وال ذ شػػهويّ مػػف دوف تمػػذّ 
أبػدًا مػف  محاـر مف یحـر عمیػه نكػاحهفّ ریبة، والمراد بال وال ذ شهويّ جسد  بال تمذّ 

 جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دوف غیرها كالزناء والمواط والمعاف. 
یف مػف جسػد لػى مػا عػدا الوجػه والكّفػإ لمرجؿ أف ینظر  یجوز  ال :14مسألة 

لػػى أو مػػع الریبػػة أـ ال، وكػػذا إ ذ شػػهويّ ة وشػػعرها، سػػواء أكػػاف بتمػػذّ جنبّیػػاألالمػػرأة 
ا بػػػدونهما ّمػػػأو مػػػع الریبػػػة، وأ ذ شػػػهويّ بتمػػػذّ  یف منهػػػا إذا كػػػاف النظػػػر لكّفػػػالوجػػػه وا

ف كاف األحوط ز فیجو   یضًا. تركه أ استحباباً  النظر، وا 
 ذ شػهويّ بتمػذّ  جنبػيّ إلػى بػدف الرجػؿ األ یحػـر عمػى المػرأة النظػر  :15مسـألة 

مػػى جػػرت السػػیرة ع مػػا إلػػى غیػػر  تنظػػر  ال ألحػػوط لزومػػًا أفأو مػػع الریبػػة، بػػؿ ا
ف كػػاف بػػالعػػدـ االلتػػزاـ بسػػتر  كػػ  ذ شػػهويّ تمػػذّ  الرأس والیػػدیف والقػػدمیف ونحوهػػا وا 

 ذ شػػهويّ تمػػذّ  المواضػػع مػػف بدنػػه مػػف دوف ریبػػة واللػػى هػػذ  ا نظرهػػا إّمػػریبػػة، وأ وال
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ف كاف األفهو جائز  تركه أیضًا. استحبابًا حوط ، وا 
 - جػػػةعػػػدا الػػػزوج والزو  - وشػػػعر  لمػػػس بػػػدف الغیػػػر  یجػػػوز  ال :16مســـألة 

 بالنسػػػبة إلػػػى شػػػعر  الممػػػس مػػػف دونهمػػػا فیجػػوز  اّمػػأو مػػػع الریبػػػة، وأ ذ شػػػهويّ بتمػػذّ 

ة جنبّیػواأل جنبػيّ ا بػدف األّمػإلیػه مػف بػدنهما، وأ النظػر  یجػوز  ـر والمماثؿ وماحْ المَ 
 - لیهػػاإ النظػػر  ى المواضػػع التػػي یجػػوز لمسػػهما مطمقػػًا حتّػػ یجػػوز  وشػػعرهما فػػال

مػػػف وراء  ة إاّل جنبّیػػػواأل جنبػػػيّ فتحػػػـر المصػػػافحة بػػػیف األ - ـ بیانهػػػا آنفػػػاً ا تقػػػدّ مّمػػػ
 الثوب ونحو . 

ا مّمػ - ةجنبّیػواأل جنبػيّ إلػى العضػو المبػاف مػف األ یحػـر النظػر  :17مسألة 
إلػى صػاحب العضػو عرفػًا،  إذا صدؽ معه النظػر  - بانةإلیه قبؿ اإل حـر النظر 

 والظفػػر  السػػفّ  ؾ فػػي غیػػر ف كػػاف التػػر لعػػورة، وا  فیمػػا عػػدا ا  فیجػػوزا مػػع عدمػػه ّمػػوأ

 .  استحباباً  أحوط
 یف مػفشػعرها ومػا عػدا الوجػه والكّفػ ف تسػتر یجػب عمػى المػرأة أ :18مسألة 

، وأ بػػػدنها عػػػف غیػػػر  مػػػع  هما إاّل بػػػداؤ إ ز اف فیجػػػو ا الوجػػػه والكّفػػػّمػػػالػػػزوج والمحػػػاـر
ـر المحػػّرـ فیحػػ یقػػاع الرجػػؿ فػػي النظػػر الوقػػوع فػػي الحػػراـ أو كونػػه بػػداعي إخػػوؼ 

. ى بالنسبة إبداء حینئٍذ حتّ اإل  لى المحاـر
بػداء لهػا إ فیجػوز  ا هػيّمػترجػو النكػاح، وأ المػرأة المسػّنة التػي ال ا فػي غیػر هذ

والجمبػػػػاب عػػػػادة ولكػػػػف مػػػػف دوف  خمػػػػار یسػػػػتر  الا شػػػػعرها وذراعهػػػػا ونحوهمػػػػا مّمػػػػ
 ج بزینة. تتبرّ  أف

ف كػػاف الجنبّیػػمػػف األ ر یجػػب عمػػى الرجػػؿ التسػػتّ  ال :19مســألة   یجػػوز  ة وا 

جػرت السػیرة عمػى عػدـ االلتػزاـ  مػا إلى غیر  النظر  -لزومًا  حوطعمى األ - لها
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 ـ. بستر  مف بدنه كما تقدّ 
فػػي المػػوارد  ر والممػػس ووجػػوب التسػػتّ  یسػػتثنى مػػف حرمػػة النظػػر  :21مســألة 

ة مػف الغػرؽ أو الحػرؽ جنبّیػؼ اسػتنقاذ األمة صورة االضطرار، كما إذا توّقػالمتقدّ 
حینئػػػػٍذ، ولكػػػػف إذا اقتضػػػػى  أو الممػػػػس المحػػػػّرـ فیجػػػػوز  عمػػػػى النظػػػػر  أو نحوهمػػػػا
مقػدار  لیػه وبإ  عمػى مػا اضػطرّ  ممػس أو العكػس اقتصػر دوف ال النظر  االضطرار 

 زید. أ ال
إلػػػى العػػػالج مػػػف مػػػرض وكػػػاف  - مػػػثالً  - ت المػػػرأةإذا اضػػػطرّ  :21مســـألة 
لػه  جػاز  - ذلػؾ غیػر لمزید خبرته أو عنایتػه أو  - أرفؽ بعالجها جنبيّ الرجؿ األ
ؼ عمیهمػػا معالجتهػػا، ومػػع إمكػػاف االكتفػػاء بیػػد  إذا توّقػػلػػى بػػدنها ولمسػػه إ النظػػر 

 ـ. كما تقدّ  اخخر  یجوز  ال -  أي الممس أو النظر - حدهمابأ
 غیػػر  - الطبیػػب أو الطبیبػػة فػػي معالجػػة المػػریض  إذا اضػػطرّ  :22مســألة 

لیهػػػػا إ ینظػػػػر  ال أف لزومػػػػاً  حوطإلػػػػى عورتػػػػه فػػػػاأل إلػػػػى النظػػػػر  - الػػػػزوج والزوجػػػػة
 ر تتیّسػ فترة أطػوؿ أو لػـ إذا اقتضى ذلؾ النظر  مباشرة بؿ في المرآة وشبهها، إاّل 

 مباشرة.  النظر  المعالجة بغیر 
مػا عػدا  - البالغة ة غیر مف الرجؿ لمصبیّ  الممس والنظر  یجوز  :23مسألة 

والریبػػػة، نعػػػـ األحػػػوط  ذ الشػػػهويّ مػػػع عػػػدـ التمػػػذّ  -  ا مػػػرّ عورتهػػػا كمػػػا عػػػرؼ مّمػػػ
العػادة بسػترها بػالمالبس المتعارفػة   تجػرِ  عمى المواضع التي لػـ لى االقتصار و األ

ولػػى عػػدـ تقبیمهػػا األحػػوط األ لیػػیف، كمػػا أفّ والػػبطف والفخػػذ واأل دوف مثػػؿ الصػػدر 
 سنیف.  إذا بمغت ستّ  وعدـ وضعها في الحجر 

مػا عػدا  - البػال  غیػر  والممػس مػف المػرأة لمصػبيّ  النظػر  یجػوز  :24مسألة 



 عظ/  أحكام النظر واللمس والتستّر وما یلحق بوا - کتاب النکاح 

یجػػب عمیهػػا  ، والوالریبػػة ذ الشػػهويّ مػػع عػػدـ التمػػذّ  -  ا مػػرّ عورتػػه كمػػا عػػرؼ مّمػػ
اّل  إثػارة لیهػاب عمػى نظػر  إیترتّػ یبمػ  مبمغػًا یمكػف أف لـ عنه ما ر التستّ   الشػهوة، وا 

 .  لزوماً  حوطعنه عمى األ ر وجب التستّ 
 ،رحكػػاـ التسػػتّ رجػػاف عػػف أزیف خاالممّیػػ ة غیػػر والصػػبیّ  الصػػبيّ  :25مســألة 
 ز الممّیػػ المجنػوف غیػر  فّ وریبػة، كمػا أ ذ شػهويّ تمػػذّ  والممػس مػف غیػر  وكػذا النظػر 

 یضًا. أ ر حكاـ التستّ خارج عف أ
ینتهػػػیف إذا  تػػػي الالاّل  - لػػػى النسػػػاء المبتػػػذالتإ النظػػػر  یجػػػوز  :26مســـألة 

ال فػرؽ فػي ذلػؾ بػیف الریبػة، و  وال ذ الشهويّ بشرط عدـ التمذّ  - ؼهیف عف التكشّ نُ 
جػػرت  مػا یف وبػػیف سػائر فػرؽ فیػه بػػیف الوجػه والكّفػ ، كمػػا الوغیػرهفّ  ار نسػاء الكّفػ
 عضاء البدف. ة أعمى عدـ ستر  مف بقیّ  عادتهفّ 

 ة غیػػػر جنبّیػػػإلػػػى صػػػورة المػػػرأة األ األحػػػوط وجوبػػػًا تػػػرؾ النظػػػر  :27مســـألة 

 النظػر  وز اف فیجػوالكّفػ یعرفهػا، ویسػتثنى مػف ذلػؾ الوجػه المبتذلة إذا كػاف النػاظر 

لیهمػػػا مباشػػػرة إ النظػػػر  ریبػػػة كمػػػا یجػػػوز  وال ذ شػػػهويّ تمػػػذّ  إلیهمػػػا فػػػي الصػػػورة بػػػال
 كذلؾ. 

لػػػػى محاسػػػػػنها إ ینظػػػػر  ج امػػػػرأة أفیتػػػػزوّ  لمػػػػف یریػػػػد أف یجػػػػوز  :28مســــألة 
یشػػػػترط  ومعاصػػػػمها وسػػػػاقیها ونحػػػػو ذلػػػػؾ، وال یهػػػػاكوجههػػػػا وشػػػػعرها ورقبتهػػػػا وكفّ 

 ها. ذنها ورضایكوف ذلؾ ب  أف
ف عمػػػـ أ ذ الشػػهويّ یكػػوف بقصػػػد التمػػذّ  ال أف نعػػـ یشػػترط  ه یحصػػؿ بػػػالنظر ّنػػوا 

یكػوف هنػاؾ  ال یخاؼ الوقوع في الحراـ بسػببه، كمػا یشػترط أف ال إلیها قهرًا، وأف
 خت الزوجة. ة وأُ مانع مف التزویج بها فعاًل مثؿ ذات العدّ 
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اّل ف یحتمػػػػػػػؿ اخیكػػػػػػػوف مسػػػػػػػبوقًا بحالهػػػػػػػا، وأ ال ویشػػػػػػػترط أیضػػػػػػػًا أف تیارهػػػػػػػا وا 
قاصػػػدًا التػػػزویج بهػػػػا  عمػػػى مػػػا إذا كػػػاف حػػػوط وجوبػػػًا االقتصػػػار واألیجػػػوز،  فػػػال

الحكػػػـ مػػػا إذا كػػػاف قاصػػػدًا لمطمػػػؽ التػػػزویج وكػػػاف بصػػػدد  یعػػػـّ  بالخصػػػوص فػػػال
الع عمیهػا إذا لػـ یحصػؿ االّطػ النظر  ر تكرّ  تعییف الزوجة بهذا االختبار، ویجوز 

 ولى. بالنظرة األُ 
الریبػة،  وال ذ الشهويّ ة مع عدـ التمذّ جنبیّ سماع صوت األ یجوز  :29مسألة 

مػػع خػػوؼ الوقػػوع فػػي الحػػراـ، نعػػػـ  لهػػا إسػػماع صػػوتها لإجانػػػب إاّل  یجػػوز  كمػػا
جػًا لمسػامع عػادة مهیّ فػي اللها ترقیػؽ الصػوت وتحسػینه عمػى نحػو یكػوف  یجوز  ال
 ف كاف َمْحرمًا لها. وا  

 الثالث الفصل 
 حكامهفي عقد النكاح وأ

ف فیػه یَّ دائػـ ومنقطػع، والعقػد الػدائـ هػو: )عقػد ال ُتَعػ :النكاح عمى قسمیف عقد
 )الدائمة(.  ى الزوجة فیه بػوتسمّ  ،ة الزواج(مدّ 

 ة( كسػاعة أو یػوـ أو سػنة أو أكثػر ف فیه المػدّ یَّ عَ الدائـ هو: )عقد تُ  والعقد غیر 

 نقطعة(. ع بها( و)الم)المتعة( و)المتمتّ  ى الزوجة فیه بػوتسمّ  ،أو أقؿّ 
یجػػػػػػاب والقبػػػػػػوؿ اإل - دوامػػػػػػًا ومتعػػػػػػة - یشػػػػػػترط فػػػػػػي النكػػػػػػاح :31مســــــألة 

 عمػ  األحػػوط لزومػػاً  - تکفػػي کمػػا ال د التراضػػي القمبػيّ یكفػي مجػػرّ  اف، فػػالالمفظّیػ
حػوط لزومػًا كػوف اإلیجػاب األخػرس، واأل الكتابة وال اإلشػارة المفهمػة مػف غیػر  -

غیرهػػػا مػػػف المغػػػات المفهمػػػة لمعنػػػى ف منهػػػا، ویكفػػػي ة مػػػع الػػػتمكّ بالعربّیػػػ والقبػػػوؿ
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 ف مف التوكیؿ. ف تمكّ ف منها وا  المتمكّ  النكاح والتزویج لغیر 
 ز ف كػػاف یجػػو مػػى القبػػوؿ، وا  یجػػاب عتقػػدیـ اإلاسػػتحبابًا األحػػوط  :31مســألة 

ؽ، المتعّمػ دًا عػف ذكػر ( أو نحػو  مجػرّ یكػف القبػوؿ بمفػظ )قبمػتُ  عكسه أیضًا إذا لػـ
ُجػػِؾ عمػػى الصػػداؽ المعمػػوـ( فتقػػوؿ المػػرأة: )نعػػـ(، زوّ یقػػوؿ الرجػػؿ: )أت أف فیصػػحّ 

جتُػَؾ بػِؾ عمػى الصػداؽ المعمػوـ( فتقػوؿ المػرأة: )زوّ التزّوج  أو یقوؿ الرجؿ: )قبمتُ 
   نفسي(.

المػػػرأة والقبػػػوؿ مػػػف یجػػػاب مػػػف جانػػػب یكػػػوف اإل أیضػػػًا أفاسػػػتحبابًا واألحػػػوط 
ف كػػاف  جتُػػِؾ نفسػػي زوّ یقػػوؿ الرجػػؿ: ) أف العكػػس، فیصػػحّ   یجػػوزجانػػب الرجػػؿ، وا 

 (.  عمى الصداؽ المعموـ( فتقوؿ المرأة: )قبمتُ 
لػػػدائـ بمفػػػظ یجػػػاب فػػػي النكػػػاح ایكػػػوف اإل أفاسػػػتحبابًا األحػػػوط  :32مســـألة 

 یضػًا إذا اقتػػرف بمػا یػػدؿّ   بمفػظ المتعػػة أنشػػاؤ إ ز یجػو ف كػػاف النكػاح أو التػزویج، وا  
اب والقبػػوؿ بصػػیغة یكػػوف اإلیجػػ أفاسػػتحبابًا األحػػوط  فّ عمػػى إرادة الػػدواـ، كمػػا أ

ف   جازا بغیرها أیضًا.الماضي، وا 
عمى لفػظ )قبمػت( أو )رضػیت( بعػد في القبوؿ  االقتصار  یجوز  :33مسألة 

الوكیػػؿ  - قػػات التػػي ذكػػرت فیػػه، فمػػو قػػاؿ الموجػػبالمتعمّ  یجػػاب مػػف دوف ذكػػر اإل
لػزوج: وـ( فقػاؿ االمعمػ تي فالنػة عمػى المهػر مَ كِّ وَ نكحُتَؾ ُمػلمزوج: )أ - عف الزوجة

 المعموـ( صّح.  یقوؿ: )قبمُت النكاح لنفسي عمى المهر  )قبمُت( مف دوف أف
قالػػت المػػرأة  مهػػر الزوجػػاف العقػػد الػػدائـ وبعػػد تعیػػیف ال إذا باشػػر  :34مســألة 
نكحػػُت نفسػي منػؾ، أو لػػؾ، عمػى الصػػداؽ لرجػؿ: )أنكحتُػػَؾ نفسػي، أو أامخاطبػة 

جتُػَؾ لعقػد، وكػذا إذا قالػت المػرأة: )زوّ ا المعموـ( فقاؿ الرجؿ: )قبمُت النكػاح( صػحّ 
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جػػػُت نفسػػػي منػػػَؾ، أو بػػػَؾ، عمػػػى الصػػػداؽ المعمػػػوـ( فقػػػاؿ الرجػػػؿ: نفسػػػي، أو زوّ 
 )قبمُت التزویج(. 

فاطمػة مػثاًل فقػاؿ وكیػؿ سػـ المػرأة ولو وّكال غیرهما وكاف اسػـ الرجػؿ أحمػد وا
كَِّمػَؾ، وَ كَِّمتي فاطمػة مُ وَ ُمػنكحُت كَِّمتي فاطمة، أو أوَ َمَؾ أحمد مُ كِّ وَ نكحُت مُ المرأة: )أ
ِمػػػَؾ، أو لموَ وَ أو مػػػف مُ  ِمػػػَؾ أحمػػػد، عمػػػى الصػػػداؽ المعمػػػوـ( فقػػػاؿ وكیػػػؿ الػػػزوج: كِّ كِّ

العقػػد، وكػػذا لػػو قػػاؿ  كِِّمي أحمػػد عمػػى الصػػداؽ المعمػػوـ( صػػحّ وَ )قبمػػُت النكػػاح لُمػػ
كَِّمػَؾ، فاطمػة موَ كَِّمتي وَ جُت مُ كَِّمتي فاطمة، أو زوّ وَ كَِّمَؾ أحمد مُ وَ جُت مُ وكیمها: )زوّ 
ِمػػػَؾ، أو بمُ وَ أو مػػف مُ  ِمػػَؾ أحمػػػد، عمػػػى الصػػداؽ المعمػػػوـ( فقػػاؿ وكیمػػػه: )قبمػػػُت وَ كِّ كِّ
 كِِّمي أحمد عمى الصداؽ المعموـ(. وَ التزویج لمُ 

ُت ابَنػػػَؾ أو حفیػػػَدَؾ ْحػػػكَ نْ عقػػد ولّیهمػػػا فقػػػاؿ ولػػػّي المػػرأة: )ألم ولػػو كػػػاف المباشػػػر 
ُت ابنتػػػي أو حفیػػػدتي فاطمػػػة ابَنػػػَؾ أو ْحػػػكَ نْ أحمػػػد ابنتػػػي أو حفیػػػدتي فاطمػػػة، أو أ

حفیَدَؾ، أو مػف ابِنػَؾ أو حفیػِدَؾ، أو البِنػَؾ أو حفیػِدَؾ أحمػد( أو قػاؿ ولػّي المػرأة: 
جػػػُت ابنتػػػي أو جػػػُت ابَنػػػَؾ أو حفیػػػَدَؾ أحمػػػد ابنتػػػي أو حفیػػػدتي فاطمػػػة، أو زوّ )زوّ 

ابِنػػػَؾ أو حفیػػػِدَؾ حفیػػػَدتي فاطمػػػة ابَنػػػَؾ أو حفیػػػَدَؾ، أو مػػػف ابِنػػػَؾ أو حفیػػػِدَؾ أو ب
النكػػاَح أو التػػزویَج البنػػي  الػػزوج: )قبمػػتُ  أحمػػد عمػػى الصػػداؽ المعمػػوـ( فقػػاؿ ولػػيّ 

یقػػاع العقػػد ة إأو لحفیػدي أحمػػد عمػػى الصػداؽ المعمػػوـ( صػػّح العقػػد، وتعػرؼ كیفّیػػ
ًا، وكػیاًل أو ولّیػ صػیاًل وفػي الطػرؼ اخخػر له فػي أحػد الطػرفیف أ كاف المباشر  لو

 لى التفصیؿ. حاجة إ ـ فالتقدّ  اوكیاًل ممّ  ًا وفي اخخر ف ولیّ أو في أحد الطرفی
 یجػػاب، بػػؿ یصػػحّ یشػػترط فػػي لفػػظ القبػػوؿ مطابقتػػه لعبػػارة اإل ال :35مســألة 

جتُػػَؾ( فقػػاؿ: )قبمػػت النكػػاح( أو یجػػاب بمفػػظ والقبػػوؿ بمفػػظ آخػػر، فمػػو قػػاؿ: )زوّ اإل
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ف كػػػػػاف األ تُػػػػػَؾ(حْ كَ نْ أقػػػػػاؿ: ) اسػػػػػتحبابًا حػػػػػوط فقػػػػػاؿ: )قبمػػػػػت التػػػػػزویج(، صػػػػػّح وا 
 المطابقة. 

معػػه ظػػاهرة فػػي المعنػػى  تكػػف إذا لحػػف فػػي الصػػیغة بحیػػث لػػـ :36مســألة 
اّل  یكػػػؼِ  المقصػػػود لػػػـ زتػػػؾ( فػػػي ة، فیكفػػػي )جوّ ف كػػػاف المحػػػف فػػػي المػػػادّ  كفػػػى وا  وا 

 لمعقد مف أهؿ تمؾ المغة.  جتؾ( إذا كاف المباشر المغة الدارجة بدؿ )زوّ 
ؼ عمػى یجػاد مضػمونه، وهػو متوّقػإلػى إفي العقد القصد  یعتبر  :37مسألة 

العمػػـ  یعتبػػر  یقػػوـ مقامػػه ولػػو بنحػػو اإلجمػػاؿ، وال جػػت( أو مػػافهػػـ معنػػى لفػػظ )زوّ 
 :الفعػؿ والفاعػؿ والمفعػوؿ مػثاًل، فػ ذا كػاف الموجػب بقولػه تمییػز  اته والبخصوصػیّ 

ة المعروفػػة التػػي یطمػػؽ عمیهػػا الػػزواج فػػي یجػػاد الُعْمقػػة الخاّصػػجػػت( قاصػػدًا إ)زوّ 
 قاباًل لذلؾ المعنى كفى.  خر ة وكاف الطرؼ اخمغة العربیّ ال

، األحػػػوط لزومػػػاً یجػػػاب والقبػػػوؿ عمػػػى تشػػػترط المػػػواالة بػػػیف اإل :38مســـألة 
هػػذا  فّ أالفصػػؿ فػػي الجممػػة بحیػػث یصػػدؽ معػػه   یضػػرّ  ة منهػػا فػػالوتكفػػي العرفّیػػ

وط ر قػػات العقػػد مػػف القیػػود والشػػالفصػػؿ بمتعمّ   یضػػرّ  ال قبػػوؿ لػػذلؾ اإلیجػػاب، كمػػا
 ف كثرت. وغیرهما وا  

مسػتقبؿ  مػر النكػاح التنجیػز، فمػو عّمقػه عمػى أ ةیشترط في صحّ  :39مسألة 
 حػػػػاليّ  مػػػر ع الحصػػػػوؿ بطػػػؿ، وهكػػػذا إذا عّمقػػػػه عمػػػى أمعمػػػوـ الحصػػػوؿ أو متوّقػػػ

 مػر ا إذا عّمقػه عمػى أّمػة العقػد، وأعمیه صػحّ تتوّقؼ  ݥالوؿ إذا كاف محتمؿ الحص

ؼ ا تتوّقػػه كػػاف مّمػػمجهػػوؿ الحصػػوؿ ولكّنػػ مػػر معمػػوـ الحصػػوؿ أو عمػػى أ حػػاليّ 
ه ّنػػالمػػرأة فػي یػػوـ الجمعػػة وهػي تعمػػـ أ ، كمػا إذا قالػػتیضػػرّ  لػػـ ة العقػدعمیػه صػػحّ 

تُػػػَؾ حْ كَ نْ أ( أو قالػػػت: )كػػػاف الیػػػوـ یػػػوـ الجمعػػػة تُػػػَؾ نفسػػػي إفحْ كَ نْ : )أیػػػوـ الجمعػػػة
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 خَتَؾ(. أُ  كفݥݥأ   نفسي إذا لـ
یكػػػوف قاصػػػدًا لممعنػػػى  فصػػػیغة أیشػػػترط فػػػي العاقػػػد المجػػػري لم :41مســـألة 
بعقػد السػكراف  اهي والغالط والنائـ ونحوهـ، والعبرة بعقد الهازؿ والس ݥحقیقة، فال
عبػرة بعقػد المجنػوف  ه العقػؿ فػالیشترط فیػ كما به، اً قصد له معتدّ  ف الوشبهه ممّ 

 جنونه.  ًا إذا أجرى العقد في دور كاف جنونه أدواریّ  فوا  
كػػاف  فوا   - لنفسػػه ز الممّیػػ عقػػد الصػػبيّ  یصػػحّ  غ فػػالوكػػذلؾ یشػػترط فیػػه البمػػو 

 ذنػػه إذا كػػاف الصػػػبيّ كػػاف ب  ف، بػػؿ وا  ذف الػػػوليّ یكػػف بػػ  إذا لػػـ - قاصػػدًا لممعنػػى
وكػیاًل عنػه فػي  وكػاف الصػبيّ  ؼ، وأّما إذا كاف العقد مف الوليّ  في التصرّ مستقاّلً 

أو كػػاف لنفسػػه  عقػد لغیػػر  وكالػػة عنػػه أو فضػواًل فأجػػاز ،نشػاء الصػػیغة، أو كػػاف الإ
یتػػرؾ مراعػػاة  ݥݥݥݥفػػالإشػػكاؿ، ته جػػاز  هػػو بعػػد البمػػوغ ففػػي صػػحّ ، أو أجػػاز  الػػوليّ فأ

 مقتضى االحتیاط في مثمه. 
ة العقد رضػا الػزوجیف واقعػًا، فمػو أذنػت الزوجػة یشترط في صحّ  :41مسألة 

ه إذا ُعممػػػػت ّنػػػػالعقػػػػد، كمػػػػا أ صػػػػحّ  متظػػػػاهرة بالكراهػػػػة مػػػػع العمػػػػـ برضػػػػاها القمبػػػػيّ 
 تظاهرت بالرضا بطؿ العقد.  فواقعًا وا   كراهتها

جػػازا العقػػػد رضػػیا بعػػد ذلػػؾ وأ َـّ ثُػػ كػػر  الزوجػػاف عمػػى العقػػػدلػػو أُ  :42مســألة 
ولػػػى إعػػادة العقػػد فػػي كمتػػػا األاألحػػوط كػػرا  أحػػدهما، و ، وكػػذلؾ الحػػاؿ فػػػي إصػػحّ 

 الصورتیف. 
 كػػؿّ  ة العقػػد تعیػػیف الػػزوجیف عمػػى وجػػه یمتػػاز یشػػترط فػػي صػػحّ  :43مســألة 

جتُػَؾ إحػدى بنػاتي( شػارة، فمػو قػاؿ: )زوّ سػـ أو الوصػؼ أو اإلعف غیر  باالمنهما 



 ؿظ/  فقد النكاح وأحكامى - کتاب النکاح 

 بنیَؾ أو أحد هذیف(. ا جُت بنتي أحدبطؿ، وكذا لو قاؿ: )زوّ 
یف فػػػػػػي ذهنهمػػػػػػا ز نػػػػػػیف بحسػػػػػػب قصػػػػػػد المتعاقػػػػػػدیف، متمّیػػػػػػنعػػػػػػـ لػػػػػػو كانػػػػػػا معیّ 

ف ة، شػػػارة الخارجّیػػػسػػػـ أو الوصػػػؼ أو اإلهمػػػا عنػػػد إجػػػراء الصػػػیغة باالنایعیّ  لػػػـ وا 
ولكػػػف فػػي مقػػػاـ إجػػػراء  كمػػا لػػػو تقػػاوال عمػػػى تػػزویج بنتػػػه الكبػػػرى مػػف ابنػػػه الكبیػػر 

 .  صحّ   جُت بنتي مف ابنؾ( وقبؿ اخخرالصیغة قاؿ: )زوّ 
شػارة تمفػا أو أحػدهما مػع اإلسػـ مػع الوصػؼ أو اخلو اختمؼ اال :44مسألة 

د ذا كػػػاف المقصػػػو غػػػى مػػػا وقػػػع غمطػػػًا وخطػػػًأ، فػػػ مْ صػػػود ویُ یتبػػػع العقػػػد مػػػا هػػػو المق
اة بفاطمػػػػة هػػػػي اسػػػػمها فاطمػػػػة وكانػػػػت المسػػػػمّ  فّ ؿ أتػػػػزویج البنػػػػت الكبػػػػرى وتخّیػػػػ

جتُػػػػَؾ الكبػػػػرى مػػػػف بنػػػػاتي اة بخدیجػػػػة وقػػػػاؿ: )زوّ الصػػػػغرى وكانػػػػت الكبػػػػرى مسػػػػمّ 
   غى تسمیتها بفاطمة.مْ ا خدیجة ویُ سمهافاطمة( وقع العقد عمى الكبرى التي 

هػػا صػػغرى وقػػع نّ ف أهػػا كبػػرى فتبػػیّ نّ ؿ أف كػػاف المقصػػود تػػزویج فاطمػػة وتخّیػػوا  
هػا الكبػرى، وكػذا لػو كػاف المقصػػود نّ وصػػفها بأ يَ ِغػلْ وأُ  اة بفاطمػةالعقػد عمػى المسػمّ 

جتُػػػَؾ هػػػذ  هػػػا الكبػػرى واسػػػمها فاطمػػػة فقػػاؿ: )زوّ نّ ؿ أتػػزویج المػػػرأة الحاضػػرة وتخّیػػػ
مها خدیجػػة وقػػع هػػا الصػػغرى واسػػنّ ف أوهػػي فاطمػػة وهػػي الكبػػرى مػػف بنػػاتي( فتبػػیّ 

سػػـ والوصػؼ، ولػو كػػاف المقصػود العقػد عمػػى الغػى امْ یهػا ویُ إل العقػد عمػى المشػػار 
جتػؾ الكبػرى هذ  المػرأة الحاضػرة هػي تمػؾ الكبػرى قػاؿ: )زوّ  فّ ؿ أا تخیّ الكبرى فممّ 

 شارة، وهكذا. غى اإلمْ العقد عمى تمؾ الكبرى وتُ  وهي هذ ( وقع
التوكیػػػؿ فػػػي النكػػػاح مػػػف طػػػرؼ واحػػػد أو مػػػف الطػػػرفیف  یصػػػحّ  :45مســـألة 
ا كانػػا همػػا إذف كانػػا كػػاممیف، أو بتوكیػػؿ ولیّ أو الزوجػػة أو كمیهمػػا إوج بتوكیػػؿ الػػز 

ؿ مػػػػػف حیػػػػػث ى عّمػػػػػا عّینػػػػػه الموّكػػػػػیتعػػػػػدّ  ال فقاصػػػػػریف، ویجػػػػػب عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ أ
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ؿ، ف كانا عمى خالؼ مصػمحة الموّكػات اأُلخرى وا  والخصوصیّ  الشخص والمهر 
اة مصػػمحة جازتػػه، كمػػا تجػػب عمیػػه مراعػػًا موقوفػػًا عمػػى إى كػػاف فضػػولیّ ف تعػػدّ فػػ 

تػى بمػا هػو خػالؼ ى وأتعػدّ  فات، فػ لیه مف الخصوصػیّ ض أمر  إؿ فیما فوّ الموكّ 
 یضًا. ًا أالمصمحة كاف فضولیّ 

یزّوجهػػػا مػػػف  فالمػػػرأة رجػػػاًل فػػػي تزویجهػػػا لػػػیس لػػػه أإذا وّكمػػػت  :46مســـألة 
حت بػػالتعمیـ أو كػػاف كالمهػػا بحسػػب متفػػاهـ العػػرؼ ظػػاهرًا فػػي إذا صػػرّ  نفسػػه إاّل 

 یشممه نفسه. العموـ بحیث 
 حػد وكػػیاًل عػػف الطػرفیف، كمػػا یجػػوز یكػػوف شػػخص وا فأ یجػوز  :47مســألة 

ف كػاف نفسػه دوامػًا أو متعػة، وا  یعقػدها ل فیكوف الرجػؿ وكػیاًل عػف المػرأة فػي أ فأ
 العقد.  يِ فَ رَ ال طَ ى شخص واحد كِ یتولّ  ال فاألحوط استحبابًا أ

لهمػا االسػتمتاعات  جػز ت وّكال شخصًا في إجراء الصػیغة لػـ إذا :48مسألة 
ا بػ جراء الوكیػؿ یطمئّنػ لهمػا قبػؿ الػزواج مػا لػـ یحػؿّ  الػذي ال ى النظر ة حتّ الزوجیّ 

یوجػػػب  لػػػـ كیػػػؿ مػػػاالو  ار خبػػػ، وفػػػي كفایػػػة إد الظػػػفّ یكفػػػي مجػػػرّ  ݥعقػػػد النكػػػاح، وال
ـ لػػو عمػػـ اجػػراؤ  ، نعػػیتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط فیػػه فػػال شػػكاؿاالطمئنػػاف إ

 ته. البناء عمى صحّ  أمکفتى به عمى الوجه الصحیح أـ ال ه أنّ یعمـ أ العقد ولـ
قػػػد النكػػػاح دوامػػػًا أو انقطاعػػػًا فػػػي ع اشػػػتراط الخیػػػار  یجػػػوز  ال :49مســـألة 

 اشػتراط الخیػار  ، ویجػوز رطا  بطػؿ الشػرط دوف العقػدفمو شػ ،لمزوجة لمزوج وال ال

ى فیكػػوف لمسػػمّ ا سػػقط المهػػر  ة، فمػػو فسػػخ ذو الخیػػار مػػع تعیػػیف المػػدّ  فػػي المهػػر 
المثػؿ مػع الػدخوؿ، هػذا فػي العقػد الػدائـ  لػى مهػر فیرجػع إ المهػر  ذكر  كالعقد بال

 یصػػحّ  الفػػ بدونػػه  تصػػحّ  ا المتعػػة التػػي الّمػػالمهػػر، وأ مػػف دوف ذكػػر  الػػذي یصػػحّ 



 طع/  فقد النكاح وأحكامى - کتاب النکاح 

 یضًا. أ في المهر  فیها اشتراط الخیار 
 ةزوجّیػػػ قته أو اّدعػػػت امػػرأةة امػػػرأة فصػػدّ عػػػى رجػػؿ زوجّیػػذا ادّ إ :51مســألة 

حػػػد االعتػػػراض ا بػػػذلؾ مػػػع احتمػػػاؿ الصػػػدؽ، فمػػػیس ألیحكػػػـ لهمػػػ رجػػػؿ فصػػػّدقها
 یف معروفیف أو غریبیف. فرؽ بیف كونهما بمدیّ  عمیهما، مف غیر 

عي والیمػػیف فالبّینػػة عمػػى المػػدّ  اخخػػر  نكػػر ة وأحػػدهما الزوجّیػػا إذا اّدعػػى أّمػػوأ
اّل كػاف لممػدّ  فعمى مف أنكر، فػ  ب توجیػه الیمػیف إلػى طمػ فمػه عي بّینػة حكػـ لػه وا 

 عيهػا عمػى المػدّ یردّ  نكؿ عف الیمیف ولـ فحكـ له، وا   حمؼ المنكر  فالمنكر، ف 
لػه  فّ یحكػـ عمیػه، كمػا أ فلمحػاكـ أ جػاز  - كاف ذلػؾ عػف غفمػة أو جهالػة فوا   -

أو الحػاكـ الیمػیف  ف رّد المنكػر عي اسػتظهارًا، وا  الیمیف عمػى المػدّ  الوالیة عمى ردّ 
عمیػه، هػذا بحسػب مػوازیف القضػاء، نكػؿ حكػـ  فوا   فحمؼ حكـ له،عي عمى المدّ 

منهمػػا العمػػؿ عمػػى مػػا هػػو تكمیفػػه بینػػه وبػػیف  ا بحسػػب الواقػػع فیجػػب عمػػى كػػؿ  ّمػػوأ
 تعالى.  ا

یسػػػمع منػػػه ویحكػػػـ  قػػػرار عػػػف إنكػػػار  إلػػػى اإل إذا رجػػػع المنكػػػر  :51مســـألة 
 .  ف كاف ذلؾ بعد الحمؼة بینهما وا  بالزوجیّ 

ج مػػػف تتػػػزوّ  فة امػػػرأة وأنكػػرت فهػػػؿ لهػػا أا اّدعػػػى رجػػػؿ زوجّیػػإذ :52مســألة 
كػذبها قبػؿ فصػؿ الػدعوى والحكػـ بػبطالف  یحػرز  لػـ جهػا مػایتزوّ  فأ ولمغیػر  غیر 

التفصػػیؿ بػػیف مػػا إذا كػػاف ذلػػؾ  والصػػحیح هػػوقػػواؿ، عي أـ ال؟ فیػػه أدعػػوى المػػدّ 
عي بعػد المػدّ  ف أقػاـلها ولػه ذلػؾ، فػ  فیجوز  قبؿ طرح النزاع عند الحاكـ الشرعيّ 

اّل العقد عمیها بّینة حكـ له بهػا وبفسػاد العقػد الاّل  عػوا ، ولػیس تسػمع د فػال حػؽ، وا 
 لى العاقد عمیها. إ لیها والله طمب توجیه الیمیف إ



لػى إ حوط لزومػًا االنتظػار الحػاكـ فػاألا إذا كاف ذلػؾ بعػد طػرح النػزاع عنػد مّ وأ
 (.  ٓ٘) ي المسألةـ فحیف فصؿ النزاع بینهما عمى النهج المتقدّ 

حتمػاؿ ة مػف الػزوج مػع امّیػهػا خَ نّ عي أالزواج مف امػرأة تػدّ  یجوز  :53مسألة 
عػت طالقهػا أو ى فیما إذا كانت ذات بعػؿ سػابقًا فادّ فحص حتّ  صدقها، مف غیر 

 حوط لزومًا الفحص عف حالها. همة في دعواها فاألموته، نعـ لو كانت متّ 
 یعمػـ موتػه وال حیاتػه بحیػث لػـ - طعػةإذا غاب الزوج غیبػة منق :54مسألة 

االكتفػػاء بقولهػػا لمػػف أراد  فاّدعػػت زوجتػػه حصػػوؿ العمػػـ لهػػا بموتػػه، ففػػي جػػواز  -
وط وجوبػًا حػؿ عنها في إیقاع العقد عمیها إشػكاؿ، واألالزواج منها وكذا لمف یتوكّ 

 دَ ُفِقػػه كػػاف لهػا زوج قػػد ّنػػأ  یػدرِ  یّطمػػع عمػى حالهػػا ولػػـ  مػف لػػـاّل ج بهػػا إیتػزوّ  ال أف
ـ همػػة فیهػػا فیقػػدّ تكػػوف متّ  فأ مّیػػة مػػف غیػػر هػػا خَ نّ دعواهػػا أ یكػػف فػػي البػػیف إاّل  ولػػـ

ؿ عنهػا فػي یتوّكػ ال فج بها مستندًا إلى قولهػا، وكػذلؾ األحػوط وجوبػًا أعمى التزوّ 
 مف كاف كذلؾ.  تزویجها إاّل 
رجػؿ  تهػاعػى زوجیّ ادّ  َـّ ثُػ هػا عػف الػزوجموّ عي خُ ج امػرأة تػدّ إذا تزوّ  :55مسألة 

اّل فمػػیس لػػه طمػػب قامهػػا حكػػـ لػػه بأ فػػ ف بالبّینػػة، إاّل  دعػػوا  ݥتسػػمع لػػـ آخػػر  هػػا وا 
 لیهما. توجیه الیمیف إ

 هػانّ عت بعػد ذلػؾ أادّ  َـّ ثُ  جها رجؿة فتزوّ إذا اّدعت امرأة أّنها خمیّ  :56مسألة 
تسػػمع دعواهػػا، نعػػـ لػػو أقامػػت البّینػػة عمػػى  كانػػت ذات بعػػؿ حػػیف زواجهػػا منػػه لػػـ

هػػا كانػػت ذات بعػػؿ حػػیف زواجهػػا تشػػهد بأنّ  فؽ بینهمػػا، ویكفػػي فػػي ذلػػؾ ألػػؾ فُػػرِّ ذ
 ف. تعییف زوج معیّ  مف الرجؿ الثاني، ولو مف غیر 
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 الرابعالفصل 
 ولياء العقدفي أ

 ب لهمػػا الوالیػة عمػػى الطفػؿ الصػػغیر مػف طػرؼ األ ب والجػػدّ األ :57مسـألة 

صػؿ عنػه ففػي كػوف الوالیػة ا المنفمّ صؿ جنونه بالبموغ، وأوالصغیرة والمجنوف المتّ 
یتػػرؾ االحتیػػاط بتوافقهمػػا مػػع الحػػاكـ،  شػػكاؿ، فػػالإ عمیػه لهمػػا أو لمحػػاكـ الشػػرعيّ 

األب بػػأف كػاف أبػػًا  ـّ ولػو مػػف قبػؿ أُ  ـّ مػف طػػرؼ األُ  وال لمجػػدّ  ـّ لػإُ وال والیػة عمػػیهـ 
 والدهـ. والخاؿ وأ خ والعـّ إلاألب مثاًل، وال  أُلـّ 

ب وال موتػػه، فعنػػد وجودهمػػا حیػػاة األ ة الجػػدّ یشػػترط فػػي والیػػ ال :58مســألة 
ذا  كؿّ  معًا یستقؿّ  همػا یّ ت الوالیػة بػاخخر، وأحػدهما اختّصػمات أمنهما بالوالیة، وا 

جهػا لتػزویج اخخػر، ولػو زوّ  محػؿّ  یبػؽَ  ى عمیهػا لػـسبؽ في تزویج الصػغیرة المػولّ 
ف ُعمػـ وا  اخخػر،  اـ ولغػف ُعمػـ السػابؽ منهمػا فهػو المقػدّ منهما مف شػخص فػ  كؿّ 

یعمػػـ الحػػاؿ واحتمػػؿ السػػبؽ  ا لػػو لػػـّمػػعقػػد األب، وأ اولغػػ الجػػدّ ـ عقػػد التقػػارف قػػدّ 
أـ جهػػؿ  عمػػـ تػػاریخ أحػػد العقػػدیف وجهػػؿ تػػاریخ اخخػػر  سػػواء - والمحػػوؽ والتقػػارف

ة عػف حػد الشخصػیف أجنبّیػفیعمـ إجمااًل بكوف الصغیرة زوجة أل - التاریخاف معاً 
ا حالهػػػا جهػػػا، وأّمػػػیتزوّ  فأ مػػػا كمػػػا لػػػیس لمغیػػػر تزویجهػػػا بغیره یصػػػحّ  فػػػال اخخػػػر 

اعػاة مقتضػى االحتیػاط تتػرؾ مر  لیهػا فػالبالنسبة إلى الشخصیف وحالهما بالنسبة إ
 نكاحها. د اخخر حدهما ویجدّ قها أیطمّ  ففیهما ولو بأ

 کػػّؿ منهمػػا شخصػػًا لتزویجهػػا منػػه قػػّدـ اختیػػار  ولػػو تشػػاّح األب والجػػّد فاختػػار 

   األب فعقد وقع باطاًل. الجّد، ولو بادر 
 - ونفػػوذ  عػػدـ المفسػػدة ب والجػػدّ ة تػػزویج األیشػػترط فػػي صػػحّ  :59مســألة 
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اّل  - ولػى مراعػاة المصػمحة فیػهبؿ األحوط األ ؼ یتوّقػ جنبيّ ًا كػاألیكػوف فضػولیّ  وا 
فاقػة، والمنػاط فػي كػوف التػزویج خالیػًا ة عقػد  عمػى اإلجػازة بعػد البمػوغ أو اإلصحّ 

جػه مػر، فمػو زوّ إلػى واقػع األ بػالنظر  العقػالء ال في نظر  كذلؾ عف المفسدة كونه
ف ، ولػو تبػیّ یصػحّ  العقػالء لػـ ه لیس كػذلؾ فػي نظػر نّ ف أباعتقاد عدـ المفسدة فتبیّ 

 إذا كاف خالیًا عف المفسػدة فػي نظػر  صحّ  مر إلى واقع األ ه لیس كذلؾ بالنظر نّ أ

 العقالء. 
أو الصػػغیرة مػػع مراعػػاة  صػػغیر ب اللػػإ ب أو الجػػدّ ج األإذا زوّ  :61مســألة 

لممعقػػود عمیػػه  یحتمػػؿ معػػه ثبػػوت الخیػػار  ولكػػف ،حیحاً ف كػػاف صػػـ فهػػو وا  مػػا تقػػدّ 
االحتیػاط بتجدیػد العقػد أو مراعػاة مقتضػ  یتػرؾ  فمو فسػخ فػالبعد البموغ والرشد، 

 الطالؽ. 
یكػف لػه مػاؿ حػیف  ف لػـلػإب صػغیرًا، فػ  ب أو الجػدّ ج األلو زوّ  :61مسألة 
ف كػاف لػه مػػاؿ فػ ف ضػمنه مػػف زّوجػه كػػاف عمػى مػف زوّ  المهػػر  العقػد كػاف جػػه، وا 

المثػؿ  زیػد مػف مهػر یكػف أ نه كاف في مػاؿ الطفػؿ إذا لػـیضم لـ فعمیه أیضًا، وا  
اّل  مصػػمحة فػػي تزویجػػه بػػأكثر أو كانػػت   ؼ ثبػػوت المهػػر العقػػد وتوّقػػ صػػحّ  منػػه، وا 

 ثبػػت عمیػػه مهػػر  ز ُیجػػ لػػـ فوغ، فػػ جازتػػه بعػػد البمػػى فػػي مػػاؿ الطفػػؿ عمػػى إالمسػػمّ 

 المثؿ.
ى عمیه بمف لػه عیػب، فػ ف كػاف فیػه مفسػدة المولّ  ج الوليّ إذا زوّ  :62مسألة 
اّل جازتػػػه بعػػػد كمالػػػه كمػػػا مػػػرّ ینفػػػذ إاّل ب  ًا فػػػاللیػػػه كػػػاف فضػػػولیّ بالنسػػػبة إ وقػػػع  ، وا 

ى عمیػه بعػد لممػولّ  زة لمفسػخ ثبػت الخیػار صحیحًا، نعـ إذا كاف مػف العیػوب المجػوّ 
 قبمه إذا كاف جاهاًل بالحاؿ.  بت لموليّ كماله كما یث
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 عمػػػى الصػػػغیر  ب والجػػػدّ ؿ األَبػػػـ مػػػف قِ أي القػػػیّ  - هػػػؿ لموصػػػيّ  :63مســـألة 

ة الوالیػػة عمػػى تزویجهمػػا مػػع نػػّص الموصػػي عمیػػه أو شػػموؿ الوصػػیّ  - والصػػغیرة
االحتیػػاط بتوافقػػه مػػع مقتضػػ  تتػػرؾ مراعػػاة  شػػكاؿ، فػػاللػػه بػػاإلطالؽ أـ ال؟ فیػػه إ

 لى تزویجهما. الضرورة إإذا دعت  الحاكـ الشرعيّ 
نثػى ذكػرًا كػاف أو أُ  فػي تػزویج الصػغیر  والیة لمحاكـ الشػرعيّ  ال :64مسألة 
بػػػت عمػػػى لػػػى تزویجػػػه بحیػػػث ترتّ ، نعػػػـ إذا دعػػػت الضػػػرورة إب والجػػػدّ مػػػع فقػػػد األ

عنهػػا كانػػت لػػه الوالیػػة عمیػػه مػػف بػػاب الحسػػبة فیراعػػي  ز تركػػه مفسػػدة یمػػـز التحػػرّ 
لمنقطػػػػػع لفتػػػػػرة قصػػػػػیرة تضػػػػػت الضػػػػػرورة تزویجػػػػػه ولػػػػػو بالعقػػػػػد احػػػػػدودها، فمػػػػػو اق

 طػػػوؿ فضػػػاًل عػػػف العقػػػد الػػػدائـ، وهكػػػذا الحػػػاؿ فػػػي سػػػائر ة ألػػػى مػػػدّ یتجاوزهػػػا إ لػػػـ

اّل  ب أو الجدّ لإ ات، هذا مع فقد الوصيّ الخصوصیّ   مراعػاة مقتضػ  یتػرؾ فػال وا 
 ـ. االحتیاط بتوافقه مع الحاكـ كما تقدّ 

یكػف لػه أب  لػى تػزویج مػف بمػ  مجنونػًا ولػـإ إذا دعت الضػرورة :65مسألة 
حػػػدهما أل یوجػػػد الوصػػػيّ  إذا لػػػـ كانػػػت الوالیػػػة فػػػي ذلػػػؾ لمحػػػاكـ الشػػػرعيّ  وال جػػػدّ 
اّل لیػػػػه ض إالمفػػػػوّ  االحتیػػػػاط بتوافػػػػؽ الحػػػػاكـ  مراعػػػػاة مقتضػػػػ  یتػػػػرؾ فػػػػال ذلػػػػؾ، وا 

 في ذلؾ.  والوصيّ 
ه أب یكػػف لػػ د جنونػػه بعػػد بموغػػه ولػػـلػػى تػػزویج مػػف تجػػدّ ولػػو دعػػت الضػػرورة إ

د جنونػػه فػػي یضػػًا، نعػػـ إذا كػػاف تجػػدّ أ فالوالیػػة فػػي ذلػػؾ لمحػػاكـ الشػػرعيّ  جػػدّ  وال
مراعػػاة یتػػرؾ  لیػػه ذلػػؾ فػػالض إحػػدهما المفػوّ أل ووجػػد الوصػػيّ  ب أو الجػػدّ حیػاة األ
 في ذلؾ.  االحتیاط بتوافقه مع الحاكـ الشرعيّ مقتض  

االسػتقالؿ  جػهزواجه عمػى و  مر والیة ألحد عمى السفیه في أ ال :66مسألة 
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، یتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط فیػػه فػػال شػػكاؿإ یضػػًا محػػؿّ ولكػػف اسػػتقالله فیػػه أ
اته مػػف تعیػػیف التػػزویج وخصوصػػیّ  مػػر ات بػػؿ فػػي أیكػػف سػػفیهًا فػػي المالّیػػ لػػـ فوا  

  لػه االسػتئذاف مػف أبیػه أو جػدّ لزومًا حوط فاأل ونحو ذلؾ  مهارة اإلالزوجة وكیفیّ 
ا المنفصػػؿ عنػػه ّمػػصػػؿ سػػفهه بػػالبموغ، وأفػػیمف اتّ ومػػع فقػػدهما فمػػف الحػػاكـ، هػػذا 

 عمػػى تقػػدیر  ب أو الجػػدّ لػػه االسػػتئذاف مػػف الحػػاكـ مضػػافًا إلػػى األلزومػػًا  حوطفػػاأل

 وجود . 
، وهػؿ لػه هػاذف ولیّ دوف إ زواجها مف یصحّ  السفیهة فالا مّ هذا حكـ السفیه، وأ

ا إذا كانػػت بكػػرًا ّمػػ، وأیجػػوز فػػال بػػاً إذا كانػػت ثیّ  جهػػا مػػف دوف رضػػاها؟ أّمػػایزوّ  فأ
 االحتیاط في ذلؾ. مقتض  تترؾ مراعاة  شكاؿ فالففیه إ

ب عمػػػى البػػػال  الرشػػػید، وال عمػػػى لػػػإ ب وال الجػػػدّ والیػػػة لػػػإ ال :67مســـألة 
مرهػػػػا كػػػػرًا فػػػػ ف كانػػػػت مالكػػػػة ألا إذا كانػػػػت بِ ّمػػػػبػػػػًا، وأالبالغػػػػة الرشػػػػیدة إذا كانػػػػت ثیّ 

جهػػا مػػف دوف یزوّ  فها ألبیهػػا أجػػدّ  بیهػػا والیكػػف أل ة فػػي شػػؤوف حیاتهػػا لػػـومسػػتقمّ 
رؾ مراعػػاة تتػػ شػػكاؿ فػالحػػدهما؟ فیػه إج مػف دوف إذف أتتػػزوّ  ف، وهػػؿ لهػا أرضػاها

 مقتضى االحتیاط فیه. 
ج مػػف دوف تتػػزوّ  فهػػا أة فػػي شػػؤوف حیاتهػػا فمػػیس لمسػػتقمّ  ا إذا كانػػت غیػػر ّمػػوأ

دوف  یزّوجهػػػػا مػػػػف فها ألبیهػػػػا أبیهػػػػا أو جػػػػدّ ، وهػػػػؿ ألبیهػػػػاها ألذف أبیهػػػػا أو جػػػػدّ إ
 تترؾ مراعاة مقتضى االحتیاط فیه.  شكاؿ فالرضاها؟ فیه إ
فػػػػي زواج البػػػػاكرة  ذف الػػػػوليّ ـ مػػػػف اشػػػػتراط إفػػػػرؽ فیمػػػػا تقػػػػدّ  ال :68مســــألة 

الرشػػػیدة بػػػیف الػػػزواج الػػػدائـ والمنقطػػػع ولػػػو مػػػع اشػػػتراط عػػػدـ الػػػدخوؿ فػػػي ضػػػمف 
 العقد. 
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اكرة الرشػیدة ب في نكاح البػلإ ب أو الجدّ إذف األ یسقط اعتبار  :69مسألة 
ؿ ، أو اعتػػزال التػػدخّ حتّػػ  یفوتهػػا أوانػػه هػػا شػػرعًا وعرفػػاً بُكْفئِ إذا منعاهػػا مػػف الػػزواج 

ذف لجنػػػوف أو نحػػػو ، وكػػػذا إذا إلة اهمّیػػػزواجهػػػا مطمقػػػًا، أو سػػػقطا عػػػف أ فػػػي أمػػػر 
لهػا الػزواج  ه یجػوز ّنػمثاًل ف مّدة طویمة أحدهما لغیابهما مف استئذاف  ݥݥفتتمكّ  لـ

 حدهما. إلیه فعاًل مف دوف إذف أ ةجتها الممحّ حینئٍذ مع حا
محػػّؿ إشػػکاؿ  ةهػذا فػػي الػزواج الػػدائـ وأّمػا الموّقػػت فجػػواز  فػي المػػوارد المػذکور 

 یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فیها. فال
یػػػدخؿ بهػػػا زوجهػػػا، فمػػػف  مػػػف لػػػـ - هنػػػا -  كرالمقصػػػود بػػػالبِ  :71مســـألة 

دخؿ بهػػا فهػػػي بكػػر، وكػػػذا مػػػف یػػػ فقهػػا قبػػػؿ أجػػت ومػػػات عنهػػا زوجهػػػا أو طمّ تزوّ 
طء أو بػالو  ءف ذهبػت بالزنػاا إّمػنحوهػا، وأالوطء مف وثبة أو  ذهبت بكارتها بغیر 

 یفػػػتّض  لػػػـ فبػػػة وا  ا مػػػف دخػػػؿ بهػػػا زوجهػػػا فهػػػي ثیّ ّمػػػ، وأشػػػبهة فهػػػي بمنزلػػػة البكػػػر
 .  بكارتها

ف تسػػػػتأذف أباهػػػػا أو هػػػػا أزواج  أمػػػػر ینبغػػػػي لممػػػػرأة التػػػػي تممػػػػؾ :71مســــألة 
 .   ݥد األخ قّدمت األكبرف تعدّ یكونا فأخاها، وا   ـل فها، وا  جدّ 

سػػالـ إذا اإل - مضػػافًا الػػى العقػػؿ - ولیػػاءیشػػترط فػػي والیػػة األ :72مســألة 
حػػػػدهما ّف أإذا ُجّنػػػػا، ولػػػػو ُجػػػػ ب والجػػػػدّ والیػػػػة لػػػػإ ى عمیػػػػه مسػػػػممًا فػػػػالكػػػػاف المػػػػولّ 

تكػػوف عمػػى ولػػد  المسػػمـ، ف ب الكػػافر والیػػة لػػإ وكػػذا ال، والیػػة بػػاخخرت الاختّصػػ
اّل  إذا لػـ ر والیته عمػى ولػد  الكػافإذا كاف مسممًا، تثبت  لمجدّ   یكػف لػه جػّد مسػمـ وا 

 فتكوف الوالیة له دونه. 
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 الفصل الخامس
 العقد الفضوليّ في 

 - ى بالفضػوليّ مّ المسػ - الوكیؿ والوليّ  مف غیر  العقد الصادر  :73مسألة 
حػدهما، وسػواء أكػاف أـ مػف أًا مػف الطػرفیف جازة، سواء أكاف فضػولیّ مع اإل یصحّ 

 خ والعػـّ یه كػاألالمعقود عمیه صغیرًا أـ كبیرًا، وسواء أكاف العاقد قریبًا لممعقود عم
 ًا.جنبیّ والخاؿ أـ أ

ف الوجػه المػأذوف فیػه، بػأ یػؿ عمػى غیػر أو الوك مػف الػوليّ  ومنه العقد الصادر 
خػػالؼ مػػا مػػع اشػػتماله عمػػى مفسػػدة لمصػػغیر، او عقػػد الوكیػػؿ عمػػى  عقػػد الػػوليّ 

 ؿ. نه الموكّ عیّ 
ف كاف بالغًا بأ - منه العقد لنفسه ف یصحّ إذا كاف المعقود له ممّ  :74مسألة 

ف ف كػػػػاف مّمػػػػب جازتػػػػه، وا   مػػػػف الفضػػػػوليّ  العقػػػػد الصػػػػادر  مػػػػا یصػػػػحّ نّ ف  - عػػػػاقالً 
 فیصػػحّ  - ف كػػاف صػػغیرًا أو مجنونػػاً بػػأ - منػػه العقػػد وكػػاف مػػوّلى عمیػػه یصػػحّ  ال
 جنبػػيّ وقػػع األقصػػور ، أو إجازتػػه بنفسػػه بعػػد كمالػػه، فمػػو أه فػػي زمػػاف جػػازة ولّیػػب 

بعػػػػد جازتهمػػػػا لػػػػه ة عقػػػػد  عمػػػػى إأو الصػػػػغیرة وقفػػػػت صػػػػحّ  عقػػػػدًا عمػػػػى الصػػػػغیر 
هما فػػي حػػاؿ صػػغرهما، فػػأّي مػػف بوهمػػا أو جػػدّ أ یجػػز  لػػـ فبموغهمػػا ورشػػدهما، إ

ة فػي صػحّ  اعتبػر  مػا جػازة الػوليّ ة إفي صػحّ  جازتیف حصمت كفت، نعـ یعتبر اإل
لغػػػت إجازتػػػه  ع اشػػػتماله عمػػػى مفسػػػدة لمصػػػغیر العقػػػد الواقػػػع مػػػ د ، فمػػػو أجػػػاز عقػػػ

 جازته بنفسه بعد بموغه ورشد . في إ األمر  وانحصر 
رت عػف العقػػد بػزمف طویػػؿ جػازة عمػػى الفػور، فمػو تػػأخّ لیسػػت اإل :75مسـألة 

ي أو جػػػػؿ التػػػػروّ مػػػػف جهػػػػة الجهػػػػؿ بوقوعػػػػه أو أل لتػػػػأخیر ت، سػػػػواء أكػػػػاف اصػػػػحّ 
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 ذلؾ.  غیر  االستشارة أو
جػػازة بعػػد ا اإلّمػػالعقػػد یمػػـز بهػػا، وأ فّ بعػػد اإلجػػازة فػػ  لمػػردّ  ال أثػػر  :76مســألة 
مقتضػػى مراعػػاة یتػػرؾ  شػػكاؿ فػػالیخمػػو عػػف إ اله لهػػا ولكّنػػ ثػػر ه ال أّنػػإ الػػرّد فقیػػؿ

 االحتیاط فیه. 
منػه رّد  یصػدر  لكػف لػـحػد الػزوجیف كارهػًا حػاؿ العقػد إذا كػاف أ :77مسألة 

وقػػع یػػأذف ومػػع ذلػػؾ أ و اسػػتؤذف فنهػػى ولػػـبعػػد ذلػػؾ، وكػػذا لػػ از جػػلػػو أ صػػحّ لػػه 
 .  جازة الالحقةباإل ه یصحّ نّ العقد ف  الفضوليّ 

عمػى  قػوؿ داؿّ  كػؿّ  حة لعقػد الفضػوليّ جػازة المصػحّ كفي فػي اإلی :78مسألة 
 عمیه.  الرضا بذلؾ العقد، بؿ یكفي الفعؿ الداؿّ 

ة د وخروجػه عػف الفضػولیّ ة العقػفػي صػحّ  یكفي الرضا القمبػيّ  ال :79مسألة 
ه ّنػػػػحاضػػػرًا حػػػاؿ العقػػػد راضػػػیًا بػػػه إاّل أ جػػػازة، فمػػػو كػػػػافوعػػػدـ االحتیػػػاج إلػػػى اإل

یجیػز   ف ال، فمػه أمػف الفضػوليّ  عػدّ عمػى رضػا   منه قػوؿ أو فعػؿ یػدؿّ  یصدر  لـ
مػػػػا سػػػػكتت نّ مػػػػف حالهػػػػا الرضػػػػا وا   إذا ظهػػػػر  كػػػػر  ، نعػػػػـ فػػػػي خصػػػػوص البِ ویػػػػردّ 
 ذنها. ذلؾ وكاف سكوتها إ تنطؽ باإلذف لحیائها كفى ولـ

ًا قصػد الفضػولّیة، وال االلتفػات د فضػولیّ فػي وقػوع العقػ یعتبػر  ال :81مسـألة 
لػػػػه إجػػػػراؤ   یحػػػػؽّ  ف الة كػػػػوف العقػػػػد صػػػػادرًا مّمػػػػلیهػػػػا، بػػػػؿ المنػػػػاط فػػػػي الفضػػػػولیّ إ
وقػػع العقػد فتبػػّیف خالفػػه و اعتقػػد كونػػه ولّیػًا أو وكػػیاًل وأؿ خػػالؼ ذلػػؾ، فمػتخّیػ فوا  

أو نسػػي  ه لػػیس بػػوليّ ّنػػه لػػو اعتقػػد أّنػػباإلجػػازة، كمػػا أ ویصػػحّ  يّ كػػاف مػػف الفضػػول
ؼ توّقػ العقد ولػـز بػال ف خالفه صحّ ة فتبیّ وقع العقد بعنواف الفضولیّ كونه وكیاًل فأ

 جازة. عمى اإل
همػػػا قبػػػؿ بموغهمػػػا أو ولیّ  جػػػاز إذا ُزوَِّج صػػػغیراف فضػػػواًل فػػػ ف أ :81مســـألة 
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 جػػاز هما قبػػؿ بموغػػه وأحػػدأ ولػػيّ  جػػاز ف أبػػأ - أجػػازا بعػػد بموغهمػػا أو بػػاالختالؼ

همػػا قبػػؿ ف رّد ولیّ ب جمیػػع أحكامهػػا، وا  ة وتترتّػػثبتػػت الزوجّیػػ - بعػػد بموغػػه اخخػػر 
وغػػػه أو رّدا بعػػد بموغهمػػػا أو رّد أحػػدهما بعػػػد حػػػدهما قبػػؿ بمأ بموغهمػػا أو رّد ولػػيّ 

وارث أصػاًل مػف تػ ب عمیه أثػر یترتّ  ـ، فالتقدّ  صمه عمى مابموغه بطؿ العقد مف أ
   جازة.وكذا لو ماتا أو مات أحدهما قبؿ اإل ،ثاراخ وغیر  مف سائر 

جازتػه یعػزؿ مػف تركتػه ا  و  مػات قبػؿ بمػوغ اخخػر  َـّ جػاز ثُػنعـ لو بمػ  أحػدهما وأ
یػدفع إلیػه لكػف بعػدما  ة، ف ف بمػ  وأجػاز الزوجیّ  عمى تقدیر  یرث اخخر  ما مقدار 

رضػػػا بػػػالزواج ال لمطمػػػع فػػػي اإلرث، عػػػف ال تكػػػف إجازتػػػه إاّل  ه لػػػـّنػػػیحمػػػؼ عمػػػى أ
 لى الورثة. إ  لیه بؿ یردّ یدفع إ یحمؼ عمى ذلؾ لـ ولـ أو أجاز  یجز  لـ واف
أجازتػػه ألجػػؿ اإلرث،  همػػًا بػػأفّ فیمػػا إذا كػػاف متّ  مػػا هػػينّ الحاجػػة إلػػى الحمػػؼ إو 
أو كػػػاف البػػػاقي هػػػو  مػػػع الجهػػػؿ بمػػػوت اخخػػػر  جػػػاز كمػػػا إذا أ - ا مػػػع عدمػػػهّمػػػوأ

 - ا یػػػرثزیػػد مّمػػأة الزوجّیػػػ الػػالـز عمیػػػه عمػػى تقػػدیر  صػػػؼ المهػػر الػػزوج وكػػاف ن
 لیه بدوف الحمؼ. یدفع إف

 ب اخثػػػار جػػازة والحمػػػؼ تترتّػػاإل ب اإلرث عمػػى تقػػػدیر كمػػػا یترتّػػ :82مســألة 

وحرمتهػػا عمػػػى أب  ـّ وحرمػػة األُ  ة أیضػػػًا مػػف المهػػر بػػة عمػػى الزوجّیػػالمترتّ  خػػر األُ 
ب تمػػؾ ف یقػػاؿ بترتّػػذلػػؾ، بػػؿ یمكػػف أ وغیػػر  ة هػػي الباقیػػةف كانػػت الزوجػػالػػزوج إ
ؽ بػػیف همػػًا، فیفػػرّ ف كػػاف متّ حاجػػة إلػػى الحمػػؼ وا   زة مػػف غیػػر جػػاد اإلبمجػػرّ  اخثػػار 

إذا كانػػت الباقیػػة   لػى اسػػتحقاؽ المهػرعمػى إشػػكاؿ بالنسػػبة إ اخثػػار  اإلرث وسػائر 
 االحتیاط فیه. مراعاة مقتض  یترؾ  هي الزوجة فال

مػػورد مػػات فیػػه مػػف لػػـز العقػػد مػػف  حكػػـ فػػي كػػؿّ هػػذا ال یجػػري :83مســألة 
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 حػد الصػغیریف الػوليّ ج أجازتػه، كمػا إذا زوّ إتػه عمػى ؼ زوجیّ طرفه وبقي مف تتوّقػ
جازتػػػه، نعػػػـ قػػػد یشػػػكؿ ا  ؿ قبػػػؿ بمػػػوغ الثػػػاني و وّ فمػػػات األ الفضػػػوليّ  خػػػر ج اخوزوّ 
ف جػازة الثػاني، ولكػأحػدهما ومػات قبػؿ إ یاف الحكـ فیما لو كانػا كبیػریف فأجػاز جر 

همػػًا لػػو كػػاف متّ  ف كػػاف لػػزوـ الحمػػؼ عمػػى المجیػػز جریانػػه فیػػه أیضػػًا، وا   الصػػحیح
 .  زوميّ مال ًا فیه عمى االحتیاطمبنیّ 

طػػرفیف فهػػؿ یكػػوف الزمػػًا مػػف حػػد الًا مػػف أإذا كػػاف العقػػد فضػػولیّ  :84مســألة 
فمػو كػاف زوجػًا یحػـر عمیػه نكػػاح  ورّد ، جػازة الطػرؼ اخخػػر طػرؼ األصػیؿ قبػؿ إ

عمیهػػػا الػػػزواج بغیػػػر ، أـ ال؟ فیػػػه ختهػػػا مػػػثاًل، ولػػػو كانػػػت زوجػػػة یحػػػـر ة وأُ المػػرأ ـّ أُ 
ف كػػػاف ال لغػػػاؤ  وینفػػػذ لػػػه إ ه الزمػػػًا مػػػف قبمػػػه فیجػػػوز عػػػدـ كونػػػ صػػػحیحإشػػػكاؿ، وا 

 یبقػى محػؿّ  فاته المنافیة لمقتضا  إذا أتى بها بعنواف الرجوع عنػه، فػالجمیع تصرّ 
 بعد .  جازة الطرؼ اخخر إل

جػت هػي العهػا وتزوّ امػرأة برجػؿ مػف دوف اطّ  ج الفضػوليّ إذا زوّ  :85مسألة 
ج ؿ، وكػػػػػذا لػػػػػو زوّ وّ إلجػػػػػازة األ محػػػػؿّ  یبػػػػػؽَ  ولػػػػـز الثػػػػػاني ولػػػػػـ صػػػػػحّ  برجػػػػؿ آخػػػػػر 

 عمـ.  َـّ ثُ  ختهاج هو ببنتها أو أُ العه وتزوّ رجاًل بامرأة مف دوف اطّ  الفضوليّ 
فػػي  منهمػػا برجػػؿ، كانػػت بالخیػػار  ؿّ اف امػػرأًة كػػلػػو زّوج فضػػولیّ  :86مســألة 

حػػػدهما ـ أـ تقػػػدّ تهمػػػا، سػػػواء أتقػػػارف العقػػػداف أف شػػػاءت ردّ همػػػا شػػػاءت وا  یّ إجػػػازة أ
 یف رجػػػاًل بػػػامرأة واخخػػػر حػػػد الفضػػػولیّ ج أعمػػػى اخخػػػر، وكػػػذلؾ الحػػػاؿ فیمػػػا إذا زوّ 

 هما. و ردّ له إجازة أّیهما شاء أ فّ ختها ف ها أو بنتها أو أُ مّ بأُ 
منهمػا برجػػؿ،  فزّوجهػػا كػؿّ مػت المػػرأة رجمػیف فػي تزویجهػا لػو وكّ  :87مسـألة 
ف تقارنػػا بطػػال معػػًا، ولػػو لػػـ اولغػػ حػػدهما صػػحّ فػػ ف سػػبؽ أ یعمػػـ الحػػاؿ  اخخػػر، وا 
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أیضػًا سػػواء أعمػػـ تػػاریخ أحػػدهما وجهػػؿ  واحتمػؿ السػػبؽ واالقتػػراف حكػػـ ببطالنهمػػا
یعمػػػـ  ا لػػػو عمػػػـ السػػػبؽ والمحػػػوؽ ولػػػـّمػػػ، وأأـ جهػػػؿ التاریخػػػاف معػػػاً  خػػػر تػػػاریخ اخ

ا أـ جهػػػؿ تاریخهمػػػا جمیعػػػًا فػػػیعمـ حػػػدهمواء أعمػػػـ تػػػاریخ أالسػػابؽ مػػػف الالحػػػؽ سػػػ
، خػرة عػف اخجنبّیػأحد العقدیف وكوف المرأة زوجة ألحػد الػرجمیف أة جمااًل بصحّ إ

   ج بها لكونها ذات بعؿ قطعًا.ف یتزوّ أ ج بغیرهما وال لمغیر ف تتزوّ فمیس لها أ
لهػػػػا  تجػػػػوز  ا حالهػػػػا بالنسػػػبة إلػػػػى الشخصػػػػیف وحالهمػػػا بالنسػػػػبة إلیهػػػػا فػػػالّمػػػوأ

شػػتبا ، ّیهمػا مطالبتهػا بػذلؾ مػاداـ االة مػع أّي منهمػا كمػا لػػیس ألالمعاشػرة الزوجّیػ
اّل  عمى هذا الحػاؿ فهػو ف رضیت بالصبر وحینئٍذ ف  بقاؤهػا كػذلؾ حیػث یكػوف إف وا 
قاهػػا أو ف یطمّ واجػػب لمزوجػػة عمػػى الػػزوج فػػاألحوط لزومػػًا أ خػػالؿ بحػػؽ  موجبػػًا لإ

 برضاها.  خر ها اخجحدهما ویتزوّ قها أیطمّ 
قته ف صػػدّ لػػرجمیف المعقػػود لهمػػا سػػبؽ عقػػد ، فػػ حػػد اعػػى أإذا ادّ  :88مســألة 

ا إف ّمػػػػػ(، وأدري)ال أأو قػػػػػاؿ:  قه اخخػػػػػر تهػػػػػا لػػػػػه سػػػػػواء صػػػػػدّ المػػػػػرأة حكػػػػػـ بزوجیّ 
ف وا   - شػػػػكاؿتهػػػػا لػػػػه إ، ففػػػػي الحكػػػػـ بزوجیّ (دري)ال أقه المػػػػرأة وقالػػػػت: تصػػػػدّ  لػػػػـ
یتػرؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػاط  فال ة عمى دعوا نیقـ البیّ  لـ ما -  قه اخخرصدّ 
عػػت سػػبؽ بتػػه المػػرأة وادّ ولكػػف كذّ  قه اخخػػر حػػدهما السػػبؽ وصػػدّ عػػى أ، ولػػو ادّ فیػػه

ؿ یػػػػػّدعي وّ ال الػػػػرجمیف، فالرجػػػػؿ األنهػػػػػا وبػػػػیف ِكػػػػعقػػػػد الثػػػػاني، كانػػػػت الػػػػدعوى بی
وى تػه وتػّدعي فسػاد عقػد ، وتػنعكس الػدعزوجیّ  ة عقد ، وهي تنكر تها وصحّ زوجیّ 

 .تهعي صحّ عي فساد عقد  وهي تدّ ه یدّ نّ ینها وبیف الرجؿ الثاني حیث أب
و المنكػػػر، وفػػػي الثانیػػػة عیػػػة والرجػػػؿ هػػػولػػػى تكػػػوف هػػػي المدّ ففػػػي الػػػدعوى األُ 

ة عقػػد الثػػاني ؿ المسػػتمـز لصػػحّ وّ نػػة عمػػى فسػػاد عقػػد األقامػػت البیّ أف بػػالعكس، فػػ 



ًّ  - کتاب النکاح   عغ/  الققد الفـول

ف أوّ تهػػػا لمثػػػاني دوف األحكػػػـ لهػػػا بزوجیّ  نػػػة عمػػػى فسػػػاد لثػػػاني بیّ قػػػاـ الرجػػػؿ اؿ، وا 
فوّ تها لػه وثبوتهػا لػإعقد  یحكـ بعدـ زوجیّ  ه الحمػؼ إلػى نػة یتوّجػتكػف بیّ  لػـ ؿ، وا 

لػػػى المػػػرأة فػػػي الػػػدعوى الثانیػػػة، فػػػ ف حمػػػؼ  ولػػػى،ؿ فػػػي الػػػدعوى األُ وّ الرجػػػؿ األ وا 
ف حمفػت هػي دونػه العكػس بػأ ف كػافؿ، وا  وّ تها لػإؿ ونكمت المرأة حكـ بزوجیّ وّ األ

 ف حمفا معًا فالمرجع هو القرعة. لمثاني، وا  تها حكـ بزوجیّ 
، تكػوف (دريأ ال)ف قالػت الزوجػة: مػف الػرجمیف سػبؽ عقػد ، فػ  ف اّدعى كؿّ وا  
ف حكػـ لػه بزوجیّ  نػة دوف اخخػر حػدهما بیّ عوى بػیف الػرجمیف، فػ ف أقػاـ أالد تهػا، وا 
لػة بػؿ بالعػدد والعدا - حػداهماإح نتػاف فمػع تػرجّ نػة تعارضػت البیّ منهمػا بیّ  قاـ كػؿّ أ

ف حمػػؼ حكػػـ لػػػه ه الحمػػػؼ إلػػى صػػاحبها، فػػػ یتوّجػػ - ة فػػػي الشػػاهدبمطمػػؽ المزّیػػ
ه الحمػػػؼ إلیػػػه مػػػف نتػػػیف یقػػػرع لتعیػػػیف مػػػف یوّجػػػة المػػػرأة، ومػػػع تسػػػاوي البیّ بزوجّیػػػ

تهػا، ومػع ف حمػؼ یحكػـ لػه بزوجیّ الرجمیف، فیوّجه إلى مف تخرج القرعة باسػمه فػ 
   .ف حمؼ حكـ له بهارّد  یوّجه إلى اخخر، ف 

ف ف حمفػا نػة یتوّجػتكف بیّ  لـ وا  ه الحمػؼ إلیهمػا، فػ ف حمػؼ أحػدهما حكػـ لػه، وا 
ف صػػّدقت المػػرأة أحػػدهما  لػػى القرعػػةأو نكػػال یرجػػع إ فػػي تعیػػیف زوجهػػا منهمػػا، وا 

مػع  الرجػؿ اخخػر  خخػر قه المػرأة والطػرؼ اتصػدّ  كاف أحد طرفي الػدعوى مػف لػـ
، ف كمیهمػػا یكػػوف الحكػػـ كمػػا مػػرّ حػػد الطػػرفیف أو مػػنػػة مػػف أقامػػة البیّ المػػرأة فمػػع إ

قه المػرأة یحكػـ تصػدّ  إلػى الحمػؼ فػ ف حمػؼ مػف لػـ ا مع عدمها وانتهاء األمر مّ وأ
ب عمػى یترتّػ قته فػالا مع حمؼ مف صدّ مّ مف المرأة والرجؿ اخخر، وأ له عمى كؿّ 

 یضًا. مف حمفها أ دَّ بُ  عمى الزوجة بؿ ال حمفه سقوط دعوى الرجؿ اخخر 
ببنتهػا،  فػدخؿ بهػا وزّوجػه اخخػر حػد الػوكیمیف بػامرأة زّوجػه أ إذا :89مسألة 
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البنػػػػت  والػػػػدخوؿ بهػػػػا بطػػػػؿ عقػػػػد البنػػػػت، ولػػػػو سػػػػبؽ عقػػػػد ـّ سػػػػبؽ عقػػػػد األُ ف فػػػػ 
فـّ یػػػدخؿ بهػػػا بطػػػؿ عقػػػد األُ  لػػػـ فوا   یعمػػػـ السػػػابؽ مػػػف الالحػػػؽ فقػػػد عمػػػـ  لػػػـ ، وا 
ة الزوجّیػلػه االسػتمتاعات  تجػوز  فػال ة أحػد العقػدیف وبطػالف اخخػر جمااًل بصحّ إ

 لهما التمكیف له.  یجوز  تهما ماداـ االشتبا  كما الیّ مف أ
عنػػه  ر یجػػب عمیهمػػا التسػػتّ  ، والذ شػػهويّ تمػػذّ  إلیهمػػا بػػال لػػه النظػػر  نعػػـ یجػػوز 

ا زوجهػػػػػا أو زوج بنتهػػػػػا ّمػػػػإ ه بالنسػػػػبة إلػػػػػى اأُلـّ ّنػػػػػف  جنبػػػػػيّ راف عػػػػف األكمػػػػا تتسػػػػػتّ 
قهمػا أو ف طمّ وحینئػٍذ فػ  المدخوؿ بها،زوجها أو زوج ُأّمها  امّ لى البنت إوبالنسبة إ

 حػػػػؽّ  عمػػػػى هػػػػذا الحػػػػاؿ بػػػػال رضػػػػیتا بالصػػػػبر  ة منهمػػػػا أوؽ الزوجػػػػة الواقعّیػػػػطّمػػػػ
ف المعاشػػػرة الثابػػػت لمزوجػػػة فػػػال أجبػػػر   ترضػػػیا بالصػػػبر  ؽ ولػػػـیطّمػػػ لػػػـ إشػػػكاؿ، وا 

 عمى الطالؽ.  الحاكـ الشرعيّ 
ر  عػػف عقػػد تػػأخّ  قػػدیر عمػػى ت - مػػا فرضػػنا مػػورد الكػػالـ مػػا إذا كػػاف عقػػد البنػػتنّ وا  
هػا مػف مّ بطػالف عقػد البنػت بعػد العقػد عمػى أُ  فّ أل ؛ـّ واقعًا بعد الدخوؿ بػاألُ  - ـّ األُ 

قػػارف العقػػداف معمػػوـ بػػؿ یحتمػػؿ العكػػس، وكػػذا الحػػاؿ فیمػػا لػػو ت دوف دخػػوؿ غیػػر 
 ة عقد البنت. ثابت بؿ یحتمؿ صحّ  بطالنهما معًا غیر  فّ ف 

ویكفػػػي فػػي االحتیػػػاط فػػػي  فػػػي الصػػورتیف، لالحتیػػاط المزومػػػيّ  والمسػػألة محػػػؿّ 
ف د العقػػد عمػػى البنػػت، وفػػي الصػػورة الثانیػػة أویجػػدّ  ـّ ؽ األُ ف یطّمػػالصػػورة اأُلولػػى أ

تقػدیر،  لبطالف عقدها عمى كػؿّ  ـّ حاجة إلى طالؽ األُ  د العقد عمى البنت والیجدّ 
 .  بداً أ ـّ قد عمى البنت احتاط بترؾ نكاح األُ د العیجدّ  لـ وفي الصورتیف إف
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 السادس الفصل 
 سباب التحريمأفي 

تػػزویج الرجػػؿ بػػالمرأة وال یقػػع الػػزواج بینهمػػا،  یصػػحّ  عنػػي مػػا بسػػببه یحػػـر والأ
 :   مورة أُ وهي عدّ 

 ل: النسبوّ األ  األمر 
صػػناؼ مػػف یحػػـر بالنسػػب سػػبعة أصػػناؼ مػػف النسػػاء عمػػى سػػبعة أ :91مســألة 

 الرجاؿ: 
، فتحػػػـر المػػػرأة عمػػػى ـّ أو ألُ  ات مهمػػػا عمػػػوف ألب كػػػفّ ، وتشػػػمؿ الجػػػدّ ـّ األُ  .1

ابنهػا، وعمػى ابػف ابنهػا، وابػػف ابػف ابنهػا، وعمػى ابػف بنتهػػا، وابػف بنػت بنتهػا، وابػػف 
 بنت ابنها، وابف ابف بنتها وهكذا. 

لیها بالوالدة، سػواء أكػاف بػال واسػطة أـ ینتمي إ ذكر  تحـر عمى كؿّ  :وبالجممة
 ناثًا أـ باالختالؼ. إـ ئط، وسواء أكانت الوسائط ذكورًا أبواسطة أو وسا

بیهػا بمػا فػي ولو بواسػطة أو وسػائط، فتحػـر عمػى أالبنت، وتشمؿ الحفیدة  .2
، فتحـر عمى الرجؿ بنته، وبنت ابنػه، وبنػت ابػف ابنػه، ـّ ألب كاف أو ألُ  ذلؾ الجدّ 

  بنه وهكذا.بنته، وبنت ابف بنته، وبنت بنت ا وبنت بنته، وبنت بنت
واسػػػطة أو وسػػػائط لیػػػه بػػػالوالدة بػػػال واسػػػطة أـ بإ نثػػػى تنتمػػػيأُ  كػػػؿّ  :وبالجممػػػة

 ناثًا أو باالختالؼ.إذكورًا كانوا أو 
 أو لهما.  ـّ خت، ألب كانت أو ألُ األُ  .3
بػالوالدة  امػرأة تنتمػي أـ لهما، وهػي كػؿّ  ـّ بنت األخ، سواء أكاف ألب أـ ألُ  .4
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ف كثػػرت، سػػواء أكػػاف االنتمػػاء إلیهػػا  إلػػى أخیػػه بػػال باخبػػاء أـ واسػػطة أو معهػػا وا 
خیػػه، وبنػػت ابنػػه، وبنػػت ابػػف ابنػػه، هػػات أـ بػػاالختالؼ، فتحػػـر عمیػػه بنػػت أمّ باألُ 

 وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابف بنته وهكذا. 
ة عمػػى النحػػو الػػذي ختػػه بػػالوالدنثػػى تنتمػػي إلػػى أُ أُ  خػػت، وهػػي كػػؿّ بنػػت األُ  .5
 خ. في بنت األ ذكر 
والمػػػػراد بهػػػػػا مػػػػا یشػػػػػمؿ  أو لهمػػػػػا، ـّ خػػػػت األب ألب أو ألُ أُ ة، وهػػػػػي العّمػػػػ .6

ة أو لهمػػػا، وعّمػػػ ـّ لػػػإب ألب أو ألُ  خػػػت الجػػػدّ ة األب، وهػػػي أُ ي: عّمػػػالعالیػػػات، أ
ولهمػا،  ـّ لػإُ  ب والجػدّ لػإ ة الجػدّ أو لهمػا، وعّمػ ـّ خت أبیهػا ألب أو ألُ ، وهي أُ ـّ األُ 

 ة كذلؾ. والجدّ 
ًا ألب الشػػخص ختػػُأنثػػى تكػػوف أُ  ات هػػي مراتػػب اخبػػاء، فهػػي كػػؿّ فمراتػػب العّمػػ

 و كمیهما. ینتمي إلیه بالوالدة مف طرؼ أبیه أو ُأّمه أ و لذكر أ
خػػت هػا أُ نّ ة إاّل أیضػًا مػػا یشػمؿ العالیػػات، فهػي كالعّمػػالخالػة، والمػراد بهػػا أ .7

حد آبائػه ولػو مػف طػرؼ ة ُأخت أبیه، والعمّ حدى ُأّمهات الرجؿ ولو مف طرؼ أإل
تػػػه عمّ  ـّ   لػػإُ خػػت جػػدّ هػػا خالػػة ألبیػػػه، وأُ نّ تػػه لػػإب خالتػػػه حیػػث أخػػت جدّ ُأّمػػه، فأُ 
 ه. مّ ة أُ ها عمّ نّ إحیث 

خالػػة الخالػػة مػػا لػػـ تػػدخال فػػي عنػػواني  ة والة العّمػػتحػػـر عّمػػ ال :91مســألة 
ة والخالػػة ولػػو بالواسػػطة، وهمػػا قػػد تػػدخالف فیهمػػا فتحرمػػاف، كمػػا إذا كانػػت العّمػػ
أو لهمػا، فهػػذ   ـّ ألب أو ألُ أبیػؾ ُأخػت  بػػيألب و أو أل ـّ تػؾ ُأختػًا ألبیػؾ ألب وأُ عمّ 
هػا مّ ؾ ألُ ّمػة لؾ معها، وكما إذا كانػت خالتػؾ ُأختػًا ألُ واسطة وعمّ  ؾ بالتة لعمّ عمّ 

واسػطة وخالػة لػػؾ  ؾ ُأخػت، فهػػي خالػة لخالتػؾ بػالّمػأُ  ـّ هػا وأبیهػا وكانػت ألُ مّ أو ألُ 
 معها. 
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 ه الّمػػؾ ُأختػًا ألبیػؾ ألُ تػتحرمػاف، كمػا إذا كانػت عمّ  تػدخالف فیهمػا فػال وقػد ال
تػؾ ولػػیس بینػػؾ وبینهػػا ة لعمّ خػػت الثانیػػة عّمػػاأُلخػػت ُأخػت فاألُ  بػػيألبیػه وكانػػت أل

 ـّ هػػػػا وكانػػػػت ألُ مّ ؾ ألبیهػػػػا ال ألُ ّمػػػػصػػػػاًل، وكمػػػػا إذا كانػػػػت خالتػػػػؾ ُأختػػػػًا ألُ نسػػػػب أ
وكػذلؾ ُأخػػت  سػت خالتػؾ ولػو مػع الواسػطة،خػت، فهػي خالػة لخالتػؾ ولیاأُلخػت أُ 

كػػػاف لػػػؾ أخ أو ُأخػػػت  ختػػػًا ال مطمقػػػًا، فمػػوانػػت أُ إذا كمػػػا تحػػػـر نّ األخ أو اأُلخػػت إ
فهػػػي ُأخػػػت ألخیػػػؾ أو ُأختػػػؾ  هػػػا بنػػػت مػػػف زوج آخػػػر مّ ه أو ألُ ّمػػػبیػػػؾ وكانػػػت ألُ أل

 تحـر عمیؾ.  ؾ فالمّ ولیست ُأختًا لؾ ال مف طرؼ أبیؾ وال مف طرؼ أُ 
 النسب عمى قسمیف:  :92مسألة 

و الػػػػػوطء الزنػػػػاء سػػػػػواء أكػػػػاف هػػػػػ ، وهػػػػػو مػػػػا حصػػػػػؿ بسػػػػبب غیػػػػػر شػػػػرعيّ  .ٔ
ف حػػػػـر بالعػػػػارض، كػػػػوطء الزوجػػػػة أذاتػػػػًا  المسػػػػتحؽّ  حیضػػػػها أو فػػػػي حػػػػاؿ  اـّیػػػػوا 

الػػػوطء مػػػف  ـ كػػػاف غیػػػر  كػػػالوطء عػػػف شػػػبهة، أو غیػػػر االعتكػػػاؼ أو اإلحػػػراـ، أ
 طرؽ تمقیح المرأة بماء الرجؿ. 

   .وهو ما حصؿ بسبب الزناء والسفاح ،شرعيّ  غیر  .ٕ
 - عػدا التػوارث - عمػى عنػواف النسػببة حكاـ المترتّ األ وحرمة النكاح كسائر 

النكػاح بینهمػا،  نثػى لػـ یجػز أُ منػه ذكػرًا و  كال القسمیف، فمو زنى بامرأة فولػدت تعـّ 
ـّ الزانػي والد الزانمنهما وبیف أ وكذا بیف كؿ   ي والزانیة، وكذا تحػـر الزانیػة وُأّمهػا وُأ

خوانػػػه وأجػػػداد  وُأختهػػػا وُأختػػػه عمػػػى الػػػذكر، وتحػػػـر األُنثػػػى عمػػػى الزانػػػي وأبیػػػه و  ا 
 عمامه. وأخواله وأ

 المقصػػود بػػالوطء عػػف شػػبهة هػػو: الػػوطء الػػذي لػػیس بمسػػتحؽّ  :93مســألة 
ؿ بػػػذلؾ، سػػػواء أكػػػاف جهػػػاًل بػػػالحكـ أـ بالموضػػػوع، وسػػػواء أكػػػاف شػػػرعًا مػػػع الجهػػػ
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مػػػف  دًا، وفػػػي حكػػػـ الجاهػػػؿ القاصػػػر یكػػػف متػػػردّ  لػػػـ رًا مػػػاـ مقّصػػػالجاهػػػؿ قاصػػػرًا أ
جتهػػػاد   الحقػػػًا كاالف خطػػػؤ تبػػػیّ  مػػػى طریػػػؽ شػػػرعيّ اعتمػػػد فػػػي اسػػػتحقاؽ الػػػوطء ع
االعتمػػػاد عمػػػى  المػػػرأة فػػػي مػػػورد جػػػواز  خبػػػار نػػػة، وا  والتقمیػػػد، وحكػػػـ الحػػػاكـ، والبیّ 

 قولها. 
ویمحػػؽ بػػػوطء الشػػبهة وطء المجنػػػوف والنػػائـ وشػػػبههما دوف السػػكراف إذا كػػػاف 

 عف عصیاف.  سكر  بشرب المسكر 

 الثاني: الرضاع مر األ
عمػػ  تفصػػیؿ یػػأتي إف شػػاء ا  - وجػػب ذلػػؾة ولػػد غیرهػػا أإذا أرضػػعت امػػرأ

 والممػس ة النظػر ّیػوکػذلؾ حمّ  والنسػاء حرمة النكاح بیف عػدد مػف الرجػاؿ - تعال 
أحکػػاـ العالقػػػة النسػػبّیة مػػػف  دوف سػػػائر تقػػػّدـ فػػي المحػػػاـر بالنسػػب  عمػػ  حػػػّد مػػا

 وجوب اإلنفاؽ وثبوت اإلرث وغیرهما. 
 ة شروط: عدّ  ر عمى توفّ  ضاعالر الحرمة ب ؼ انتشار ویتوقّ 

فمػػو  ،ف كػاف عػف وطء شػبهةة وا  حصػوؿ المػبف لممرضػعة مػف والدة شػػرعیّ  :لوّ األ 
رضػػػػعت بمبنهػػػػا طفػػػػػاًل مػػػػف الزنػػػػا فأالمػػػػبف مػػػػف المػػػػرأة مػػػػف دوف والدة، أو ولػػػػػدت  دّر 
 الحرمة.  ینشر  لـ

الحرمػػة بحصػػوؿ الرضػػاع بعػػد والدة المرضػػعة ووضػػع  تنتشػػر  :94مســألة 
ا الرضػػاع ّمػػقطًا مػػع صػػدؽ الولػػد عمیػػه عرفػػًا، وأـ سػػًا أوضػػعته تاّمػػ حممهػػا، سػػواء

ف حصؿ قُ  أثر  السابؽ عمى الوالدة فال  .  مهایْ بَ له في التحریـ وا 
ف قصػػرت طفػاًل فػ رضػعت أ َـّ ثُػ لػو ولػدت المػرأة ولػـ ترضػػع فتػرة :95مسـألة 
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ف الفترة بحیث استند المبف المتجدّ  عمػـ جفػاؼ د إلػى والدتهػا كػاف موجبػًا لمحرمػة وا 
یسػػتند المػػبف معهػػا إلػػى الػػوالدة  ا إف كانػػت الفتػػرة طویمػػة بحیػػث الّمػػالثػػدي قبمػػه، وأ

 الثدي قبمه أـ ال.  یوجب التحریـ سواء أجؼّ  فال
الحرمػػة بالرضػػػاع بقػػاء المػػػرأة فػػي عصػػػمة  فػػي نشػػػر  یعتبػػػر  ال :96مســألة 

ت ولػدًا رضػعمات عنها وهي حامؿ منه أو مرضػع فأقها الزوج أو الرجؿ، فمو طمّ 
أو حممػت تحمػؿ منػه  جت ودخؿ بها الػزوج الثػاني ولػـتزوّ  فى وا  الحرمة حتّ  نشر 

 تضع حممها.  الرضاع قبؿ أف یتـّ  ینقطع بشرط أف منه وكاف المبف بحاله لـ
ـــاني سػػػتعانة حصػػػوؿ االرتضػػػاع بامتصػػػاص الطفػػػؿ مػػػف الثػػػدي ولػػػو باال :الث
المحمػوب مػف المػرأة ونحػو ذلػؾ ف لقي المبف في فـ الطفؿ أو شرب المببآلة، ف ذا أُ 

 الحرمة. ینشر  لـ
حیاة المرضعة، فمو كانت المرأة میتة حػاؿ ارتضػاع الطفػؿ منهػا ولػو  :الثالث
كونهػػػا   یضػػػرّ  الحرمػػػة، وال ینشػػػر  الرضػػػعات المعتبػػػرة فػػػي التحػػػریـ لػػػـ فػػػي بعػػػض

 كَرهة أو مریضة أو قمیمة المبف. كونها مُ   یضرّ  نائمة أو مجنونة كما ال
ـــع ؿ الرضػػػاع بعػػػد كمػػػالرضػػػیع لمحػػػولیف، فمػػػو رضػػػع أو أ اوز عػػػدـ تجػػػ :الراب

إرضػػاعها  یمػـز فػي تػأثیر  ا المرضػعة فػالّمػػالحرمػة، وأ ینشػر  اسػتكماؿ السػنتیف لػـ
 .  هاف دوف الحولیف مف والدتیكو  أف

ًا مػػف حػػیف الػػوالدة، ربعػػة وعشػػروف شػػهرًا هاللّیػالمػػراد بػالحولیف أ :97مســألة 
مػػػا  عشػػػریف بمقػػػدار الخػػػامس وال یكمػػػؿ مػػػف الشػػػهر   ثنػػػاء الشػػػهرولػػػو وقعػػػت فػػػي أ
 یكمػؿ حػوال  فػي العاشػر  مػف شػهر  ؿ، فمو ولد في العاشػر وّ األ مضى مف الشهر 

 الخامس والعشریف.  مف الشهر 
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مػػػائع  -  خمػػػوص المػػػبف، فػػػالممزوج فػػػي فػػػـ الطفػػػؿ بشػػػيء آخػػػر :الخـــامس
ػػػ إذا كػػاف الخمػػػیط  ة، إاّل الحرمػػػ ینشػػر  ال -  ركَّ كػػالمبف والػػدـ، أو جامػػػد كفتیػػت الس 

 مستهمكًا عرفًا.
لػى رجػؿ واحػد، ذي یرتضػعه الطفػؿ منتسػبًا بتمامػه إكػوف المػبف الػ :السـادس 

 جػػت شخصػػًا آخػػر ؽ الرجػػؿ زوجتػػه وهػػي حامػػؿ أو بعػػد والدتهػػا منػػه، فتزوّ فمػػو طّمػػ

ابقة مػػػف زوجهػػػا تضػػػع حممهػػػا أرضػػعت بمػػػبف والدتهػػػا السػػ وحممػػت منػػػه، وقبػػؿ أف
مػػبف والدتهػػا الثانیػػة مػػف كممػػت بعػػد وضػػعها لحممهػػا بمػػثاًل وأ ؿ ثمػػاف رضػػعاتوّ األ

 - خػػرى فػػي البػػیفؿ رضػػاع امػػرأة أُ بسػػبع رضػػعات مػػف دوف تخّمػػ خیػػر زوجهػػا األ
 ینشػػػػر  لػػػػـ - مػػػػة بالمػػػػأكوؿ والمشػػػػروبة المتخمّ ى الولػػػػد فػػػػي هػػػػذ  المػػػػدّ ف یتغػػػػذّ بػػػػأ

 الحرمة. 
فارتضػػع  جتػػاف ولػػدتا منػػهوحػػدة المرضػػعة، فمػػو كػػاف لرجػػؿ واحػػد زو  :الســابع

 تنشػػػر  الطفػػؿ مػػػف أحػػػدهما سػػػبع رضػػعات ومػػػف اأُلخػػػرى ثمػػػاف رضػػعات مػػػثاًل لػػػـ

 الحرمة. 
فػػي  نبػػات المحػػـ وشػػّد العظػػـ، ویكتفػػى مػػع الشػػؾّ إ بمػػوغ الرضػػاع حػػدّ  :الثــامن

ا مػع القطػع بعػدـ ّمػیمة أو بما بمػ  خمػس عشػرة رضػعة، وأحصوله برضاع یوـ ول
تتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى  فػػال - يّ لكّمػػوا الزمػػانيّ  - حػػد التقػػدیریفأؽ حصػػوله وتحّقػػ

 االحتیاط. 
رضػاع فػي حصػولهما نبات المحـ وشّد العظـ اسػتقالؿ الفي إ یعتبر  :98مسألة 

الطفػػؿ بػػه وبغیػػر  عمػػى وجػػه ینسػػباف إلیهمػػا معػػًا ى لیػػه، فمػػو تغػػذّ عمػػى وجػػه ینسػػباف إ
نػػافي ی ال االمػػبف مّمػػ مػػف غیػػر  ي بشػػيء یسػػیر بػػأس بالتغػػذّ  الحرمػػة، نعػػـ ال ینشػػر  لػػـ
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 .   استقالؿ المبف في التأثیر
اوبػًا رضػعة مػف هػذ  ورضػعة مػف تمػؾ إلػى ولو ارتضع الطفؿ مػف امػرأتیف متن

منهمػا  لػى كػؿ  إ دّ نبػات والشػمػف اإل ف استند مقػدار عظمه، ف  ف نبت لحمه واشتدّ أ
ف استندا إلیهما معًا لـ  .  الحرمة ینشر  كاف موجبًا لمحرمة، وا 

بػػه  المعتػػدّ  العظػػـ عمػػى المقػػدار  بػػات المحػػـ وشػػدّ نفػػي إ ار المػػد :99مســألة 
ة یكفػػػػي حصػػػػولهما بحسػػػػب المقػػػػاییس العممّیػػػػ منهمػػػػا بحیػػػػث یصػػػػدقاف عرفػػػػًا، وال

 الدقیقة. 
ى الطفػػؿ ف یتغػػذّ أ - يّ والكّمػ الزمػػانيّ  - یشػترط فػػي التقػدیریف :111مســألة 

 عمى تمؾ الرضعة.  ثر ب أیترتّ  قاء الحمیب لـ َـّ ثُ  بالحمیب فمو ارتضع
یكػوف مػا یرتضػعه الطفػؿ مػف  أف الزمػانيّ  یشػترط فػي التقػدیر  :111سألة م

لیػه ة، بحیث یرتضع منها متػى احتػاج إالمرضعة هو غذاؤ  الوحید طیمة تمؾ المدّ 
أو لبنػػًا مػػف  فػػي بعػػض المػػّدة أو تنػػاوؿ طعامػػًا آخػػر أو رغػػب فیػػه، فمػػو منػػع منػػه 

 .   ریؤثّ  مرضعة ُأخرى لـ
 مػػػػف األكػػػػؿ بدرجػػػػةٍ  و الػػػػدواء أو الشػػػػيء الیسػػػػیر نعػػػػـ ال بػػػػأس بتنػػػػاوؿ المػػػػاء أ

أف یكػػوف الطفػػؿ فػػي أّوؿ  اعتبػػار لزومػػًا یصػػدؽ عمیػػه الغػػذاء عرفػػًا، واألحػػوط  ال
 روّیًا. المّدة جائعًا لیرتضع كاماًل وفي آخرها 

ثنػػػاء لػػػو ابتػػدأ بالرضػػػاع فػػي أ الزمػػانيّ  التمفیػػؽ فػػػي التقػػدیر  یكفػػػي :112مســألة 
 .   المیؿ أو النهار

 مراف آخراف: أ يّ الكمّ  یشترط في التقدیر  :113 مسألة
ى یرتػوي ویتػرؾ مػف جائعػًا فیرتضػع حتّػ ف یكوف الصػبيّ كماؿ الرضعة، بأ .1
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الرضػعات الناقصػة  تعتبػر  رج الرضػعة الناقصػة فػي العػدد، والتنػد قبؿ نفسه، فػال
راض عػرفضػه ال بقصػد اإل َـّ ثُػ الثػدي مثابػة رضػعة كاممػة، نعػـ إذا الػتقـدة بالمتعدّ 

لیػػه عػػاد إ َـّ ثُػػ ونحوهمػػا لػػى آخػػر تقػػاؿ مػػف ثػػدي إس أو االنعنػػه، بػػؿ لغػػرض التػػنفّ 
 رضعة واحدة كاممة.  عود  استمرارًا لمرضعة وكاف الكؿّ  اعتبر 
یقػػدح  یفصػػؿ بینهػػا رضػػاع مػػف امػػرأة ُأخػػرى، وال ال فتػػوالي الرضػػعات، بػػأ .2

ى بػػػه بشػػػرط ذّ ف تغػػػالرضػػػاع مػػػف المػػػأكوؿ والمشػػػروب وا   یػػػر ؿ غفػػػي التػػػوالي تخّمػػػ
یرتػوي مػف مجمػوع هػذا المػبف  أف مػف المػبف الیرتضػع بعػد ذلػؾ جائعػًا فیرتػوي  أف

 مثاًل.  والمشروب اخخر 
رضػاع لمحرمػة، فمػو انتفػى ة المة شػروط لناشػریّ الشروط المتقدّ  :114مسألة 
ى بػػیف صػاحب المػػبف والمرتضػػعة وكػػذا الرضػػاع فػي التحػػریـ حتّػػ ر یػػؤثّ  بعضػها لػػـ

 المرضعة. بیف المرتضع و 
ة ة الرضػاعیّ خػوّ ؽ األُ بتحّقػ ـ یخػتّص زائػد عمػى مػا تقػدّ  وفي الرضاع شرط آخػر 

ًا رضػػػاعًا رضػػػعت امػػػرأة صػػػبیّ حػػػاد صػػػاحب المػػػبف، فػػػ ذا أبػػػیف مرتضػػػعیف، وهػػػو اتّ 
د لػدیها المػبف ألجػؿ وولػدت منػه وتجػدّ  جػت مػف آخػر قها زوجهػا وتزوّ طمّ  َـّ ثُ  كاماًل،
 ة عمػى ذلػؾ الصػػبيّ تحػـر هػذ  الصػػبیّ  لػػـ ة رضػاعًا كػامالً رضػعت بػه صػػبیّ ذلػؾ فأ

 د الزوج. الختالؼ المبنیف مف ناحیة تعدّ  خر وال أوالد أحدهما عمى اخ
رضػعت أ َـّ ثُػ ًا مػف والدةرضػعت صػبیّ ذا كانت المػرأة زوجػة لرجػؿ واحػد وأا إمّ وأ
 خػػػر یف وحػػػـر أحػػػدهما عمػػػى اخخػػػویف رضػػػاعیّ ة مػػػف والدة ُأخػػػرى أصػػػبحا أصػػػبیّ 

 عمى المرضعة والرضیعة عمى زوجها.  یحـر الرضیع كما
ًا وأرضػعت حػداهما صػبیّ إت رضػعذا كػاف لمرجػؿ زوجتػاف ولػدتا منػه وأوكذلؾ إ
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مػػا یحرمػػػاف عمػػػى المرضػػػعتیف ك خػػػر أحػػدهما یحػػػـر عمػػػى اخ ة فػػػ فّ خػػرى صػػػبیّ األُ 
 .وزوجهما

بالرضػاعة وحػدة الرجػؿ  خػر في حرمة أحػد الطفمػیف عمػى اخ - ذاً إ - فالمناط
دت، نعػػـ ـ تعػػدّ حػػدت المرضػػعة أرتضػػعا منػػه، سػػواء اتّ االمػػبف الػػذي  لیػػهالمنتسػػب إ

ـ فػػػي الشػػػرط یكػػػوف تمػػػاـ الرضػػػاع المحػػػّرـ مػػػف امػػػرأة واحػػػدة كمػػػا تقػػػدّ  أف یعتبػػػر 
 السابع. 

صػػػػاحب المػػػػبف  مشػػػػرائط صػػػػار ؽ الرضػػػػاع الجػػػػامع لإذا تحّقػػػػ :115مســــألة 
ات جػػدادًا وجػػدّ همػػا أهاتمّ لممرتضػػع أو المرتضػػعة، وآباؤهمػػا وأُ ًا ّمػػوالمرضػػعة أبػػًا وأُ 

، خػػػوات لهمػػػاخػػػوات لهمػػػا، وأوالد أوالدهمػػػا أوالد إخػػػوة وألهمػػػا، وأوالدهمػػػا إخػػػوة وأ
خوتهمػػػػا وأخواتهمػػػػػا أ ات لهمػػػػػا وأخػػػػػوااًل أو خػػػػاالت لهمػػػػػا، وكػػػػػذا عمامػػػػػًا أو عّمػػػػوا 

ي المرتضػػػػػػع أو أ - هػػػػػػو خوالهمػػػػػػا وخاالتهمػػػػػػا، وصػػػػػػار اتهمػػػػػػا وأعمامهمػػػػػػا وعمّ أ
 حفادًا لهما. ما وأوالدهما أابنًا أو بنتًا له - المرتضعة

مػػػة إذا ـ مػػػف العنػػػاویف السػػػبعة المتقدّ محػػػرّ  عنػػػواف نسػػػبيّ  ف ذلػػػؾ فكػػػؿّ ذا تبػػػیّ وا  
یحصػػؿ  ا إذا لػػـّمػػكالحاصػػؿ بػػالوالدة، وأ مػػاً حصػػؿ مثمػػه فػػي الرضػػاع یكػػوف محرّ 
 - فیمػا اسػتثني إاّل  - مػاً یكػوف الرضػاع محرّ  بسببه أحد تمؾ العنػاویف السػبعة فػال

حػدًا مػع أحػد لػو كػاف حاصػاًل بػالوالدة لكػاف مالزمػًا ومتّ  خػاّص ف حصؿ عنػواف وا  
ولػػد  ـّ ت زیػػد مػػثاًل فصػػارت أُ رضػػعت امػػرأة ولػػد بنػػتمػػؾ العنػػاویف السػػبعة، كمػػا لػػو أ

لیست مف تمػؾ السػبع، نعػـ لػو كانػت ولد البنت  ـّ أُ  فّ أل ؛تحـر عمیه ها النّ بنته، ف 
مػات ة بنتػًا لػه والبنػت مػف المحرّ مومة تمؾ المرأة لولد بنته بػالوالدة كانػت ال محالػأ

ض لتفصػػػػػیؿ عالقػػػػػة المرتضػػػػػع والمرتضػػػػػعة ـ نتعػػػػػرّ السػػػػػبعة، ولتوضػػػػػیح مػػػػػا تقػػػػػدّ 
 المسائؿ التالیة.  قربائهـ بعضهـ مع بعض في طيّ مبف وأوالمرضعة وصاحب ال
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 ة مف النساء: تحـر عمى المرتضع عدّ  :116مسألة 
 ه مف الرضاعة. مّ ها أُ نّ أل ؛المرضعة .1
تػػػػػه مػػػػػػف هػػػػػػا جدّ نّ أل ؛ةة كانػػػػػػت أـ رضػػػػػاعیّ ف عمػػػػػػت نسػػػػػبیّ مرضػػػػػعة وا  ال ـّ أُ  .2

 الرضاعة. 
ا بناتهػػا رضػػاعة ّمػػأخواتػػه مػػف الرضػػاعة، وأ هػػفّ نّ أل ؛بنػػات المرضػػعة والدة .3
 یحػرمفّ  الذي ارتضػع المرتضػع بمبنػه فػال غیر  بمبف شخص آخر  رضعتهفّ أف ممّ 

الحرمػػة بػػیف  شػػر حػػاد صػػاحب المػػبف فػػي نمػػف اشػػتراط اتّ  عمػػى المرتضػػع، لمػػا مػػّر 
 المرتضعیف. 

ناثػاً  والد المرضػعة والدةات مػف أات والرضػاعیّ البنات النسػبیّ  .4  فّ أل ؛ذكػورًا وا 
 مف الرضاعة.  أو خالهفّ  هفّ ف یكوف عمّ المرتضع إّما أ

خػػػػاالت المرتضػػػػػع مػػػػػف  هػػػػػفّ نّ أل ؛اترضػػػػػاعیّ  ف كػػػػفّ أخػػػػوات المرضػػػػػعة وا   .5
 الرضاعة. 

 ات كػػفّ هاتهػػا نسػػبیّ مّ وخػػاالت آبائهػػا وأُ  اتات المرضػػعة وخاالتهػػا وعّمػػعّمػػ .6
 ات المرتضع وخاالته مف الرضاعة. عمّ  هفّ نّ ف  ات؛ـ رضاعیّ أ

 ؛واسػػطة أو مػػع الواسػػطة ات بػػالات والرضػػاعیّ بنػػات صػػاحب المػػبف النسػػبیّ  .7
 مف الرضاعة.  هف أو خالهفّ أو عمّ  خاهفّ المرتضع إّما أف یكوف أ فّ أل

ات المرتضػع مػف جػدّ  هفّ نّ أل ؛اتوالرضاعیّ  اتهات صاحب المبف النسبیّ مّ أُ  .8
 الرضاعة. 

ات المرتضػػػع عّمػػػ هػػػفّ نّ أل ؛اتات والرضػػػاعیّ خػػػوات صػػػاحب المػػػبف النسػػػبیّ أ .9
 مف الرضاعة. 

ات هاتػػه النسػػبیّ مّ ات وخػػاالت آبائػه وأُ ات صػػاحب المػبف وخاالتػػه وعّمػعّمػ .11
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 ات المرتضع وخاالته مف الرضاعة. عمّ  هفّ نّ أل ؛اتوالرضاعیّ 
 ة مف الرجاؿ: تحـر المرتضعة عمى عدّ  :117ة مسأل

 بوها مف الرضاعة.ه أنّ أل ؛صاحب المبف .1
 جدادها مف الرضاعة.هـ أنّ أل ؛باء صاحب المبف مف النسب والرضاعآ .2
خػتهـ أو هػا تكػوف أُ نّ أل ف نزلػوا؛د صاحب المبف مف النسب والرضػاع وا  والأ .3
 تهـ أو خالتهـ مف الرضاعة.عمّ 

 عمامها مف الرضاعة.هـ أنّ والرضاع، أل المبف مف النسب خوة صاحبإ .4
هاتػػه مػػف النسػػب مّ بائػػه وأُ آأعمػػاـ صػػاحب المػػبف وأخوالػػه، وأعمػػاـ وأخػػواؿ  .5

 خوالها مف الرضاعة.یكونوا أعمامها أو أ ا أفمّ هـ إنّ أل ؛والرضاع
 خوالها مف الرضاعة.هـ أنّ أل ؛إخوة المرضعة مف النسب والرضاع .6
 جدادها مف الرضاعة.هـ أنّ أل ؛عة مف النسب والرضاعآباء المرض .7
   .خوتها مف الرضاعةهـ إنّ أل ؛أبناء المرضعة والدة .8
لػػذي ا غیػػر  رضػػعتهـ مػػف لػػبف شػػخص آخػػر ف أهػػا مػػف الرضػػاعة مّمػػبناؤ ا أّمػػوأ

 . یحرموف عمیها كما مرّ  ارتضعت المرتضعة مف لبنه فال
 فّ أل ؛ناثػػاً المرضػػعة والدة ذكػػورًا وا  د والیف مػػف أیف والرضػػاعیّ بنػػاء النسػػبیّ األ .9

 تهـ أو خالتهـ مف الرضاعة.المرتضعة تكوف عمّ 
هاتهػػػا مػػػف النسػػػب مّ عمػػػاـ وأخػػػواؿ آبائهػػػا وأُ خوالهػػػا وأأعمػػػاـ المرضػػػعة وأ .11
 خوالها مف الرضاعة. هـ أعمامها وأنّ أل ؛والرضاع

هػػػػا نّ أل المرتضػػػػع والمرتضػػػػعة؛ بنػػػػاءأ تحػػػػـر المرضػػػػعة عمػػػػى :118مســــألة 
 هـ مف الرضاعة. تجدّ 
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ه ّنػػأل ؛مرتضػػع والمرتضػػعة عمػػى صػػاحب المػػبفتحػػـر بنػػات ال :119مســألة 
 مف الرضاعة.  هفّ جدّ 

بػػػػػي المرتضػػػػػع والمرتضػػػػػعة بنػػػػػات المرضػػػػػعة تحػػػػػـر عمػػػػػى أ :111مســـــألة 
( ٘ٓٔة فػػػػػي المسػػػػػألة )مػػػػػف كانػػػػػت القاعػػػػػدة المتقدّ ، وا  الخػػػػػاّص  ات لمػػػػػنّص النسػػػػػبیّ 

خػػت الولػػد فة إلیػػه إاّل أخػػوات لولػػد ، وأُ یصػػرف باالضػػا ال هػػفّ نّ أل ؛تقتضػػي ذلػػؾ ال
ات ا بنػػػػات المرضػػػػعة الرضػػػػاعیّ ّمػػػػأو ربیبػػػػة، وأیػػػػث كونهػػػػا بنتػػػػًا مػػػػف ح تحػػػػـر إاّل  ال

ف - یحػػػػػػرمف عمػػػػػػى أبػػػػػػي المرتضػػػػػػع والمرتضػػػػػػعة فػػػػػػال كػػػػػػاف األحػػػػػػوط اسػػػػػػتحبابًا  وا 
 لیػػه لغیػػر إ النظػػر  یحػػؿّ  فیمػػا ال لػػیهفّ إ ویحػػـر عمیػػه النظػػر  - ج مػػنهفّ یتػػزوّ  ال أف

 ـ. المحار 
 -بػیف الفقهػاء )رضػواف ا تعػال  عمػیهـ(  عمى المشهور - تحـر :111مسألة 

ات، ات والرضػػػػػاعیّ بػػػػػي المرتضػػػػػع والمرتضػػػػػعة بنػػػػػات صػػػػػاحب المػػػػػبف النسػػػػػبیّ عمػػػػػى أ
تقتضػي  مػة الف كانػت القاعػدة المتقدّ مراعػاة مقتضػى االحتیػاط فػي ذلػؾ، وا  تتػرؾ  فال

 ـ. یضًا لما تقدّ التحریـ أ
 اتها عمػػىالمرضػػعة وجػػدّ  ـّ اتػػه وأُ صػػاحب المػػبف وجدّ  ـّ تحػػـر أُ  :112مســألة 

 اتهـ مف الرضاعة. جدّ  هفّ نّ أل ؛المرتضع والمرتضعة بناءأ
عة عمػػػى آبػػاء صػػػاحب المػػػبف تحػػػـر بنػػات المرتضػػػع والمرتضػػ :113مســألة 
 مف الرضاعة.  جدادهفّ هـ أنّ أل ؛والمرضعة

هػػػػا اتخػػػػوات المرضػػػػعة وعمّ تحػػػػـر أخػػػػوات صػػػػاحب المػػػػبف وأ :114مســــألة 
 ؛بنػػاء المرتضػػػع والمرتضػػػعةأ همػػػا عمػػػىهاتمّ ات وخػػػاالت آبائهمػػا وأُ وخاالتهػػا وعّمػػػ

 اتهـ أو خاالتهـ مف الرضاعة. عمّ  هفّ نّ أل
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حػػـر بنػػات المرتضػػع والمرتضػػعة عمػػى إخػػوة صػػاحب المػػبف ت :115مســألة 
خػػوة المرضػػعة وأعمامهمػػا وأخوالهمػػا وأعمػػاـ وأخػػواؿ آبائهمػػا وأُ  هػػـ نّ أل ؛هاتهمػػامّ وا 

 مف الرضاعة.  خوالهفّ وأ فّ عمامهأ
المرتضػع  بنػاءأ تحـر بنات صاحب المػبف نسػبًا ورضػاعًا عمػى :116مسألة 
 .  لیهفّ خت مف الرضاعة بالنسبة إبناء أخ أو أُ أ هـنّ أل ؛والمرتضعة
 ؛المرتضػع والمرتضػعةبنػاء أ تحػـر بنػات المرضػعة نسػبًا عمػى :117مسألة 

 .  لیهفّ سبة إخت مف الرضاعة بالنهـ أبناء أخ أو أُ نّ أل
صػػاحب المػػبف  بنػػاءأ تحػػـر بنػػات المرتضػػع والمرتضػػعة عمػػى :118مســألة 

 لیهـ. خت مف الرضاعة بالنسبة إبنات أخ أو أُ  هفّ نّ أل نسبًا ورضاعًا؛
 ؛المرضػعة نسػباً  بنػاءأتحػـر بنػات المرتضػع والمرتضػعة عمػى  :119مسألة 

 لیهـ. خت مف الرضاعة بالنسبة إبنات أخ أو أُ  هفّ نّ أل
ـ المرضػػعة عمػػى أبػػي المرتضػػع والمرتضػػعة وال عمػػى تحػػر  ال :121ألة مســ

 هاتهما. مّ إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعماـ وأخواؿ آبائهما وأُ 
اتهما خواتهمػػػػػػا وجػػػػػػدّ المرتضػػػػػػع والمرتضػػػػػػعة وأ ـّ تحػػػػػػـر أُ  ال :121مســــــألة 

 ب المبف. هاتهما عمى صاحمّ ات وخاالت آبائهما وأُ اتهما وخاالتهما وعمّ وعمّ 
اتهما عمى آبػاء صػاحب المرتضع والمرتضعة وجدّ  ـّ تحـر أُ  ال :122مسألة 

 هاته. مّ وأعمامه وأخواله وأعماـ وأخواؿ آبائه وأُ  خوانهعمى إ المبف وال
اتػػػػه وخاالتػػػػه خواتػػػػه وعمّ هػػػػات صػػػػاحب المػػػػبف وأمّ تحػػػػـر أُ  ال :123مســــألة 

 جدادهما. مرتضعة وأهاته عمى أبي المرتضع والمّ ات وخاالت آبائه وأُ وعمّ 
اتهما عمػػػػػػى آبػػػػػػاء المرتضػػػػػػع والمرتضػػػػػػعة وجػػػػػػدّ  ـّ ـر أُ تحػػػػػػ ال :124مســــــألة 

 هاتها. مّ المرضعة وال عمى إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعماـ وأخواؿ آبائها وأُ 
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ات اتهػا وخاالتهػا وعّمػخواتهػا وعمّ هات المرضػعة وأمّ تحـر أُ  ال :125مسألة 
 جدادهما. ي المرتضع والمرتضعة وأهاتها عمى أبمّ وخاالت آبائها وأُ 

اتهمػػػا وخاالتهمػػػا خػػػوات المرتضػػػع والمرتضػػػعة وعمّ تحػػػـر أ ال :126مســـألة 
خوتػػػػه مّ ات وخػػػاالت آبائهمػػػا وأُ وعّمػػػ هاتهمػػػػا عمػػػى أبػػػي صػػػػاحب المػػػبف وأجػػػداد  وا 

 هاته. مّ وأعمامه وأخواله وأعماـ وأخواؿ آبائه وأُ 
اتػػػػه وخاالتػػػػه وعمّ  خواتػػػػههػػػػات صػػػػاحب المػػػػبف وأمّ تحػػػػـر أُ  ال :127مســــألة 

مرتضػػػػع والمرتضػػػػعة وأعمامهمػػػػا خػػػػوة الهاتػػػػه عمػػػػى إمّ ات وخػػػػاالت آبائػػػػه وأُ وعّمػػػػ
 هاتهما. مّ وأخوالهما وأعماـ وأخواؿ آبائهما وأُ 

اتهمػػػا وخاالتهمػػػا خػػػوات المرتضػػػع والمرتضػػػعة وعمّ تحػػػـر أ ال :128مســـألة 
خو مّ ات وخػػػػػاالت آبائهمػػػػػا وأُ وعّمػػػػػ تهػػػػػا هاتهمػػػػػا عمػػػػػى أبػػػػػي المرضػػػػػعة وأجػػػػػدادها وا 

 هاتها. مّ وأعمامها وأخوالها وأعماـ وأخواؿ آبائها وأُ 
ات اتهػا وخاالتهػا وعّمػخواتهػا وعمّ هات المرضػعة وأمّ تحـر أُ  ال :129مسألة 

خػػػوة المرتضػػع والمرتضػػعة وأعمامهمػػا وأخوالهمػػػا هاتهػػا عمػػى إمّ وخػػاالت آبائهػػا وأُ 
 هاتهما. مّ وأعماـ وأخواؿ آبائهما وأُ 

صػػػاحب  بنػػػاءأت المرتضػػػع والمرتضػػػعة عمػػػى خػػػواتحػػػـر أ ال :131مســـألة 
 حفادها. المبف وأحفاد  وال عمى أبناء المرضعة وأ

تػػػػه وبنػػػػات المرضػػػػعة تحػػػػـر بنػػػػات صػػػػاحب المػػػػبف وحفیدا ال :131مســــألة 
 خوة المرتضع والمرتضعة. وحفیداتها عمى إ

نكػػاح إخػػوة المرتضػػع والمرتضػػعة  مػػف جػػواز  - ـ آنفػػاً مػػا تقػػدّ  :132مســألة 
یكػػػف  بمػػػا إذا لػػػـ یخػػػتّص  - والد صػػػاحب المػػػبفأوالد المرضػػػعة وأ وأخواتهمػػػا فػػػي

اّل لػػـ مػػانع مػػف النكػػاح مػػف نسػػب یجػػز، كمػػا إذا كػػاف إخػػوة المرتضػػع  أو سػػبب، وا 
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خػػت ألوالد صػػاحب هـ حینئػػٍذ أوالد أُ نّ أو المرتضػػعة أوالدًا لبنػػت صػػاحب المػػبف فػػ 
 والد المرضعة. المبف وأ

ة دخالػة الرضػاع مػة المحرّ ضػاعیّ تكفي في حصوؿ العالقة الر  :133مسألة 
النسبة بػیف شخصػیف قػد تحصػؿ بعالقػة واحػدة كالنسػبة بػیف  فّ فیه في الجممة، ف 

هػػا تحصػػؿ نّ قػػد تحصػػؿ بعالقتػػیف كالنسػػبة بػػیف األخػػویف ف الولػػد ووالػػد  ووالدتػػه، و 
مػػف عالقتػػیف  أو كمیهمػػا، وقػػد تحصػػؿ بػػأكثر  ـّ منهمػػا مػػع األب أو األُ  بعالقػػة كػػؿ  
ه ّنػػه األدنػى، ف   الثػػاني، وكالنسػبة بینػه وبػػیف عّمػالشػػخص وبػیف جػدّ  كالنسػبة بػیف

   بیهما مثاًل.مف أبیه وأخیه مع أ بیه وبعالقة كؿ  تحصؿ بعالقة بینه وبیف أ
ه ّنػػػى أة العالقػػػات وكثرتهػػػا حتّػػػب بقّمػػػوهكػػػذا تتصػػػاعد وتتنػػػازؿ النسػػػب وتتشػػػعّ 

ذاعالئػؽ أو أ سػبة بػیف شخصػیف عمػى عشػر ؼ نتتوقّ  قد ف ف ذلػؾ: فػ تبػیّ  كثػر، وا 
هػا ف حصػمت كمّ ة، وا  هػا حاصػمة بػالوالدة كانػت العالقػة نسػبیّ كانت تمؾ العالئؽ كمّ 

 ة. مثاًل بالرضاع كانت العالقة رضاعیّ  أو بعضها ولو واحدة مف العشر 
سػػباب تحػػریـ النكػػاح كمػػا التػػي هػػي أحػد أ - ا كانػت المصػػاهرةلّمػػ :134مســألة 

ؼ عمػػػػى فهػػػي تتوّقػػػ قربػػػاء اخخػػػر ض أأحػػػد الػػػزوجیف وبعػػػػعالقػػػة بػػػیف  - سػػػیأتي
تكػف  جػؿ ذلػؾ لػـؿ، وألوّ والرضػاع یقػوـ مقػاـ الثػاني دوف األمریف: زواج وقرابة، أ

ة لزوجػػة الرضػاعیّ  ـّ هػا ولكػف األُ مّ الرجػؿ بمنزلػة زوجتػه لتحػػـر عمیػه أُ  مرضػعة ولػد
فالنسػػبیّ  ـّ الرجػؿ تكػػوف بمنزلػة األُ   فّ یكػػف قػد دخػػؿ ببنتهػا، كمػػا أ لػـ ة لهػا فتحػػـر وا 

ة فتحػػـر عمیػػه، ة لزوجتػػه المػػدخوؿ بهػػا تكػػوف بمنزلػػة بنتهػػا النسػػبیّ البنػػت الرضػػاعیّ 
حػػػـر عمػػػى أبیػػػه، وزوجػػػة ت كزوجػػػة االبػػف النسػػػبيّ  بػػػف الرضػػػاعيّ وكػػذلؾ زوجػػػة اال

 تحـر عمى االبف.  ب النسبيّ كزوجة األ ب الرضاعيّ األ
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صػؿ ة المحضػة قػد تحالعالقػة الرضػاعیّ  فّ ا سبؽ أف ممّ قد تبیّ  :135مسألة 
برضػػػاع واحػػػد كالحاصػػػمة بػػػیف المرتضػػػع وبػػػیف المرضػػػعة وصػػػاحب المػػػبف، وقػػػد 

صػاحب المػبف والمرضػعة  يْ وَ َبػاعیف كالحاصمة بیف المرتضػع وبػیف أتحصؿ برض
   یف.الرضاعیّ 

أب مػػف جهػػة  ذا كػػاف لصػػاحب المػػبف مػػثالً دة، فػػ وقػػد تحصػػؿ برضػػاعات متعػػدّ 
أیضػًا  ع وكػاف لإخیػر أیضػًا أب مػف الرضػا ب الرضػاعيّ الرضاع وكاف لذلؾ األ

یف جػدادًا رضػػاعیّ كػاف الجمیػع أ وهكػذا إلػى عشػرة آبػػاء أو أكثػر ، أب مػف الرضػاع
ات لهمػػا، فتحػػـر جمیػػع خیػػریف، وجمیػػع المرضػػعات جػػدّ لممرتضػػع والمرتضػػعة األ

جػػداد، بػػؿ لػػو كػػاف ع كمػػا تحػػـر المرتضػػعة عمػػى جمیػػع األات عمػػى المرتضػػالجػػدّ 
 ؛ة حرمػػػت عمػػػى المرتضػػػع األخیػػػررضػػػاعیّ  خػػػتاألعمػػػى مػػػثاًل أُ  الرضػػػاعيّ  لمجػػػدّ 

خػػت حرمػػت ة العمیػػا لممرتضػػع أُ تػػه العمیػػا مػػف الرضػػاع ولػػو كانػػت لمجػػدّ لكونهػػا عمّ 
 لكونها خالته العمیا مف الرضاع.  ؛عمیه

ة ة الرضػاعیّ خوّ ه یشترط في حصوؿ األُ نّ قد عرفت فیما سبؽ أ :136مسألة 
ؾ مراعػػاة هػػذا الشػػرط فػػي ع عمػػى ذلػػحػػاد صػػاحب المػػبف، ویتفػػرّ بػػیف المرتضػػعیف اتّ 

خػت لػإب، ة أخ وأُ والعّمػ العػـّ  فّ أل ؛ومة والخؤولة الحاصمتیف بالرضاع أیضاً العم
ة مػػف ه مػع صػبیّ ّمػبػو الشػخص أو أُ أ، فمػو ارتضػػع ـّ خػت لػإُ والخػاؿ والخالػة أخ وأُ 

لػػؾ الشػػخص أو خالتػػه مػػف ة ذة عّمػػحػػد صػػاحب المػػبف كانػػت الصػػبیّ ف اتّ امػػرأة فػػ 
ة ة الرضػػاعیّ خػػوّ تحصػػؿ األُ  حػػد صػػاحب المػػبف فحیػػث لػػـیتّ  لػػـ ا إذاّمػػالرضػػاعة، وأ
 تحـر عمیه.  ته أو خالته فمـتكف هي عمّ  ة لـه مع الصبیّ مّ بیف أبیه أو أُ 
ف لػبف إذا حرمت مرتضعة عمى مرتضع بسبب ارتضاعهما مػ :137مسألة 
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خػػػوة منهمػػػا عمػػػى إ خػػػوات كػػػؿ  ذلػػػؾ إلػػػى حرمػػػة أ یػػػؤدِّ  منتسػػب إلػػػى رجػػػؿ واحػػػد لػػػـ
   . اخخر

الحرمػػة بالرضػػاع بػػیف مػػا إذا كػػاف الرضػػاع  ال فػػرؽ فػػي نشػػر  :138مســألة 
رضػعتها ج الرجػؿ صػغیرة فأسابقًا عمى العقػد ومػا إذا كػاف الحقػًا لػه، مػثاًل إذا تػزوّ 

رضػػػاعًا  خیػػػه بمبنػػهُأختػػػه أو زوجػػة أخیػػػه أو بنػػت أو بنػػت أ ختػػػهه أو أُ ّمػػبنتػػه أو أُ 
ختػًا أو بالرضػاع بنتػًا أو أُ  هػا تصػیر نّ وحرمػت الصػغیرة عمیػه، أل بطؿ العقػد كامالً 

 خت له. بنت أخ أو بنت أُ 
بػػیف  ها الرضػػیعة فالمشػػهور ترضػػعت الزوجػػة الكبیػرة ضػػرَّ إذا أ :139مســألة 

لػػى حرمتهػػا عمػػى زوجهػػا حرمػػة ي إه یػػؤدّ ّنػػأ (عمػػیهـتعػػال  رضػػواف ا )   الفقهػػاء
ولػـ یكػف الرضػاع  اة الرضیعة إذا لـ تكف المرضعة مػدخواًل بهػدة وتبقى زوجیّ مؤبّ 

اّل تحـر هي أ  دة. یضًا مؤبّ بمبف زوجها وا 
ة بقػػاء زوجّیػػإشػػكاؿ مطمقػػًا، وكػػذا إ دة محػػؿّ ولكػػف حرمػػة الكبیػػرة المرضػػعة مؤّبػػ

ة، ه یحتمػػػؿ فیهػػػا حرمتهمػػػا معػػػًا حرمػػػة جمعّیػػػّنػػػالرضػػػیعة فػػػي الصػػػورة اأُلولػػػى، ف 
العقػػد عمػػػى االحتیػػػاط باالجتنػػاب عػػػف الكبیػػرة وتجدیػػػد مقتضػػ  تتػػرؾ مراعػػػاة  فػػال

 الرضیعة. 
یمكػف ألحػد  هنّ أ (عمیهـتعال  رضواف ا )بعض الفقهاء ذكر  :141مسألة 
ف عػػف طریػػؽ الرضػػاع وذلػػؾ بػػػأ یجعػػؿ نفسػػه محرمػػًا لزوجػػة اخخػػػر  األخػػویف أف

تنػدرج ـ زوجتػه، وبػذلؾ المرضػعة أ ُترَضع مف زوجة أخیػه لتصػیر  َـّ ثُ  ج طفمةیتزوّ 
، واللػػإ النظػػر  یهػػا فیمػػا یجػػوز إل لػػه النظػػر  فػػي محارمػػه فیجػػوز  یجػػب  ى المحػػاـر

 إشػػػكاؿ ، ولكػػػف هػػػذا محػػػؿّ جنبػػػيّ عػػػف األ ر عنػػػه كمػػػا یمزمهػػػا التسػػػتّ  ر عمیهػػػا التسػػػتّ 
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 كػػػاف الرضػػاع بمػػػبف رجػػؿ آخػػػر  ذا إاّل إ یتػػرؾ مراعػػػاة مقتضػػ  االحتیػػػاط فیػػه، فػػال

ى ـ الػػزواج عمػػبػػیف تقػػدّ  فػػرؽ حینئػػذٍ  بػػال ؽ الغػػرض المػػذكور ه یحّقػػّنػػاألخ ف  غیػػر 
ة بمبنػػػػه رِضػػػػعت صػػػػبیّ فمػػػػو كػػػػاف لممػػػػرأة زوج سػػػػابؽ قػػػػد أُ  ،ر  عنػػػػهخّ الرضػػػػاع وتػػػػأ

هػػػػػا نّ عمیػػػػػه المرضػػػػػعة أي زوجػػػػػة األخ، أل خػػػػػو زوجهػػػػػا الثػػػػػاني حرمػػػػػتأجهػػػػػا فتزوّ 
 زوجته مف الرضاعة.  ـّ أصبحت أُ 

رضعت امرأة طفاًل لزوج بنتها حرمت البنػت عمػى زوجهػا إذا أ :141مسألة 
یػر ، وسػواء أكػػاف ـ بمػػبف غرضػعته بمػػبف أبػي البنػت أوبطػؿ نكاحهػػا، سػواء أ داً مؤّبػ

تضػػػػع وزوجتػػػػه بنػػػػت ب لممر البنػػػػت أزوج  فّ أل تها؛ـ مػػػػف ضػػػػرَّ الطفػػػػؿ مػػػػف بنتهػػػػا أ
والد المرضػػعة یػػنكح فػػي أ ه یحػػـر عمػػى أبػػي المرتضػػع أفّنػػأ وقػػد مػػّر  ،لممرضػػعة

 بطمه الحقًا. یف، ف ذا منع منه سابقًا أالنسبیّ 
رجػػؿ بمبنػػه طفػػاًل لػػزوج بنتػػه سػػواء أكػػاف رضػػعت زوجػػة الإذا أ :142مســألة 

تعػػػػال  رضػػػػواف ا ) بػػػػیف الفقهػػػػاء تها، فالمشػػػػهور الطفػػػػؿ مػػػػف بنتػػػػه أـ مػػػػف ضػػػػرَّ 
زوجهػػا بنػػاًء مػػنهـ عمػػى حرمػػػة دًا عمػػى بطػػالف عقػػد البنػػت وحرمتهػػا مؤّبػػ (عمػػیهـ

تتػػػرؾ مراعػػػاة  فػػػال -  كمػػػا مػػػرّ  - والد صػػػاحب المػػػبفنكػػػاح أبػػػي المرتضػػػع فػػػي أ
 ي ذلؾ. االحتیاط فمقتض  

تیف الرضػػاع فػػػي مفػػػروض المسػػػأل ـ إذا تػػػـّ بنػػػاء عمػػى مػػػا تقػػػدّ  :143مســـألة 
ـّ  یجػػز  السػػابقتیف بعػػد طػػالؽ البنػػت لػػـ الرضػػاع  لمػػزوج تجدیػػد العقػػد عمیهػػا، ولػػو تػػ

الرضػاع  خواتها كما كاف الحكـ كذلؾ لو تػـّ یعقد عمى أ له أف یجز  بعد وفاتها لـ
 قبؿ وفاتها. 
 ثػػر األ ب عمیػػه نظیػػر یترتّػػ رأة طفػػاًل البنهػػا لػػـإذا أرضػػعت المػػ :144مســألة 
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 ثػػػػار اخ ب عمیػػػػه سػػػػائر ولكػػػػف یترتّػػػػ - وهػػػػو حرمػػػػة زوجػػػػة االبػػػػف عمیػػػػه - ـالمتقػػػدّ 

ة ًا أو عّمػلصػیرورته عّمػ ؛تػهه وعمّ والد عّمػمة المرتضػع أو المرتضػعة عمػى أكحر 
 ته. والد عمّ ه وخااًل أو خالة ألوالد عمّ أل

تهما رضػعت جػدّ أ َـّ ثُػ خیه الصغیرةبابنة أ یر لو زّوج ابنه الصغ :145مسألة 
المرتضػػػػع إف كػػػاف هػػػػو  فّ أل ؛أحػػػػدهما انفسػػػخ نكاحهمػػػا ـّ مػػػف طػػػرؼ األب أو األُ 

ف أ تػػػه مػػػف طػػػرؼ األب صػػػار رضػػػعته جدّ فػػػ ف أ الػػػذكر  رضػػػعته عّمػػػًا لزوجتػػػه، وا 
ف كػاف هػو األُ  خااًل لزوجتػه، صار  ـّ ته مف طرؼ األُ جدّ  ة نثػى صػارت هػي عّمػوا 

 حاؿ.  يّ ه عمى الثاني، فیبطؿ النكاح عمى أؿ وخالة لوّ ى األلزوجها عم
ا أف یبطػػؿ ّمػػالرضػػاع الطػػارىء المبطػػؿ لمنكػػاح، ف إذا حصػػؿ  :146مســألة 

ّمػػػكمػػػا إذا أ رضػػػاعهانكػػػاح المرضػػػعة ب  ا أف رضػػػعت الزوجػػػة زوجهػػػا الرضػػػیع، وا 
تها رضػػػعت الزوجػػػة الكبیػػػرة المػػػدخوؿ بهػػػا ضػػػرَّ یبطػػػؿ نكػػػاح المرتضػػػعة كمػػػا إذا أ

عت المػرأة طفػاًل لػزوج بنتهػا، رضػا أف یبطؿ نكػاح غیرهمػا كمػا إذا أمّ رضیعة، وا  ال
یمػا ولػى ففػي الجمیػع عمػى إشػكاؿ فػي الصػورة األُ  قاؽ الزوجػة لممهػر اسػتح ویبق 

حتیػاط االمقتضػ  تتػرؾ مراعػاة  اع وانفساخ العقد قبؿ الػدخوؿ فػالرضإذا كاف اإل
قبػػؿ الػػدخوؿ فیمػػا إذا  المهػػر  یغرمػػه الػػزوج مػػف فیهػػا، وهػػؿ تضػػمف المرضػػعة مػػا

، الصػػػػػحیح هػػػػػو عػػػػػدـ الضػػػػػمافعها مػػػػػبطاًل لنكػػػػػاح غیرهػػػػػا؟ قػػػػػوالف، رضػػػػػاكػػػػػاف إ
 التصالح. استحبابًا  حوطواأل

ؽ بػه یتحّقػ إذا لػـ مػاً رِّ یكػوف مح الرضاع ال فّ قد عرفت سابقًا أ :147مسألة 
اصػػػاًل لػػػو كػػػاف ح ف حصػػػؿ بػػػه عنػػػواف خػػػاّص أحػػػد العنػػػاویف السػػػبعة المعروفػػػة وا  

تحػـر  ه الّنػع عمى ذلػؾ أحد تمؾ العناویف السبعة، ویتفرّ الدة لكاف مالزمًا مع أبالو 



 (  عمنواج الصالحین )ج / غؼ 

 رضعت بمبنه: المرأة عمى زوجها فیما إذا أ
ف صارت بذلؾ أُ  .1  ختًا لولد زوجها. أخاها أو ُأختها، وا 
 ة أو خالة لولد زوجها. ف صارت بذلؾ عمّ ولد أخیها أو ُأختها، وا   .2
ترضػػع إحػػدى  فة لولػػد زوجهػػا، ومثمػػه أبػػذلؾ جػػدّ ف صػػارت ولػػد ولػػدها، وا   .3

 ة لولد زوجها. جدّ  خرى تصیر األُ  فّ  خرى، فزوجتي الشخص ولد ولد األُ 
ف صار ها أو عمّ عمّ  .4  تها. ها أو عمّ بًا لعمّ الزوج بذلؾ أ تها، وا 
ف صار خالها أو خالته .5  بًا لخالها أو خالتها. الزوج بذلؾ أ ا، وا 
هػا أو ابػف خالهػا، بػًا البػف عمّ الزوج بذلؾ أ ف صار ، وا  ا أو خالهاهولد عمّ  .6

الػػزوج  فّ أل ؛تحػػـر عمیػػه بػػال إشػػكاؿ تهػػا أو خالتهػػا فػػالرضػػعت ولػػد عمّ أ ا لػػوّمػػوأ
تهػا أو خالتهػا وزوج تها أو البف خالتهػا فیكػوف بمنزلػة زوج عمّ یصبح أبًا البف عمّ 

 ـ عمى المرأة ذاتًا. محرّ  ة أوالخالة غیر العمّ 
ف صارت بذلؾ أُ أخا الز  .7  خته. ًا ألخي زوجها أو أُ مّ وج أو ُأخته، وا 
ف صارت بذلؾ أُ  .8  ًا لولد ابنه. مّ ولد ابف الزوج، وا 
ف صارت بذلؾ أُ  .9  ًا لولد بنته. مّ ولد بنت الزوج، وا 

ف صػػارت بػػذلؾ أُ  .11 و أرضػػعت ا لػػّمػػًا لولػػد ُأختػػه، وأّمػػولػػد ُأخػػت زوجهػػا، وا 
ًا لولػػد أخیػػه فتكػػوف ّمػػهػػا تصػػبح أُ نّ شػػكاؿ ألإ تحػػـر عمیػػه بػػال ولػػد أخػػي زوجهػػا فػػال

 مة عمى الزوج ذاتًا. محرّ  خ غیر بمنزلة زوجة أخیه، وزوجة األ
ف صارت بذلؾ أُ الزوج أو عمّ  عـّ  .11  ته. الزوج أو عمّ  عـّ  ـّ ته، وا 
ف صارت بذلؾ أُ  .12  خاؿ الزوج أو خالته.  ـّ خاؿ الزوج أو خالته، وا 

زوجهػا  إذا زاحـ ذلػؾ حػؽّ  رضاع ولد الغیر إ لمزوجة یجوز  ال :148مسألة 
 یأذف زوجها لها في ذلؾ.  لـ ما
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ة عمیػػه بسػػبب الرضػػاع جنبّیػػإذا اعتػػرؼ الرجػػؿ بحرمػػة امػػرأة أ :149مســألة 
 جها. ف یتزوّ یسعه أ وأمكف صدقه لـ

قته المػػرأة حكػػـ وصػػدّ  - ف عقػػد عمیهػػابعػػد أ - عػػى حرمػػة المػػرأة عمیػػهذا ادّ وا  
تكػف عالمػة بالحرمػة  المثؿ إذا كاف قد دخؿ بها ولـ هر ا مببطالف العقد وثبت له

یكف قػد دخػؿ بهػا أو كػاف قػد دخػؿ بهػا مػع عممهػا بالحرمػة فػال  ا إذا لـمّ وقتئٍذ، وأ
 لها.  مهر 

اعتػػراؼ الرجػػؿ بحرمػػة المػػرأة اعتػػراؼ المػػرأة بحرمػػة رجػػؿ عمیهػػا قبػػؿ  ونظیػػر 
 .   العقد أو بعد  فیجري فیه التفصیؿ اخنؼ الذكر

طفػاؿ حػذرًا األولى منع النسػاء مػف االسترسػاؿ فػي إرضػاع األ :151ألة مس
 ة. لى العالقة الرضاعیّ التفات إ بال ـوحصوؿ الزواج المحرّ  مف نسیانهفّ 
 مریف: بأ ـیثبت الرضاع المحرّ  :151مسألة 

 یوجب العمـ أو االطمئناف بوقوعه.  كثر شخص أو أ إخبار  :لوّ األ 
رجػػؿ مػػع امػػرأتیف أو  وقوعػه، وفػػي ثبوتػػه بشػػهادة شػػهادة عػػدلیف عمػػى :الثــاني

 .  یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فیه فال ،شكاؿبشهادة نساء أربع إ
ػفَ تقبؿ الشهادة عمى الرضػاع إاّل مُ  ال :152مسألة  ف یشػهد الشػهود ة، بػأمَ صَّ

خمػػػػس عشػػػػرة رضػػػػعة  عمػػػػى االرتضػػػػاع فػػػػي الحػػػػولیف باالمتصػػػػاص مػػػػف الثػػػػدي
 ـ مف الشروط. ما تقدّ  لى آخر متوالیات مثاًل، إ

، ـالمحػػرّ  یشػػهد عمػػى وقػػوع الرضػػاع بػػأف ،مقػػة والمجممػػةتكفػي الشػػهادة المط وال
ُد فالنػػػة أو فالنػػة بنػػػُت فػػػالٍف مػػف الرضػػػاع، بػػػؿ فالنػػًا َوَلػػػ فّ أو یشػػهد مػػػثاًل عمػػػى أ
 یسأؿ منه التفصیؿ. 
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في وقوع الرضاع أو فػي حصػوؿ بعػض شػروطه مػف  لو شؾّ  :153مسألة 
بوقوعػػػه  ف كػػاف االحتیػػػاط مػػع الظػػػفّ ة مػػثاًل بنػػػى عمػػى العػػػدـ، وا  لكیفّیػػػة أو اّیػػالكمّ 

 حسنًا.  - بؿ مع احتماله -    جامعًا لمشرائط
لرضػػػاع الولػػػد المرضػػػعة المسػػػممة العاقمػػػة  ف یختػػػار ینبغػػػي أ :154مســـألة 

عمیػػػػه )ف المػػػػؤمنی میػػػػر عػػػػف أ قػػػػًا، ففػػػػي الخبػػػػر قػػػػًا وُخمْ ذات الصػػػػفات الحمیػػػػدة َخمْ 
ف ینبغػػػػي أ عمیػػػػه( وال الولػػػػد یشػػػػبّ  فّ ا مػػػػف یرضػػػػع أوالدكػػػػـ فػػػػ : )انظػػػػرو (السػػػػالـ

اء وقبیحػػة الوجػػه، كمػػا یكػػر  استرضػػاع الزانیػػة شػػموالحمقػػاء والعتسترضػػع الكػػافرة 
 دة مف الزنا. مف المبف الحاصؿ مف الزنا أو المرأة المتولّ 

 الثالث: المصاهرة وما يمحق بها مر األ
موجبػػة لحرمػػة النكػػاح   خػػراء اخالمصػػاهرة عالقػػة بػػیف أحػػد الػػزوجیف مػػع أقربػػ

 في المسائؿ التالیة:  ا عینًا أو جمعًا عمى تفصیؿ یذكر مّ إ
ألب كػػاف أـ  - ف عػػال  وا  بیػػه وجػػدّ تحػػـر عمػػى االبػػف زوجػػة أ :155مســألة 

ب أو ًا أـ منقطعػًا، وسػواء دخػؿ األة، سػواء أكػاف الػزواج دائمّیػحرمػة دائمّیػ - ـّ ألُ 
 یف. یف أـ رضاعیّ نا نسبیّ ـ ال، وسواء أكابزوجته أ الجدّ 

 ـّ ألب كػاف أـ ألُ  - ب زوجػة ابنػه، وعمػى الجػدّ تحػـر عمػى األ :156مسألة 
ة، سػػػػواء أكػػػػاف النكػػػػاح دوامػػػػًا أـ ف نػػػػزؿ حرمػػػػة دائمّیػػػػزوجػػػػة حفیػػػػد  وسػػػػبطه وا   -

انقطاعػػػًا، وسػػػواء دخػػػؿ االبػػػف أو الحفیػػػد أو السػػػبط بزوجتػػػه أـ ال، وسػػػواء أكػػػانوا 
 یف. یف أـ رضاعیّ نسبیّ 

ألب كػّف أـ  - ف عموفاتها وا  تحـر عمى الزوج أـ زوجته وجدّ  :157لة مسأ
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ة، سػواء دخػؿ بزوجتػه أـ ال، وسػواء كػاف العقػد حرمة دائمیّ  - ، نسبًا ورضاعاً ـّ ألُ 
 دوامًا أـ انقطاعًا، وسواء كانت الزوجة صغیرة أـ كبیرة. 

زلػػت، مػػف ف نى الػػزوج بنػػت زوجتػػه المػػدخوؿ بهػػا وا  تحػػـر عمػػ :158مســألة 
ـر البنػػػت عمػػػى ابػػػف الػػػزوج وال عمػػػى أبیػػػه، كمػػػا تحػػػ نػػػت كانػػػت أو مػػػف ابػػػف، والب
ا تحػـر عمیػه جمعػًا عمػى مػنّ المػدخوؿ بهػا عینػًا، وا   زوجته غیػر  تحـر عمیه بنت ال
عصػػمته بمػػوت هػػا عػػف مّ لػػه الػػزواج منهػػا إذا خرجػػت أُ  ، أي یجػػوز لزومػػاً  حػػوطاأل

یحكػـ  زواج منها، ولو فعػؿ لػـاط بعدـ الا قبؿ ذلؾ فیحتمّ أو طالؽ أو غیرهما، وأ
 .  ـّ ة األُ ة زواج البنت وال ببقاء زوجیّ بصحّ 

الػزوج  ر ْجػف تكػوف فػي حِ ت الزوجة بیف أفرؽ في حرمة بن ال :159مسألة 
أو ولػػػدت بعػػػد خروجهػػػا  ـّ ة األُ تكػػػوف موجػػػودة فػػػي زمػػػاف زوجّیػػػ بػػػیف أف أو ال، وال

جػػت وولػػدت مػػف تزوّ  َـّ ثُػػ هػػاقطمّ  َـّ ثُػػ ة، فمػػو عقػػد عمػػى امػػرأة ودخػػؿ بهػػاعػػف الزوجّیػػ
 ؿ. وّ الزوج الثاني بنتًا تحـر هذ  البنت عمى الزوج األ

اإلنػزاؿ عمػى یكفػي  ر، والبُ ؿ والػد  ُبػفػرؽ فػي الػدخوؿ بػیف القُ  ال :161مسألة 
ف حبمت به، وكذا ال فرجها مف غیر  یكػوف فػي  أففرؽ في الدخوؿ بیف  دخوؿ وا 

 منه أو منها.  حاؿ الیقظة أو النوـ اختیارًا أو جبراً 
ة وبنػػػت اأُلخػػػت عمػػػى خ عمػػػى العّمػػػنكػػػاح بنػػػت األ یصػػػحّ  ال :161مســـألة 
و فػػػرؽ بػػػیف كػػػوف النكػػػاحیف دائمػػػیف أو منقطعػػػیف أ ذنهمػػػا مػػػف غیػػػر الخالػػػة إاّل ب 
العهمػػػا بػػػیف اطّ  والخالػػػة حػػػاؿ العقػػػد وجهمهمػػػا، وال ةبػػػیف عمػػػـ العّمػػػ مختمفػػػیف، وال

ته فػت صػحّ ذنهما توقّ جهما عمیهما بدوف إبدًا، فمو تزوّ العهما أعمى ذلؾ وعدـ اطّ 
اّل بطؿ، وا   عمى إجازتهما، ف ف أجازتا جاز  جازتػا  أ َـّ ثُػ ف عممتا بالتزویج فسػكتتاوا 
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 یضًا. أ صحّ 
ف كانػت ة والخالة عمى بنتي األخ واأُلخت وا  نكاح العمّ  یجوز  :162مسألة 

فسػػػهما وال فػػػي ال فػػػي فسػػػخ عقػػػد أن ولػػػیس لهمػػػا الخیػػػار ة والخالػػػة جػػػاهمتیف، العّمػػػ
 .  ختفسخ عقد بنتي األخ واألُ 

ه ّنػػبػػیف الػػدنیا منهمػػا والعمیػػا، كمػػا أ ة والخالػػةفػػرؽ فػػي العّمػػ ال :163مســألة 
 تیف. تیف منهما والرضاعیّ فرؽ بیف النسبیّ  ال

رجعتػػا عػػف اإلذف، فػػ ف كػػاف رجوعهمػػا بعػػد العقػػد  َـّ ثُػػ ذنتػػاإذا أ :164مســألة 
ف كػػاف قب ر یػػؤثّ  لػػـ یبمغػػه الرجػػوع  مػػه بطػػؿ اإلذف السػػابؽ، فمػػو لػػـفػػي الػػبطالف، وا 

 جازة الالحقة. ته عمى اإلفت صحّ ج اعتمادًا عمیه توقّ وتزوّ 
ى یسػػػػقط حتّػػػػ ًا لهمػػػػا كالخیػػػػار ذنهمػػػػا لػػػػیس حّقػػػػإ اعتبػػػػار  فّ إ :165مســــألة 

یكػػػوف لهمػػػا ذلػػػؾ بطػػػؿ الشػػػرط  ال باإلسػػػقاط، فمػػػو اشػػػترط فػػػي ضػػػمف عقػػػدهما أف
خ أو اأُلخػت یكػوف لػه العقػد عمػى بنػت األ همػا أفشیئًا، ولو اشػترط عمی ر یؤثّ  ولـ

جرائػه، ذلؾ، ولكف لهما الرجػوع عنػه قبػؿ إ ذنًا منهما فيفرضیتا كاف ذلؾ بنفسه إ
ولكػػف  ،ذف فػػي العقػػد عمیهمػػا وجػػب عمیهمػػا الوفػػاء بالشػػرطیهمػػا اإلولػػو اشػػترط عم

 تأذنا.  لـ العقد إف یصحّ  ثـ والیستتبع سوى اإل فهما عنه التخمّ 
فػػي السػػابؽ منهمػػا حكػػـ  خیهػػا وشػػؾّ ة وابنػػة أج بالعّمػػإذا تػػزوّ  :166مســألة 

ه هػػؿ ّنػػفػػي أ خػػت وشػػؾّ ج بنػػت األخ أو األُ ة العقػػدیف، وكػػذلؾ فیمػػا إذا تػػزوّ بصػػحّ 
 ذف منهما. ة وحصوؿ اإلـ ال حكـ بالصحّ ة أو الخالة أذف مف العمّ كاف عف إ

العقػػد عمػػػى  ف كػػاف بائنػػًا صػػحّ ة أو الخالػػة، فػػػ ؽ العّمػػإذا طّمػػ :167مســألة 
ذلػؾ مػف دوف إذنهمػا  یجز  ًا لـف كاف رجعیّ د الطالؽ، وا  خت بمجرّ بنتي األخ واألُ 
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 ة. بعد انقضاء العدّ  إاّل 
مى بنتهػا حرمػت عمیػه ف یعقد عته قبؿ أإذا زنى بخالته أو عمّ  :168مسألة 

ج یتػزوّ  ال ة فػاألحوط األولػى أفجنبّیػالبنت عمى األحػوط لزومػًا، ولػو زنػى بػامرأة أ
 تها. بن

فػػػػاألحوط األولػػػػى  - خالتػػػػه وعّمتػػػػه غیػػػػر  - إذا زنػػػػى بػػػػامرأة :169مســــألة 
فیتزوّ  ال أف  ف نزؿ. عال، وال ابنه وا   ج بها أبو  وا 

 .   ربُ ؿ والد  بُ حكاـ المذكورة بیف الزناء في القُ فرؽ في األ ال :171مسألة 
 أو یمحػػؽ بالزنػػػاء الػػوطء عػػػف شػػبهة وال التقبیػػػؿ أو الممػػػس ال :171مســـألة 

إلیهػػا بشػػهوة  تػػه أو لمسػػها أو نظػػر خالتػػه أو عمّ  بشػػهوة ونحوهػػا، فمػػو قّبػػؿ النظػػر 
 تحـر عمیه بنتها.  لـ

تػه یوجػب التحػریـ، فمػو زنػى بعمّ  الزناء الطارىء عمى العقد ال :172مسألة 
تحػـر عمیػه، وكػذلؾ فیمػا إذا كػاف  البنت والػدخوؿ بهػا لػـأو خالته بعد العقد عمى 

 .  قبؿ الدخوؿاء بعد العقد و الزن
فػػي كونػػه سػػػابقًا عمػػى العقػػد أو طارئػػػًا  إذا عمػػـ بالزنػػػاء وشػػؾّ  :173مســألة 

 بنى عمى الثاني. 
ـ تیف كانتػػػا أختػػػیف نسػػػبیّ الجمػػػع فػػػي النكػػػاح بػػػیف األُ  یجػػػوز  ال :174مســـألة 

ج تػػزوّ  َـّ ثُػػ ختػػیفج ب حػدى األُ تیف دوامػػًا أو انقطاعػػًا أو بػاالختالؼ، فمػػو تػػزوّ رضػاعیّ 
ولى أـ ال، ولػػػو اقتػػػرف ؿ، سػػػواء دخػػػؿ بػػػاألُ وّ العقػػػد الثػػػاني دوف األ خرى بطػػػؿبػػػاألُ 

حػػػداهما ووكیمػػػه عمػػػى جهمػػػا بعقػػػد واحػػػد أو عقػػػد هػػػو عمػػػى إف تزوّ بػػػأ - عقػػػدهما
 بطال معًا.  - خرى في زماف واحد مثالً األُ 
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ختػػیف وجهػػؿ تػػاریخ أحػػد العقػػدیف أو كمیهمػػا إذا عقػػد عمػػى األُ  :175مســألة 
فؿ تقارنهمػػا حكػػـ بف احتمػػفػػ  یعمػػـ  یحتمػػؿ التقػػارف ولكػػف لػػـ لػػـ بطالنهمػػا معػػًا، وا 

 یجػػوز  فػػال ة أحػػدهما وبطػػالف اخخػػر جمػػااًل بصػػحّ السػػابؽ مػػف الالحػػؽ فقػػد عمػػـ إ

ؽ قهمػػا أو طّمػػف طمّ لزوجػػة مػػاداـ االشػػتبا ، وحینئػػٍذ فػػ تهمػػا معاممػػة ایّ التعامػػؿ مػػع أ
نفػػػاؽ أو إلمػػػع ا - عمػػػى هػػػذا الحػػػاؿ ة منهمػػػا أو رضػػػیتا بالصػػػبر الزوجػػػة الواقعّیػػػ

یطّمػؽ  لػـ فإشػكاؿ، وا   شرة الثابت لمزوجػة عمػى زوجهػا فػالالمعا حؽّ  بال - بدونه
حػداهما ؽ إف یطّمػعمػى الطػالؽ ولػو بػأ جبػر  الحػاكـ الشػرعيّ أ ترضیا بالصبر  ولـ
اأُلولػػى إذا كانػػت ة خػػرى برضػػاها بعػػد انقضػػاء عػػدّ د العقػػد عمػػى األُ نػػة، ویجػػدّ معیّ 

لػػػه العقػػد عمػػػى الثانیػػػة بعػػػد الطػػػالؽ  دخوؿ فیجػػػوز ا مػػػع عػػدـ الػػػّمػػػمػػدخواًل بهػػػا، وأ
 مباشرة. 

ف كػاف قبػؿ الػدخوؿ فعمیػه لمزوجػة قهمػا والحػاؿ هػذ ، فػ إذا طمّ  :176مسألة 
ف كػػاف الػػدخوؿ فمهػػا عمیػػه تمػػاـ مهرهػػا، فػػ  ف كػػاف بعػػدة نصػػؼ مهرهػػا، وا  الواقعّیػػ

 مػـ الحػػؽّ ات فقػد عالخصوصػیّ  فقػا فػي الجػنس وسػائر ة واتّ یف فػي الذّمػالمهػراف كّمّیػ
أیضػػًا،  ذلػػؾ یكػػوف االشػػتبا  فػػي الحػػؽّ  ، وفػػي غیػػر مػػا االشػػتبا  فػػیمف لػػه الحػػؽّ نّ وا  

اّل  ى القرعػػػة، فمػػػف خرجػػػت لػػػالرجػػػوع إ تعػػػّیففػػػ ف تراضػػػوا بصػػػمح أو غیػػػر  فهػػػو وا 
 تسػػػػتحؽّ  ى أو تمامػػػػه ولػػػػـختػػػػیف كػػػػاف لهػػػػا نصػػػػؼ مهرهػػػػا المسػػػػمّ باسػػػػمها مػػػػف األُ 

 یسعه المقاـ.  یؿ النعـ مع الدخوؿ بها فیه تفص خرى شیئًا،األُ 
 یصػحّ  وال یجػوز  ًا فػالف كػاف الطػالؽ رجعّیػإذا طّمؽ زوجته ف  :177مسألة 

ف كػػػػاف بائنػػػػًا كػػػػالطالؽ الثالػػػػث أو كانػػػػت تػػػػنقض عػػػػّدتها، وا   لػػػػـ نكػػػػاح ُأختهػػػػا مػػػػا
ختهػا لػه نكػاح أُ  المدخولة والیائسة جاز   عّدة لها كالصغیرة وغیر ف القة ممّ المطمّ 
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ة فػػػاألحوط عػػًا بهػػا وانقضػػػت مػػّدتها أو وهػػب المػػدّ ت متمتّ فػػي الحػػاؿ، نعػػـ لػػػو كانػػ
 ف كانت بائنة. ة وا  ختها قبؿ انقضاء العدّ لزومًا له عدـ الزواج مف أُ 

ف كػػاف األالجمػػع بػػیف الفػػاطمیّ  یجػػوز  :178مســألة  حػػوط تیف فػػي النكػػاح وا 
 استحبابًا تركه. 

عمػػى  ةف كانػػت مصػػرّ ا  تحػػـر الزوجػػة عمػػى زوجهػػا بزناهػػا، و  ال :179مســألة 
 قها الزوج. یطمّ  أف - مع عدـ التوبة - ولىذلؾ، واأل

، لزومػػاً  إذا زنػػى بػػذات بعػػؿ حرمػػت عمیػػه أبػػدًا عمػػى األحػػوط :181مســألة 
لػػػػه نكاحهػػػػا بعػػػػد مػػػػوت زوجهػػػػا أو زواؿ عقػػػػدها بطػػػػالؽ أو فسػػػػخ أو  یجػػػػوز  فػػػػال

ع بهػػػػا، فػػػػرؽ فػػػػي ذات البعػػػػؿ بػػػػیف الدائمػػػػة والمتمتّػػػػ ة أو غیرهػػػػا، والانقضػػػػاء مػػػػدّ 
سػممة والكػافرة، والصػغیرة والكبیػرة، والمػػدخوؿ بهػا وغیرهػا، والعالمػة والجاهمػػة، والم

والكبیػػر، وال فػػي الزانػػي بػػیف العػػالـ بكونهػػا ذات بعػػؿ  وال فػػي البعػػؿ بػػیف الصػػغیر 
 والجاهؿ بذلؾ، والمكر  عمى الزناء وغیر . 

زنػػػاء ف موتػػػه قبػػػؿ وقػػػوع التبػػػیّ  َـّ ثُػػػ َد زوجهػػػاإذا زنػػػى بػػػامرأة ُفِقػػػ :181مســـألة 
ف الحػاؿ تتبػیّ  لػـ ا إفمّ تها، وأله الزواج منها بعد انقضاء عدّ  تحـر عمیه فیجوز  لـ

لػه الػػزواج منهػػا عمػػى  یجػػوز  لزنػاء قبػػؿ مػػوت الػػزوج أو بعػد  فػػالفػػي وقػػوع ا وشػؾّ 
 .  لزوماً  حوطاأل

ة حرمػػػت عمیػػػه أبػػػدًا عمػػػى ة الرجعّیػػػإذا زنػػػى بػػػامرأة فػػػي العػػػدّ  :182مســـألة 
ة الوفػاة ة البائنػة وعػدّ كعػدّ  - ةالرجعّیػ ة غیػر الزناء بػذات العػدّ  امّ ، وألزوماً  األحوط

بهػا، فممزانػي تزویجهػا بعػد  یوجػب حرمػة المزنػيّ  فال - ة المتعة والوطء شبهةوعدّ 
 تها. انقضاء عدّ 
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هػػػا نّ یعمػػػـ بأ ة ولػػػـهػػػا كانػػػت فػػػي العػػػدّ نّ عمػػػـ بأزنػػػ  بػػػامرأة و لػػػو  :183مســـألة 
هػا كانػت ، نعػـ لػو عمػـ بأنّ باقیػًا عمػى الشػؾّ  حرمة مػاداـ ة أو بائنة فالكانت رجعیّ 

 الحرمة.  بن  عم في انقضائها  ة وشؾّ ة رجعیّ في عدّ 
یشػکؿ صػّحة ة لو زنى بامرأة لػیس لهػا زوج ولیسػت بػذات عػدّ  :184مسألة 
تكػوف امػرأة  جهػا قبػؿ ذلػؾ إاّل أفیتزوّ  لغیػر  أف إاّل بعد توبتها، ویجػوز  الزواج بها

 یشػکؿ صػّحةتتػوب، كمػا  الػزواج بهػا قبػؿ أف یشػکؿ صػّحةه مشهورة بالزناء، ف ّنػ
یتػػػػػرؾ مراعػػػػػاة مقتضػػػػػ   ، فػػػػػال بعػػػػػد توبتػػػػػهبالزنػػػػػاء إاّل  ج بالرجػػػػػؿ المشػػػػػهور التػػػػػزوّ 

   االحتیاط في الموارد المذکورة.
هػا ج ببحیضػة قبػؿ التػزوّ  ولى استبراء رحـ الزانیة مػف مػاء الفجػور واألحوط األ

 .  ـ غیر سواء ذلؾ بالنسبة الى الزاني أ
وقبػه ولػو بػبعض الحشػفة حرمػت عمیػه إذا الط البال  بغػالـ فأ :185مسألة 

ف عمػػػػػت ـّ أبػػػػدًا أُ  ف نزلػػػػػت، وُأختػػػػه، والالممػػػػػوط وا  فػػػػػرؽ فػػػػػي ذلػػػػػؾ بػػػػػیف  ، وبنتػػػػػه وا 
ا إذا فیمػػػ حػػوط لزومػػػًا جریػػػاف الحكػػـ المػػػذكور ات، واألوالرضػػػاعیّ  ات مػػػنهفّ النسػػبیّ 

 .  یكف المموط غالماً  بال  أو لـ كاف الالئط غیر 
الط بأبیهػػا أو أخیهػػا أو ابنهػػا حرمػػت عمیػػه  َـّ ثُػػ ج امػػرأةإذا تػػزوّ  :186مســألة 

 .  لزوماً  حوطعمى األ
یقػاب حینمػا عبػث بػالغالـ أو بعػد  بنػػى ؽ اإلفػي تحّقػ إذا شػؾّ  :187مسـألة 

   .قهبتحقّ  عمى العدـ، وكذا لو ظفَّ 
ذا شػػؾّ  ذا شػػّؾ فػػي أّنػػه کػػاف بالغػػًا حػػیف المػػواط بنػػ  عمػػ  عدمػػه، وا  فػػي أّف  وا 

 المموط به کاف غالمًا في حینه بن  عم  أّنه کاف کذلؾ.
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تحػػـر عمػػى الالئػػط بنػػت ُأخػػت الممػػوط وال بنػػت أخیػػه، كمػػا  ال :188مســألة 
ـّ الالئط وال ال  .   ظهرخته عمى األأُ  بنته وال تحـر عمى المموط ُأ

 الرابع: االعتداد وما بحكمه مر األ
تها مػػػف الغیػػػر، امػػػًا أو متعػػػة فػػػي عػػػدّ یحػػػـر الػػػزواج بػػػالمرأة دو  :189مســـألة 

ة الوفػػػاة أو غیرهػػػا، مػػػف نكػػػاح دائػػػـ أو منقطػػػع أو مػػػف ة كانػػػت أو بائنػػػة عػػػدّ رجعّیػػػ
بحرمػػػة عمػػػـ ة و هػػػا فػػػي العػػػدّ نّ مرجػػػؿ أو المػػػرأة بأثبػػػت لیرهػػػا، فمػػػو وطء شػػػبهة أو غ
فالػػزواج فیهػػا وتػػزوّ  ذا كانػػا یػػدخؿ بهػػا بعػػد العقػػد، وا   لػػـ ج بهػػا حرمػػت عمیػػه أبػػدًا وا 

ف كػاف قػد ج بها بطؿ العقد، فػ ة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّ ها في العدّ نّ ف بأهمیجا
اّل حرمػت عمیػه مؤّبػ - راً ُبػولو دُ  - دخؿ بها الػزواج بهػا بعػد تمػاـ  جػاز  دًا أیضػًا وا 

 ة. العدّ 
یعػػّیف الزوجػػة، فزّوجػػه  إذا وّكػػؿ أحػػدًا فػػي تػػزویج امػػرأة لػػه ولػػـ :191مســألة 

النصراؼ وكالتػه إلػى العقػد الصػحیح، وحینئػٍذ  ؛اً ضولیّ وقع العقد ف ةامرأة ذات عدّ 
تها ذلػػػؾ بحكػػػـ الػػػزواج منهػػػا فػػػي عػػػدّ  کػػػافة مضػػػا  قبػػػؿ خروجهػػػا مػػػف العػػػدّ فػػػ ف أ
اّل كػػػاف لغػػػوًا والفیجػػػر  ، وهكػػػذا یوجػػػب التحػػػریـ ي عمیػػػه التفصػػػیؿ اخنػػػؼ ذكػػػر ، وا 

 إذا جػػب الحرمػػة إاّل یو  ه الّنػػة ف ه مػػف امػػرأة ذات عػػدّ ولّیػػ الحػػاؿ لػػو زّوج الصػػغیر 
فػػرؽ  تها عمػػى التفصػػیؿ المػػذكور، والمضػػا  بعػػد البمػػوغ والرشػػد قبػػؿ انقضػػاء عػػدّ أ

 بالحاؿ وجهمهما به. في ذلؾ بیف عمـ الوكیؿ والوليّ 
ة کونهػػا ػػػجه ر ػػػػف غیػػػف کػاف الػزواج بػػاطاًل مػػػػرأة ذات عػّدة ولکػػػػو تػزّوج بامػػػول
بُأخػت الزوجػة أو الػزواج أو المػّدة  متعػة مػف دوف تحدیػد المهػر کالزواج  -کذلؾ 
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 -المسػػتقّمة فػػي شػػؤوف حیاتهػػا مػػف دوف إذف الػػولّي  غیػػر  أو الخامسػػة أو بػػالبکر 
یتػػػػرؾ  فهػػػؿ یوجػػػب التحػػػریـ المؤّبػػػػد عمػػػ  النحػػػو المتقػػػّدـ أـ ال؟ فیػػػػه إشػػػکاؿ فػػػال

مراعػػاة مقتضػػػ  االحتیػػاط فػػػي ذلػػؾ، نعػػػـ إذا کػػػاف بطالنػػه مػػػف جهػػة فقػػػد بعػػػض 
   یوجب الحرمة. لزواج لـیصدؽ عمیه ا األرکاف بحیث ال

اهػا یّ جػه إف فزوّ نػة فػي وقػت معػیّ مه فػي تػزویج امػرأة معیّ إذا وكّ  :191مسألة 
ػػػؿ عالمػػػػًا بػػػالة، فػػػػ فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػػت وهػػػي ذات عػػػدّ  حكـ والموضػػػػوع ف كػػػاف الموكِّ

ػػػؿ ف كػػػاف الوكیػػػؿ جػػػاهاًل بهمػػػا، بخػػػالؼ مػػػوا  بػػػدًا حرمػػػت عمیػػػه أ ا لػػػو كػػػاف الموكِّ
ف كػاف الوكیػؿ  مػع الػدخوؿ بهػا  تحػـر عمیػه إاّل  هػا النّ عالمػًا بهمػا ف جاهاًل بهما وا 

 أو عممها بالحاؿ. 
ة، ة وطء الشػػبهة أو الزنػػى بالمعتػػدّ یمحػػؽ بػػالزواج فػػي العػػدّ  ال :192مســألة 

ة ة أّیػبدّیػفػي الحرمػة األ ر یػؤثّ  تها لػـفمو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حػاؿ عػدّ 
حػوط ه یوجػب الحرمػة عمػى األّنػا فیهػا ف ة إذا زنى بهػة الرجعیّ العدّ  إاّل  ،ة كانتعدّ 

 .   كما مرّ لزومًا 
ذلؾ مف العقػد عمیهػا یمنعه  ة الرجؿ لـإذا كانت المرأة في عدّ  :193مسألة 

ة لػه تها، نعػـ فیمػا إذا كانػت معتػدّ ى انقضػاء عػدّ حتّ  یمزمه االنتظار  في الحاؿ فال
 یصػحّ  قػة أو حكمػًا والونهػا زوجػة لػه حقیة یبطؿ منه العقػد عمیهػا لكة الرجعیّ بالعدّ 

تػػه، فمػػو كانػػت عنػػد  زوجػػة منقطعػػة وأراد أف یجعػػؿ عقػػدها عقػػد الػػزوج عمػػى زوج
تها ویعقػػد عمیهػػا عقػػد الػػدواـ فػػي الحػػاؿ، بخػػالؼ مػػا اذا ف یهػػب مػػدّ أ دوامػػًا جػػاز 
بػائف،  قهػا لػذلؾ طالقػًا غیػر یجعمها منقطعة فطمّ  ف  زوجة دائمة وأراد أكانت عند

 ة. بعد خروجها مف العدّ  اع عقد االنقطاع عمیها إاّل له إیق یجوز  ه النّ ف 
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فػي  ةبدّیػالػذي هػو شػرط لمحرمػة األ - فػي الػدخوؿ هؿ یعتبػر  :194مسألة 
ف كػػػاف ة وا  ة، أو یكفػػػي وقػػػوع العقػػػد فػػػي العػػػدّ ف یكػػػوف فػػػي العػػػدّ أ - صػػػورة الجهػػػؿ

ف کػػػػاف األحػػػػوط وّ األ الصػػػػحیح هػػػػووؿ واقعػػػػًا بعػػػػد انقضػػػػائها؟ قػػػػوالف، الػػػػدخ ؿ، وا 
 هو الثاني.ابًا استحب

لػػه الػػزواج  بالعػػدـ وجػػاز  حكػػـ ،ـ الة أهػػا معتػػدّ نّ فػػي أ إذا شػػؾّ  :195مســألة 
تها وأخبػرت فػي انقضػاء عػدّ  یجب عمیه الفحص عف حالها، وكػذا لػو شػؾّ  وال بها

اّل فػاألحوط تكػف متّ  لػـ الزواج بهػا مػا صدَّؽ ویجوز ها تُ نّ هي باالنقضاء ف  همػة، وا 
 مف صدقها.  ؽیتحقّ  لـ لزومًا تركه ما

موضػوعًا أو  - ة مػع الجهػؿالتزویج كاف فػي العػدّ  فّ إذا عمـ أ :196مسألة 
أو ال، بنػػى عمػػى  بػػداً عمیػه أ ى تحػػـره قػػد دخػػؿ بهػا حتّػػّنػػفػي أ ولكػػف شػػؾّ  - حكمػاً 

 تحـر عمیه.  عدـ الدخوؿ فال
ـ ال، أحػػدهما هػػؿ كػػاف عالمػػًا أ فّ فػػي أ وكػػذا لػػو عمػػـ بعػػدـ الػػدخوؿ لكػػف شػػؾّ 

 ة. بدیّ یحكـ بالحرمة األ والعدـ العمـ فیبني عمى 
وعمػػـ بحرمػػة الػػزواج هػػا ذات بعػػؿ نّ أج بػػامرأة ثبػػت لػػه لػػو تػػزوّ  :197مســألة 

بأحػػد  هػػا مػػع جهمػػهجیػػدخؿ، ولػػو تزوّ  دًا دخػػؿ بهػػا أـ لػػـحرمػػت عمیػػه مؤّبػػبمثمهػػا 
یػػدخؿ بهػػا  تحػػـر عمیػػه لػػو لػػـ فسػػد العقػػد ولػػـ - الموضػػوع أو الحکػػـ - األمػػریف

 حػػوطدًا عمػػى األا لػػو دخػؿ بهػػا فتحػػـر عمیػػه مؤّبػػّمػػ، وأبػػذلؾ زوجػػةى مػػع عمػػـ الحتّػ
 .  لزوماً 

ؽ مبػدأها، تشرع فیها لعػدـ تحّقػ ة ولـج بامرأة عمیها عدّ إذا تزوّ  :198مسألة 
 ى عنهػػا زوجهػػا فػػي الفتػػرة الفاصػػمة بػػیف وفاتػػه وبموغهػػا خبػػر ج بػػالمتوفّ كمػػا إذا تػػزوّ 
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بطػؿ العقػد، ولكػػف  - كمػا سػیأتي بػر تها مػف حػیف بمػوغ الخمبػدأ عػدّ  فّ فػ  - الوفػاة
عمػػػـ بػػػالحكـ دًا مػػػع الة لتحػػػـر عمیػػػه مؤّبػػػهػػػؿ یجػػػري عمیػػػه حكػػػـ التػػػزویج فػػػي العػػػدّ 

ـ ال فمػػه تجدیػػد العقػػد عمیهػػا بعػػد العمػػـ بالوفػػاة وانقضػػاء والموضػػوع أو الػػدخوؿ، أ
 ه. ف كاف االحتیاط في محمّ الثاني وا   والصحیح هو ة بعد ؟ قوالف،العدّ 

 لػى الػزواج صػریحاً أي الدعوة إ - التصریح بالخطبة یجوز  ال :199مسألة 
مػف مػف كونػه ة مع عدـ األة الرجعیّ التعریض بها لذات البعؿ وال لذات العدّ  وال -

ة البائنػة ا ذات العػدّ ّمػوزها عمى زوجها بػؿ مطمقػًا عمػى األحػوط لزومػًا، وأسببًا لنش
شػػرعًا مػف زواجػػه منهػػا  مػػانع لمػف ال - ـ غیرهػػا فیجػػوزة الوفػاة أسػواء أكانػػت عػػدّ 

لفػػاظ المسػػتهجنة المنافیػػة األ التعػػریض لهػػا بالخطبػػة بغیػػر  - ةال كونهػػا معتػػدّ  لػػو
 زوجها السابؽ.  التصریح لها بذلؾ ولو مف غیر  ز یجو  ء، بؿلمحیا

 الخامس: استيفاء العدد وما يمحق به مر األ
ئمػػػة تحػػػـر عمیػػػه الخامسػػػة ربػػػع زوجػػػات دامػػػف كانػػػت عنػػػد  أ :211مســـألة 
لػه الػزواج  یجػز  ًا لػـطالقػًا رجعّیػ حػداهفّ ؽ إربع فػي عصػمته، فمػو طّمػمادامت األ
قهػا بائنػػًا ا لػو طمّ ّمػة وانقطػػاع العصػمة بینهمػا، وأبعػد خروجهػا مػف العػدّ بػُأخرى إاّل 
ج بالخامسػػة قبػػؿ التػػزوّ  جػػواز عمػػیهـ(   بػػیف الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال فالمشػػهور 
تها لػى انتهػاء عػدّ إ یترؾ االحتیاط بالصبر  كاؿ فالإش ه محؿّ تها، ولكنّ انقضاء عدّ 

   یضًا.أ
عمیػه أربعػة  وجػوب الصػبر  لزومػاً  األحوط فّ ف  حداهفّ وهكذا الحاؿ لو ماتت إ

بالفسػػخ أو  حػػداهفّ ا لػػو فػػارؽ إّمػػمسػػة، وأاـ قبػػؿ زواجػػه مػػف الخاوعشػػرة أّیػػ شػػهر أ
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   .تهالى انقضاء عدّ إ الصبر  یجب فالاالنفساخ 
موضػوع لوجػوب  المػدخوؿ بهػا والیائسػة فػال ة كغیػر یها منه عدّ تكف عم ولو لـ

 .   الصبر
 ،بػًا بطػؿ الثػػانيثنتػػیف مرتّ إذا عقػد ذو الزوجػػات الػثالث عمػى ا :211مسـألة 

عمػػى همػػا شػػاء، وكػػذا لػػو عقػػد تیّ أ ؿ: یختػػار ولػػو عقػػد عمیهمػػا فػػي وقػػت واحػػد قیػػ
ي الصػػورتیف فػػ الصػػحیحولكػػف  ،ربعػػًا مػػنهفّ أ خمػػس فػػي وقػػت واحػػد قیػػؿ: یختػػار 

 بطالف العقد. 
ف كانػػت عنػػد  أ أف یتػػزّوج منقطعػػاً  یجػػوز  :212مســألة  ربػػع دائمػػات، نعػػـ وا 
   بسبب ذلؾ. یراعي عدـ الوقوع في بعض المحاذیر  ینبغي أف

ؿ بینهػػػػا ة ثػػػػالث طمقػػػػات تخّمػػػػإذا طّمػػػػؽ الرجػػػػؿ زوجتػػػػه الحػػػػرّ  :213مســــألة 
 یجػوز  حرمػت عمیػه، وال ر ؿ بینها نكاح رجؿ آخیتخمّ  بحكمهما ولـ رجعتاف أو ما

 ى تنكح زوجًا غیر  بالشروط اختیة في كتاب الطالؽ. له نكاحها حتّ 
 ینهػا نكاحػػاف لرجػػؿ آخػػر ة بؽ الرجػؿ زوجتػػه تسػػعًا لمعػػدّ إذا طّمػػ :214مســألة 

ف قػػة تسػػػعًا مطمقػػاً حػػوط لزومػػػًا تحػػػریـ المطمّ حرمػػت عمیػػػه أبػػدًا، بػػػؿ األ یكػػػف  لػػػـ وا 
فػػػي كتػػػاب الطػػػالؽ إف شػػػاء ا  الطػػػالؽ العػػػّديّ ًا، وسػػػیأتي معنػػػى الطػػػالؽ عػػػّدیّ 

 تعالى. 

 وعدم الكفاءة السادس: الكفر  مر األ
متعػة سػواء أكػاف  دوامًا أو ج الكافر ف تتزوّ لممسممة أ یجوز  ال :215مسألة 

ة، وكػػذا ال ًا عػػف فطػػرة كػػاف أو عػػف مّمػػـ كػػاف مرتػػدّ ًا كػػاف أو غیػػر ، أًا كتابّیػػصػػمیّ أ
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ة عػػف فطػػرة وال المرتػػدّ  ار صػػناؼ الكّفػػة مػػف أالكتابّیػػ غیػػر ج یتػػزوّ  لممسػػمـ أف یجػػوز 
حػوط لزومػًا ج بهػا متعػة، واألالتػزوّ  ز ة فیجو ة والیهودیّ ا النصرانیّ مّ ة، وأكانت أو ممّ 

 ترؾ نكاحها دوامًا. 
ة ولػػػػو متعػػػػة إشػػػػكاؿ زواج المسػػػمـ مػػػػف المجوسػػػػیّ  فػػػػي جػػػػواز  :216مســــألة 

ؽ عنػػدنا حقیقػػة دیػػنهـ، وقػػد یقػػاؿ: یتحّقػػ ا الصػػابئة فمػػـّمػػواألحػػوط لزومػػًا التػػرؾ، وأ
نكػاحهـ،  یجػوز  ة فػالیف وهػـ مػف الوثنّیػانیّ هـ عمى قسمیف، فمػنهـ الصػابئة الحػرّ نّ إ

فػػیمحقهـ حكمهػػـ، فػػ ف ثبػػت  یف وهػػـ طائفػػة مػػف النصػػارىائیّ المنػػد ومػػنهـ الصػػابئة
 الترؾ مطمقًا. لزومًا حوط  فاألاّل ذلؾ كاف الحكـ ما ذكر، وا  

لو انقطاعًا عمى المسممة مػف دوف ة و الزواج بالكتابیّ  جوز ی ال :217مسألة 
 حوط لزومًا تركه. ا الزواج انقطاعًا ب ذنها ففیه إشكاؿ أیضًا واألمّ إذنها، وأ

لػو وقػع صػحیحًا عنػدهـ وعمػى طبػؽ  ار العقػد الواقػع بػیف الكّفػ :218مسألة 
 ـ غیػػر یف أیّ الصػػحیح عنػػدنا، سػػواء أكػػاف الزوجػػاف كتػػاب ب عمیػػه آثػػار مػػذهبهـ یرتّػػ

ؿ وّ ا عمػػػى نكاحهمػػػا األقػػػرّ ه لػػػو أسػػػمما معػػػًا دفعػػػة أّنػػػى أـ مختمفػػػیف، حتّػػػیف أكتػػػابیّ 
یضػًا فػي مى طبؽ مذهبنا، بػؿ وكػذا لػو أسػمـ أحػدهما ألى عقد جدید عیحتج إ ولـ

اختیة، نعـ لو كاف نكاحهـ مشتماًل عمى ما یقتضػي الفسػاد ابتػداًء  بعض الصور 
جػػرى عمیػػه بعػػد اإلسػػالـ  - مػػات عینػػًا أو جمعػػاً حرّ حػػدى المكنكػػاح إ - واسػػتدامة
 سالـ. حكـ اإل

ؿ، سػػواء أكػػاف وّ ة بقیػػا عمػػى نكاحهمػػا األسػػمـ زوج الكتابّیػػإذا أ :219مســألة 
 ذا أسػػمـ زوج غیػػر وا  ـ بعػػد ، ، وسػػواء أكػػاف إسػػالمه قبػػؿ الػػدخوؿ أـ غیػػر ًا أكتابّیػػ

خوؿ انفسػػػخ النكػػػاح فػػػي الػػػدف كػػػاف إسػػػالمه قبػػػؿ ًا كػػػاف أـ غیػػػر  فػػػ ة كتابّیػػػالكتابّیػػػ
سػػػػممت ة فػػػػ ف ألػػػػى انقضػػػػاء العػػػػدّ إ كػػػػاف بعػػػػد  یفػػػػرَّؽ بینهمػػػػا وینتظػػػػر  فالحػػػػاؿ، وا  
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اّل انفسػػخ بمعنػػى أالزوجػة قبػػؿ  ف انفسػػاخه ه یتبػػیّ ّنػػانقضػػائها بقیػػا عمػػى نكاحهمػا، وا 
 سالـ الزوج. مف حیف إ

ف ة كانػػػت أـ غیرهػػػا فػػػ المسػػػمـ كتابّیػػػ سػػػممت زوجػػػة غیػػػر إذا أ :211مســـألة 
بػیف الفقهػاء  ف كػاف بعػد  فالمشػهور الدخوؿ انفسخ النكاح فػي الحػاؿ، وا  بؿ كاف ق

مـ قبػػؿ انقضػػػائها سػػة فػػ ف أفػػه عمػػى انقضػػػاء العػػدّ توقّ )رضػػواف ا تعػػال  عمػػیهـ( 
اّل انكشػػؼ أ یخمػػو عػػف  نػػت منػػه حػػیف إسػػالمها، ولكػػف هػػذا الهػػا بانّ فهػػي امرأتػػه وا 
سػػمـ قبػػؿ انقضػػاء د العقػػد إذا أرقػػا بػػالطالؽ أو یجػػدّ ف یفتإشػػكاؿ فػػاألحوط لزومػػًا أ

 ة. العدّ 
ات وأسػػممف كتابّیػػ ربػػع غیػػر مػػف أ إذا أسػػمـ الػػزوج عمػػى أكثػػر  :211مســألة 

ات ثبػػػت عقػػػد  ربػػػع كتابّیػػػأربعػػػًا انفسػػػخ نكػػػاح البػػػواقي، ولػػػو أسػػػمـ عمػػػى أ فاختػػػار 
 ربعًا وبطؿ نكاح البواقي. أ تخّیر  ، ولو كّف أكثر عمیهفّ 

ة أو فطػرة، ت الزوجػة عػف مّمػة أو ارتػدّ عػف مّمػ الػزوج إذا ارتػدّ  :212مسـألة 
ة یائسػػػػة أو صػػػػغیرة بطػػػػؿ ف كػػػػاف االرتػػػػداد قبػػػػؿ الػػػػدخوؿ بهػػػػا أو كانػػػػت الزوجػػػػفػػػ 

ا إذا كػاف االرتػداد بعػد الػدخوؿ وكانػت المػرأة فػي مّ ة، وأتكف عمیها عدّ  نكاحها ولـ
اختػػي بیانهػػا فػػي كتػػػاب  - ة الطػػالؽعػػدّ  ف تعتػػػدّ مػػف تحػػیض وجػػب عمیهػػا أ سػػفّ 

منهمػػا  ذا رجػػع المرتػػدّ ة، فػػ ؼ بطػػالف نكاحهػػا عمػػى انقضػػاء العػػدّ توّقػػوی - ؽالطػػال
اّل سػػػالـ قبػػػؿ انقعػػػف ارتػػػداد  إلػػػى اإل كشػػػؼ ان ضػػػائها بقػػػي الػػػزواج عمػػػى حالػػػه، وا 
   .بطالنه عند االرتداد

عمیػػه زوجتػػه ووجػػب عمیهػػا الػػزوج عػػف فطػػرة حرمػػت  إذا ارتػػدّ  :213مســألة 
المػػػػدخوؿ بهػػػػا والیائسػػػػة  حینئػػػػٍذ عمػػػػى غیػػػػر ة ة الوفػػػػاة، وثبػػػػوت العػػػػدّ عػػػػدّ  ف تعتػػػػدّ أ

تنفع توبتػه ورجوعػه إلػى اإلسػالـ فػي  ، والعمى االحتیاط المزوميّ  والصغیرة مبنيّ 
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بػػػیف الفقهػػػاء )رضػػػواف ا تعػػػال    تهػػػا عمػػػى المشػػػهورة فػػػي بقػػػاء زوجیّ ثنػػػاء العػػػدّ أ
أو  ةالزوجّیػ ثػر أ حوط لزومػًا عػدـ ترتیػبفػاأل ،یخمو عف إشػكاؿ ه ال، ولكنّ عمیهـ(
ة الوفػػػػاة فػػػػي كتػػػػاب عػػػػدّ  و الطػػػػالؽ ویػػػػأتي مقػػػػدار  بعػػػػد تجدیػػػػد العقػػػػد أاّل الفػػػػراؽ إ
 الطالؽ. 

ف یػػنكح دوامػػًا أو متعػػة بعػػض لممػػؤمف أو المؤمنػػة أ یجػػوز  ال :214مســألة 
ـ ذكػرهـ ف تقػدّ كالنواصب وغیػرهـ الػذی هـف یحكـ بکفر سالـ ممّ لدیف اإل المنتحمیف

 في كتاب الطهارة. 
 ة، كمػا یجػوز الناصػبیّ  زواج المػؤمف مػف المخالفػة غیػر   یجػوز :215مسألة 

إذا خیػؼ عمیػه  یحػـر عمى كراهة، نعـ الناصبيّ  زواج المؤمنة مف المخالؼ غیر 
مػػف أداء الوظػػػائؼ نحػػراؼ فػػػي العقیػػدة أو المنػػػع الیػػؤّدي إلػػػ  ا مػػػف أفأو عمیهػػا 

   الشرعّیة وفؽ مذهب اإلمامّیة.
ف الػزوج مػػف النفقػة، نعػػـ لػػو ح تمّكػػة النكػایشػػترط فػي صػػحّ  ال :216مسـألة 

لػػػػى ة بالنسػػػػبة إعمیهػػػػا وكػػػػاف فػػػػي ذلػػػػؾ مفسػػػػد القػػػػادر  هػػػػا بغیػػػػر زّوج الصػػػػغیرة ولیّ 
ؼ عمػػػى ًا فیتوّقػػػالصػػػغیرة مػػػف دوف مزاحمتهػػػا بمصػػػمحة غالبػػػة وقػػػع العقػػػد فضػػػولیّ 

 جازتها بعد كمالها. إ
ف لـالتمكّ  :217مسألة  ومػه، ة العقػد وال لمز یكف شرطًا لصحّ  ف مف النفقة وا 

د ا لػو تجػدّ نه منهػا حػیف العقػد فضػاًل عّمػف عدـ تمكّ لممرأة لو تبیّ  یثبت الخیار  فال
 الیسػػار  ظهػػار لػػو دّلػػس الرجػػؿ نفسػػه عمػػى المػػرأة ب عجػػز  عنهػػا بعػػد ذلػػؾ، ولكػػف 

ت ف خالفػػػه ثبػػػتبػػػیّ  َـّ ثُػػػ ًا عمیػػػهقبػػػؿ العقػػػد عنػػػد الخطبػػػة والمقاولػػػة ووقػػػع العقػػػد مبنّیػػػ
بنحػػو االشػػتراط أو التوصػػیؼ فػػي مػػتف  الیسػػار  ذكػػر  ا لػػولهػػا فضػػاًل عّمػػ الخیػػار 
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 .  عدمه، كما سیأتي في الفصؿ الثامف فتبیّ  َـّ ثُ  العقد
ؿ بموتػػػه بشػػػػرط صػػػنكػػػػاح المػػػریض فػػػي المػػػػرض المتّ  یصػػػحّ  :218مســـألة 

لممػػرأة وال  ى مػػات فػي مرضػه بطػؿ العقػد وال مهػر یػدخؿ بهػا حتّػ الػدخوؿ، فػ ذا لػـ
ؿ صػػػكػػػذا لػػػو ماتػػػت المػػػرأة فػػػي مرضػػػه ذلػػػؾ المتّ ة عمیهػػػا بموتػػػه، و عػػػدّ  میػػػراث وال

 .   ربُ ؿ والد  بُ فرؽ في الدخوؿ بیف القُ  ه یبطؿ نكاحها، والنّ بموته قبؿ الدخوؿ ف 
 صؿ بالموت الذي یكػوفبالمرض المتّ  الحكـ المذكور  ّص یخت :219مسألة 

فػؽ المػوت یػوـ خفیػؼ اتّ  ىٰ ّمػحُ یشػمؿ مثػؿ  المریض معه في معرض الهالؾ، فال
 خالؼ العادة.  به عمى

غیػػر ، فمػو مػػات  ـّ ي إلػى المػػوت أـ یعػالحكػػـ بػالمرض الػػذي یػؤدّ  وهػؿ یخػتّص 
فهػؿ  ع أو مػرض آخػر بُ مف قتؿ أو افتراس سَ  في مرضه قبؿ الدخوؿ بسبب آخر 

مقتضػػػػػ  تتػػػػػرؾ مراعػػػػػاة  ، فػػػػػالیوجػػػػػب ذلػػػػػؾ بطػػػػػالف نكاحػػػػػه أـ ال؟ فیػػػػػه وجهػػػػػاف
 االحتیاط. 
صػحابها فتػرة بأ  راض التػي تسػتمرّ مػلإ عمػوـ الحكػـ المػذكور  :221مسألة 
تتػػػرؾ  ي أواخرهػػػا القریبػػػة مػػػف المػػػوت، فػػػالفیمػػػا یقػػػع فػػػ إشػػػكاؿ، إاّل  طویمػػػة محػػػؿّ 

 االحتیاط في غیر . مقتض  مراعاة 
 المسػػػمـ كفػػػؤ المسػػػممة والمػػػؤمف كفػػػؤ المؤمنػػػة شػػػرعًا، فیجػػػوز  :221مســـألة 

وكػػػػػذا ذوات  س،وبػػػػػالعك الهاشػػػػػميّ  ة بغیػػػػػر ، والهاشػػػػػمیّ ة بػػػػػالعجميّ تػػػػػزویج العربّیػػػػػ
 اس ونحو . صحاب الصنائع الدنیئة كالكنّ البیوتات الشریفة بأ
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 حرامالسابع: اإل األمر 
تكػف المػرأة  لػـ فوا   - یحـر التزویج دوامًا ومتعة حػاؿ االحػراـ :222مسألة 

مػػًا كػػاف رِ حْ یقػػاع التػػزویج لػػه بمباشػػرته أـ بتوكیػػؿ الغیػػر، مُ سػػواء أكػػاف إ - مػػةرِ حْ مُ 
حػػػراـ أو حالػػػه، ویفسػػػد العقػػػد فػػػي جمیػػػع ، كػػػاف التوكیػػػؿ قبػػػؿ اإلاّلً ِحػػػالوكیػػػؿ أو مُ 

ا مػع عممػه بالحرمػة ّمػـر بالحرمػة، وأْحػى مػع جهػؿ الرجػؿ المُ المذكورة حتّ  الصور 
 دًا. فتحـر عمیه مؤبّ 

د مػػع العمػػـ والػػبطالف مػػف التحػػریـ المؤّبػػ -  فػػرؽ فیمػػا ذكػػر ال :223مســألة 
رة واجبػة، أو ب، أو منػدوب، أو لعمػواجػ حراـ لحػجّ إلیكوف ا بیف أف - مع الجهؿ
 ه وعمرته لنفسه أو نیابة عف غیر . یكوف حجّ  بیف أف مندوبة، وال

، ولػػػو اّلً ِحػػػج ولػػػو كػػػاف الرجػػػؿ مُ ف تتػػػزوّ لممحرمػػػة أ یجػػػوز  ال :224مســـألة 
 حػػوطدًا عمػػى األفعمػػت بطػػؿ العقػػد مطمقػػًا، ومػػع عممهػػا بالحرمػػة تحػػـر عمیػػه مؤّبػػ

 .  لزوماً 
ة ػػػجه ف كػاف بػاطاًل مػف غیػر ػػػـ ولكراػػػحفػي حػاؿ اإل وجو تػزّ ػػل :225مسألة 

فهػؿ یوجػب التحػریـ أو ال؟ فیػه  - خت الزوجػة أو الخامسػةكالزواج بأُ  - راـػػحاإل
، نعػػـ لػػو كػػاف بطالنػػه لفقػػد حتیػػاط فػػي ذلػػؾتتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى اإل إشػػكاؿ فػػال

 یوجب الحرمة.  یصدؽ عمیه الزواج لـ بعض األركاف بحیث ال
ة، وكػػذا ة الرجعّیػػـر الرجػػوع فػػي الطػػالؽ فػػي العػػدّ ْحػػلممُ  یجػػوز  :226مســألة 

مػػًا رِ حْ ؿ مُ ف یوّكػ فػي أف یعقػد لػه بعػد إحاللػه، بػؿ وكػذا أاّلً ؿ ُمِحػیوّكػ لػه أف یجػوز 
 حاللهما. في أف یعقد له بعد إ
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 الثامن: المعان وما بحكمه مر األ
شػػروط اختیػػة بال - مػػاـ الحػػاكـ الشػػرعيّ إذا تالعػػف الزوجػػاف أ :227مســألة 

 دًا. نفصال وحرمت المرأة عمى الرجؿ مؤبّ ا - في كتاب المعاف
دًا، سػػاء بػػالزنى حرمػػت عمیػػه مؤّبػػرْ إذا قػػذؼ الػػزوج امرأتػػه الخَ  :228مســألة 

حوط لزومػًا تػرؾ الػزواج فػاأل ،وت التحریـ في قذؼ زوجته الصّماء إشػكاؿوفي ثب
 منها. 

 السابعالفصل 
 في النكاح المنقطع

 یضًا. ؿ( أ)المتعة( و)النكاح المؤجّ  :ویقاؿ له
فػػه عمػػى عقػػد مشػػتمؿ النكػػاح المنقطػػع كالنكػػاح الػػدائـ فػػي توقّ  :229مســألة 

مػػػػف  د الرضػػػػا القمبػػػيّ یكفػػػي فػػػي وقوعػػػػه مجػػػرّ  یف، فػػػػالیجػػػاب وقبػػػػوؿ لفظّیػػػعمػػػى إ
 الكتابػػة وال االشػػػارة مػػػف غیػػػر  - عمػػ  األحػػػوط وجوبػػػاً  - تكفػػػي الطػػرفیف، كمػػػا ال

ف منهػا، ویكفػي ة لمػف یػتمكّ بالمغػة العربّیػعقد  یكوف  ومًا أفرس، واألحوط لز خْ األ
ف مػػف ف تمّكػػف منهػػا وا  المػػتمكّ  غیػػر  غیرهػػا مػػف المغػػات المفهمػػة لمعنػػا  فػػي حػػؽّ 

 التوكیؿ. 
الفػػػاظ اإلیجػػػاب فػػػي هػػػذا العقػػػد ثالثػػػة: )مّتعػػػت( و)زّوجػػػُت(  :231مســـألة 

كمفػظ التممیػػؾ والهبػػة  بغیرهػػا ینعقػد هػػا حصػؿ وقػػع اإلیجػاب بػػه، والیّ ُت( فأْحػكَ و)أنْ 
 جارة.واإل

یجػاب كقولػه: )قبمػُت اء الرضػا بػذلؾ اإلنشػعمػى إ لفظ داؿّ  ؽ القبوؿ بكؿّ ویتحقّ 
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 كفى.  المتعَة أو التزویَج أو النكاَح(، ولو قاؿ: )قبمُت( أو )رضیُت( واقتصر 
 ة المعمومػػة عمػػى المهػػر دّ ُجػػِؾ فػػي المػػولػػو بػػدأ بػػالقبوؿ كػػأف یقػػوؿ الرجػػؿ: )أتزوّ 

ة وـ( فتقػػػػوؿ المػػػػرأة: )نعػػػـ(، أو یقػػػػوؿ الرجػػػػؿ: )قبمػػػػُت التػػػزّوج بػػػػِؾ فػػػػي المػػػػدّ المعمػػػ
 جُتَؾ نفسي( صّح. المعمومة عمى الصداؽ المعموـ( فتقوؿ المرأة: )زوّ 

 ة والمهػػر الزوجػػاف العقػػد المنقطػػع وبعػػد تعیػػیف المػػدّ  إذا باشػػر  :231مســألة 

ُت نفسػي منػَؾ أو لػَؾ، فػي ْحػكَ تُػَؾ نفسػي، أو أنْ حْ كَ قالت المرأة مخاطبػة الرجػؿ: )أنْ 
ة المعمومػػة عمػى الصػػداؽ المعمػػوـ( فقػاؿ الرجػػؿ: )قبمػػُت النكػاح( صػػّح العقػػد، المػدّ 

ة جػػُت نفسػػي منػػَؾ أو بػػَؾ، فػػي المػػدّ جتُػػَؾ نفسػػي، أو زوّ وكػػذا إذا قالػػت المػػرأة: )زوّ 
(، وهكػػذا إذا قالػػت المعمومػػة عمػػى الصػػداؽ المعمػػوـ( فقػػاؿ الرجػػؿ: )قبمػػُت التػػزویج

جػؿ المعمػوـ بالصػداؽ المعمػوـ( فقػاؿ الرجػؿ: )قبمػُت )مّتعُتَؾ نفسي إلػى األ المرأة:
 المتعة(. 
سػـ المػرأة فاطمػة مػثاًل فقػاؿ وكیػؿ ال غیرهما وكاف اسػـ الرجػؿ أحمػد واولو وكّ 
َمػَؾ، كِّ وَ تي فاطمػة مُ مَ كِّ وَ ُمػ تُ حْ كَ نْ تي فاطمة، أو أمَ كِّ وَ َمَؾ أحمد مُ كِّ وَ ُت مُ حْ كَ المرأة: )أنْ 
نػة عمػى الصػداؽ المعمػوـ( فقػاؿ ة المعیّ َؾ أحمد، في المػدّ مِ كِّ وَ َؾ، أو لمُ مِ كِّ وَ مُ أو مف 

ة المعمومػػػة عمػػػى الصػػػداؽ ي أحمػػػد فػػػي المػػػدّ مِ كِّ وَ وكیػػػؿ الػػػزوج: )قبمػػػُت النكػػػاَح لُمػػػ
َمتي فاطمػة، كِّ وَ َمػَؾ أحمػد ُمػكِّ وَ جُت مُ المعموـ( صّح العقد، وكذا لو قاؿ وكیمها: )زوّ 

ة ِمػػَؾ أحمػػد، فػػي المػػدّ كِّ وَ ِمػػَؾ، أو بمُ كِّ وَ َمػػَؾ، أو مػػف مُ كِّ وَ ي فاطمػػة مُ َمتكِّ وَ جػػت ُمػػأو زوّ 
ِمي أحمػػد فػػي كِّ وَ نػػة عمػػى الصػػداؽ المعمػػوـ( فقػػاؿ وكیمػػه: )قبمػػُت التػػزویَج لُمػػالمعیّ 
َمػػػَؾ كِّ وَ عػػػُت مُ نػػػة عمػػػى الصػػػداؽ المعمػػػوـ(، وهكػػػذا لػػػو قػػػاؿ وكیمهػػػا: )متّ ة المعیّ المػػػدّ 

اؿ وكیػػؿ الػػزوج: جػػؿ المعمػػوـ بالصػػداؽ المعمػػوـ( فقػػَمتي فاطمػػة إلػػى األكِّ وَ أحمػػد ُمػػ
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 جؿ المعموـ بالصداؽ المعموـ(. ِمي أحمد إلى األكِّ وَ )قبمُت المتعَة لمُ 
ُت ابَنػػَؾ أو َحفیػػَدَؾ ْحػػكَ المػػرأة: )أنْ  مػػا، فقػػاؿ ولػػيّ لمعقػػد ولّیه ولػػو كػػاف المباشػػر 

ة ابَنػػػَؾ أو ُت ابنتػػػي أو حفیػػػدتي فاطمػػػْحػػػكَ أحمػػػد ابنتػػػي أو حفیػػػدتي فاطمػػػة، أو أنْ 
ة المعمومػػة حفیػَدَؾ، أو مػػف ابِنػَؾ أو حفیػػِدَؾ، أو البِنػَؾ أو حفیػػِدؾ أحمػد، فػػي المػدّ 

جػُت ابَنػَؾ أو حفیػَدَؾ أحمػد ابنتػي المػرأة: )زوّ  عمى الصداؽ المعموـ(، أو قاؿ وليّ 
جػػُت ابنتػػي أو حفیػػدتي فاطمػػة ابنػػَؾ أو حفیػػدَؾ، أو مػػف أو حفیػػدتي فاطمػػة، أو زوّ 

ة المعمومػػة عمػػى الصػػداؽ َؾ، أو بابِنػػَؾ أو حفیػػِدَؾ أحمػػد، فػػي المػػدّ ابِنػػَؾ أو حفیػػدِ 
َؾ أحمػػػد ابنتػػػي أو حفیػػػدتي عػػػُت ابنػػَؾ أو حفیػػػدَ المػػػرأة: )متّ  المعمػػوـ(، أو قػػػاؿ ولػػػيّ 

جؿ المعمػوـ بالصػداؽ المعمػوـ( فقػاؿ ولػّي الػزوج: )قبمػُت النكػاَح أو فاطمة إلى األ
ة المعمومػػػة عمػػػى الصػػػداؽ فػػػي المػػػدّ التػػػزویَج أو المتعػػػَة البنػػػي أو لحفیػػػدي أحمػػػد 

 المعموـ( صّح العقد. 
لػػه فػي أحػد الطػػرفیف أصػیاًل وفػػي  قػػاع العقػد لػو كػػاف المباشػر یة إوتعػرؼ كیفّیػ

ـ ا تقػػػدّ وكػػػیاًل مّمػػػ ًا وفػػػي اخخػػػر حػػػد الطػػػرفیف ولّیػػػًا، أو فػػػي أوكػػػیاًل أو ولّیػػػ خػػػر اخ
 لى التفصیؿ. حاجة إ فال

عینػػػًا أو جمعػػػًا، ذاتػػػًا أو  - دوامػػػاً  نكاحهػػػا یجػػػوز  مػػػف ال كػػػؿّ  :232مســـألة 
 یجػػػوز  ختهػػػا فػػػالى بنػػػت أخ الزوجػػػة أو أُ نكاحهػػػا متعػػػة، حتّػػػ یجػػػوز  ال - لعػػػارضٍ 

بػػػػأس  تهػػػػا أو خالتهػػػػا، نعػػػػـ الذف الزوجػػػػة التػػػػي هػػػػي عمّ ع بهمػػػػا مػػػػف دوف إمتّػػػػالت
ف كػػػاف الة والیهودّیػػػع بالنصػػػرانیّ بػػػالتمتّ  حػػػوط نكاحهمػػػا دوامػػػًا عمػػػى األ یجػػػوز  ة وا 
 .   ما مرّ كلزومًا 

المهػػر، فمػػو عقػػد بػػال ذكػػر   یشػػترط فػػي النكػػاح المنقطػػع ذكػػر  :233مســألة 
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ذلػػؾ بطػػؿ، وكػػذا لػػو جعػػؿ  فػػي العقػػد عمػػدًا أو جهػػاًل أو نسػػیانًا أو غفمػػة أو لغیػػر 
مػع  یػر والخنزیر، وكذا لو جعمػه مػف مػاؿ الغ یممكه المسمـ كالخمر  ا الممّ  المهر 
   بعد العقد. ذنه وردّ عدـ إ

ة، كمػػا ة وكّمیػػًا فػػي الذّمػػعینػػًا خارجّیػػ ف یجعػػؿ المهػػر أ یصػػحّ  :234مســألة 
ًا مػػف الحقػػوؽ ة، بػػؿ وحّقػػاًل صػػالحًا لمعوضػػیّ یجعػػؿ منفعػػة أو عمػػاًل محّمػػ أف یصػػحّ 
 ونحو .  التحجیر  ة القابمة لالنتقاؿ كحؽّ المالیّ 

  المتعػػػة بػػػػالمهر تصػػػحّ  معمومػػػػًا فػػػال أف یكػػػوف المهػػػر  یعتبػػػر  :235مســـألة 
فػػػػػػػي  ى النحػػػػػػػو المعتبػػػػػػػر یكػػػػػػػوف معمومػػػػػػػًا عمػػػػػػػ واألحػػػػػػػوط وجوبػػػػػػػًا أف المجهػػػػػػػوؿ،

یكػػف معمومػػًا بالكیػػؿ فػػي المكیػػؿ وبػػالوزف فػػي المػػوزوف وبالعػػّد  المعاوضػػات، بػػأف
 بها.  في المعدود وبالمشاهدة فیما یعتبر 

بمػػػا تراضػػیا عمیػػػه قػػػّؿ أو  شػػػرعًا، بػػؿ یصػػػحّ  لممهػػػر  تقػػدیر  ال :236مســـألة 
 ـ. ًا مف طعاولو كاف كفّ  كثر 

لكػػف اسػػتقرار  بتمامػػه بالعقػػد، و  ع بهػػا تمػػاـ المهػػر تممػػؾ المتمتّػػ :237مســألة 
خاللها بػالتمكیف الواجػب عمیهػا بمقتضػى العقػد، فمػو أخّمػت بػه فػي مشروط بعدـ إ

ف ثمثػػًا بنسػػبتها إف نصػػفًا فنصػػفًا وا   كػػاف لمػػزوج أف یضػػع مػػف المهػػر ة بعػػض المػػدّ 
ا یحـر عمیها التمكیف بػالوطء فیهػا وكػذا ممّ اـ حیضها ونحوها ا أیّ فثمثًا وهكذا، وأمّ 

یػػنقص بهػػا شػػيء مػػف  فیػػه الػػوطء عمػػى الػػزوج دونهػػا كحػػاؿ إحرامػػه فػػالـ مػػا یحػػرُ 
یتعػارؼ حصػوله لممػرأة  المهر، وهؿ تمحؽ بها في ذلؾ فترات عدـ تمكینهػا لعػذر 

الـز أو غیرهمػػػػا أـ ال؟  أو سػػػفر ؼ نِ دْ نػػػػة لمعقػػػد مػػػػف مػػػرض ُمػػػػة المعیّ خػػػالؿ المػػػدّ 
ف كاف األحوط استحبابًا التصالح بالنسبة إ ح لحوقها بهاالصحی  لیها. وا 
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اًل عمػى النحػو بُ خالؿ عدـ التمكیف مػف الػوطء قُػالمناط في اإل :238مسألة 
مػػػػػػف االسػػػػػػتمتاعات  مات والمقارنػػػػػػات دوف غیػػػػػػر المتعػػػػػػارؼ بمػػػػػػا لػػػػػػه مػػػػػػف المقػػػػػػدّ 

مهػر، ولػو یسػقط شػيء مػف ال المتعارفة، فمو أخّمت بها مع التمكیف مػف الػوطء لػـ
الػزوج عػف االسػتمتاع  ة مع عجػز االستمتاعات في بعض المدّ  امتنعت مف سائر 

یتػرؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػاط  فػال إشػكاؿ بالوطء فیها ففي سقوط بعض المهػر 
اّل فالمناط هو اإل ، هذا إذا لـفیه خػالؿ بغیػر  مػف تشترط عمیه عدـ الدخوؿ بها وا 

   االستمتاعات مطمقًا.
ع بهػا عػف التمكػیف فػي تمػاـ ذا خاؼ الزوج مف تخّمؼ المتمتّػإ :239مسألة 

 نه مف نفسها. قساطًا حسبما تمكّ ودفعه إلیها أ له تقسیط المهر  ة جاز المدّ 
أو مػػرض مػػثاًل أو مػػات أو تركهػػا  لػػو ُحػػبس الػػزوج أو سػػافر  :241مســألة 
ذلػؾ ف كػاف شػيء وا   یسػقط مػف المهػر  ة ولػو بتمامهػا لػـى مضػت المػدّ اختیارًا حتّػ

 .  لزوماً  حوطاأل ة عمىثناء المدّ دخوؿ، وكذا الحاؿ لو ماتت هي في أقبؿ ال
ف وؿ لزمه نصػؼ المهػرف كاف قبؿ الدخة ف لو وهبها المدّ  :241مسألة  ، وا 

 ،أو أعػواـ ة ساعة وبقیت منها شػهور ف مضت مف المدّ كاف بعد  لزمه الجمیع وا  
 عمى ما مضى منها وما بقي.  ط المهر سَّ قیُ  فال

خػػػت لهػػػا زوج أو كانػػػت أُ  بػػػأف ظهػػػر  - ف فسػػػاد العقػػػدلػػػو تبػػػیّ  :242مســـألة 
لهػػػػا قبػػػػؿ الػػػػدخوؿ، ولػػػػو قبضػػػػته كانػػػػت لػػػػه  مهػػػػر  فػػػػال - هػػػػا مػػػػثالً مّ وجتػػػػه أو أُ ز 

دخؿ بهػا وكانػت عالمػة بالفسػاد،  فبؿ لو تمؼ كاف عمیها بدله، وكذا إاستعادته، 
لمثػػؿ متعػػة ا ى ومهػػر المسػػمّ  مػػریف مػػف المهػػر األ قػػؿّ ا إف كانػػت جاهمػػة فمهػػا أّمػػوأ
 زید منه استعاد الزائد. دوامًا، ف ف كاف ما أخذت أ ال
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یػػذكر  عمػػدًا  األجػؿ، فمػػو لػـ یشػػترط فػي النكػػاح المنقطػع ذكػػر  :243مسـألة 
 .  بطؿ متعة بؿ مطمقاً ذلؾ  أو نسیانًا أو غفمة أو حیاًء أو لغیر 

مػى مػا أرادا لإجػؿ شػرعًا بػؿ هػو إلیهمػا یتراضػیاف ع تقدیر  ال :244مسألة 
لػػػزوجیف أو حػػػد اأ جعمػػػه أزیػػػد مػػػف محتمػػػؿ عمػػػر  یجػػػوز  طػػػاؿ أو قصػػػر، نعػػػـ ال

شػیئًا مػف االسػػتمتاع  عُ َسػتَ ة مػف مػػدّ   بطػؿ العقػد، كمػا یشػػكؿ جعمػه أقػؿّ اّل كمیهمػا وا  
 - أو الصػػػػغیرة ة العقػػػػد عمػػػػى الصػػػػغیر ومػػػػف هنػػػػا یشػػػػكؿ صػػػػحّ  ،لیهمػػػػابالنسػػػػبة إ

بوجػػه،  نػػة لالسػػتمتاع فیهػػاة المعیّ المػػدّ ة مػػع عػػدـ قابمّیػػ - لغػػرض المحرمّیػػة ونحػػو 
 .یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط في ذلؾ فال

یحتمػػػؿ  نػػػًا بالزمػػػاف بنحػػػو الیكػػػوف معیّ  فػػػي األجػػػؿ أف دَّ ُبػػػ ال :245مســـألة 
بالزمػاف، أو  تیف مػف دوف التقػدیر ة والمػرّ رًا بػالمرّ النقصاف، فمو كاف مقػدّ  الزیادة وال

 قػػػؿّ دًا بػػػیف األیػػػوـٍ مػػػف الشػػػهر، أو كػػػاف مػػػردّ مػػػف السػػػنة أو  كػػػاف مجهػػػواًل كشػػػهر 
دراؾ الثمػػػػرة بطػػػػؿ العقػػػػد، نعػػػػـ أو إ أو شػػػػهریف أو قػػػػدوـ الحػػػػاجّ  كشػػػػهر  كثػػػػر واأل
 ؼ تشخیصه عمى الفحص.توقّ  فبأس بما یكوف مضبوطًا في نفسه وا   ال

د  بػػػیف الثالثػػػیف ًا مػػػع تػػػردّ ة شػػػهرًا هاللّیػػػبػػػأس بجعػػػؿ المػػػدّ  ال :246مســـألة 
أو الیػوـ مػع عػدـ  الشػهر  لػى آخػر بأس بجعؿ األجؿ إ كما ال والتسعة والعشریف،

 معرفة ما بقي منهما.
طمقػت ( مػثاًل وأ لػى شػهرجُتَؾ نفسي شػهرًا، أو إإذا قالت: )زوّ  :247مسألة 
 منفصػمةة ف ُتجعػؿ المػدّ أ لزومػاً  عمػى األحػوط یجػوز  صاؿ بالعقد، والاقتضى االتّ 

مبػػدأ  بعػػد أسػػبوع مػػف حػػیف وقػػوع العقػػد،  ة شػػهرًا مػػثاًل وتجعػػؿف المػػدّ ف تعػػیّ عنػػه بػػأ
 االستمتاع مع كوف التزویج مف حاؿ العقد. مانع مف اشتراط تأخیر  نعـ ال
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البنػاء عمػى عػدـ  از جػفي انتهائها  شؾّ  َـّ ثُ  نةة معیّ لو جعؿ مدّ  :248مسألة 
 ف.ف یتیقّ بموغ أجمها إلى أ

بػػػؿ انقضػػػػاء دائمػػػػًا ومنقطعػػػًا ق تجدیػػػػد العقػػػد عمیهػػػا یصػػػحّ  ال :249مســـألة 
أف یهبهػا  دَّ ُبػ تكوف شػهریف ال ة شهرًا وأراد أفة، فمو كانت المدّ جؿ أو بذؿ المدّ األ

 یعقػػد عمیهػػا عقػػدًا آخػػر  فأ ة شػػهریف، وال یجػػوز ویجعػػؿ المػػدّ  یعقػػد عمیهػػا َـّ ثُػػ ةالمػػدّ 

 المجموع شهریف. ى یصیر ؿ حتّ وّ األ ة شهرًا بعد الشهر ویجعؿ المدّ 
 - فػي مػتف العقػد - یشػترط مف الرجؿ والمرأة أف لكؿ   یجوز  :251مسألة  

ة أو فػي زمػاف ات فػي تمػاـ المػدّ ة أو المػرّ تیاف لیاًل أو نهارًا أو المػرّ اإل عمى اخخر 
ذلػػػػؾ مػػػػف الشػػػػرائط  ى الػػػػدخوؿ، وغیػػػػر ف، أو تػػػػرؾ بعػػػػض االسػػػػتمتاعات حتّػػػػمعػػػػیّ 

الشػرط ى المشػروط عمیػه الوفػاء بالمنافیة لمقتضى العقد، فیجػب عمػ السائغة غیر 
یػػدخؿ بهػػػا  ال فمػػػو اشػػترطت المػػػرأة عمػػى الرجػػػؿ أف یسػػقطه المشػػػروط لػػه، لػػػـ مػػا
له مػا سػوى ذلػؾ مػف االسػتمتاعات ولكػف لػو رضػیت  له الدخوؿ، ویجوز  یجز  لـ

 الزوجة بعد ذلؾ بمقاربتها جازت له. 
ع بهػا، ولكػف یمحػؽ ذف المتمتّػع مػف دوف إالعػزؿ لممتمتّػ یجػوز  :251مسألة 
ه، ویمحػؽ بػالوطء تنّبػ مػف غیػر  ف عزؿ الحتماؿ سبؽ المنػيّ ممت وا  ح به الولد لو

د  منػه، ولػو نفػا  لمػزوج نفػي الولػد مػع احتمػاؿ توّلػ یجػوز  اإلنزاؿ في فـ الفرج، وال
 إذا كػػاف قػػد أقػػّر  مػػع احتمػػاؿ صػػدقه إاّل  - لعػػاف بػػال -       جزمػػًا انتفػػى ظػػاهراً 

 به سابقًا. 
ة أو مػػػػا تبػػػیف المػػػرأة بانقضػػػاء المػػػػدّ نّ طػػػالؽ فػػػي المتعػػػة وا   ال :252مســـألة 
 رجعة لمزوج في عّدتها.  إبرائها، وال
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ة زوجتػه إذا كانػت فیػه مصػمحة بػراء مػدّ إ الصغیر  لوليّ  یجوز  :253مسألة 
ربػػع أ الصػػبيّ  با ، كمػا إذا كػػاف عمػر ة تزیػػد عمػى زمػػف َصػػف كانػػت المػدّ وا   لمصػبيّ 

 ة المتعة سنتیف مثاًل.عشرة سنة وكانت مدّ 
مػف فػػالف ج تتػزوّ  كػأف ال -قػًا عمػى شػيء ة معمّ برأهػا المػدّ إذا أ :254مسـألة 

 براء. بطؿ اإل -مثاًل أو مطمقًا 
 براء وبطؿ الشرط. صّح اإل - مثالً  -ج فالنًا تتزوّ  ال ولو أبرأها بشرط أف

عمػػى نحػػو شػػرط  - أو تكػػوف بریئػػة منهػػا ةف یبرئهػػا المػػدّ الحها عمػػى أولػػو صػػ
ولػى صػّح الصػمح ووجػب عمیػه اإلبػراء فػي الصػورة األُ  ج بفػالفتتزوّ  وال - النتیجة

جبػػار  عمیػػه لهػػا إ یبرئهػػا جػػاز  لػػزواج فػػي الصػػورتیف، فمػػو خػػالؼ ولػػـوحػػـر عمیهػػا ا
ف كانػت التػزویج وا   جػت بػه صػحّ ، ولػو خالفػت فتزوّ ؿ بالحػاكـ الشػرعيّ ولو بالتوّسػ

 آثمة. 
مكػػاف، ج بفػػالف وجػػب عمیهػػا ذلػػؾ مػػع اإلتتػػزوّ  ولػػو كانػػت المصػػالحة عمػػى أف

 .  ؿ بالحاكـ الشرعيّ جبارها عمیه ولو بالتوسّ له إ ف ف امتنعت جاز 
جیف، ولػػػو شػػػرطا یثبػػت بالنكػػػاح المنقطػػع تػػػوارث بػػػیف الػػزو  ال :255مســـألة 

تتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى  إشػػكاؿ، فػػال حػػدهما ففػػي نفػػوذ الشػػرطالتػػوارث أو توریػػث أ
 االحتیاط فیه. 

ف حممػػػت ع بهػػتجػػب نفقػػػة الزوجػػػة المتمتّػػػ ال :256مســـألة  ا عمػػػى زوجهػػػا وا 
إذا اشػترطت ذلػؾ فػي عقػد المتعػة  مف زوجها المبیػت عنػدها إاّل  تستحؽّ  منه، وال

.  أو في ضمف عقد آخر   الـز
تحقاقها العقػػد المنقطػػع ولػػو مػػع جهػػؿ الزوجػػة بعػػدـ اسػػ یصػػحّ  :257مســألة 

جهمهػػا، ویحػػػـر عمیهػػػا عمػػػى الػػزوج مػػػف جهػػػة  یثبػػػت لهػػا حػػػؽّ  النفقػػة والمبیػػػت، وال
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ف  ه ال مػع عػدـ المنافػاة،ذف زوجها إذا كػاف خروجهػا منافیػًا لحّقػإ ج بغیر الخرو  وا 
 یضًا. كاف األحوط استحبابًا الترؾ معه أ

حػػػدهما ف فػػػي الػػػدواـ واالنقطػػاع فقػػػد یكػػػوف أإذا تنػػازع الزوجػػػا :258مســـألة 
عػػى عػػت الزوجػػة دواـ العقػػد وطالبػػت بالنفقػػة وادّ منكػػرًا، كمػػا إذا ادّ  عیًا واخخػػر مػػدّ 
اهػػا یّ عػػى الػػزوج االنقطػػاع مطالبػػًا إأو ادّ  اسػػتحقاقها لمنفقػػة، نكػػر وج االنقطػػاع وأالػػز 

ة عػػت هػػي الػػدواـ منكػػر وادّ إلخاللهػػا بػػالتمكیف فػػي بعػػض المػػدة  بػػرّد بعػػض المهػػر 
ؿ هػػي وّ عي فػػي المثػػاؿ األوالمػػدّ خالؿ بػالتمكیف، اسػتحقاقه لػػذلؾ مػػع اعترافهػػا بػػاإل

 لػػه موافقػػًا لظػػاهر إذا كػػاف قولهػػا أو قو  إاّل وفػػي المثػػاؿ الثػػاني هػػو الػػزوج،  ،الزوجػػة

 بالعكس.  مر الحاؿ فیكوف األ
فػػػػي بػػػػاب التػػػػداعي كمػػػػا إذا اجتمعػػػػت الػػػػدعویاف  وقػػػػد ینػػػػدرج النػػػػزاع المػػػػذكور 

خػػػالؿ لإ لمهػػر بعػػػض ا عى الػػزوج االنقطػػػاع مطالبػػًا الزوجػػػة بػػردّ المػػذكورتاف فػػػادّ 
یكػف  ه إذا لػـّنػف ا  بالنفقػة، ّیػعت هي الدواـ مطالبػة إوادّ  ةبالتمكیف في بعض المدّ 

حػػدهما یكػػػوف النػػزاع مػػػف بػػاب التػػػداعي ویجػػري عمیػػػه یوافػػؽ قػػػوؿ أ هنػػاؾ ظػػػاهر 
 حكمه. 

ة عػدّ  تها قبػؿ الػدخوؿ فػالة المتعػة أو وهبهػا مػدّ إذا انقضت مدّ  :259مسألة 
ف كػػاف بعػػد  ولػػـ عمیهػػا، تها حیضػػتاف ة وعػػدّ یائسػػة فعمیهػػا العػػدّ  غیرة والتكػػف صػػ وا 

ف كانػت ال كاممتاف، وال تحػیض  تكفي فیها حیضة واحدة عمى األحػوط وجوبػًا، وا 
تها خمسػػة وأربعػػوف یومػًا، ولػػو حػػّؿ لمػرض ونحػػو  وهػي فػػي سػػّف مػف تحػػیض فعػدّ 

ة بػػؿ تحسػػب تمػػؾ الحیضػػة مػػف العػػدّ  ة فػػي أثنػػاء الحػػیض لػػـجػػؿ أو وهبهػػا المػػدّ األ
انػػػت المػػػرأة هػػػذا فیمػػا إذا ك،  تیف بعػػد ذلػػػؾ عمػػى مػػػا مػػرّ مػػػف حیضػػتیف تػػػامّ  دَّ ُبػػ ال

 .حائالً 
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ف كػػاف األحػوط اسػػتحبابًا أف تضػع حممهػاتها أا لػو كانػػت حػاماًل فعػػدّ ّمػوأ ف ، وا 
خمسػػة  ومػػف انقضػػاء حیضػػتیف أو مضػػيّ جمػػیف مػػف وضػػع حممهػػا بأبعػػد األ تعتػػدّ 
 ربعیف یومًا. وأ

اـ إف كانػػػت وعشػػػرة أّیػػػ شػػػهر بعػػػة أع بهػػػا مػػػف الوفػػػاة فهػػػي أر ة المتمتّػػػا عػػػدّ ّمػػػوأ
 ف كانت حاماًل كالدائمة. جمیف منها ومف وضع حممها إحائاًل، وأبعد األ

حػوط لزومػًا األع بهػا مؤمنػة عفیفػة، و تكػوف المتمتّػ أف یسػتحبّ  :261مسألة 
إذا کانػػػػت ة عػػػػدّ  ّنهػػػػا ذات بعػػػػؿ أو ذاتمػػػػف أف یسػػػػأؿ عػػػػف حالهػػػػا قبػػػػؿ الػػػػزواج أ

ف بمغػه مػا یوجػبو ینبغػي السػؤاؿ  ا بعد الػزواج فػالمّ ، وأمّتهمة ف لػو ولکػ اّتهامهػا ا 
   الخالؼ ترّتب عمیه حکمه. ظهر سأؿ و 

ع بالزانیػػػة عمػػػى كراهػػػة، نعػػػـ إذا كانػػػت مشػػػهورة التمتّػػػ یجػػػوز  :261مســـألة 
یترؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػاط  فال بعد توبتها، ع بها إاّل التمتّ  شکؿ صّحةتبالزنا 
 فیه.
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 الثامنالفصل 
 العيب والتدليس في خيار 

حػػػػد ب إذا عمػػػـ بعػػػد العقػػػد بوجػػػود أالعیػػػػ  یثبػػػت لمػػػزوج خیػػػار :262مســـألة 
 ة التالیة في زوجته: العیوب الستّ 

غمػػػاء وهػػػو اخػػتالؿ العقػػػؿ، ولػػیس منػػػه اإل - اً دوارّیػػػولػػػو كػػاف أ - الجنػػوف .1
 وقات. لعروض الحالة المعهودة في بعض األومرض الصرع الموجب 

 ذاـ. الجُ  .2
 ص. رَ البَ  .3
 نتػػا مفتػػوحتیف، وال اعتبػػار ف كاالعینػػیف وا   عػف العمػى، وهػػو ذهػػاب البصػػر  .4

فػػي المیػػؿ فقػػط، وال  ة فػػي العػػیف توجػػب عػػدـ البصػػر شػػا وهػػي عّمػػر، وال بالعَ وَ عَ بػػالْ 
 ش وهو ضعؼ الرؤیة مع سیالف الدمع في غالب االوقات. مَ عَ بالْ 

فرَ العَ  .5  مانة. قعاد والزَّ اإل یبم  حدّ  لـ ج، وا 
 الػوطء أو الحمػؿمنػع مػف سػواء  ، وهو لحـ أو عظـ ینبت في الُقُبػؿؿفَ العَ  .6
   ، ویمحؽ به التحاـ المهبؿ إذا کاف مانعًا عف الوطء.أـ ال

العیػػػب لمػػػزوج فیمػػػا لػػػو عمػػػـ بكػػػوف زوجتػػػه  فػػػي ثبػػػوت خیػػػار  :263مســـألة 
 لهمػػػػا عػػػدـ ترتیػػػػب أثػػػػر لزومػػػػًا حوط العقػػػػد إشػػػكاؿ، فمػػػػو فسػػػػخ فػػػاألفضػػػاة حػػػػیف مُ 

 بعد تجدید العقد أو الطالؽ.  ة أو الفرقة إاّل الزوجیّ 
ف وجودهػػا قبػػؿ العقػػد، مػػا یفسػػخ العقػػد بعیػػوب المػػرأة إذا تبػػیّ نّ إ :264مســألة 

 أو بعد .  به سواء أكاف قبؿ الوطء اعتبار  د بعد  فالیتجدّ  ا مامّ وأ



 (  عمنواج الصالحین )ج / غؿ 

العیػػػػب لمزوجػػػة فیمػػػػا إذا كػػػػاف فػػػي الػػػػزوج أحػػػػد  یثبػػػت خیػػػػار  :265مســــألة 
 العیبیف التالییف: 

 نه ما یمكنه الوطء به. م یبؽَ  بحیث لـ الَجّب، وهو قطع الذكر  .1
معػه عمػى  یقػدر  العضػو بحیػث ال مانع مػف انتشػار ف، وهو المرض النَ العَ  .2
 یالج. اإل

لمزوجػة فػي الجػّب سػواء أكػاف سػابقًا عمػى العقػد  یثبػت الخیػار  :266مسألة 
 .  بعد العقد والوطء معاً أـ كاف حادثًا بعد  أو 

ي فیمػا إذا كػاف عػنف المطمػؽ ألمزوجة فػي ال الخیار  ما یثبتنّ إ :267مسألة 
مػػى ع یقػػدر  ا لػػو لػػـّمػػطئهػػا وعػػف وطء غیرهػػا مػػف النسػػاء، وأالػػزوج عػػاجزًا عػػف و 

بػه بػیف  فػرؽ فػي ثبػوت الخیػار  لهػا، وال خیػار  عمػى وطء غیرهػا فػال وطئها وقدر 
 -مػػّرة  د بعػػد الػػوطءا المتجػػدّ ّمػػد بعػػد  قبػػؿ الػػوطء، وأالسػػابؽ عمػػى العقػػد والمتجػػدّ 

ف كػػػػػاف ال أیضػػػػػاً  لهػػػػػا بسػػػػػببه ثبػػػػػوت الخیػػػػػار  یحفالصػػػػػح - مػػػػػثالً  ینبغػػػػػي تػػػػػرؾ  وا 
 االحتیاط بالطالؽ لو اختارت الفسخ. 

ثبػػػوت  (عمػػػیهـتعػػػال  رضػػػواف ا )جمػػػع مػػػف الفقهػػػاء  ذكػػػر  :268مســـألة 
 حد العیوب التالیة: ب لمزوجة فیما إذا كاف في الزوج أالعی خیار 
 ًا بعد  أو بعد العقد والوطء. الجنوف، سواء أكاف سابقًا عمى العقد أـ حادث .1
 نثییف. إخراج األُ صاء، وهو الخِ  .2
 ثرهما. نثییف بحیث یبطؿ أ، وهو رّض األُ جاءالوِ  .3
 الجذاـ.  .4
 البرص.  .5
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 العمى.  .6
 د بعد العقد. بها في المتجدّ  یثبت الخیار  هذ  الخمسة األخیرة ال فّ إ :وقالوا

ولو فسػػخت إشػػكاؿ،   العیػػوب محػػؿّ لمزوجػػة فػػي هػػذ صػػؿ ثبػػوت الخیػػار ولكػػف أ
بعػػد تجدیػػد العقػػد أو  ة أو الُفرقػػة إاّل الزوجّیػػ ثػػر عػػدـ ترتیػػب أا مػػلهلزومػػًا حوط فػػاأل

 الطالؽ. 
ال مػػف طػرؼ الرجػػؿ  لػػیس العقػـ مػػف العیػوب الموجبػػة لمخیػار  :269مسـألة 

 وال مف طرؼ المرأة. 
فػي النكػاح مف جهة العیػب فػي الرجػؿ أو المػرأة یثبػت  الخیار  :271مسألة 

 الدائـ والمنقطع. 
 فػي عیػوب كػؿّ  خػذ بهػذا الخیػار ة فػي األة العرفّیػالفورّیػ ر تعتبػ :271مسـألة 
ر  عمالػه أزیػد مػف المتعػارؼ، فمػو أّخػفي إ والمرأة، بمعنى عدـ التأخیر  مف الرجؿ
یكػف بحػّد  لػـ ذلػؾ فػ ف ر  فػي الفسػخ وعدمػه أو لغیػر مػف یستشػی حضور  النتظار 

اّل  لػـ انیًا فػي إعمػاؿ الخیػار عرفًا تو  یعدّ  ة مػف زمػف سػقط، والعبػرة بالفورّیػیسػقط وا 
بسػػػببه، فمػػػو كػػػاف جػػػاهاًل بالعیػػػب أو بثبػػػوت  العمػػػـ بثبػػػوت العیػػػب وثبػػػوت الخیػػػار 

لػه الفسػخ متػى عمػـ أو التفػت مػع مراعػاة  له أو غافاًل عنػه أو ناسػیًا جػاز  الخیار 
 ة. ة العرفیّ الفوریّ 

نػة عمػػى صػػاحبه وبالبیّ  قرار العیػػوب المػذكورة بػ مػف  یثبػػت كػؿّ  :272مسـألة 
ت العیػوب الباطنػة ، وتثبػفػي العػنفى قرار ، كمػا یثبػت بشػهادة رجمػیف عػادلیف حتّػإ

 ربع نسوة عادالت كما في نظائرها. لمنساء بشهادة أ
نػػة عي بیّ ف كػػاف لممػػدّ ا اختمفػػا فػػي ثبػػوت العیػػب وعدمػػه، فػػ إذ :273مســألة 
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اّل ُحكـ له  ف حكػـ لػه، وا   لى المنكر، ف ف حمؼ المنكػر ه الیمیف إطمب توجی فمه وا 
 فّ یحكػػـ عمیػػه، كمػػا أ لمحػػاكـ أف عي جػػاز   عمػػى المػػدّ یػػردّ  نكػػؿ عػػف الحمػػؼ ولػػـ
أو الحػاكـ  ف رّد المنكػر الحمؼ عمى المّدعي اسػتظهارًا، وا   لمحاكـ الوالیة عمى ردّ 

ؿ فػػي ف نكػػؿ حكػػـ عمیػػه كمػػا هػػو الحػػاعي فحمػػؼ حكػػـ لػػه، وا  الیمػػیف عمػػى المػػدّ 
 الدعاوى والمنازعات.  سائر 

ضػػػیت ف ر مػػػة، فػػػ حػػػد الطػػػرؽ المتقدّ إذا ثبػػػت عػػػنف الرجػػػؿ بأ :274مســـألة 
اّل جػػػػػاز  المػػػػػرأة بالصػػػػػبر   لػػػػػى الحػػػػػاكـ الشػػػػػرعيّ لهػػػػػا رفػػػػػع أمرهػػػػػا إ معػػػػػه فهػػػػػو، وا 

مػػه سػػنة كاممػػة مػػف حػػیف المرافعػػة، وبحكػػـ التأجیػػؿ السػػتخالص نفسػػها منػػه، فیؤجّ 
ثنػػاء هػػذ  كـ، فػػ ف وطئهػػا أو وطػػا غیرهػػا فػػي ألػػدى الحػػا  امتناعػػه مػػف الحضػػور

اّل المػػدّ  ورًا سػػقط ـ، فمػػو لػػـ تفسػػخ فػػكػػاف لهػػا الفسػػخ فػػورًا حسػػبما تقػػدّ  ة فػػال فسػػخ، وا 
ه لػػیس لهػػا ّنػػطمبػػت الفسػػخ بعػػد ذلػػؾ ف  َـّ ثُػػ ف تقػػیـ معػػهخیارهػػا، وكػػذا اذا رضػػیت أ

 ذلؾ. 
ذف الحػػػػػاكـ لمرجػػػػػؿ الفسػػػػػخ بعیػػػػػب المػػػػػرأة مػػػػػف دوف إ یجػػػػػوز  :275مســـــألة 

المػػػرأة  ، وكػػػذا المػػػرأة بعیػػػب الرجػػػؿ، نعػػػـ مػػػع ثبػػػوت العػػػنف إذا لػػػـ تػػػرَض لشػػػرعيّ ا
ه ّنػػمعػػه لزمهػػا الرجػػوع إلػػى الحػػاكـ، لكػػف مػػف جهػػة ضػػرب األجػػؿ حیػػث أ بالصػػبر 

د بالفسػخ جػؿ كػاف لهػا التفػرّ مػف جهػة نفػوذ فسػخها، فػ ذا ضػرب األ وظائفػه ال مف
 كـ. الوطء مف دوف مراجعة الحا ر ة وتعذّ عند انقضاء المدّ 

الػػزوج  فّ أ یفائیّ خّصػػاء األطّبػػإذا عمػػـ بشػػهادة أهػؿ الخبػػرة كاأل :276مســألة 
لػػى تمػػػاـ إ مػػرأة فسػػخ العقػػد مػػف دوف االنتظػػار یحػػّؽ لم بػػداً عمػػى الػػوطء أ یقػػدر  ال

 .  السنة
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واء وقػع مػف الػزوج أو الزوجػة، الفسػخ بالعیػب لػیس بطػالؽ سػ :277مسألة 
یحسػب مػف  فیه شروطه، فػال یعتبر  مه والب عمیه لواز تترتّ  ممه أحكامه والتش فال

مػف الحػیض والنفػاس  وّ فیػه الخمػ یعتبػر  مة المحتاجة إلى المحّمػؿ والالثالثة المحرّ 
 العدلیف.  حضور  وال

إف کػػاف  إذا فسػػخت المػػرأة بعیػػب الرجػػؿ اسػػتحّؽ تمػػاـ المهػػر  :278مســألة 
ف کاف قبمه لـ هػا تسػتحّؽ عمیػه فیػه تستحّؽ شیئًا إاّل فػي العػنف ف نّ  بعد الدخوؿ، وا 

 .   نصؼ المهر
ت ف كػػاف الفسػػخ بعػػػد الػػدخوؿ اسػػػتحقّ ذا فسػػخ الرجػػؿ بأحػػػد عیػػوب المػػرأة فػػػ ا  و 

صػغیرة أو یائسػة كمػػا فػي الطػػالؽ، ذا كانػػت  إاّل ة إوعمیهػا العػدّ  المػرأة تمػاـ المهػػر 
ف كاف الفسخ قبمه لـ  ة عمیها. عدّ  شیئًا وال تستحؽّ  وا 

 ،ف الحػػاؿ لمرجػػؿ بعػػد الػػدخوؿع التػػدلیس وتبػػیّ ا مػػّمػػیكػػف تػػدلیس، وأ هػػذا إذا لػػـ
ف كػػاف دفعػػه  تسػػتحؽّ  الفسػػخ لػػـ لِّس نفػػس المػػرأة واختػػار ف كػػاف المػػدفػػ  المهػػر، وا 
ف ، وا  لهػػا كمػػا مػػرّ  فعمیػػه تمػػاـ المهػػر  البقػػاء ف اختػػار دته، وا  لػػه اسػػتعا لیهػػا جػػاز إ

ولكػػف  بالػػدخوؿ عمػػى الػػزوج  ى یسػػتقرّ المسػػمّ  الزوجػػة فػػالمهر  كػػاف المػػدلِّس غیػػر 
 ف یرجع به عمى المدلِّس. یحّؽ له بعد دفعه إلیها أ

رادة التػػػزویج لتػػػدلیس بتوصػػػیؼ المػػػرأة لمرجػػػؿ عنػػػد إؽ ایتحّقػػػ :279مســـألة 
ذلػػػػؾ سػػػػببًا لغػػػػرور  وخداعػػػػه،  ار بالسػػػالمة مػػػػف العیػػػػب مػػػػع العمػػػػـ بػػػػه بحیػػػػث صػػػػ

كوت لسػیضػًا باقػه أتحقّ  الػزوج، والظػاهر  لمتػزویج أو لغیػر  ال ؽ باإلخبػار یتحقّ  فال
 السالمة منه.  قداـ الزوج بارتكاز عف بیاف العیب مع العمـ به وا  

هػو الػذي یسػند  مرجػوع عمیػه بػالمهر مف یكوف تدلیسػه موجبػًا ل :281مسألة 
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 خیهػػا الكبیػػر كأبیهػػا وجػػّدها وُأّمهػػا وأ أو العرفػػيّ  لیػػه التػػزویج، مػػف ولّیهػػا الشػػرعيّ إ

لػػیهـ وف لتزویجهػػا وترجػػع إویتصػػدّ عػػف رأیهػػـ  إاّل  تصػػدر  ف الهػػا وخالهػػا مّمػػوعمّ 
ة عالقػة وارتبػاط بهػا ف لػه شػدّ جانػب مّمػلعػادة، ومػثمهـ بعػض األفیه في العػرؼ وا

لیػه ة ویػركف إمورهػا المهّمػأُ عػف رأیػه ویكػوف هػو المرجػع فػي  إاّل  تصػدر  بحیث ال
لػػذي یػػراود عنػػد الطػػرفیف ویسػػعى ا جنبػػيّ األ یمحػػؽ بمػػف ذكػػر  ؽ بهػػا، بػػؿفیمػػا یتعّمػػ

بیػػػاف الجهػػػات ذات العالقػػػة بهػػػذا ى تالؼ فػػػي البػػػیف ویتػػػولّ وسػػػائؿ االئػػػیجػػػاد فػػػي إ
 .   مراأل

 العیػوب التػي مػّر  فػي غیػر  - التػدلیس یثبت في النكاح خیار  :281مسألة 

ف، سػواء حػد الػزوجیعمى عیب فػي أ ر عند التستّ  - العیب ه یثبت بسببها خیار نّ أ
عمیهػػا كالمحیػػة لممػػرأة، أو عنػػد  أو زیػػادة ة كػالعور صػػمیّ أكػاف نقصػػًا عػػف الخمقػػة األ

وجػػػػود لهػػػػا كالشػػػػرؼ والنسػػػػب والجمػػػػاؿ والبكػػػػارة  اإلیهػػػػاـ بوجػػػػود صػػػػفة كمػػػػاؿ ال
 ونحوها. 

فیمػا إذا كػاف عػدـ العیػب أو  ؽ التػدلیس الموجػب لمخیػار یتحّقػ :282مسألة 
وجػود صػفة الكمػاؿ مػذكورًا فػي العقػػد بنحػو االشػتراط أو التوصػیؼ، ویمحػؽ بهمػػا 

صػػػػػفًا راءتػػػػػه متّ جػػػػػة بصػػػػػفة الكمػػػػػاؿ أو عػػػػػدـ العیػػػػػب أو إالزو  توصػػػػػیؼ الػػػػػزوج أو
 ًا عمیه. یقاع العقد مبنیّ إ َـّ ثُ  بأحدهما قبؿ العقد عند الخطبة والمقاولة

د سػػكوت الزوجػػة وولّیهػػا مػػثاًل عػػف العیػػب مػػع اعتقػػاد الػػزوج ؽ بمجػػرّ یتحّقػػ وال
قػػد العیػػوب الموجبػػة لمخیػػار، وأولػػى بػػذلؾ سػػكوتهما عػػف ف عػػدـ وجػػود  فػػي غیػػر 

 صفة الكماؿ مع اعتقاد الزوج وجودها. 
ه مػػػف بنػػػػي فػػػػالف ّنػػػػإذا خطػػػب امػػػػرأة وطمػػػػب زواجهػػػا عمػػػػى أ :283مســــألة 
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ا ه مػػف غیػػرهـ كػػاف لهػػّنػػمػػة فبػػاف أحػػد الوجػػو  الثالثػػة المتقدّ جتػػه عمػػى ذلػػؾ بأفتزوّ 
ف كػػػاف قبمػػػه  فمهػػػا المهػػػر ف فسػػػخت التػػػدلیس، فػػػ  خیػػػار  إذا كػػػاف بعػػػد الػػػدخوؿ وا 

 شيء لها.  فال
مػػة فبانػػت حػػد الوجػػو  المتقدّ بأ هػػا بكػػر نّ ج امػػرأة عمػػى أإذا تػػزوّ  :284لة مســأ

جهػػػػا التػػػػدلیس، ولػػػػو تزوّ  كػػػاف لػػػػه خیػػػػار  - نػػػػةقرارهػػػػا أو بالبیّ ب  - بػػػًا قبػػػػؿ العقػػػػدثیّ 
ًا عمػػى ثبوتهػػا یقػػاع لمعقػػد مبنّیػػإ وصػػیؼ والت یكػػف اشػػتراط وال باعتقػػاد البكػػارة ولػػـ

 والها قبؿ العقد. ف ثبت ز یكف له الفسخ وا   فباف خالفها لـ
بػػًا ففسػػخ حیػػث یكػػوف لػػه فبانػػت ثیّ  هػػا بكػػر نّ جهػػا عمػػى أإذا تزوّ  :285مســألة 

ورجػػع بػػه  المهػػر   ف كػػاف بعػػد  اسػػتقرّ الفسػػخ، فػػ ف كػػاف قبػػؿ الػػدخوؿ فػػال مهػػر، وا  
البقػػاء أو لػػـ  شػػیئًا، واذا اختػػار  تسػػتحؽّ  س لػػـف كانػػت هػػي المػػدلِّ س، وا  عمػى المػػدلِّ 

صػورة اعتقػػاد البكػػارة مػػف دوف اشػػتراط أو توصػػیؼ أو  كمػػا فػػي - یكػف لػػه الفسػػخ
مثمهػػا بكػػرًا  ف یػنقص مػػف مهرهػػا بنسػػبة مػا بػػه التفػػاوت بػیف مهػػر كػػاف لػػه أ - بنػاء
ًا مثمهػػا بكػػرًا ثمػػانیف دینػػار  وكػػاف مهػػر  ى مائػػة دینػػار المسػػمّ  ذا كػػاف المهػػر بػًا، فػػ وثیّ 
یثبػت  روف دینػارًا، والربعهػا وهػو خمسػة وعشػ یف دینارًا یػنقص مػف المائػةًا ستّ وثّیب

 ذلؾ مف العیوب. األرش في غیر 

 اسعٮݧݑالالفصل 
 في المهر

ه المػػرأة بجعمػػه فػػي العقػػد، أو بتعیینػػه یضػػًا، وهػػو مػػا تسػػتحقّ ى الصػػداؽ أویسػػمّ 
 سیأتي تفصیمه.  بعد ، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه عمى ما
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هػػرًا بشػػرط أف یجعمػػه م ف یممكػػه المسػػمـ یصػػحّ مػػا یمكػػف أ كػػؿّ  :286مســألة 
حػػوط لزومػػًا، عینػػًا كػػاف أو دینػػًا، أو منفعػػة لعػػیف اًل عرفػػًا عمػػى األیكػػوف متمػػوّ  أف

ى حتّػػ جعمػػه منفعػة الحػػّر  أو حیػػواف أو نحوهػػا، ویصػحّ  أو عقػار  ممموكػة مػػف دار 
 صػػحّ یؿ، بػؿ عمػؿ محّمػ عمػؿ الػزوج نفسػه كتعمػیـ صػػنعة أو سػورة ونحػو  مػف كػػؿّ 

 ونحو .  التحجیر  واالنتقاؿ كحؽّ  ًا قاباًل لمنقؿًا مالیّ جعمه حقّ 
مػػػا تراضػػػى عمیػػػه  ة، فیصػػحّ فػػػي جانػػػب القّمػػػ لممهػػر  تقػػػدیر  ال :287مســـألة 

ف قػػّؿ مػػا ة كحّبػػ -  عمػػى مػػا مػػرّ  - ةة عػػف المالّیػػیخػػرج بسػػبب القّمػػ لػػـ الزوجػػاف وا 
بػه  یتجػاوز  ال أف لػه فػي جانػب الكثػرة، نعػـ یسػتحبّ  تقػدیر  مػف الحنطػة، وكػذا ال

السػنة وبػذؿ  مهػر  جعػؿ المهػر  راد التجاوز مائة درهـ، فمو أهو خمسالسّنة و  مهر 
 الزیادة. 

بمػػا یخػػرج عػػف اإلبهػػاـ والتردیػػد، فمػػو  مػػف تعیػػیف المهػػر  دَّ ُبػػ ال :288مســألة 
دوف العقػػد،  حػػد ثػػوبیف كػػذلؾ بطػػؿ المهػػر دًا أو خیاطػػة أحػػد الشػػیئیف مػػردّ أمهرهػػا أ

فیتصػػالحاف فػػي همػا قیمػػة قمّ د عمػػى أیزیػػ المثػػؿ إاّل أف كػاف لهػػا مػػع الػػدخوؿ مهػر و 
فػي البیػع  معمومػًا عمػى النحػو المعتبػر  یكوف المهػر  أف یعتبر  التفاوت، وال مقدار 

ف جهػؿ كیمهػػا أو وزنهػػا فیكفػػي مشػػاهدة عػیف حاضػػرة وا  وشػبهه مػػف المعاوضػات، 
ف برة مػػف الطعػػاـ وقطعػػة مػػف الػػذهب وطاقػػة مشػػاهدة مػػها أو ذرعهػػا كُصػػأو عػػدّ 

 مثاؿ ذلؾ. وأ اضرة مف الجوز القماش وصبرة ح
 صػػحّ  تعیػػیف ًا أو دارًا مػػف غیػػر خادمػػًا أو بیتػػ لػػو جعػػؿ المهػػر  :289مســألة 
حػػػاؿ الػػػزوجیف، ومػػػع االخػػػتالؼ بػػػیف  لػػػى الصػػػنؼ المتعػػػارؼ بمحػػػاظوینصػػػرؼ إ

كػػـ یجػػري هػػذا الححػػوط وجوبػػًا، و لقیمػػة یعطیهػػا الفػػرد الوسػػط عمػػى األفػػراد  فػػي اأ
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 .  أیضاً  مواؿف أنواع األالثالثة المذكورات م في غیر 
العقػػد والمهػػر،  صػػحّ  أو خنزیػػر  اف عمػػى خمػػر یّ ج الػػذمّ لػػو تػػزوّ  :291مســألة 

ف أسػمـ أحػدهما قبمػه بض فممزوجػة قیمتػه عنػد مسػتحمّ سمما قبؿ القػفمو أ ـ تمػز یه، وا 
 یضًا. القیمة أ

 ولهػػا بالػػدخوؿ مهػػر  العقػػد وبطػػؿ المهػػر  صػػحّ  أحػػدهما ج المسػػمـ عمػػ ٰ ولػػو تػػزوّ 

 التفاوت.  قیمة منه فیتصالحاف في مقدار  قؿّ ى أالمسمّ  یكوف المهر  اّل أفالمثؿ إ
ه خّؿ فباف خمػرًا بطػؿ نّ ف عمى أصدقها ما في ظرؼ معیّ إذا أ :291مسألة 

مثمهػػػػا  عمیػػػػه مهػػػػر   أو یثبػػػػتعمیػػػػه مثمػػػػه خػػػػاّلً  فیػػػػه قطعػػػػًا، وهػػػػؿ تسػػػػتحؽّ  المهػػػػر 
   ؿ.وّ األ والصحیح هو الوجه ،بالدخوؿ؟ وجهاف
مالػػه فبػػػاف خالفػػػه بطػػػؿ  أو شػػػیئًا باعتقػػػاد كونػػػه مػػػاؿ الغیػػر  المهػػػر ولػػو جعػػػؿ 

بدلػػه مػػف المثػػؿ أو مثمهػػا بالػدخوؿ أو  عمیػػه مهػػر  یضػػًا، وهػػؿ تسػتحؽّ فیػػه أ المهػر 
 الثاني.  والصحیح هو الوجه ،القیمة؟ وجهاف

العقػػػد الػػػدائـ، فمػػػو عقػػػد ة لػػػیس شػػػرطًا فػػػي صػػحّ  المهػػر  ذكػػػر  :292مســـألة 
جتُػػَؾ نفسػػي(، ف قالػت الزوجػػة لمػػزوج مػثاًل: )زوّ بػػأ - صػػالً ًا أمهػر  یػػذكر  عمیهػا ولػػـ

العقػد، بػؿ لػو  تي فالنػة(، فقػاؿ الػزوج: )قبمػت( صػحّ مَ كِّ وَ جُت ُمػأو قاؿ وكیمها: )زوّ 
، مهػػر(، فقػػاؿ: )قبمػػُت( صػػحّ  جتُػػَؾ نفسػػي بػػال)زوّ ف قالػػت: بػػأ حت بعػػدـ المهػػر صػػرّ 

البضػػػػع( ولممػػػػرأة التػػػػي  )تفػػػػویض : -  مهػػػػر یقػػػػاع العقػػػػد بػػػػالأي إل - ویقػػػػاؿ لهػػػػذا
َضة الُبضْ في عقدها مهر )مُ  یذكر  لـ  ع(. فوِّ

ف یتراضػػػیا بعػػػد العقػػػد عمػػػى أ جػػػاز  مهػػػر  إذا وقػػػع العقػػػد بػػػال :293مســـألة 
ف ذلػػػؾ مهػػػرًا منػػػه أو أكثػػػر، ویتعػػػیّ  المثػػػؿ أو أقػػػؿّ  مهػػػر  شػػػيء، سػػػواء أكػػػاف بقػػػدر 

 في العقد.  ویكوف كالمذكور 
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 تسػتحؽّ  فقػا عمػى تعیینػه بعػد  لػـیتّ  ولػـ مهر  إذا وقع العقد بال :294مسألة 
ف یعطیهػػػا شػػػػیئًا عمیػػػه أ قهػػػا حینئػػػٍذ فتسػػػػتحؽّ إذا طمّ  المػػػرأة قبػػػؿ الػػػدخوؿ شػػػػیئًا إاّل 

عسػػػػػار، ویقػػػػػاؿ لػػػػػذلؾ الشػػػػػيء: واإل والیسػػػػػار  الػػػػػه مػػػػػف الغنػػػػػى والفقػػػػػر بحسػػػػػب ح
 ال مهػػراً شػیئًا  تسػػتحؽّ  الطػػالؽ لػـ غیػر   ولػػو انفصػال قبػػؿ الػدخوؿ بػػأمرٍ  )المتعػة(،

ت عمیػػه بسػػبب ا لػػو دخػػؿ بهػػا اسػػتحقّ ّمػػوال متعػػة، وكػػذا لػػو مػػات أحػػدهما قبمػػه، وأ
 مثالها. أ الدخوؿ مهر 

مػورد یحكػـ بثبوتػه مالحظػػة  المثػؿ فػي كػؿّ  فػي مهػر  المعتبػر  :295مسـألة 
ة والعقػػؿ واألدب والشػػرؼ والبكػػارة والنجابػػة والعّفػػ حػػاؿ المػػرأة وصػػفاتها مػػف السػػفّ 

ي مػػا لػػه دخػػؿ فػػي العػػرؼ والعػػادة فػػ ها، بػػؿ یالحػػظ كػػؿّ ضػػدادوالجمػػاؿ والكمػػاؿ وأ
ذلػػػػؾ مػػػػف  قاربهػػػػا وعشػػػػیرتها وبمػػػػدها وغیػػػػر ونقصػػػػانه، فػػػػتالحظ أ ارتفػػػػاع المهػػػػر 

حػػاؿ الػزوج فػػي  کمػػا تالحػظباختالفهػا،  المهػػر  اتها التػي یختمػػؼ مقػدار خصوصػیّ 
 یضًا. ذلؾ أ

قػػدیر  ض تفػػي العقػػد فػػي الجممػػة ویفػػوّ  المهػػر  یػػذكر  أف یجػػوز  :296مســألة 
جُتَؾ نفسػي عمػى مػا تحكػـ، ف تقوؿ الزوجة مثاًل: )زوّ إلى أحد الزوجیف بأ وتعیینه

لیػػه ض إف كػػاف الحػػاكـ الػػذي فػػوّ المهػػر( فیقػػوؿ الرجػػؿ: )قبمػػُت(، فػػ  أو أحكػػـ مػػف
 بقػػدر  ر یتقػػدّ  یحكػػـ بمػػا یشػػاء ولػػـ لػػه أف فػػي العقػػد هػػو الػػزوج جػػاز  المهػػر  تقػػدیر 

   اًل.ة ماداـ متموّ قمّ في طرؼ ال في طرؼ الكثرة وال ال
دونػه  ف ومػاعػف حػّد معػیّ  نعـ إذا كاف التفویض منصرفًا ولو بحسػب االرتكػاز 

ف كػاف الحكػـ إ یجز  لـ ة لهػا تقػدیر  فػي طػرؼ القّمػ لػى الزوجػة جػاز تعیینه فیه، وا 
 - ةالسػنّ  یمضػي حكمهػا فیمػا زاد عمػى مهػر  ا في طرؼ الكثرة فالبما شاءت وأمّ 

 حوط وجوبًا. عمى األ - وهو خمسمائة درهـ
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وقبػػػؿ الػػػدخوؿ  هػػػر الم إذا مػػػات الحػػػاكـ قبػػػؿ الُحكػػػـ وتقػػػدیر  :297مســـألة 
المثؿ إف كاف الُحكػـ إلػى الػزوج،  مات بعد الدخوؿ فمها مهر  ففممزوجة المتعة وا  

 ة. السنّ  ف یكوف الثابت هو مهر یبعد أ ا إف كاف الُحكـ إلى الزوجة فالمّ وأ
اأُلخػػرى نكػػاح  مػػرأة نكػػاح امػػرأة ُأخػػرى ومهػػر ا إذا جعػػؿ مهػػر  :298مســألة 
ج تتػػزوّ  غار( وهػػو أفى بػػػ )نكػػاح الشِّػػولػػى بطػػؿ النكاحػػاف، وهػػذا مػػا یسػػمّ المػػرأة اخُ 

ف یكػػػو  واحػػدة منهمػػا نكػػاح اأُلخػػرى وال كػػؿّ  یكػػوف مهػػر  امرأتػػاف بػػرجمیف عمػػى أف
بنتػي، جتُػَؾ : )زوّ  خػریقػوؿ أحػد الػرجمیف لآ النكػاحیف، مثػؿ أف غیػر  بینهما مهر 

منهمػػػا نكػػػػاح  ختَػػػَؾ، ویكػػػوف صػػػداؽ كػػػؿ  َجِنػػػي بنتَػػػَؾ أو أُ تزوّ  أو ُأختػػػي، عمػػػى أف
 ختي، هكذا(. جُتَؾ بنتي، أو أُ : )قبمُت وزوّ  خرى( ویقوؿ اخخراألُ 

جػػػه اأُلخػػػرى ف یزوّ معمػػػوـ وشػػػرط عمیػػػه أ بمهػػػر  هما اخخػػػر حػػػداإج ا لػػػو زوّ ّمػػػوأ
ف یقػوؿ: ، مثػؿ أةشػروط الصػحّ   سػائر ر العقػداف مػع تػوفّ  یضًا صحّ معموـ أ بمهر 
َجِنػػي ُاختَػػػَؾ، أو ف ُتزوّ عمػػى أ ختػػي عمػػى صػػداؽ مائػػة دینػػار جتُػػَؾ بنتػػي، أو أُ )زوّ 

عمػػى مائػػة دینػػار(  جتُػػَؾ بنتػػي، أو ُأختػػي: )قبمػػُت وزوّ  بنتَػػؾ، هكػػذا( ویقػػوؿ اخخػػر
یقػػػػوؿ:  مهػػػرًا أصػػػػاًل مثػػػؿ أف یػػػػذكر  جػػػػه اأُلخػػػرى ولػػػـیزوّ  أفبػػػؿ وكػػػذا لػػػػو شػػػرط 

 ه یصػػحّ ّنػػجتُػػؾ بنتػػي( ف َجِنػػي بنتػػؾ( فقػػاؿ: )قبمػػُت وزوّ ف ُتزوّ بنتػػي عمػػى أ جتُػػؾَ )زوّ 
 كػػؿّ  تسػػتحؽّ  المهػػر  یػػذكر  ه لػػـّنػػالشػػروط، لكػػف حیػػث إ سػػائر  ر العقػػداف مػػع تػػوفّ 

 ـ. المثؿ بالدخوؿ كما تقدّ  منهما مهر 
یدفعػػه  ف التػػه أف وكػػاف مػف نیّ معػػیّ  ج امػػرأة عمػػى مهػر إذا تػزوّ  :299مســألة 

 .   العقد ووجب عمیه دفع المهر لیها صحّ إ
 رًا مػػف المهػػر جعػػؿ مقػػدا بػػأف ذا أشػػرؾ أباهػػا مػػثاًل فػػي المهػػر إ :311مســألة 
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تكػوف عشػػرة منهػػا  ، أو جعػؿ مهرهػػا عشػػریف مػثاًل عمػػى أفبیهػػالهػا ومقػػدارًا منػه أل
 شیئًا.  یستحؽّ  ا  لإب فالسمّ  بیها، سقط ماأل

تعطیػػػه شػػػیئًا مػػػف مهرهػػػا  ولكػػػف اشػػػترط عمیهػػػا أف شػػػركه فػػػي المهػػػر ی ولػػػو لػػػـ
ا لػو كػاف ّمػًا عمػى مهرهػا لشػرطها عمیػه ذلػؾ، وأصّح، وكذا لػو جعػؿ لػه شػیئًا زائػد

 یصّح.  ًا مف الزوج له فالبتدائیّ اشرطًا 
ه یأخػذ بعػض أقػارب البنػت ّنػما تعارؼ في بعض البالد مػف أ :311مسألة 
لسػػػاف بعػػػض بػػػػ  ى فػػػيوهػػػو المسػػػمّ  - ختهػػػا مػػػف الػػػزوج شػػػیئاً هػػػا أو أُ مّ كأبیهػػػا أو أُ 

یؤخػذ زائػدًا عمػى المهػر،  بػؿ هػو شػيء آخػر  مػف المهػر ءًا لػیس جػز  - بها( )شیر 
كمػػا إذا  - عطػػاؤ  وأخػػذ  بعنػػواف الجعالػػة بػػازاء عمػػؿ مبػػاحه إف كػػاف إوحكمػػه أّنػػ

ختػػه ویسػػعى فػػي رفػػع بعػػض ط فػػي البػػیف ویرضػػي أُ یتوّسػػ أعطػػى شػػیئًا لػػإخ ألف
ـ سػمطنة ه، بؿ في استحقاؽ القریػب لػه وعػدتیّ شكاؿ في جواز  وحمّ إ فال - الموانع

ف لـعالزوج عمى استرجاعه بعد إ طػاء عف كػاف إیكف بعنػواف الجعالػة فػ  طائه، وا 
رضػائه سػواء أكػاف  ف كػاف ألجػؿ جمػب خػاطر  وا  الزوج لمقریب بطیب نفػس منػه وا 

أخػذ  لمقریػب  از جػضا البنػت عمػى رضػا  ؼ ر ـ لتوقّ رضا  في نفسه مقصودًا له أ
 لمزوج استرجاعه ماداـ قائمًا بعینه.  یجوز  لكف
 فّ وكوف إعطائه مػف جهػة اسػتخالص البنػت حیػث إ ا مع عدـ رضا الزوجمّ وأ

 ویج بمػػػا بػػػذؿ لهػػػا مػػػف المهػػػر مػػػع رضػػػاها بػػػالتز  مػػػر القریػػػب مػػػانع مػػػف تمشػػػیة األ

 لمزوج الرجوع فیه باقیًا كاف أو تالفًا.  خذ  وأكمه، ویجوز فیحـر أ
اًل، ومػؤجّ  - أجػؿ أي بػال - ه حػااّلً كّمػ ؿ المهػر أف یجع یجوز  :312مسألة 

جػؿ ولػو ؿ مػف تعیػیف األفي المؤّجػ دَّ بُ  اًل، وال وبعضه مؤجّ ف یجعؿ بعضه حااّلً وأ
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جػؿ مبهمػًا ووضع الحمؿ ونحػو ذلػؾ، ولػو كػاف األ في الجممة مثؿ ورود المسافر 
 يَ ِغػػػًا ولَ یضػػػأ المهػػػر  مػػػا صػػػّح العقػػػد وصػػػحّ  مػػػا أو ورود مسػػػافر  تػػًا مثػػػؿ زمػػػافٍ حْ بَ 

 التأجیؿ. 
ى یجػػػب عمػػػى الػػزوج تسػػػمیـ المهػػػر، وهػػػو مضػػػموف عمیػػػه حتّػػػ :313مســـألة 

كػاف ضػامنًا لمثمػه  - تفػریط وال ولو مف دوف تعػد   - یسّممه، فمو تمؼ قبؿ تسمیمه
تخّیػػػرت بػػػیف  ، نعػػػـ لػػػو كػػػاف التمػػػؼ بفعػػػؿ أجنبػػػيّ ولقیمتػػػه فػػػي القیمػػػيّ  فػػػي المثمػػػيّ 

لػػػه  ى الػػػزوج جػػػاز ف كػػػاف لػػػو رجعػػػت عمػػػوا  الػػػزوج، الرجػػػوع عمیػػػه والرجػػػوع عمػػػى 
 .  جنبيّ الرجوع به عمى األ

نػًا فوجػدت بػه عیبػًا فػ ف رضػیت بػه فهػو صػدقها شػیئًا معیّ إذا أ :314مسألة 
اّل  ه مػف المثػؿ أو القیمػة، ولػیس لهػا إمسػاكه لها رّد  بالعیب والمطالبة ببدلػ کافوا 

 .  المثؿ مهر لى إ - مع الرّد والدخوؿ - الرجوع الیس لهباألرش، كما 
حوط وجوبػػػًا حػػػدث فػػػي الصػػػداؽ عیػػػب قبػػػؿ القػػػبض فػػػاألإذا  :315مســـألة 

 الصمح. 
 فممزوجة االمتناع مف التمكیف قبؿ قبضػه حااّلً  إذا كاف المهر  :316مسألة 

سػػػػها فمػػػػیس لهػػػػا نتػػػػه مػػػػف نفداء أـ ال، ولػػػػو مكّ نػػػػًا مػػػػف األسػػػػواء كػػػػاف الػػػػزوج متمكّ 
 - الً ه أو بعضػه مػؤجّ كّمػ لو كػاف المهػر  امّ االمتناع بعد ذلؾ ألجؿ أف تقبضه، وأ

ف حػّؿ األفمػیس لهػا االمتنػا - خػذت بعضػه الحػاؿوقػد أ جػؿ ولػـ ع مػف التمكػیف وا 
 بعد.  تقبض المهر 

امتناعها عف التمكػیف فیمػا إذا وطئهػا بتمكینػه  ما یسقط حؽّ نّ إ :317مسألة 
ف تمكینهػا عػف النػوـ ونحػو  أو كػا مف نفسها اختیارًا، فمو وطئها جبرًا أو فػي حػاؿ
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 ها في ذلؾ. یسقط حقّ  إكرا  مف جانب الزوج أوغیر  لـ
ؼ فیػػه بهبػػة ى بالعقػػد، فمهػػا التصػػرّ المسػػمّ  المػػرأة تممػػؾ المهػػر  :318مســألة 

 تهػػػػا لتمامػػػػه إاّل ممكیّ   تسػػػػتقرّ  ، نعػػػػـ اللػػػػو قبػػػػؿ القػػػػبضأو معاوضػػػػة أو غیرهمػػػػا و 
صػػبعه لػػة الػػزوج بكارتهػػا ب قیػػؿ: وفػػي حكػػـ الػػدخوؿ إزا - راً ُبػػاًل أو دُ بُ قُػػ - بالػدخوؿ

حوط وجوبػًا التصػػالح، وکػػذلؾ فیمػػا إذا إشػػكاؿ، فػػاأل ه محػؿّ مػف دوف رضػػاها ولكّنػػ
 ألزمها بمراجعة الطبیبة إلزالتها لعدـ تمّکنه مف الوطء بدوف ذلؾ. 

ى وبقػػػي المسػػػمّ  ؽ قبػػػؿ الػػػدخوؿ سػػػقط نصػػػؼ المهػػػر إذا طّمػػػ :319مســـألة 
ف كػػاف تػػه مػػف نصػػفه، وا  عػػه برئػػت ذمّ یكػػف قػػد دف نصػػفه، فػػ ف كػػاف دینػػًا عمیػػه ولػػـ

تركة بینػػه وبینهػػا، ولػػو كػػاف دفعػػه إلیهػػا اسػػتعاد نصػػفه إف كػػاف عینػػًا صػػارت مشػػ
ف كػػاف تالفػػػًا اسػػتعاد نصػػػؼ مثمػػه إ ف كػػػاف ه إًا ونصػػػؼ قیمتػػف كػػػاف مثمّیػػباقیػػًا، وا 

، وأ لى الغیػر وفي حكـ التمؼ نقمه إ ،اً قیمیّ  لػى ا لػو كػاف انتقالػه منهػا إّمػبناقػؿ الـز
صػػؼ العػػیف، رت: بػػیف الرجػػوع ودفػػع نتخّیػػ -  كػػالبیع بخیػػار - بناقػػؿ جػػائز یػر الغ

ف كاف األحػوط اسػتحبابًا هػو األ راد الػزوج ؿ فیمػا إذا أوّ وبیف دفع بدؿ النصؼ، وا 
 عیف ماله. 
بػػیف الفقهػػاء  إذا مػػات أحػػد الػػزوجیف قبػػؿ الػػدخوؿ فالمشػػهور  :311مســألة 

 فّ أ الصػػػػحیحة تمػػػػاـ المهػػػػر، ولكػػػػف حقاؽ المػػػػرأاسػػػػت)رضػػػػواف ا تعػػػػال  عمػػػػیهـ( 
ف كػاف  ؼ المهر الموت كالطالؽ یكوف سببًا لتنصی خصوصًا في مػوت المػرأة، وا 

 حوط استحبابًا التصالح خصوصًا في موت الرجؿ. األ
  رِ َبػػػػة وكِ الداّبػػػػ فِ مَ صػػػػؿ كِسػػػػمتّ  - إذا حصػػػػؿ لمصػػػػداؽ نمػػػػاء :311مســــألة 

و نصؼ قیمتػه وقػت تعیینػه مه أقها قبؿ الدخوؿ كاف له نصؼ مثطمّ  َـّ ثُ  - الشجرة
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كػػاف جمیعػػه لمزوجػػة  - تػػاج والمػػبفكالنِّ  - ا لػػو حصػػؿ لػػه نمػػاء منفصػػؿّمػػمهػػرًا، وأ
 صدقها حیوانػًا حػاماًل عمػى وجػه یػدخؿ الحمػؿلى الزوج، ولو أشيء منه إ یردّ  وال

 ف ولدته عندها. في الصداؽ كاف له النصؼ منهما وا  
قهػػػا قبػػػؿ الػػػدخوؿ كػػػاف لهػػػا طمّ  َـّ ثُػػػ صػػػدقها تعمػػػیـ صػػػنعةإذا أ :312مســـألة 

 جرة. ها قبؿ الطالؽ رجع عمیها بنصؼ األجرة تعمیمها، ولو كاف قد عّممنصؼ أ
قهػػػا قبػػػؿ الػػػدخوؿ رجػػػع عمیهػػػا طمّ  َـّ ثُػػػ برأتػػػه مػػػف الصػػػداؽلػػػو أ :313مســـألة 

وبنصػؼ  بنصفه، ولو كاف عینًا ووهبتها لػه رجػع عمیهػا بنصػؼ مثمهػا فػي المثمػيّ 
 .  قیمتها في القیميّ 

هػػا قبػػؿ الػػدخوؿ رجػػع قطمّ  َـّ عطاهػػا عوضػػًا عػػف المهػػر ثُػػإذا أ :314ألة مســ
 بنصؼ العوض.  ال بنصؼ المهر 

هػػا قبػػؿ الػػدخوؿ قطمّ  َـّ ثُػػ برأتػػه مػػف نصػفهدینػػًا وأ لػػو كػاف المهػػر  :315مســألة 
، ولػػػو كػػػاف عینػػػًا ووهبتػػػه بشػػػيءٍ  حػػػدهما عمػػػى اخخػػػر یرجػػػع أ كػػػاف لػػػه البػػػاقي ولػػػـ

اف البػػاقي بینهمػػا ویرجػػع عمیهػػا بنصػػؼ مثػػؿ الموهػػوب نػػًا كػػنصػػفها مشػػاعًا أو معیّ 
 أو نصؼ قیمته. 

قهػػا قبػػؿ الػػدخوؿ ففػػي عػػود الػػزوج فطمّ  غیػػر  ع بػػالمهر إذا تبػػرّ  :316مســألة 
 حوط وجوبًا التصالح بینهما. ع أو إلى الزوج إشكاؿ فاأللى المتبرّ النصؼ إ

 صػػؼ المهػػر ه یبقػػى لهػػا نّنػػـ أقهػػا قبػػؿ الػػدخوؿ فقػػد تقػػدّ إذا طمّ  :317مســألة 

أو  عػف النصػػؼ البػاقي كػػاّلً  تعػػؼُ  نصػؼ اخخػػر، ولكػف هػػذا فیمػا إذا لػـویسػقط ال
اّل فیكوف الساقط أ  مف النصؼ.  كثر بعضًا، وا 

وكیمهػػا ب ولها مػػف طػػرؼ األذلػػؾ ألبیهػػا وجػػدّ  لممػػرأة العفػػو یجػػوز  مػػا یجػػوز وك
وط وجوبػػًا العفػػو عػػف الجمیػػع واألحػػ ب والجػدّ لػػإ یجػػوز  الػذي وّلتػػه أمرهػػا، لكػػف ال
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وكالتػه عنهػا  ا الوكیػؿ فیتبػع حػدّ صؿ العفو ومقػدار ، وأّمػیراعیا مصمحتها في أ فأ
 في ذلؾ. 

ة الػػػػزوج یصػػػػّح العفػػػػو عنػػػػه دینػػػػًا عمػػػػى ذّمػػػػ إذا كػػػػاف المهػػػػر  :318مســــألة 
هبتػػػه لػػػه إاّل إذا قصػػػد بهػػػا اإلسػػػقاط  برائػػػه منػػػه، وال یصػػػحّ تػػػه وا  سػػػقاطه عػػػف ذمّ ب 

العفػو عنػه  یصػحّ  عینًا فال المهر ا لو كاف مّ لقبوؿ، وأیحتاج إلى ا براًء والفیكوف إ
 لى القبوؿ والقبض. ا  فیحتاج إبهبته وتممیكه إیّ  إاّل 

 كراههػػػا كػػػاف عمیػػػه مهػػػر الػػػزوج بكػػػارة المػػػرأة ب  ا أزاؿ غیػػػر إذ :319مســـألة 

 مثمها بكرًا سواء أزالها بالوطء أـ بغیر . 
سػػواء  - المػرأة عمػػى مػر إذا كػػاف الػوطء لشػبهة بػػأف اشػتبه األ :321مسـألة 

فػػرؽ بػػػیف  المثػػػؿ مػػف غیػػر  ف لهػػا مهػػر كػػا - أكػػاف الػػواطىء عالمػػًا بالحػػػاؿ أـ ال
المسػػػّم  أقػػّؿ مػػػف  نعػػػـ إذا کػػاف المهػػر بعقػػد،  یكػػوف الػػوطء بعقػػػد باطػػؿ أو ال أف

لػػػو كانػػػػت المثػػػػؿ فػػػاألحوط لزومػػػػًا التصػػػالح فػػػػي مػػػا بػػػػه التفػػػاوت بینهمػػػػا، و  مهػػػر 
االشػػػتبا  مػػػف طػػػرؼ الػػػواطىء فقػػػط ف كػػػاف الحػػػاؿ بػػػأالموطػػػوءة بالشػػػبهة عالمػػػة ب

 لها.  مهر  فال
العقػد یكف لػه مػاؿ حػیف  لـ صغیرًا ف ف ب أو الجدّ إذا زّوج األ :321مسألة 
ف كػػاف لػػه مػاؿ فػػ ف ضػمنه مػػف زّوجػه كػػاف عمیػػه  كػاف المهػػر  عمػى مػػف زّوجػه، وا 
ف مثػػؿ أو ال یضػػمنه كػػاف فػػي مػػاؿ الطفػػؿ إذا لػػـ یكػػف أزیػػد مػػف مهػػر  لػػـ أیضػػًا، وا 

اّل  مصػػػمحة فػػػي تزویجػػػه بػػػأكثر كانػػػت   ؼ ثبػػػوت المهػػػر وتوّقػػػ العقػػػد صػػػحّ  منػػػه، وا 

 ثبػػت عمیػػه مهػػر  یجػػز  لػػـ فػػ ف ،ى فػػي مػػاؿ الطفػػؿ عمػػى إجازتػػه بعػػد البمػػوغالمسػػمّ 

 المثؿ. 
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 بمػ  الصػغیر  َـّ ثُػ الػذي كػاف عمیػه المهر  ب أو الجدّ إذا دفع األ :322مسألة 

 ب أو الجػػػدّ إلػػػى الولػػػد أو إلػػػى األ لمهػػػر قبػػػؿ الػػػدخوؿ، ففػػػي عػػػود نصػػػؼ ا فطّمػػػؽ
 التصالح بیف الطرفیف. وجوبًا حوط ، فاألوجهاف

ؽ الػدخوؿ وعدمػػه، إذا اختمػؼ الزوجػػاف بعػدما طّمقهػا فػػي تحّقػ :323مسـألة 
كمػػا  -  ف كػػاف قولهػػا موافقػػًا لمظػػاهرالػػزوج ذلػػؾ، فػػ  قػػه وأنكػػر فاّدعػػت الزوجػػة تحقّ 
 ّي منهمػػا عػف الػػدخوؿأو غیػر  أل شػػرعيّ  ة مػف دوف وجػػود مػانعإذا عاشػا معػًا مػػدّ 

اّل  -  كاف القوؿ قوؿ الزوج بیمینه.  فالقوؿ قولها بیمینها، وا 
 - نػة عمیػهف كانػت لػه بیّ دـ إنػة عمػى العػقامػة البیّ وله أف یدفع الیمیف عػف نفسػه ب 

فتشػػهد  - عى عمیػػه عػػف یمینػػهنػػة المػػدّ غنػػاء بیّ إمػػف الصػػحیح عمػػى مػػا هػػو بنػػاًء 
أو نحػػو ، أو تشػػهد عمػػى بقػػاء  لتالقػػي بینهمػػا بعػػد العقػػد لسػػفر نػػة عمػػى عػػدـ االبیّ 

اًل وفػػرض المنافػػاة بینػػه وبػػیف بقائهػػا كمػػا هػػو عػػت الػػدخوؿ قُػػبُ بكارتهػػا فیمػػا إذا ادّ 
 الغالب. 

 عتػػه الزوجػػة وأنكػػر فادّ  صػػؿ المهػػر إذا اختمػػؼ الزوجػػاف فػػي أ :324مســألة 
لقوؿ قولػه بیمینػه، وكػذا إذا نػة فػایكف لهػا بیّ  الزوج، ف ف كاف ذلؾ قبؿ الدخوؿ ولـ

 عػػت عمیػػه مهػػر دّ ا إذا االمثػػؿ، وأّمػػ عػػت عمیػػه أزیػػد مػف مهػػر كػاف بعػػد الػػدخوؿ وادّ 

نػػػة عمػػػى ف یقػػػیـ الػػزوح البیّ منػػه فػػػالقوؿ قولهػػػا بیمینهػػا، إاّل أ قػػػؿّ المثػػؿ أو مػػػا هػػو أ
نػة حكػػـ لػػه قػػاـ البیّ بػػه ونحػو ذلػػؾ فػ ف أ یػػر ؿ الغلیهػػا أو عفوهػا عنػػه أو تكّفػأدائػه إ

ف نكمت عف الحمؼ ولػـوا     عمػى تػردّ  اّل فمه عمیها الیمیف، ف ف حمفت حكـ لها، وا 
عي الحمػػؼ عمػػى المػػدّ  یػػردّ  لػػه أف فّ یحكػػـ عمیهػػا، كمػػا أ لمحػػاكـ أف عي جػػاز المػػدّ 

ها الحاكـ عمیػه فحمػؼ حكػـ ت الزوجة الیمیف عمى الزوج أو ردّ ف ردّ استظهارًا، ف 
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 ف نكؿ حكـ عمیه. ا  له، و 
واختمفػػا فػػػي مقػػدار  كػػػاف القػػػوؿ  صػػؿ المهػػػر توافقػػػا عمػػػى أإذا  :325مســألة 
ة، وكػػػػذا إذا إذا أثبتػػػت الزوجػػػة دعواهػػػػا بػػػالموازیف الشػػػرعیّ  بیمینػػػػه إاّل قػػػوؿ الػػػزوج 

 فّ الػػزوج فػػ  مهػػرًا لهػػا وأنكػػر  - أو بسػػتاف كػػدار  - عیػػافعػػت كػػوف عػػیف مػػف األادّ 
 نة. القوؿ قوله بیمینه وعمیها البیّ 

ه حػػػػاّؿ ّنػػػلتعجیػػػؿ والتأجیػػػؿ، فقالػػػػت المػػػرأة: إا ختمفػػػا فػػػػيإذا ا :326مســـألة 
نهػا، وكػذا لػو نػة كػاف القػوؿ قولهػا بیمیتكف بیّ  ولـ ،ؿه مؤجّ نّ معّجؿ، وقاؿ الزوج: إ

 ه سنتاف. نّ عى أه سنة وادّ نّ عت أدّ اختمفا في زیادة األجؿ، كما إذا ا
ا نػػة، فػػالقوؿ قولهػػبیّ  عػػى تسػػمیمه والوادّ  إذا توافقػػا عمػػى المهػػر  :327مســألة 

 بیمینها. 
اختمفػا فػي كونػه هبػة أو صػػداقًا،  َـّ ثُػػ مهرهػا لیهػا قػدر إذا دفػع إ :328مسـألة 

عي الهبػػة هػػو الػػزوج یقصػػد مػػف وراء عي الصػػداؽ هػػي الزوجػػة ومػػدّ ف كػػاف مػػدّ فػػ 
ف كػػػاف مػػػّدعي بعینػػػه فػػػالقوؿ قولهػػػا بیمینهػػػا، وا   ذلػػؾ اسػػػترجاع المػػػاؿ لبقائػػػه قائمػػػاً 

یبعد اندراجه في بػاب التػداعي،  الزوجة فالهبة هي عي الالصداؽ هو الزوج ومدّ 
 لى الزوج. ف ف تحالفا حكـ برجوع الماؿ إ

یكػف  لػـ فػي بػاب التػداعي فیمػا إذا المذكور ما یندرج المورد إنّ  :329مسألة 
اّل  ظػػػاهر ة مخالفػػػًا لمقػػػوؿ أحػػػدهما خاّصػػػ ّدـ قػػػوؿ قػػػ بمقتضػػػى العػػػرؼ والعػػػادة، وا 

عطائػػه تػػه ونوعػػه وزمػػاف إیّ حیػػث كمّ یكػػف المػػاؿ مػػف  خصػػمه بیمینػػه، كمػػا إذا لػػـ
عي ـ حینئػػػػٍذ قػػػػوؿ الػػػػزوج المػػػػدّ ه یقػػػػدّ ّنػػػػحظػػػػة حػػػػاؿ الػػػػزوجیف مناسػػػػبًا لمهبػػػػة ف ومال

 لمصداؽ بیمینه. 



مػػػیف فػػػي جممػػػة مػػػف مػػػف تقػػػدیـ قػػػوؿ الػػػزوج أو الزوجػػػة مػػػع الی وكػػػذلؾ مػػػا مػػػّر 
اّل  مػػا هػػػو فیمػػا إذا لػػػـنّ المسػػائؿ السػػػابقة إ قػػػوؿ قػػػّدـ  یكػػػف قولػػه مخالفػػػًا لمظػػاهر، وا 

اّؿ تمػػاـ مهرهػػػا حػػػ فّ عػػػت الزوجػػػة أدّ یكػػػف كػػػذلؾ، كمػػا إذا ا مه بیمینػػػه إذا لػػـخصػػ
عػػى دّ اًل فػػي العػرؼ والعػػادة، وایجعػؿ مثمػػه مهػػرًا معّجػ معّجػؿ وكػػاف مبمغػًا كبیػػرًا ال

 ـ حینئٍذ قوله بیمینه. ه یقدّ نّ منه ف  جیؿ الموافؽ لهما في مقدار الزوج التأ

 كاحتكميل في الشروط المذكورة في الن
شػػػرط سػػػائ ،  یشػػػترط فػػػي ضػػػمف عقػػػد النكػػػاح كػػػؿّ  أف یجػػػوز  :331مســـألة 

ر  فػه أو تعػذّ العقػود، لكػف تخمّ  ویجب عمى المشروط عمیه الوفاء به كما فػي سػائر 
تقػوـ بخدمػة البیػت أو شػرطت  لممشروط له، فمو شرط عمیها أف خیار یوجب ال ال

ء ؼ عػف الوفػافػت أو تخّمػف یعّیف لها خادمة تعینها في شػؤوف البیػت، فتخمّ عمیه أ
 ف أثـ المتخّمؼ. وا   یوجب ذلؾ الخیار  بالشرط، لـ

نعـ لػو كػاف الشػرط وجػود صػفة فػي أحػد الػزوجیف مثػؿ كػوف الزوجػة بػاكرة أو 
 التدلیس.  ـ في خیار أوجب الخیار، كما تقدّ  ف خالفهًا فتبیّ كوف الزوج هاشمیّ 

اشػػترطت المػػرأة  كػػأف - إذا اشػػترط مػػا یخػػالؼ مقتضػػى العقػػد :331مســألة 
بطػػؿ العقػػد  - االسػػتمتاع بهػػا مطمقػػاً  یكػػوف لمػػزوج حػػؽّ  ال قطػػاع أففػػي عقػػد االن
 والشرط معًا. 

الطػػالؽ  یكػػوف أمػػر  خػػالؼ المشػػروع كػػأف اشػػترطت المػػرأة أفولػػو اشػػترط مػػا ی
ا مػػػف النفقػػة والمقاربػػة ونحػػػو تهضػػرَّ  یعطػػي الػػػزوج حػػؽّ  ال والجمػػاع بیػػدها، أو أف

 لعقد. بطؿ الشرط وصّح اذلؾ 
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وامػًا وال انقطاعػًا ال في عقػد النكػاح د اشتراط الخیار  یجوز  ال :332مسألة 
 ـ. لمزوجة، فمو شرطا  بطؿ الشرط وصّح العقد كما تقدّ  لمزوج وال

الػزوج فػي عقػد النكػاح أو فػي غیػر  إذا اشترطت الزوجة عمى  :333مسألة 
ج صػػػّح ولكػػػف لػػػو تػػػزوّ ج عمیهػػػا صػػػّح الشػػػرط ویمػػػـز الػػػزوج العمػػػؿ بػػػه، یتػػػزوّ  ال أف

 ف كاف آثمًا. زواجه وا  
تكػػػوف وكیمػػػة عػػػف الػػػزوج فػػػي  تشػػػترط الزوجػػػة أف أف یجػػػوز  :334مســـألة 

یػؿ أو جریمػػة موجبػػة طو  نػػة مػف سػػفر ا مطمقػػًا أو فػي حػػاالت معیّ طػالؽ نفسػػها إّمػ
، فتكػػوف وكیمػػة فػػي طػػالؽ نفسػػها نفاقػػه عمیهػػا شػػهرًا ونحػػو ذلػػؾلحبسػػه أو عػػدـ إ

 قت نفسها صّح طالقها. ذا طمّ یمكنه عزلها، ف  وال
ها لػػػـز یفتّضػػػ ال یطأهػػػا أو أف ال ا اشػػػترطت فػػػي العقػػػد أفإذ :335مســـألة 
ـ الػػوطء مػػف حیػث مخالفػػة الشػػرط ، فمػو خػػالؼ حػر ى فػي النكػػاح الػػدائـالشػرط حتّػػ

 .   یمحقه حكـ الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلؾ جاز ولـ
ف غیػر  في بمد معػیّ  یسكنها في بمدها أو إذا اشترطت عمیه أف :336مسألة 

 تسقطه.  ص یمزمه العمؿ بالشرط ما لـأو في منزؿ مخصو 
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 العاشرالفصل 
 في الحقوق الزوجّية 

حقوقػػػػًا بعضػػػػها واجػػػػب  مػػػػف الػػػزوجیف عمػػػػى اخخػػػػر  لكػػػػؿ   فّ إ :337مســــألة 
 اـ ثالثة: ، والواجب منها عمى أقسوبعضها مستحبّ 

مػػف نفسػػها لممقاربػػة  نػػهف تمكّ الػػزوج عمػػى الزوجػػة، وهػػو أ حػػؽّ  :لوّ القســم األ 
تمنعػػه  وقػػت شػػاء وال يّ عات الثابتػػة لػػه بمقتضػػى العقػػد فػػي أسػػتمتاوغیرهػػا مػػف اال

ذا كػاف ذلػؾ ذنػه إتخػرج مػف بیتهػا مػف دوف إ ال ، وأیضًا أفشرعيّ  لعذر  عنها إاّل 
 ستمتاع بها بؿ مطمقًا. منافیًا لحّقه في اال

أقربائهػػػػا وعیػػػػادة یػػػػأذف لزوجتػػػػه فػػػػي زیػػػػارة  ینبغػػػػي لمرجػػػػؿ أف :338مســــألة 
مػػا یقتضػػیه  مقػػدار ب یجػػب عمیػػه ذلػػؾبػػؿ  ،رضػػاهـ وتشػػییع جنػػائزهـ ونحػػو ذلػػؾم

، ولػػػیس لػػػه منعهػػػا مػػػف الخػػػروج إذا كػػػاف لمقیػػػاـ بفعػػػؿ واجػػػب اإلمسػػاؾ بػػػالمعروؼ
 عمیها. 

الخػػػروج مػػػف  غیػػػر  - فعػػػاؿاأل یحػػػـر عمػػػى الزوجػػػة سػػػائر  ال :339مســـألة 
 ستمتاع منها. نافیًا لحّقه في االیكوف م إذف الزوج إاّل أف بغیر  - البیت

زوجػػة خدمػػػة البیػػت وحوائجػػه التػػػي الػػػزوج عمػػى ال یسػػتحؽّ  ال :341مســألة 
سػػػتمتاع مػػف الكػػػنس أو الخیاطػػة أو الطػػػبخ أو تنظیػػؼ المالبػػػس أو باالؽ تتعّمػػ ال

ف كاف یستحبّ  ،ى سقي الماء وتمهید الفراشذلؾ حتّ  غیر   تقوـ بذلؾ.  لها أف وا 
الغػذاء والمبػاس ینفؽ عمیهػا ب الزوجة عمى الزوج، وهو أف حؽّ  :القسم الثاني
تحتػػػاج إلیػػػه بحسػػػب حالهػػػا بالقیػػػاس إلیػػػه عمػػػى مػػػا سػػػیأتي  مػػػا والمسػػػكف وسػػػائر 
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، یؤذیهػػػػػػػػا أو یظممهػػػػػػػػا أو یشاكسػػػػػػػػها مػػػػػػػػف دوف وجػػػػػػػػه شػػػػػػػػرعيّ  ال تفصػػػػػػػػیمه، وأف
وال هػػػػػػي مطّمقػػػػػػة، یهجرهػػػػػػا رأسػػػػػػًا ویجعمهػػػػػػا كالمعّمقػػػػػػة ال هػػػػػػي ذات بعػػػػػػؿ  ال وأف
 عمى ما تقّدـ في المسألة التاسعة.  شهر ؾ مقاربتها أزید مف أربعة أیتر  ال وأف

 شػػػهر إلػػػى أربعػػػة أ عمػػػى الصػػػبر  تقػػػدر  إذا كانػػػت الزوجػػػة ال :341مســـألة 

یواقعهػا فػاألحوط وجوبػًا المبػادرة إلػى  ؼ الزوج وقوعها في الحراـ إذا لػـبحیث خا
 ربعة أو طالقها وتخمیة سبیمها. مواقعتها قبؿ تماـ األ

ي بیتوتػػة ـ( أْسػػمػػف الػػزوجیف عمػػى اخخػر، وهػػو )القَ  كػؿّ  حػػؽّ  :لقســم الثالــثا
 أربػػػع لیػػاٍؿ عمػػى مػػا سػػیأتي تفصػػیمه، فهػػذا حػػػؽّ  الػػزوج عنػػد زوجتػػه لیمػػة مػػف كػػؿّ 

بػه ویجػب عمیػه اإلجابػة، ولػو  ا مطالبػة اخخػر منهمػ لكؿ   مشترؾ لمزوجیف، یجوز 
 ة بكػػػؿ  حقػػػوؽ المختّصػػػمطالبتػػػه وتركػػػه، بخػػػالؼ ال حػػػدهما كػػػاف لآخػػػر أسػػػقطه أ

نفػؽ، یجب عمیهػا القبػوؿ لػو أ لمزوجة یسقط ب سقاطها وال منهما، فالنفقة مثاًل حؽّ 
نػت یجػب عمیػه القبػوؿ لػو مكّ  لػه التخّمػي عنػه وال لمػزوج یجػوز  والتمكیف مثاًل حؽّ 
 ـ. سْ القَ  الزوجة بخالؼ حؽّ 

یمػة یجػب ل إذا كاف لمرجؿ زوجتاف أو أزیػد فبػات عنػد إحػداهفّ  :342مسألة 
 طػاؼ عمػیهفّ  ذا كػّف أربػع وبػات عنػد إحػداهفّ یبیت عند غیرها أیضًا، فػ  عمیه أف

 عمى بعض.  یفّضؿ بعضهفّ  لیمة وال منهفّ  في أربع لیاٍؿ لكؿ  
ذا كانػت عنػػد  ثػػالث فػػ  یبیػػت عنػػد  لیمػػة یجػػب عمیػػه أف ذا بػػات عنػػد إحػػداهفّ وا 

 رابعة. بالمیمة ال حداهفّ ؿ إیفضّ  خرییف في لیمتیف وله أفاألُ 
ما فػػي لیمػػة لزمػػه المبیػػت فػػي لیمػػة حػػداهذا كانػػت عنػػد  زوجتػػاف وبػػات عنػػد إوا  

ولمثانیة لیمة واحػدة، وبعػد  حداهما ثالث لیاؿیجعؿ إل ُأخرى عند اأُلخرى، وله أف
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 ف شاء شرع فیه عمى النحو المتقّدـ. شاء ترؾ المبیت عند الجمیع وا   فذلؾ إ
ّنػػه إذا كانػػت عنػػد  زوجػػة أعػػال  عمػػیهـ( بػػیف الفقهػػاء )رضػػواف ا ت والمشػػهور 

ذا كانػت عنػد  زوجػات  واحدة كانت لها في كؿِّ  أربػع لیػاؿ لیمػة ولػه ثػالث لیػاؿ، وا 
ذا كانػػت عنػد  أربػػع كانػػت أربػع لیػػاؿ، فػ  فػػي كػػؿّ  دة یجػػب عمیػه القسػػـ بیػنهفّ متعػدّ 
وهكػذا،  ر تمػاـ الػدو وا   یجب عمیه االبتػداء ب حػداهفّ  الدور  ذا تَـّ لیمة، ف  منهفّ  لكؿ  

ذا كانػت لػه زوجتػاف فمهمػا لیمتػاف  فمیس له لیمة بؿ یكوف جمیػع لیالیػه لزوجاتػه، وا 
ذا كانػت لػه ثػالث زوجػات كانػت لهػفّ  مف كؿّ  ثػالث لیػاؿ  أربع لیاؿ ولیمتاف له، وا 

مػف واحػدة  خصوصػًا فػي األكثػر اسػتحبابًا ؿ بهذا القوؿ أحػوط والفاضؿ له، والعم
 صًا في الواحدة. ما تقّدـ خصو   المختار ولكف

ـ هػػػػو مػػػػا ذكرنػػػػا  مػػػػف المبیػػػػػت ْسػػػػػالواجػػػػب مػػػػف القَ  المقػػػػدار  :343مســــألة 
المتعارؼ ویختمؼ ذلػؾ بػاختالؼ األشػخاص  بالمقدار  یبقى عندها في لیمتها أفب

یمزمػػػه مضػػػػاجعتها فػػػػي الفػػػػراش  یمزمػػػػه مواقعتهػػػػا فػػػي لیمتهػػػػا، وهػػػػؿ واألحػػػواؿ، وال
ؼ معطیػًا لهػا وجهػه بعػض الوقػت أـ ال؟ ینػاـ قریبػًا منهػا عمػى النحػو المتعػار  بأف

یخمػو عػف إشػكاؿ  ه الذلػؾ ولكّنػبیف الفقهاء )رضواف ا تعال  عمیهـ(  المشهور 
 حوط وجوبًا. هو األف كاف وا  

ع بهػا هػذا وجوب المبیت بالزوجة الدائمة فمیس لممتمتّ  یختّص  :344مسألة 
 .   كثرسواء أكانت واحدة أـ أ الحؽّ 

لػى زوجهػا بعػوض تهػب حّقهػا فػي المبیػت إ زوجػة أفلم یجػوز  :345مسألة 
قبػؿ صػرؼ لیمتػه فیمػا یشػاء،  فبیف القبػوؿ وعدمػه، فػ  ف له الخیار أو بدونه فیكو 

 لها بقبولها.  الحؽّ  تهب لیمتها لضّرتها برضى الزوج فیصیر  فولها أ



المبیػػت لمصػػغیرة وال لممجنونػػة حػػاؿ جنونهػػا وال  یثبػػت حػػؽّ  ال :346مســألة 
 ولیس له قضاء.  ویسقط بالسفر  لمناشزة،

ب ؿ عرسػػػها بسػػػبع لیػػػاؿ، والثّیػػػأوّ  تخصػػػیص البكػػػر  یسػػػتحبّ  :347مســـألة 
یقضػػػػي تمػػػػؾ المیػػػػالي  یػػػه أفیجػػػػب عم بػػػػذلؾ عمػػػى غیرهمػػػػا، وال الفبػػػثالث تتفّضػػػػ

 لنسائه السابقات. 
بتػػداء بػػأّي فػػي القسػػمة بػػیف نسػػائه كػػاف لػػه اال راد الشػػروعإذا أ :348مســألة 

ف  منهفّ   التعییف بالقرعة.  استحباباً  حوطكاف األولى واألشاء وا 
تفػات وطالقػة لالتسػویة بػیف الزوجػات فػي اإلنفػاؽ واال تستحبّ  :349مسألة 

 لیمة عند صاحبتها. یكوف في صبیحة كؿّ  الوجه والمواقعة وأف

 الفصل الحادي عشر
 والشقاق أحكام النشوز في 

 ف مف الزوج: مف الزوجة، وقد یكو  قد یكوف النشوز  :351مسألة 
ؽ بخروجهػػا عػػف طاعػػة الػػزوج الواجبػػة عمیهػػا، وذلػػؾ الزوجػػة فیتحّقػػ ا نشػػوز ّمػػأ

رات زالػة المنّفػه مف االستمتاع بها، ویدخؿ في ذلػؾ عػدـ إا یستحقّ بعدـ تمكینه ممّ 
لتػػذاذ منهػػا، بػػؿ وتػػرؾ التنظیػػؼ والتػػزییف مػػع اقتضػػاء الػػزوج ع واالة لمتمتّػػالمضػػادّ 

ؽ بتػػرؾ طاعتػػه فیمػػا لػػیس یتحّقػػ ا مػػف دوف إذنػه، وال، وكػػذا بخروجهػػا مػػف بیتهػػلهػا
 .   ا مرّ واجبًا عمیها كخدمة البیت ونحوها ممّ 

مػػػف حقوقهػػػا الواجبػػػة عمیػػػه، كتػػػرؾ ؽ بمنػػػع الزوجػػػة الػػػزوج فیتحّقػػػ ا نشػػػوز ّمػػػوأ
یػػػذائها ة، أو إنفػػاؽ عمیهػػػا، أو تػػػرؾ المبیػػػت عنػػػدها فػػي لیمتهػػػا، أو هجرهػػػا بػػػالمرّ اإل
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 .  شرعيّ  ر ومشاكستها مف دوف مبرّ 
تمكػػػػیف الػػػػزوج مػػػػف نفسػػػػها مطمقػػػػًا  إذا امتنعػػػػت الزوجػػػػة مػػػػف :351مســــألة 

ذا امتنعػػػت مػػػف ا إّمػػػ، وأجػػػت مػػػف عنػػػد  أـ الالنفقػػػة عمیػػػه، سػػػواء خر  تسػػػتحؽّ  لػػػـ
 ؿ شػػرعًا، أو خرجػػػت مػػف بیتهػػا بغیػػػر مقبػػو  حیػػػاف ال لعػػذر التمكػػیف فػػي بعػػض األ

 تسػػػتحؽّ  هػػػا النّ أیهـ( عمػػػتعػػػال  بػػػیف الفقهػػػاء )رضػػػواف ا  إذنػػػه كػػػذلؾ فالمشػػػهور 
یسػػقط  فػػال ا المهػػر ّمػػالنفقػػة أیضػػًا، ولكػػف األحػػوط وجوبػػًا عػػدـ سػػقوطها بػػذلؾ، وأ

 شكاؿ. إ بال بالنشوز 
هػا فػي الزوجة في النفقة یسػقط بػه حقّ  حؽّ  كما یسقط بالنشوز  :352مسألة 

 ذا الحػاؿ كػذلؾ مادامػت ناشػزة فػ  أیضًا، ویسػتمرّ  شهر أربعة أ ـ والمواقعة كؿّ سْ القَ 
 ستحقاؽ. رجعت وتابت رجع اال

ى إلرجاعهػػػا إلػػػى یتصػػػدّ  لمػػػزوج أف إذا نشػػػزت الزوجػػػة جػػػاز  :353مســـألة 
ا في المضػجع إذا احتمػؿ ینفع الوعظ هجره لـ ها أّواًل ف فظَ عِ یَ  طاعته، وذلؾ بأف

ا كػاف یشػاركها فیػه حػّوؿ إلیهػا ظهػر  فػي الفػراش، أو یعتػزؿ فراشػها إذیُ  نفعه، كػأف
ػػؿ معػػه رجوعهػػا ربها إذا كػػاف یُ لػػه ضػػ یضػػًا جػػاز ذلػػؾ أ ر یػػؤثّ  ـلػػ فمػػف قبػػؿ، فػػ  ؤمِّ

یحتمػػؿ معػػه التػػأثیر،  مقػػدار  قػػؿّ منػػه عمػػى أ عػػة وتػػرؾ النشػػوز، ویقتصػػر لػػى الطاإ
اّل یجوزالزیػػػ فػػػال إلػػػى األقػػػوى فػػػاألقوى  جتػػػدرّ  ادة عمیػػػه مػػػع حصػػػوؿ الغػػػرض بػػػه، وا 
یكػوف  حمػرار ، والػالـز أفاأو سػوداد بػدنها اًا فػي ر یًا وال شػدیدًا مػؤثّ مِ دْ یكف ُمػ لـ ما

نتقػػػاـ، ولػػػو حصػػػؿ بالضػػػرب جنایػػػة وجػػػب ي واالصػػػالح ال التشػػػفّ ذلػػػؾ بقصػػػد اإل
 .  الُغـر

ذا لػػػـ عمػػػى نشػػػوزها فمػػػیس لمػػػزوج  صػػػّرتوأ جػػػراءات المتقّدمػػػةتنفػػػع معهػػػا اإل وا 
 - لػػه فعمػػه یجػػوز  ال ًا ك یعادهػػا بمػػاسػػواء أكػػاف قولّیػػ جػػراًء آخػػر ها إیّتخػػذ ضػػدّ  أف
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ؾ رْ ًا كَفػػأو كػػاف فعمّیػ - لػػه كػالطالؽ أو التػػزویج عمیهػا یجػوز  اد بمػػابخػالؼ اإلیعػ
لػى الحػاكـ لػه رفػع أمػر  إ ذلؾ، نعـ یجػوز  ها أو غیر شعرها أو حبس ذنها أو جّر أُ 

 ونحو .  لیمزمها بما یرا  مناسبًا كالتعزیر  الشرعيّ 
ا مهػالزوج عمى زوجته بمنعهػا حقوقهػا الواجبػة عمیػه ف إذا نشز  :354مسألة 

 لػػى الحػػاكـ الشػػرعيّ ینفػع فمهػػا رفػػع أمرهػا إ لػػـ المطالبػة بهػػا ووعظػػه وتحػذیر ، فػػ ف
 ي عمیه. ضربه والتعدّ  ولیس لها هجر  وال

ة لهػػػا مػػػػع إذا امتنػػػع الػػػزوج عػػػف بػػػػذؿ نفقػػػة زوجتػػػه المسػػػتحقّ  :355مســـألة 
لػػى لهػػا رفػػع أمرهػػا إ تأخػػذها مػػف مالػػه بػػدوف إذنػػه، ویجػػوز  لهػػا أف مطالبتهػػا جػػاز 

لػى إ تهػذا وال ذاؾ واضػطرّ  ر یتیّسػ لػـ إلجبار  عمى اإلنفاؽ، فػ ف ـ الشرعيّ الحاك
طاعتػػػػه حػػػػاؿ اشػػػػتغالها بتمػػػػؾ یجػػػػب عمیهػػػػا إ خػػػػاذ وسػػػػیمة لتحصػػػػیؿ معاشػػػػها لػػػػـاتّ 

تمػػؾ الحػػاؿ أـ ال؟ فیػػه  قػػه فػػي غیػػر الوسػػیمة، وهػػؿ لهػػا االمتنػػاع عػػف القیػػاـ بحقو 
 یترؾ.  إشكاؿ، واالحتیاط ال

فػػاؽ مػػع قدرتػػه عمیػػه فرفعػػت الزوجػػة نوج عػػف اإللػػز إذا امتنػػع ا :356مســألة 
ا اإلنفػاؽ أو ّمػ، أبمغه الحاكـ بمزوـ أحد األمریف عمیػه: إلى الحاكـ الشرعيّ أمرها إ

ولػػو ببیػػع  - نفػػاؽ عمیهػا مػػف مالػهیمكػف اإل الطػالؽ، فػػ ف امتنػع عػػف األمػریف ولػػـ
قهػا بطمبهػا، یطمّ  لمحػاكـ أف إجبار  عمػى الطػالؽ جػاز  وال - ؼ عمیهعقار  إذا توقّ 

ذا كػػػاف الػػػزوج غیػػػر  مػػػى زوجتػػػه وجػػػب عمیػػػه طالقهػػػا إذا نفػػػاؽ ععمػػػى اإل قػػػادر  وا 
لػػػى الحػػػػاكـ ترفػػػع أمرهػػػػا إ لهػػػا أف یفعػػػؿ جػػػػاز  لػػػػـ معػػػه، فػػػ ذا بالصػػػػبر  تػػػرَض  لػػػـ

جبػػار  عمیػػه طّمقهػػا الحػػاكـ، إ ر ف امتنػػع وتعػػذّ الػػزوج بػػالطالؽ، فػػ  فیػػأمر  الشػػرعيّ 
والغائػػػب  بػػػیف الحاضػػػر  فػػػرؽ فیمػػػا ذكػػػر  والالطػػػالؽ بائنػػػًا فػػػي الصػػػورتیف،  ویقػػػع
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 .  هوسیأتي حكـ المفقود في محمّ 
عمػى زوجتػه أو كػاف عػاجزًا عػف  نفػاؽإذا امتنع الػزوج عػف اإل :357مسألة 

 - ى لمحػػػاكـ الشػػػرعيّ یتسػػػنّ  ال لكػػػي ؛اإلنفػػػاؽ عمیهػػػا فتعّمػػػد إخفػػػاء موضػػػع اقامتػػػه
 بػة المتقّدمػة،جػراءات المترتّ خذ بشأنه اإلیتّ  أف - لیهفیما إذا رفعت الزوجة أمرها إ

 ر یقوـ بطػالؽ زوجتػه تمبیػة لطمبهػا فیمػا إذا تعػذّ  لمحاكـ أف یجوز ففي هذ  الحالة 

 .  ـ الطالؽ مف اإلبالغ وغیر یتقدّ  عمیه تنفیذ ما
ارت كالمعّمقػػػة ال هػػػي ذات ًا فصػػػّیػػػزوجتػػػه هجػػػرًا كمّ  إذا هجػػػر  :358مســـألة 

، فُیمػـز الػزوج بأحػد لػى الحػاكـ الشػرعيّ إلهػا رفػع أمرهػا  ، جػاز قةهي مطمّ  زوج وال
ف مػػػف ا العػػػدوؿ عػػػف هجرهػػػا وجعمهػػػا كالمعّمقػػػة، أو تسػػػریحها لتػػػتمكّ ّمػػػمػػػریف: إاأل

 بعػد اسػتنفاد كػػؿّ  - لمحػاكـ ذا امتنػع منهمػا جمیعػًا جػػاز الػزواج مػف رجػؿ آخػر، فػػ 
 یطّمقها بطمبها ذلؾ.  أف - مكنهلو أى الحبس جبار  حتّ الوسائؿ المشروعة إل

بػػیف  فػػرؽ فیمػا ذكػػر  ًا حسػػب اخػتالؼ المػػوارد، والالطػػالؽ بائنػًا أو رجعّیػػ ویقػع
 بذؿ الزوج نفقتها وعدمه. 

لى زوجتػه كمػا لػو كػاف عمى العود إ قادر  ا كاف الزوج غیر إذ :359مسألة 
اختیػػار ، فهػػؿ یجػػب عمیػػه  قػػة بغیػػر ة طویمػػة فصػػارت كالمعمّ محكومػػًا بػػالحبس مػػدّ 

أـ ال؟ فیػه  مع بػذؿ الػزوج نفقتهػا عمى هذا الحاؿ صبر الب ترَض  یطّمقها إذا لـ أف
طػالؽ، ولكػف إذا امتنػع فعمیهػا ستجابة لطمبها فػي الإشكاؿ، فاألحوط وجوبًا له اال

 ى یفرج ا تعالى عنه. حتّ  نتظار اال
، وجػػه شػػرعيّ  إذا كػػاف الػػزوج یػػؤذي زوجتػػه ویشاكسػػها بغیػػر  :361مســألة 

مزمػػػػه یػػػػذاء والظمػػػـ ویُ اإلشػػػرعي لیمنعػػػػه مػػػف لػػػى الحػػػػاكـ اللهػػػػا رفػػػع أمرهػػػػا إ جػػػاز 
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اّل عػػػػّزر  یػػػػرا ،  بمػػػػا - مػػػػع اإلمکػػػػاف - بالمعاشػػػػرة معهػػػػا بػػػػالمعروؼ، فػػػػ ف نفػػػػع وا 
جبػػار  یمكػػف إ ضػػًا كػػاف لهػا المطالبػػة بػػالطالؽ، فػ ف امتنػػع منػػه ولػـیینفػع أ لػػـ فػ ف

 .  عمیه طّمقها الحاكـ الشرعيّ 
ـّ بطالقهػػا الوا إذا تػػرؾ الػػزوج بعػػض حقوقهػػا غیػػر  :361مســألة  جبػػة، أو هػػ

ـّ بػػػػالتزویج عمیهػػػػا، فبػػػػذلت لػػػػه مػػػػااًل أو بعػػػػض حقوقهػػػػا  لكراهتػػػه لهػػػػا مػػػػثاًل، أو هػػػػ
ا لػػو تػػرؾ بعػػػض ّمػػة اسػػتمالة لػػه صػػّح وحػػّؿ لػػه ذلػػؾ، وأـ أو نفقػػْسػػالواجبػػة مػػف قَ 

ـ بمػا تػرؾ ذلؾ فبذلت مػااًل لیقػو  حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتـ وغیر 
ص مػف یػد  حػـر عمیػه مػا بػذلت، قها فػتخمتها أو لیطمّ ذیّ ف أمف حّقها أو لیمسؾ ع

ف  .  لى البذؿیكف مف قصد  إلجاؤها إ لـ وا 
مف الزوجیف ومنافرة وشقاؽ بیف الطرفیف بعػث  إذا وقع نشوز  :362مسألة 
صػالح لإ - مػف جانػب الزوجػة حكمػًا مػف جانػب الػزوج وآخػر  - فیْ مَ كَ الحاكـ حَ 

 مف الجمع أو الفراؽ ب ذنهما كما یأتي.  ورفع الشقاؽ بما رأیا  صالحاً 
وفیما هو السبب والعّمػة لحصػوؿ  ویجب عمیهما البحث واالجتهاد في حالهما،

عمیػػه رأیهمػػا وحكمػػا بػػه نفػػذ   مػػا اسػػتقرّ مرهمػػا فكمّ یسػػعیاف فػػي أ َـّ ثُػػ الشػػقاؽ بینهمػػا،
سػػائغًا، كمػػا لػػو شػػرطا عمػػى  عمػػى الػػزوجیف ویمػػـز عمیهمػػا الرضػػا بػػه بشػػرط كونػػه

مسػػػكف مخصػػػوص أو عنػػػػد  أو فػػػي یسػػػكف الزوجػػػة فػػػي البمػػػد الفالنػػػيّ  وج أفالػػػز 
تسػكف  ُأّمػه أو ُأختػه ولػو فػي بیػت منفػرد أو ال یسكف معها في الػدار  أبویها أو ال

ّؿ الحػا مػه بػالمهر تؤجّ  واحدة ونحو ذلؾ، أو شرطا عمیها أف  ّرتها في دارمعها ضُ 
 ، بخػػالؼ مػػا إذا كػػاف غیػػر عمیػػه مػػا قبضػػته قرضػػًا ونحػػو ذلػػؾ جػػؿ أو تػػردّ إلػػى أ

 ـ أو نفقة أو غیرهما. سْ سائ  كما إذا شرطا عمیه ترؾ بعض حقوؽ الضّرة مف قَ 
 - بفدیػػػػػة أو بػػػػػدونها - إذا اجتمػػػػػع الحكمػػػػػاف عمػػػػػى التفریػػػػػؽ :363مســـــألة 
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جمعػػا  ف شػػاءامػػا إهإذا شػػرطا عمیهمػػا حػػیف بعثهمػػا بأنّ  ینفػػذ حكمهمػػا بػػذلؾ إاّل  لػػـ
 یریداف ذلؾ.  ماما في الطالؽ وبذؿ الفدیة حینهف شاءا فّرقا، أو استأذناوا  

ف وقوعػػػػه عنػػػػد اجتمػػػػاع مػػػػ دَّ ُبػػػػ بػػػػالطالؽ فػػػػال یكػػػػوف إاّل  التفریػػػػؽ ال فّ وحیػػػػث إ
 ذلؾ.  العدلیف وغیر  یواقعها فیه وعند حضور  لـ یقع في طهر  الشرائط، بأف
أهػػػػػؿ الطػػػػػرفیف،  مػػػػػاف مػػػػػفكَ یكػػػػػوف الحَ  أفوجوبػػػػػًا األحػػػػػوط  :364مســـــألة 

یكػػف  یكػػف لهمػػا أهػػؿ أو لػػـ لػػـ مػػف أهمػػه وحكػػـ مػػف أهمهػػا، فػػ فیكػػوف حكػػـ  بػػأف
 یكػػوف مػػف جانػػب كػػػؿ   أف یعتبػػر  ف مػػف غیػػرهـ، والتعػػیّ  مػػر أهمهمػػا أهػػاًل لهػػذا األ

 ف. زید تعیّ واحد، بؿ لو اقتضت المصمحة بعث أ منهما حكـ
فقػػا ى یتّ ف حتّػػیْ رَ ف آَخػػیْ َمػػكَ مػػاف بعػػث الحػػاكـ حَ كَ إذا اختمػػؼ الحَ  :365مســألة 

 شيء.  عمى
صػالح، فمػف حسػنت ة وقصد اإلخالص النیّ ینبغي لمحكمیف إ :366مسألة 

( فػي هػذا جػّؿ شػأنه)لػى ذلػؾ قولػه ته فیما تحػّرا  أصػمح ا مسػعا ، كمػا یرشػد إنیّ 
حَ ݦݦݦݦالصْ إ اݢݢݧݧݧݧݧݧݧٰٰ ݧݧݧݧݧݧݧدٖ  یرِ یُ  فْ إِ ﴿المقاـ   . ﴾امٰ هُ نَ یْ بَ  اُ  ؽِ فِّ وَ ًا یُ ٰٰ

 ي عشرالثانالفصل 
 والدفي أحكام األ 

 یمحؽ ولد المرأة بزوجها في العقد الدائـ والمنقطع بشروط:  :367مسألة 
 دخولػػػه بهػػػػا مػػػػع العمػػػػـ بػػػاإلنزاؿ أو احتمالػػػػه، أو اإلنػػػػزاؿ عمػػػػى ظػػػػاهر  :لوّ األ 

نبوبػػة ریف ودخػػوؿ مائػػه فػػي فرجهػػا بطریقػػة ُأخػػرى كاألمػػا مػػع انتفػػاء األّمػػالفػػرج، وأ
یتػػرؾ  فػػال شػػكاؿ،حػػاؽ الولػػد بػػه إمهػػا مػػف مائػػه ففػػي إلونحوهػػا، واحتمػػاؿ كػػوف حم

 مراعاة مقتض  االحتیاط في ذلؾ.
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ؽ الػػدخوؿ أو مػػا بحكمػػه إلػػى زمػػف مػػف حػػیف تحّقػػ شػػهر ة أمضػػّي سػػتّ  :الثــاني
مػػف ذلػػؾ الحػػیف  ة أشػػهر مػػف سػػتّ  قػػؿّ كامػػؿ أل جػػاءت المػػرأة بولػػد حػػي   الػػوالدة، فمػػو

 یمحؽ بالزوج. لـ
فمػػو غػػاب  ،ةقمرّیػػسػػنة ة الحمػػؿ وهػػو قصػػى مػػدّ عػػف أ عػػدـ التجػػاوز  :الثالــث

 یمحؽ به.  مف سنة وولدت بعدها لـ عنها زوجها أو اعتزلها أكثر 
لػػه  یجػػوز  الولػػد بػػالزوج وال قػػت الشػػروط الثالثػػة لحػػؽإذا تحقّ  :368مســألة 

ینتفػػي عنػػه لػػو  همهػػا بػػالفجور، والا لػػو اتّ فجػػورًا فضػػاًل عّمػػ ف وطئهػػا آخػػر نفیػػه وا  
ا كػػاف العقػػد منقطعػػًا وجػػاءت بخػػالؼ مػػا إذ عػػاف،بالم نفػػا  إف كػػاف العقػػد دائمػػًا إاّل 

له نفیه لكف لو نفا  ینتفي منػه ظػاهرًا مػف  یجز  لـ فّنه وا  بولد أمكف إلحاقه به، ف 
 لعاف لكف عمیه الیمیف مع دعواها أو دعوى الولد النسب.  غیر 

لػػه نفػػي  یجػػز  إذا عػػزؿ عػػف زوجتػػه أثنػػاء الجمػػاع وحممػػت لػػـ :369مســألة 
ه، أو احتمػاؿ تنّبػ قبػؿ النػزع مػف غیػر  زؿ مػع احتمػاؿ سػبؽ المنػيّ الولد لمكػاف العػ

ج، یػػالرى وحصػػوؿ المقػػاح بػػه عنػػد العػػود إلػػى اإلبقػػاء شػػيء مػػف المنػػّي فػػي المجػػ
د مػف یتأّكػ أف جػامع مػف غیػر  َـّ ثُػ نػزؿ قبػؿ الػدخوؿویمحؽ بالعزؿ في ذلؾ ما إذا أ

 المجرى منه تمامًا.  وخموّ  ث اخلة بالمنيّ عدـ تموّ 
نفیػػه عػػف نفسػػه مػػع  الحكػػـ بمحػػوؽ الولػػد بػػالزوج وعػػدـ جػػواز  :371ة مســأل

ا مػػػػع ّمػػػواحتمػػػاؿ كونػػػه منػػػه، وأ بصػػػورة الشػػػؾّ  ؽ الشػػػروط المتقّدمػػػة یخػػػتّص تحّقػػػ
ة مػػف طریػػؽ فحػػص الػػدـ أو غیػػر  مػػف الطػػرؽ العممّیػػ - حصػػوؿ العمػػـ لػػه بخالفػػه

 یعمؿ بمقتضى عممه.  فعمیه أف - الحدیثة
ؽ الػدخوؿ الموجػب إللحػاؽ الولػد جاف فػي تحّقػإذا اختمؼ الزو  :371مسألة 
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فػػي  أو اختمفػا وج،نكػر  الػػز فاّدعتػػه المػرأة لیمحػػؽ الولػد بػػه وأبحكمػػه وعدمػه،  أو مػا
ة مػػػع أو اختمفػػػا فػػػي المػػػدّ  هػػػا أتػػػت بػػػه مػػػف خػػػارج،نّ والدتػػػه فنفاهػػػا الػػػزوج واّدعػػػى أ

 شػهر ة أو ما بحكمه والوالدة، فاّدعى والدتهػا لػدوف سػتّ فاؽ في أصؿ الدخوؿ أاالتّ 

ولػػه بیمینػػه، ولػػو اّدعػػى والدتػػه ألزیػػد مػػف أقصػػى واّدعػػت هػػي خالفػػه كػػاف القػػوؿ ق
 ینتفػػػي عنػػػػه إاّل  لهػػػا بیمینهػػػا ویمحػػػؽ بػػػه الولػػػد والنكػػػرت هػػػي فػػػالقوؿ قو الحمػػػؿ وأ
 بالمعاف. 

أتػت بولػد،  َـّ ثُػ جػتت وتزوّ ؽ زوجته المػدخوؿ بهػا فاعتػدّ لو طمّ  :372مسألة 
ة مػف سػتّ  قػؿّ كمػا إذا ولدتػه أل - ؿوّ مكف لحوقه بػاألیمكف لحوقه بالثاني وأ لـ ف ف
قصػػى الحمػػؿ مػػف وطء عػػف أ تجػػاوز  لثػػاني ولتمامهػػا مػػف غیػػر مػػف وطء ا شػػهر أ
ف وقوعػػه فػػي العػػّدة ف بػػذلؾ بطػػالف نكػػاح الثػػاني لتبػػیّ ؿ، ویتبػػیّ وّ فهػػو لػػإ - ؿوّ ألا

 .  عم  تفصیؿ تقّدـ اهایّ دًا لوطئه إوتحـر عمیه مؤبّ 
ف انعكس األ كػأف ولدتػه ألزیػد  - ؿوّ بأف أمكف لحوقه بالثاني دوف األ -  مروا 

 قصػػػى مػػػف وطء الثػػػانياأل الحمػػػؿ إلػػػ  قػػػؿّ ؿ وألوّ الحمػػػؿ مػػػف وطء األ مػػػف أكثػػػر 
بأف ولدته ألزیػد مػف أقصػى  - یمكف لحوقه بأحدهما ـل فوا          لحؽ بالثاني،

   .نهماانتفى م - مف وطء الثاني شهر ة أمف ستّ  قؿّ ؿ وألوّ الحمؿ مف وطء األ
مػف وطء الثػاني ودوف  شػهر ة أف كانت والدته لسػتّ بأ - ف أمكف لحوقه بهماوا  

 فهو لمثاني.  - ّوؿأقصى الحمؿ مف وطء األ
أتػت  َـّ ثُ  ة لشبهةالرجعیّ  في عّدتها غیر  لو طّمقها فوطئها آخر  :373مسألة 

في الصورة  فّ أ األربع المتقّدمة إاّل  بعد العّدة فتجيء فیه الصور  جبولد فهو كالتزوّ 
وجهػػػػیف وهمػػػػا: المحػػػػوؽ  - منهمػػػػا مكػػػػف المحػػػػوؽ بكػػػػؿ  مػػػػا إذا أ وهػػػػي - خیػػػػرةاأل

 الثاني.  الصحیح هو الوجهوالقرعة بینهما و  باألخیر 
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ة ووطئهػػا ة أو انتهػت المػدّ ع بهػا إذا وهبهػػا زوجهػا المػدّ وهكػذا الحػاؿ فػي المتمتّػ
 شبهة في عّدتها. ل الغیر 

ة منػه فوطئهػا ة زوج أو فػي العػّدة الرجعّیػإذا كانػت فػي عصػم :374مسألة 
یمحػػػؽ بػػػه،  قػػػه بأحػػػدهما دوف اخخػػػر مكػػػف لحو أتػػػت بولػػػد، فػػػ ف أ َـّ ثُػػػ شػػػبهةل آخػػػر 
ف ف أ لػػػـ وا  قػػػرع منهمػػػا أ مكػػػف لحوقػػػه بكػػػؿ  یمكػػػف المحػػػوؽ بهمػػػا انتفػػػى عنهمػػػا، وا 

 بینهما ویعمؿ بما تقتضیه القرعة. 
لشػػبهة  عػػّدة الغیػػر  يامػػرأة لیسػػت بػػذات بعػػؿ وال فػػ إذا وطػػا :375مســألة 

مكػف مػف واحػد وأ وقه به یمحؽ به ولػو وطئهػا لشػبهة أكثػر مكف لحوجاءت بولد وأ
 قرع بینهـ. منهـ أ لحوقه بكؿ  

وجیف أو لػػػػزوج واحػػػػد ولػػػػدیف واشػػػػتبه إذا ولػػػػدت زوجتػػػػاف لػػػػز  :376مســــألة 
 عمؿ بالقرعة.  حدهما باخخر أ

قّدمػة ونظائرهػا فیمػا إذا المت لػى القرعػة فػي المػواردما یرجػع إنّ إ :377مسألة 
مهػػػا نػػػة ال تتخمّ ة بیّ لػػػى طریقػػػة عممّیػػػالرجوع إشػػػكاؿ واالشػػػتبا  بػػػرفػػػع اإل ر یتیّسػػػ لػػػـ
ة الحدیثػة ّیػكما یقاؿ ذلؾ بشػأف بعػض الفحوصػات الطبّ  - ةجتهادات الشخصیّ اال

اّل لـ - ها عنهامف خموّ   لى العمؿ بالقرعة. تصؿ النوبة إ وا 
شػػبهة فحممػػت منػػه وولػػدت كػػاف الولػػد ولػػد ة جنبّیػػإذا وطػػا األ :378مســألة 

ذا كاف لها زوج رجعت   عتداد مف وطئها شبهة. إلیه بعد االحالؿ، وا 
شػػرعًا مػػع جهػػؿ  المسػػتحؽّ  المػػراد بػػوطء الشػػبهة الػػوطء غیػػر  :379مســألة 

دًا كمػا یكػوف متػردّ  ال رًا بشػرط أفـ مقّصػبذلؾ سػواء أكػاف جػاهاًل قاصػرًا أ االواط
 (.  ٖٜ) ـ ذلؾ في المسألةتقدّ 

الرجػػػؿ زوجتػػػه فسػػػاحقت بكػػػرًا فحممػػػت یمحػػػؽ الولػػػد  إذا وطػػػا :381مســـألة 
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الجمػػػد كمػػػا  الزوجػػػة الػػرجـ والبكػػػر  بصػػاحب النطفػػػة كمػػػا یمحػػؽ بػػػالبكر، وتسػػػتحؽّ 
 إذا ذهبت بكارتها بالوالدة.  البكر  ه، وعمى الزوجة مهر سیأتي في محمّ 

هػػا أثمػػت ویمحػػؽ فػػي فرج جنبػػيّ رجػػؿ أ دخمػػت المػػرأة منػػيّ إذا أ :381مســألة 
لصػػاحب  یجػػز  نثػػى لػػـأُ كمػػا یمحػػؽ بػػالمرأة، فػػ ذا كػػاف الولػػد  الولػػد بصػػاحب المنػػيّ 

جهػػا فػػي فرجهػػا فحممػػت منػػه زو  دخمػػت منػػيّ وكػػذا الحكػػـ لػػو أ ،ج بهػػاالتػػزوّ  المنػػيّ 
 ثـ عمیها في ذلؾ. ولكف ال أ

ج تػػزوّ  َـّ إذا زنػػى بػػامرأة لیسػػت بػػذات بعػػؿ وال فػػي عػػّدة الغیػػر ثُػػ :382مســألة 
ولػو  ه مػف الحػالؿ،الولػد مػف الحػالؿ أو الحػراـ یحكػـ بأّنػ فّ یعمػـ أ ا فولػدت ولػـبهػ

ّمػػه ج بأُ ف تػزوّ یتوارثػاف وا   نػػه وولػدت كػاف الولػػد ولػد حػراـ فػػالزنػى بػامرأة فحممػت م
 بعد الحمؿ. 
د مػػػف ولػػػد الزنػػػى إذا كػػػاف مػػػف وطء مشػػػروع فهػػػو ولػػػد المتوّلػػػ :383مســـألة 

 حالؿ. 
ف كػػػػاف مػػػػف سػػػػفاح إاّل فیمػػػػا إذا إسػػػػقاط  یجػػػػوز  ال :384مســــألة  الحمػػػػؿ وا 

أو کػاف یتسػّبب فػي وقوعهػػا  وجػود  عمػى نفسػها مػف اسػػتمرار  ر الضػر  ـّ خافػت األُ 
تمجػه الػروح،  لػـ إسػقاطه مػا لهػا حینئػذٍ  ّنػه یجػوز ، ف یتحّمؿ عػادة حرج بال  ال في
والحػرج  حتّػ  فػي حػالتي الضػرر  -اإلسػقاط  یجػوز  ا بعد ولوج الروح فیػه فػالمّ وأ

ذا أسػػػقطت األُ  - عمػػػ  األحػػػوط لزومػػػاً  حممهػػػا وجبػػػت عمیهػػػا دیتػػػه، وكػػػذا لػػػو  ـّ وا 
الدیػػة ومػػف تكػػوف  وسػػیأتي بیػػاف مقػػدار ، أسػػقطه األب أو شػػخص ثالػػث كالطبیػػب

 .(ٔ)اتوالدی ه مف كتاب اإلرثله في محمّ 
                                                        

 .(715) و (713) ص األّول الجزء ّحظی 37 المسألٌ( المساُل مستحدثات) فً ذکرت وقد (ط)
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المعػػّدة  لممػػرأة اسػػتعماؿ مػػا یمنػػع الحمػػؿ مػػف العقػػاقیر  یجػػوز  :385مســألة 
وج بػػه یمحػػؽ بهػػا ضػػررًا بمیغػػًا بػػال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف رضػػا الػػز  ال أفلػػذلؾ بشػػرط 

حكػاـ تحدیػد النسػؿ فػي رسػالة مسػتحدثات المسػائؿ وعدمه، وقد ذكرنا جممػة مػف أ
 فمتراجع.

 الفصل الثالث عشر
 أحكام الوالدة وما يمحقهافي 

 ها ما یمي: همّ ها واجبة وبعضها مندوبة وألموالدة والمولود سنف وآداب بعض
ینبغػػي مسػػاعدة المػػرأة عنػػد والدتهػػا، بػػؿ یجػػب ذلػػؾ كفایػػة إذا  :386مســألة 

 خیؼ عمیها أو عمى جنینها مف التمؼ أو ما بحكمه. 
میف عمػػى الرجػػاؿ األجانػػب و الممػػس المحػػرّ أ ؼ تولیػػدها عمػػى النظػػر ولػػو توّقػػ

 ؼ عمػػى النظػػر مػػه الػػزوج أو النسػػاء أو محارمهػػا مػػف الرجػػاؿ، ولػػو توّقػػیتكفّ  لػػـز أف

 نػػًا مػػف تولیػػدها مػػف دوف عسػػر الػػزوج وكػػاف متمكّ  میف عمػػى غیػػر حػػرّ أو الممػػس الم

حینئػػػػٍذ لهػػػػا  رفػػػػؽ بحالهػػػػا، فیجػػػػوز تكػػػػوف القابمػػػػة أ حػػػػرج تعػػػػّیف اختیػػػػار  إاّل أف وال
 جنبػيّ أف یوّلػدها األ فیجػوز  ا عند االضػطرار مّ وأ اختیارها، هذا في حاؿ االختیار 

عمػى  لممػس والنظػر مػف ا في كػؿ   قتصار معه مف اال دَّ بُ  یجب ذلؾ، نعـ ال بؿ قد
 بقدرها.  الضرورات تتقّدر  فّ الضرورة ف  مقدار 

ُؿ المولػػود عنػػد وضػػعه مػػع األمػػف مػػف الضػػرر، َغْسػػ یسػػتحبّ  :387مســألة 
ّنػػه عصػػمة مػػف الشػػیطاف الػػرجیـ ذنػػه الیمنػػى واإلقامػػة فػػي الیسػػرى ف أواألذاف فػػي 

عمیػػه )ت وتربػػة الحسػػیف یضػػًا تحنیكػػه بمػػاء الفػػراأ كمػػا ورد فػػي الخبػػر، ویسػػتحبّ 
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الولػد عمػى الوالػد، وفػي  ذلؾ مف حؽّ  فّ ، وتسمیته باألسماء المستحسنة ف (السالـ
اء نبیػػػػػهػػػػا أسػػػػماء األخیر و  (ٔ)ةالعبودّیػػػػب يسػػػػمّ  أصػػػػدؽ األسػػػػماء مػػػػا فّ إ: ) الخبػػػػر

وعػػف  ،(عمػػیهـ السػػالـ)ئّمػػة وتمحػػؽ بهػػا أسػػماء األ ،(أجمعػػیف صػػموات ا عمػػیهـ
ـّ أحػػدهـ  لػػـو قػػاؿ: )مػػف ولػػد لػػه أربعػػة أوالد  ّنػػه( أه وآلػػهى ا عمیػػصػػمّ ) النبػػيّ  یسػػ

دًا، كمػػا یكػػر  بػػا القاسػػـ إذا كػػاف اسػػمه محّمػػیػػه أف یكنّ باسػػمي فقػػد جفػػاني(، ویكػػر  أ
یحمػؽ رأس الولػد  أف ، ویستحبّ (صموات ا عمیهـ)ئّمة تسمیته بأسماء أعداء األ

یحمػػؽ مػػف رأسػػه  كػػر  أفة، ویؽ بػػوزف شػػعر  ذهبػػًا أو فّضػػیتصػػدّ  فیػػوـ السػػابع، وأ
 موضعًا ویترؾ موضعًا.

خمػػس التػػي سػػّف حػػدى الالولیمػػة عنػػد الػػوالدة وهػػي إ تسػػتحبّ  :388مســألة 
ػػ یعتبػػر  إحػػداها عنػػد الختػػاف، وال فّ فیهػػا الولیمػػة، كمػػا أ ة اأُلولػػى إیقاعهػػا نّ فػػي الس 
خػتف فػي  ی الس ػّنتاف إذاوتتػأدّ ؿ، اـ قالئػبأس بتأخیرها عنه بأیّ  في یوـ الوالدة، فال

   جمیعًا.الیوـ السابع أو قبمه فأولـ في یوـ الختاف بقصدهما 
فػي الیػوـ السػػابع مػف والدتػػه  ف یخػتف الصػػبيّ أ لمػوليّ  یسػػتحبّ  :389مسـألة 

یختنػه  یبمػ  أـ یجػب عمیػه أف لػه تركػه إلػى أف یجػوز  بأس بتػأخیر  عنػه، وهػؿ وال
ف ؿ وا  وّ األ هػػو والصػػحیحف عػػذر؟ وجهػػاف، یفعػػؿ ذلػػؾ مػػف دو  لػػـ لػػوقبمػػه فیعصػػي 

   ه.كاف االحتیاط في محمّ 
ذا لػػـ  الكػػافر  فّ ى إیخػػتف نفسػػه، حتّػػ ى بمػػ  وجػػب عمیػػه أفحتّػػ یخػػتف الصػػبيّ  وا 

 به.  ر یتضرّ  لـ ما ف طعف في السفّ مختوف یجب عمیه الختاف وا   إذا أسمـ غیر 
ـ ة الطواؼ واجبػًا كػاف أالختاف واجب لنفسه، وشرط في صحّ  :391مسألة 

                                                        

 .الكريم وفبد الرحيم وفبد هللا فبد:  نحو يكون ما المقصود (ط)
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فػي الطػواؼ فػرؽ  ه، والفػه ولّیػالػذي یطوّ  ز الممّیػ غیػر  طواؼ الصػبيّ مندوبًا عدا 
و منػػػدوبیف، ولػػػیس الختػػػاف او عمػػػرة واجبػػػیف أ لحػػػجّ  الواجػػػب بػػػیف مػػػا كػػػاف جػػػزءاً 

 العبادات.  فضاًل عف سائر ة الصالة شرطًا في صحّ 
ف تقطػػػع الجمػػػدة السػػػاترة لمحشػػػفة الواجػػػب فػػػي الختػػػاف أ الحػػػدّ  :391مســـألة 

مػػػػػػػػف بشػػػػػػػػرتها  ثقبػػػػػػػػة الحشػػػػػػػػفة ومقػػػػػػػػدار   لُغْمَفػػػػػػػػة( بحیػػػػػػػػث تظهػػػػػػػػر)ا اة بػػػػػػػػػالمسػػػػػػػػمّ 
ف ة، وبالجممػػػة یجػػػب قطعهػػػا تمػػػاـ الحشػػػف یظهػػػر  تستأصػػػؿ تمػػػؾ الجمػػػدة ولػػػـ لػػػـ وا 

 زید مف ذلؾ. یجب القطع أ یصدؽ عمیه األغمؼ وال ال بمقدار 
فیػػػه  یعتبػػػر  ّیػػػًا فػػػالًا أو ذمّ بػػػأس بكػػػوف الختّػػػاف كػػػافرًا حربّیػػػ ال:392مســـألة 

 سالـ. اإل
 مػػػػرار إ ف اسػػػػتحبّ مختونػػػػًا سػػػػقط الختػػػػاف وا   لػػػػو ولػػػػد الصػػػػبيّ  :393ســــألة م

 ة. نّ صابة الس  إل الموسى عمى المحؿّ 
 نثػػػى، ویسػػػتحبّ لعقیقػػػة عػػػف المولػػػود ذكػػػرًا كػػػاف أو أُ ا تسػػػتحبّ  :394مســـألة 

أو  لعػذر  ر ف تػأخّ وا   -  یموت قبؿ الظهػر إاّل أف - یعّؽ عنه في الیوـ السابع أف
عػّؽ عػف نفسػػه،  ر ى بمػػ  وكبػحتّػ عػف الصػبيّ  یعػػؽّ  بػؿ لػو لػـ، یسػػقط لػـ عػذر  لغیػر 

 دَّ ُبػػػػ عنػػػه بعػػػد موتػػػه، وال یعػػػؽّ  بػػػأس أف عػػػف نفسػػػه فػػػي حیاتػػػػه فػػػال یعػػػؽّ  بػػػؿ لػػػو لػػػـ
واإلبػػػػػؿ،  والبقػػػػر  - كػػػػاف أو معػػػػزاً  ضػػػػأناً  - نعػػػػاـ الثالثػػػػة: الغػػػػنـتكػػػػوف مػػػػف األ أف
ضػػّحي عنػػػه ة، فمػػػف ضػػحیّ ؽ بثمنهػػا نعػػـ یجػػػزئ عنهػػا األُ عنهػػا التصػػػدّ  یجػػزئ وال

 اجزأته عف العقیقة. 
رهػػػػػػا خی فّ : )إ خبػػػػػػاركػػػػػػوف العقیقػػػػػػة سػػػػػػمینة، وفػػػػػػي بعػػػػػػض األت أف ویسػػػػػػتحبّ 

 .سمنها(أ
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سػمیمة مػف العیػوب ة مف كونهػا ضحیّ تجتمع فیها شروط األُ  أف قیؿ: ویستحبّ 
 مػف سػنتیف فػي البقػر  قػؿّ مف خمس سنیف كاممة في اإلبػؿ وأ قؿّ وعدـ كوف سّنها أ

یثبػػػت ذلػػػؾ وفػػػي بعػػػض  فػػػي الضػػػأف ولكػػػف لػػػـ عة أشػػػهر مػػػف سػػػب قػػػؿّ والمعػػػز، وأ
 شيء(.  فیها كؿّ  ة یجزئضحیّ ما هي شاة لحـ لیست بمنزلة األُ نّ : )إ خباراأل

أف  عظامهػػا، ویسػػتحبّ  كسػػر  ینبغػػي تقطیػػع العقیقػة مػػف غیػػر  :395مســألة 
 وز ویجػ ؾ،رِ ؿ والػوَ جْ حّصتها مشتممة عمى الرِّ  تكوف تخّص القابمة منها بالربع وأف

اعػػة مػػف تطػػبخ ویػػدعى عمیهػػا جم أف كمػػا یجػػوز  ،فریػػؽ العقیقػػة لحمػػًا ومطبوخػػاً ت
 أكموف منهػا ویػدعوف لمولػد،یكػوف عػددهـ عشػرة فمػا زاد یػ المؤمنیف، واألفضػؿ أف

حػوط اسػتحبابًا بػؿ األ ـّ سػّیما األُ  ف یعولػه والحد مّمػیأكؿ منها األب أو أ ویكر  أف
 لها الترؾ. 

مجانػػػػػػًا وال بػػػػػػأجرة  إرضػػػػػػاع ولػػػػػػدها ال ـّ یجػػػػػػب عمػػػػػػى األُ  ال :396مســــــألة 
ؼ حفظػه ف توّقػانػًا وا  یجػب عمیهػا إرضػاعه مجّ  ال اؼ حفظه عمیه، كمػیتوقّ  لـ إذا

ف مػ - امػال فػي الزائػد عمیه - جرة إرضاعه في الحػولیفعمیه، بؿ لها المطالبة بأ
یكػف لػه مػاؿ وكػاف األب موسػرًا، نعػـ  ماؿ الولد إذا كاف لػه مػاؿ ومػف أبیػه إذا لػـ

ف عػػال ب موسػػرًا أو كػػاف متػػوّفى وكػػذا جػػّد  یكػػف األ یكػػف لمولػػد مػػاؿ ولػػـ لػػـ لػػو وا 
مرضػػعة ُأخػػرى وتكػػوف  ا بنفسػػها أو باسػػتیجار ّمػػانػػًا إإرضػػاعه مجّ  ـّ تعػػّیف عمػػى األُ 

عمػػػػى لزومػػػػًا أجرتهػػػػا عمیهػػػػا بنػػػػاًء عمػػػػى وجػػػػوب إنفاقهػػػػا عمیػػػػه كمػػػػا هػػػػو األحػػػػوط 
 ه. سیأتي في محمّ  ما

رضػػػاع ولػػػدها مػػػف غیرهػػػا، فمػػػیس لػػػإب تعیػػػیف ب  حػػػؽّ أ ـّ األُ  :397مســـألة 
اإلرضػػاع بػػػأجرة جرة وكانػػت غیرهػػا تقبػػػؿ غیرهػػا إلرضػػاع الولػػػد إاّل إذا طالبػػت بػػػأ

یسترضػػع لػػه ُأخػػرى، وفػػي هػػذ  الصػػورة  لػػإب حینئػػٍذ أف فّ أو بػػدوف أجػػرة فػػ  قػػؿّ أ
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ب زائػػػه  تسػػػتحؽّ  ولػػدها وأرضػػػعته هػػي بنفسػػػها لػػـ ب رضػػاع الغیػػػر  ـّ تقبػػػؿ األُ  لػػـ إذا
 جرة. مف األ شیئاً 

 ـّ عػػػػػػة باإلرضػػػػػػاع وأنكػػػػػػرت األُ ب وجػػػػػػود متبرّ إذا اّدعػػػػػػى األ :398مســــــألة 
 ة عمى وجودها كاف القوؿ قولها بیمینها. یكف له بّین ولـ

)مػا مػف لػبف  :ّمػه ففػي الػنّص بمػبف أُ  یرضػع الصػبيّ  ینبغػي أف :399مسـألة 
اؾ مػػػرّجح ّمػػػه(، نعػػػـ إذا كػػػاف هنػػػأعظػػػـ بركػػػة عمیػػػه مػػػف لػػػبف أُ  بػػػه الصػػػبيّ  عَ ِضػػػرُ 

 بأس باسترضاعها له.  فال - ـّ كشرافتها وطیب لبنها بخالؼ األُ  - لغیرها
رضػاعه ینبغػي إ ع الولد واحػدًا وعشػریف شػهرًا والرضایحسف إ :411مسألة 

بػوا  عمػػى فػػؽ أرضػػاعه فػوؽ حػػولیف كػاممیف، ولػو اتّ ینبغػي إ مػف ذلػػؾ، كمػا ال قػؿّ أ
 فطامه قبؿ ذلؾ كاف حسنًا. 

یتعّمػػػؽ بهػػػا مػػػف مصػػػمحة حفظػػػه  الولػػػد وتربیتػػػه ومػػػاحضػػػانة  :411مســـألة 
أبویػػػػه  مػػػػف حػػػػؽّ  - عنػػػػي حػػػػولیف كػػػػاممیفأ - ة الرضػػػػاعورعایتػػػػه تكػػػػوف فػػػػي مػػػػدّ 

ف كػػاف ُأنثػػى، ّمػػه خػػالؿ هػػذ  المػػدّ یفصػػمه عػػف أُ  لػػإب أف یجػػوز  ة، فػػالبالسػػویّ  ة وا 
ف كػػاف ذكػػػرًا، بػػػؿ ى یبمػػػ  سػػبع سػػػنیف وا  یفصػػمه عنهػػػا حتّػػ ال ولػػػى أفحػػوط األواأل
   بحاله. له ذلؾ إذا کاف یضّر   یجوز ال

یبمػ  الولػد السػنتیف  إذا افتػرؽ األبػواف بفسػخ أو طػالؽ قبػؿ أف :412مسألة 
مػف توافقهمػا عمػى  دَّ ُبػ ج مػف غیػر ، فػالتتػزوّ  لػـ في حضانته ما ـّ یسقط حّؽ األُ  لـ

 فقاف عمیها. خرى یتّ أُ  ةٍ ممارسة حّقهما المشترؾ بالتناوب أو بأّیة كیفیّ 
ب سػػػقط حّقهػػػا فػػػي حضػػػانة بعػػػد مفارقػػػة األ ـّ جػػػت األُ إذا تزوّ  :413مســـألة 

تثبػت  لػـة، ولػو فارقهػا الػزوج الثػاني ب خاصّ األ الولد وصارت الحضانة مف حؽّ 
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 لها الحضانة مّرة ُأخری.
 ـّ تصاصػػه بحضػػانة الولػػد أو قبمػػه فػػاألُ ب بعػػد اخإذا مػػات األ :414مســألة 

ومف جػّد  وجّدتػه لػه وغیرهمػا  یهبأل مف الوصيّ  - یبم  إلى أف - بحضانته حؽّ أ
 قاربه سواء أتزّوجت أـ ال. مف أ

األب بحضػػػانته  فػػػي زمػػػف حضػػػانتها اخػػػتّص  ـّ إذا ماتػػػت األُ  :415مســـألة 
 في ذلؾ.  قاربها حؽّ ولیس لوصّیها وال ألبیها وال أُلّمها فضاًل عف باقي أ

 مػػػف طػػػرؼ األب، فػػػ ذا فقػػػد بػػػواف فالحضػػػانة لمجػػػدّ إذا فقػػػد األ :416مســـألة 
عمػػیهـ(   بػػیف الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال ب فالمشػػهور وال لػػإ یكػػف لػػه وصػػيّ  ولػػـ

الحضػػانة ألقػػارب الولػػد عمػى ترتیػػب مراتػػب اإلرث األقػػرب مػػنهـ یمنػػع  ثبػوت حػػؽّ 
یخمػو  یقػرع بیػنهـ، ولكػف هػذا ال د والتساوي في المرتبة والتشػاحّ بعد، ومع التعدّ األ

 ذاف مػػف الحػػاكـ الشػػرعيّ سػػتئهـ مػػع االالتراضػػي بیػػنلزومػػًا حوط عػػف إشػػكاؿ، فػػاأل
 یضًا. أ

جػػرة مػػع وجػػود فػػي إرضػػاع ولػػدها لطمبهػػا أ ـّ األُ  إذا سػػقط حػػؽّ  :417مســألة 
یضػػًا أـ ذلػػؾ فهػػؿ یسػػقط حّقهػػا فػػي حضػػانته أ ر ع أو لعػػدـ المػػبف لهػػا أو لغیػػالمتبػػرّ 

رضػاع اإل لعػدـ التنػافي بػیف سػقوط حػؽّ  عدـ السػقوط، والصحیح هو ،ال؟ وجهاف
مػع كػوف رضػاعه مػف  ـّ كػوف الولػد فػي حضػانة األُ  مكػافالحضػانة إل ؽّ وثبوت ح

لػػػػى المػػػػبف أو لػػػػى المرضػػػػعة عنػػػػد الحاجػػػػة إالولػػػػد إ ـّ ا بحمػػػػؿ األُ ّمػػػػامػػػػرأة ُأخػػػػرى إ
 المرضعة عند  مثاًل.  ب حضار 

الحضػانة مػػف األبػویف أو غیرهمػػا  یشػػترط فػیمف یثبػت لػػه حػؽّ  :418مسـألة 
إذا كػاف الولػد كػذلؾ، یكوف مسػممًا  الولد، وأف قاًل مأمونًا عمى سالمةیكوف عا أف
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ّمػػػػه ت أُ اختّصػػػػ - سػػػػالـوالولػػػػد محكػػػػوـ باإل - ب مجنونػػػػًا أو كػػػػافراً فمػػػػو كػػػػاف األ
 كانػػت حضػػانته مػػف حػػؽّ  مػػر كانػػت مسػػممة عاقمػػة، ولػػو انعكػػس األبحضػػانته إذا 

 ة، وهكذا الحاؿ في غیرهما. بیه خاصّ أ
ب أو غیرهمػا عمػى التفصػیؿ واأل ـّ لػإُ  الحضانة كما هػي حػؽّ  :419مسألة 

لمػف یثبػت  ولػیسجبػروا عمیهػا، لمولػد عمػیهـ، فمػو امتنعػوا أ المتقّدـ كذلؾ هي حػؽّ 
 لكػػؿ   ، نعػػـ یجػػوز لیػػه بقبولػػهینتقػػؿ إیتنػػازؿ عنػػه لغیػػر  لکػػي  الحضػػانة أف لػػه حػػؽّ 

 ة حضانته أو بعضها. لى تماـ مدّ بالنسبة إ مف األبویف التنازؿ عنه لآخر 
لمػػػف عمیػػػػه  الطفػػػػؿ، فیجػػػوز  تجػػػب المباشػػػػرة فػػػي حضػػػانة ال :411مســـألة 

 مع الوثوؽ بقیامه بها عمى الوجه الالـز شرعًا.  لى الغیر الحضانة إیكالها إ
إذا  أخػػػػذ األجػػػػرة عمػػػػى حضػػػػانة ولػػػػدها إاّل  تسػػػػتحؽّ  ـّ األُ  فّ إ  :411مســــألة 
ع بحضػػانته، ولػػو فصػػؿ األب أو غیػػر  الولػػد عػػف عػػة بهػػا أو وجػػد متبػػرّ كانػػت متبرّ 

 ها في حضانته بقیمة أو نحوها. یكف عمیه تدارؾ حقّ  عدوانًا لـّمه ولو أُ 
یكػػف  ي الحضػػانة ببمػػوغ الولػػد رشػػیدًا، فػػ ذا بمػػ  رشػػیدًا لػػـتنتهػػ :412مســألة 

بػؿ هػو مالػؾ لنفسػه بػویف فضػاًل عػف غیرهمػا، ى األالحضػانة عمیػه حتّػ حد حؽّ أل
شػاء منهمػا أو مػف غیرهمػا، لى مػف في االنضماـ إ ذكرًا كاف أـ ُأنثى، فمه الخیار 

لػه  یجػز  تهما الناشئة مف شػفقتهما عمیػه لػـذیّ نعـ إذا كاف انفصاله عنهما یوجب أ
 مخالفتهما في ذلؾ. 
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 عشر رابعالفصل ال
 في النفقات

 .   ضطرارة، والقػرابة، والممػؾ، واالربعة: الزوجیّ سباب أتجػب النفقػة بأحد أ

 ةالزوجيّ  .9
كانػت دائمػة ومطیعػػة  جػة عمػى الػزوج فیمػا إذاتجػب نفقػة الزو  :413مسـألة 

ع بهػػػا إاّل مػػػػع الشػػػػرط، نفقػػػػة لمزوجػػػة المتمتّػػػػ لػػػه فیمػػػػا یجػػػب إطاعتػػػػه عمیهػػػا، فػػػػال
(، وقػػػد تقػػػّدـ ٖٔ٘ـ فػػػي المسػػػألة )تقػػػدّ  نفقػػػة لمزوجػػػة الناشػػػزة عمػػػى تفصػػػیؿٍ  ال كمػػػا

 ذا فقة الناشزة مشروط بعػدـ توبتهػا فػسقوط ن فّ وا   ؽ به النشوز یتحقّ  أیضًا بیاف ما
 لى الطاعة رجع االستحقاؽ. تابت وعادت إ

نفػػػػاؽ عمػػػػػى الزوجػػػػة بػػػػػیف المسػػػػػممة فػػػػػرؽ فػػػػي وجػػػػػوب اإل ال :414مســــألة 
العػػّدة اسػػتحّقت النفقػػة  ف تابػػت قبػػؿ مضػػيّ نفقػػة لهػػا فػػ  ة فػػالا المرتػػدّ ّمػػة، وأوالكتابّیػػ

اّل   مف زوجها كما تقّدـ. بانت  وا 
 ؿ بػیف العقػد والزفػاؼ إاّل ت النفقة لمزوجة في الزماف الفاصتثب :415مسألة 

 النفقػة وال تثبػت، سػقاط ولػو كانػت هػي التعػارؼ الخػارجيّ مع وجود قرینة عمى اإل
ذا كػػػػاف ة إسػػػتمتاع منهػػػا، وكػػػػذا الزوجػػػة البالغػػػالقابمػػػػة لال لمزوجػػػة الصػػػغیرة غیػػػر 
لػػػو كانػػػت الزوجػػػة مراهقػػػة وكػػػاف و  یسػػػتمتع منهػػػا، قابػػػؿ ألف زوجهػػػا صػػػغیرًا غیػػػر 

الزوجػة  اسػتحّقت بالغػة ج مراهقًا وكانت الزوجػةأو كاف الزو  لغاً باالزوج مراهقًا أو 
 ستمتاع منها. االمف  هیسع ما فية مع تمكینها له مف نفسها لمنفق

ف مػػ تسػػقط نفقػػة الزوجػػة بعػػدـ تمكینهػػا لػػه مػػف نفسػػها لعػػذر  ال :416مســألة 
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ذلػػػؾ،  ؼ أو غیػػػر نِ دْ عتكػػػاؼ واجػػػب أو مػػػرض ُمػػػاحػػػیض أو نفػػػاس أو إحػػػراـ أو 
ٍد خافػػػػت مػػػػف سػػػػرایته إلیهػػػػا ْعػػػػمػػػػا لػػػػو كػػػػاف الػػػػزوج مبتمػػػػى بمػػػػرض مُ  عػػػػذر ومػػػػف ال

 بالمباشرة. 
ف إذا استصػحب الػزوج ز  :417مسـألة  وجتػه فػي سػفر  كانػت نفقتهػا عمیػػه وا 

سػػفرها ونحوهػػا  جػور ا فػي الحضػػر، وكػذا یجػػب عمیػه بػػذؿ أمػف نفقتهػػ كثػػر كانػت أ
رت الزوجػػة بنفسػػها لیػػه مػػف حیػػث السػػفر، وهكػػذا الحكػػـ فیمػػا لػػو سػػافا تحتػػاج إمّمػػ

مریضة وتوّقػؼ عالجهػا عمػى  یرتبط بشؤوف حیاتها كأف كانت ضروريّ  في سفر 
 سفرها.  جور إلى طبیب ف ّنه یجب عمى الزوج بذؿ نفقتها وأ السفر 
داًء لواجػػب فػػي ذّمتهػػا كػػأف الواجػػب كمػػا إذا كػػاف أ ر  مػػف السػػفر ا فػػي غیػػّمػػوأ

 غیػر  بػ ذف الػزوج، وكػذا فػي السػفر  سػتحبابيّ اال ، أو نػذرت الحػجّ استطاعت لمحجّ 

یجػب عمیػه بػػذؿ  ولکػف لػیس عمیػه بػذؿ أجػػور ، ّنػػه ي أذف فیػه الػزوج فالواجػب الػذ
ذنػه ، نعػـ إذا عّمػؽ الػزوج إأزید مف نفقتها في الحضػر ف كانتنفقتها فیه كاممة وا  

 أو بعضػًا وقبمػت هػي سػقاطها لنفقتهػا فیػه كػاّلً الواجػب عمػى إ یػر غ لها في السػفر 
 .  حینئذٍ  تستحّقها عمیه لـبذلؾ 

دامت في العػّدة كمػا تثبػت  ة ماتثبت النفقة لذات العّدة الرجعیّ  :418مسألة 
فػػػرؽ بػػػیف كونهػػػا حػػػائاًل أو حػػػاماًل، ولػػػو كانػػػت ناشػػػزة  قػػػة، مػػػف غیػػػر المطمّ  لغیػػػر 
لػػى الطاعػػة إاّل إذا تابػػت ورجعػػت إ تثبػػت لهػػا النفقػػة قػػت فػػي حػػاؿ نشػػوزها لػػـوطمّ 

ا سػواء أكانػت ا ذات العػّدة البائنػة فتسػقط نفقتهػمّ المطّمقة، وأ یر كالزوجة الناشزة غ
النفقػػة  ّنهػػا تسػػتحؽّ إذا كانػت عػػف طػػالؽ وكانػػت حػاماًل ف  عػف طػػالؽ أو فسػػخ إاّل 

تمحػػػػػؽ بهػػػػػا المنقطعػػػػػة الحامػػػػػؿ الموهوبػػػػػة أو  ى تضػػػػػع حممهػػػػػا، والوالسػػػػػكنى حتّػػػػػ
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ة حممهػا نفقػة لهػا مػدّ  ى عنها زوجها، ف ّنػه التها، وكذا الحامؿ المتوفّ المنقضیة مدّ 
 .  مف نصیب ولدها ال مف تركة زوجها وال

ة ف حصؿ الوثػوؽ بصػحّ قة بائنًا أّنها حامؿ ف إذا اّدعت المطمّ  :419مسألة 
 ر بهػا عمػى الحمػؿ عنػد النسػاء، أو تیّسػ مارات التػي یسػتدؿّ إلى األدعواها استنادًا 

اّل  عنػػػد الثقػػػة مػػػف أهػػػؿ يّ استكشػػػاؼ حالهػػػا بػػػ جراء الفحػػػص الطّبػػػ  الخبػػػرة فهػػػو، وا 
   .د دعواهانفاؽ عمیها بمجرّ ب قبوؿ قولها واإلیج لـ

كػػس منهػػا مػػا دفػع إلیهػػا، ولػػو انع عیدَ ف عػػدـ الحمػػؿ اسػتُ تبػػیّ  َـّ ثُػ نفػػؽ عمیهػػاولػو أ
 اـ حممها. یّ دفع إلیها نفقتها أ األمر 

لیػػػه ًا، بػػػؿ الضػػػابط القیػػػاـ بمػػػا تحتػػػاج إلمنفقػػػة شػػػرع تقػػػدیر  ال :421مســـألة 
داـ والكسػػػػوة والفػػػػراش والغطػػػػاء والمسػػػػكف ي معیشػػػػتها مػػػػف الطعػػػػاـ واإلالزوجػػػػة فػػػػ

ا یمیػؽ بشػأنها بالقیػاس ذلػؾ مّمػ والخدـ وآالت التدفئة والتبرید وأثػاث المنػزؿ وغیػر 
ًا وكیفػػػػًا بحسػػػػب اخػػػػتالؼ لػػػػى زوجهػػػػا، ومػػػػف الواضػػػػح اخػػػػتالؼ ذلػػػػؾ نوعػػػػًا وكّمػػػػإ

 فاحشًا.  عراؼ والتقالید اختالفاً األمكنة واألزمنة والحاالت واأل
فػػػي الریػػػؼ أو  بیػػػت شػػػعر ا یناسػػػبها كػػػوخ أو مػػػفبالنسػػػبة إلػػػى المسػػػكف مػػػثاًل ربّ 

لمدینػػػة، ة أو حجػػرة منفػػردة المرافػػؽ فػػي اأو شػػقّ  لهػػا مػػف دار  ُبػػدَّ  مػػا الالبادیػػة وربّ 
حاجػػػة إلػػػى ثیػػػاب  تكفیهػػػا ثیػػػاب بػػػدنها مػػػف غیػػػر  مػػػاوكػػػذا بالنسػػػبة إلػػػى األلبسػػػة ربّ 

ارؼ عنػػد ؿ والزینػػة، نعػػـ مػػا تعػػیػػادة عمیهػػا بثیػػاب التجّمػػمػػف الز  دَّ ُبػػ مػػا الخػػرى وربّ أُ 
ا لبسػػة النفیسػػة خػػارج عػػف النفقػػة الواجبػػة، فضػػاًل عّمػػاأل بعػػض النسػػاء مػػف تكثیػػر 
تیف فػػػػي بعػػػػض ة أو مػػػػرّ لبسػػػػة مػػػػرّ مػػػػف لػػػػبس بعػػػػض األ تعػػػػارؼ عنػػػػد جمػػػػع مػػػػنهفّ 

 خرى. نوعًا أو هیئة في المناسبات األُ  مختمؼ عنه استبداله بآخر  َـّ ثُ  المناسبات
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اـ عنػد حاجػة الزوجػة جرة الحمّ مف النفقة الواجبة عمى الزوج أ :421مسألة 
سػػتحماـ فػػي مات االأ لهػػا مقػػدّ تتهّیػػ إلیػػه سػػواء أكػػاف لالغتسػػاؿ أو لمتنظیػػؼ إذا لػػـ

منهػػا مصػػاریؼ الػػػوالدة  فّ عسػػیرًا عمیهػػا لبػػرد أو غیػػر ، كمػػا أالبیػػت أو كػػاف ذلػػؾ 
 االحتیػػػاج إلیهػػػا عػػػادة، بػػػؿ وکػػػذلؾ یكثػػػر  المتعارفػػػة التػػػيدویػػػة وأجػػرة الطبیػػػب واأل

ف احتػاج مراض الصعبة التي یتّ یصرؼ في سبیؿ عالج األ ما فػؽ االبػتالء بهػا وا 
 ًا عمى الزوج. یكف ذلؾ حرجیّ  لـ ما إلى بذؿ ماؿ كثیر 

 النفقة الواجبة لمزوجة عمى قسمیف:  :422مسألة 
لطعػػػاـ والشػػػراب ؼ االنتفػػػاع بػػه عمػػػى ذهػػػاب عینػػه كامػػا یتوّقػػػ :لوّ القســـم األ 

حاجتهػػا عنػػد  والػػدواء ونحوهػػا، وفػػي هػػذا القسػػـ تممػػؾ الزوجػػة عػػیف المػػاؿ بمقػػدار 
ه لهػػا حمػػوؿ الوقػػت المتعػػارؼ لصػػرفه، فمهػػا مطالبػػة الػػزوج بتممیكػػه إّیاهػػا وتسػػمیم

بمػػػا یجعمػػػػه تحػػػػت  - كمػػػػا هػػػو المتعػػػػارؼ - جتػػػػزاءتفعػػػؿ بػػػػه مػػػا تشػػػػاء، ولهػػػا اال
فػي البیػت مػف  ر ة منه فتأكؿ وتشػرب مّمػا یػوفّ ستفادفها في بیته ویبیح لها االتصرّ 

ما لهػا عمیػه مػف النفقػة لیه، وحینئٍذ یسقط الطعاـ واإلداـ والشراب حسب حاجتها إ
 تطالبه بها بعد ذلؾ.  فمیس لها أف
ف المسػػتقبؿ، ولػػو یحػػّؽ لمزوجػػة مطالبػػة الػػزوج بنفقػػة الزمػػا ال :423مســألة 

عمػػػى  تصػػػرفها ة ولػػػـوانقضػػػت المػػػدّ  مػػػثالً  سػػػبوع أو شػػػهر اـ كأّیػػػدفػػػع إلیهػػػا نفقػػػة أ
ج حػد كانػت ممكػًا لهػا ولػیس لمػزو بأف أنفقػت مػف غیرهػا أو أنفػؽ عمیهػا أ امّ نفسها إ

حػػدهما أو ة بمػوت أسػتحقاؽ قبػؿ انقضػػاء المػدّ اسػتردادها، نعػـ لػو خرجػػت عػف اال
د منهػػا اـ الماضػػیة واختیػػة ویسػػترّ ّیػػالمػػدفوع عمػػى األ عنشػػوزها أو طالقهػػا بائنػػًا یػػوزّ 

دفػػػع إلیهػػػا نفقػػػة یػػػوـ واحػػػد  فیمػػػا إذا وکػػػذلؾة، بػػػؿ لػػػى مػػػا بقػػػي مػػػف المػػػدّ نسػػػبة إبال
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د البػػاقي مػػف نفقػػة ذلػػؾ یسػػترّ  ّنػػه ثنػػاء الیػػوـ فأوعرضػػت إحػػدى تمػػؾ العػػوارض فػػي 
 الیوـ. 

 لػى الزوجػة عػیف المػأكوؿ كػالخبز الزوج بػیف أف یػدفع إ ر یتخیّ  :424مسألة 

ها كالحنطة والػدقیؽ یدفع إلیها موادّ  والمحـ المطبوخ وما شاكؿ ذلؾ، وأف والطبیخ
ذا ونػة، فػ لػى عػالج ومؤ والمحـ ونحو ذلػؾ مّمػا یحتػاج فػي إعػداد  لإكػؿ إ  رزواأل

 عداد عمى الزوج دوف الزوجة. نة اإلو الثاني كانت مؤ  اختار 
ه متْ داـ وتسػػػمّ عمػػػى بػػػذؿ الػػػثمف وقیمػػػة الطعػػػاـ واإل إذا تراضػػػیا :425مســـألة 

جػػب عمػى الػػزوج، ولكػف لػػیس لمػزوج إلزامهػػا بقبػوؿ الػػثمف واه وسػقط مػػا هػو التْػكَ مَ مَ 
 بتداًء هو العیف. اولیس لها إلزامه ببذله فالواجب 

ـــاني ف كػػػاف مثػػػؿ المسػػػكف ینتفػػػع بػػػه مػػػع بقػػػاء عینػػػه، وهػػػذا إ مػػػا :القســـم الث
إلیهػا بعنػواف التممیػؾ،  یدفعػه عمى الػزوج أف تستحؽّ  الزوجة ال فّ إشكاؿ في أ فال

كونهػا بحكػـ  فالصػحیحا الكسوة مّ ، وأونحوهاوأثاث المنزؿ  الفراش والغطاء وهکذا
سػتفادة بمػا عمى الػزوج تممیكهػا إّیاهػا، ولهػا االجتػزاء باال تستحؽّ ، أی ّوؿالقسـ األ

 هو ممكه أو بما استأجر  أو استعار . 
ة فمبسػػػػتها إذا دفػػػع إلیهػػػػا كسػػػػوة قػػػد جػػػػرت العػػػػادة ببقائهػػػا مػػػػدّ  :426مســــألة 

فػي الصػورتیف وجػب عمیػه دفػع منهػا  بتقصیر  ة أو سرقت القبؿ تمؾ المدّ  تْ قَ مُ فخَ 
لػػػیس لهػػػا مطالبػػػة كسػػػوة  ةسػػػوة باقیػػػة والكخػػػرى إلیهػػػا، ولػػػو انقضػػػت المػػػدّ كسػػػوة أُ 

أو طػػالؽ  وت أو نشػػوز سػػتحقاؽ لمػػة عػػف االثنػػاء المػػدّ ُأخػػرى، ولػػو خرجػػت فػػي أ
انػػت لػػه اسػػتردادها إف ك متػػاع واالنتفػػاع جػػاز اإلفػػ ف كػػاف الػػدفع إلیهػػا عمػػى وجػػه 

 ا إذا كاف عمى وجه التممیؾ فمیس له ذلؾ. مّ باقیة، وأ
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ه مػف النفقػة كیفمػا تشػاء، ؼ فیما تممكػتتصرّ  لمزوجة أف یجوز  :427مسألة 
ذا اشػترط الػزوج عمیهػا تػرؾ  إاّل فتنقمه إلى غیرها ببیع أو هبة أو إجارة أو غیرهػا إ

إمتػاع واالنتفػاع بػه مػف دوف تممیػؾ ل مهتتسمّ  ماا مّ ف فیمزمها ذلؾ، وأؼ معیّ تصرّ 
 ذفٍ الوجػػه المتعػػارؼ إاّل بػػ  ؼ فیػػه بغیػػر التصػػرّ  وال لهػػا نقمػػه إلػػى الغیػػر  یجػػوز  فػػال

 مف الزوج. 
النفقة الواجب بذلها لمزوجػة هػو مػا تقػوـ بػه حیاتهػا مػف طعػاـ  :428مسألة 

ا مّمػػا تسػػػتدینه تهػػثػػاث ونحوهػػا، دوف مػػػا تشػػتغؿ بػػه ذمّ ب وكسػػوة ومسػػكف وأوشػػرا
یثبػت عمیهػا مػف فدیػة أو  یجب نفقتػه عمیهػا، ومػا فقه عمى مفتن ، ومانفقتها لغیر 

 رش جنایة ونحو ذلؾ. ارة أو أكفّ 
ینفقػػه عمػػى زوجتػػه وجػػب عمیػػه تحصػػیمه  یكػػف عنػػد  مػػا إذا لػػـ :429مســألة 

ذاب الالئؽ بشأنه وحاله، بالتكسّ  منه أخذ مف حقػوؽ الفقػراء مػف  یكف متمّكناً  لـ وا 
ذا  رات ونحوهػػػا بمقػػػدار اخمػػػاس والزكػػػوات والكّفػػػاأل حاجتػػػه فػػػي االنفػػػاؽ عمیهػػػا، وا 
یجػػػػب عمیػػػػه تحصػػػػیمها بمثػػػػؿ  ذلػػػػؾ تبقػػػػى نفقتهػػػػا دینػػػػًا عمیػػػػه، واللػػػػه  ر یتیّسػػػػ لػػػػـ

مكنػه ذلػؾ مػف دوف حػرج تجػب عمیػه االسػتدانة لهػا إذا أ نعػـاالستیهاب والسؤاؿ، 
مػف الوفػاء ف ا إذا احتمؿ عدـ التمكّ مّ ، وأالوفاء فیما بعد ف مفة وعمـ بالتمكّ ومشقّ 
یتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط  فػػال شػػكاؿاًل معتػػّدًا بػػه ففػػي وجوبهػػا عمیػػه إاحتمػػا

 .  في ذلؾ
یجػب السػػعي  قػة الػػنفس فمیسػت بهػذ  المثابػة فػالا نفّمػهػذا فػي نفقػة الزوجػة، وأ

عػػػػػف  يض والتػػػػػوقّ رْ ؼ عمیػػػػػه حفػػػػػظ الػػػػنفس والِعػػػػػیتوّقػػػػ مػػػػػا لتحصػػػػیمها إاّل بمقػػػػػدار 
ى یجػػػػػػب تحصػػػػػػیمه بأّیػػػػػػة وسػػػػػػیمة حتّػػػػػػ لمقػػػػػػدار بمیػػػػػػ ، وهػػػػػػذا ا صػػػػػػابة بضػػػػػػرر اال
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 ستدانة. باالستعطاؼ والسؤاؿ فضاًل عف االكتساب واال
أمیف نفقػػة زوجتػػه أو امتنػػع مػػف إذا كػػاف الػػزوج عػػاجزًا عػػف تػػ :431مســألة 

تقػػّدـ  عمػػى مػػا لػػى الحػػاكـ الشػػرعيّ لهػػا رفػػع أمرهػػا إ فػػاؽ عمیهػػا مػػع قدرتػػه جػػاز ناإل
 .   تفصیمه في الفصؿ الحادي عشر

 أو بعضػػًا تحصػػؿ الزوجػة عمػػى النفقػة الواجبػػة لهػا كػػاّلً  إذا لػػـ :431ألة مسـ
تػه كمػا تحصػمه منهػا دینػًا فػي ذمّ  الػزوج أو امتناعػه بقػي مػا لػـ لفقػر  ًا أو كیفػًا،كمّ 

دیونػػه، ولػػو ماتػػت  تػػه كسػػائر صػػؿ تركمػػف أ خػػرجتقػػّدمت اإلشػػارة الیػػه، فمػػو مػػات أُ 
بتػػه بالنفقػػة فػػي حینػػه أو سػػكتت عنهػػا تركتهػػا، سػػواء طال لػػى ورثتهػػا كسػػائر انتقػػؿ إ

نفقػت هػي عمػى أو أ هػا أـ ال، وسػواء عاشػت بالعسػر رها الحاكـ وحكػـ بوسواء قدّ 
نفػػؽ عػػًا مػػف نفسػػه، ولػػو أعمیهػػا تبرّ  نفػػؽ الغیػػر أو أ - بػػاقتراض أو بدونػػه - نفسػػها
 ذاف فػػي ذلػػؾ مػػف الحػػاكـ الشػػرعيّ یهػػا دینػػًا عمػػى ذّمػػة زوجهػػا مػػع االسػػتئعم الغیػػر 

تشػػتغؿ  عػػًا عػػف زوجهػػا لػػـنفػػؽ عمیهػػا تبرّ لػػه ذّمػػة الػػزوج بمػػا أنفػػؽ، ولػػو أ اشػػتغمت
 ذّمة الزوج له وال لمزوجة. 

وكػذا  نفقة الزوجة تقبؿ اإلسػقاط بالنسػبة إلػى الزمػاف الحاضػر  :432مسألة 
 زمنة المستقبمة. بالنسبة إلى األ

فػػػػي اسػػػػتحقاؽ الزوجػػػػة النفقػػػة عمػػػػى زوجهػػػػا فقرهػػػػا  یعتبػػػر  ال :433مســــألة 
 محتاجة.  ة غیر ف كانت غنیّ ها عمى زوجها وا  حاجتها بؿ تستحقّ و 

مػاؿ یكػف لمػزوج  النفس مقّدمة عمى نفقة الزوجػة، فػ ذا لػـنفقة  :434مسألة 
 ف زاد شيء صرفه إلیها. یفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفؽ عمى نفسه ف 

وت قػ المقصود بنفقة الػنفس المقّدمػة عمػى نفقػة الزوجػة مقػدار  :435مسألة 
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لیػػػه فػػي معیشػػػته ا یحتػػاج إذلػػؾ مّمػػػ یومػػه ولیمتػػػه وكسػػوته وفراشػػػه وغطائػػه وغیػػػر 
 بحسب حاله وشأنه. 

فاقهمػػػا عمػػػى نفػػػاؽ وعدمػػػه مػػػع اتّ إذا اختمػػػؼ الزوجػػػاف فػػػي اإل :436مســـألة 
 تكف لمزوج بّینة.  قوؿ قوؿ الزوجة مع یمینها إذا لـاستحقاؽ النفقة فال

ًا فاّدعػػت ووضػعت وقػػد طّمقػت رجعّیػػإذا كانػػت الزوجػة حػػاماًل  :437مسـألة 
ّنػه كػاف عمیه النفقة، واّدعػى الػزوج أ الطالؽ كاف بعد الوضع فتستحؽّ  فّ الزوجة أ

ف ، فػالقوؿ قػوؿ الزوجػة مػع یمینهػا فػ قبؿ الوضع وقد انقضت عّدتها فال نفقة لهػا
 له الرجوع إلیها.  یجوز  عترافه فالة، ولكف الزوج یمـز بات النفقحمفت استحقّ 

وأّنػه  فػاّدعى الػزوج اإلعسػار  والیسػار  إذا اختمفا فػي اإلعسػار  :438لة مسأ
 نفاؽ، واّدعت الزوجة یسار ، كاف القوؿ قوؿ الزوج مع یمینه. عمى اإل یقدر  ال

معسػػػرًا فأنكرتػػػه  ّنػػػه صػػػار ذا كػػػاف الػػػزوج موسػػػرًا واّدعػػػى تمػػػؼ أموالػػػه وأنعػػػـ إ
 الزوجة كاف القوؿ قولها مع یمینها. 

مػػع الیمػػیف فػػي المػػوارد المتقّدمػػة تقػػدیـ قػػوؿ الػػزوج أو الزوجػػة  :439مســألة 
اّل قػػّدـ قػػوؿ خصػػمه بیمینػػه إذا  لػػـ إّنمػػا هػػو فیمػػا إذا یكػػف قولػػه مخالفػػًا لمظػػاهر، وا 

( إذا كانت الزوجة تعیش في بیػت الػزوج ٖٙٗیكف كذلؾ، ففي مورد المسألة ) لـ
اّدعػت  َـّ ثُػ ه عنػد غیابػه،وداخمة في عیاله وهو ینفؽ عمیهـ بنفسػه أو بتوّسػط وكیمػ

الحػػاؿ فػػي عػػدـ  مػػع ظهػػور  - ةـ منػػه نفقتهػػا خػػالؿ تمػػؾ المػػدّ تكػػف تتسػػمّ  أّنهػػا لػػـ
تكػف لهػا بّینػة كػاف القػوؿ قػوؿ  لػـ یقبػؿ قولهػا إاّل بالبّینػة فػ ف لػـ - استثنائها عنهـ
 زوجها بیمینه. 
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 القرابة .1
 - بػػت لمولػػدنفػػاؽ عمػػى ابنهمػػا، كمػػا یثاإل بػػویف حػػؽّ یثبػػت لإ :441مســألة 
بػیف الفقهػاء )رضػواف ا  نفاؽ عمػى أبیػه، والمشػهور اإل حؽّ  - نثىأُ ذكرًا كاف أو 

اإلنفػػاؽ لإبػػویف عمػػى بنتهمػػا كمػػا یثبػػت عمػػى ابنهمػػا،  ثبػػوت حػػؽّ تعػػال  عمػػیهـ( 
اإلنفػاؽ لهمػا عمػى أوالد أوالدهػا أي أبنػاء  ّنه مع فقد الولػد أو إعسػار  یثبػت حػؽّ وأ

 قرب. تهـ األقرب فاألاألبناء والبنات وبنا
اإلنفػػاؽ  ثبػػوت حػػؽّ بػػیف الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال  عمػػیهـ(  یضػػًا المشػػهور وأ

ف عػػال األقػػرب فػػاألقرب، ومػػع ب أو إعسػػار  عمػػى جػػدّ لمولػػد مػػع فقػػد األ   ألبیػػه وا 
فقػػدها أو إعسػػارها فعمػػى أبیهػػا وُأّمهػػا وأبػػي أبیهػػا  ّمػػه، ومػػعفقػػد  أو إعسػػار  فعمػػى أُ 

 ـّ هػػػػػا وهكػػػػذا األقػػػػرب فػػػػػاألقرب، وفػػػػي حكػػػػـ آبػػػػػاء األُ مّ أُ  ـّ ُأّمهػػػػا وأُ  أبیهػػػػا وأبػػػػي ـّ وأُ 
 ـّ األب وأُ  ـّ أُ  ـّ األب وأُ  ـّ كػػأبي أُ  ـّ ب إلػػى األب بػػاألُ مػػف تقػػرّ  ب وكػػؿّ األ ـّ هاتهػػا أُ مّ وأُ 

مػػیهـ نفقػػة الولػػد مػػع فقػػد آبائػػه وُأّمػػه مػػع مراعػػاة األقػػرب ب وهكػػذا فتجػػب عأبػػي األ
ّنػػػه إذا اجتمػػػػع   صػػػوؿ ومػػػػف فػػػي الفػػػروع یثبػػػت حػػػػؽّ مػػػف فػػػي األفػػػاألقرب إلیػػػه، وا 

ف كػػاف أحػػوط ، ومػػا ذكػػرو  القرباإلنفػػاؽ عمػػى األقػػرب فػػاأل  یخمػػو عػػف إشػػكاؿ وا 
العمػػػودیف مػػػف اإلخػػػوة واألخػػػوات واألعمػػػاـ  اإلنفػػػاؽ لغیػػػر  یثبػػػت حػػػؽّ  ، واللزومػػػاً 

 خواؿ والخاالت وغیرهـ. والعّمات واأل
ؽ كما لو كاف لمشخص أب اإلنفا إذا تعّدد مف یثبت عمیه حؽّ  :441مسألة 

شػتراؾ الجمیػع كفایػة أو اال عمػى بف واحػد ففػي ثبػوت الحػؽّ مف ا مع ابف أو أكثر 
حوط االشػتراؾ فػاأل یمزمه عمى تقدیر  یقـ البعض بما ة وجهاف، ف ذا لـفیه بالسویّ 

 لزومًا لغیر  القیاـ به. 
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قریػػػب فقػػر ، بمعنػػػى عػػػدـ نفػػػاؽ عمػػى الیشػػػترط فػػػي وجػػوب اإل :442مســألة 
 داـ وكسػػوة وفػػراش وغطػػاءیحتػػاج إلیػػه فػي معیشػػته فعػػاًل مػػف طعػاـ وا   جدانػه لمػػاو 

ف كػػاف فقیػػرًا  ومسػػكف ونحػػو ذلػػؾ، فػػال یجػػب اإلنفػػاؽ عمػػى الواجػػد لنفقتػػه فعػػاًل وا 
نػػػًا مػػػف ف كػػػاف متمكّ الواجػػػد لهػػػا فػػػ  ا غیػػػر ّمػػػونػػػة سػػػنته، وأیممػػػؾ مؤ  شػػػرعًا أي ال

جػػػػػوب اإلنفػػػػػاؽ عمیػػػػػه یمنػػػػػع ذلػػػػػؾ مػػػػػف و  تحصػػػػػیمها باالسػػػػػتعطاء أو السػػػػػؤاؿ لػػػػػـ
یجػػب عمػػى قریبػػه  لػػـة نفقتػػه الفعمّیػػ عطي مقػػدار إشػػكاؿ، نعػػـ لػػو اسػػتعطى فػػأُ  بػػال
نػػػًا مػػػف تحصػػػیمها باألخػػػذ مػػػف حقػػػوؽ نفػػػاؽ عمیػػػه، وهكػػػذا الحػػػاؿ لػػػو كػػػاف متمكّ اإل

قتػراض نػًا مػف االخماس والزكوات والصدقات وغیرهػا، أو كػاف متمكّ الفقراء مف األ
فیمػا بعػد احتمػااًل معتػّدًا ف مف وفائه اؿ عدـ التمكّ ة أو مع احتمولكف بحرج ومشقّ 

نفػػاؽ اإلیجػػب  الاإلیفػػاء فػػ قتػػراض ووجػػود محػػؿّ ة فػػي االا مػػع عػػدـ المشػػقّ ّمػػبػػه، وأ
 عمیه. 

ف كػػاف ذلػػؾ بالقػػدرة عمػػػى نػػًا مػػف تحصػػیؿ نفقتػػػه باالكتسػػاب فػػ ولػػو كػػاف متمكّ 
نفقػة وجػب  بػال ه تػرؾ الػتعّمـ فبقػيتعّمـ صنعة أو حرفػة یفػي مػدخولها بنفقتػه ولكّنػ

 یشػؽّ  لػو أمكنػه االكتسػاب بمػایػتعّمـ، وهكػذا الحػاؿ  لـ عمى قریبه اإلنفاؽ عمیه ما
لػػػػبعض  شػػػػغاؿیناسػػػب شػػػػأنه كػػػػبعض األ ال عمیػػػه تحّممػػػػه كحمػػػػؿ األثقػػػػاؿ أو بمػػػػا

 نفاؽ عمیه. ه یجب عمى قریبه اإلنّ یكتسب لذلؾ ف  األشخاص ولـ
ف كػػاف قػػادرًا عمػػى االكتسػػاب بمػػا عمػػى  القػػادر  شػػأنه كػػالقويّ یناسػػب حالػػه و  وا 

ولػػػه  شػػػغاؿ، ومػػػف كػػػاف كسػػػوباً ض األثقػػػاؿ، والوضػػػیع الالئػػػؽ بشػػػأنه بعػػػحمػػػؿ األ
نفػاؽ عمیػه، نعػـ اإل یجػب لػـًا لمراحػة، ترؾ ذلؾ طمب ع وقدوالصنائشغاؿ بعض األ

اـ لػػى یػػوـ أو أّیػػمحتاجػػًا فعػػاًل بالنسػػبة إ بحیػػث صػػار لػػو فػػات عنػػه زمػػاف اكتسػػابه 
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ف كػػػاف ذلػػؾ العجػػػز نفقتهػػا و  عمػػى تحصػػػیؿ قػػػادر  غیػػر  قػػػد  جػػػب اإلنفػػػاؽ عمیػػه وا 
لطمػػػػب الراحػػػػة بػػػػؿ  حصػػػؿ باختیػػػػار ، كمػػػػا أّنػػػه لػػػػو تػػػػرؾ االشػػػػتغاؿ باالكتسػػػاب ال

یسػقط بػذلؾ التكمیػؼ  كطمػب العمػـ الواجػب لػـ مهـّ  أو دینيّ  دنیويّ  شتغاله بأمر ال
 نفاؽ عمیه. بوجوب اإل
ا ویقػوـ بنفقتهػا دائمػًا أو یمیػؽ بهػ إذا أمكف المػرأة التػزویج بمػف :443مسألة 

نفػػاؽ عمیهػػا أـ یجػػب عمػػى أبیهػػا أو ابنهػػا اإل فػػال در منقطعػػًا فهػػؿ تكػػوف بحكػػـ القػػا
 الثاني.  والصحیح هو الوجه ،ال؟ وجهاف
َفػؽ عمیػه ِفػؽ أو الُمنْ نفاؽ كوف الُمنْ اإل یشترط في ثبوت حؽّ  ال :444مسألة 

 مػػف عمػى وغیػر ، نعػـ یعتبػػر  عّمػةٍ  َفػػؽ عمیػه كونػه ذافػي الُمنْ  مسػممًا أو عػاداًل، وال

 و مف بحكمه. ًا أیكوف كافرًا حربیّ  ال أف - بویففیما عدا األ - فیه
، ؽ بػالبموغ والعقػؿنفاؽ كماؿ المنِفػاإل یشترط في ثبوت حؽّ  ال :445مسألة 

 یثبػػت لػػه حػػؽّ  والمجنػػوف عمػػى مػػف ینفػػؽ مػػف مػػاؿ الصػػبيّ  أف فیجػػب عمػػى الػػوليّ 
 نفاؽ عمیهما. اإل

ؽ عمػػػى ِفػػػنْ نفػػػاؽ عمػػػى القریػػػب قػػػدرة المُ یشػػػترط فػػػي وجػػػوب اإل :446مســـألة 
كفایػػة نفسػػه وزوجتػػه  نفقتػػه بعػػد نفقػػة نفسػػه وزوجتػػه الدائمػػة، فمػػو حصػػؿ لػػه قػػدر 

فقػة نفسػه وزوجتػه شػيء نفاؽ عمى أقربائه، ولو زاد مػف نیجب عمیه اإل ة لـخاصّ 
د مقػّدـ عمػى ولػ بعػد، فالولػدصرفه في اإلنفاؽ عمیهـ واألقرب مػنهـ مقػّدـ عمػى األ

عمػیهـ  توزیػع المیسػور  بنفػاؽ عمػیهـ جمیعػًا وجػعػف اإل الولد، ولو تساووا وعجز 
اّل فػػػاألحوط األولػػػى ة إذا كػػػابالسػػػویّ  ف مّمػػػا یقبػػػؿ التوزیػػػع ویمكػػػنهـ االنتفػػػاع بػػػه، وا 

ف كاف األ أف  نفاؽ عمى أّیهـ شاء. في اإل ر ّنه یتخیّ أ قربیقترع بینهـ، وا 
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یفػػي  الػػزواج وكػػاف مػػا لدیػػه مػػف المػػاؿ اللػػى حاجػػة إذا كػػاف بإ :447مســألة 
ف لػػه أف لػػزواج ونفقػػة قریبػػه معػػًا، جػػاز بنفقػػة ا یبمػػ  حػػّد  لػػـ یصػػرفه فػػي زواجػػه وا 

 لیه أو الحرج في تركه. إ االضطرار 
نػػػًا مػػػف ینفقػػػه عمػػػى قریبػػػه وكػػػاف متمكّ  یكػػػف عنػػػد  مػػػا إذا لػػػـ :448مســـألة 
اّل أعمیػػه ذ كتسػػاب الالئػػؽ بشػػأنه، وجػػبتحصػػیمه باال الفقػػراء خػػذ مػػف حقػػوؽ لػػؾ وا 

عػػف  لػػى العػػاجز ( بالنسػػبة إٜٕٗتقػػّدـ فػػي المسػػألة ) مػػا أو اسػػتداف لػػذلؾ، نظیػػر 
 نفقة زوجته. 
یقػػػیـ  ریػػػب شػػػرعًا، بػػػؿ الواجػػػب القیػػػاـ بمػػػالنفقػػػة الق تقػػػدیر  ال :449مســـألة 

داـ وكسػػػوة ومسػػكف وغیرهػػػا مػػع مالحظػػػة حالػػه وشػػػأنه زمانػػػًا حیاتػػه مػػػف طعػػاـ وا  
 في نفقة الزوجة.  سبما مّر ومكانًا ح

 بػذؿ - ولػدًا كػاف أو والػداً  - نفاؽ الواجػب لمقریػبس مف اإللی :451مسألة 
ف كػاف ذلػػؾ أ سػػّیما فػػي  ال اسػتحباباً  حػػوطمصػاریؼ زواجػػه مػف الصػػداؽ وغیػػر  وا 

 لى الزواج وعدـ قدرته عمى نفقاته. األب مع حاجته إ
ثبػت  دفػع مػا ه، والدیونػ داءلیس مف اإلنفاؽ الواجب لمقریػب أ :451مسألة 

 رش جنایة ونحو ذلؾ. ارة أو أعمیه مف فدیة أو كفّ 
خوتػػه ودوف ألّنهػػـ إ ؛عمػػى الولػػد نفقػػة والػػد  دوف أوالد یجػػب  :452مســألة 

یجػب عمیػه نفقػة أوالد ولػد   الوالد نفقة ولد  دوف زوجته، نعػـزوجته، ویجب عمى 
 جّد .  تقّدـ مف وجوب نفقة الولد عمى أیضًا بناًء عمى ما

القریػػػب بػػػذؿ المػػػاؿ لػػػه عمػػػى وجػػػه نفػػػاؽ عمػػػى یجػػػزئ فػػػي اإل :453مســـألة 
ف یكػف لػه أ یجب تممیكه له، ف ف بذله له مف دوف تممیػؾ لػـ اإلمتاع واالنتفاع وال

الػػؾ، ولػػو ارتػػزؽ إذا كػػاف مأذونػػًا فػػي ذلػػؾ مػػف قبػػؿ الم إاّل  أو یبیحػػه لمغیػػر  یمّمكػػه
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ى عمػػى هػػذا ؼ فیػػه حتّػػماذونػػًا بالتصػػرّ  یكػػف لػػـ بغیػػر  وجبػػت عمیػػه إعادتػػه إلیػػه مػػا
 .   التقدیر

داـ ونحوهمػػا یجػزئ فػي اإلنفػاؽ عمػى القریػب بػذؿ الطعػاـ واإل :454مسـألة 
ُأخػػرى، ولػػو طمػػب المنفػػؽ عمیػػه  یجػػب نقمهػػا إلیػػه فػػي دار  ِفػػؽ والالُمنْ  لػػه فػػي دار 

مػف  مػف اسػتیفاء النفقػة فػي بیػت المنفػؽ إذا كاف له عػذر  تجب إجابته إاّل  ذلؾ لـ
 یؤذیه هناؾ أو نحو ذلؾ.  و برد أو وجود مفأ  ر  حَ 

، لػػػى الزمػػػاف الحاضػػػربة إسػػػقاط بالنسػػػنفقػػػة األقػػػارب تقبػػػؿ اإل :455مســـألة 
 زمنة المستقبمة. قاط بالنسبة إلى األستقبؿ اإل وال

قارب لو فاتت فػي وقتهػا وزمانهػا تُتدارؾ نفقة األ تُقضى وال ال :456مسألة 
لزوجػة كمػا مػّر، نعػـ في ذّمتػه، بخػالؼ نفقػة ا  تستقرّ  ؽ والفِ نْ مف المُ  ولو بتقصیر 
فػأذف  لػى الحػاكـ الشػرعيّ أمػر  إ نفاؽ الواجب عمیه ورفع مف لػه الحػؽّ لو أخّؿ باإل
داؤ  كمػػا انة عمیػػه ففعػػؿ اشػػتغمت ذّمتػػه بمػػا اسػػتدانه ووجػػب عمیػػه أسػػتدلػػه فػػي اال
 سیأتي. 

 قریبػػه عػػف بػػذلها جػػاز  إذا دافػػع وامتنػػع مػػف وجبػػت عمیػػه نفقػػة :457مســألة 

فجبار  عمیه ولػو بػالإ لمف له الحؽّ  ف كػاف جػائرًا، وا  یمكػف  لػـ م ُجوء إلػى الحػاكـ وا 
نفقتػػػػه بػػػػ ذف الحػػػػاكـ  یأخػػػػذ منػػػػه بمقػػػػدار  لػػػػه أف إجبػػػػار  فػػػػ ف كػػػػاف لػػػػه مػػػػاؿ جػػػػاز 

اّل جػػػاز الشػػػرعيّ  یسػػػتدیف عمػػػى ذّمتػػػه بػػػ ذف الحػػػاكـ فتشػػػتغؿ ذّمتػػػه بمػػػا  لػػػه أف ، وا 
ف تعػػّذر ه قضػػاؤ ، و اسػػتدانه ویجػػب عمیػػ لػػى بعػػض عمیػػه مراجعػػة الحػػاكـ رجػػع إ ا 

 داؤ . ف واستداف عمیه ب ذنه فیجب عمیه أعدوؿ المؤمنی
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 الممك .4
ّنػه یجػػب ( أعمػػیهـتعػال  رضػػواف ا )جمػع مػػف الفقهػاء  ذكػػر  :458مسـألة 

یحصػػػمه بنفسػػػه مػػػف  یحتػػػاج إلیػػػه مّمػػػا ال یبػػػذؿ لػػػه مػػػا حیػػػواف أف عمػػػى مالػػػؾ كػػػؿّ 
حػـ أو محّرمػه طیػرًا ؿ الماته سواء أكاف محّمػضروریّ  والمأوى وسائر  الطعاـ والماء
ونحػػؿ العسػػؿ وكمػػب   ى دود القػػزّ ّیػػًا حتّػػًا بحرّیػػًا أـ برّ همّیػػًا أـ وحشػػیّ كػػاف أـ غیػػر  أ

 الصید. 
نفػػاؽ عمیػػه أو یخمػػو مػػف إشػػكاؿ، نعػػـ األحػػوط وجوبػػًا لممالػػؾ اإل ولكػػف هػػذا ال

أو  ف مػػف تػػأمیف نفقتػػه، أو تذكیتػػه بػػذبحكّ یػػتم إلػػى مػػف - ببیػػع أو غیػػر  -   نقمػػه
 ذلؾ تضییعًا لمماؿ.  یعدّ  غیر  إذا كاف مف المذّكى ولـ

ؽ یتحّقػػػػ البهیمػػػة ونحوهػػػػا مػػػػف الحیوانػػػات كمػػػػانفػػػاؽ عمػػػػى اإل :459مســــألة 
طعامهػػػػا یتحّقػػػػ ؽ بتخمیتهػػػػا ترعػػػػى فػػػػي خصػػػػب األرض، فػػػػ ف اجتػػػػزأت ب عالفهػػػػا وا 

اّل   كفایتها.  عف مقدار ؼ عمى إعالفها بما نقص توقّ  بالرعي وا 
وتركػه مػف  - ممموكػًا كػاف أـ غیػر  - حبس الحیواف یجوز  ال :461مسألة 

 ى یموت. دوف طعاـ وشراب حتّ 

 ضطراراال .3
شػػػخص إلػػػى أكػػػؿ طعػػػاـ غیػػػر  إلنقػػػاذ نفسػػػه مػػػف   إذا اضػػػطرّ  :461مســـألة 

ًا إلیػػػه إلنقػػػاذ نفسػػػه یكػػػف مضػػػطرّ  یدانیػػػه وكػػػاف المالػػػؾ حاضػػػرًا ولػػػـ الهػػػالؾ أو مػػػا
طعامػػػػه إو  یبذلػػػػه مػػػػف دوف  یجػػػػب عمیػػػػه أف ّیػػػػا ، ولكػػػػف الجػػػػب عمیػػػػه بذلػػػػه لػػػػه وا 

عنػه   المضػطرّ  یشترط بذؿ العوض في الحاؿ مع عجػز  عوض، نعـ لیس له أف
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اّل   .  (ٖٙٗفي المسألة ) عّد ممتنعًا مف البذؿ وسیأتي حكمه وا 
 :   بعوض فهنا صور  المالؾ بذؿ طعامه لممضطرّ  إذا اختار  :462مسألة 

  معػّیف، وحینئػٍذ یثبػت لػه عمػى المضػطرّ  العػوض بمقػدار  یقػّدر  ال أف :ولـىاأُل
 ًا. ف كاف قیمیّ إًا وقیمته ف كاف مثمیّ بذله إ مثؿ ما

ــة مػػع المالػػؾ  عمػػى المسػػاومة قػػادر  مریضػػًا غیػػر   یكػػوف المضػػطرّ  أف :الثاني
صػػاؿ بولّیػػه أو وكیمػػه لهػػذا الغػػرض، تّ یمكػػف المالػػؾ اال بشػػأف عػػوض الطعػػاـ، ولػػـ

نػػًا مػػف یكػػف متمكّ  لػػـ یؤكمػػه إذا ـ المالػػؾ بػػذؿ طعامػػه لػػه بػػؿ یمزمػػه أفوحینئػػٍذ یمػػز 
 ولى. لمثؿ أو القیمة كما في الصورة األُ عمیه سوى ا یستحؽّ  ألكؿ بنفسه والا

 مة مػػػع المالػػػػؾ فػػػي مقػػػػدار قػػػادرًا عمػػػػى المسػػػاو   یكػػػػوف المضػػػطرّ  أف :الثالثـــة

 عّدة حاالت:  صاؿ بوكیمه أو ولّیه، وهناتّ العوض أو أمكف اال
ف سػػواء أكػػاف مسػػاویًا لػػثمف العػػوض فیتعػػیّ  فػػؽ الطرفػػاف عمػػى مقػػدار یتّ  أف .1

 منه.  كثر أو أ المثؿ أو أقؿّ 
مجحفػًا،  یعػدّ  ال منػه بمقػدار  طمب المالؾ لطعامه ثمف المثؿ أو أكثر ی أف .2

 یقبمػػوا وجػػب ه أو وكیمػه القبػػوؿ، ولكػػف إذا لػػـأو ولّیػػ  وحینئػٍذ یجػػب عمػػى المضػػطرّ 
یكػػػػف قاصػػػػرًا،  لػػػػـ فه فیػػػػه حینئػػػػٍذ مػػػػا، ویحػػػػـر تصػػػػرّ عمػػػػى المالػػػػؾ بذلػػػػه لممضػػػػطرّ 

 بدله مف المثؿ أو القیمة.  یضمف لممالؾ إاّل  وال
  مكػػػػف المضػػػػطرّ لطعامػػػػه ثمنػػػػًا مجحفػػػػًا، وحینئػػػػٍذ فػػػػ ف أ یطمػػػػب المالػػػػؾ أف .3

فمػػػه  لػػػى الحػػػاكـ الشػػػرعيّ ؿ إیكػػػوف كػػػذلؾ ولػػػو بالتوّسػػػ ال إجبػػػار  عمػػػى القبػػػوؿ بمػػػا
اّل لزمػػه القبػػوؿ بمػػاذلػػؾ،  یطمبػػه بمػػ  مػػا بمػػ ، فػػ ف كػػاف متمّكنػػًا مػػف أدائػػه وجػػب  وا 

 نه. كاف عاجزًا یكوف في ذّمته یتبع تمكّ  فعمیه األداء إذا طالبه به وا  
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  لممضػطرّ  إذا امتنع المالؾ مف بػذؿ طعامػه ولػو بعػوض جػاز  :463مسألة 
یكػػف متمّكنػػًا مػػف  ـرًا، وتجػػب مسػػاعدته فػػي ذلػػؾ إذا لػػخػػذ  منػػه قهػػإجبػػار  عمیػػه وأ

 جبار  بمفرد . إ
یف جمیعػًا إلػى أكػؿ ذلػؾ الطعػاـ إذا كاف المالؾ وغیر  مضػطرّ  :464مسألة 

عمػػى  الغیػػر  ار یجػػب عمػػى المالػػؾ إیثػػ یدانیػػه لػػـ إلنقػػاذ نفسػػهما مػػف الهػػالؾ أو مػػا
ف كػػاف  ولكػػف هػػؿ یجػػوز لیػػه، نفسػػه بتقػػدیـ طعامػػه إ لػػه ذلػػؾ أـ ال؟ فیػػه إشػػكاؿ وا 

 في بعض الموارد. جواز  الصحیح 
نهمػػػا بحػػػّد الهػػالؾ أو مػػػا بحكمػػػه ّي مأ یكػػػف اضػػطرار  إذا لػػـ :465مســـألة 

ب عمػى المالػؾ بذلػه، نعػـ یجػ مالؾ قهرًا عمیػه، كمػا لػـخذ طعاـ الأ لمغیر  یجز  لـ
 عمى نفسه.  الغیر  یثار ح له إیرجّ 

المالػػػػؾ باإلشػػػػراؼ عمػػػػى الهػػػػالؾ أو مػػػػا بحكمػػػػه  إذا اخػػػػتّص  :466مســــألة 
ف انعكػػس وجػػب اإلنقػػاذ  مّمػػإل الغیػػر  لػػه إیثػػار   یجػػز لػػـ ولػػو  یثػػار ا دوف ذلػػؾ، وا 

 .   بعوض كما مرّ 
مػػػف واحػػػد  كثػػػر كػػػاف موجػػػودًا عنػػػد ألػػػى طعػػػاـ و إ  إذا اضػػػطرّ  :467مســـألة 

 - واحػػد لػى كػؿّ مػع اجتمػػاع شػرائط الوجػوب بالنسػػبة إ - وجػب عمػیهـ بذلػػه كفایػة
 ذا قاـ به واحد سقط عف غیر . ف 

إلیه إلنقػاذ نفسػه مػف الهػالؾ أو   وجوب بذؿ الطعاـ لممضطرّ  :468مسألة 
 ذي نفس محترمة.  المؤمف بؿ یشمؿ كؿّ   بالمضطرّ  بحكمه ال یختّص  ما

كػػػؿ مػػػف المیتػػػة مػػػثاًل وأكػػػؿ بػػػیف األ  المضػػػطرّ  مػػػر أ إذا دار  :469مســـألة 
 لػػػه ر لػػػه أكػػػؿ المیتػػػة إذا كػػػاف المالػػػؾ غائبػػػًا فمػػػـ یتیّسػػػ طعػػػاـ الغیػػػر، فهػػػؿ یجػػػوز 

كػػؿ منػػػه مزمػػه تقػػویـ الطعػػاـ عمػػى نفسػػه واألذاف منػػه فػػي أكػػؿ طعامػػه أـ یاالسػػتئ
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ذا كػػاف المالػػؾ حاضػػرًا فهػػؿ یجػػب عمیػػه بػػذؿ طعامػػه لػػه أـ یسػػعه  دوف المیتػػة؟ وا 
ؿ وّ فػػػي األ الجػػػواز  الصػػػحیح هػػوإلػػػى أكػػؿ المیتػػػة؟   متنػػاع مػػػف البػػدؿ لیضػػػطرّ اال

   .وعدـ الوجوب في الثاني
یمكػػػف  ولػػػـ لػػػؾ غائبػػػًا حػػػیف حصػػػوؿ االضػػػطرار كػػػاف الما إذا :471مســـألة 

كػؿ مػف طعامػه یرفػع اضػطرار  باأل أف  ه فمممضػطرّ و ولّیػو بوكیمػه أصػاؿ بػه أتّ اال
لزومػًا مػف ثمػف المثػؿ، واألحػوط  قػؿّ یكػوف أ ذّمتػه، والثمنػه وجعمػه فػي  بعد تقدیر 
 لو وجد ومع عدمه ف لى عدوؿ المؤمنیف.  لى الحاكـ الشرعيّ المراجعة إ
تجػػري  إلػػى طعػػاـ الغیػػر  التفاصػػیؿ المتقّدمػػة فػػي االضػػطرار  :471 مســألة

موالػػه كالػػدواء والثیػػاب والسػػالح ونحوهػػا، الطعػػاـ مػػف أ إلػػى غیػػر  فػػي االضػػطرار 
ؼ فػي مػاؿ غیػر  لحفػظ نفسػه أو لػى التصػرّ فیػه الشػخص إ  مػورد اضػطرّ  ففي كؿّ 
یجػػػب عمػػػى المالػػػؾ مػػػع حضػػػور  التػػػرخیص لػػػه مػػػف االغتصػػػاب ونحػػػو  عرضػػػه 

مػع غیػاب   لممضػطرّ  ؼ فیه بما یرفع اضطرار  بعػوض أو بدونػه، ویجػوز التصرّ ب
 الضرورة مع ضمانه العوض.  ؼ في ماله بقدر المالؾ التصرّ 
حكامػػػه المقّدسػػػة وحفػػػظ فػػػت صػػػیانة الػػػدیف الحنیػػػؼ وأإذا توقّ  :472مســـألة 

مػػوالهـ وجػػب، إنفػػاؽ شػػخص أو أشػػخاص مػػف أ نػػوامیس المسػػممیف وبالدهػػـ عمػػى
یقصػػد الرجػػوع بػػالعوض عمػػى أحػػد، ولػػیس لػػه  ِفػػؽ فػػي هػػذا السػػبیؿ أفنْ ولػػیس لممُ 
 .  بذله في هذا المجاؿ حد بعوض مامطالبة أ
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 كتاب الطـالق

 وفیه فصوؿ: 

 لوّ الفصل األ 
 في شروط المطم ق والمطم قة والطالق

 شروط المطم ق .9
 :   مورؽ أُ مِّ یشترط في المط :473مسألة 
 بتوكیػػؿ الغیػػر  مباشػػرة وال ال طػػالؽ الصػػبيّ  یصػػحّ  البمػػوغ، فػػال :لوّ األ  األمــر 

ف كاف ممّیزًا إذا لـ شػكاؿ ته إا طالؽ مف بمغها ففي صػحّ مّ سنیف، وأ یبم  عشر  وا 
 حتیاط فیه. مراعاة مقتضى االیترؾ  الف

 یصػػحّ  بالتوكیػػؿ ال بالمباشػػرة وال طػػالؽ الصػػبيّ  یصػػحّ  كمػػا ال :474مســألة 
 .  والحاكـ الشرعيّ  أبیه وجّد  فضاًل عف الوصيّ طالؽ ولّیه عنه ك
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ف كػاف جنونػه أ یصػحّ  العقػؿ، فػال :الثـاني مر األ دوارّیػًا إذا طػالؽ المجنػوف وا 
 جنونه.  كاف الطالؽ في دور 

یطّمػػػؽ عػػػف المجنػػػوف المطبػػػؽ  لػػػإب والجػػػّد لػػػإب أف یجػػػوز  :475مســـألة 
یػػػه الجنػػػوف بعػػػد زوجتػػػه مػػػع مراعػػػاة مصػػػمحته، سػػػواء أبمػػػ  مجنونػػػًا أو عػػػرض عم

 .  لى الحاكـ الشرعيّ إ یكف له أب وال جّد كاف األمر  لـ ف ف ،البموغ
ف طػاؿ دور  بػؿ یطّمػؽ عنػه وا   طػالؽ الػوليّ  یصػحّ  فػال ا المجنػوف األدواريّ مّ وأ

عنهمػا،  طػالؽ الػوليّ  یصػحّ  ه الّنػته، وكذا السكراف والمغمى عمیػه ف فاقإ هو حاؿ
 فاقتهما. بؿ یطّمقاف حاؿ إ

طػػالؽ السػػكراف  یصػػحّ  یقصػػد الفػػراؽ حقیقػػة فػػال القصػػد، بػػأف :الثالــث مــر األ
ظ بصػیغة الطػالؽ فػي حالػة النػوـ قصد لػه معتػّدًا بػه، وكػذا لػو تمّفػ ونحو  مّمف ال

لغضػػب الشػػدید الموجػػػب لسػػمب القصػػػد و فػػي حػػػاؿ اأأو هػػزاًل أو سػػهوًا أو غمطػػػًا 
أو  أو لمحكایػة أو لمتمقػػیف فػػي الفرقػة، وكػذا لػػو أتػى بالصػیغة لمتعمػػیـ ر یػؤثّ  ه الّنػف 

 د الطالؽ جّدًا. رِ یُ  مداراة لبعض نسائه مثاًل ولـ
اّل ف صدّ اّدعى عدـ القصد فیه ف  َـّ ثُ  إذا طّمؽ :476مسألة  قته المرأة فهو وا 

 یسمع منه.  لـ
 طالؽ المكر  ومف بحكمه.  یصحّ  االختیار، فال :الرابع مر األ

  یضػػرّ  بمػا یكرهػػه بالتوعیػػد عمػى تركػػه بمػػا كػرا  هػػو إلػػزاـ الغیػػر اإل :477مســألة 
موضػػوعًا أو  - ه مػػع حصػػوؿ الخػػوؼ لػػه مػػف ترتّبػػه، ویمحػػؽ بػػهیسػػتحقّ  ا البحالػػه مّمػػ

خالفػػه مػػف إضػػرار  بػػه لػػو  یكرهػػه مػػع خػػوؼ المػػأمور  مػػا إذا أمػػر  ب یجػػاد مػػا - حكمػػاً 
ف  لغیػػر مػف قیػػاـ ا وخػػاؼ المػػأمور  مػػر  بػذلؾقػػع منػه توعیػػد أو تهدیػػد، وكػذا لػػو أی لػـ وا 
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 مخالفته.  به عمى تقدیر  ضرار باإل
بػػه  الغیػػر  ضػػرار حكمػػًا مػػا إذا أوقػػع الفعػػؿ مخافػػة إ یمحػػؽ بػػه موضػػوعًا وال وال

ّنهػا لػو بقیػت رأى أ َـّ ثُػ ا ، كما لو تزّوج امػرأةیّ تركه مف دوف إلزاـ منه إ مى تقدیر ع
ه ّنػػػعصػػػمته لوقعػػػت عمیػػػه وقیعػػػة مػػػف بعػػػض أقربائهػػػا فالتجػػػأ إلػػػى طالقهػػػا ف  فػػػي
   .ة الطالؽذلؾ بصحّ   یضرّ  ال

 ولػيّ ه كمػا إذا قػاؿ د بػه مّمػا یسػتحقّ ّعػالمتو  الحاؿ فیمػا إذا كػاف الضػرر  وهكذا
اّل قتمتؾ(،  طّمؽْ ) :الدـ لمقاتؿ اّل  )طّمػؽْ أو قػاؿ الػدائف لمغػریـ: زوجتؾ وا  زوجتػؾ وا 

 طالقه في مثؿ ذلؾ.  ّنه یصحّ ّمؽ، ف فط طالبتؾ بالماؿ(
عػدـ  عمػى تقػدیر  - بػهالذي یخاؼ مػف ترتّ  د بالضرر المقصو  :478مسألة 

ـّ الضػػرر  مػػا - لػػـز بػػهاإلتیػػاف بمػػا أ الواقػػع عمػػى نفسػػه وعرضػػه ومالػػه وعمػػى  یعػػ
 مر . ه أؽ به مّمف یهمّ بعض مف یتعمّ 

ه مّمػػا د بػػّعػػالمتو  یكػػوف الضػػرر  ؽ اإلكػػرا  أففػػي تحّقػػ یعتبػػر  :479مســألة 
عنػػػد  ذلػػػؾ العمػػػؿ المكػػػرو ، بحیػػػث یعػػػدّ  یتعػػػارؼ تحّممػػػه لمثمػػػه تجّنبػػػًا عػػػف مثػػػؿ ال

ًأ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمْ العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالء مُ 
شػػخاص فػػي تحّممهػػـ لممكػػار  وبػػاختالؼ یختمػػؼ بػػاختالؼ األ رتكابػػه، وهػػذا أمػػر ا

ف عمػػى معػػیّ  یعػػاد بضػػرر مػػا یعػػّد اإلة كراهتػػه وضػػعفها، فربّ العمػػؿ المكػػرو  فػػي شػػدّ 
إللجػػاء  موجبػػاً  یعػػدّ  إللجػػاء شػػخص إلػػى ارتكابػػه والتػػرؾ عمػػؿ مخصػػوص موجبػػًا 

 لى ارتكػاب عمػؿ یكرهػه ب یعػاد  بضػرر َجًأ إمْ شخص مُ  ما یعدّ إلیه، وأیضًا ربّ  آخر 

یضػػًا ب یعػػاد  مكػػرو  لػػه أ َجػػًأ إلػػى ارتكػػاب عمػػؿ آخػػر مْ مُ  یعػػدّ  ف عمػػى تركػػه والمعػػیّ 
 .   بمثؿ ذلؾ الضرر
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التوریػة  ي عنػه بغیػر مكػاف التفّصػفي صػدؽ اإلكػرا  عػدـ إ یعتبر  :481مسألة 
ي مكػاف التفّصػفیػه عػدـ إ یعتبػر  سػتعانة بػالغیر، وهػؿواال  بحالػه كػالفرار  یضرّ  ا الممّ 

ضػػطراب المػػانع ة عنهػػا أو الجهػػؿ بهػػا أو حصػػوؿ اإلولػػو مػػف جهػػة الغفمػػ - بالتوریػػة
والصػحیح هػػو القػػوؿ ، فیػه ذلػػؾ؟ قػػوالف یعتبػػر  أـ ال - مػف اسػػتعمالها أو نحػو ذلػػؾ

 .  األّوؿ
نػة حػداهما المعیّ إحػدى زوجتیػه فطّمػؽ إذا أكرهػه عمػى طػالؽ إ :481مسألة 

، صػػّح فیهمػػاد بػه بطػػؿ، ولػو طّمقهمػػا معػًا ب نشػػاء واحػد المتوّعػػ تجّنبػًا مػػف الضػرر 
واحػػػػد فطّمقهمػػػػا تػػػػدریجًا أو طّمػػػػؽ  كرهػػػػه عمػػػػى طػػػػالؽ كمتیهمػػػػا ب نشػػػػاءوكػػػػذا لػػػػو أ

  عمى تػرؾ مجمػوع كرهه عمى طالقهما ولو متعاقبًا وأوعدا لو أمّ إحداهما فقط، وأ
بػػدا لػػه فیػػه وبنػػى  َـّ ثُػػ یضػػاً قػػیف فطّمػػؽ إحػػداهما عازمػػًا عمػػى طػػالؽ اأُلخػػرى أالطال

 .  ببطالف طالؽ اأُلول  به یحکـ المتوّعد عمى تحّمؿ الضرر 
ؽ زوجتػه ثػالث طمقػات بینهػا رجعتػػاف یطّمػػ لػو أكرهػه عمػى أف :482مسـألة 

 دًا بالضػرر إذا كػاف متوّعػ ، إاّل وقعػهبطالف مػا أب یحکـ لـا واحدة أو اثنتیف فطّمقه

بػػدا لػػه فیػػه  َـّ ثُػػ تیػػاف بالبػػاقيا أو كػػاف عازمػػًا فػػي حینػػه عمػػى اإلمنهػػ عمػػى تػػرؾ كػػؿ  
احتمػػؿ قناعػػة المكػػر  بمػػا أوقعػػػه  ّنػػهأ المتوّعػػد بػػػه، أو ؿ الضػػرر وبنػػى عمػػى تحّمػػ

 غماضه عف الباقي فتركه ونحو ذلؾ. وا  
ذلػػػؾ فػػػي  دْ ِفػػػیُ  ضػػػي بػػػه لػػػـر  َـّ ثُػػػ كػػػرا وقػػػع الطػػػالؽ عػػػف إإذا أ :483مســـألة 

 ه الرضا. بَ قَّ عَ ته ولیس كالعقد المكر  عمیه الذي تَ صحّ 
یطّمػؽ  إذا كػاف عمػى حػّؽ، فمػو وجػب عمیػه أف كرا ال حكـ لإ :484مسألة 

 كر  عمیه فطّمؽ صّح الطالؽ. وامتنع منه فأ
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 شروط المطم قة .1
 :   موریشترط في المطمَّقة أُ  :485مسألة 
ع بهػػػا، بػػػؿ یصػػػّح طػػػالؽ المتمتّػػػ ة، فػػػالجػػػة دائمػػػتكػػػوف زو  أف :لوّ األ  األمـــر 
ة المتعػة(، یقػوؿ الرجػؿ: )وهبتػؾ مػدّ  ة أو بذلها لها بػأفؽ بانقضاء المدّ فراقها یتحقّ 

عػف  شػهاد والخمػوّ لشروط المعتبرة فػي الطػالؽ مػف اإلة البذؿ افي صحّ  یعتبر  وال
 الحیض والنفاس وغیرهما.

ـــاني مـــر األ طػػػالؽ  یصػػػحّ  فػػػال تكػػػوف طػػػاهرة مػػػف الحػػػیض والنفػػػاس، أف :الث
 النفسػػاء، والمػػراد بهمػػا ذات الػػدمیف فعػػاًل، فمػػو نقیتػػا مػػف الػػدمیف ولّمػػا الحػػائض وال

یف ؿ بػػا الطػػالؽ الواقػػع فػػي النقػػاء المتخّمػػّمػػتغتسػػال مػػف الحػػدث صػػّح طالقهمػػا، وأ
جتنػاب عنهػا وتجدیػد یتػرؾ االحتیػاط فیػه باال دمیف مف حیض أو نفاس واحػد فػال

 تطمیقها.  َـّ ثُ  أو مراجعتها ؽ الطهر طالقها بعد تحقّ 
 في المطمَّقة موارد:  الطهر  عتبار تستثنى مف ا :486مسألة 

 ف كانت حائضًا. طالقها وا   ف ال تكوف مدخواًل بها، فیصحّ أ .1
ف كانػػػت حائضػػػًا بنػػػاًء طالقهػػػا وا   ه یصػػػحّ ّنػػػأف تكػػػوف مسػػػتبینة الحمػػػؿ، ف  .2

 ة. في كتاب الطهار   عمى اجتماع الحیض والحمؿ كما مرّ 
عمػػـ  َـّ ثُػػ مسػػتبینة الحمػػؿ وهػػي حػػائض لػػو طّمػػؽ زوجتػػه غیػػر  :487مســألة 

حتیػػاط فیػػه ولػػو ف كػػاف األولػػى رعایػػة االوا  طالقهػػا  ّنهػػا كانػػت حػػاماًل وقتئػػٍذ بطػػؿأ
 بتطمیقها ثانیًا. 

ف صػػػادؼ أ ف یكػػوف المطمِّػػؽ غائبػػػًا، فیصػػحّ أ .3 اـ حیضػػػها ّیػػمنػػػه طالقهػػا وا 
 شرطیف:  ر ولكف مع توفّ 
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نػػاف الحاصػػؿ طمئلػه اسػػتعالـ حالهػػا ولػػو مػف جهػػة اال ر ف ال یتیّسػػأ :حــدهماأ
 ة. مارات الشرعیّ ة أو بغیر  مف األمف العمـ بعادتها الوقتیّ 

حػػػػوط واحػػػد عمػػػى األ ة شػػػػهر تمضػػػي عمػػػػى انفصػػػاله عنهػػػا مػػػدّ  أف :ثانيهمـــا
 .   شهرثالثة أ مضيّ  األول حوط األوجوبًا، و 

ها اـ حیضػػػّیػػػمػػػذكوریف وصػػػادؼ أؿ بأحػػػد الشػػػرطیف الخػػػالولػػػو طّمقهػػػا مػػػع اإل
 ة الطالؽ. یحكـ بصحّ  لـ

الشػػػػػرطیف  ر ة طػػػػػالؽ الغائػػػػػب مػػػػػع تػػػػػوفّ فػػػػػرؽ فػػػػػي صػػػػػحّ  ال :488مســـــألة 
 مػػػر ض إلیػػػه أیكػػػوف المطمِّػػػؽ هػػػو الػػػزوج أو الوكیػػػؿ الػػػذي فػػػوّ  المتقػػػّدمیف بػػػیف أف

 الطالؽ. 
 ة المػػػذكورة فػػي طػػػالؽ الغائػػب یخػػػتّص المػػدّ  كتفػػػاء بمضػػيّ اال :489مســألة 
مػػػف  ي ال تحػػػیض وهػػػي فػػػي سػػػفّ أ - ذا كانػػػت مسػػػترابةتحػػػیض، فػػػ  بمػػػف كانػػػت

لػه  یجػوز  مػف حػیف الػدخوؿ بهػا وحینئػذٍ  شػهر ثالثة أ مف مضيّ  دَّ بُ  فال - تحیض
 ف احتمؿ طرّو الحیض عمیها حاؿ الطالؽ. طالقها وا  

یصػػػؿ إلػػػى الزوجػػػة لػػػیعمـ  إذا كػػػاف المطمِّػػػؽ حاضػػػرًا لكػػػف ال :491مســـألة 
ب، فالمنػاط فهػو بمنزلػة الغائػ - ذلػؾ سجف أو غیر  لمرض أو خوؼ أو - حالها

والحػػیض، وفػػي حكمػػه مػػا  یعمػػـ حالهػػا مػػف حیػػث الطهػػر  انفصػػاله عنهػػا بحیػػث ال
 ر یطّمقهػا مػع تػوفّ  لػه أف ه یجػوز ّنػذا كانت المرأة تكتـ حالها عنػه وأراد طالقهػا ف إ

 الشرطیف المتقّدمیف. 
بعػػد  لػػه طالقهػػا إاّل  یجػػز  إذا انفصػػؿ عنهػػا وهػػي حػػائض لػػـ :491مســألة 

یعمػػـ  قهػا بعػػد ذلػؾ فػي زمػػاف لػـ، ولػو طمّ یقطػػع بانقطػاع ذلػؾ الحػػیض ةمػدّ  مضػيّ 
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ف ر طالقهػا مػع تػوفّ  بكونها حائضًا صحّ  ف وقوعػه تبػیّ  الشػرطیف المػذكوریف آنفػًا وا 
 في حاؿ الحیض. 

زاؿ، نػإ لػـ یقاربهػا زوجهػا فیػه ولػو بغیػر  ف تكػوف طػاهرًا طهػراً أ :الثالث مر األ
یطّمقهػػا مػػف قبػػؿ  َـّ ى تحػػیض وتطهػػر ثُػػحتّػػ نتظػػار لزمػػه اال قاربهػػا فػػي طهػػر فمػػو 
 یواقعها، وتستثنى مف ذلؾ:  أف

 المواقعة.  طالقهما في طهر  ه یصحّ نّ الصغیرة والیائسة ف  .1
یضػػًا، المواقعػػة أ طالقهػػا فػػي طهػػر  ه یصػػحّ ّنػػالحامػػؿ المسػػتبیف حممهػػا، ف  .2

كانػػت حػػاماًل  هػػانّ أ ظهػػر  َـّ ثُػ المجامعػػة ر المسػػتبیف حممهػا فػػي طهػػ ؽ غیػػر ولػو طّمػػ
ف كػػاف األولػػى رعایػػة االو  ،بطالف طالقهػػایحکػػـ بػػ حتیػػاط فػػي ذلػػؾ ولػػو بتطمیقهػػا ا 
 ثانیًا. 
مػػػف تحػػػیض سػػػواء أكػػػاف  تحػػػیض وهػػػي فػػػي سػػػفّ  المسػػػترابة، أي التػػػي ال .3

اـ إرضػػاعها أو فػػي أوائػػؿ ّیػػأـ لعػػادة جاریػػة فػػي أمثالهػػا، كمػػا فػػي أ فػػاقيّ لعػارض اتّ 
طالقهػا حینئػٍذ  قهػا فیصػحّ طمّ  َـّ شػهر ثُػتطمیقهػا اعتزلهػا ثالثػة أراد ه إذا أّنػوغها ف بم

ف كػػاف فػػي طهػػر  یقػػع  ة المػػذكورة فػػالالمػػدّ  قهػػا قبػػؿ مضػػيّ ف طمّ ا إّمػػالمواقعػػة، وأ وا 
 الطالؽ. 

یكػػػوف  فػػػي المسػػػترابة أف ص ثالثػػػة أشػػػهر یشػػػترط فػػػي تػػػربّ  ال :492مســـألة 
فػػؽ لػػه یتّ  لػػـ َـّ ثُػػ قهػػا بعػػد ذلػػؾ، فمػػو واقعهػایطمّ  اعتزالػه عنهػػا ألجػػؿ ذلػػؾ وبقصػد أف

ف یطّمقهػػا بػػدا لػػه أ َـّ شػػهر ثُػػثالثػػة أ ف مضػػتسػػباب إلػػى أالمواقعػػة بسػػبب مػػف األ
 عتزاؿ. یحتج إلى تجدید اال طالقها في الحاؿ ولـ صحّ 

لػه  یجػز  واقعها فیه لـ ج عف زوجته في طهر إذا انفصؿ الزو  :493مسألة 
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 ا مػع الشػؾّ ّمػآخر، وأ إلى طهر  ـ انتقالها مف ذلؾ الطهر عمـ بعدداـ ی طالقها ما
مػع   یضػرّ  ة عػدـ الحػیض، والله طالقهػا بالشػرطیف المتقػّدمیف فػي شػرطیّ  فیجوز 

المواقعػة، ولػو طّمقهػا مػع االخػالؿ بأحػد  طهػر رهما انكشاؼ وقوع الطالؽ في توفّ 
 ه فػػػػي طهػػػػر ف وقوعػػػػإذا تبػػػػیّ  ة الطػػػالؽ إاّل یحكػػػػـ بصػػػػحّ  الشػػػرطیف المػػػػذكوریف لػػػػـ

 یجامعها فیه.  لـ
نًا إذا واقعهػػػػػا فػػػػػي حػػػػػاؿ الحػػػػػیض عمػػػػػدًا أو جهػػػػػاًل أو نسػػػػػیا :494مســـــألة 

یقاعػػه فػػي دَّ مػػف إُبػػ الػػذي بعػػد تمػػؾ الحیضػػة، بػػؿ ال طالقهػػا فػػي الطهػػر  یصػػحّ  لػػـ
ا مسػػتبرأة مػػا هػػو شػػرط فػػي الحقیقػػة هػػو كونهػػ فّ أل بعػػد حػػیض آخػػر، آخػػر  طهػػر 

 المواقعة.  طهر  غیر  ع الطالؽ في طهر د وقو مجرّ  بحیضة بعد المواقعة ال
أو  ؽ زوجتػػػػػػه اعتمػػػػػػادًا عمػػػػػػى استصػػػػػػحاب الطهػػػػػػر إذا طّمػػػػػػ :495مســــــألة 

ؽ ته واقعػػًا فتتبػػع تحّقػػا صػػحّ ّمػػالطػػالؽ ظػػاهرًا، وأ استصػػحاب عػػدـ الػػدخوؿ صػػحّ 
 الشرط واقعًا. 
 َـّ ثُػػػ فطّمقهػػػا الػػػزوج أو وكیمػػػه هػػػا طػػػاهر نّ ذا أخبػػػرت الزوجػػػة أإ :496مســـألة 

ّینػة، ویكػوف العمػؿ بالب یقبػؿ خبرهػا إاّل  ها كانت حائضًا حػاؿ الطػالؽ لػـنّ أخبرت أ
 یثبت خالفه.  لـ ؿ ماوّ عمى خبرها األ

 الطػػالؽ وقػػع فػػي حػػاؿ الحػػیض فّ اّدعػػت بعػػد  أ َـّ ثُػػ إذا طّمقهػػا :497مســألة 
 .   ما لـ یكف مخالفًا لمظاهر ،كاف القوؿ قوله مع یمینه جنكر  الزو وأ

إلیهػػا بمػػا  الؽ( أو یشػػیر ف یقػػوؿ: )فالنػػة طػػیف المطّمقػػة، بػػأتعیػػ :الرابــع مــر األ
، جمػاؿ، فمػو كانػت لػػه زوجػة واحػدة فقػاؿ: )زوجتػي طػالؽ( صػػحّ یرفػع اإلبهػاـ واإل

ف نػوى معّینػة منهمػػا أو وقػػاؿ: )زوجتػي طػالؽ( فػ  ولػو كانػت لػه زوجتػاف أو أكثػر 
 .  طؿمعّینة ب ف نوى غیر یمیف، وا   وُقِبَؿ تفسیر  مف غیر  صحّ  منهفّ 
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 شروط الطالق .4
 : مورة الطالؽ أُ یشترط في صحّ  :498مسألة 
ؽ( أو )فالنػة طػالِ ؽ( أو ِت طالِ نْ ة وهي قوله: )أالصیغة الخاصّ  :لوّ األ  األمر 

ة قػػة والمشػػتمملفػػاظ الداّلػػة عمػػى تعیػػیف المطمّ )هػػذ  طػػالؽ( ومػػا أشػػبه ذلػػؾ مػػف األ
ي مطّمقػػة أو طػػالؽ أو ِت أو هػػْنػػیقػػع الطػػالؽ بقولػػه: )أ عمػػى لفظػػة )طػػالؽ(، فػػال

ة أو خمّیػػ تِ ْنػػ(، فضػػاًل عػػف الكنایػػات كقولػػه، )أقتػػؾِ الطػالؽ أو طّمقػػت فالنػػة أو طمّ 
یقػع بػه الطػالؽ  ذلػؾ، ف ّنػه ال لحقي بأهمؾ( وغیػر ربؾ أو اة أو حبمؾ عمى غابریّ 
 .  الطالؽعتّدي( الَمْنِوّي به اى قوله، )ف نوا  حتّ وا  

مػػف زوجػػة واحػػدة بصػػیغة واحػػدة، فمػػو  كثػػر إیقػػاع طػػالؽ أ یجػػوز  :499مســألة 
 كانػػػت عنػػػد  زوجتػػػاف أو ثػػػالث فقػػػاؿ: )زوجتػػػاي طالقػػػاف أو زوجػػػاتي طوالػػػؽ( صػػػحّ 

 طالؽ الجمیع. 
المغػات  ة مػف سػائر یقع الطالؽ بما یرادؼ الصیغة المذكور  ال :511مسألة 

التوكیػػؿ  عنػه وعػػدـ تیّسػر  ع العجػز ا مػػّمػالصػػیغة، وأیقاعػه بتمػؾ مػع القػدرة عمػػى إ
 یقاعه بما یرادفها بأّیة لغة كانت. ًا فیجزئ إأیض

بالكتابػػة مػػع القػػدرة عمػػى النطػػؽ،  یقػػع الطػػالؽ باإلشػػارة وال ال :511مســألة 
منػػػه إیقاعػػػه بالكتابػػػة وباإلشػػػارة  خػػػرس فیصػػػحّ عنػػػه كمػػػا فػػػي األ العجػػػز ا مػػػع ّمػػػوأ

مقاصػػػػد ، واألحػػػػوط األولػػػػى تقػػػػدیـ الكتابػػػػة  ائر سػػػػ یبػػػػرز  المفهمػػػػة عمػػػػى نحػػػػو مػػػػا
 شارة. عرفها عمى اإلی لمف

هػا فاختػارت نفسػها زوجته وقصد تفػویض الطػالؽ إلی إذا خّیر  :512مسألة 
هػػؿ طّمقػػت زوجتػػؾ فالنػػة؟  :ا لػػو قیػػؿ لػػه، وكػػذیقػػع بػػه الطػػالؽ بقصػػد الطػػالؽ لػػـ
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 .  الطالؽیقع به  ه النّ فقاؿ: نعـ، بقصد إنشاء الطالؽ ف 
تػػه بالمباشػػرة أو ؿ غیػػر  فػػي تطمیػػؽ زوجف یوّكػػلمػػزوج أ یجػػوز  :513مســألة 

ؿ الزوجػػة یوّكػػ ج غائبػػًا أـ حاضػػرًا، بػػؿ وكػػذا لػػه أفبتوكیػػؿ غیػػر ، سػػواء أكػػاف الػػزو 
 في تطمیؽ نفسها بنفسها أو بتوكیؿ غیرها. 

مهػػػا فػػػي طػػػالؽ نفسػػػها مطمقػػػًا أو فػػػي حػػػاالت یوكّ  أف یجػػػوز  :514مســـألة 
ًا یكػػػػوف الشػػػػرط قیػػػػد یشػػػػترط فیهػػػػا أف ( والٖٖٗـ فػػػػي المسػػػػألة )ة كمػػػػا تقػػػػدّ خاّصػػػػ
فیهػا  التنجیػز  لعػدـ اعتبػار  ؛یكػوف تعمیقػًا ألصػؿ الوكالػة أف یجوز  ؿ فیه بؿلمموكّ 

 ( مف كتاب الوكالة. ٖٕٙٔألة )في المس  كما مرّ 
ــــاني مــــر األ معمػػػػػوـ  مسػػػػتقبميّ  مػػػػر التنجیػػػػز، فمػػػػو عّمػػػػؽ الطػػػػالؽ عمػػػػى أ :الث

محتمػػػؿ الحصػػوؿ مػػػع عػػػدـ كونػػػه  حػػػاليّ  مػػر ع الحصػػػوؿ، أو أالحصػػوؿ أو متوّقػػػ
 ة الطالؽ بطؿ. قّومًا لصحّ م

( نػػػت طػػػالؽ)إذا جػػػاء زیػػػد فأ ( أوطػػػالؽ نػػػتِ )إذا طمعػػػت الشػػػمس فأفمػػػو قػػػاؿ: 
ذا عّمقػػه عمػػى أ لػػى یػػد  وقػػاؿ: إ معمػػوـ الحصػػوؿ كمػػا إذا أشػػار  حػػاليّ  مػػر بطػػؿ، وا 
مجهػػوؿ الحصػػوؿ  حػػاليّ  مػػر قػػه عمػػى أأو عمّ  طػػالؽ( نػػتِ )إف كانػػت هػػذ  یػػدي فأ

 (ف كنػػِت زوجتػػي فأنػػت طػػالؽ)إالؽ كمػػا إذا قػػاؿ: ة الطػػمػػًا لصػػحّ ه كػػاف مقوّ ولكّنػػ
 .  صحّ 

رجمػػػػیف عػػػػدلیف  ؽ بحضػػػػور یقػػػػاع الطػػػػالاإلشػػػػهاد، بمعنػػػػى إ :الثالــــث مــــر األ
 أو لـ یقؿ.  شهداایسمعاف اإلنشاء، سواء قاؿ لهما: 

 حػدهما وسػمع فػي مجمػس،اجتماعهما حیف سماع اإلنشاء، فمو شػهد أ ویعتبر 

نعػػـ لػػو  نفراد  لػػـ یقػػع الطػػالؽ،بػػا ي مجمػػس آخػػر فػػ المفػػظ وسػػمع اخخػػر  ر كػػرّ  َـّ ثُػػ
 دائها.ؿ الشهادة وال في أاجتماعهما ال في تحمّ  یعتبر  شهدا ب قرار  بالطالؽ لـ
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یکفػػي سػػماعهما صػػوت المنشػػا عػػف  حضػػورهما مجمػػس اإلنشػػاء فػػال ویعتبػػر 
   طریؽ التمفوف ونحو  عم  األحوط لزومًا.

 لى الرجاؿ. منضّمات إ منفردات وال ال بشهادة النساء وسماعهفّ  وال اعتبار 
 فػػػي الشػػػاهدیف معرفػػػة المػػػرأة بعینهػػػا بحیػػػث تصػػػحّ  یعتبػػػر  ال :515مســـألة 

 الشػػػػػػهادة عمیهػػػػػػا، فمػػػػػػو قػػػػػػاؿ: )زوجتػػػػػػي هنػػػػػػد طػػػػػػالؽ( بمسػػػػػػمع الشػػػػػػاهدیف صػػػػػػحّ 
ف ف اعتقدا غیرها.  لـ وا   یكونا یعرفاف هندًا بعینها، بؿ وا 

فػػي  بػػه مػػع عػػدؿ آخػػر  یكتفػػى زوج الإذا طّمػػؽ الوكیػػؿ عػػف الػػ :516مســألة 
ؿ مع عػدؿ آخػر، ویكتفػى بالوكیػؿ عػف الػزوج یكتفى بالموكّ  الشاهدیف، كما أّنه ال

 .   مع عدؿ آخر في توكیؿ الغیر 
المػػوارد  ر المقصػػود بالعػػدؿ هنػػا مػػا هػػو المقصػػود بػػه فػػي سػػائ :517مســألة 

ّدسػة ة الشػریعة المقحكاـ، وهو مف كاف مسػتقیمًا فػي جػادّ ب عمیه بعض األمّما رتّ 
سػتقامة تنشػأ ، وهػذ  االَؤمِّفینحرؼ عنها بترؾ واجب أو فعؿ حػراـ مػف دوف ُمػ ال

ي أ ویكفػػي فػػي الكشػػؼ عنهػػا حسػػف الظػػاهر غالبػػًا مػػف خػػوؼ راسػػخ فػػي الػػنفس، 
 .  حسف المعاشرة والسموؾ الدینيّ 

ف ف فػي الواقػع بطػؿ الطػالؽ واقعػًا وا  إذا كػاف الشػاهداف فاسػقی :518مسألة 
ف كانػا عػدلیف عػًا عػدالتهما، ولػو انعكػس الحػاؿ بػأكیمػه أو همػا ماعتقد الزوج أو و 
ف اعتقػػد الػػزوج أو وكیمػػه أو همػػا معػػًا فسػػقهما، ا  الطػػالؽ واقعػػًا و  فػػي الواقػػع صػػحّ 

 حػػراز فیكفیػػه احتمػػاؿ إ ا الشػػاؾّ ّمػػع عمػػى واقػػع الحػػاؿ عمػػؿ بمقتضػػا ، وأمػػفمػػف اطّ 

بػػت عنػػد  الخػػالؼ، الؽ مػػا لػػـ یثة الطػػعػػدالتهما عنػػد المطمِّػػؽ، فیبنػػي عمػػى صػػحّ 
 یجب عمیه الفحص عف حالهما. وال
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یکػػوف أحػػد  متنػػاع عػػف أفاالواألحػػوط لزومػػًا لمػػف یعػػرؼ نفسػػه بعػػدـ العدالػػة 
 شاهدي الطالؽ. 

الع الزوجػة عمیػه فضػاًل عػف ة الطػالؽ اّطػفي صػحّ  یعتبر  ال :519مسألة 
 رضاها به. 

 الفصل الثاني
 وبعض أحکامه في أقسام الطالق

 طالؽ عمى قسمیف: ال :511مسألة 
الجامػػػػػػع لمشرائػػػػػػط  : الطػػػػػالؽ غیػػػػػر  ، وهػػػػػوعيّ دْ الطػػػػػالؽ الِبػػػػػ :لوّ األ  القســـــم

مكػػػاف الػػػزوج مػػػع إ ؿ أو النفسػػػاء حػػػاؿ حضػػػور المتقّدمػػػة كطػػػالؽ الحػػػائض الحائػػػ
 معرفة حالها أو مع غیبته كذلؾ. 

قػػػػة یائسػػػػة أو صػػػػغیرة أو المواقعػػػػة مػػػػع عػػػػدـ كػػػػوف المطمَّ  طهػػػػر  والطػػػػالؽ فػػػػي
مػف  الؽ المسػترابة قبػؿ انتهػاء ثالثػة أشػهر وطمؿ، والطالؽ المعّمؽ، مستبینة الح

 ذلؾ.    وطالؽ الثالث وغیر ْكرَ شهاد عدلیف، وطالؽ المُ انعزالها، والطالؽ بال إ
 - طػػالؽ الػػثالث عمػػى تفصػػیؿ یػػأتي فیػػه إاّل  - مامّیػػةوالجمیػػع باطػػؿ عنػػد اإل

  أو بعضًا. كاّلً  تهاة یروف صحّ سالمیّ ولكف غیرهـ مف أصحاب المذاهب اإل
ا ّمػإطػالؽ الػثالث،  -  كمػا مػرّ  - قسػاـ الطػالؽ البػدعيّ مػف أ :511مسألة 

صػیغة الطػالؽ ثػالث  ر ف یكػرّ ا والًء بػأّمػا  یقػوؿ: )هػي طػالؽ ثالثػًا(، و  رسػاًل بػأفمُ 
یقوؿ: )هػي طػالؽ، هػي طػالؽ، هػي طػالؽ( مػف دوف تخّمػؿ رجعػة فػي  ات كأفمرّ 

 د الطالؽ. البیف قاصدًا تعدّ 
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ا فػػي النحػػو األّوؿ ّمػػالطػػالؽ واحػػدًا ویمغػػى اخخػػراف، وأ النحػػو الثػػاني یقػػع وفػػي
بطالنػػه وعػػػدـ وقػػػوع ب حکػػػـیقػػػاع ثػػالث طمقػػػات فػػ ف أراد بػػػه مػػا هػػػو ظػػػاهر  مػػف إ

ات یقػاع البینونػة الحاصػمة بػالطالؽ ثػالث مػرّ طالؽ به أصاًل، وكذا إذا قصد به إ
یقػػاع الطػػالؽ بقولػػػه: ا أراد إا إذّمػػى تػػنكح زوجػػًا غیػػر ، وأي الموجبػػة لمحرمػػة حتّػػأ
بػػػػأف  - اعتبػػػػار  بمثابػػػػة ثػػػالث طمقػػػػات بقولػػػػه: )ثالثػػػػًا( ثانیػػػػاً  َـّ ثُػػػػ الً وّ ( أهػػػي طػػػػالؽ)

 -  عف انشاء الطػالؽ قبمهػا بقولػه: )هػي طػالؽ(احتوت هذ  الكممة انشاًء مستقاّلً 
 . طالؽ واحد فیقع به

هبػػه ى مذزوجتػػه بطػػالؽ صػػحیح عمػػ مػػاميّ اإل ؽ غیػػر إذا طّمػػ :512مســألة 
ج مطمَّقتػػه یتػػزوّ  أف - قػػرارًا لػػه عمػػى مذهبػػهإ - مػػاميّ لإ فاسػػد حسػػب مػػذهبنا جػػاز 

 بعػػػد انقضػػػاء عػػػّدتها إذا كانػػػت مّمػػػف تجػػػب عمیهػػػا العػػػّدة فػػػي مذهبػػػه، كمػػػا یجػػػوز 

 ج مف غیر  كذلؾ. تتزوّ  ة أفمامیّ لممطمَّقة نفسها إذا كانت مف اإل
یػػرى وقوعػػه ثالثػػًا وحرمتهػػا زوجتػػه ثالثػػًا وهػػو  مػػاميّ اإل إذا طّمػػؽ غیػػر وهكػػذا 
یهػػػا حكػػػـ بػػػبطالف عمػػػى مذهبػػػه، فمػػػو رجػػػع إل ِقػػػرَّ ى تػػػنكح زوجػػػًا غیػػػر  أُ عمیػػػه حتّػػػ

ج مطمَّقتػػه بعػػد انقضػػاء عػػّدتها إذا كانػػت مّمػػف یتػػزوّ  أف مػػاميّ لإ رجوعػػه، فیجػػوز 
ج مػػف غیػػر  تتػػزوّ  ة أفمامّیػػلمطمَّقتػػه اإل ي مذهبػػه، كمػػا یجػػوز تجػػب عمیهػػا العػػّدة فػػ

 كذلؾ. 
زوجتػػه بطػػالؽ صػػحیح عمػػى مذهبػػه  مػػاميّ اإل ؽ غیػػر إذا طّمػػ :513ة مســأل

القػه السػػابؽ، ة عمػى طالصػحّ  لػى مػذهبنا یمزمػه ترتیػب آثػار رجػع إ َـّ ثُػ فاسػد عنػدنا
ف رجعػػت إ ترتػػب عمیػػه آثػػار  ةمامّیػػاإل وكػػذا زوجتػػه غیػػر  لػػى الطػػالؽ الصػػحیح وا 

 ز ط المعتبػرة عنػدنا جػاوجدانػه لمشػرائ ًا عمػى تقػدیر مذهبنا، فمو كاف الطالؽ رجعّیػ



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؼؼط 

 بعقد جدید.  له ذلؾ بعدها إاّل  یجوز  له الرجوع إلیها في العّدة وال
نػػواع زوجتػػه طػػالؽ الػػثالث بأحػػد األ مػػاميّ اإل ؽ غیػػر إذا طّمػػ :514مســألة 

ي الموجبػة أ - ؽ البینونة الحاصمة بطالؽ الػثالث بػهالثالثة المتقّدمة معتقدًا تحقّ 
 یمزمػه عندئػذ إاّل  لػـرجػع إلػى مػذهبنا  َـّ ثُػ - زوجػًا غیػر  ى تػنكحتة حتّ لمحرمة المؤقّ 

الث الواجػػػد یمزمػػػه حكػػػـ طػػػالؽ الػػػث طػػػالؽ واحػػػد صػػػحیح عمیػػػه، وال ب آثػػػار ترتیػػػ
 بمحّمؿ.  یسعه الرجوع إلیها إاّل  لمشرائط عندنا لكي ال

، وهػو الطػالؽ الجػامع لمشػرائط عػـّ بػالمعنى األ الطػالؽ السػّنيّ  :الثاني القسم
 .  وهو عمى قسمیف: بائف ورجعيّ المتقّدمة، 

 ـ ال.طّمقة بعد  سواء أكانت لها عّدة ألى المما لیس لمزوج الرجوع إ :لوّ واأل 
لیها في العّدة سواء رجػع إلیهػا أـ ال، وسػواء ما یكوف لمزوج الرجوع إ :والثاني

 أـ بوضع الحمؿ.  قراء أـ بالشهور باألأكانت العّدة 
ّولػیف ( وهػو مركػب مػف القسػمیف األؽ العػّديّ )الطػال ى بػػوهناؾ قسـ ثالث یسمّ 
 عمى ما سیأتي تفصیمه.

 ـ.ما تقدّ  غیر  هناؾ مصطمحیف آخریف لمطالؽ السّنيّ  فّ كما أ
یطمػػػؽ  ویػػػراد بػػػه: أف ( فػػػي مقابػػػؿ الطػػػالؽ العػػػّديّ )الطػػػالؽ السػػػّنيّ  حـــدهما:أ

 یراجعها في العّدة مف دوف جماع.  ثَـّ  الزوجة
یطّمػػػؽ الزوجػػػة  ( ویقصػػػد بػػػه أفخػػػّص المعنى األبػػػ )الطػػػالؽ السػػػّنيّ  والثـــاني:

 جها مف جدید. یتزوّ  َـّ ثُ  ى تنقضي عّدتهایراجعها حتّ  وال
 قساـ: الطالؽ البائف عمى أ :515مسألة 

 ف دخؿ بها عمدًا أو اشتباهًا. تبم  التسع وا   طالؽ الصغیرة التي لـ .1
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 طالؽ الیائسة.  .2
 الطالؽ قبؿ الدخوؿ.  .3

 لها عّدة كما سیأتي. وهذ  الثالث لیس 
فػي  - أو مػا بحكمهػا - الطالؽ الذي سبقه طالقاف إذا وقع منه رجوعاف .4

 ـ. البیف دوف ما لو وقعت الثالث متوالیة كما تقدّ 
اّل  ،طػػالؽ الخمػػع والمبػػاراة مػػع عػػدـ رجػػوع الزوجػػة فیمػػا بػػذلت .5 كانػػت لػػه  وا 

 أتي. یسالرجعة كما 
أداء حقوقهػػػا ع عػػػف الطػػػالؽ وعػػػف نػػػزوجػػػة الممت طػػػالؽ الحػػػاكـ الشػػػرعيّ  .6

، وکػػػذلؾ طػػػالؽ ( ومػػػا بعػػػدهاٖٙ٘الزوجّیػػػة فػػػي المػػػوارد المتقّدمػػػة فػػػي المسػػػألة )
 .أیضاً  (ٖٙ٘الحاکـ الشرعّي في المورد المتقّدـ في المسألة ) الزوج نفسه بأمر 

ؽ یحػػػػّؽ لممطمِّػػػػ ا غیرهػػػػا فهػػػػو طػػػػالؽ رجعػػػػيّ ّمػػػػوأ ،قسػػػػاـ الطػػػػالؽ البػػػػائفهػػػذ  أ
 مادامت في العّدة. یراجع المطّمقة  أف

هػا كانػػت حػاماًل منػػه المػػدخوؿ بهػا ولكنّ  إذا طّمػػؽ زوجتػه غیػر  :516مسـألة 
منػػػه عػػػػّدة  ًا وتعتػػػػدّ و بدونػػػه كػػػاف طالقهػػػػا رجعّیػػػهػػػا بعػػػػالج أمِ بُ بػػػدخوؿ مائػػػه فػػػػي قُ 

 الحامؿ. 
المطّمقػػة بائنػػًا بمنزلػػة األجنبّیػػة مػػف مطّمقهػػا النقطػػاع العصػػمة  :517مســألة 

حػـر عمیهػا ی یجب عمیهػا إطاعتػه أثنػاء العػّدة وال فال ،د الطالؽبینهما تمامًا بمجرّ 
نعػػـ إذا كانػػت حػػاماًل منػػه  ،عمیػػه النفقػػة تسػػتحؽّ  إذنػػه وال الخػػروج مػػف بیتهػػا بغیػػر 

 (.  ٛٔٗـ في المسألة )ى تضع حممها كما تقدّ ت النفقة عمیه حتّ استحقّ 
فیجػػػب  ،العػػّدةًا فهػػػي زوجػػة حقیقػػة أو حكمػػًا مادامػػػت فػػي ا المطّمقػػة رجعّیػػّمػػوأ
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بػػػؿ  ویجػػػوز  ،ةسػػػتمتاعات الزوجّیػػػه مػػػف االعمیهػػػا تمكینػػػه مػػػف نفسػػػها فیمػػػا یسػػػتحقّ 
عمػى  -ذنػه إ لهػا الخػروج مػف بیتػه بغیػر  یجوز  وال ،زینتها له ظهار لها إ یستحبّ 

ویكػػػوف كفنهػػػا وفطرتهػػػا  ،تكػػػف ناشػػػزة عمیػػػه النفقػػػة إذا لػػػـ وتسػػػتحؽّ  -مػػػا سػػػیأتي 
 ،ختهػػػا أو مػػػف الخامسػػػػة قبػػػؿ انقضػػػاء عػػػػّدتهاأُ لػػػه النكػػػػاح مػػػف  یجػػػوز  وال ،عمیػػػه

ذلػػؾ مػػف األحكػػاـ الثابتػػة لمزوجػػػة أو  وغیػػػر  ،ثناءهػػاویتوارثػػاف إذا مػػات أحػػدهما أ
 عمیها. 

 یخرجهػػػػػا مػػػػػف دار  ًا أفلمػػػػػف طّمػػػػؽ زوجتػػػػػه رجعّیػػػػ یجػػػػوز  ال :518مســـــألة 

تػػػأتي بفاحشػػػة مبّینػػػة وأبرزهػػػا  ى تنقضػػػي عػػػّدتها، إاّل أفسػػكناها عنػػػد الطػػػالؽ حتّػػػ
داء واجػػب ا بػػدوف إذنػػه إاّل لضػػرورة أو أللهػػا الخػػروج منهػػ یجػػوز  زنػػاء، وكػػذا الال

 ؽ. مضیّ 
تػػوارث بػػیف الػػزوجیف فػػي الطػػالؽ  مّمػػا تقػػّدـ أّنػػه ال قػػد ظهػػر  :519مســألة 

ه إذا كػػاف الطػػالؽ بعػػد انقضػػاء العػػّدة، ولكّنػػ البػػائف مطمقػػًا، وفػػي الطػػالؽ الرجعػػيّ 
 يثنػاأي  - لحاؿ قبؿ انقضػاء السػنةفي حاؿ مرض الزوج ومات وهو عمى هذا ا

منػػه عمػػى تفصػػیؿ سػػیأتي مػػف حػػیف الطػػالؽ ورثػػت الزوجػػة  - اً شػػهرًا هاللّیػػ عشػػر 
 ف شاء ا تعالى. كتاب اإلرث إمف  (ٕٙٓٔالمسألة ) في

ؿ رجعتػػػػػیف أو مػػػػػا إذا طّمػػػػػؽ الرجػػػػػؿ زوجتػػػػػه ثالثػػػػػًا مػػػػػع تخّمػػػػػ :521مســـــألة 
كح زوجػًا غیػر ، سػواء واقعهػا ى تػنحتّػ - ولػو بعقػد جدیػد - بحكمهما حرمت عمیه

یواقعهػا، وسػواء  المواقعػة أـ لػـ طهػر  غیػر  آخػر  رجعة وطّمقها في طهػر  بعد كؿّ 
 واحػد، فمػو طّمقهػا مػع الشػرائط أـ وقع الجمیع في طهػر  طالؽ في طهر  وقع كؿّ 

 اطمقها في مجمس واحػد حرمػت عمیػه فضػاًل عّمػ َـّ ثُ  راجعها َـّ ثُ  طّمقها َـّ ثُ  راجعها َـّ ثُ 
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تركهػػا  َـّ ثُػ طّمقهػا وراجعهػػا َـّ ثُػ ى حاضػت وطهػػرتتركهػا حتّػػ َـّ ثُػ راجعهػػا َـّ ثُػ إذا طّمقهػا
 طّمقها.  َـّ ثُ  ى حاضت وطهرتحتّ 

قهػا ثالثػًا بینهػا العقد الجدید بحكـ الرجوع في الطالؽ، فمػو طمّ  :521مسألة 
 - تكػف لهػػا عػػّدة ى تػػنكح زوجػًا غیػػر ، سػواء لػػـعقػداف مسػػتأنفاف حُرمػت عمیػػه حتّػ

ـ أ - طّمقهػػا َـّ ثُػػ عقػد عمیهػػا َـّ ثُػػ طّمقهػػا َـّ ثُػ عقػػد عمیهػػا َـّ ثُػػ كمػا إذا طّمقهػػا قبػػؿ الػدخوؿ
 كانت ذات عّدة وعقد عمیها بعد انقضاء العّدة. 

قهػا بمػوت أو طػالؽ وفار  المطّمقة ثالثػًا إذا نكحػت زوجػًا آخػر  :522مسألة 
لعّدة مف الػزوج الثػاني، فػ ذا نقضاء اله العقد عمیها بعد ا ّوؿ وجاز حّمت لمزوج األ

ف كػاف ذاؾ الػزوج وا   ى تػنكح زوجػًا آخػر یضًا حتّ طّمقها ثالثًا ُأخرى حرمت عمیه أ
عمیهػػػا  ذا عقػػػدت لػػػإّوؿ، فػػػ ذا فارقهػػػا حّمػػػحمِّػػػؿ فػػػي الػػػثالث اأُلولػػػى، فػػػ الثػػػاني الم

لػػػه  هػػػا تحػػػؿّ نّ أبػػػیف الفقهػػػاء )رضػػػواف ا تعػػػال  عمػػػیهـ(  وطّمقهػػػا ثالثػػػًا فالمشػػػهور 
   ضًا إذا نكحت زوجًا غیر .یأ

ف طّمقػت بعػد  وا   له بنكػاح الغیػر  طالؽ ثالث وتحؿّ  وهكذا تحـر عمیه بعد كؿّ 
یراجعهػا قبػػؿ  َـّ ثّػ یطّمقهػا ، وذلػؾ بػػأفيّ إذا طّمقػت تسػػعًا بػالطالؽ العػدّ  ة إاّل مائػة مػرّ 

 َـّ ثُػػػ ویواقعهػػػا یراجعهػػا َـّ آخػػػر ثُػػػ یطّمقهػػا فػػػي طهػػر  َـّ ثُػػػ خروجهػػا مػػػف العػػّدة فیواقعهػػػا
ذا نكحػػت وخمػػت فػػ  ى تػػنكح زوجػػًا آخػػر آخػػر، فتحػػـر عمیػػه حتّػػ یطّمقهػػا فػػي طهػػر 

 َـّ ثُػػ ؿت لػه بمحّمػحّمػ َـّ ثُػ ولػىطّمقهػا ثالثػًا عمػى نهػج الػػثالث األُ ّوؿ فجهػا األمنػه فتزوّ 
 دًا. ولییف حرمت عمیه مؤبّ كاألُ طّمقها ثالثًا  َـّ ثُ  عقد عمیها

فیمػػا  إاّل  ة عمػػى المشػػهور بدّیػػرمػػة األیوجػػب الح الطػػالؽ التسػػع ال فّ فالنتیجػػة إ
 مراف: فیه أ ثالث مرات، ویعتبر  يّ إذا وقع الطالؽ العدّ 
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وقػػػوع رجعػػػة وعقػػػد  یكفػػػي وقػػػوع عقػػػدیف مسػػػتأنفیف وال ؿ رجعتػػػیف فػػػالتخّمػػػ .1
 مستأنؼ في البیف. 

 رجعة.  وقوع المواقعة بعد كؿّ  .2
ة وواحػػػدة منهػػػا ب مػػػف ثػػػالث طمقػػػات اثنتػػػاف منهػػػا رجعّیػػػمرّكػػػ يّ فػػػالطالؽ العػػػدّ 

 دًا. ى كممت تسع طمقات حرمت عمیه مؤبّ ذا وقعت ثالثة منه حتّ بائنة، ف 
فجتنػػاب عػػف المطمّ هػػذا، ولكػػف األحػػوط لزومػػًا اال یكػػف  لػػـ قػػة تسػػعًا مطمقػػًا وا 

 ًا. الجمیع طالقًا عّدیّ 
 ى تػػنكح زوجػػاً ؽ حتّػػثػػًا تحػػـر عمػػى المطمِّػػالمطمَّقػػة ثال فَّ أـ تقػػدّ  :523مســألة 

 :   مورفي زواؿ التحریـ أُ  عتبر غیر ، وی
 یكوف العقد دائمًا ال متعة.  أف .1
ؿ، یكػػػػوف الػػػػوطء فػػػػي الُقُبػػػػ أف وجوبػػػػاً  یطأهػػػػا الػػػػزوج الثػػػػاني، واألحػػػػوط أف .2

یصػدؽ بػه الػدخوؿ مػف  ویكفي فیػه الػوطء الموجػب لمغسػؿ بغیبوبػة الحشػفة أو مػا
 .  استحباباً  ف كاف أحوطیه اإلنزاؿ وا  ف یعتبر  مقطوعها، وال

یكفػػػي كونػػػه مراهقػػػًا عمػػػى  زوج الثػػػاني بالغػػػًا حػػػیف الػػػوطء فػػػالیكػػػوف الػػػ أف .3
 .  لزوماً  حوطاأل

 یفارقها الزوج الثاني بموت أو طالؽ.  أف .4
 انقضاء عّدتها مف الزوج الثاني.  .5

ج المطمَّقػة فػي تتػزوّ  ما توجب التحریـ إذا لػـنّ الطمقات الثالث إ :524مسألة 
اّل د دائـ ویدخؿ بها بعق مف رجؿ آخر ثنائها أ انهػدـ حكػـ الطػالؽ السػابؽ عمیػه  وا 

 جػت المطّمقػة زوجػًا آخػػر تیف فتزوّ ة أو مػرّ ؽ مػرّ مطّمقػة، فمػو طّمػ وتكػوف كأّنهػا غیػر 
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تحػػػـر عمیػػػه إذا طّمقهػػػا  جهػػػا األّوؿ لػػػـفتزوّ بمػػػوت أو طػػػالؽ فارقتػػػه  َـّ ثُػػػ ودخػػػؿ بهػػػا
   ؼ التحریـ عمى ثالث تطمیقات مستأنفة.الثالثة بؿ یتوقّ 

رقهػػا جػػت وفاّنهػػا تزوّ مػػّدة فاّدعػػت أإذا طّمقهػػا ثالثػػًا وانقضػػت  :525مســألة 
لمػزوج  ي دعواهػا ُصػّدقت فیجػوز همػة فػتكف متّ  الزوج الثاني ومضت العّدة ف ف لـ

همػػة فیمػػا ف كانػػت متّ فحػػص وتفتػػیش، وا   بعقػػد جدیػػد مػػف غیػػر  ینكحهػػا األّوؿ أف
 حص عف حالها. حوط لزومًا عدـ العقد عمیها قبؿ الفتّدعي فاأل

ت ػػػػوحمّ  تْ ػػػػبها ُصّدقیكػػذّ  وؿ ولػػـػػػػت الدخػػػػاّدعؿ فمّ ػػػػؿ المحػػػػإذا دخ :526مســألة 
ف كّذبها فیحتمؿ قبوؿ قولها أیضػًا ولكػف األحػ زوج األّوؿ،ػػلم عمػى  وط االقتصػار وا 

رجعػػت عػػف قولهػػا،  َـّ ثُػػ صػػابةصػػورة حصػػوؿ االطمئنػػاف بصػػدقها، ولػػو اّدعػػت اإل
ف كاف بعد العقػد عمیهػا لػـ تحؿّ  األّوؿ عمیها لـ یعقد ف ف كاف قبؿ أف یقبػؿ  له، وا 

 رجوعها. 
ؿ، ـ والمحمَّػفػي المحمِّػؿ بػیف المحػرَّ  فرؽ في الػوطء المعتبػر  ال :527مسألة 

مػػػػاً فمػػػػو وطئهػػػػا مُ  حػػػػراـ أو فػػػػي الصػػػػوـ الواجػػػػب أو فػػػػي كػػػػالوطء فػػػػي حػػػػاؿ اإل حرَّ
 ّوؿ. ؾ كفى في حصوؿ التحمیؿ لمزوج األالحیض ونحو ذل

مػه یمز  الػزوج فػي إیقػاع أصػؿ الطػالؽ عمػى زوجتػه لػـ لو شؾّ  :528مسألة 
فػي  یحكػـ ظػاهرًا ببقػاء عمقػة النكػاح، ولػو عمػـ بأصػؿ الطػالؽ وشػؾّ  الطالؽ، بػؿ

الػػثالث أـ التسػػع أـ غیرهمػػا،  ، سػػواء أكػػاف الطػػرؼ األكثػػر قػػؿّ عػػدد  بنػػى عمػػى األ
ة فػػػي بدّیػػػبالحرمػػػة األ والدة فػػػي األّوؿ المؤّبػػػ بالحرمػػػة غیػػػر  یحكػػػـ مػػػع الشػػػؾّ  فػػػال

 ؿ. له بالمحمِّ  ّوؿ فتحؿّ عمى األ بن بیف الثالث والتسع  الثاني، ولو شؾّ 
كػػاف القػػوؿ قولػػه  زوجهػػا طّمقهػػا وأنكػػر  فّ إذا اّدعػػت الزوجػػة أ :529مســألة 
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ف انعكػػػػس بػػػػأف اّدعػػػػى الػػػػزوج أ القػػػػوؿ قولهػػػػا  کػػػػافطّمقهػػػػا وأنكػػػػرت  ّنػػػػهبیمینػػػػه، وا 
فاقهمػػا عمیػػه ي زمػػاف وقػػوع الطػػالؽ بعػػد ثبوتػػه أو اتّ بیمینهػػا، ولػػو كػػاف نزاعهمػػا فػػ

عمیػػػه النفقػػة وغیرهػػػا مػػػف  تسػػػتحؽّ  ى الّنػػه طّمقهػػػا قبػػػؿ سػػنة مػػػثاًل حتّػػف اّدعػػػى أبػػأ
شػػػكاؿ فػػػي تقػػػدیـ قولهػػػا ال إفػػػ  ر حقػػػوؽ الزوجػػػة فػػػي تمػػػؾ المػػػّدة واّدعػػػت هػػػي تػػػأخّ 

 بیمینها. 
ط بعػػػدـ رد منػػو تقػػدیـ قػػػوؿ الػػزوج أو الزوجػػة مػػػع الیمػػیف فػػي هػػػذ  المػػوا فّ إ َـّ ثُػػ

اّل  كونه مخالفًا لمظاهر  فػي   یكػف كػذلؾ كمػا مػرّ  ؿ خصػمه بیمینػه إذا لػــ قػو قدّ  وا 
 نظائرها. 
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 تكميل في أحكام الرجعة
 - العػّدة یعػدّ  عمػؿ مػف الػزوج قبػؿ مضػيّ  الرجعة هي صدور  :531مسألة 

ؽ وقعه مف الطالؽ فیمنػع مػف تػأثیر  فػي تحّقػرجوعًا منه عّما أ - حقیقة أو حكماً 
 ة بعد انقضاء عّدتها. في الرجعیّ  رجعة في البائنة وال البینونة بانقضاء العّدة، فال

 مریف: ؽ الرجعة بأحد أتتحقّ  :531مسألة 
ِؾ( أو )راجعتُػػػػػػػ :نشػػػػػػػاء الرجػػػػػػػوع كقولػػػػػػػهعمػػػػػػػى إ ـ بكػػػػػػػالـ داؿّ یػػػػػػػتكمّ  أف :لوّ األ 

ة بػػؿ یقػػع فیػػه العربّیػػ یعتبػػر  ارتَجعتُػػِؾ إلػػى نكػػاحي( ونحػػو ذلػػؾ، وال)أو  ()رجعتُػػؾِ 
 إذا كاف بمفظ یفید المعنى المقصود في تمؾ المغة.  لغةٍ  بكؿّ 

ؽ بالفعػؿ الخػالي عػف تتحّقػ بفعؿ یقصد به الرجوع إلیهػا، فػال ف یأتيأ :الثاني
لتقبیػؿ بشػهوة مػف قػه بػالممس وا، نعـ في تحقّ بشهوة ى مثؿ النظر قصد الرجوع حتّ 

ا الػػوطء ّمػػ، وأحتیػػاط فیػػهیتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  اال فػػال دوف قصػػد الرجػػوع إشػػكاؿ
ف قصػػػػد العػػػدـ، نعػػػػـ یقصػػػػد بػػػه ذلػػػػؾ، بػػػؿ  لػػػـ فؽ الرجػػػػوع بػػػه مطمقػػػػًا وا  تحّقػػػفی وا 
یقصػد الفعػؿ كمػا ال عبػػرة  والسػاهي والنػائـ ونحػػوهـ مّمػف لػـ عبػرة بفعػؿ الغافػؿ ال

 ّنها غیرها. المطّمقة كما لو واقعها باعتقاد أ به غیر بالفعؿ المقصود 
ف كاف اإل شهاد في الرجعة، فتصحّ اإل یعتبر  ال :532مسألة  شػهاد بدونه وا 

الع الزوجػػػة فیهػػػا اّطػػػ یعتبػػػر  وع التخاصػػػـ والنػػػزاع، وكػػػذا الأفضػػػؿ حػػػذرًا عػػػف وقػػػ
 ت الرجعة. الع أحد صحّ عمیها، فمو راجعها عند نفسه مف دوف اطّ 

لػػى التوكیػػؿ فػػي الرجعػػة، فػػ ذا قػػاؿ الوكیػػؿ: )أرجعتُػػِؾ إ یصػػحّ  :533مســألة 
 )َرَجعُت بؾ( قاصدًا ذلؾ صّح. مي( أو نكاح موكّ 
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وهي في العّدة كػاف ذلػؾ رجوعػًا صؿ الطالؽ الزوج أ لو أنكر  :534مسألة 
 ف عمـ كذبه. وا  

خبػػػار  بػػػه إذا كػػػاف فػػػي د ادّ یثبػػػت الرجػػػوع بمجػػػرّ  :535مســـألة  عػػػاء الػػػزوج وا 
 تقبػػػؿ دعػػػوا  إاّل  تصػػػّدقه الزوجػػػة لػػػـ ة، ولػػػو اّدعػػػا  بعػػػد انقضػػػائها ولػػػـثنػػػاء العػػػدّ أ

نكرتػه، ولػو ها عمى نفي الرجػوع فػي العػّدة لػو أله استحالف فّ أ نة، غایة األمر بالبیّ 
 یستحمفها عمى نفي العمـ.  (، فمه أفدريال أ)قالت: 

لعػػػػّدة بشػػػػهادة رجمػػػػػیف تثبػػػػت دعػػػػػوى الرجػػػػوع بعػػػػد انقضػػػػػاء ا :536مســــألة 
رجػػػؿ تثبػػػت بشػػػهادة  رجػػػؿ عػػػادؿ وامػػػرأتیف عػػػادلتیف، وال بشػػػهادة وکػػػذلؾعػػػادلیف، 
 .  یمیف الزوجعادؿ و 

كػػػاف  ر نكػػػانقضػػػاء عػػػّدتها وأ إذا رجػػػع الػػػزوج فاّدعػػػت الزوجػػػة :537مســـألة 
 هػػا حاضػػت فػػي شػػهر نّ كمػػا إذا اّدعػػت أ - همػػةتكػػف متّ  القػػوؿ قولهػػا بیمینهػػا مػػا لػػـ

 بالبّینة.  یقبؿ قولها حینئٍذ إاّل  ف ّنه ال - ات فانقضت عّدتهاواحد ثالث مرّ 
ـ وانقضػػػػاء العػػػّدة واختمفػػػا فػػػي المتقػػػػدّ  فقػػػا عمػػػى الرجػػػوعإذا اتّ  :538مســـألة 

ـ انقضػػػاء المتقػػػدّ  فّ واّدعػػػت هػػػي أ ـ هػػػو الرجػػػوعالمتقػػػدّ  فّ منهمػػػا، فػػػاّدعى الػػػزوج أ
سػػػواء أكػػػاف تػػػاریخ  ،همػػػةتكػػػف متّ  القػػػوؿ قػػػوؿ الزوجػػػة بیمینهػػػا مػػػا لػػػـ العػػػّدة، کػػػاف

بػػالعكس، أـ كانػػػا  مػػػر اریخ الرجػػوع مجهػػػواًل، أـ كػػاف األانقضػػاء العػػػّدة معمومػػًا وتػػػ
 جهولي التاریخ. م

وؿ بهػػػػا قبػػػػؿ الطػػػػػالؽ نكرت هػػػػػي الػػػػدخؽ وراجػػػػع فػػػػأإذا طّمػػػػ :539مســــألة 
ؿ كػاف القػػوؿ قولهػػا تكػوف لػػه الرجعػة واّدعػػى هػو الػػدخو  تكػػوف عمیهػا عػػّدة وال لػئاّل 

ـ توضػػػػیحه فػػػػي المسػػػػألة عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدّ  إذا كػػػػاف مخالفػػػػًا لمظػػػػاهر  مػػػػع یمینهػػػػا إاّل 
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(ٖٕٖ  .) 
قابػؿ  غیػر  حكػـ شػرعيّ  ي الطالؽ الرجعػيّ الرجوع ف جواز  فّ إ :541مسألة 

ج: ، فمػو قػاؿ الػزو فػي البیػع الخیػاريّ  سػقاط كالخیػار اباًل لإًا قػسػقاط، ولػیس حّقػلإ
یسػػػقط وكػػػاف لػػػه الرجػػػوع بعػػػد ذلػػػؾ،  الرجػػػوع( لػػػـ سػػػقطت مػػػا كػػػاف لػػػي مػػػف حػػػؽّ )أ

 عوض.  وكذلؾ إذا صالح عنه بعوض أو غیر 

 الفصل الثالث
 في العدد

ص المػرأة بعػد مفارقػة زوجهػا، أو بعػد الػػوطء اـ تػػربّ ّیػوهػي أالعػدد جمػع )عػّدة( 
 ف شاء ا تعالى. رعًا لشبهة عمى ما سیأتي تفصیمه إش المستحؽّ  غیر 

 :   موریوجب العّدة أُ  :541مسألة 
 الطالؽ بأقسامه.  .1
سػػػالـ أو الرضػػػاع أو الفسػػػخ بالعیػػػب أو غیػػػر ، واالنفسػػػاخ باالرتػػػداد أو اإل .2

 نحوها. 
 دًا عف العقد أو معه. ء بالشبهة مجرّ الوط .3
 نقطاع. ة أو هبتها في عقد االانقضاء المدّ  .4
 الوفاة. .5

 حكاـ الجمیع:وفیما یمي أ
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 عّدة الطالق. 9
ة معّینػة مػف زوجهػا وجػب عمیهػا االعتػداد مػدّ  ت المػرأةإذا طّمقػ :542مسألة 

 لها الزواج مف غیر  قبؿ انقضائها، وتستثنى مف ذلؾ:  یجوز  ال
ّنػه ال عػّدة عمیهػا منػه، نعػـ إذا دخػؿ مػاؤ  فػي مف لـ یدخؿ بهػا زوجهػا، ف  .1

ا ّمػػػ، فالموجػػػب لمعػػػّدة أحػػػد األمػػػریف: إنحػػػو  وجبػػػت عمیهػػػا العػػػّدةفرجهػػػا بجػػػذب أو 
 ما.  دخوؿ الزوج، أو دخوؿ مائه في فرجها بطریقةٍ 

فُبػاًل أو دُ بُ ؽ الدخوؿ ب یالج تماـ الحشفة قُ یتحقّ  :543مسألة  ینػزؿ،  لػـ رًا وا 
قطػػػوع الحشػػػفة نثیػػػیف، ویكفػػػي فػػػي مكػػػاف مّمػػػف ال إنػػػزاؿ لػػػه كمقطػػػوع األُ  فبػػػؿ وا  

فػػرؽ فػػي الػػدخوؿ بػػیف  إلدخػػاؿ بالنسػبة إلیػػه، والصػػدؽ ا یکفػػيدخػوؿ مقػػدارها بػػؿ 
 شػػعور  ِخؿ هػػي المػػرأة مػػف غیػػر ى لػػو كػػاف الُمػػدْ كونػػه فػػي حػػاؿ الیقظػػة والنػػوـ حتّػػ

الصػوـ  رامًا كما إذا دخؿ بها فػي نهػار الرجؿ، وكذا ال فرؽ بیف وقوعه حالاًل وح
ف أو فػػػػي حالػػػػة الحػػػػیض، وكػػػػذا ال فػػػػرؽ بػػػػیف كػػػػوف الػػػػزوج كبیػػػػرًا الواجػػػػب المعػػػػیّ 

 وصغیرًا. 
ف كانػػػت الخمػػػوة د الخمػػػوة مػػػع الزوجػػػة وا  تجػػػب العػػػّدة بمجػػػرّ  ال :544مســـألة 

دخػػػاؿ مػػػف اإل تجػػػب بمباشػػػرتها بغیػػػر  یكػػػف مػػػانع مػػػف الػػػدخوؿ، كمػػػا ال ة ولػػػـتاّمػػػ
 تقبیؿ أو تفخیذ. مالعبة أو 

فّنػتكمػػؿ تسػع سػنوات، ف  الصػغیرة التػي لػـ .2 دخػػؿ  ه ال عػػّدة عمیهػا أیضػًا وا 
 ـ. بها زوجها اشتباهًا أو عمى وجه محرَّ 

 - ؽ الیػػأسف كانػت مػػدخواًل بهػا، ویتحّقػتجػب عمیهػػا العػّدة وا   الیائسػة، فػال .3
ا خمسػػیف ببموغهػػ - المػػرأة سػػفّ  بعػػد انقطػػاع دـ الحػػیض وعػػدـ رجػػاء عػػود  لكبػػر 
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 .  ة وغیرهاة سواء في ذلؾ القرشیّ سنة قمریّ 
ة أو الیػأس ورأت الػدـ مػرّ  قراء قبؿ بموغ سػفّ إذا طّمقت ذات األ :545مسألة 

ت إذا اعتػدّ  أو شػهریف، وكػذلؾ ذات الشػهور  كممػت العػّدة بشػهر یئست أ َـّ ثُ  تیفمرّ 
 ت ثالثة. یئست أتمّ  َـّ ثُ  شهرًا أو شهریف

 یقبػػػؿ قولهػػػا إاّل  الیػػػأس لػػػـ هػػػا بمغػػػت سػػػفّ نّ المػػػرأة أإذا اّدعػػػت  :546مســـألة 
 .  نةبالبیّ 

 المطّمقة التي تجب عمیها العّدة عمى أقساـ:  :547مسألة 
الفاصػػػػػؿ بیػػػػػػف  الحامػػػػػؿ التػػػػي یكػػػػػوف الطهػػػػػر  المطمَّقػػػػػة غیػػػػر  :لوّ لقســــم األ ا

روء سػػواء أكانػػت مسػػتقیمة شػػهر، وعػػّدتها ثالثػػة قػػمػػف ثالثػػة أ حیضػػتیف منهػػا أقػػؿّ 
ة كمػػػا هػػػو المتعػػػارؼ فػػػي أغمػػػب مػػػرّ  شػػػهر  ف كانػػػت تحػػػیض فػػػي كػػػؿّ أالحػػػیض، بػػػ
 ة، أو كانػػت تحػػیض فػػي كػػؿّ زیػػد مػػف مػػرّ أ شػػهر  ـ كانػػت تحػػیض فػػي كػػؿّ النسػاء، أ
 ة، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أـ ال. شهریف مرّ 

ؿ مسػّما  ولػو وّ األ ویكفػي فػي الطهػر  طهػار،المراد بػالقروء األ :548مسألة 
بػػیف إجػػراء صػػیغة  ؿ زمػػاف طهػػر یتخّمػػ قهػػا فحاضػػت بحیػػث لػػـمػػیاًل، فمػػو طمّ كػػاف ق

 طهػػار الػػذي وقػػع فیػػه الطػػالؽ مػػف األ الطهػػر یحسػػب ذلػػؾ  الطػػالؽ والحػػیض لػػـ

خػرى فتنتهػي عػّدتها برؤیػة ثالثػة أُ  جت في انتهػاء عػّدتها إلػى أطهػار الثالثة واحتا
ظػػة حبػػیف الطػػالؽ والحػػیض ولػػو كػػاف ل ؿ زمػػاف طهػػٍر الحیضػػة الرابعػػة، ولػػو تخّمػػ

برؤیػة الحیضػػة  الثالثػة وانتهػت عػّدتها طهػار مػف األ الیسػیر  احتسػب ذلػؾ الطهػر 
 .   وما كاف بعالج وكذا الحاؿ في الطهر فرؽ بیف الحیض الطبیعيّ  الو الثالثة، 

ؿ وّ األ فػي الطهػر  ى الطهػر ـ مف كفایػة مسػمّ بناًء عمى ما تقدّ  :549مسألة 
مكػػاف أف تحػػیض المػػرأة فػػي شػػهر زمػػاف  ة، فأقػػؿّ زیػػد مػػف مػػرّ واحػػد أ  ولػػو لحظػػة، وا 
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ؿ وّ عػّدة سػتة وعشػروف یومػًا ولحظتػاف بػأف كػاف طهرهػػا األف تنقضػي بػه الیمكػف أ
 َـّ ثُػ اـّیػتحػیض ثالثػة أ َـّ ثُػ اـیّ عشرة أ الطهر  قؿّ أترى  َـّ ثُ  اـیّ تحیض ثالثة أ َـّ ثُ  لحظة
ه لػوّ لحظػة مػف أ د رؤیػة الػدـ األخیػر تحػیض فبمجػرّ  َـّ ثُػ اـیّ عشرة أ الطهر  قؿّ ترى أ

ة ؼ عمیهػا تمامّیػمػا یتوّقػنّ تنقضي العّدة، وهذ  المحظة األخیرة خارجة عف العّدة وا  
 الثالث.  الطهر 

ؿ بػػػػیف الفاصػػػػ الحامػػػػؿ التػػػػي یكػػػػوف الطهػػػػر  المطّمقػػػػة غیػػػػر  :القســــم الثــــاني
 .   أو أزید، وعّدتها ثالثة أشهر شهر حیضتیف منها ثالثة أ
ــــث مػػػػؿ التػػػػي تكػػػػوف مسػػػػترابة، وهػػػػي مػػػػف حاال المطّمقػػػػة غیػػػػر  :القســــم الثال

 تبمػ  الحػدّ  لػـ ا لكونهػا صػغیرة السػفّ ّمػمػف تحػیض إ تحیض مع كونهػا فػي سػفّ  ال
نقطػػاع حیضػػها لمػػرض أو رضػػاع أو ا الّمػػالػػذي تػػرى الحػػیض غالػػب النسػػاء، وا  

 یضًا. أ دواء ونحو ذلؾ، وعّدتها ثالثة أشهر  استعماؿ
ؿ وّ ، فػ ذا طّمقهػا فػي أالهالليّ  عمى الشهر  في الشهور  المدار  :551مسألة 

ذا طّمقها فػي أهاللیّ  شهر اعتّدت إلى ثالثة أ الشهر  ة اعتػّدت بقّیػ ثنػاء الشػهر ة، وا 
 الرابػع تكمػؿ بػه نقػص الشػهر  یف آخػریف ومقػدارًا مػف الشػهر شهرها وشهریف هاللیّ 

حػػوط وجوبػػًا، فمػػف طّمقػػت فػػي غػػروب الیػػوـ العشػػریف ؿ ثالثػػیف یومػػًا عمػػى األوّ األ
تكمػػؿ  تسػػعة وعشػػریف یومػػًا وجػػب عمیهػػا أف  رجػػب مػػثاًل وكػػاف الشػػهر ف شػػهر مػػ

اؿ لػػػى غػػػروب الیػػػوـ الحػػػادي والعشػػػریف مػػػف شػػػػوّ رجػػػب باالعتػػػداد إ نقػػػص شػػػهر 
 اـ العّدة مف رجب ثالثوف یومًا. یّ اؿ إلى أت به مف شوّ ما اعتدّ  لیكتمؿ بضـّ 
ثالثػػة  عػػد كػػؿّ المػػرأة إذا كانػػت تحػػیض ب فّ ـ أقػػد عمػػـ مّمػػا تقػػدّ  :551مســألة 

بػػیض فقػػد  شػػهر ت عمیهػػا ثالثػػة أومػػرّ  ؿ الطهػػر ة فطّمقهػػا زوجهػػا فػػي أوّ مػػرّ  شػػهر أ
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ه إذا كانػت تحػیض فػي ّنػأال األطهػار، و  عّدة وكانػت عػّدتها الشػهور خرجت مف ال
حػیض فیهػا فهػذ   بػیض ال شػهر عمیها ثالثة أ  تمرّ  ة بحیث المرّ  شهر ثالثة أ كؿّ 

مػثاًل  ا فكانػت تحػیض فػي الحػّر ا إذا اختمؼ حالهمّ وأ الشهور، ال عّدتها األطهار 
ة اعتػّدت مػرّ  شػهر ثالثػة أ ة وفي البػرد تحػیض بعػد كػؿّ مرّ  شهر مف ثالثة أ قؿّ في أ

بػػیض كانػػت عػػّدتها،  فػػ ف سػػبؽ لهػػا ثالثػػة أشػػهر  واألطهػػار  بالسػػابؽ مػػف الشػػهور 
ف سبؽ لها ثالثة أ  یضًا. كانت عّدتها أ طهار وا 

ارتفػػع عمػػى  َـّ ثُػػ ةقیمة الحػػیض فطّمقهػػا زوجهػػا ورأت الػػدـ مػػرّ نعػػـ إذا كانػػت مسػػت
بػػػیف الفقهػػػاء  فالمشػػػهور  حمػػػؿ أو سػػػبب آخػػػر  هّنػػػأخػػػالؼ عادتهػػػا وجهػػػؿ سػػػببه و 
مػػػػػػف یػػػػػػوـ طالقهػػػػػػا  تسػػػػػػعة أشػػػػػػهر  هػػػػػػا تنتظػػػػػػر نّ أ)رضػػػػػػواف ا تعػػػػػػال  عمػػػػػػیهـ( 

ولكػف هػذا وخرجػت بػذلؾ عػف العػّدة،  شػهر تضع اعتّدت بعد ذلؾ بثالثػة أ لـ ف ف
ف كاف هو األشكیخمو عف إ ال  .  لزوماً  حوطاؿ وا 

ف كػاف حممهػا ب راقػة وا   - ة حممهػاالمطّمقة الحامؿ، وعػّدتها مػدّ  :القسم الرابع
تضػػع حممهػػا ولػػو بعػػد  وتنقضػػي بػػأف - مػػاء زوجهػػا فػػي فرجهػػا مػػف دوف دخػػوؿ

 الطالؽ بساعة. 
الحمؿ الذي یكوف وضػعه هػو منتهػى عػّدة الحامػؿ شػامؿ لمػا  :552مسألة 

 ى لو كاف مضغة أو عمقة. حتّ  تاـّ  ًا وغیر اف سقطًا تامّ ك
تخػػرج مػػف العػػّدة  مطّمقػػة حػػاماًل بػػاثنیف أو أزیػػد لػػـإذا كانػػت ال :553مســألة 

 مف وضع الجمیع.  دَّ بُ  حدهما بؿ البوضع أ
یكفػػػي  دَّ مػػػف العمػػػـ بوضػػػع الحمػػػؿ أو االطمئنػػػاف بػػػه فػػػالُبػػػ ال :554مســـألة 

تفػػد  لػـ فة وا  ة عمػػى ذلػؾ كالبّینػیكفػي قیػاـ الحّجػ ، نعػـبػه فضػاًل عػف الشػػؾّ  الظػفّ 
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 .  الظفّ 
الحمػػػؿ ممحقػػًا بمػػػف لػػػه مػػا تنقضػػػي العػػػّدة بالوضػػع إذا كػػػاف نّ إ :555مســـألة 
مػف  نػت حػامالً اتػه، فمػو كیمحؽ بػه فػي انقضػاء عدّ  عبرة بوضع مف لـ العّدة، فال

ا ّدة بالوضػػػع بػػػػؿ یكػػػوف انقضػػػػاؤهتخػػػػرج مػػػف العػػػػ الزنػػػا قبػػػػؿ الطػػػالؽ أو بعػػػػد  لػػػـ
بالنسػػبة  لػه أصػاًل ال هػذا الحمػؿ ال أثػػر الحامػػؿ، فوضػع  كغیػر  قراء والشػهور بػاأل

الولػػد  فّ سػػبة إلػػى المطمِّػػؽ ألبالن وال - كمػػا سػػیأتي - عػػّدة لػػه إلػػى الزانػػي ألّنػػه ال
 لیس له. 

أو بعػػػػد  بحیػػػث یمحػػػؽ الولػػػػد نعػػػـ إذا حممػػػت مػػػف وطء الشػػػػبهة قبػػػؿ الطػػػالؽ 
بالنسػبة  نقضاء العّدة بالنسػبة إلػى الػواطا البالزوج فوضعه موجب ال بالواطا ال

 لى الزوج المطمِّؽ. إ
لُبعػػد الػػػزوج  لػػػو ُوطئػػت شػػبهة فحممػػػت وُألحػػؽ الولػػد بػػػالواطا :556مســألة 

وطئػػت شػػبهة عمػػى نحػػو ُألحػػؽ  َـّ ثُػػ طّمقهػػا الػػزوج، أو طّمقهػػا َـّ ثُػػ ذلػػؾ عنهػػا أو لغیػػر 
تاف أـ ال؟ وجهػاف، تداخؿ العػدّ عتداد منهما جمیعًا، وهؿ تالولد بالواطا فعمیها اال

ّواًل لػوطء الشػبهة وتنقضػي بالوضػع، أ ، وعمیػه فتعتػدّ التػداخؿ عػدـلزومًا  حوطواأل
 بعد  لمطالؽ ویكوف مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.  وتعتدّ 

هػػػا وضػػػعت فانقضػػػت عػػػػّدتها نّ إذا اّدعػػػت المطمَّقػػػة الحامػػػؿ أ :557مســـألة 
ر، نكػػأنكػػرت هػػي، أو اّدعػػت الحمػػؿ وأالػػزوج، أو انعكػػس فػػاّدعى الوضػػع و   نكػػروأ

مػػف ـ قولهػػا بیمینهػػا فػػي جمیػػع ذلػػؾ نكرهمػػا، یقػػدّ أو اّدعػػت الحمػػؿ والوضػػع معػػًا وأ
الحمػػؿ، ویشػػترط فػػي تقػػدیـ  ر آثػػا مػػف حیػػث سػػائر  حیػػث بقػػاء العػػّدة وانقضػػائها ال

اّل لـتكوف متّ  ال قولها أف  بالبّینة.  تقبؿ إاّل  همة في دعواها وا 
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یقػػاع الطػػالؽ ووضػع الحمػػؿ واختمفػػا فػؽ الزوجػػاف عمػى إإذا اتّ  :558مســألة 
: )وضػعِت بعػد الطػالؽ فانقضػت  منهمػا، فقػاؿ الػزوج مػثالً  ر ـ والمتػأخّ فػي المتقػدّ 

تؾ(، وقالػػت الزوجػػة: )وضػػعُت قبػػؿ الطػػالؽ فأنػػا بعػػُد فػػي العػػّدة(، أو انعكػػس عػػدّ 
، إلیهػػػا راد الرجػػػوعؿ الطػػػالؽ فأنػػػت بعػػػُد فػػػي العػػػّدة( وأفقػػػاؿ الػػػزوج: )وضػػػعِت قبػػػ
تكػػف  فػػي بقػػاء العػػّدة وانقضػػائها مػػا لػػـ یقػػّدـ قولهػػا بیمینهػػاواّدعػػت الزوجػػة خالفػػه، 

 فقا عمیه. حدهما وما اتّ فقا عمى زماف أیتّ  لـ فرؽ في ذلؾ بیف ما بال ،همةمتّ 
مبػػدأ عػػّدة الطػػالؽ مػػف حػػیف وقوعػػه، حاضػػرًا كػػاف الػػزوج أو  :559مســألة 

ة بعػػد مضػػّي مػػدّ  یبمغهػػا إاّل  طّمقهػػا غائبػػًا ولػػـأـ ال، فمػػو  بػػر غائبػػًا بمػػ  الزوجػػة الخ
 إلیها.  انقضت عّدتها ولیس عمیها عّدة بعد بموغ الخبر  ة فقدالعدّ  بمقدار 

ى تحسػب العػّدة تعمػـ وقػت وقوعػه حتّػ لػو عممػت بػالطالؽ ولػـ :561مسألة 
لزومػًا األحػوط بػؿ ر  عنػه، مف ذلؾ الوقت اعتّدت مف الوقت الذي تعمـ بعدـ تػأخّ 

 .  إلیها الخبر  یف بموغمف ح تعتدّ  فأ
تثبت عمیهػا العػّدة،  المدخوؿ بها ال المطّمقة غیر  فّ أـ آنفًا تقدّ  :561مسألة 

مػػا طّمقهػا قبػػؿ الػدخوؿ فربّ  َـّ ثُػػ رجػع َـّ ثُػ ًا بعػد الػػدخوؿذا طّمػؽ الرجػػؿ زوجتػه رجعّیػػفػ 
بػؿ یجػب صػحیح  ه غیػر ّنػه طػالؽ قبػؿ الػدخوؿ، ولكّنػأل ؛عّدة عمیها یقاؿ: إّنه ال

فػرؽ فػي ذلػؾ بػیف كػوف الطػالؽ الثػاني  حػیف الطػالؽ الثػاني، والعمیها العّدة مػف 
 ًا أو بائنًا. رجعیّ 

طّمقهػػا قبػػػؿ  َـّ ثُػػ ثنػػاء العػػّدةجػػّدد نكاحهػػا فػػي أ َـّ ثُػػ ولػػو طّمقهػػا بائنػػًا بعػػد الػػدخوؿ
ه، مػف حیػث عػدـ ثبػوت العػّدة بػحكػـ الطػالؽ قبػؿ الػدخوؿ  عمیػه  یجرِ  لـالدخوؿ 

 ؿ. وّ یجب عمیها استئناؼ العّدة بؿ الالـز إكماؿ عّدتها مف الطالؽ األ اله ولكنّ 
ـ قولهػػا بیمینهػػا سػػواء لػػو اختمفػػا فػػي انقضػػاء العػػّدة وعدمػػه قػػدّ  :562مســألة 
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قراء أو بالشػػهور، نعػػػـ إذا أو عدمػػه، وسػػواء أكانػػػت عػػّدتها بػػاألنقضػػاء عػػت االادّ 
همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت متّ 

ات فانقضػػػت واحػػػد ثػػػالث مػػػرّ  ضػػػت فػػػي شػػػهر ّنهػػػا حاكمػػػا لػػػو اّدعػػػت أ - دعواهػػػا
 بالبّینة.  یقبؿ قولها إاّل  لـ - عّدتها

 نفساخعّدة الفسخ واال  .1
نحػػػو ، أو  إذا فسػػػخ الػػػزوج أو الزوجػػػة عقػػػد النكػػػاح لعیػػػب أو :563مســـألة 

ف كػاف ذلػؾ قبػؿ الػدخوؿ ومػا انفسخ العقد بینهما الرتػداد أو رضػاع أو غیرهمػا فػ 
تثبػت  أو كانػت صػغیرة أو یائسػة لػـ - ج فػي فرجهػاي دخوؿ ماء الزو أ - بحكمه

اّل اعتّدت نظیر  تها فتػرة حممهػا ف كانت حاماًل فعدّ عّدة المطّمقة، ف  عمیها العّدة وا 
ـ، وتسػػتثنى مػػف عمػػى مػػا تقػػدّ  قراء أو الشػػهور تها بػػاألحامػػؿ فعػػدّ  ف كانػػت غیػػر وا  
رة، ف ّنػه یجػب ؾ حالة واحدة وهي ما إذا حصؿ االنفساخ بارتداد الزوج عف فطذل

ؿ بهػػا مػػدخو  ف كانػػت غیػػر وا   - اختػػي بیانهػػا - عػػّدة الوفػػاة تعتػػدّ  عمػػى زوجتػػه أف
 حوط لزومًا. أو یائسة أو صغیرة عمى األ

نفسػػاخ مػػف حػػیف حصػػولهما، فمػػو فسػػخ فسػػخ واالمبػػدأ عػػّدة ال :564مســألة 
انػػػت عػػػّدتها مػػػف حػػػیف ة كبعػػػد مػػػدّ  ب مػػػثاًل ولػػػـ یبمػػػ  ذلػػػؾ الزوجػػػة إاّل الػػػزوج لعیػػػ

 إلیها.  مف حیف بموغ الخبر  صوؿ الفسخ الح

 عّدة الوطء بالشبهة .4
ّنهػػػا زوجتػػػه وجبػػػت وطػػػىء الرجػػػؿ امػػػرأة شػػػبهة باعتقػػػاد أ إذا :565مســـألة 

تعمػػـ بػػذلؾ، وسػػواء أكانػػت ًا أـ لػػـ جنبّیػػبكػػوف الرجػػؿ أعمیهػػا العػػّدة، سػػواء عممػػت 
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 ـ كانت خمّیة. ذات بعؿ أ
ة لػـ تجػب عمیهػا العػّدة، جنبّیػبكونهػا أإذا زنى بػامرأة مػع العمػـ  :566مسألة 

ف یقاربهػػا مػػف لبعمهػػا أ ، فمػػو كانػػت ذات بعػػؿ جػػاز سػػواء حممػػت مػػف الزنػػاء أـ ال
فتػػربّ  غیػػر  ف كػػاف األحػػوط األج بهػػا كػػذلؾ، و التػػزوّ  ة جػػاز كانػػت خمّیػػ ص وا  ولػػى ا 

لػػى ج بهػػا سػواء ذلػػؾ بالنسػػبة إبحیضػػة قبػؿ التػػزوّ  اسػتبراء رحمهػػا مػػف مػاء الفجػػور 
 وغیر . الزاني 

انػػػػػي زوجهػػػػػا الز  فّ ا إذا اعتقػػػػػدت أّمػػػػػإذا كانػػػػػت المػػػػػرأة عالمػػػػػة بالحػػػػػاؿ، وأهػػػػػذا 
 حوط لزومًا ثبوت العّدة عمیها بذلؾ. فطاوعته في الوطء فاأل

بوضػػػع و   والشػػػهور ة الطػػالؽ بػػػاألقراءة كعػػػدّ عػػّدة وطء الشػػػبه :567مســـألة 
عمیهػا عػّدة  ـ، ومػف لػـ یكػفعمى التفصیؿ المتقػدّ  الحمؿ لو حممت مف هذا الوطء

 یضًا. والیائسة لیس عمیها هذ  العّدة أ الطالؽ كالصغیرة
لزوجهػا وطؤهػا  یجػوز  ا كانػت الموطػوءة شػبهة ذات بعػؿ الإذ :568مسألة 

ف كػػاف األحػػوط األولػػ  وا   االسػػتمتاعات منهػػا ر ائلػػه سػػ یجػػوز ة عػػّدتها، و فػػي مػػدّ 
 .  اـ العّدةیّ ال تسقط نفقتها في أترکها، و 

بهػا  جیتػزوّ  لواطئهػا أف ة یجػوز كانػت الموطػوءة شػبهة خمّیػ إذا :569مسألة 
 .  له ذلؾ یجوز  ّنه الفي زمف عّدتها بخالؼ غیر  ف 

لشػػبهة مػػف حیػػث العػػّدة ونحوهػػا بػػیف فػػرؽ فػػي حكػػـ وطء ا ال :571مســألة 
ة العقػػد ـ صػػحّ المعقػػود عمیهػػا بتػػوهّ  بػػأف وطػػا - دًا عػػف العقػػد أو معػػهمجػػرّ یكػػوف  أف

 (.ٖٚ٘إاّل فیما سیأتي في المسألة ) - اً مع فساد  واقع
أو أو المتعػػة ة الطػػالؽ ة بعػػدّ إذا كانػػت الموطػػوءة شػػبهة معتػػدّ  :571مســألة 
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أو أو وهػػػب لهػػػا المػػػّدة طّمقهػػػا زوجهػػػا  َـّ ثُػػػ طئػػػت شػػػبهة، أو ُوطئػػػت شػػػبهةالوفػػػاة فوُ 
ـ حػدهما تقػدّ تاف عمى األحوط وجوبًا، ف ف كانت حاماًل مف أمات عنها فعمیها عدّ 

ف لػـ تكػف حمؿ، فبعد وضعه تستأنؼ العّدة اأُلخرى أو تسػتكمؿ اأُلولػى، وا  عّدة ال
خػػرى مػػف اخخػػر، وهكػػذا منهمػػا وبعػػد تمامهػػا تسػػتقبؿ عػػّدة أُ  سػػبؽـ األحػػاماًل تقػػدّ 
تاف عمیهػػا عػػدّ  فّ كػػذلؾ فػػ  وطئهػػا آخػػر  َـّ ثُػػ المػػرأة رجػػؿ شػػبهة إذا وطػػاالحكػػـ فیمػػا 

اشػػػكاؿ فػػػي التػػػداخؿ إذا  ال تػػػداخؿ عمػػػى األحػػػوط وجوبػػػًا، نعػػػـ منهمػػػا مػػػف غیػػػر 
 خرى. ة بعد أُ وطئها رجؿ شبهة مرّ 

تاف وطئهػػا شػػبهة فهػػؿ تتػػداخؿ العػػدّ  َـّ ثُػػ ؽ زوجتػػه بائنػػاً إذا طّمػػ :572مســألة 
تتػػػػداخؿ؟ قػػػػوالف،  ّدة الطػػػػالؽ أو التسػػػػتأنؼ عػػػػّدة لمػػػػوطء وتشػػػػترؾ معهػػػػا عػػػػ بػػػػأف

تیف مػػػف جػػػنس واحػػػد أو مػػػف ؿ، مػػػف دوف فػػػرؽ بػػػیف كػػػوف العػػػدّ وّ األالصػػػحیح هػػػو 
یطأهػػػا شػػػبهة  َـّ ثُػػػ یطأهػػػا شػػػبهة أو یطّمقهػػػا حػػػائالً  َـّ ثُػػػ یطّمقهػػػا حػػػامالً  جنسػػػیف بػػػأف
 فتحمؿ منه. 

حػیف الفػراغ مػف دة عػف التػزویج مبدأ عػّدة وطء الشػبهة المجػرّ  :573مسألة 
ف الحػاؿ؟ ا إذا كاف مع التزویج الفاسد فهؿ هو كػذلؾ أو مػف حػیف تبػیّ مّ الوطء، وأ

 حوط لزومًا الثاني. ، واألفوجها

 ع بهاعّدة المتمتّ  .3
ة حممهػػػػا، وفػػػػي الحائػػػػؿ ع بهػػػػا فػػػػي الحامػػػػؿ مػػػػدّ عػػػػّدة المتمتّػػػػ :574مســــألة 
فػي فیهػا تك حیضػتاف كاممتػاف، وال - الصغیرة والیائسػة غیر  -      المدخوؿ بها

ف كانػػػػت حػػػػوط و حیضػػػػة واحػػػػدة عمػػػػى األ جوبػػػػًا، هػػػػذا إذا كانػػػػت مّمػػػػف تحػػػػیض وا 
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ربعػوف یومػًا وقػد تقػّدـ ذلػؾ فػي سػّف مػف تحػیض فعػّدتها خمسػة وأ يتحیض وه ال
 (.  ٜٕ٘في المسألة )

ذا فػ ، ة أو هبتهػامبدأ عػّدة المتمتػع بهػا مػف حػیف انقضػاء المػدّ  :575مسألة 
ٍة حاضػت بعػد مػدّ  إاّل  ها لها ولـ یبمغها الخبػر تدري أو وهب تها وهي الانقضت مدّ 
 إلیها.  ها ولیس عمیها عّدة بعد بموغ الخبر تیف مثاًل، فقد انقضت عّدتخاللها مرّ 

تها وجبػػت عمیهػا عػػّدة ثنػاء مػدّ ع بهػا فػػي أإذا مػػات زوج المتمتّػ :576مسـألة 
ا لػػػو مػػػات بعػػػد انقضػػػاء المػػػدة أو هبتهػػػا وقبػػػؿ تمػػػاـ الوفػػػاة كمػػػا فػػػي الدائمػػػة، وأّمػػػ

ا ّمػأألّنهػا بائنػة وقػد انقطعػت عصػمتها، و  ؛ة الوفػاةعّدتها لـ تنقمػب عػّدتها الػى عػدّ 
عػدـ  الصػحیحعمیهػا، ولكػف نقضاء فیحتمؿ وجوب عػّدة الوفػاة إذا مات مقارنًا لال

 یضًا. ثبوتها أ
 ة بعػد الػدخوؿوهبها المػدّ  َـّ ثُ  إذا عقد عمى امرأة بالعقد المنقطع :577مسألة 

ة قبػػؿ الػػدخوؿ، ففػػي جریػػاف طّمقهػػا أو وهبهػػا المػػدّ  َـّ ثُػػ جهػػا دوامػػًا أو انقطاعػػاً تزوّ  َـّ ثُػػ
وعدمػػػه  ،الػػػدخوؿ فػػػي عػػػدـ ثبػػػوت العػػػّدة عمیهػػػاة قبػػػؿ طػػػالؽ أو هبػػػة المػػػدّ حكػػػـ ال
یجػػب عمیهػػا اسػػتئناؼ العػػّدة بػػؿ الػػالـز  ه الالثػػاني، ولكّنػػ والصػػحیح هػػو وجهػػاف،

 ولى. إكماؿ عّدتها األُ 

 عّدة الوفاة .1
ـ جػب االعتػداد عمػى زوجتػه صػغیرة كانػت أي الػزوج و إذا تػوفّ  :578مسألة 

ة، مػػػدخواًل بهػػػا أـ غیرهػػػا، غیرهػػػا، مسػػػممة كانػػػت أـ كتابّیػػػكبیػػػرة، یائسػػػة كانػػػت أـ 
والعاقػػػؿ  والصػػػغیر  فػػػرؽ فػػػي الػػػزوج بػػػیف الكبیػػػر  عػػػًا بهػػػا، والدائمػػػة كانػػػت أـ متمتّ 
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 وغیر . 
 ذا لػػـ تكػػف الزوجػػة حػػامالً لعػػّدة تبعػػًا لوجػػود الحمػػؿ وعدمػػه فػػ ا ویختمػػؼ مقػػدار 

ف كانػػت حػػاماًل كانػػّیػػوعشػػرة أ اعتػػّدت أربعػػة أشػػهر  جمػػیف ت عػػّدتها أبعػػد األاـ، وا 
تػػرى  َـّ ثُػػ ف تضػعتها إلػػى أالحامػؿ فػػي عػدّ   ة ووضػػع الحمػؿ، فتسػػتمرّ مػف هػػذ  المػدّ 

اـ فقػػد ّیػوعشػرة أ د مضػػى عمػى وفػاة زوجهػػا حػیف الوضػع أربعػة أشػػهر ف كػاف قػفػ 
اّل استمرّ   ة. ف تكمؿ هذ  المدّ ت في عّدتها إلى أانتهت عّدتها، وا 

ؿ رؤیػػػة وّ ي الػػػزوج أف تػػػوفّ ة، فػػػ الهاللّیػػػهػػػي  شػػػهر المػػػراد باأل :579مســـألة 
الخػامس  ت إلیهػا مػف الشػهر ضػمّ ات و هاللّیػ شػهر الهػالؿ اعتػّدت زوجتػه بأربعػة أ

ف مات في أثناء الشهر یّ عشرة أ ات فػي هاللّیػ شػهر فعمیها أف تجعػؿ ثالثػة أ اـ، وا 
الخامس ثالثیف یومًا عمػى األحػوط  شهر ّوؿ مف الاأل الوسط وتكمؿ نقص الشهر 

 تحتسػػػب الشػػػهور  اـ ُأخػػػرى، واألحػػػوط األولػػػى أفّیػػػوبػػػًا وتضػػػیؼ إلیهػػػا عشػػػرة أوج

 ة مائة وثالثیف یومًا. ثالثیف یومًا فتكوف المدّ  شهر  كؿّ  ف تعدّ ة بأعددیّ 
ف كػاف الطػالؽ لعػّدة، فػ مات قبؿ انقضاء ا َـّ ثُ  إذا طّمؽ زوجته :581مسألة 

حیف بموغها الخبر، فػ ف كانػت  ة الوفاة مفًا بطمت عّدة الطالؽ واعتّدت عدّ رجعیّ 
ف كانػت حػاماًل اعتػّدت بأبعػد األ حائاًل اعتّدت أربعػة أشػهر   جمػیف منهػاوعشػرًا، وا 
ف كػػاف الطػػالؽ بائنػػًا اقتصػػرت عمػػى إ ومػػف وضػػع الحمػػؿ كغیػػر  تمػػاـ المطّمقػػة، وا 

 عّدة الطالؽ وال عّدة عمیها بسبب الوفاة. 
وفػاة زوجهػا كػذلؾ یجػب  عنػد ف تعتػدّ كما یجب عمى الزوجة إ :581مسألة 

عمیهػػا الحػػداد مادامػػت فػػي العػػّدة، والمقصػػود بػػه تػػرؾ مػػا یعػػّد زینػػة لهػػا سػػواء فػػي 
البدف أـ في المباس، فتترؾ الكحػؿ والطیػب والخضػاب والحمػرة والخطػاط ونحوهػا 
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، وكػػذا نػػواع الحمػػيّ ة وغیرهػػا مػػف أة والفضػػیّ كمػػا تجتنػػب لػػبس المصػػوغات الذهبّیػػ
مػا زینػة عنػد العػرؼ، وربّ  لواف التػي تعػدّ ونحوهما مف األ واألصفر  المباس األحمر 

ات المشػتمؿ ة تفصػیمه أو لػبعض الخصوصػیّ ا لكیفّیػمّ یكوف المباس األسود كذلؾ إ
 طًا.عمیها مثؿ كونه مخطّ 

زینػة لممػرأة بحسػب العػرؼ  ما یعدّ  تترؾ في فترة العّدة كؿّ  فعمیها أ :وبالجممة
مكنػة اختالفه بحسب اخػتالؼ األزمنػة واأل المعموـالذي تعیشه، ومف  جتماعيّ اال

 والتقالید.
 تنظیػػػػػؼ البػػػػػدف والمبػػػػاس وتقمػػػػػیـ األظفػػػػػار  مثػػػػؿ زینػػػػػة لهػػػػػا، یعػػػػدّ  ا مػػػػػا الّمػػػػأو  

والسػػػكنى فػػػي المسػػػاكف  فتػػػراش بػػػالفراش الفػػػاخر واال واالسػػػتحماـ وتمشػػػیط الشػػػعر 
 فال بأس به.  یف أوالدها،نة وتزیالمزیّ 

فػرؽ  ة كمػا الد بػیف المسػممة والكتابّیػفرؽ فػي وجػوب الحػدا ال :582مسألة 
لصػػػػغیرة والمجنونػػػػة، بمعنػػػػى أّنػػػػه یجػػػػب عمػػػػى ا ع بهػػػػا، والالدائمػػػػة والمتمتّػػػػ بػػػػیف 

   تزییف ما دامتا في العّدة.یجّنبهما ال هما أفعمى ولیّ  یجب ال
والصػػػغیر، وال بػػػیف  ى بػػػیف الكبیػػػر فػػػرؽ فػػػي الػػػزوج المتػػػوفّ  ال :583مســـألة 

والمجنػوف عنػد وفاتهمػا كمػا  داد عمى زوجة الصػغیر العاقؿ والمجنوف، فیجب الح
 والعاقؿ عندها.  یجب عمى زوجة الكبیر 

ة العػػػػّدة بػػػػؿ هػػػػو تكمیػػػػؼ الحػػػػداد لػػػػیس شػػػػرطًا فػػػػي صػػػػحّ  فّ إ :584مســــألة 
ة أو فػػي زمانهػػا، فمػػو تركتػػه عصػػیانًا أو جهػػاًل أو نسػػیانًا فػػي تمػػاـ المػػدّ  اسػػتقالليّ 

 مػا اعتػػّدت بدونػػه فیجػػوز  تػػدارؾ مقػػدار نافها، أو یجػػب عمیهػا اسػػتئ فػي بعضػػها لػػـ

 .   تقدیر ج بعد انقضاء العّدة عمى كؿّ لها التزوّ 
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ف تبقػػى فػػي البیػػت الػػذي ة عػػّدة الوفػػاة أیجػػب عمػػى المعتػػدّ  ال :585مســألة 
مسػػكنها واالنتقػػاؿ إلػػى مسػػكف  لهػػا تغییػػر  هػػا، فیجػػوز كانػػت تسػػكنه عنػػد وفػػاة زوج

یػه إذا كػاف ف الخػروج مػف بیتهػا الػذي تعتػدّ یحـر عمیهػا  لالعتداد فیه، كما ال آخر 
أو فعػػؿ طاعػػػة أو قضػػاء حاجػػة، نعػػـ یكػػر  لهػػػا  داء حػػؽّ لضػػرورة تقتضػػیه، أو أل

 .  تهاما ذكر، كما یكر  لها المبیت خارج بی الخروج لغیر 
ف الزوج حاضرًا مف حػیف وقوعهػا، مبدأ عّدة الوفاة فیما إذا كا :586مسألة 

وهکػػػػذا بالنسػػػػبة إلػػػػ  إلػػػػى زوجتػػػػه،  ف بمػػػػوغ الخبػػػػر كػػػػاف غائبػػػػًا فمػػػػف حػػػػی ا إذاّمػػػػوأ
ذلػػؾ  ة لمػػرض أو حػػبس أو غیػػر بعػػد مػػدّ  وفاتػػه إاّل  یبمغهػػا خبػػر  إذا لػػـ  لحاضػػرا

ي عمػػػوـ الحكػػػـ لمصػػػغیرة والمجنونػػػة إشػػػكاؿ خبارهػػػا بموتػػػه، وفػػػمػػػف حػػػیف إ فتعتػػػدّ 
 .  ماحتیاط فیهتترؾ مراعاة مقتضى اال فال

ة یكػػوف حّجػػ ب لالعتػػداد مػػف حینػػه أفالموجػػ فػػي اإلخبػػار  یعتبػػر  :587مســألة 
خبرهػػػا شػػػخص ، فمػػػو أنػػػافلػػػة أو موجبػػػًا لمعمػػػـ أو االطمئنػػػة عادیكػػػوف بیّ  شػػػرعًا، كػػػأف

عتػػداد مػػف حینػػه، ولػػو یجػػب عمیهػػا اال ة خبػػر  لػػـتثػػؽ بصػػحّ  ئػػب ولػػـبوفػػاة زوجهػػا الغا
مػػػف  تعتػػدّ  باالعتػػداد السػػابؽ بػػؿ عمیهػػا أف لػػـ تكتػػؼِ  ة الخبػػر صػػحّ  ظهػػر  َـّ ثُػػ اعتػػّدت

 یف ثبوت وفاته عندها. ح

 الفصل الرابع
 في أحكام المفقود زوجها

 المفقود المنقطع خبر  عف أهمه عمى قسمیف:  :588مسألة 
، بمػػػػد هػػػػو هػػػػا ال تعمػػػػـ فػػػػي أيّ مػػػػف تعمػػػػـ زوجتػػػػه بحیاتػػػػه ولكنّ  :لوّ القســــم األ 
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 خبػر  ف یرجػع إلیهػا زوجهػا أو یأتیهػاإلػى أ واالنتظػار  وحكمها حینئٍذ لػزوـ الصػبر 

   .لها المطالبة بالطالؽ قبؿ ذلؾ فمیس ، أو طالقه، أو ارتداد ،موته
یكػف لػه مػاؿ ینفػؽ منػه  لػـبػه و صاؿ تّ یکف طریؽ لال ولـة، طالت المدّ  ذاإنعـ 

طالقهػػا مػػف قبػػؿ الحػػاکـ  ینفػػؽ عمیهػػا ولّیػػه مػػف مػػاؿ نفسػػه ففػػي جػػواز  عمیهػػا ولػػـ
   یه.یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط ف الشرعّ  بطمب منها إشکاؿ فال

ذا ثبػػػت لػػػدى الحػػػاكـ الشػػػرعيّ و  ّنػػػه قػػػد هجرهػػػا تاركػػػًا أداء مػػػا لهػػػا مػػػف الحقػػػوؽ أ ا 
فیمػا إذا رفعػت  - خفػاء موضػعه لكػي ال یتسػّنى لمحػاكـ الشػرعيّ ة، وقػد تعّمػد إالزوجیّ 

داء حقوقهػػػػػا أو ا أّمػػػػإ :صػػػػؿ بػػػػػه ویمزمػػػػه بأحػػػػد األمػػػػریفیتّ  أف - لیػػػػهالزوجػػػػة أمرهػػػػا إ
 لمحػػاكـ الشػػرعيّ  ففػػي هػػذ  الحالػػة یجػػوز  امػػه بأحػػدهما،إلز  ر ویطّمقهػػا لػػو تعػػذّ  ،طالقهػػا

حكػػـ هػػذا المفقػػود حكػػـ غیػػر  المتقػػّدـ فػػي  فّ طّمقهػػا فیمػػا إذا طمبػػت منػػه ذلػػؾ، فػػ ف یأ
 (.  ٖٚ٘المسألة )

 موته وفیه حالتاف:  تعمـ زوجته حیاته وال مف ال :القسم الثاني
و یقػػوـ ولّیػػه یكػػوف لمػػزوج مػػاؿ ینفػػؽ منػػه عمػػى زوجتػػه، أ أف :ولــىالحالــة اأُل

 لحالػػػة یجػػػب عمػػػى الزوجػػػة الصػػػبر نفػػػاؽ عمیهػػػا مػػػف مػػػاؿ نفسػػػه، وفػػػي هػػػذ  اباإل

ّوؿ المتقػّدـ، ولػیس لهػا المطالبػة بػالطالؽ مػاداـ ینفػؽ األكما في القسـ  نتظار واال
 ة. ف طالت المدّ مف ماؿ زوجها أو مف ماؿ ولّیه وا   عمیها

ینفػػػؽ  ى زوجتػػػه، والمػػػیكػػػوف لمػػزوج مػػػاؿ ینفػػػؽ منػػه ع ال أف :الحالـــة الثانيـــة
 لػى الحػاكـ الشػرعيّ لهػا أف ترفػع أمرهػا إ مف ماؿ نفسػه، وحینئػٍذ یجػوز  عمیها ولّیه

بالفحص عنػه خػالؿ هػذ   مها أربع سنیف ویأمر أو المأذوف مف قبمه في ذلؾ فیؤجّ 
الحػػاكـ ولّیػػه  أمػػر موتػػه  ف حیاتػػه والتتبػػیّ  ة، فػػ ف انقضػػت السػػنیف األربػػع ولػػـالمػػدّ 
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یمكػػف إجبػػار  أو  لػػـ عمػػى الطػػالؽ أجبػػر  عمػػى ذلػػؾ، فػػ ف ـدِ ْقػػیُ  لػػـبطالقهػػا، فػػ ف 
اـ، ّیػػوعشػػرة أ ـ بنفسػػه أو بوكیمػػه فتعتػػّد أربعػػة أشػػهر طّمقهػػا الحػػاك یكػػف لػػه ولػػيّ  لػػـ

ج مّمػػػف تتػػػزوّ  لهػػػا أف ة عػػػف زوجهػػػا وجػػػاز جنبّیػػػفػػػ ذا خرجػػػت مػػػف العػػػّدة صػػػارت أ
 تشاء. 
 متعة. یجري في ال هذا الحكـ بالنكاح الدائـ فال ختّص وی

( أّنػه كمػا سػرارهـ)قػّدس ا أكممػات جمػع مػف الفقهػاء  ظػاهر  :589مسـألة 
  رمع عػدـ تػوفّ  المعموـ حیاته أف تطالب بالطالؽ إاّل  زوجة المفقود غیر ل یحؽّ  ال

 یحػؽّ  ولّیػه عمیهػا مػف مػاؿ نفسػه كػذلؾ النفػاؽ ماؿ لمزوج ینفؽ منه عمیها وعػدـ إ
ات ّیػػػػا  بتأجیمهػػػػا أربػػػػع سػػػػنو مطالبػػػػة إ رعيّ لػػػػى الحػػػػاكـ الشػػػػلهػػػػا أف ترفػػػػع أمرهػػػػا إ

زوج نفػػاؽ عمیهػػا مػػف مػػاؿ الػػوالفحػػص عػػف زوجهػػا خػػالؿ ذلػػؾ إاّل بعػػد انقطػػاع اإل
البػػة بالتأجیػػؿ والفحػػص فػػػي لهػػا المط ّنػػػه یحػػؽّ أ ومػػف مػػاؿ ولّیػػه، ولكػػف الصػػحیح

نفػػاؽ مػػاؿ الػػزوج وانقطػػاع ولّیػػه عػػف اإل یضػػًا إذا احتمػػؿ نفػػادحػػاؿ اإلنفػػاؽ عمیهػػا أ
 ف حیاته أو وفاته. بؿ تبیّ عمیها ق

وفائػػدة ذلػػؾ أّنػػه لػػػو انقضػػت السػػنوات األربػػع وقػػػد فحػػص خاللهػػا عػػف الػػػزوج 
نفػػاؽ المطالبػػة بػػالطالؽ متػػى انقطػػع اإل لزوجتػػه ف حیاتػػه وال مماتػػه جػػاز تتبػػیّ  ولػػـ

خػرى أربػع سػنوات أُ  حاجػة إلػى االنتظػار  ماله ومف ماؿ ولّیػه مػف غیػر عمیها مف 
 عنه. وتجدید الفحص خاللها 

یػرفعف  تعمـ حیاته زوجات ُأخرى لػـ كانت لممفقود الذي ال إذا :591مسألة 
 یجتػػػزئ بمضػػػيّ ، أي إذا طمػػػبف ذلػػػؾ لمحػػػاكـ طالقهػػػفّ  لػػػى الحػػػاكـ یجػػػوز أمػػػرهف إ

لػػى تأجیػػؿ وفحػػص یحتػػاج إ الو  حػػداهفّ ة المػػذكورة والفحػػص عنػػه بعػػد طمػػب إالمػػدّ 
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 جدید. 
 یحػؽّ  ( أّنػه العمػیهـتعػال   رضواف ا)بیف الفقهاء  المشهور  :591مسألة 

ف مضػى عمػى فقػػد  المعمػػ لزوجػة المفقػود غیػر  وـ حیاتػه المطالبػة بػالطالؽ منػػه وا 
ؽ الفحػص خاللهػا عنػه إذا لػـ یكػف ذلػؾ بتأجیػؿ مػف الحػاكـ ربع سػنوات مػع تحّقػأ

االجتػػػزاء الصػػػحیح هػػػو ة، ولكػػػف مػػػر  بػػػالفحص عنػػػه خػػػالؿ تمػػػؾ المػػػدّ وأ الشػػػرعيّ 
الحػػاكـ  ت بعػػد فقػػد  مػػع وقػػوع جػػزء مػػف الفحػػص بػػأمر ربػػع سػػنوابػػالفحص عنػػه أ

ربػع بتأجیػؿ منػه، فمػو رفعػت الزوجػة أمرهػا إلػى الحػاكـ بعػد أكف ی لـ فوا   الشرعيّ 
 مػػػر ة أسػػػنوات مػػػثاًل مػػػف فقػػػد زوجهػػػا مػػػع قیامهػػػا بػػػالفحص عنػػػه خػػػالؿ تمػػػؾ المػػػدّ 

فػ ذا  - ب الفائػدة عمیػهمػع احتمػاؿ ترتّػ - اػػػص عنػه مقػدارًا مػػػالحػاكـ بتجدیػد الفح
 بطالقها عمى ما تقّدـ.  مر أ لـ یبم  عنه خبر 

المعمػوـ حیاتػه المطالبػة  لزوجة المفقػود غیػر  یحؽّ  تقّدـ أّنه ال :592مسألة 
بالطالؽ ماداـ لممفقػود مػاؿ ینفػؽ منػه عمیهػا أو ینفػؽ ولّیػه عمیهػا مػف مػاؿ نفسػه، 

ة أو حكومّیػ سػةع بنفقتهػا مػف شػخص أو مؤسّ فهؿ الحكـ كذلؾ فیما إذا وجػد متبػرّ 
الطالؽ لهػا المطالبػة بػ فیجػوز  ،والصػحیح هػو الوجػه الثػانية أـ ال؟ وجهػاف، أهمیّ 

ف وجػػد مػػف مػػاؿ الػػزوج أو مػػف مػػاؿ ولّیػػه وا   ینفػػؽ عمیهػػا بالشػػروط المتقّدمػػة إذا لػػـ
 هذیف الطریقیف.  مف ینفؽ عمیها مف غیر 

ؽ منػػػه لزوجػػة المفقػػػود المطالبػػة بػػالطال یحػػؽّ  الػػػذي ال الػػوليّ  :593مســألة 
نفاقػػه مػػع عػدـ إ - مػاداـ ینفػؽ عمیهػػا مػف مػػاؿ نفسػه والػػذي یػأمر  الحػػاكـ الشػرعيّ 

بیػه، تنع منه هو أبػو المفقػود وجػّد  ألبطالقها ویجبر  عمى الطالؽ لو ام - عمیها
ذا كػػاف لممفقػػود وكیػػؿ  مػػف جهػػػة  لیػػه طػػػالؽ زوجتػػه كػػاف بحكػػـ الػػوليّ مفػػّوض إوا 
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 الطالؽ. 
 بػیف المسػافر  - حكػاـمػف األ فیمػا ذكػر  - ودفرؽ في المفق ال :594مسألة 

فمػػـ  رت سػػفینته فػػي البحػػر والهػػارب، ومػػف كػػاف فػػي معركػػة قتػػاؿ ففقػػد، ومػػف انكسػػ
عػػػداء فػػػذهبوا بػػػه، ومػػػف اعتقمتػػػه اع الطػػػرؽ أو األخػػػذ  قّطػػػومػػػف أ لػػػه أثػػػر  یظهػػػر 

 خبار  ولـ یعمـ مكاف اعتقاله. أة فانقطعت السمطات الحكومیّ 
نػػة، بػػؿ ة وطریقػػة معیّ ة خاّصػػعػػف المفقػػود كیفّیػػ لػػیس لمفحػػص :595مســألة 

نػػػػواع وتفتیشػػػػًا، ویختمػػػػؼ ذلػػػػؾ بػػػػاختالؼ أ عمػػػػى مػػػػا یعػػػػّد طمبػػػػًا وفحصػػػػاً  المػػػػدار 
لػػػى ه إِتػػیَ مْ المفقػػود یبعػػػث مػػف یعرفػػه باسػػػمه وشخصػػه أو بحِ  المسػػافر المفقػػودیف، ف

 د عنػه فیمػا یحتمػؿ وجػود لػى مػف یعرفػه لیتفّقػبػه، أو یكتػب إ وجود  لمظفر  مظافّ 
  اراج والتّجػػػوالحّجػػػ ار فیػػػه مػػػف الػػػبالد، أو یطمػػػب مػػػف المسػػػافریف إلیهػػػا مػػػف الػػػزوّ 

مػنهـ إذا رجعػوا  امهـ ویسػتخبر دوا عنػه فػي مسػیرهـ ومنػازلهـ ومقػف یتفّقػوغیرهـ أ
 سفارهـ. مف أ
ة بػػػأحواؿ الجنػػػود نّیػػػعْ المَ  ا المفقػػػود فػػػي جبهػػػات القتػػػاؿ فتراجػػػع بشػػػأنه الػػػدوائر ّمػػػوأ

فاقػػػػػه العائػػػػػدوف مػػػػػف الجبهػػػػػات واألسػػػػػرى ه رِ كػػػػػة أو یسػػػػػأؿ عنػػػػػالمشػػػػػاركیف فػػػػػي المعر 
 .   سرالعائدوف مف األ

ة ذات العالقػة منّیػالشرطة والجهػات األ أؿ عنه دوائر ا المعتقؿ المفقود فتسمّ وأ
 وهكذا. 

 - كمػػا تقػػػّدـ - عػػواـالفحػػص بحسػػب الزمػػاف أربعػػة أ مقػػدار  :596مســألة 
صػػّدي الطمػػب عنػػه بحیػػث یصػػدؽ یػػه تبػػؿ یكفػػي ف صػػاؿ التػػاـّ تّ فیػػه اال یعتبػػر  وال

 ه قد فحص عنه في تمؾ المّدة. نّ عرفًا أ
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 مثالػه، فالمسػافر الـز مػف الفحػص هػو المتعػارؼ ألالػ المقػدار  :597مسـألة 

ت القرائف عمػى عػدـ انتقالػه إذا دلّ  مخصوصةٍ  مخصوص أو جهةٍ  المفقود في بمدٍ 
استقصػػاء البمػػد  عتبػػر ی فػػي ذلػػؾ البمػػد أو تمػػؾ الجهػػة، وال منهػػا كفػػى البحػػث عنػػه

 لى بمٍد احتمااًل بعیدًا. یعتنى باحتماؿ وصوله إ والجهات، وال
 َـّ ثُػ ف فػي زمػافّنػه كػاف فػي بمػد معػیّ المفقػود إذا عمػـ أ سػافر الم :598مسألة 

عنػه اًل في ذلؾ البمد عمى النحو المتعػارؼ، بػأف یسػأؿ وّ ص عنه أثر  یتفحّ انقطع أ
ه ومستشػػفیاته وسػػجونه ونحوهػػا، هاتػػواقه ومتنزّ سػػفػػي جوامعػػه ومجامعػػه وفنادقػػه وأ

بػػه  یمػػـز استقصػػاء تمػػؾ المحػػاؿ بػػالتفتیش والسػػؤاؿ بػػؿ یكتفػػى بػػالبعض المعتػػدّ  وال
د عنػػه فػػػي المفقػػػود وصػػنعته وحرفتػػه فیتفّقػػػ يّ مػػف مشػػاهیرها، ویالحػػػظ فػػي ذلػػؾ زِ 

بنػػػاء صػػنفه وحرفتػػه، مػػثاًل إذا كػػاف مػػف طمبػػػة المناسػػبة لػػه ویسػػأؿ عنػػه أ المحػػاؿّ 
المناسػػػب لػػػه المػػػدارس ومجػػػامع العمػػػـ فیسػػػأؿ عنػػػه العممػػػاء وطمبػػػة  عمػػػـ فالمحػػػؿّ ال

 اء ونحوهـ. طبّ یف واألوالحرفیّ  ار صناؼ كالتجّ ة األالعمـ وهكذا بقیّ 
حیاتػه،  ر، ولػـ یعمػـ موتػه والثػمنػه أ لفحص فػي ذلػؾ البمػد ولػـ یظهػر ا ذا تـّ ف 

حػواؿ سػقط الفحػص والسػؤاؿ بقػرائف األ آخػر  لػى محػؿ  یحتمؿ انتقالػه منػه إ لـ فف 
ف احتمػؿ االة التػربّ نقضاء مػدّ با واكتفي نتقػاؿ احتمػااًل ص أربػع سػنیف كمػا تقػّدـ، وا 
ص عنػه فػي تمػؾ ف تساوت الجهات في احتمػاؿ انتقالػه منػه إلیهػا تفّحػًا به ف معتدّ 

بمػدة بمػدة بػؿ  قریة قریة وال في كػؿّ  ستقصاء بالتفتیش في كؿّ یمـز اال الجهات، وال
مراعیػػًا لإقػػرب فػػاألقرب  جهػػةٍ  ة والمعروفػػة فػػي كػػؿّ مػػاكف المهّمػػبػػبعض األیكتفػػى 

ذا كػػاف احتمػػاؿ انتقالػػه إلػػى بعضػػها أ  قػػوى فػػالالـز جعػػؿ محػػؿّ إلػػى البمػػد األّوؿ، وا 
 لى غیر . فحص فیه إذا بعد احتماؿ انتقاله إالفحص ذلؾ البعض، ویكتفى بال
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ا إذا ّمػػف فػػي زمػػاف، وأد معػػیّ المفقػػود كػػاف فػي بمػػ المسػػافر  فّ هػذا فیمػػا إذا عمػػـ أ
ثػر  كفػى انقطػع أ َـّ ثُػ یراف والعراؽ ولبنػاف والهنػدك  عمـ أّنه كاف في بعض األقطار 

إلیهػػػا الرحػػػاؿ مػػػع  ص فػػػي بالدهػػػا المشػػػهورة التػػػي تشػػػدّ ة التػػػربّ الفحػػػص عنػػػه مػػػدّ 
 مالحظة صنؼ المفقود وحرفته في ذلؾ. 

ذا عمػػـ أ ذا كػػػالعراقي إ - فمػػػد معػػػیّ لػػى به إّنػػػه خػػػرج مػػف منزلػػػه قاصػػػدًا التوّجػػػوا 
 َـّ ثُػ فػي مشػهد  المقػّدس بخراسػاف (عمیػه السػالـ)مػاـ الرضػا ًا یریػد زیػارة اإلخرج بػرّ 

لػػى والمنػػازؿ الواقعػػة عمػػى طریقػػه إ یكفػػي الفحػػص عنػػه فػػي الػػبالد - انقطػػع خبػػر 
مػاكف البعیػدة عػف یجػب الفحػص عنػه فػي األ ؾ البمد، وفي نفس ذلػؾ البمػد، والذل

 .   طراؼ ذلؾ القطربالد الواقعة في أف الالطریؽ فضاًل ع
ذا عمػػـ أ یػػف توّجػػه لػػى أیػػدري إ أو هػػرب وال ف منزلػػه مریػػدًا لمسػػفر ّنػػه خػػرج مػػوا 

طػػراؼ والجوانػػب التػػي یحتمػػؿ ص فػػي األة التػػربّ ثػػر  لػػـز الفحػػص عنػػه مػػدّ وانقطػػع أ
 لیه. هه إلى ما َبُعد احتماؿ توجّ إ نظر یُ  ًا به، واللیه احتمااًل معتدّ وصوله إ

ف كػػاف النائػػب نفػػس  یجػػوز  :599مســألة  لمحػػاكـ االسػػتنابة فػػي الفحػػص وا 
ف تمضػػػػي أربػػػػع صػػػػوا عنػػػػه إلػػػػى أ)تفحّ لیػػػػه فقػػػػاؿ: الزوجػػػػة، فػػػػ ذا رفعػػػػت أمرهػػػػا إ

ة ى مضػت المػدّ قاربهػا لمفحػص والطمػب حتّػت الزوجة أو بعض أتصدّ  َـّ ثُ ،(سنوات
 كفى. 

مػنهـ عػف حػػاؿ  تشػترط العدالػة فػي النائػب وفػیمف یسػتخبر  ال :611مسـألة 
 قوالهـ. ة أناف بصحّ طمئؿ یكفي االالمفقود ب

 فیمػـز زوجػة المفقػود االنتظػار  یسػقط مّدة لـالفحص  ر إذا تعذّ  :611مسألة 

 ب عمیػه أثػػر یترتّػ یجػدي فػي معرفػة حالػه وال إلػى حػیف تیّسػر ، نعػـ إذا عمػـ أّنػه ال

 حػػػوطى األة عمػػػالمػػػدّ  طالقهػػػا قبػػػؿ مضػػػيّ  یجػػػوز  ط وجوبػػػه، ولكػػػف الاًل سػػػقصػػػأ
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 .  وجوباً 
ف احتمػػػػؿ ة فػػػػ قبػػػػؿ انقضػػػػاء المػػػػدّ  ؽ الفحػػػػص التػػػػاـّ إذا تحّقػػػػ :612مســــألة 

ف عػػػدـ ف تػػػیقّ البػػػاقي ولػػػو بعیػػػدًا لػػػـز الفحػػػص، وا    الوجػػػداف بػػػالفحص فػػػي المقػػػدار
ة عمػػػػى لػػػػى تمػػػػاـ المػػػػدّ إ اف سػػػػقط وجػػػػوب الفحػػػػص، ولكػػػػف یجػػػػب االنتظػػػػار الوجػػػػد

 .  وجوباً  حوطاأل
ها ربػػػع واحتمػػػؿ وجدانػػػه بػػػالفحص بعػػػداأل ت السػػػنواتإذا تّمػػػ :613مســـألة 

 ة المضروبة. یجب بؿ یكتفى بالفحص في المدّ  لـ
إلػػى  ة بعػػد رفػػع األمػػر البقػػاء عمػػى الزوجّیػػ لهػػا اختیػػار  یجػػوز  :614مســألة 

هػي ممزمػة  جؿ، فمیسػتؽ الفحص وانقضاء األتطمَّؽ ولو بعد تحقّ  الحاكـ قبؿ أف
الطػػالؽ وحینئػػٍذ  لػػى اختیػػار البقػػاء إ ر الطػػالؽ، ولهػػا أف تعػػدؿ عػػف اختیػػا باختیػػار 

 ّوؿ. یمـز تجدید ضرب األجؿ والفحص بؿ یكتفى باأل ال
أو الحػػاكـ عػػّدة طػػالؽ  العػػّدة الواقعػػة بعػػد الطػػالؽ مػػف الػػوليّ  :615مســألة 

ف  فتسػػػتحؽّ  وعشػػػرًا، وهػػػو طػػػالؽ رجعػػػيّ  شػػػهر عػػػّدة الوفػػػاة أربعػػػة أ كانػػػت بقػػػدر  وا 
ذا حضػػػر یّ النفقػػػة أ ذا مػػػات لػػػه الرجػػػوع إ أثنػػػاء العػػػّدة جػػػاز الػػػزوج  امهػػػا، وا  لیهػػػا، وا 

ولػیس عمیهػا  توارث بینهمػا ه اخخر، ولو مات بعد العّدة فالحدهما في العّدة ورثأ
 اـ العّدة. یّ حداد بعد الطالؽ في أ

ة أو بعػد  قبػػؿ ف مػوت الػزوج المفقػود قبػؿ انقضػاء المػدّ إذا تبػیّ  :616مسـألة 
ذ بهػػا، سػػواء  ف بعػػد انقضػػاء العػػّدة اكتفػػيا تبػػیّ الطػػالؽ وجػػب عمیهػػا عػػّدة الوفػػاة، وا 

ف وقػػع قبػػؿ ج مػػف غیػػر  أـ بعػػد ، وسػػواء أكػػاف موتػػه المتبػػیّ ف قبػػؿ التػػزوّ أكػػاف التبػػیّ 
ف ا لػو تبػیّ ّمػج مػف الغیػر، وأنائهػا أـ بعػد التػزوّ ثلشروع في العػّدة أـ بعػدها أـ فػي أا

ف؟ اة مػف حػیف التبػیّ تمامها أو تستأنؼ عّدة الوفثناء العّدة فهؿ یكتفى ب موته في أ



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؼؿط 

 الثاني. والصحیح هو الوجه  ،وجهاف
جػػاء الػػزوج بعػػد الفحػػص وانقضػػاء األجػػؿ فػػ ف كػػاف قبػػؿ إذا  :617مســألة 

ف كػػاف بعػػد  فػػ ف كػػاف فػػي أ لیهػػا ة فمػػه الرجػػوع إثنػػاء العػػدّ الطػػالؽ فهػػي زوجتػػه، وا 
فتها وتبػػیى تنقضػػي عػػدّ بقاءهػػا عمػػى حالهػػا حتّػػلػػه إ فّ ـ كمػػا أكمػػا تقػػدّ   ف منػػه، وا 

ف لػػـ ، وا  سػػبیؿ لػػه عمیهػػا كمػػا مػػرّ  جػػت مػػف غیػػر  فػػالف تزوّ كػػاف بعػػد انقضػػائها فػػ 
 الثاني.  والصحیح هو القوؿلیه وعدمه قوالف، رجوعها إ ج ففي جواز تتزوّ 

مات ف بعػػػد الطػػػالؽ وانقضػػػاء العػػػّدة عػػػدـ وقػػػوع المقػػػدّ إذا تبػػػیّ  :618مســـألة 
عمػى وجهػػه، أو عػػدـ  ؽ الفحػػصف عػػدـ تحّقػشػػرعًا، كػأف تبػػیّ  عمػى الوجػػه المعتبػر 

ؽ شػػػروط الطػػػالؽ أو نحػػػو ذلػػػؾ، لػػػـز ربػػػع سػػػنوات، أو عػػػدـ تحّقػػػة أانقضػػػاء مػػػدّ 
ذا كػاف ذلػؾ بعػػد تزوّ ؾ ولػو باالسػػتئالتػدار  ف وا  ، كػاف بػػاطالً  جهػا مػف الغیػػر ناؼ، وا 

 حػػوطخػػؿ بهػػا جػػاهاًل بالحػػاؿ حرمػػت عمیػػه أبػػدًا عمػػى األكػػاف الػػزوج الثػػاني قػػد د
   .لزوماً 

وقع بعد موت زوجها المفقػود وقبػؿ أف یبمػ  خبػر  عقد عمیها ال فّ ف أنعـ إذا تبیّ 
ف كػػاف بػػاطاًل إاّل أّنػػه ال  ؛ى مػػع الػػدخوؿة حتّػػبدّیػػالحرمػػة األ یوجػػب إلیهػػا فالعقػػد وا 

 (.  ٜٛٔذات عّدة، كما تقّدـ في المسألة ) عدـ كونها حیف وقوعه ذات بعؿ والل
مػارات العمػـ األبسبب القػرائف وتػراكـ إذا حصؿ لزوجة الغائب  :619مسألة 
لػػى ج بعػػد العػػّدة مػػف دوف حاجػػة إف تتػػزوّ أ لهػػا بینهػػا وبػػیف ا تعػػالى بموتػػه جػػاز 

فػي دعػوى العمػـ،  حػد عمیهػا اعتػراض مػا لػـ یعمػـ كػذبها، ولػیس ألمراجعة الحػاكـ
وكػیاًل عنهػا  ، وكذا لمػف یصػیر كتفاء بقولها لمف یرید الزواج بهااال نعـ في جواز 

 (.  ٗ٘شكاؿ كما تقّدـ في المسألة )، إفي إیقاع العقد عمیها
مػػف الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال  عمػػیهـ(  بعػػض األكػػابر  ذكػػر  :611مســألة 
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ات المتقّدمػػة مػػف ضػػرب عمػػاؿ الكیفّیػػإمكػػف المعمػػوـ حیاتػػه إذا أ المفقػػود غیػػر  فّ أ
جػػؿ والفحػػص لتخمػػیص زوجتػػه ولكػػف كػػاف ذلػػؾ موجبػػًا لوقوعهػػا فػػي المعصػػیة األ

لطمبهػا  لػى طالقهػا تمبیػةالمبػادرة إ لمحػاكـ الشػرعيّ  وج یجػوز لعدـ صبرها عػف الػز 
ات، وكػػػذلؾ إذا لػػػـ یكػػف لهػػػا مػػػف ینفػػؽ عمیهػػػا خػػػالؿ عمػػػاؿ تمػػػؾ الكیفّیػػمػػف دوف إ

 ة المضروبة. المدّ 
 ف زوجتػػػه مػػػف الصػػػبر المفقػػػود المعمػػػوـ حیاتػػػه مػػػع عػػػدـ تمّكػػػ فّ أیضػػػًا أ ر وذكػػػ

، وكػػػػذلؾ المحبػػػػوس الػػػػذي ة لطمبهػػػػاف یطّمقهػػػػا اسػػػػتجابأ لمحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ  یجػػػػوز 
 .  تاـّ  غیر  ( س سرّ قدّ )فاد  یرجى إطالقه مف الحبس أبدًا، ولكف ما أ ال
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 كتاب الخمع والمباراة

 طالق الخمع
ذا  :611مســألة  الخمػػػع هػػو الطػػالؽ بفدیػػػة مػػف الزوجػػػة الكارهػػة لزوجهػػػا، وا 

الكراهػػػة مػػػف طػػػرؼ الػػػزوج ف كانػػػت لكراهػػػة مػػػف الطػػػرفیف كػػػاف مبػػػاراة، وا  كانػػػت ا
 یكف خمعًا وال مباراة.  ة لـخاصّ 
حػػدهما تطمیقتػاف حرمػػت إلػى أ ذا انضػػّـ خمع والمبػاراة نوعػػاف مػف الطػػالؽ فػ فػال

 ى تنكح زوجًا غیر . المطمَّقة عمى المطمِّؽ حتّ 
ـ اعتبػػار  فػػي الطػػالؽ وهػػي یشػػترط فػػي الخمػػع جمیػػع مػػا تقػػدّ  :612مســألة 

 : مورثالثة أُ 
أو فالنػة أو هػذ  طػالؽ عمػى  نػتِ ة، وهػي هنػا قولػه: )أغة الخاصّ : الصیلوّ األ 

أو فالنػػػة أو هػػػذ  ُمْختِمعػػػة عمػػػى كػػػذا(  نػػتِ ا( وقولػػػه: )َخمعتُػػػِؾ عمػػػى كػػػذا( أو )أكػػذ
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لػػػه: لحاقػػػه بقو ؿ إوّ فػػػي األ یعتبػػػر  ته بػػػالفتح إشػػكاؿ، والمختمعػػػة وفػػػي صػػػحّ  بكسػػر 
ه: لحاقهمػػا بقولػػیػػریف إفػػي األخ یعتبػػر  أو فهػػي مختِمعػػة عمػػى كػػذا( كمػػا ال نػػتِ )فأ

ف كاف اإللحاؽ أحػوط )فهي أو فأنتِ  خمػع یقػع ال ، والاسػتحباباً  طالؽ عمى كذا( وا 
الطػػػػالؽ والخمػػػػع عمػػػػى الػػػػنهج  يِ لفَظػػػػ یقػػػػع بغیػػػػر  بالتقایػػػػؿ بػػػػیف الػػػػزوجیف كمػػػػا ال

 ـ. المتقدّ 
معمػػػوـ الحصػػػوؿ أو  مسػػػتقبميّ  التنجیػػػز، فمػػػو عّمػػػؽ الخمػػػع عمػػػى أمػػػر  الثـــاني:

مػػػًا ف یكػػػوف مقوّ أ محتمػػػؿ الحصػػػوؿ مػػػف غیػػػر  حػػػاليّ  أو أمػػػر ع الحصػػػوؿ، متوّقػػػ
 معمػػوـ الحصػػوؿ أو أمػػر  حػػاليّ  مػػر تعمیقػػه عمػػى أ  یضػػرّ  ة الخمػػع بطػػؿ، واللصػػحّ 

إف كنػِت  ة الخمػع كمػا لػو قػاؿ: )خمعتػؾِ مػًا لصػحّ ه كػاف مقوّ محتمؿ الحصوؿ ولكنّ 
 ف كنِت كارهًة لي(. زوجتي أو إ
رجمػػػػیف عػػػػادلیف یسػػػػمعاف  ع بحضػػػػور مػػػػیقػػػػاع الخاإلشػػػػهاد، بمعنػػػػى إ الثالــــث:

 نشاء. اإل
ـ اعتبػػار  فػػي المطمِّػػؽ یشػػترط فػػي الػػزوج الخػػالع جمیػػع مػػا تقػػدّ  :613مســألة 

 شػر ـ فػي طػالؽ مػف بمػ  عشػكاؿ المتقػدّ وغ والعقؿ والقصػد واالختیػار، واإلمف البم

 مقتضى االحتیاط فیه. مراعاة یترؾ  في ُخمعه أیضًا فال سنیف جاٍر 
اّل  لع مضػػافًا إلػػى ذلػػؾ أف الیشػػترط فػػي الخػػاو  لػػـ یقػػع  یكػػوف كارهػػًا لزوجتػػه وا 
 .   یضًا كارهة لزوجها كما مرّ عًا بؿ یكوف مباراة إذا كانت هي أخم

ـ اعتبػػػػار  فػػػػي یشػػػػترط فػػػػي الزوجػػػػة المختمعػػػػة جمیػػػػع مػػػػا تقػػػػدّ  :614مســــألة 
رافعػػػػة شػػػػارة النػػػػة باالسػػػػـ أو باإلالمطمَّقػػػػة مػػػػف كونهػػػػا زوجػػػػة دائمػػػػة، وكونهػػػػا معیّ 
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فػػي المػػوارد المسػػتثناة، وكونهػػا  ونهػػا طػػاهرة مػػف الحػػیض والنفػػاس إاّل هػػاـ، وكبلإ
فیهػػا  یعتبػػر  فػػي المػػوارد المسػػتثناة أیضػػًا، وال لػػـ یواقعهػػا زوجهػػا فیػػه إاّل  فػػي طهػػر 
 هما بذؿ الفداء. ى ولیّ خمع الصغیرة والمجنونة ویتولّ  العقؿ، فیصحّ  البموغ وال

 أمراف آخراف:  - ـافًا إلى ما تقدّ مض - یشترط في المختِمعة :615مسألة 
بمػػوغ كراهتهػػا لػػػه  ـ، ویعتبػػػر ف تكػػوف كارهػػػة لزوجهػػا كمػػا تقػػدّ أ ل:وّ األ  األمــر 

قامػة حػدود ا تعػالى ة وعدـ إًا یحممها عمى تهدید  بترؾ رعایة حقوقه الزوجیّ حدّ 
 فیه. 

 ة ناشػئة مػفف تكػوف ذاتّیػمػف أ عـّ الكراهة المعتبرة في الخمع أ :616مسألة 
ف تكػػػػوف ذلػػػػؾ، وأ ظػػػػر  وسػػػػوء خمقػػػػه وفقػػػػر  وغیػػػػر ات الػػػػزوج كقػػػػبح منخصوصػػػػیّ 

عمػاؿ ة أو قیامػه بػبعض األیفائػه بعػض حقوقهػا المسػتحبّ ة مف جهة عػدـ إعرضیّ 
 ي تخالؼ ذوقها كالتزّوج عمیها بُأخرى. الت

والشػػػتـ  یػػػذاء الػػػزوج لهػػػا بالسػػػبّ كػػػاف منشػػػأ الكراهػػػة وطمػػػب المفارقػػػة إذا ا إّمػػػوأ
 صػػػحّ ی قهػػػا فػػػالرادت تخمػػػیص نفسػػػها منػػػه فبػػػذلت شػػػیئًا لیطمّ فػػػأ والضػػػرب ونحوهػػػا

 .  الطالؽ خمعًا بؿ مطمقاً  ؿ ویبطؿالبذ
والنفقػة  ـْسػولو كاف منشأ الكراهة عدـ وفاء الزوج ببعض حقوقهػا الواجبػة كالقَ 

 .  طالقها خمعاً  صحّ 
الخمػع ولػـ یممػؾ  قها بعػوض مػع عػدـ كراهتهػا لػـ یصػحّ لو طمّ  :617مسألة 
تبعػػػه بهػػػػا الطػػػػالؽ إاّل إذا أوقعػػػه بصػػػیغة الطػػػػالؽ أو أأصػػػؿ  صػػػػحّ ی والؿ الفدیػػػة، بػػػ

قػد أخػذ  وممؾ الفدیػة بسػبب مسػتقؿّ طالقها بدوف عوض،  - في الحقیقة - قاصداً 
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ه ّنػػقهػػا ف یطمّ  ذا صػػالحته عمػػى مػػاؿ واشػػترطت عمیػػه أفالطػػالؽ شػػرطًا فیػػه، كمػػا إ
ًا ف الطػالؽ حینئػٍذ خمعّیػیكػو  یػه الطػالؽ، والیممؾ المػاؿ وعم بعقد الصمح المذكور 

ه یحػػـر ّنػػإذا اشػػترطت عمیػػه عػػدـ الرجػػوع إاّل أ ىًا فػػي مػػورد ، حتّػػبػػؿ یكػػوف رجعّیػػ
رجوعػػػه ویثبػػػت لمزوجػػػة  ه إذا خػػػالؼ ورجػػػع صػػػحّ ّنػػػأ عمیػػػه مخالفػػػة الشػػػرط، غیػػػر 

 ؼ الشرط. في فسخ عقد الصمح مف جهة تخمّ  الخیار 
ًا تبػذؿ الفػداء لزوجهػا عوضػف أ : - فػي المختمعػة ا یعتبػر مّمػ - الثاني مر األ

كػػه أو مػػا بحكمػػه كػػأف تمم   ا یصػػحّ ف یكػػوف مّمػػفػػي الفػػداء أ عػػف الطػػالؽ، ویعتبػػر 
ف زاد یْ عینػػًا كػػاف أو دَ  الً یكػػوف متمػػوّ  تػػه، وأفنػػًا لهػػا فػػي ذمّ یْ تبػػذؿ دَ  نػػًا أو منفعػػة وا 

ف بطػػؿ لػػؼ ولػػـ یعػػیّ المسػػّمى، وأف یكػػوف معمومػػًا فمػػو خالعهػػا عمػػى أ عمػػى المهػػر 
فػي المعاوضػات  مػى النحػو المعتبػر ف یكػوف معمومػًا علزومػًا أ حػوطبؿ األالخمع، 

فػػي المعػػدود  دّ المكیػػؿ وبػػالوزف فػػي المػػوزوف وبالعػػف یكػػوف معمومػػًا بالكیػػؿ فػػي بػػأ
   بها. وبالمشاهدة فیما یعتبر 

 العمػػـ بػػه عمػػى نحػػو العمػػـ المعتبػػر  کفػػ ى ذا كػػاف المبػػذوؿ مهرهػػا المسػػمّ نعػػـ إ

رضػاع ولػد  جعػؿ الفػداء إ (، ویصػحّ ٕٛٛبیانػه فػي المسػألة )ـ وقد تقػدّ  في المهر 
اًل  ومػؤجّ جعمػه حػااّلً  تها یجػوز ًا في ذمّ یّ ة، واذا جعؿ كمّ ولكف مشروطًا بتعییف المدّ 

 جؿ. مع ضبط األ
 یصػػحّ  الزوجػػة، فػػال فػػي الفػػداء أف یكػػوف بذلػػه باختیػػار  یعتبػػر  :618مســألة 

 ف الزوج أـ مف غیر . كرا  معمى البذؿ سواء أكاف اإلكراهها مع إ
ممموكػػػًا لممختمعػػػة أو مػػػا بحكمػػػه  ف یكػػػوففػػػي الفػػػداء أ یعتبػػػر  :619مســـألة 
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لػػو  یصػػحّ  سػػنوات مػػثاًل، وال دارهػػا إلػػى عشػػر  تهػػا أو منفعػػةعمػػى ذمّ  لؼ دینػػار كػػأ
طالقهػا خمعػًا،  ببذؿ الفداء لزوجها لـ یصػحّ  جنبيّ ع األكاف ممموكًا لمغیر، فمو تبرّ 

 قاصػػداً تبعػػه بهػػا ة الطػالؽ أو أوقعػػه بصػػیغالطػػالؽ إذا أ یصػحّ البػػذؿ و  صػػحّ ینعػـ 
ًا أو بائنػػػػًا عمػػػػى حسػػػػب ویكػػػػوف رجعّیػػػػ ،طالقهػػػػا بػػػػدوف عػػػػوض -فػػػػي الحقیقػػػػة -
 ختالؼ موارد .ا

لهػػػػػا فػػػػي االفتػػػػػداء بمالػػػػػه فبذلتػػػػػه لزوجهػػػػػا  ذف الغیػػػػػر وهكػػػػذا الحػػػػػاؿ فیمػػػػػا إذا أ
وف عمیهػا كمػا لػو مضػمببذؿ الفداء له مف مالػه عمػى وجػه  قها، أو قاـ الغیر لیطمّ 

ه ّنػػقهػػا، ف قنػػي( فبػػذؿ لػػه ذلػػؾ فطمّ لیطمّ  لػػؼ دینػػار قالػػت لشػػخص: )أبػػذؿ لزوجػػي أ
 لمباذؿ الرجوع به عمیها لوقوع البذؿ منه بطمبها.  البذؿ والطالؽ ویحؽّ  یصحّ 

یممكػػه  مػػف دوف إذنػػه أو مػػا ال و جعمػػت الفػػداء مػػاؿ الغیػػر لػػ :621مســألة 
فیبطػؿ الخمػع بػؿ یبطػؿ مطمقػًا إاّل إذا  البػذؿ مػع العمػـ بػذلؾ بطػؿ المسمـ كػالخمر 

 طالقهػػػا مػػػف غیػػػر  - فػػػي الحقیقػػػة - تبعػػػه بهػػػا قاصػػػداً كػػػاف بصػػػیغة الطػػػالؽ أو أ

 ًا أو بائنًا عمى حسب اختالؼ الموارد. حینئٍذ رجعیّ  ه یصحّ نّ عوض ف 
بػػػیف  فالمشػػػهور  ه مػػػاؿ الغیػػػر ّنػػػمػػػع الجهػػػؿ بأ عمػػػت الفػػػداء مػػػاؿ الغیػػػر ولػػػو ج

، ع وضػػػػمانها لممثػػػػؿ أو القیمػػػػةة الخمػػػػصػػػػحّ ا تعػػػػال  عمػػػػیهـ(  الفقهػػػػاء )رضػػػػواف
 بطالنه مطمقًا.  ولکف الصحیح

إذا كػػػػاف  بػػػػاف الخػػػالؼ إاّل  َـّ ثُػػػ هػػػا خػػػػػؿّ نّ عـ أوكػػػذا لػػػو جعمػػػػت الفػػػداء خمػػػػرًا بػػػز 
 خمعًا.  مف الخّؿ فداء فیصحّ  المقصود جعؿ ذلؾ المقدار 

ا معیبػة فػ ف رضػي بهػا هػنّ ف أنػة فتبػیّ إذا خالعها عمى عیف معیّ  :621مسألة 
المصػػالحة فػػي  ، ولکػػف األحػػوط لزومػػًا عندئػػذٍ یػػرَض  وکػػذلؾ إذا لػػـ ،صػػّح الخمػػع
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 رش أو تعویضه بالمثؿ أو القیمة. الفداء ولو بدفع األ
مػف صػداقها( وكانػت بالغػة  بػريء تَ ها وأنْ قْ إذا قاؿ أبوها: )طمِّ  :622مسألة 
ًا أو بائنػًا عمػى طالقهػا رجعّیػ ته مػف صػداقها، وهػؿ یصػحّ قها لـ تبرأ ذمّ رشیدة فطمّ 

   البطالف. وجهاف، والصحیح هوحسب اختالؼ الموارد؟ فیه 
قهػػا بصػػیغة برائػػه مػػف صػػداقها فطمّ نعػػـ إذا كػػاف عالمػػًا بعػػدـ والیػػة أبیهػػا عمػػى إ

عػػوض صػػػّح  طالقهػػا مػػف غیػػػر  - فػػي الحقیقػػػة - تبعػػه بهػػػا قاصػػداً الطػػالؽ أو أ
 كذلؾ. 

ف كاف قسماً  :623مسألة   هّنػمػف الطػالؽ وهػو مػف اإلیقاعػات إاّل أ الخمع وا 
یف: بػذؿ شػيء مػف نشػاءالعقود في االحتیاج إلى طػرفیف وا   یشبه - كما عرفت -

نشػاء الطػػالؽ مػػف طػرؼ الػػزوج بمػا بػػذلت، ویقػػع قهػا الػػزوج، وا  طػرؼ الزوجػػة لیطمّ 
 ى نحویف:ذلؾ عم
 لت. قها عمى ما بذقها، فیطمّ ف یطمّ ـ البذؿ مف طرفها عمى أف یقدّ : ألوّ األ 

ؿ الزوجػة بعػد ، العوض فتقّبػ حًا بذكر الزوج بالطالؽ مصرّ  أف یبتدئ الثاني:
 ؿ. وّ أف یكوف الترتیب عمى النحو األاستحبابًا واألحوط 

نشػػاء البػػذؿ والطػػالؽ ة الخمػػع المػػواالة بػػیف إفػػي صػػحّ  یعتبػػر  :624مســألة 
رأة فمػػـ ذلت المػػقبػػؿ انصػػراؼ صػػاحبه عنػػه، فمػػو بػػ خر ب أحػػدهما بػػاخبمعنػػى تعق ػػ

الخمػع،  ى انصػرفت المػرأة عػف بػذلها لػـ یصػحّ یقػاع الطػالؽ حتّػالزوج إلى إ یبادر 
ة بػػػیف البػػػذؿ ة العرفّیػػػالفورّیػػػ (عمػػػیهـتعػػػال  رضػػػواف ا ) واشػػػترط بعػػػض الفقهػػػاء

 .  استحباباً  ف كانت رعایتها أحوطدلیؿ عمى اعتبارها وا   والطالؽ ولكف ال
الؽ بمباشرة الػزوجیف أو بتوكیمهمػا ف یكوف البذؿ والطأ یجوز  :625مسألة 
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ؽ عنػػه، ال شخصػػًا واحػدًا لیبػذؿ عنهػػا ویطّمػأف یػوكّ  أو بػاالختالؼ، ویجػػوز  الغیػر 
فیمػػا هػػو مػػف طرفػػه، فیكػػوف أصػػیاًل فیمػػا  خػػر ؿ اخف یوّكػػمنهمػػا أ لكػػؿ   یجػػوز بػػؿ 

 یرجع إلیه ووكیاًل فیما یرجع إلى الطرؼ. 
بػػه مػػف شػػرط ؽ میػػع مػػا یتعّمػػالتوكیػػؿ فػػي الخمػػع فػػي ج یصػػحّ  :626مســألة 

ؽ بهػا مػف یقاع الطالؽ، ومف المػرأة فػي جمیػع مػا یتعّمػالعوض وتعیینه وقبضه وا  
 العوض وتسمیمه.  استدعاء الطالؽ وتقدیر 

ف تبػػدأ الزوجػة وتقػػوؿ: ا أّمػإذا وقػػع الخمػع بمباشػرة الػػزوجیف ف  :627مسـألة 
نػػػػي( طمِّقَ تُ ، لِ ذائيّ لكػػػػ)بػػػذلُت لػػػػَؾ، أو أعطیتُػػػَؾ مػػػػا عمیػػػػَؾ مػػػف المهػػػػر، أو الشػػػيء ا

ى مػا بػذلِت، أو عمػى عمػ - الػػالـ بكسر  - نِت طالؽ، أو مختِمعةفیقوؿ الزوج: )أ
 - بعػػػػدما تواطئػػػػا عمػػػػى الطػػػػالؽ بعػػػػوض - الػػػػزوج ف یبتػػػػدئا أّمػػػػمػػػػا أعطیػػػػِت( وا  

بكػػػذا أو عمػػػى كػػػػذا( فتقػػػوؿ الزوجػػػة: )قبمػػػػُت أو  نػػػِت طػػػالؽ أو مختِمعػػػػةفیقػػػوؿ: )أ
 رضیُت(. 

الطػالؽ مف وكیمیف یقوؿ وكیػؿ الزوجػة مخاطبػًا وكیػؿ الػزوج: ف وقع البذؿ و وا  
 أو المبمػػ  الكػػػذائيّ  َؾ مػػا عمیػػه مػػػف المهػػر ِمػػػكِّ وَ تي فالنػػة بػػذلُت لمُ مَ كِّ وَ )عػػف قبػػؿ ُمػػػ

بػَذلْت( أو  ي طػالؽ عمػى مػامِ كِّ وَ ا( فیقوؿ وكیؿ الػزوج: )زوجػة ُمػهطمِّقَ ها أو لیُ َمعَ خْ لیَ 
 َمَتَؾ عمى ما بَذلْت(. كِّ وَ ي خمعُت مُ مِ كِّ وَ یقوؿ: )عف قبِؿ مُ 

ف وقع مف وكیؿ أحدهما مع اخ خر، كوكیػؿ الزوجػة مػع الػزوج یقػوؿ وكیمهػا وا 
 مػف المهػر  لَؾ مػا عمیػؾ تي فالنة أو زوجتؾ َبذلتُ مَ كِّ وَ مخاطبًا الزوج: )عف قبؿ مُ 

وجتػػي طػػالؽ عمػػى هػػا( فیقػػوؿ الػػزوج: )هػػي أو ز قَ طمِّ ف تُ أو الشػػيء الكػػذائّي عمػػى أ
َمُتَؾ أو زوجتػي فالنػة طػالؽ عمػى كِّ وَ الزوج مخاطبًا وكیمها: )مُ  ( أو یبتدئما بذلتْ 
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 َمتي قبمُت ذلؾ(. كِّ كذا( فیقوؿ وكیمها: )عف قبؿ موَ 
 تي فالنػة بػذلتُ مَ كِّ وَ ف كػاف وكػیاًل عػف الطػرفیف یقػوؿ: )عػف قبػؿ ُمػف وقع مّمػوا  
ي طػػالؽ عمػػى مػػا مِ كِّ وَ زوجػػة ُمػػیقػػوؿ: ) َـّ ثُػػ هػػا(قَ مِّ طَ لیُ  ي فػػالف الشػػيء الكػػذائيّ مِ كِّ وَ لُمػػ

يء ي طػػػالؽ عمػػػى الشػػػمِ كِّ وَ مػػػف طػػػرؼ الػػػزوج ویقػػػوؿ: )زوجػػػة ُمػػػ ( أو یبتػػػدئبػػػذلتْ 
 (.  تي قبمتُ مَ كِّ وَ یقوؿ مف طرؼ الزوجة: )عف قبؿ مُ  َـّ ثُ  (الكذائيّ 

تي زوجتػي مَ كِّ وَ مت الزوج في البذؿ یقوؿ: )عف قبػؿ ُمػالزوجة وكّ  فّ ولو فرض أ
 یقوؿ: )هي طالؽ عمى ما َبَذلْت(.  َـّ ثُ  ها(قَ مِّ طَ لنفسي كذا ألُ  بذلتُ 

إذا اسػػتدعت الطػػالؽ مػػف زوجهػػا بعػػوض معمػػوـ فقالػػت لػػػه:  :628مســألة 
الؽ أو مختِمعػة بكػذا( ففػي وقوعػه طػ نػتِ نػي بكػذا( فقػاؿ الػزوج: )أعْ مَ ي أو اخْ نقْ )طمّ 

 (.  ف تقوؿ بعد ذلؾ: )قبمتُ بالقبوؿ منها بأ تباعهإلزومًا حوط إشكاؿ فاأل
یقػع فیػه الرجػوع مػا لػـ ترجػع المػرأة فیمػا  طالؽ الخمػع بػائف ال :629ة مسأل

ولػو فػي بعػض مػا بذلتػه ة فػ ذا رجعػت بذلت، ولهػا الرجػوع فیػه مػا دامػت فػي العػدّ 
 لیها. كاف له الرجوع إ

 مكػػػػاف رجوعػػػػه بعػػػػدرجوعهػػػػا فػػػػي المبػػػػذوؿ ب  ط جػػػػواز یشػػػػتر  :631مســــألة 
ع طالقػػًا بائنػػًا فػػي نفسػػه ككونػػه ف كػػاف الخمػػلػػه الرجػػوع بػػأ یجػػز  رجوعهػػا، فمػػو لػػـ

المػدخوؿ بهػا، أو  ة لهػا كالیائسػة وغیػر ف ال عػدّ طالقًا ثالثػًا، أو كانػت الزوجػة مّمػ
ختهػا أو برابعػػة قبػؿ رجوعهػػا بالبػذؿ، أو نحػو ذلػػؾ لػـ یكػػف ج بأُ كػاف الػزوج قػػد تػزوّ 

لهػا الرجػػوع فیمػػا بػذلت، وهكػػذا الحػػاؿ فیمػػا لػو لػػـ یعمػػـ الػزوج برجوعهػػا فػػي الفدیػػة 
ى ع عمیػه الػزوج حتّػػ، كمػا لػو رجعػت عنػد نفسػها ولػـ یّطمػى فػات زمػاف الرجػوعحتّػ

 لرجوعها حینئٍذ.  ثر ه ال أنّ ة ف انقضت العدّ 
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 ة إاّل حػدهما فػي العػدّ عػة لػو مػات أرث بیف الزوج والمختمِ توا ال :631مسألة 
 إذا رجعت في الفدیة فمات أحدهما بعد ذلؾ قبؿ انقضائها. 

 طالق المباراة
ـ مػػػف الشػػػروط واألحكػػػاـ، المبػػػاراة كػػػالخمع فػػػي جمیػػػع مػػػا تقػػػدّ  :632ة مســـأل

 ثالثػة:  مور وتختمؼ عنه في أُ 
ه ّنػػبخػػالؼ الخمػػع ف مػػف الػػزوجیف لصػػاحبه،  ب عمػػى كراهػػة كػػؿّ هػػا تترتّػػنّ إ .1
 .   ب عمى كراهة الزوجة دوف الزوج كما مرّ یترتّ 

األولػػ  ؿ األحػوط مػف مهرهػا، بػػ یكػوف الفػداء أكثػػر  ه یشػترط فیهػػا أف الّنػإ .2
أـ  ه فیػػه عمػػى مػػا تراضػػیا بػػه سػػاوى المهػػر ّنػػمنػػه، بخػػالؼ الخمػػع ف  قػػؿّ یكػػوف أ فأ

 زاد عمیه أـ نقص عنه. 
ف یتبعػػػه بصػػػػیغة ومػػػًا أحوط لز ( فػػػاأله إذا أوقػػػع إنشػػػاءها بمفػػػظ )بػػػارأتُ ّنػػػإ .3

 نػػتِ بقولػػه )فأ ى یتبعػػهبقولػػه: )بػػارأت زوجتػػي عمػػى كػػذا( حتّػػ یجتػػزئ الطػػالؽ، فػػال
دًا كمػػا ف یوقعػه بمفػظ الخمػع مجػرّ أ هػي طػالؽ(، بخػالؼ الخمػع إذ یجػوز  وطػالؽ أ

 .   مػػرّ 
ف یقػػػػوؿ دًا بػػػػأیقاعهػػػػا بمفػػػػظ الطػػػػالؽ مجػػػػرّ إ - كػػػػالخمع - فػػػػي المبػػػػاراة ویجػػػػوز 

 (.  طالؽ عمى ما بذلتِ  نتِ )أ - هاقَ مِّ طَ له شیئًا لیُ  بذلتْ  ݥبعد ما - :الزوج
الرجػوع فیػه لمػزوج مػا لػـ  جػوز ی طالؽ المباراة بائف كػالخمع ال :633مسألة 

لػػه  ة جػػاز ذا رجعػػت فیهػػا فػػي العػػدّ ة، فػػ ترجػػع الزوجػػة فػػي الفدیػػة قبػػؿ انتهػػاء العػػدّ 
 ـ في الخمع. لیها عمى نحو ما تقدّ الرجوع إ





 كتػاب الظهار 

 كتلاب ال وال

 





 ارهكتـاب الظ
منهػا، ولػزوـ  ظػاَهر حراـ، وموجػب لتحػریـ الزوجػة المُ  الظهار  :634مسألة 

 إلى مقاربتها كما سیأتي تفصیمه.  ارة بالعودالكفّ 
عمػػّي  أف یقػػوؿ الػػزوج مخاطبػػًا لمزوجػػة: )أنػػتِ  صػػیغة الظهػػار  :635مســألة 

)فالنػػػة(،  ي( أو یقػػػوؿ بػػػدؿ أنػػػت: )هػػػذ ( مشػػػیرًا إلیهػػػا أو )زوجتػػػي( أوّمػػػأُ  كظهػػػر 
لفظػة  ذكػر   یعتبػر ال( بػؿ ي( أو )عندي( أو )لديّ تبدیؿ )عمّي( بقوله )منّ  ویجوز 

 ي(. مّ أُ  كظهر  أف یقوؿ: )أنتِ فیکفي باهها أصاًل، ش)عمّي( وأ
كرأسػها أو یػدها  - ـّ مػف أجػزاء األُ  ه زوجتػه بجػزء آخػر لو شػبّ  :636مسألة 
بػػػػه قػػػػػوالف،  نفسػػػػػه ففػػػػي وقػػػػوع الظهػػػػار قاصػػػػدًا بػػػػه تحریمهػػػػا عمػػػػى  - أو بطنهػػػػا
 ه. كاف االحتیاط في محمّ  فعدـ الوقوع، وا   والصحیح

ي( ّمػػأُ  ي( أو )أنػػتِ مّ كػػأُ  ه جممػة بػػأف قػػاؿ: )أنػتِ هها بُأّمػػلػو شػػبّ  :637مســألة 
 یقػػع لػػـذلػػؾ،  السػػّف وغیػػر  ظػػیـ، أو كبػػر المنزلػػة والتع عمػػوّ  قاصػػدًا بػػه التحػػریـ ال

ف كاف األ الظهار   خالفه. استحبابًا حوط به وا 
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خػت لبنػت واألُ كا ـّ األُ  ة غیػر حػدى المحػاـر النسػبیّ هها ب لػو شػبّ  :638مسألة 
لحػػػاؽ بػػه، وفػػي إ ع الظهػػار قػػػُأختػػي( و  عمػػّى كظهػػر  ؿ: )أنػػػتِ ة والخالػػة فقػػاوالعّمػػ
تتػػرؾ  ة فػػي ذلػػؾ إشػػكاؿ فػػالمػػات النسػػبیّ مػػات بالرضػػاع وبالمصػػاهرة بالمحرّ المحرّ 

أف  عمػػػّى حػػػراـ( مػػػف غیػػػر  ضػػػى االحتیػػػاط فیػػػه، ولػػػو قػػػاؿ لهػػػا: )أنػػػتِ مراعػػػاة مقت
 صاًل. أ ب عمیه أثر یترتّ  ـتحـر عمیه ول هها ببعض محارمه لـیشبّ 

لرجػؿ، فمػو قالػت الموجب لمتحریـ ما كاف مف طػرؼ ا الظهار  :639ألة مس
 شیئًا.  ر أبي أو أخي( لـ یؤثّ  عمّى كظهر  نتَ المرأة لزوجها: )أ

عػػػدلیف یسػػػمعاف قػػػوؿ  وقوعػػػه بحضػػػور  فػػػي الظهػػػار  یعتبػػػر  :641مســـألة 
 كالطالؽ.  ظاِهر المُ 

ب َضػػػػػد وعػػػػػدـ الغَ والقصػػػػػ البمػػػػػوغ والعقػػػػػؿ واالختیػػػػػار  ظػػػػػاِهر فػػػػػي المُ  ویعتبػػػػػر 
 .   ف سالبًا لمقصد واالختیاریك لـ فوا  

 لحػػیض والنفػػاس، وكونهػػا فػػي طهػػػر منهػػا خّموهػػا عػػف ا ظػػاَهر فػػي المُ  ویعتبػػر 

، وهػػػؿ قػػػة، وكونهػػػا مػػػدخواًل بهػػػاـ فػػػي المطمَّ یواقعهػػػا فیػػػه عمػػػى التفصػػػیؿ المتقػػػدّ  لػػػـ
 ،ه إشػػػػكاؿع بهػػػا؟ فیػػػعمػػػى المتمتّػػػ یقػػػع الظهػػػار  ة فػػػالكونهػػػا زوجػػػة دائمّیػػػ یعتبػػػر 

 یترؾ.  فاالحتیاط ال
یقػػع  بالزوجػػة، كمػػا ال إذا قصػػد بػػه اإلضػػرار  یقػػع الظهػػار  ال :641مســألة 
 تِ ْنػػفأ ؾِ تُػمْ ف كمّ نفسػػه عػف فعػؿ كمػػا لػو قػػاؿ: )إ ه زجػر ف كػاف غرضػػأفػي یمػیف کػػ

الصػػػالة  ف تركػػػتُ بعػػػث نفسػػػه عمػػػى فعػػػؿ كمػػػا لػػػو قػػػاؿ: )إ ي( أوّمػػػأُ  عمػػػّي كظهػػػر 
 (.  يمّ أُ  ِت عمّى كظهر فأنْ 

   ؽ.عمى نحویف: مطمؽ ومعمّ  یقع الظهار  :642مسألة 



 ػطظ/  كتـاب الظوار

التعمیػػؽ عمػػى  ؿ مػػا لػػـ یكػػف منوطػػًا بوجػػود شػػيء بخػػالؼ الثػػاني، ویصػػحّ وّ واأل
التعمیػػؽ عمػػى  ( كمػػا یصػػحّ ف قاربتػػؾِ ي إّمػػأُ  عمػػّي كظهػػر  نػػتِ یقػػوؿ )أ الػػوطء كػػأف

نعػـ  ،(ةف جػاء یػوـ الجمعػي إّمػأُ  عمػّي كظهػر  نتِ ى الزماف كأف یقوؿ: )أغیر  حتّ 
نفسػػه عنػػه أو عمػػى تػػرؾ فعػػؿ  تیػػاف بفعػػؿ بقصػػد زجػػر التعمیػػؽ عمػػى اإل یصػػحّ  ال

 آنفًا.   بقصد بعثها نحو  كما مرّ 
 کاف باطاًل.أو سنة  ة كشهر بمدّ  د الظهار لو قیّ  :643مسألة 

ف كػػػػاف مطمقػػػػًا حػػػػـر عمػػػػى بشػػػػرائطه فػػػػ  ؽ الظهػػػػار إذا تحّقػػػػ :644مســــألة 
لػه وطؤهػا،  حػؿّ  ذا كّفػر ى یكفِّػر، فػ لػه حتّػ یحػؿّ  وال منهػا  ظاَهروطء المُ  ظاِهر المُ 
ارتػػػػاف لزمتػػػػه كفّ  ر ف یكّفػػػػارة ُأخػػػػرى بعػػػػد الػػػػوطء، ولػػػػو وطئهػػػػا قبػػػػؿ أتمزمػػػػه كّفػػػػ وال

االسػػػتمتاعات  سػػائر  تحػػـر عمیػػه والإحػػداهما لمػػوطء واأُلخػػرى إلرادة العػػود إلیػػه، 
میػػه، صػػوؿ المعمَّػػؽ عا إذا كػػاف معمَّقػػًا فیحػػـر عمیػػه الػػوطء بعػػد حّمػػقبػػؿ التكفیػػر، وأ

 ارة. تجب به الكفّ  یحـر الوطء المعمَّؽ عمیه وال فمو عّمقه عمى نفس الوطء لـ
 ر هػػا تتكػػػرّ نّ الػػوطء قبػػػؿ التكفیػػر، كمػػػا أ ر ارة بتكػػػرّ الكّفػػ ر تتكػػػرّ  :645مســألة 

یتػػػػرؾ  حػػػػاد  ففیػػػػه إشػػػػكاؿ فػػػػالا مػػػػع اتّ ّمػػػػد المجمػػػػس، وأمػػػػع تعػػػػدّ  الظهػػػػار  ر بتكػػػػرّ 
 االحتیاط. 

ذا عجػػػز  ارة الظهػػػار كّفػػػ :646مســـألة  شػػػهریف  عنػػػه فصػػػیاـ عتػػػؽ رقبػػػة، وا 
ذا عجز   یف مسكینًا. طعاـ ستّ عنه ف  متتابعیف، وا 

ف  الثالثػػة صػػاـ ثمانیػػة عشػػر  مػػور عػػف األُ  إذا عجػػز  :647مســألة  یومػػًا، وا 
 حوط لزومًا. عمى األ یجزئه االستغفار  عنه لـ عجز 

ى لػه وطؤهػا حتّػ ًا لـ یحؿّ ها رجعیّ قطمّ  َـّ ثُ  مف زوجته إذا ظاهر  :648مسألة 



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؼطظ 

جهػا تها أو كػاف الطػػالؽ بائنػًا وتزوّ جهػا بعػد انقضػاء عػدّ ر، بخػالؼ مػا إذا تزوّ یكّفػ
أحػدهما  تكفیػر، ولػو ارتػدّ  له وطؤها بال ویجوز  ط حكـ الظهار ه یسقنّ ة ف في العدّ 

رجػؿ هػو ال و كانػت المػرأة یائسػة أو صػغیرة أو كػاف المرتػدّ ف كاف قبؿ الدخوؿ أف 
تكفیػر،  لػه وطؤهػا بػال وجػاز  كـ الظهار جها سقط حوتزوّ  تاب المرتدّ  َـّ ثُ  عف فطرة

 صػغیرة وكػاف المرتػػدّ  الػدخوؿ ولػػـ تكػف المػرأة یائسػة والا لػو كػاف االرتػداد بعػد ّمػوأ
، مطمقػًا فحكمػه حكػـ الطػالؽ الرجعػيّ  - المػرأةأي  - ة أو هػيهو الرجؿ عػف مّمػ

 تهاف انقضػت عػدّ ى یكفِّػر، وا  یطأهػا حتّػ لػه أف یجػز  ة لػـفػي العػدّ  ف تػاب المرتػدّ ف 

مػػػات  َـّ ثُػػػ مػػػف زوجتػػػه ارة، ولػػػو ظػػػاهر لػػػه وطؤهػػػا مػػػف دوف كّفػػػ جهػػػا جػػػاز تزوّ  َـّ ثُػػػ
 ارة. حدهما لـ تثبت الكفّ أ

اعتػػراض،  منهػػا عمػػى تػػرؾ وطئهػػا فػػال ر ظػػاهَ إذا صػػبرت المُ  :649مســألة 
رجعػػة ر  ویخّیػػر  بػػیف ال، فیحضػػالشػػرعيّ  مرهػػا إلػػى الحػػاكـرفعػػت أ تصػػبر  لػػـ فوا  

اّل  وبػیف طالقهػا، فػ ف اختػار  بعػد التكفیػر  مػف حػػیف  أشػهر  نظػر  ثالثػةأ أحػدهما وا 
ؽ عمیػػػه فػػػي مػػػریف حبسػػػه وضػػػیّ أحػػػد األ یختػػػر  ة ولػػػـف انقضػػػت المػػػدّ المرافعػػػة، فػػػ 

ف یجبػػر  عمػػى خصػػوص أحػػدهما، وا   أحػػدهما، وال ى یختػػار المطعػػـ والمشػػرب حتّػػ
 .  ویقع بائناً  الشرعيّ  حاكـقها الامتنع عف كمیهما طمّ 
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 يـالءاإل كتاب

ا اًل إّمػػیػػالء هػػو الحمػػؼ عمػػى تػػرؾ وطء الزوجػػة الدائمػػة قُػػبُ اإل :651مســألة 
 بها.  ضرار لغرض اإل ة تزید عمى أربعة أشهر أبدًا أو مدّ 

بػػػالحمؼ عمػػػى  ع بهػػػا، والیػػػالء بػػػالحمؼ عمػػػى تػػػرؾ وطء المتمتّػػػؽ اإلیتحّقػػػ فػػػال
 فیمػػا إذا كػػاف لػػدفع ضػػػرر  ة ال تزیػػد عمػػى أربعػػة أشػػهر، والالدائمػػة مػػدّ  تػػرؾ وطء

ف تكػوف الزوجػػة فیػه أیضػًا أ نهػا أو لنحػو ذلػؾ، كمػا یعتبػر الػوطء عػف نفسػه أو ع
نعػـ  ،المػدخوؿ بهػا ؽ بػالحمؼ عمػى تػرؾ وطء غیػر یتحّقػ رًا فػالبُ مدخواًل بها ولو دُ 

 ها مع اجتماع شروطه. ب عمیها آثار تنعقد الیمیف في جمیع ذلؾ وتترتّ 
لغػػػػًا عػػػػاقاًل مختػػػػارًا قاصػػػػدًا، فػػػػي المػػػػؤلي أف یكػػػػوف با یعتبػػػػر  :651مســــألة 

بػػه    والهػػازؿ والسػكراف ومػػف اشػػتدّ رَ ْكػػوالمجنػػوف والمُ  یػػالء مػػف الصػغیر یقػػع اإل فػال
أف یكػػػوف قػػػػادرًا عمػػػى اإلیػػػػالج  یعتبػػػػر و ى سػػػمبه قصػػػػد  أو اختیػػػار ، الغضػػػب حتّػػػػ

 .  جبوبوالم یفنّ یقع مف العِ  فال



 (  عمنواج الصالحین )ج / ضظظ 

 باسػػػػـ ا تعػػػػالى اّل إ - كمطمػػػػؽ الیمػػػػیف - یػػػػالءینعقػػػػد اإل ال :652مســــألة 
فیػػه  یعتبػػر  بػػه أو مػػا ینصػػرؼ إطالقػػه إلیػػه ولػػو فػػي مقػػاـ الحمػػؼ، وال المخػػتّص 

اًل، بػػػػؿ الصػػػػریح فػػػػي كػػػػوف المحمػػػػوؼ عمیػػػػه تػػػػرؾ الجمػػػػاع قُػػػػبُ  المفػػػػظ ة، والالعربّیػػػػ
فیػه، فیكفػي قولػه:   ظػاهرٍ  مفػظٍ ب صػدؽ كونػه حالفػًا عمػى تػرؾ ذلػؾ العمػؿ المعتبر 

ػػػِؾ( بػػػؿ وقولػػػه: )المَ َأ ُاجاِمُعػػػِؾ( أو )ال ِؾ( أو )الؤُ أَطػػػ )ال  جمػػػع رأسػػػي ورأسػػػؾِ  س 
 ة( إذا قصد به ترؾ الجماع. دَّ خَ سادة أو مِ وِ 

ع امتناعػػه عػػف ف صػػبرت المػػرأة مػػاإلیػػالء بشػػرائطه فػػ  إذا تػػـّ  :653مســألة 
اّل فمهػا أف ترفػع أ نظػر  الحػاكـ أربعػة فیُ  إلػى الحػاكـ الشػرعيّ  مرهػاالمواقعة فهػو، وا 

اّل ألزمه بأحػد األمػریف إف رجع وواقعها في هذ  المدّ أشهر، ف  ا الرجػوع ّمػة فهو، وا 
اّل أو الطػػػالؽ، فػػػ ف فعػػػؿ أ ؽ عمیػػػه فػػػي المطعػػػـ والمشػػػرب حبسػػػه وضػػػیّ  حػػػدهما وا 

قهػا مّ ف امتنػع عػف كمیهمػا طنًا، وا  حدهما معیّ یجبر  عمى أ أحدهما، وال ى یختار حتّ 
 ًا أو بائنًا عمى حسب اختالؼ موارد . ؽ وقع الطالؽ رجعیّ الحاكـ، ولو طمّ 

العػـز عمػى  ظهػار المؤلي عف الوطء كاف رجوعػه ب  عجز إذا  :654مسألة 
 القدرة عمیه.  الوطء عمى تقدیر 

 ر ػػػػاألشه فّ أ (عمػػیهـتعػػال  رضػػواف ا )اء ػػػػهػیف الفقػػػػػب ور ػػػػػهػػالمش :655مســألة 

تبػدأ مػف  - مػریف بعػدهاعمػى أحػد األ جبػر یُ  َـّ ثُػ فیهػا المػؤلي نظر یُ  التي - ةػػربعاأل
ى یػػالء، فعمػػى هػػذا لػػو لػػـ ترافػػع حتّػػافػػع إلػػى الحػػاكـ، وقیػػؿ: مػػف حػػیف اإلحػػیف التر 

تتػرؾ  الو ة، مػدّ  مهػاؿ وانتظػار دوف إ مریف مفة ألزمه الحاكـ بأحد األانقضت المدّ 
 مراعاة مقتضى االحتیاط في ذلؾ. 

نكػػرت هػػي عاهمػػا المػػؤلي وأذا اختمفػػا فػػي الرجػػوع والػػوطء فادّ إ :656مســألة 



 طظظ/ اإلیّء كتـاب 

 فالقوؿ قوله بیمینه. 
ة ف عقػد عمیهػا فػي العػػدّ یػزوؿ حكػـ اإلیػالء بػػالطالؽ البػائف وا   :657مسـألة 

ها فمیسػت لهػا المطالبػة والترافػع ف خرج به مف حقّ ه وا  نّ ف  بخالؼ الطالؽ الرجعيّ 
ة تها، فمو راجعهػا فػي العػدّ بانقضاء عدّ  ـ اإلیالء إاّل یزوؿ حك لكف الإلى الحاكـ، 

 ها والمرافعة إلى الحاكـ. ّوؿ فمها المطالبة بحقّ عاد إلى الحكـ األ
ارة سػػواء أكػػاف فػػي یػػالء لزمتػػه الكّفػػمتػػى وطئهػػا الػػزوج بعػػد اإل :658مســألة 

ه قػػد حنػػػث ّنػػػبمهػػا لػػػو جعمناهػػا مػػف حػػػیف المرافعػػة، ألص أو بعػػػدها أو قة التػػربّ مػػدّ 
ة لػػػه هػػػذا الحنػػػث بػػػؿ وجػػػب بعػػػد انقضػػػاء المػػػدّ  ف جػػػاز حػػػاؿ وا   الیمػػػیف عمػػػى كػػػؿّ 

 الحاكـ به تخییرًا بینه وبیف الطالؽ.  مر ومطالبتها وأ
ه ّنػعػف غیرهػا بأ از هػا تمتػنّ األیمػاف، كمػا أ هػذ  الیمػیف عػف سػائر  هذا تمتػاز وب

 ر أو كونػه غیػػقهػػا راجحػًا شػرعًا فػػي غیرهػا مػف كػوف متعمّ  یعتبػر  فیهػا مػا یعتبػر  ال

ة أو اشػػتماله عمػػى ة العقالئّیػػغػػراض الدنیوّیػػمرجػػوح شػػرعًا مػػع رجحانػػه بحسػػب األ
 ة. ة شخصیّ مصمحة دنیویّ 

نػػة فػػدافع عػػف الرجػػوع والطػػالؽ ة معیّ إذا آلػػى مػػف زوجتػػه مػػدّ  :659مســألة 
 ارة. ارة ولو وطئها قبمه لزمته الكفّ ة لـ تجب عمیه الكفّ انقضت المدّ  إلى أف

الیمػػػیف إذا كػػػاف الزمػػػاف المحمػػػوؼ  ر ارة بتكػػػرّ الكّفػػػ ر تتكػػػرّ  ال :661مســـألة 
 عمى ترؾ الوطء فیه واحدًا. 





 كتاب المعاف 

 كتاب ال دان

 





 انالمع كتاب

أو نفػػػي  ة بػػیف الػػػزوجیف أثرهػػػا دفػػع حػػػد  المعػػاف مباهمػػػة خاّصػػػ :661مســـألة 
 ، ویثبت في موردیف: ولدٍ 

 ذا رمى الزوج زوجته بالزنى. فیما إ :لاألوّ  المورد
لمرجػػؿ قػػذؼ زوجتػػه بػػالزنى مػػع الریبػػة وال مػػع غمبػػة  یجػػوز  ال :662مســألة 

ثقػػػة، نعػػػـ شػػػخص  خبػػػار ب المریبػػػة، بػػػؿ وال بالشػػػیاع وال ب سػػػبابػػػبعض األ الظػػػفّ 
نػة، بػؿ ذا لػـ تعتػرؼ بػه الزوجػة ولػـ یكػف لػه بیّ ُیصػّدؽ إ مع الیقیف ولكف ال یجوز 

تیة فیػدرأ عنػه ع لمشروط اخذا أوقع المعاف الجامإ یحّد حػّد القذؼ مع مطالبتها إاّل 
 الحػّد. 

عي المشػػػػػاهدة، ف یػػػػػدّ یشػػػػػترط فػػػػػي ثبػػػػػوت المعػػػػػاف بالقػػػػػذؼ أ :663مســـــألة 
ة، نػعمى فیحػّداف مػع عػدـ البیّ ف منهػا كػاألعها ومػف لػـ یػتمكّ یػدّ  لعاف فیمف لػـ فال

ف نػة تعػػیّ ف كانػت لػه بیّ ة عمػى دعػوا ، فػ نػػتكػوف لػه بیّ  ال كمػا یشػترط فػي ثبوتػه أف
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 لعاف.  لحػّد والإقامتها لنفي ا
ف یكػػوف القػػاذؼ بالغػػًا یشػػترط فػػي ثبػػوت المعػػاف فػػي القػػذؼ أ :664مســألة 

ف الصػػمـ والخػػرس، كمػػا تكػػوف المقذوفػػة بالغػػة عاقمػػة وأیضػػًا سػػالمة عػػ وأفعػػاقاًل 
ة بػػؿ یحػػّد القػػاذؼ جنبّیػلعػػاف فػي قػػذؼ األ وف زوجػة دائمػػة فػالتكػػ فیشػترط فیهػا أ
ویشػػترط فیهػػا أیضػػًا أف تكػػوف مػػدخواًل بهػػا ، هػػاع بنػػة وكػػذا فػػي المتمتّػػمػػع عػػدـ البیّ 

اّل فػػال یػػدخؿ بهػػا، وأف تكػػوف غیػػر  لعػػاف فػػیمف لػػـ فػال لعػػاف بػػؿ  مشػػهورة بػػالزنى وا 
المتجػػاهرة بػػالزنى إذا لػػـ  فػػي غیػػر  ى یػػدفع بالمعػػاف، نعػػـ عمیػػه التعزیػػر وال حػػػّد حتّػػ

 نة. یدفعه عف نفسه بالبیّ 
 ولد عمى فراشه مع لحوقه به ظاهرًا. ة مف یّ فیما إذا نفى ولد :الثاني المورد

عمػػػى فراشػػػه مػػػع  دة مػػػف توّلػػػّیػػػولد ُینكػػػر  لمػػػزوج أف یجػػػوز  ال :665مســـألة 
نػػزؿ عمػػػى ه وأنػػػزؿ فػػي فرجهػػا ولػػػو احتمػػااًل، أو أّمػػلحوقػػه بػػه ظػػاهرًا بػػػأف دخػػؿ بأُ 

 فرجهػا واحتمػػؿ دخػػوؿ مائػه فیػػه بجػػذب أو نحػو ، وكػػاف قػػد مضػى عمػػى ذلػػؾ إلػػى
 یجػوز  ه الّنػة الحمػؿ، ف قصػى مػدّ أ یتجػاوز  فصاعدًا ولػـ  ة أشهرزماف وضعه ستّ 

ف كػػاف قػد فجػػر  لػه فػػي ا ه فضػػاًل عّمػػّمػأحػػد بأُ  هػػذ  الحالػة نفػػي الولػػد عػف نفسػػه وا 
 ته.یّ بولد بؿ یجب عمیه اإلقرار  همها بالفجور إذا اتّ 
نػه مػف مائػه مػف مػع عممػه بعػدـ تكوّ  - ولو بالمعػاف - ف ینفیهله أ یجوز  نعـ 

ه بػػاختالؿ شػروط االلتحػػاؽ بػػه، بػؿ یجػػب عمیػػه نفیػه إذا كػػاف یمحػػؽ بػػه جهػة عممػػ
حكػاـ الولػد عمیػه مػف ب أالشرع لوال نفیه، مع كونه في معرض ترتّ  بحسب ظاهر 

 ذلؾ.  إلى محارمه وغیر  المیراث والنكاح والنظر 
ه قػػد أتػػى بمػػا ّنػػة مػػف ولػػد عمػى فراشػػه فػػ ف عمػػـ أّیػػإذا نفػػى ولد :666مســألة 
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نفػػا  لػػـ  هػػو بػػذلؾ ومػػع ذلػػؾ قػػّر الشػػرع، أو أ بػػه بسػػببه فػػي ظػػاهر وقػػه یوجػػب لح
 بالمعاف وال بغیر .  ینتفي منه ال یسمع منه هذا النفي وال

ف السػػبب بػػأ دًا عػػف ذكػػر ا مجػػرّ ّمػػبػػه وقػػد نفػػا  إ یعمػػـ ذلػػؾ ولػػـ یقػػّر  ا لػػو لػػـّمػػوأ
ه منػػذ ّمػػأُ  ي لػػـ أباشػر ّنػػالسػػبب بػػأف قػاؿ: )إ ا مػػع ذكػر ّمػػلػػیس ولػدي( وا   قػاؿ: )هػػذا

د نفیػػه لكػف ینتفػػي عنػػه بمجػرّ  ف لػـ ینتػؼِ د عمػػى عػاـ قبػػؿ والدتػه( فحینئػػٍذ وا  مػا یزیػ
 عنه بالمعاف. 

ذا كػاف الػزوج عػاقاًل والمػرأة ما یشرع المعاف لنفي الولد فیما إنّ إ :667مسألة 
ػػ أیضػػاً  ویعتبػػر عاقمػػة،  تكػػوف منكوحػػة بالعقػػد  أفو  ،سرَ الَخػػـ و مَ سػػالمتها مػػف الصَّ
ف عا ولد المتمتّ مّ الدائـ، وأ ع لػه نفیػه مػ یجػز  لػـ بها فینتفػي بنفیػه مػف دوف لعػاف وا 

 - الشػرع تى بما یوجب المحػوؽ بػه فػي ظػاهر ه أنّ عدـ عممه باالنتفاء، ولو ُعمـ أ
عنػه  ینتػؼِ  بػذلؾ ومػع ذلػؾ نفػا  لػـ ّر قػأو أ - نزاؿاإل اؿ ػػه مع احتمػػمّ كالدخوؿ بأُ 

 في الدائمة. بنفیه ولـ یسمع منه ذلؾ كما هو كذلؾ 
فػػػي المعػػػاف لنفػػػي الولػػػد أف تكػػػوف المػػػرأة مػػػدخواًل بهػػػا،  یعتبػػػر  :668مســـألة 

 قػػػة الحمػػػؿ منػػػه فػػػأنكر عػػػت المػػػرأة المطمّ لعػػػاف مػػػع عػػػدـ الػػػدخوؿ، نعػػػـ إذا ادّ  فػػػال

 ت المعاف. ثب رخاء الستر نة عمى إقامت بیّ الدخوؿ فأ
ه حمػػاًل أو ة المعػػاف لنفػػي الولػػد بػػیف كونػػال فػػرؽ فػػي مشػػروعیّ  :669مســألة 
 منفصاًل. 

یالـز كونػه ولػد زنػى  انتفاء الولد عف الزوج ال فّ مف المعموـ أ :671مسألة 
مػػـ الرجػػؿ بعػػدـ التحػػاؽ الولػػد بػػه الحتمػػاؿ كونػػه عػػف وطء شػػبهة أو غیػػر ، فمػػو ع

لػه أف  یجػوز  لكػف ال - عمػى مػا سػبؽ - بؿ وجب عمیه نفیه عف نفسه ف جاز وا  
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 ف ذلؾ. لى الزنى ما لـ یتیقّ ا إه بالزنى وینسب ولدهمّ یرمي أُ 
بالولػد لػػـ یسػمع إنكػػار  لػه بعػػد ذلػؾ سػػواء أكػاف إقػػرار    إذا أقػػرّ  :671مسـألة 

ارؾ ا لػػػؾ فػػػي مولػػػودؾ( بػػػه ویقػػػاؿ لػػػه: )بػػ  رَ ِشػػبْ ف یُ بالصػػریح أو بالكنایػػػة مثػػػؿ أ
ه إذا كػاف الػزوج حاضػرًا وقػت نّ بؿ قیؿ: إ ،اء ا تعالى(ف شیف( أو )إمفیقوؿ: )آ

هػػذا  نكػػار  بعػػد ذلػػؾ، ولكػػفلػػـ یكػػف لػػه إ لولػػد مػػع انتفػػاء العػػذر ا الدة ولػػـ ینكػػر الػػو 
 .  تاـّ  غیر 

وقوعػػػػه عنػػػػد وفػػػػي  عنػػػػد الحػػػػاكـ الشػػػػرعيّ  ال یقػػػػع المعػػػػاف إاّل  :672مســــألة 
، وصػورة یتػرؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػاط فیػه فال المنصوب مف قبمه لذلؾ إشكاؿ

ي لمػػػف ّنػػػبػػػا أ هدُ نفػػػي ولػػػدها: )أْشػػػ ویقػػػوؿ بعػػػد قػػػذفها أوف یبػػػدأ الرجػػػؿ المعػػػاف أ
ة یقػوؿ مػرّ  َـّ ثُػ ات،ربػع مػرّ ف قذفها أو نفي ولدها( یقػوؿ ذلػؾ أم الصادقیف فیما قمتُ 

تقػػػوؿ المػػػرأة بعػػػد ذلػػػؾ أربػػػع  َـّ ثُػػػ مػػػف الكػػػاذبیف( ف كنػػػتُ إ ا عمػػػيَّ  واحػػػدة: )لعنػػػةُ 
 َـّ ثُػ أو نفػي الولػد(ه لمف الكاذبیف في مقالتػه مػف الرمػي بالزنػا نّ با أ هدُ ات: )أشْ مرّ 

 كاف مف الصادقیف(.  فإ غضب ا عميَّ  فّ )إة واحدة: تقوؿ مرّ 
لفػاظ المػذكورة، فمػو قػاؿ أو ف تكوف الشهادة والمعػف باألیجب أ :673مسألة 

 نػػػا شػػاهد( أو أبػػػدال لفػػظ الجاللػػػة بػػػػت( أو )أقالػػت: )أحمػػػؼ( أو )ُأقسػػـ( أو )شػػػهد
ي ّنػػػلموجػػػودات( أو قػػاؿ الرجػػػؿ: )إانع ا)خػػالؽ البشػػػر( أو بػػػػ )صػػ ف( أو بػػػػ)الػػرحمٰ 

، أو قالػت المػػرأة: ـّ الػإُ  ذكػر  أو )مػف الصػادقیف( مػف غیػر صػادؽ( أو )لصػادؽ( 
بػػدؿ الرجػػؿ المعنػػة )مػػف الكػػاذبیف( لػػـ یقػػع، وكػػذا لػػو أ اب( أو )كػػاذب( أوه لكػػذّ )إّنػػ

 بالغضب والمرأة بالعكس. 
جػػػػؿ بشػػػػهادته، ف یبػػػػدأ الر نػػػػة، وأیجػػػػب أف تكػػػػوف المػػػػرأة معیّ  :674مســــألة 



 ؿظظ/ اللقان كتـاب 

 بالغضب.  َـّ ثُ  بالمعف وفي المرأة بالشهادة َـّ ثُ  تكوف البدأة في الرجؿ بالشهادة أفو 
ب الحػاكـ منػه منهما بالمعاف بعد طمػ تیاف كؿّ یجب أف یكوف إ :675مسألة 

 الحاكـ به لـ یقع.  ف یأمر قبؿ أ ذلؾ، فمو بادر 
مػػػع القػػػدرة عمیهػػػا، ة ف یكػػػوف النطػػػؽ بالعربّیػػػألزومػػػًا األحػػػوط  :676مســـألة 

 .   ربغیرها مع التعذّ  ویجوز 
ظ بألفاظهمػػا الخمسػػة، وهػػؿ یجػػب أف یكونػػا قػػائمیف عنػػد الػػتمفّ  :677مســألة 

منهمػػا عنػػد  منهمػػا أو یكفػػي قیػػاـ كػػؿ   ظ كػػؿ  یكونػػا قػػائمیف معػػًا عنػػد تمّفػػ أف یعتبػػر 
   تترؾ مراعاة االحتیاط فیه. ، واله؟ وجهافظه بما یخصّ تمفّ 

القبمػػػة ویقػػػؼ الرجػػػؿ عمػػػى  ف یجمػػػس الحػػػاكـ مسػػػتدبر أ تحبّ یسػػػ :678مســـألة 
همػػا الحػػاكـ قبػػؿ ظُ عِ مػػف یسػػتمع المعػػاف، ویَ  یمینػػه وتقػػؼ المػػرأة عمػػى یسػػار ، ویحضػػر 

 المعف والغضب. 
ب عمیػػػه أحكػػػاـ إذا وقػػػع المعػػػاف الجػػػامع لمشػػػرائط منهمػػػا یترتّػػػ :679مســـألة 

 ربعة: أ
   .انفساخ عقد النكاح والفرقة بینهما .1
بػدًا ولػو بعقػد جدیػد، وهػذاف الحكمػاف ثابتػاف لػه أ ة، فال تحػؿّ بدیّ حرمة األال .2

 في مطمؽ المعاف سواء أكاف لمقذؼ أـ لنفي الولد. 
الزنػػػػاء عػػػػف الزوجػػػػة  سػػػػقوط حػػػػّد القػػػػذؼ عػػػػف الػػػػزوج بمعانػػػػه وسػػػػقوط حػػػػدّ  .3

الرجؿ عػف حػّد القػذؼ  صالعف ونكمت هي عف المعاف تخمّ  َـّ ثُ  بمعانها، فمو قذفها
 نة عمى زناء الزوجة. لعاف الزوج بمنزلة البیّ  فّ أل ؛الزانیة المرأة حدّ  وحّدت
ه لػػو نفػػا  ّنػػف تالعنػػا لنفیػػه، بمعنػػى أإتفػػاء الولػػد عػػف الرجػػؿ دوف المػػرأة ان .4
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یػػػرث أحػػػدهما  یكػػػف تػػػوارث بػػػیف الرجػػػؿ والولػػػد، فػػػالعػػػت كونػػػه لػػػه فتالعنػػػا لػػػـ وادّ 
ة واألخ والجػدّ  ة كالجػدّ بوّ إلیه باألُ مف انتسب  توارث بیف الولد وكؿّ  اخخر، وكذا ال

 فّ ى إلیػه بهػا حتّػومػف انتسػب إ ـّ ألُ ات بخالؼ اعماـ والعمّ خت لإب وكذا األواألُ 
 .  ـّ خوة لإُ بحكـ اإل ـّ ة لإب واألُ خو اإل

ب نفسػػػه بعػػػد المعػػػاف كػػػذّ  َـّ ثُػػػ إذا قػػػذؼ امرأتػػػه بػػػالزنى والعنهػػػا :681مســـألة 
حكػاـ المعػاف، كّذب في أثنائه یحػّد وال تثبػت أؼ ولـ یزؿ التحریـ، ولو یحّد لمقذ لـ

 .  یثبت به الحّد عمیها لـولو اعترفت المرأة بعد المعاف بالزنى أربعًا 
لػػد لحػػؽ بػػه الولػػد فیمػػا ما العػػف لنفػػي الو ب نفسػػه بعػػدإذا كػػذّ  :681مســألة 
ب بػػه ب وال مػػف یتقػػرّ یرثػػه األ فیمػػا لػػه منهػػا، فیرثػػه الولػػد وال حكػػاـ العمیػػه مػػف األ

 ف شاء ا تعالى. تي تفصیؿ ذلؾ في كتاب المیراث إیأوس
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 وفیه فصوؿ: 
 لوّ الفصل األ 

 يمانفي األ
عمػػى ثالثػػة  - ویطمػػؽ عمیهػػا الحمػػؼ والقسػػـ أیضػػاً  - الیمػػیف :682مســألة 

 أنواع: 
قػػػه فػػػي أو عػػدـ تحقّ   مػػػرٍ ؽ أعػػػف تحّقػػ بػػار خمػػا یقػػػع تأكیػػدًا وتحقیقػػػًا لإ :لاألوّ 

مس( أو )وا وا جػػػاء زیػػػد بػػػاألالماضػػػي أو الحػػػاؿ أو االسػػػتقباؿ، كمػػػا یقػػػاؿ: )
 .   ویسّم  یمیف اإلخبار هذا مالي( أو )وا یأتي عمرو غدًا(

نجػػاح المسػػؤوؿ عمػػى إ مػػا یقػػرف بػػه الطمػػب والسػػؤاؿ ویقصػػد بػػه حػػثّ  :الثــاني
ف تعطینػػػػي لمناشػػػػدة( كقػػػػوؿ السػػػػائؿ: )أسػػػػألؾ بػػػػا أ)یمػػػػیف ا ى:المقصػػػػود ویسػػػػمّ 

 دینارًا(. 
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َسػػـ ولممسػػؤوؿ: )المحمػػوؼ عمیػػه( و)الُمقْ  ،ِسػػـ(ویقػػاؿ لمقائػػؿ: )الحػػاِلؼ( و)الُمقْ 
 عمیه(. 

أو تركػه  مػر یقًا لما بنى عمیه والتـز بػه مػف إیقػاع أما یقع تأكیدًا وتحق :الثالث
)وا ألصػػػػومفَّ غػػػػدًا( أو )وا  : )یمػػػػیف العقػػػػد( كقولػػػػه:ىفػػػػي المسػػػػتقبؿ، ویسػػػػمّ 

 التدخیف(.  ألْتركفّ 
سػػمیف: صػػادقة ـ إلػػى قؿ المتقػػدّ وّ تنقسػػـ الیمػػیف مػػف النػػوع األ :683مســألة 
الماضػػي  ذاتهػػا سػػواء أكانػػت عمػػى هػػا مكروهػػة بحػػدّ یمػػاف الصػػادقة كمّ وكاذبػػة، واأل

مػػف  بػػر بػػؿ قػػد تعت - مػػةیمػػاف الكاذبػػة فهػػي محرّ ا األّمػػأو الحػػاؿ أو المسػػتقبؿ، وأ
 وس، وهي: الیمیف الكاذبة فػي مقػاـ فصػؿ الػدعوىمُ المعاصي الكبیرة كالیمیف الغَ 

عنػه أو عػف  ویستثنى منها الیمیف الكاذبة التي یقصد بهػا الشػخص دفػع الظمػـ -
د نفسػه أو عرضػه أو نفػس تجب فیمػا إذا كػاف الظػالـ یهػدّ  المؤمنیف، بؿ قد سائر 

مكػاف التوریػة وكػاف عارفػًا بهػا تفتػًا إلػى إعرضػه، ولكػف إذا كػاف ممأو  مؤمف آخر 
 ف یقصػػد بػػالكالـ معنػػى غیػػر ي فػػي كالمػػه بػػأورّ ُیػػ رة لػػه فػػاألحوط وجوبػػًا أفومتیّسػػ

عتػػػداء بػػػدوف قرینػػػة موضػػػحة لقصػػػد ، فمػػػثاًل إذا حػػػاوؿ الظػػػالـ اال معنػػػا  الظػػػاهر 
 ا كػاف قػد رآ  قبػؿیته( فیما اذ)ما رأ :یقوؿ یف هو؟عمى مؤمف فسأله عف مكانه وأ

 ه لـ یر  منذ دقائؽ. نّ ساعة ویقصد به أ
سػػػوى  ب عمیهػػػا أثػػػر یترتّػػػ ـ الؿ المتقػػػدّ وّ الیمػػػیف مػػػف النػػػوع األ :684مســـألة 

مػػف دوف عمػػـ،  خبػػار  عػػف تعّمػػد أو أخبػػر لحػػالؼ كاذبػػًا فػػي إثػػـ فیمػػا إذا كػػاف ااإل
 ب عمیهػػا آثػػػار ة وتترتّػػحكػػاـ خاّصػػػبهػػا الػػدعاوى والمرافعػػػات لهػػا أ نعػػـ مػػا تفصػػػؿ

مػف الجػزء  (ٙٛٛشارة إلیه في المسألة )ت اإلة وقد مرّ المقاصّ  ة كعدـ جواز نمعیّ 
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 .  الثاني
شػػیاء سػػة واألا تعػػالى مػػف الػػذوات المقدّ  الیمػػیف بغیػػر   زتجػػو  :685مســألة 

ب عمیهػػا یترتّػػ عنػػه، ولكػػف ال ؼ صػػادقًا فیمػػا یخبػػر المحترمػػة فیمػػا إذا كػػاف الحػػال
 الدعاوى والمرافعات.  تكوف قسمًا فاصاًل في والصاًل أ أثر 

ب عمیهػػػا ـ، وال یترتّػػػال تنعقػػد الیمػػػیف مػػف النػػػوع الثػػػاني المتقػػدّ  :686مســـألة 
وؼ عمیػه فػي حالفػه وال عمػى المحمػارة ال عمػى الحػالؼ فػي إثػـ وال كّفػشيء مػف إ
 نجاح مسؤوله. حنثه وعدـ إ

تیػػػة التػػي تنعقػػػد عنػػد اجتمػػػاع الشػػروط اخا الیمػػػیف مػػف النػػػوع الثالػػث فهػػػي ّمػػوأ
ارة، وهػي موضػػوع ب عمػػى حنثهػا الكّفػویجػب بّرهػا والوفػاء بهػػا ویحػـر حنثهػا وتترتّػ

 المسائؿ اختیة. 
بالنسػبة شػارة ال تنعقد الیمیف إاّل بػالمفظ أو مػا هػو بمثابتػه كاإل :687مسألة 

یتػرؾ االحتیػاط فػي غیػر ،  ـ، بػؿ العػف الػتكمّ  الكتابة لمعػاجز  تکفيخرس، إلى األ
 قاتها. ما في متعمّ ة ال سیّ ربیّ فیها الع یعتبر  وال

دوف  إذا كػػػاف المقسػػػـ بػػػه هػػػو ا تعػػػالى ال تنعقػػػد الیمػػػیف إاّل  :688مســـألة 
 :   حد ُأمورغیر  مطمقًا، وذلؾ یحصؿ بأ

به كمفظ الجاللة، ویمحػؽ بػه مػا ال یطمػؽ عمػى غیػر   اسمه المختّص  ذكر  .1
 ف.كالرحمٰ 
ب القمػوب اركه فیها غیػر  كمقّمػیش لتي الة افعاله المختصّ ذكر  بأوصافه وأ .2
 شبا  ذلؾ. ة وبرأ النسمة، وأبصار، والذي نفسي بید ، والذي فمؽ الحبّ واأل

لیػػػػه ذكػػػر  باألوصػػػاؼ واألفعػػػاؿ التػػػي یغمػػػػب إطالقهػػػا عمیػػػه بنحػػػو ینصػػػرؼ إ .3
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هػػػػا غیػػػػر ، كػػػػالرّب والخػػػػالؽ والبػػػػارئ والػػػػرازؽ وأمثػػػػاؿ ذلػػػػؾ، بػػػػؿ ف شػػػػاركه فیوا   تعػػػػالى
لیػػػه فػػي مقػػاـ الحمػػػؼ ینصػػػرؼ إلیػػه فػػي نفسػػػه ولكػػف ینصػػرؼ إ فیمػػا الیبعػػد ذلػػؾ  ال

 .   والسمیع والبصیر كالحيّ 
ف یكػػػوف المحمػػػوؼ بػػػه ذات ا فػػػي انعقػػػاد الیمػػػیف أ المعتبػػػر  :689مســـألة 

ا،  ا، أو بجػػالؿِ  تبػػارؾ وتعػػالى دوف صػػفاته ومػػا یمحػػؽ بهػػا، فمػػو قػػاؿ: )وحػػؽِّ 
( لػػػػـ اِ   رُ ْمػػػػعَ ، أو لَ ا ا، أو وعمػػػػـِ  رةِ ا، أو وقػػػػد ا، أو بكبریػػػػاءِ  أو وعظمػػػػةِ 
 سة. إذا قصد ذاته المقدّ  تنعقد إاّل 

فػػػي انعقػػػاد الیمػػػیف أف یكػػػوف إنشػػػاء القسػػػـ بحروفػػػه  ال یعتبػػػر  :691مســـألة 
أ  بصػػػػیغتي القسػػػػـ والحمػػػػؼ نشػػػػكػػػػذا( بػػػػؿ لػػػػو أ فَّ یقػػػػوؿ: )وا أو تػػػػا ألفعمػػػػ بػػػأف

قسػمُت( یكفػي لفظػا )أ ، نعػـ الانعقػدت أیضػاً  بػا( با أو حمفتُ  قسمتُ كقوله: )أ
 و)حمفُت( بدوف لفظ الجاللة أو ما هو بمنزلته. 

عمػػیهـ )ة ئّمػػ( واألى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ ) الحمػػؼ بػػالنبيّ  یجػػوز  :691مســألة 
 مػػػػة وسػػػػائر الشػػػػریؼ والكعبػػػػة المعظّ سػػػػة وبػػػػالقرآف النفػػػػوس المقدّ  وسػػػػائر  (السػػػػالـ

ثػـ ب عمػى مخالفتهػا إیترتّػ الالیمیف بالحمؼ بها و  تنعقد األمكنة المحترمة ولكف ال
 ارة. وال كفّ 

ى صػػمّ )تنعقػد الیمػػیف بػػالبراءة مػػف ا تعػالى أو مػػف رسػػوله  ال :692مســألة 
:  ف یقػػػوؿ مػػػثالً ( بػػػأعمػػػیهـ السػػػالـ)ة ئّمػػػ( أو مػػػف دینػػػه أو مػػػف األا عمیػػػه وآلػػػه

 ر تػؤثّ  فعػؿ كػذا( فػالأف لـ إ)برئت مف ا، أو مف دیف اإلسالـ إف فعمت كذا، أو 

 اـ ویػأثـ حالفهػا مػف غیػر ثػـ عمػى حنثهػا، نعػـ هػذ  الیمػیف بنفسػها حػر ب اإلفي ترتّ 

طعػاـ عشػرة مسػاكیف ارة فػي حنثهػا وهػي إت الكّفػیحنثها وعدمه، وتثب فرؽ بیف أف
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 مسكیف مػّد. لكؿّ 
إف لػػـ أفعػػؿ كػػذا، أو إف لػػـ ومثػػؿ یمػػیف البػػراءة فػػي عػػدـ االنعقػػاد أف یقػػوؿ: ) 
 ینبغي صدورها مف المسمـ.  مثاًل( ولكف ال أو نصرانيّ  نا یهوديّ ؾ كذا فأأتر 

 فعمػفَّ بػأف قػاؿ: )وا أل لو عمَّؽ الیمیف عمى مشیئة ا تعػالى :693مسألة 
ؾ د التبػػػرّ تعػػػالى ال مجػػػرّ وكػػػاف مقصػػػود  التعمیػػػؽ عمػػػى مشػػػیئته  ف شػػػاء ا(كػػػذا إ

مػوؼ عمیػه فعػؿ واجػب أو تػرؾ حػراـ ى فیما إذا كاف المحتنعقد حتّ  بهذ  الكممة لـ
 ؽ یمینػػه عمػػى مشػػیئة غیػػر ة، ولػػو عّمػػإذا قصػػد التعمیػػؽ عمػػى مشػػیئته التشػػریعیّ  إاّل 

 اًل( انعقػدت عمػى تقػدیر ف شػاء زیػد مػثكػذا إ فعمػفَّ قػاؿ: )وا أل فبػأ وجؿّ  ا عّز 

ؽ الحنػػث بتركػػه، ف تفعػػؿ كػػذا( انعقػػدت وتحّقػػمشػػیئته، فػػ ف قػػاؿ زیػػد: )أنػػا شػػئت أ
 ب عمیهػا أثػر ه شػاء أو لػـ یشػأ لػـ یترتّػیعمـ أّنػ لـ ولوتنعقد،  ف قاؿ: )لـ أشأ( لـوا  

ه تنعقػػد عمػػػى ّنػػالمشػػػیئة ف  غیػػر  ؽ عمػػى شػػػيء آخػػر یضػػًا، وهكػػذا الحػػاؿ لػػػو عّمػػأ
یػػػػأت بػػػالمحموؼ عمیػػػػه عمػػػى ذلػػػػؾ  لػػػـ ؽ عمیػػػػه فیحنػػػث لػػػػوحصػػػػوؿ المعّمػػػ تقػػػدیر 
 .   التقدیر

ف یكػوف الحػالؼ بالغػًا عػاقاًل مختػارًا أفي انعقاد الیمػیف  یعتبر  :694مسألة 
 تنعقػد یمػیف الصػغیر ؽ الیمػیف، فػال ؼ فػي متعّمػعػف التصػرّ  محجػور  قاصدًا غیر 

 یمػیف المكػر  والسػكراف ومػف اشػتدّ  ًا إذا حمؼ حاؿ جنونه، والدواریّ والمجنوف ولو أ
ؽ عّمػػقػػت بمػػا تس إذا تعمّ ِمػػفْ قصػػد  أو اختیػار ، وال یمػػیف المُ  ى سػػمبهبػه الغضػػب حتّػػ

ـ بمػػا ة أقػػت بعػػیف خارجّیػػتعمّ موالػػه، وال یمػػیف السػػفیه سػػواء الغرمػػاء مػػف أ بػػه حػػؽّ 
 .   یمیف الكافر ف یكوف مسممًا فتصحّ في الحالؼ أ یعتبر  ته، والفي ذمّ 

ال تنعقد یمیف الولد مػع منػع الوالػد، وال یمػیف الزوجػة مػع منػع  :695مسألة 
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حنػػث  ، فػػالواجػػب أو تػػرؾ حػػراـ میػػه فعػػؿى فیمػػا إذا كػػاف المحمػػوؼ عالػػزوج، حتّػػ
بػػػت ف ترتّ تهػػػا بتػػػرؾ الواجػػػب أو فعػػػؿ الحػػػراـ وا  ارة عمیهمػػػا فػػػي صػػػورة مخالفكّفػػػ وال

 ثـ وغیر . عمیهما آثارهما مف اإل
ولػو حمػػؼ الولػػد مػػف دوف إذف األب، أو حمفػػت الزوجػػة مػػف دوف إذف زوجهػػا، 

ذنهمػػا إ تبػػر ارة عمیهمػػا، وهػػؿ یعهمػػا فػػال حنػػث وال كّفػػب والػػزوج حػػّؿ یمینكػػاف لػػإ
 عػػا عمػػى حمفهمػػا أو لػػـ یحػػاّل ـ یّطمه لػػو لػػّنػػى أحتّػػ - ورضػػاهما فػػي انعقػػاد یمینهمػػا
أو ال، بػػؿ یكػػوف منعهمػا مانعػػًا عػػف انعقادهػػا  - صػػمهامػع عممهمػػا لػػـ تنعقػػد مػف أ

 ،وتنعقػػػػد فػػػػي الصػػػػورتیف المػػػػذكورتیف؟ قػػػػوالف وحّمهمػػػػا رافعػػػػًا السػػػػتمرارها، فتصػػػػحّ 
 الثاني.  والصحیح هو

ؾ ًا أو تػػر قهػػا واجبػػًا أو مسػػتحبّ تنعقػػد الیمػػیف فیمػػا إذا كػػاف متعمّ  :696مســألة 
أو فعػػؿ  و مسػػتحبّ قهػػا تػػرؾ واجػػب أتنعقػػد فیمػػا إذا كػػاف متعمّ  حػػراـ أو مكػػرو ، وال
الشػػرع  متسػػاوي الطػػرفیف فػػي نظػػر  قهػػا مباحػػاً ا إذا كػػاف متعمّ ّمػػحػػراـ أو مكػػرو ، وأ

ة غػػػػراض العقالئّیػػػػواأل أو العكػػػػس بحسػػػػب المنػػػػافعح فعمػػػػه عمػػػػى تركػػػػه ف تػػػػرجّ فػػػػ 
قػػت بطرفػػه الػػراجح وعػػدـ انعقادهػػػا شػػكاؿ فػػي انعقادهػػا فیمػػػا إذا تعمّ إ ة فػػالالدنیوّیػػ

ة غػراض الدنیوّیػا إذا تساوى طرفا  بحسػب األمّ قت بطرفه المرجوح، وأفیما إذا تعمّ 
 والصػحیح هػو ،قت بػه فعػاًل أو تركػًا أـ ال؟ قػوالفلمعقالء أیضًا فهؿ تنعقد إذا تعمّ 

 ا تنعقػػػدهػػنّ ة ف ة شخصػػػیّ قهػػا مشػػػتماًل عمػػى مصػػػمحة دنیوّیػػإذا كػػػاف متعمّ  إاّل  الثػػاني
 حینئٍذ. 

قهػػػا مرجوحػػػًا شػػػرعًا كمػػػا ال تنعقػػػد الیمػػػیف فیمػػػا إذا كػػػاف متعمّ  :697مســـألة 
مرجوحػػًا، كمػػا لػػو حمػػؼ عمػػى تػػرؾ  صػػار  َـّ ثُػػ قػػت بػػراجحفیمػػا إذا تعمّ  كػػذلؾ تنحػػؿّ 
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حینئػٍذ، ولػو عػاد  یمینػه ه تنحػؿّ ّنػ ف فعمػر  فضػّر  تركػه بعػد حػی التدخیف إلى آخػر 
 .  الیمیف بعد انحاللها تعدّ  إلى الرجحاف لـ

ف مقػدورًا لمحػػالؼ فػػي ظرفػػه ؽ الیمػػیف أف یكػػو فػي متعّمػػ یعتبػػر  :698مســألة 
نجػاز  فعػاًل عػف إ یعجػز  شائها، فمو حمػؼ عمػى أمػر نیكف مقدورًا له حیف إ ف لـوا  

 مقػدور  حمفػه، ولػو حمػؼ عمػى أمػر  صػحّ  له ر عمیه في الظرؼ المقرّ  ه قادر ولكنّ 

  ال عػف تعجیػز - عنػه د له العجػز ف تجدّ الوفاء به إلى أ ر ه أخّ له في ظرفه ولكنّ 
ء الوقت المحموؼ عمیػه، أو إلػى األبػد إف لػـ یكػف لػه وقػت، ًا إلى انقضامستمرّ  -
نػػه منػػه الحقػػًا أو قامػػت عنػػد  كمػػا لػػو اعتقػػد تمكّ  - ف كػػاف معػػذورًا فػػي تػػأخیر فػػ 

اّل لحقػػه اإلكّفػػ إثػػـ عمیػػه وال ت یمینػػه والانحّمػػ - ة عمػػى ذلػػؾحّجػػ ثػػـ وثبتػػت ارة، وا 
 الرافعاف لمتكمیؼ.  الحرج والعسر  فیما ذكر  ارة، ویمحؽ بالعجز عمیه الكفّ 

إذا انعقػػػػدت الیمػػػػیف وجػػػػب عمیػػػػه الوفػػػػاء بهػػػػا وحرمػػػػت عمیػػػػه  :699مســــألة 
مػو ارة هػي المخالفػة عمػدًا فكّفػارة بحنثها، والحنػث الموجػب لممخالفتها ووجبت الكفّ 

، ارةحنػػث وال كّفػػ فیػػه فػال كانػت نسػػیانًا أو اضػطرارًا أو إكراهػػًا أو عػػف جهػؿ یعػػذر 
ف یكػوف فػي الموضػوع أو فػي الحكػـ كمػا لػو بػیف أ فرؽ فػي الجهػؿ عػف عػذر  وال

 َـّ ثُػػ اعتقػػد اجتهػػادًا أو تقمیػػدًا عػػدـ انعقػػاد الیمػػیف فػػي بعػػض المػػوارد المختمػػؼ فیهػػا
 انعقادها.  - بعد المخالفة - لهف تبیّ 

ف فػػػ  - كالصػػػالة والصػػػوـ - ؽ الیمػػػیف الفعػػػؿإذا كػػػاف متعّمػػػ :711مســـألة 
ف، وكػػاف الوفػاء بهػا باإلتیػاف بػه فػػي وقتػه، وحنثهػا بعػدـ اإلتیػػاف عػّیف لػه وقتػًا تعػیّ 
زمنػػػة ذلػػػؾ مػػػا إذا كانػػػت األ ت آخػػػر، ونظیػػػر ف أتػػػى بػػػه فػػػي وقػػػبػػػه فػػػي وقتػػػه وا  

فػي  لػه التػأخیر  یجػوز  ه الّنػة عػف محػّط نظػر  حػیف الحمػؼ ف خارجػ اً رة جدّ المتأخّ 
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اّل  ف أ ،كػاف حانثػاً  اإلتیاف به إلػى حینهػا وا  یجػاد  فػي أّي هػا ب طمػؽ كػاف الوفػاء بوا 
بػػؿ  والبػػدار  وال الفػػور  یجػػب التكػػرار  ة، والة وحنثهػػا بتركػػه بػػالمرّ وقػػت كػػاف ولػػو مػػرّ 

داء حػػّد یعػػّد توانیػػًا وتسػػامحًا فػػي أ ىولكػػف ال إلػػ ولػػو باالختیػػار  لػػه التػػأخیر  یجػػوز 
   الواجب.

 فخِّ دَ ُیػػ وـ أو الیأكػػؿ الث ػػ ال كمػػا إذا حمػػؼ أف - ؽ یمینػػه التػػرؾف كػػاف متعّمػػوا  
ف أطمػؽ كػاف ة فػي ذلػؾ الزمػاف، وا  یجػاد  ولػو مػرّ بزمػاف كػاف حنثهػا ب ف قّیػد  فػ  -

ّي زمػاف كػاف ة فػي أة عمػر  ولػو مػرّ تى بػه فػي مػدّ ة العمر، فمو أمقتضا  التأبید مدّ 
 ر تتكػػرّ  ة اأُلولػػى فػػالبػػالمرّ  ة لػػـ یحنػػث إاّل مػػف مػرّ  كثػػر ؽ الحنػػث، ولػػو أتػػى بػػه أتحّقػ

 ارة. عمیه الكفّ 
رجػب مػػثاًل  یػوـ مػف شػهر  إذا كػاف المحمػوؼ عمیػه صػوـ كػػؿّ  :711مسـألة 

أو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ 
تعػػّدد اـ ّیػد االلتػزاـ والممتػـز بػه بعػدد األف قصػػد تعػدّ منػه فػ  نهػار  التػدخیف فػي كػؿّ 

اّل   - ؽ بػػػالمجموعمنػػػه التػػػزاـ واحػػػد متعّمػػػ ف صػػػدر بػػػأ - الوفػػاء والحنػػػث بعػػػددها وا 
اـ أو اسػتعمؿ ّیػث واحد، فمػو تػرؾ الصػوـ فػي بعػض األوفاء أو حن یكف له إاّل  لـ

صػوـ ف تػرؾ الارة بعػد  وا  ارة، وال حنث وال كفّ ؽ الحنث وثبتت الكفّ الدخاف فیه تحقّ 
 د فیمػػا قصػػد  حػػیف الحمػػؼ جػػرىولػػو تػػردّ اـ، ّیػػاأل أو اسػػتعمؿ الػػدخاف فػػي سػػائر 

ف خمػیس أو حمػؼ أ ف یصػوـ كػؿّ ، ومثمه مػا إذا حمػؼ أعمیه حكـ الصورة الثانیة
 جمعة.  ال یأكؿ الثوـ في كؿّ 

طعػػػاـ عشػػػرة مسػػػاكیف أو نػػػث الیمػػػیف عتػػػؽ رقبػػػة أو إارة حكّفػػػ :712مســـألة 
كتػػػاب حكامهػػػا فػػػي اـ متوالیػػػات، وسػػػتأتي أفصػػػیاـ ثالثػػػة أّیػػػ ف عجػػػز فػػػ كسػػػوتهـ، 
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 ف شاء ا تعالى. ارات إالكفّ 

 الفصل الثاني
 في النذور

تػه فعػؿ شػيء عمػى ذمّ  تعال ف یجعؿ الشخص  هو أ النذر  :713مسألة 
 أو تركه. 

فیػػػػه مػػػػف الصػػػػیغة،  ُبػػػػدَّ  ة بػػػػؿ الد النّیػػػػبمجػػػػرّ  ینعقػػػػد النػػػػذر  ال :714مســــألة 
فػػػي  ا مػػػّر ّمػػػمه اشػػػتمالها عمػػػى لفػػػظ )( أو مػػػا یشػػػابه فػػػي صػػػیغة النػػػذر  ویعتبػػػر 

ف عمػػيَّ أ فِ حمٰ عمػػيَّ أف آتػػي بنافمػػة المیػػؿ( أو )لمػػرّ  : )ِ  الیمػػیف كػػأف یقػػوؿ النػػاذر
 خػػرى غیػػر ة لغػػة أُ ي هػػذا المعنػػى بأّیػػف یػػؤدّ َض لممػػؤمنیَف بسػػوء(، ولػػه أأدَع التعػػرّ 

ف نػوى عمػى قولػه )عمػّي كػذا( لػـ ینعقػد وا    ، ولػو اقتصػرى لمف یحسنهاة حتّ العربیّ 
 مػػّي نػػذر صػػوـ( مػػثاًل أو ) عأ ف أ عنػػى )(، ولػػو قػػاؿ: )نػػذرتُ مفػػي ضػػمیر  

 االحتیاط فیه. مقتض  تترؾ مراعاة  صوـ( مثاًل ففي انعقاد  إشكاؿ فال
والقصػػػد وعػػػدـ  البمػػػوغ والعقػػػؿ واالختیػػػار  فػػػي النػػػاذر  یعتبػػػر  :715مســـألة 

زًا، ممّیػػػ ف كػػػافوا   الصػػػبيّ  فیمغػػػو نػػػذر  ؽ النػػػذر،ؼ فػػػي متعّمػػػعػػػف التصػػػرّ  الحجػػػر 
حػػاؿ جنونػه، والمكػػر  والسػكراف ومػػف  - اً دوارّیػولػو كػػاف أ - المجنػػوف وكػذلؾ نػذر 

ؽ نػػذر  بمػػا س إذا تعّمػػِمػػفْ ف سػػمبه القصػػد أو االختیػػار، والمُ بػػه الغضػػب إلػػى أ اشػػتدّ 
ة أـ بمػػا ؽ نػذر  بعػػیف خارجّیػموالػه، والسػػفیه سػواء تعّمػػالغرمػاء مػػف أ ؽ بػه حػػؽّ تعّمػ

 ته. في ذمّ 
جازتػه فیمػا ینػافي الزوجة بػدوف إذف زوجهػا أو إ نذر  یصحّ  ال :716مسألة 
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 - جازتػػهة نػػذرها فػػي مالهػا مػػف دوف إذنػػه وا  ه فػػي االسػػتمتاع منهػػا، وفػي صػػحّ حّقػ
یتػػرؾ  فػػال شػػكاؿإ - والػػدیها وصػػمة رحمهػػا  رّ والزكػػاة والصػػدقة وبػػ الحػػجّ  فػػي غیػػر 

ا ّمػتهػا لػه، وأزوجیّ  في حػاؿ ، هذا فیما إذا كاف النذر مراعاة مقتض  االحتیاط فیه
ف كػر  إذنه في مثمه فیمزمها العمػؿ بػه وا   یعتبر  إذا كاف قبمها فهؿ هو كذلؾ أـ ال

 ّوؿ. األ والصحیح هو، الزوج؟ وجهاف
فنػػػذرت  - ذنػػػهإ فیمػػا یعتبػػػر  -  ذف لهػػا الػػػزوج فػػػي النػػػذرإذا أ :717مســـألة 

 به. ذنه انعقد، ولـ یكف له حّمه بعد ذلؾ وال المنع عف الوفاء عف إ
أذف لػه الوالػد فیػه أـ ال، ولكػف إذا نهػا   الولد سواء نذر  یصحّ  :718مسألة 

ذر  ولػـ یمزمػه نػ ه انحؿّ بسببه راجحًا في حقّ  فمـ یعدّ  ؽ به النذر ا تعمّ بویه عمّ أحد أ
 .   لیه عمى هذا النحوینعقد مع سبؽ توجیه النهي إ الوفاء به، كما ال

قػًا ومعمَّؽ، والمطمؽ ما لـ یكػف معمّ  عمى قسمیف: مطمؽ النذر  :719مسألة 
 صػحیحصػوـ غػدًا(، والعمػّي أف أ ع( كقولػه: )ِ التبػرّ  ى بػ )نذر عمى شيء، ویسمّ 

 عمى قسمیف:  - شكاؿ في انعقاد وال إ - انعقاد  ولزوـ الوفاء به، والمعمَّؽ
 ًا أومػػػرًا وجودّیػػػؽ عمیػػػه أذا كػػػاف المعّمػػػوهػػػو فیمػػػا إ ، بػػػر   نػػػذر  ل:وّ القســـم األ 

ف أ فیػػه لمنػػاذر، سػػواء أكػػػاف مػػف فعمػػه أـ مػػف فعػػؿ غیػػر ، ویعتبػػػر  ًا مرغوبػػاً عػػدمیّ 
 .  یه ویسوغ له طمبه مف ا تعالىا یحسف به تمنّ یكوف ممّ 
قػه عمػػى فعػػؿ حػػراـ أو مكػػرو ، أو تػػرؾ واجػػب ًا فیمػػا لػػو عمّ بػػرّ  النػػذر  یصػػحّ  فػال

معاصػي أو شػاع النػاس بال ف تجػاهر منه أو مف غیر ، كػأف یقػوؿ: )إ أو مستحبّ 
فیمػػا إذا كػاف المعمَّػػؽ عمیػػه  یعتبػػر  الو رات فمّمػه عمػػّي أف أصػػوـ غػدًا(، بیػنهـ المنكػػ
ؾ حػراـ أو تػر  مف فعػؿ واجػب أو مسػتحبّ  - تعال  یكوف طاعة  ففعؿ نفسه أ
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 تهیحتمػؿ مبغوضػیّ  تػه، أو تػرؾ مػابفعؿ ما یحتمػؿ محبوبیّ  أو مكرو ، أو انقیادًا له
ة كػػػػأف یقػػػػوؿ: )إف تركػػػػت باحػػػػًا، لػػػػه فیػػػػه منفعػػػػة دنیوّیػػػػیكػػػػوف م فأ بػػػػؿ یجػػػػوز  -

 (.   ؽ بمائة دینارتصدّ التدخیف سنة فمّمه عمّي أف أ
 عمى نحویف:  البرّ  ویقع نذر 

عمػػى  مَّػػؽ عمیػػه، أو توفیقػػه الغیػػر یجػػاد  لممععمػػى إ  تعػػالى شػػكر  نػػذر  .1 
سػالمًا فمّمػه  أعػاد مسػافري فإیجاد ، ومف األّوؿ قولػه: )إف شػفى ا مریضػي أو إ

( عمیػه السػالـ)ف وّفقػت لزیػارة الحسػیف ومف الثاني قوله: )إ صوـ شهرًا(عمّي أف أ
 وّفؽ ولدي في االمتحاف، فمّمه عمّي كذا(.  فیوـ عرفة، أو إ

حفظػت القػرآف  فلمعمَّػؽ عمیػه، كػأف یقػوؿ لولػد : )إنحػو ا بعث لمغیػر  نذر  .2
أو یقوؿ: )مػف رّد عمػّي مػالي فمّمػه عمػّي ؾ( بذؿ لؾ نفقة حجّ الكریـ فمّمه عمّي أف أ

 هبه نصفه(. أف أ
فعػػاًل كػػاف أو  - ؽ عمیػػهذا كػػاف المعّمػػزجػػر، وهػػو فیمػػا إ نػػذر  لثــانى:القســم ا

 مػف فعمػه أـ مػف فعػؿ غیػر ، ویعتبػػر مػرًا مرغوبػًا عنػه لمنػاذر، سػواء أكػػاف أ - تركػاً 

ف ا تعػالى، قػه مػي عدمػه ویسػوغ لػه طمػب عػدـ تحقّ ا یحسف به تمنّ ف یكوف ممّ أ
ذا قػػه أمػػرًا شػػاقّ ف یكػػوف متعمّ أ اعتبػر  نفػػس النػػاذر  لزجػػر  اف النػػذر واذا كػ ًا عمیػػه، وا 

مبغوضػػػًا لػػػذلؾ الغیػػػر، ومثػػػاؿ األّوؿ أف  مػػػراً یكػػػوف أ أف غیػػػر  اعتبػػػر  كػػػاف لزجػػػر 
فمّمػػػػه عمػػػػّي أف  دت الضػػػػحؾ فػػػػي المقػػػػابر ف تعّمػػػػدت الكػػػػذب أو إف تعّمػػػػیقػػػػوؿ: )إ

ثػػػاني أف یقػػػوؿ لوارثػػه: )إف تركػػػت الصػػالة فمّمػػػه عمػػػّي أف أصػػوـ شػػػهرًا(، ومثػػاؿ ال
 وصي بثمث تركتي لمفقراء(. ؽ بجمیع مالي، أو أُ تصدّ أ
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ف قابػػؿ أل فالنػػذر   ًا لمنػػاذراذا كػػاف المعمَّػػؽ عمیػػه فعػػاًل اختیارّیػػ :711مســألة 
هػػو القصػػد، مػػثاًل إذا قػػاؿ: )إف  ز زجػػر، والمػػائ ر یكػػوف نػػذ فوأ شػػكر  یكػػوف نػػذر 
الػنفس وصػرفها عػف الشػرب  ف كاف في مقػاـ زجػر فمّمه عمّي كذا( إ مر شربت الخ

 زجػػر  لهػػا عنػػه فهػػو نػػذر  شػػربه لیكػػوف زاجػػراً  فأوجػب عمػػى نفسػػه شػػیئًا عمػػى تقػػدیر 

جػػزاًء لصػػدور   ف كػػاف فػػي مقػػاـ تنشػػیط الػػنفس وترغیبهػػا فجعػػؿ المنػػذور فینعقػد، وا  
 ینعقد.  فال شكر  أسبابه له كاف نذر  ؤِ ی  هَ منه وتَ 

ف یكػوف مقػدورًا مػف الفعػؿ أو التػرؾ أ تعمَّػؽ النػذر فػي م یعتبػر  :711مسألة 
ف كػػاف تػػًا ومطمقػػًا إف كػػاف موقّ عنػػه فػػي وقتػػه إ فػػي ظرفػػه، فمػػو كػػاف عػػاجزاً  لمنػػاذر 

ذا طػرأ العجػز  مطمقًا لـ ینعقد يء عمیػه، نعػـ شػ عنػه فػي األثنػاء انحػّؿ وال نذر ، وا 
ؽ عػػف ف یتصػػدّ الصػػوـ فػػاألحوط وجوبػػًا أعػػف  اـ فعجػػز ّیػػصػػوـ یػػوـ أو أ لػػو نػػذر 

 یف لیصوـ عنه. دّ عمى مسكیف أو یدفع له مُ  د  یوـ بمُ  كؿّ 
یكػػوف راجحػػًا شػػرعًا حػػیف العمػػؿ،  فأ مَّػػؽ النػػذر فػػي متع یعتبػػر  :712مســألة 

ا أو صػدقة أو نحوهػا مّمػػ ف یكػوف طاعػة  تعػػالى مػف صػالة أو صػوـ أو حػػجّ بػأ
ب بػه إلػػى التقػرّ  حّ أمػرًا نػػدب إلیػه الشػرع ویصػػ تها قصػػد القربػة، أوفػي صػحّ  یعتبػر 

ا تعػػػػالى كزیػػػػارة المػػػػؤمنیف وتشػػػػییع جنػػػػائزهـ وعیػػػػادة المرضػػػػى وغیرهػػػػا، فینعقػػػػد 
 ؽ بفعمػػه، وفػػي كػػؿّ ذا تعّمػػإ - اً ولػػو كػػاف كفائّیػػ - واجػػب أو منػػدوب فػػي كػػؿّ  النػػذر 

 ؽ بتركه.ذا تعمّ حراـ أو مكرو  إ
ف قصػد بػه معنػى راجحػًا فػ  - و تركهأ أكؿ طعاـ كما إذا نذر  - ا المباحمّ وأ 

الػػنفس عػػف الشػػهوة انعقػػد كمػػا لػػو قصػػد بأكمػػه التقػػّوي عمػػى العبػػادة أو بتركػػه منػػع 
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اّل لـ  ینعقد.  نذر  وا 
تیػػاف بػػه ولػػـ یكػػف راجحػػًا فػػي ظػػرؼ اإل ؽ النػػذر ذا كػػاف متعّمػػإ :713مســألة 

د بػػه معنػػى ف یقصػػاإلتیػػاف بمبػػاح مػػف دوف أ حػػیف النػػذر، أو نػػذر  بػػه النػػاذر  یعمػػـ
   یمزمه الوفاء به. عقد نذر  فالین ـلطرأ عمیه الرجحاف حیف العمؿ  َـّ ثُ  راجحاً 

قه راجحًا شػرعًا كػذلؾ ذا لـ یكف متعمّ فیما إ ینعقد النذر  كما ال :714مسألة 
 َـّ ثُػػ فمعػػیّ  صػػیاـ شػػهر  ، فمػػو نػػذر ینعقػػد فیمػػا إذا زاؿ رجحانػػه لػػبعض الطػػوارئ ال

ى عمػػى ته ویقػػوّ ف صػػحّ تػػرؾ التػػدخیف لتتحّسػػ أو نػػذر  ضػػّر  الصػػوـ فیػػه بعػػد حػػیف،
 شيء عمیه.  وال النذر  ضّر  تركه انحؿّ  َـّ ثُ  خدمة الدیف
تیػػاف بالصػػالة أو الصػػوـ أو الصػػدقة أو أّي عمػػؿ اإل لػػو نػػذر  :715مســألة 
ف كانػػػت ة أو غیرهمػػػا، فػػػ ة أو مكانّیػػػنػػػة زمانّیػػػة معیّ دًا بخصوصػػػیّ مقّیػػػ راجػػػح آخػػػر 

الصػػالة فػػي مسػػجد الكوفػػة أو الصػػوـ فػػي یػػوـ  ة كمػػا لػػو نػػذر لّیػػراجحػػة بصػػورة أوّ 
 ر ة طارئػػة مػػع كونهػػا ممحوظػػة حػػیف النػػذر، كمػػا إذا نػػذالجمعػػة، أو بصػػورة ثانوّیػػ

إشػكاؿ فػي  الصالة في مكاف هو أفرغ لمعبػادة وأبعػد عػف الریػاء بالنسػبة إلیػه، فػال
فمػػو أتػى بػػه فاقػدًا لهػػا ة المعّینػة، بالخصوصػیّ  تیػاف بالمنػػذور انعقػاد نػذر  وتعػػّیف اإل
 لـ یكف موفیًا بنذر . 

، الرجحػػػاف ففػػػي انعقػػػاد نػػػذر  وجهػػػاف ة خالیػػػة عػػػفذا كانػػػت الخصوصػػػیّ ا إّمػػػوأ
ة ألداء ذلػػؾ ذا كػػاف منػػذور  تعیػػیف تمػػؾ الخصوصػػیّ عػػـ إاالنعقػػاد، ن والصػػحیح هػػو

لعػػدـ الرجحػػاف فػػي  ؛دًا بهػػا لػػـ ینعقػػد النػػذرنفػػس ذلػػؾ العمػػؿ مقّیػػ العمػػؿ الػػراجح ال
 قه. مّ متع

 د كفػػػى صػػوـ یػػػوـ، ولػػو نػػػذر ف العػػدصػػػومًا ولػػـ یعػػػیّ  لػػػو نػػذر  :716مســألة 
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مػػػى ع مفػػػردة الػػػوتر  ة تجػػػزئ ركعتػػػاف، بػػػؿ تجػػػزئّیػػػة والكمّ یعػػػّیف الكیفّیػػػ صػػػالة ولػػػـ
مػا یطمػؽ عمیػه اسػـ  ف جنسػها ومقػدارها كفػى كػؿّ یعیّ  صدقة ولـ األقوى، ولو نذر 

ؽ یكفػػي صػػیاـ یػػوـ أو التصػػدّ و  فعػػؿ طاعػػة أتػػى بعمػػؿ قربػػيّ  الصػػدقة، ولػػو نػػذر 
 ذلؾ.  مف صالة المیؿ وغیر  بشيء أو صالة ولو ركعة الوتر 

د بالتتػػابع أو التفریػػؽ ف قّیػػاـ مػػثاًل فػػ صػػوـ عشػػرة أّیػػ لػػو نػػذر  :717مســألة 
اّل تعػیّ   - طػػالؽمػػع اإل - ه یكفیػػهّنػصػػیاـ سػػنة ف  بینهمػػا، وكػػذا لػو نػػذر   تخّیػػر ف وا 

 ه یجزئػهّنػف  صػیاـ شػهر  ، وهكذا الحاؿ لو نذر اً قشهرًا ولو متفرّ  ثني عشر اصیاـ 
ذا یمزمػػه التتػػابع بینهػػا إاّل إ قػػًا، والصػػوـ ثالثػػیف یومػػًا ولػػو متفرّ  - طػػالؽمػػع اإل -

 عمى وجه التقیید. كاف مقصودًا له حیف النذر 
ذا فاته الصوـ المنػذور  األولػ  رعایػة التتػابع  المشػروط فیػه التتػابع فػاألحوط وا 

   في قضائه.
ولػو  جػزأ  صػـو مػا بػیف الهاللػیف مػف شػهر أ صػـو شػهر  لػو نػذر  :718لة مسأ

 تباعػػه مػػف الشػػهر جزئػػه إفػػنقص فهػػؿ ی ثنػػاء الشػػهر كػػاف ناقصػػًا، ولػػو شػػرع فیػػه فػػي أ

 األّوؿ أـ یمزمػػه إكمالػػه ثالثػػیف یومػػًا؟ وجهػػاف، مػػا مضػػى مػػف الشػػهر  الحػػؽ بمقػػدار ال
 الثاني.  والصحیح هو
 ي منهػػػا العیػػػداف، فیفطػػػػر نػػػة اسػػػػتثنسػػػنة معیّ صػػػػیاـ  اذا نػػػذر  :719مســـألة 

معػه  یجػوز  اـ التػي یعػرض فیهػا مػا الّیػفي األ قضاء عمیه، وكذا یفطر  فیهما وال
 .  لكف یجب القضاء اس أو سفر الصیاـ مف مرض أو حیض أو نف

خمیس مػثاًل فصػادؼ بعضػها أحػد العیػدیف  صوـ كؿّ  لو نذر  :721مسألة 
 مػػػػف مػػػػرض أو حػػػػیض أو نفػػػػاس أو سػػػػفر  ر طػػػػافد العػػػػوارض المبیحػػػػة لإحػػػػأو أ

 .  ى في األّوؿفطر، ویجب عمیه القضاء حتّ أ
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عمػػػدًا یجػػػب قضػػػاؤ  مػػػع  فطر ف فػػػأصػػػوـ یػػػوـ معػػػیّ  لػػػو نػػػذر  :721مســـألة 
 ارة. الكفّ 

 ف كػػػاف غیػػػػر وا   لػػػه السػػػػفر  ف جػػػػاز صػػػوـ یػػػػوـ معػػػیّ  ذا نػػػػذر إ :722مســـألة 

 ذا جػػػاء الیػػوـ وهػػػو مسػػػافر ارة عمیػػه، وكػػػذلؾ إیقضػػػیه وال كّفػػػ َـّ ویفطػػػر ثُػػ ضػػروريّ 

 والقضاء.  فطار له اإل یجب عمیه اإلقامة بؿ یجوز  ال
( أو بعػض الصػالحیف عمیهـ السالـ)ة ئمّ زیارة أحد األ لو نذر  :723مسألة 

، ؿ الزیػارة وصػالتها مػع ْسػغُ  یجػب والوالسالـ عمى المزور،  ویكفي الحضور  لـز
ف عػػّیف إم ف كػػاف   جػػزِ تُ  امػػًا لػػـاإلطػػالؽ وعػػدـ ذكرهمػػا فػػي النػػذر، وا  زیػػارة غیػػر  وا 

لػػـ یجػػب زیػػارة غیػػر  بػػداًل  عػػف زیػػارة مػػف عّینػػه ذا عجػػز ه إّنػػزیارتػػه أفضػػؿ، كمػػا أ
ف فمػػػو تركهػػػا فػػػي وقتهػػػا عامػػػدًا حنػػػث وتجػػػػب ف عػػػّیف لمزیػػػارة زمانػػػًا تعػػػیّ عنػػػه، وا  

 .  الوجوب والصحیح عدـ، ارة، وهؿ یجب معها القضاء أـ ال؟ وجهافالكفّ 
ماشػیًا انعقػد  (عمیه السالـ)الحسیف  أو یزور  ف یحجّ أ نذر لو  :724مسألة 

راكبػػًا مػع القػدرة عمػػى المشػي فػ ف كػػاف  ار أو ز  مػع القػدرة وعػدـ الضػػرر، فمػو حػجّ 
ف وقتػػًا وفػػات الوقػػت حنػػث ف عػػیّ ف الوقػػت أعػػاد  ماشػػیًا، وا  یعػػیّ  مطمقػػًا ولػػـ النػػذر 

، ًا أـ ال؟ وجهػػػافیجػػػب مػػػع ذلػػػؾ القضػػػاء ماشػػػی ارة، وهػػػؿشػػػكاؿ ولزمتػػػه الكّفػػػإ بػػػال
، وكػػذلؾ الحػػاؿ لػػو ركػػب فػػي بعػػض الطریػػؽ ومشػػى فػػي والصػػحیح عػػدـ الوجػػوب

 البعض. 
أو  ركػػػب البحػػػر ف یأو الزیػػػارة ماشػػػیًا أ الحػػػجّ  لػػػیس لمػػػف نػػػذر  :725مســـألة 

 مػػػف النهػػػر  حوهػػػا ولػػػو ألجػػػؿ العبػػػور لػػػى ركػػػوب السػػػفینة ونیسػػػمؾ طریقػػػًا یحتػػػاج إ

لػػؾ، ولػػو ؼ عمػػى ذبػػّرًا منحصػػرًا فیمػػا یتوّقػػذا كػػاف الطریػػؽ المتعػػارؼ ونحػػو  إاّل إ
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ف كػػاف تػػًا لػػـ ینعقػػد مػػف األّوؿ وا  موقّ  ف كػػاف النػػذر فػػ  الطریػػؽ فػػي البحػػر  انحصػػر 
اّل فػػال فیمػػا بعػػد انتظػػر  يّ ع فػػتح الطریػػؽ البػػرّ مطمقػػًا وتوّقػػ ذا شػػيء عمیػػه، نعػػـ إ وا 

 - فػي الصػورتیف - د المطمػوب لزمػهكاف المشي ممحوظًا في نذر  عمى نحو تعدّ 
 المشي.  ر أو الزیارة راكبًا بعد تعذّ  تیاف بالحجّ اإل

عنػػه فػػي بعػػض الطریػػػؽ دوف  المشػػي العجػػز  لػػو طػػرأ لنػػاذر  :726مســألة 
 مػا یسػتطیع ویركػب فػي الػبعض اخخػر  دار ف یمشػي مقػالبعض فاألحوط وجوبػًا أ

إلػػى ركػػوب السػػفینة فػػاألحوط األولػػى أف یقػػوـ فیهػػا   ، ولػػو اضػػطرّ شػػيء عمیػػه وال
 مكاف. اإل ر بقد

لػه إتالفهػا  یجػوز  ة تعّینػت والؽ بعػیف شخصػیّ التصػدّ  ذا نػذر إ :727مسألة 
شػيء عمیػه، نعػـ إذا كػاف ذلػؾ  وال النػذر  ؿّ تبدیمها بعیف ُأخرى، ولو تمفػت انحػ وال

، هػذا إذا یضػمف العػیف ارة واللػى نػذر  ُعػّد حانثػًا فتمزمػه الكّفػب تالفه مع االلتفػات إ
قػػه ا قبػؿ تحقّ ّمػؽ المعمَّػؽ عمیػه، وأقػػًا وتحّقػذا كػاف معمّ ومثمػه مػا إمطمقػًا  كػاف النػذر 

 ؽ بػػػاإلتالؼ والنقػػػؿ إلػػػى الغیػػػر ؼ فػػػي العػػػیف المنػػػذورة التصػػػدّ لػػػه التصػػػرّ  فیجػػػوز 

زاـ ب بقػاء ؽ المعمَّػؽ عمیػه الحقػًا ولػـ یكػف نػذر  مشػتماًل عمػى االلتػیعمػـ بتحّقػ لػـ ما
لػػػه  یجػػػوز  فػػػي هػػػاتیف الصػػػورتیف فػػػالا ّمػػػقػػػه، وأف لػػػه عػػػدـ تحقّ یتبػػػیّ  العػػػیف إلػػػى أف

 یضًا. ؼ فیها أالتصرّ 
له  یممؾ المنذور  ف لـز والؽ عمى شخص معیّ التصدّ  ذا نذر إ :728مسألة 

الصحیح القبػوؿ؟  له  برائه، وهؿ یمـز المنذورب  یسقط عف الناذر  اإلبراء منه، فال
لػػى القبػػوؿ وجػػب ع إرجػػ َـّ ثُػ بعػػدـ قبولػػه، ولػػو امتنػػع ، فیبطػػؿ النػذر هػو عػػدـ المػػزوـ
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طالؽ قه إیخرج وقته وكاف لمتعمّ  تًا ولـمطمقًا أو موقّ  ذا كاف النذر ؽ عمیه إالتصدّ 
هػذ   بغیػر  - ولػو ارتكػازاً  - ا لػو كػاف مقّیػداً ّمػیشمؿ صورة قبوله بعػد االمتنػاع، وأ

 بامتناعه أّواًل.  النذر  الصورة فینحؿّ 
اله ومػات قبػؿ الوفػاء بػه مف مف معیّ  ؽ بمقدار التصدّ  ذا نذر إ :729مسألة 

خػػػراج ذلػػػؾ الورثػػػة إ األحػػػوط اسػػػتحبابًا لكبػػػار  فّ ج مػػػف أصػػػؿ تركتػػػه، إاّل أرَ ُیْخػػػ لػػػـ
 ؽ به مف قبمه. مف حصصهـ والتصدّ  المقدار 

 لػػه قبػػؿ الوفػػاء بالنػػذر  ذور ف فمػػات المنػػؽ عمػػى شػػخص معػػیّ التصػػدّ  ذا نػػذر وا  

 .  عمیه ؽـ وارثه مقامه في وجوب التصدّ یق لـ
عمػػى  صػػحّ ی الالفعػػؿ، و  ؽ عمػػى نحػػو نػػذر التصػػدّ  نػػذر  صػػحّ ی :731ة مســأل
   مثاًل. ف صدقة عمى فالفف یكوف ماله المعیّ أ النتیجة بأف ینذر  نحو نذر 

فة صػرفه مبمغػًا مػف النقػود لمشػهد مػف المشػاهد المشػرّ  لو نػذر  :731مسألة 
نارتػه في مصالحه كعمارته وفراشػ خدمػه  جػور وأُ ه وتهیئػة وسػائؿ تبریػد  وتدفئتػه وا 

صػػرفه  ر ذا لػػـ یتیّسػػوالقػائمیف عمػػى حفظػػه وصػػیانته ومػػا إلػػى ذلػؾ مػػف شػػؤونه، وا  
شػباهه أو كػػاف المشػهد مسػػتغنیًا مػػف جمیػع الوجػػو  صػرفه فػػي معونػػة وأ فیمػا ذكػػر 

آخػػر، وهكػػذا  ضػػوا لطػػارئو قطػػع بهػػـ الطریػػؽ أو تعرّ ف قصػػرت نفقػػتهـ أار  مّمػػزوّ 
أو لػـ یمكػف االسػتفادة منػه  مسػتغنیًا عػف عینػهمتاعًا لممشػهد فكػاف  الحاؿ لو نذر 

اّل نّ فیه ف  ففػي معونػة زّوار  عمػى  ه یبیعػه ویصػرؼ ثمنػه فػي مصػالحه إف أمكػف وا 
 .   النحو اخنؼ الذكر

ه فػػي ػػػػمكػػف صػػرؼ عینمػػة فػػ ف أشػػیئًا لمكعبػػة المعظّ  لػػو نػػذر  :732مســألة 
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اّل باعػػه وصػػرؼ قیمتػػه فیهػػا، وا   - كالطیػػب -     مصػػالحها ف لػػـ یمكػػف فهػػو وا 
صرفه عینػًا أو قیمػة فػي معونػة  - ولو الستغنائها مف جمیع الوجو  - یضاً ذلؾ أ

 ـ في المسألة السابقة. ارها عمى النهج المتقدّ زوّ 
ة ئّمػػ( أو لػػبعض األى ا عمیػػه وآلػػهصػػمّ ) مػػااًل لمنبػػيّ  لػػو نػػذر  :733مســألة 

ف وأضػػرابهـ الماضػػیف مػػف العممػػاء والصػػالحی عػػاظـ( أو لػػبعض أعمػػیهـ السػػالـ)
ار  أو لػػػه كتػػػأمیف نفقػػػة المحتػػػاجیف مػػػف زوّ  لػػػى المنػػػذور صػػػرفه فػػػي جهػػػة راجعػػػة إ

قامػة المجػػالس عػالء شػأنه ك ا  حیػاء ذكػر  و إعمػى مشػهد  الشػریؼ أو عمػى مػا فیػه 
فضػػائمه ونحػػو ذلػػؾ، هػػذا  المػػه وذكػػر عمومػػه ومواعظػػه ومحاسػػف ك المعػػّدة لنشػػر 

اّل ة ومخاصّ  جهةٍ  ذا لـ یكف مف قصد الناذر إ  عمیها.  اقتصر  صرؼ معّیف وا 
أو  (عمػػػیهـ السػػػالـ)ة ئّمػػػشػػػاة لمصػػػدقة أو ألحػػػد األ لػػػو نػػػذر  :734مســـألة 

ػػػػًا متّ لمشػػػػهد مػػػػف المشػػػػاهد فنمػػػػت نمػػػػوّ   كػػػػاف النمػػػػاء تابعػػػػًا لهػػػػا فػػػػي فِ مَ صػػػػاًل كالسِّ
ًا منفصػػػاًل كمػػػا إذا ولػػػدت شػػػاة ذا نمػػػت نمػػػوّ لهػػػا، وا   اختصاصػػػها بالجهػػػة المنػػػذور 

نشػػاء إاّل إذا كػاف قاصػػدًا لمتعمػیـ حػیف إ لػػبف فالنمػاء لمنػاذر  حصػؿ فیهػاخػرى أو أُ 
 .   النذر

ؽ بجمیػػػػع مػػػػا یممكػػػػه عینػػػػًا أو قیمػػػػة عنػػػػدما التصػػػػدّ  ذا نػػػػذر إ :735مســــألة 
ة شػػدیدة ه وجػػد مشػػقّ تعػػالى ولكّنػػتبػػارؾ و نػػة فقضػػاها ا یقضػػي ا لػػه حاجػػة معیّ 

ـ البػػػاقي مكنػػه ویقػػػوّ ؽ بمػػػا یف یتصػػدّ ؽ بجمیػػع مالػػػه فػػاألحوط وجوبػػػًا أفػػي التصػػػدّ 
شػیئًا فشػیئًا تػه ا فػي ذمّ ؽ عّمػیتصػدّ  َـّ ثُػ ؼ فیػهیتصػرّ  ته قبػؿ أفبقیمة عادلة في ذمّ 

د ذلػؾ فػي رحامػه المحتػاجیف ویقّیػویحسب منه ما یعطي إلى الفقراء والمسػاكیف وأ
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   .ى مف تركتهف یؤدّ ي التماـ ف ف بقي منه شيء أوصى بأإلى أف یوفّ  سجؿّ 
مریضػه أو قػدـ مسػافر  مػثاًل فبػاف  بػرئ ذاصػوـ یػوـ إ إذا نذر  :736مسألة 

 قبؿ نذر  لـ یكف عمیه شيء.  المریض وقدوـ المسافر  ؤرْ بُ 
صػوـ أو صػالة أو صػدقة أو یجػاد عمػؿ مػف ؽ نػذر  ب ذا تعّمػإ :737مسألة 
ارة بتركػػه فیػػه، فػػ ف ؽ الحنػػث وتجػػب الكّفػػف عػػّیف لػػه وقتػػًا تعػػّیف ویتحّقػػغیرهػػا، فػػ 

دوف غیرهػػا، لزومػػًا وط حػػالة عمػػى األف كػػاف صػػضػػاؤ  وكػػذا إكػاف صػػومًا وجػػب ق
خارجػػة عػػف محػػّط نظػػر  حػػیف  اً رة جػػدّ زمنػػة المتػػأخّ األذا كانػػت وهكػػذا الحػػاؿ فیمػػا إ

 كػاف حانثػًا، اّل إلػى حینهػا وا   فػي اإلتیػاف بالمنػذور  له التػأخیر  یجوز  ه النّ ف  النذر 
یعػّد معػه  إلػى حػّد ال له التأخیر  وجاز  كاف وقته العمر مطمقًا  ف كاف النذر ا إمّ وأ

 ة عمر . ؽ الحنث بتركه مدّ داء الواجب ویتحقّ ًا ومتهاونًا في أمتوانی
ف كػاف تػرؾ شػيء فػ ف عػّیف لػه وقتػًا كػاف  هذا إذا كاف المنذور  فعػؿ شػيء، وا 

ف كاف مطمقًا كاف حنثه ب  ة، فمػو ة عمػر  ولػو مػرّ یجاد  فػي مػدّ حنثه ب یجاد  فیه، وا 
ارة، كمػػا عمیػػه الكّفػػ ر تتكػػرّ  ة اأُلولػػى فػػالبػػالمرّ  ة لػػـ یحنػػث إاّل مػػف مػػرّ  كثػػر أتػػى بػػه أ

 نظیر  في الیمیف.  مّر 
أو مػف غیػر   تػزویج بنتهمػا مػف هاشػميّ  ـّ األب أو األُ  إذا نػذر  :738مسألة 

وأّمػػا لیهػػا وعػػّد كػػأف لػػـ یكػػف، بالنسػػبة إ أثػػر  لػػـ یكػػف لػػذاؾ النػػذر  فػػي أواف زواجهػػا
  ربػػػالزواج مّمػػػف نػػػذ تقنػػػاع البنػػػب ر  وتمّکػػػف مػػػف الوفػػػاء بػػػه فػػػ ف انعقػػػد نػػػذ النػػػاذر 

اّل فال    شيء عمیه. تزویجها منه لزمه ذلؾ وا 
اختیػػارًا،  رة بمخالفػػة النػػذر اؽ الحنػػث الموجػػب لمكّفػػمػػا یتحّقػػنّ إ :739مســألة 
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كراهػًا أو اضػطرارًا أو خطػًأ أو غفمػة أو إ ركػه نسػیاناً بت ؽ النػذر تى بشيء تعمّ فمو أ
فیجػػػب  ،بػػػه النػػذر  ینحػػػؿّ  الب عمیػػػه شػػيء، بػػػؿ یترتّػػ فیػػػه لػػػـ یعػػذر أو عػػف جهػػػؿ 

 تًا وقد بقي الوقت. مطمقًا أو موقّ  لو كاف النذر  الترؾ بعد ارتفاع العذر 
وهػػي عتػػؽ رقبػػة أو إطعػػاـ ، ارة الیمػػیفككّفػػ ارة حنػػث النػػذر كّفػػ :741مســألة 

 اـ متوالیات. یّ صاـ ثالثة أ عشرة مساكیف أو كسوتهـ، ف ف عجز 

 الفصل الثالث
 في العهـود

یجػب  فػال ،ة بؿ یحتاج إلى الصػیغةد النیّ ال ینعقد العهد بمجرّ  :741مسألة 
ف كػػػاف ذلػػػؾ أحػػػوط العمػػػؿ بالعهػػػد القمبػػػيّ  ف یقػػػوؿ: ، وصػػػیغة العهػػػد أاسػػػتحباباً  وا 

قػػًا ا مطمقػًا أو معمّ ّمػأفعػػؿ كػذا، أو أتػرَؾ كػػذا( إ  أف)عاهػدُت ا، أو عمػّي عهػُد اِ 
 .   عمى أمر

ف یكػػوف بالغػػًا عػػاقاًل مختػػارًا قاصػػدًا فػػي ُمنشػػا العهػػد أ یعتبػػر  :742مســألة 
ـ اعتبػػار  فػػي ؽ العهػػد عمػػى حػػذو مػػا تقػػدّ ؼ فػػي متعّمػػعػػف التصػػرّ  محجػػور  غیػػر 
 والیمیف.  النذر 

ؽ عمیػػه فػػي المعّمػػ المعمَّػػؽ فیمػػا یعتبػػر  العهػػد المعمَّػػؽ كالنػػذر  :743مســألة 
 (.  ٜٓٚي المسألة )مة ففتجري فیه التفاصیؿ المتقدّ 

 ف یكػػوف راجحػػًا شػػرعًا، كمػػا مػػّر فػػي متعمَّػػؽ العهػػد أ یعتبػػر  ال :744مســألة 

ًا شػػرعًا مػػع كونػػه راجحػػًا یكػػوف مرجوحػػ بػػار  فػػي متعمَّػػؽ النػػذر، بػػؿ یكفػػي أف الاعت



 عػظ/  القوـود - وودكتاب األيمان والنذور والق 

ة، ة شخصػػیّ ة أو مشػػتماًل عمػػى مصػػمحة دنیوّیػػة العقالئّیػػغػػراض الدنیوّیػػبحسػػب األ
ة لزمػػػه لى عمػػػى فعػػػؿ مبػػػاح لػػػه فیػػػه مصػػػمحة شخصػػػیّ تعػػػاتبػػػارؾ و فمػػػو عاهػػػد ا 

ة مرجوحػػػًا شػػػرعًا أو زالػػػت عنػػػه المصػػػمحة الشخصػػػیّ  ذا صػػػار الوفػػػاء بعهػػػد  إاّل إ
 یمزمه الوفاء به.  عهد  حینئٍذ وال ه ینحؿّ نّ لبعض الطوارئ ف 

رقبػة أو ارة وهػي عتػؽ ذا خالؼ عهد  بعػد انعقػاد  لزمتػه الكّفػإ :745مسألة 
 یف مسكینًا. طعاـ ستّ ف أو إصیاـ شهریف متتابعی





 كتاب الكّفارات 

 كتاب الكف الات

ل: فللً أاحللام الكف للالات لملللال   الفصللل اّل 

 ث لتوا

 الفصل الثانً: فً أهكام الكف الات

 





 اراتتاب الكفّ ك

 وفیه فصالف: 

 لوّ الفصل األ 
 ارات وموارد ثبوتهاقسام الكفّ في أ

 عمى خمسة أقساـ:  - حراـارات اإلعدا كفّ  - اراتالكفّ  :746مسألة 
 بة، وهي في ثالثة موارد: ارة المرتّ الكفّ  ل:وّ القسم األ 

 .   ارة الظهاركفّ  .1
 ارة قتؿ الخطأ. كفّ  .2

 فصػػػیاـ شػػػهریف متتػػػابعیف، فػػػ ف عجػػػز  ویجػػػب فیهمػػػا: عتػػػؽ رقبػػػة، فػػػ ف عجػػػز 

 یف مسكینًا. طعاـ ستّ ف 
 رمضاف بعد الزواؿ.  یومًا مف قضاء شهر  فطر ارة مف أكفّ  .3
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 اـ. یّ فصیاـ ثالثة أ ویجب فیها إطعاـ عشرة مساكیف، ف ف عجز 
   :، وهي في ثالثة موارد أیضاً (ٔ)رةارة المخیّ الكفّ  القسم الثاني:

كػؿ أو الشػرب أو الجمػاع أو د األرمضػاف بتعّمػ فػي شػهر  فطر ارة مف أكفّ  .1
 االستمناء أو البقاء عمى الجنابة. 

حػػوط جمػػاع ولػو لػػیاًل، ویمحػؽ بػػه عمػى األعتكافػػه الواجػب بالاارة مػػف أفسػد كّفػ .2
ف بطػػؿ وجوبػػًا الجمػػاع المسػػبوؽ بػػالخروج  بػػه بشػػرط عػػدـ رفػػع یػػد   عتكافػػهاالمحػػّرـ وا 

 عنه. 
 ارة حنث العهد. كفّ  .3

یف طعػػاـ سػػتّ بػػة، أو صػػیاـ شػػهریف متتػػابعیف، أو إویجػػب فػػي الجمیػػع: عتػػؽ رق
 مسكینًا.

 یضًا: ب والتخییر، وهي في ثالثة موارد أما اجتمع فیه الترتی القسم الثالث:
 یالء. ارة اإلكفّ  .1
 ارة الیمیف. كفّ  .2
 .  فصوـ یوـ معیّ  نذر ى ارة النذر، حتّ كفّ  .3

ف ویجػػب فػػػي الجمیػػػع: عتػػؽ رقبػػػة، أو إطعػػػاـ عشػػرة مسػػػاكیف أو كسػػػوتهـ، فػػػ 

                                                        

 التصّدق يلزمى اإلفطار كّفارة فً الثّث الالخص فن فجز من أنّ ( 357) المسألٌ فً سيأتً (ط)

 يومـاًَ فشـر ثمانيـٌ صـيام يلزمـى القوـد أو اِفتكاف كّفارة فً فنوا فجز من وإنّ  يطيقَ بما

 الثالـث كالقسـم - والترتيـب التخييـر فلـٍ مشتملٌ المذكورة الثّثٌ الموارد فً الثابتٌ فالكّفارة

ً  قسماً  فقّدها - اآلتً ّّ  الفقوـاء كلمـات فـً الشـاُك هـو مـا وفـق فلـٍ جـرى مقابلـى فـً مسـتق

 األمـرانَ فيـى اجتمك وما ومخيّرةَ مرتّبٌَ: إلٍ الكّفارات تقسيم من( فليوم یتقال هللا رـوان)

 .الجمك وكّفارة
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 اـ. فصیاـ ثالثة أیّ  عجز 
ــع: أو  تعػػال  نػػة، وهػػي فػػیمف حمػػؼ بػػالبراءة مػػف اارة المعیّ الكّفػػ القســم الراب

 َـّ ثُػػ (عمػػیهـ السػػالـ)ة ئّمػ( أو مػػف دینػػه أو مػػف األى ا عمیػػه وآلػهصػػمّ )مػف رسػػوله 
 حنث. 

 طعاـ عشرة مساكیف. فیجب عمیه: إ
ویجػػب ، ارة الجمػػع، وهػػي فػػي قتػػؿ المػػؤمف عمػػدًا وظممػػاً كّفػ القســم الخــامس:

 یف مسكینًا.طعاـ ستّ ؽ رقبة مع صیاـ شهریف متتابعیف وا  فیه: عت
 ارة عمػى كػؿّ وجبػت الكّفػ ذا اشػترؾ جماعػة فػي القتػؿ العمػديّ إ :747مسألة 

 .واحد منهـ، وكذا في قتؿ الخطأ
كػػػالزاني المحصػػػف  - ذا ثبػػػت عمػػػى مسػػػمـ حػػػّد یوجػػػب القتػػػؿإ :748مســـألة 

، نعػـ ال ارة عمػى القاتػؿت الكّفػمػاـ والمػأذوف مػف قبمػه تثبػاإل فقتمه غیر  - والالئط
 .  مطمقاً  - ذا لـ یتبإ - ارة في قتؿ المرتدّ كفّ 

  فػي جػزّ  أفَّ تعػال  عمػیهـ(  بیف الفقهػاء )رضػواف ا المشهور  :749مسألة 
وفػي نتفػه أو خػدش اف، رمضػ في شػهر  فطار ارة اإلالمرأة شعرها في المصاب كفّ 

 ارة الیمیف. الرجؿ ثوبه في موت ولد  أو زوجته كفّ  أو شؽّ  دمتهوجهها إذا أ
ف كػاف التكفیػر عػدـ وجػوب الكّفػ الصػحیح  ولكػف  حػػوطأ ارة فػي هػذ  المػوارد وا 
 .  استحباباً 

مػػػف  فّ ( أعمػػػیهـتعػػػال  اف ا رضػػو )جمػػػع مػػػف الفقهػػػاء  ذكػػر  :751مســـألة 
 الصػػحیحارة الجمػػع، ولكػف رمضػاف عمػػى الحػراـ وجبػت عمیػػه كّفػ فػي شػػهر  فطػر أ

 رة. ارة المخیّ عدـ وجوبها وكفایة الكفّ 
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ة لزمػػػػػه ة الرجعّیػػػػػج بػػػػػامرأة ذات بعػػػػػؿ أو فػػػػػي العػػػػػدّ لػػػػػو تػػػػػزوّ  :751مســـــألة 
 صوع مف دقیؽ. بخمسة أ ر ف یكفّ یفارقها، واألحوط األولى أ أف

ى خػرج الوقػت فػاألحوط خػرة حتّػلػو نػاـ عػف صػالة العشػاء اخ :752ألة مس
 یصبح صائمًا.  األولى أف

عػف الصػوـ فػاألحوط لزومػًا  اـ فعجػز صوـ یػوـ أو أّیػ لو نذر  :753مسألة 
 یف لیصوـ عنه. عمى مسكیف، أو یعطیه مدّ  یوـ بمد   ؽ لكؿّ یتصدّ  أف

عمیػػه )روي عػػف الصػػادؽ  ارات المندوبػػة مػػاقػػد عػػّد مػػف الكّفػػ :754مســألة 
ف ارة المجػالس أخػواف، وكّفػارة عمػؿ السػمطاف قضػاء حػوائج اإلكفّ  فّ ( مف أالسالـ

ا یصػػػػفوف وسػػػػالـ عمػػػػى ة عّمػػػػالعػػػػزّ  ؾ ربِّ تقػػػػوؿ عنػػػػد قیامػػػػؾ منهػػػػا: )سػػػػبحاف ربِّػػػػ
َـّ العالمیف(، وكفّ  المرسمیف والحمد  ربِّ  تمقتنػي(،  ال ارة الضػحؾ أف یقػوؿ: )الّمهػ

ارة المطػػـ عمػػى ؿ، وكّفػػارة الطیػػرة التوّكػػلممغتػػاب، وكّفػػ اب االسػػتغفار غتیػػارة االوكّفػػ
 والتوبة.  الخدود االستغفار 

 

 الفصل الثاني
 اراتفي أحكام الكفّ 

 - طعػػػاـالعتػػػؽ والصػػػیاـ واإل - فػػػي الخصػػػاؿ الػػػثالث یعتبػػػر  :755مســـألة 
 ارة ولػػػوة المشػػػتممة عمػػػى قصػػػد العمػػػؿ، وقصػػػد القربػػػة، وكػػػذا قصػػػد كونػػػه كّفػػػالنّیػػػ
 جمااًل. إ

ه صػػػیاـ عمیػػػ فّ كمػػػا لػػػو عمػػػـ أ - ارة وغیرهػػػاتػػػه بػػػیف الكّفػػػد مػػػا فػػػي ذمّ فمػػػو تػػػردّ 
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تیػػػاف بػػػه اجتػػػزأ باإل - ارةأو الكّفػػػ ه مػػػف جهػػة النػػػذر ّنػػػشػػهریف متتػػػابعیف ولػػػـ یعمػػػـ أ
قصػػد النػػوع  فیهػػا یعتبػػر  والارة، ف بعػػد ذلػػؾ كونػػه كّفػػف تبػػیّ ة وا  بقصػػد مػػا فػػي الذّمػػ

ف وجبػت بأسػػباب مختمفػػة إاّل  ة كمػػا فػػي ة قصػػدیّ ؽ خصوصػیّ خػذ فػػي المتعّمػػ إذا أوا 
مػة لمػوطء، فمػو كػاف عمیػه صػیاـ شػهریف متتػابعیف بمحاظ كونها محمّ  ارة الظهار كفّ 
دًا فصػػاـ رمضػػاف متعّمػػ فػػي شػػهر  فطػػار ارة اإلارة القتػػؿ خطػػًأ وُأخػػرى لكّفػػة لكّفػػمػػرّ 

تػه رغػت ذمّ ة ُأخرى فف صاـ كذلؾ مرّ أجزأ  عف أحدهما، ف  شهریف بقصد التكفیر 
ارة القتػؿ خطػًأ، ة لكّفػا لػو كػاف عمیػه صػیاـ شػهریف متتػابعیف مػرّ مّ عنهما جمیعًا، وأ

ف صػػاـ اـ شػهریف مػػف دوف تعیػیف وقػػع عػف اأُلولػػى فػ فصػػ ارة الظهػار وُأخػرى لكّفػػ
ا فػػػي ّمػػد مػػف أنػػواع مختمفػػػة، وأشػػهریف آخػػریف وقػػػع عػػف الثانیػػة، هػػػذا فػػي المتعػػػدّ 

 التعییف مطمقًا.  ر یعتب د مف نوع واحد فالالمتعدّ 
ذا فیمػػػا إ وتػػػرخیص فعمػػػيّ  عممػػػيّ  ثػػػر ب أیترتّػػػ ال ارة الظهػػػار نعػػػـ فػػػي مثػػػؿ كّفػػػ

وصػػػاـ شػػهریف متتػػابعیف مػػػف دوف قصػػد إحػػػداهما مػػف زوجتیػػػه معػػًا مػػثاًل  ظػػاهر 
ت لػه حّمػ ارة الظهػار تبعه بصوـ شهریف آخػریف بقصػد كّفػبالخصوص، ولكف إذا أ

 كمتا الزوجتیف. 
طعػػاـ فػػي اإل َـّ ثُػػ عػػف العتػػؽ الموجػػب لوجػػوب الصػػیاـ  العجػػز :756مســألة 

 لعدـ الرقبة.  - هذا - ؽ في زماننابة متحقّ ارة المرتّ الكفّ 
بػػػػه  ر ؽ بالتضػػػػرّ طعػػػػاـ فیتحّقػػػػف اإلعػػػػف الصػػػػیاـ الموجػػػػب لتعػػػػیّ  العجػػػػز ا ّمػػػػوأ

ذلػػؾ  ة ألمػه، كػؿّ ئػه أو شػدّ رْ ته أو طػوؿ بُ یجابػه شػدّ السػتتباعه حػدوث مػرض أو إل
ؽ بكػوف الصػوـ العػادة بتحّمػؿ مثمػه، وكػذا یتحّقػ  بػه الػذي لػـ تجػرِ  عتدّ الم بالمقدار 

 ؿ. تتحمّ  ة الًا عمیه مشقّ شاقّ 
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ارة الیمػیف ونحوهػا الموجػب لالنتقػاؿ كساء فػي كّفػعف اإلطعاـ واإل ا العجز مّ وأ
ثمنهمػػػا عنػػػد  أو  ر تحصػػػیمهما ولػػػو لعػػػدـ تػػػوفّ  ر ؽ بعػػػدـ تیّسػػػإلػػػى الصػػػیاـ فیتحّقػػػ

داء النفقػػػة عمیػػػه، أو فػػػي أ فقػػػة نفسػػػه أو نفقػػػة عیالػػػه الػػػواجبيلیػػػه فػػػي ناحتیاجػػػه إ
 لهما.  ؽ بفقداف المسكیف المستحؽّ دیونه ونحوها، كما یتحقّ 

عػػػػف الصػػػػیاـ  جبػػػػًا لمعجػػػػز لػػػػیس طػػػػرّو الحػػػػیض والنفػػػػاس مو  :757مســــألة 
 إلػػػى السػػػفر  بػػػة، وكػػػذا طػػػرّو االضػػػطرار ارة المرتّ طعػػػاـ فػػػي الكّفػػػواالنتقػػػاؿ إلػػػى اإل

 لما سیأتي مف عدـ انقطاع التتابع بطرّو ذلؾ.  ؛رافطالموجب لإ
داء ال بػة حػػاؿ األارة المرتّ والقػدرة فػي الكّفػ فػي العجػز  المعتبػر  :758مسـألة 

صػػػیاـ شػػػهریف  ارة قػػػادرًا عمػػىحػػاؿ الوجػػػوب، فمػػػو كػػاف حػػػاؿ حػػػدوث موجػػب الكّفػػػ
 بػالعكس، صػػار  ى صػػار یف مسػػكینًا فمػـ یصػػـ حتّػطعػػاـ سػتّ متتػابعیف عػػاجزًا عػف إ

 ته. الصوـ فى ذمّ   یستقرّ  اـ، ولـطعفرضه اإل
لػػػى البػػػدؿ فػػػي الموجػػػب لالنتقػػػاؿ إ العجػػػز ؽ یكفػػػي فػػػي تحّقػػػ :759مســـألة 

 ارة الظهػػار فػػي وقػػت التكفیػػر، فمػػو وجبػػت عمیػػه كّفػػ العرفػػيّ  بػػة العجػػز ارة المرتّ الكّفػػ

عمػػى الصػػیاـ ولكػػف كػػاف یأمػػؿ شػػفاء   یقػػدر  مریضػػًا الفوجػػد نفسػػه  راد التكفیػػر فػػأ
بػػؿ یجزئػػه االنتقػػاؿ  زمػػه االنتظػػار ف مػػف الصػػوـ لػػـ یممرضػػه مسػػتقباًل والػػتمكّ  مػػف

ف ف مػف الصػیاـ تعػیّ مػف مرضػه وتمّكػ ى بػرئطعاـ، ولكف لػو لػـ یطعػـ حتّػإلى اإل
 طعاـ حینئٍذ. ولـ یجزئه اإل

 یقػػدر  وكػػاف فقیػػرًا ال ارة حنػػث الیمػػیف فػػأراد التكفیػػر وهكػػذا لػػو وجبػػت عمیػػه كّفػػ

اـ متوالیػػات، جػػزأ  صػػیاـ ثالثػػة أّیػػاكیف وال عمػػى كسػػوتهـ أعػػاـ عشػػرة مسػػطعمػػى إ
ى كسػػاء، ولكػػف لػػو لػػـ یصػػـ حتّػػنػػه الحقػػًا مػػف اإلطعػػاـ أو اإلف كػػاف یحتمػػؿ تمكّ وا  
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 یجزئه الصوـ عندئٍذ.  ف ولـحدهما تعیّ ف مف أتمكّ 
عػف  مػثاًل، أو عجػز  ارة الظهػار عف الصػیاـ فػي كّفػ ذا عجز إ :761مسألة 
عػػػد فتػػػرة نػػػه منهمػػػا به عمػػػـ بتمكّ ارة الیمػػػیف مػػػثاًل، ولكّنػػػكّفػػػ كسػػػاء فػػػياإلطعػػػاـ واإل

 .  یجزئه االنتقاؿ إلى بدلهما وال قصیرة كأسبوع مثاًل یمزمه االنتظار 
مػػػثاًل فشػػػرع فػػػي  ارة الظهػػػار عػػػف الصػػػیاـ فػػػي كّفػػػ ذا عجػػػز إ :761مســـألة 

عػػػػف اإلطعػػػػاـ  ، وكػػػػذا إذا عجػػػػز طعػػػػاـف منػػػػه اجتػػػػزأ ب تمػػػػاـ اإلتمّكػػػػ َـّ ثُػػػػ طعػػػػاـاإل
ف مػف تمّكػ َـّ ارة الیمػیف فشػرع فػي الصػوـ ولػو سػاعة مػف النهػار ثُػكساء في كّفػواإل

بػػأف عػػرض  - تمػػاـ الصػیاـ، نعػػـ لػو عػػرض مػا یوجػػب اسػتئنافهلػه إ فّ أحػدهما فػػ 
كسػػػاء مػػػع بقػػػاء القػػػدرة ف عمیػػػه اإلطعػػػاـ أو اإلتعػػػیّ  - بطػػػؿ التتػػػابعفػػػي أثنائػػػه مػػػا أ

 عمیه. 
بػػة رة والمرتّ ارة المخّیػیف مػػف الكّفػیجػب التتػػابع فػي صػوـ الشػهر  :762مسـألة 

ارة الیمػػیف ومػػا اـ الثالثػػة فػػي كّفػػّیػػمػػع، كمػػا یجػػب التتػػابع بػػیف صػػیاـ األارة الجوكّفػػ
 فیه التتابع.  یعتبر  ارة فالا غیرهما مف الصیاـ الواجب كفّ مّ بحكمها، وأ

الشػػروع فػػي الصػػوـ فػػي  ز یجػػو  ه الّنػع عمػػى وجػػوب التتػػابع فیمػػا ذكرنػػا  أویتفػرّ 
فػػي  ؿ یػػوـ یجػػب فیػػه صػػوـ آخػػر و تخّمػػؿ العیػػد أیسػػمـ لػػه بتخّمػػ ه الّنػػیعمػػـ أزمػػاف 

ارة الیمػیف قبػؿ یػوـ اـ فػي كّفػامػه، فمػو شػرع فػي صػیاـ ثالثػة أّیػیّ ف بػیف أزماف معػیّ 
ًا مػػثاًل لػػـ صػػومه شػػكر  ف نػػذر رمضػػاف، أو مػػف خمػػیس معػػیّ  أو یػػومیف مػػف شػػهر 

وأّمػػػا الغافػػػؿ  ،المعػػػذور  بػػػؿ وجػػػب اسػػػتئنافه، ویمحػػػؽ بالعػػػالـ الجاهػػػؿ غیػػػر  یجػػػزِ 
   یضّرهما ذلؾ. فال والجاهؿ المعذور 

إذا وقػػع عمػػى ثنػػاء بالتتػػابع فیمػػا فػػي األ اإلفطػػار   مػػا یضػػرّ نّ إ :763مســألة 
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بسػػػبب  كمػػػا إذا كػػػاف اإلفطػػػار  -  عػػػذارمػػػف األ وجػػػه االختیػػػار، فمػػػو وقػػػع لعػػػذر 
فػاس ال كرا  أو االضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طػرّو الحػیض أو الناإل

ًا ذا كػػاف ضػػروریّ فػػي األثنػػاء إ وقػػوع السػػفر  بػػه، ومػػف العػػذر   لػػـ یضػػرّ  - بتسػػبیبه
ى فػػات وقتهػػا، وكػػػذا ة حتّػػػذا نسػػي النّیػػدوف مػػا كػػاف باالختیػػػار، ومنػػه أیضػػًا مػػػا إ

كمػػػا إذا نسػػػي فنػػػوى  فػػػي البػػػیف ال باالختیػػػار  آخػػػر  ؿ صػػػوـذا تخّمػػػالحػػػاؿ فیمػػػا إ
وجػػػب عمیػػػه صػػػوـ  َـّ ثُػػػ خمػػػیس مػػػثالً  ؿّ صػػػوـ كػػػ ذا نػػػذر صػػػومًا آخػػػر، ومنػػػه مػػػا إ

فیػه، بخػالؼ مػا إذا وجػب  ؿ المنػذور بالتتػابع تخّمػ  یضػرّ  ه النَّػشهریف متتابعیف ف 
 ،مػه بالتتػابعتخمّ   ه یضػرّ ّنػالیمػیف أو مػا بحكمهػا ف ارة اـ مػف كّفػیّ عمیه صوـ ثالثة أ

ذا كػػػاف اـ متتابعػػػات فػػػي أوائػػػؿ األسػػػبوع مػػػثاًل، هػػػذا إنػػػه مػػػف صػػػیاـ ثالثػػػة أّیػػػلتمكّ 
صػػوـ  ارة كمػػا لػػو نػػذر ینطبػػؽ عمػػى صػػوـ الكّفػػ معنونػػًا بعنػػواف ال الصػػوـ المنػػذور 

ف یكػػوف صػػائمًا فیػه عمػػى نحػػو أ ا لػػو كػاف مطمقػػًا بػػأف نػذر ّمػػخمػػیس شػكرًا، وأ كػؿّ 
 یضًا. ارة أاًل فیه بؿ یحسب مف الكفّ یستوجب ذلؾ تخمّ  طالؽ فالاإل

رة أـ بػػة كانػػت أـ مخّیػػمرتّ  - رةایكفػػي فػػي تتػػابع الشػػهریف مػػف الكّفػػ :764مســألة 
التفریػػؽ بعػػد ذلػػؾ ولػػو اختیػػارًا لػػه  ویػػـو متتابعػػًا، ویجػػوز  صػػیاـ شػػهر  - ارة الجمػػعكّفػػ
تتػػػرؾ مراعػػػاة  رفػػػًا فػػػالعػػػذرًا ع ذا لػػػـ یكػػػف لعػػػارض یعػػػدّ لعػػػذر، عمػػػى إشػػػكاؿ فیمػػػا إ ال

 االحتیاط فیه. مقتض  
ثنػاء ه فػي ألػه الشػروع فیػ اـ شهریف یجػوز مف وجب عمیه صی :765مسألة 

 یف یومػػػًا مطمقػػًا، سػػػواء أكػػاف الشػػػهر أف یصػػػوـ سػػتّ  حػػػوط حینئػػذٍ ، ولكػػف األالشػػهر

مختمفػػیف، ولػػو وقػػع التفریػػؽ بػػػیف یف أـ ناقصػػیف أـ الػػذي شػػرع فیػػه مػػع تالیػػه تػػػامّ 
 بالتتابع شرعًا تعّیف ذلؾ.   یضرّ  ؿ ما الاـ بتخمّ یّ األ
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 ف كانا ناقصیف. اف وا  یّ ه شهراف هاللفیجزئ ؿ الشهر وّ ا لو شرع فیه مف أمّ وأ
ارات بػػیف تسػػمیـ الطعػػاـ طعػػاـ الواجػػب فػػي الكّفػػفػػي اإل ر یتخّیػػ :766مســألة 

شباعهـ، ویجوز  شػباع الػبعض، وال إلى المساكیف وا   یتقػّدر  التسػمیـ إلػى الػبعض وا 

یكفػي  عمػیهـ بمقػدار  طعاـ الجاهز فیه عرض ال ف بؿ المدار معیّ  شباع بمقدار اإل
ًا واحػد مػنهـ مػدّ  فیػه تسػمیـ كػؿّ  مػا یجػزئ ا التسمیـ فأقػؿّ مّ ثر، وأإلشباعهـ قّؿ أو ك

وفػي تحدیػد المػّد بػالوزف إشػکاؿ ولکػف اف، حػوط مػدّ مف الطعػاـ، واألفضػؿ بػؿ األ
 یکفي في المقاـ احتساب المّد ثالثة أرباع الکیمو غراـ.

یف أو العشػػػرة، كمػػػاؿ العػػػدد مػػػف السػػػتّ إ مػػػف التسػػػمیـ واإلشػػػباع فػػػي كػػػؿّ  ُبػػػدَّ  وال
یجػػب  یف، والمػػنهـ مػػدّ  تیف أو تسػػمیـ كػػؿّ شػػباع ثالثػػیف أو خمسػػة مػػرّ یجػػزئ إ فػػال
وقػػػات یف مسػػػكینًا فػػػي أطعػػػـ سػػػتّ الجتمػػػاع ال فػػػي التسػػػمیـ وال فػػػي اإلشػػػباع، فمػػػو أا

 جزأ وكفى. هذا في سنة وذاؾ في سنة ُأخرى أل قة مف بالد مختمفة ولو كافمتفرّ 
ف كػاف ة مػرّ د مػف العػدّ واح شباع كؿّ الواجب في اإلشباع إ :767مسألة  ة، وا 
 شباعه في یومه ولیمه غداًء وعشاًء. األفضؿ إ

ب ت بػه لغالػي والتقػوّ مػا یتعػارؼ التغػذّ  شباع كػؿّ یجزئ في اإل :768مسألة 
جػػنس  يّ مػػف أ النػػاس مػػف المطبػػوخ ومػػا یصػػنع مػػف أنػػواع األطعمػػة، ومػػف الخبػػز 

ف  یػػػز  مػػػف حنطػػػة أو شػػػعیر ا یتعػػػارؼ تخبكػػػاف مّمػػػ كػػػاف بػػػال إداـ، أو غیرهمػػػا وا 
جامػدًا أو  ما جرت العادة بأكمػه مػع الخبػز  داـ وهو كؿّ واألفضؿ أف یكوف مع اإل

 ما كاف أجود كاف أفضؿ.   أو ممحًا أو بصاًل وكؿّ ف كاف خاّلً مائعًا وا  
طػة ى طعامػًا مػف مطبػوخ وغیػر  مػف الحنبػذؿ مػا یسػمّ  ا فػي التسػمیـ فیجػزئمّ وأ

والزبیػػب وغیرهػػا، نعػػـ  ة والتمػػر رَ والمػػاش والػػذ   رز وخبزهمػػا ودقیقهمػػا واأل والشػػعیر 
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 عمى الحنطة ودقیقها.  ارة الیمیف وما بحكمها االقتصار حوط لزومًا في كفّ األ
د بمجػػػرّ  ة المكّفػػػر لػػػى المسػػػكیف تممیػػػؾ لػػػه، وتبػػػرأ ذّمػػػالتسػػػمیـ إ :769مســـألة 

 .  له بیعه عمیه وعمى غیر  كمه الطعاـ فیجوز ؼ البراءة عمى أتتوقّ  ذلؾ، وال
بنحػػػو التسػػػػمیـ،  ف كػػػاف التكفیػػػر إ والكبیػػػػر  یتسػػػاوى الصػػػغیر  :771مســـألة 

ف كػاف الػالـز فػي الصػغیر مػدّ  فیعطي الصغیر   ًا مػف طعػاـ كمػا یعطػي الكبیػر، وا 

ثنػػیف بنحػػو اإلشػػباع فػػالالـز احتسػػاب اال ا إف كػػاف التكفیػػر ّمػػالتسػػمیـ إلػػى ولّیػػه، وأ
بػػیف أف یجمػػع  - لزومػػاً  حػػوطألعمػػى ا - فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بواحػػد، وال مػػف الصػػغار 

شػباع فػي اإل یعتبػر  الو منفػردیف،  ـ یشػبع الصػغار في اإلشػباع أ والصغار  الكبار 
 ه. یكف منافیًا لحقّ  مف له الوالیة أو الحضانة اذا لـإذف 

شػػباعه أزیػد مػػف مسػكیف أزیػد مػػف مػّد، أو إ عطػاء كػػؿّ إ  یجػػوز :771مسـألة 
لػه  رمضػاف جػاز  تماـ شهر  ختیار، فمو أفطر دة ولو مع االارات متعدّ مّرة عف كفّ 

ًا مػػف طعػػاـ نػػیف فػػي ثالثػػیف یومػػًا، أو تسػػمیـ ثالثػػیف مػػدّ یف شخصػػًا معیّ شػػباع سػػتّ إ
 وجد غیرهـ.  فواحد منهـ وا   لكؿّ 

ف أو العشػرة فػي البمػد یكماؿ العدد الواجب مف الستّ إ ر ذا تعذّ إ :772مسألة 
عمػػى العػػدد  ظػػار، وفػػي كفایػػة التكػػرار لػػـز االنت ر ف تعػػذّ وجػػب النقػػؿ إلػػى غیػػر ، وا  

، یتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط فیػػه فػػال شػػكاؿإ ى یسػػتوفي المقػػدار الموجػػود حتّػػ
ر، فمػػو التعػذّ  عمػى مقػدار  فػي التكػرار  مػف االقتصػػار  ُبػدَّ  وعمػى القػوؿ بالكفایػة فػال

عمػػى خمسػػة مػػػنهـ  التكػػرار  وز یجػػ ات والمػػرّ  عمػػیهـ سػػػتّ   رف مػػف عشػػرة كػػرّ تمّكػػ
 ة. ثني عشرة مرّ ا مثالً 

الػػذي  ارة هػػو الفقیػػر المػػراد بالمسػػكیف الػػذي هػػو مصػػرؼ الكّفػػ :773مســألة 
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شػترط فیػه اإلسػالـ ة، ویقػوّ  ونػة سػنته فعػاًل والیممؾ مؤ  الزكاة، وهو مف ال یستحؽّ 
هػؿ أ دفعهػا إلػى الضػعفاء مػف غیػر  ، ولكف یجوز وجوباً  األحوطبؿ اإلیماف عمى 

دفعهػا إلػى واجػب النفقػة  یجػوز  یجػد المػؤمف، وال إذا لـ - ابعدا النصّ  - الوالیة
 دفعهػػػػا إلػػػػى سػػػػائر  ائمػػػػة دوف المنقطعػػػػة، ویجػػػػوز والد والزوجػػػػة الدكالوالػػػػدیف واأل

 ه أفضؿ.قارب بؿ لعمّ األ
ذا کػػػاف لمفقیػػػر  إذا کػػػاف ولّیػػػًا عمػػػیهـ أو إعطػػػاؤ  بعػػػددهـ  عیػػػاؿ فقػػػراء جػػػاز  وا 

 یجػػػوز  ذلػػػؾ کػػػاف ممکػػػًا لهػػػـ، وال وکػػیاًل عػػػنهـ فػػػي القػػػبض، فػػػ ذا قػػػبض شػػیئًا مػػػف

ف کػػانوا صػػغارًا صػػرفه فػػي مصػػالحهـ  التصػػّرؼ فیػػه إاّل بػػ ذنهـ إذا کػػانوا کبػػارًا، وا 
 أموالهـ. کسائر 

تکػػػوف  إذا کػػاف زوجهػػا بػػاذاًل لنفقتهػػا عمػػ  النحػػو المتعػػارؼ ال وزوجػػة الفقیػػر 
 غیػػػر  إعطاؤهػػػا مػػػف الکّفػػػارة حتّػػػ  إذا کانػػػت محتاجػػػة إلػػػ  نفقػػػة یجػػػوز  فقیػػػرة وال

   الزمة مف وفاء َدْیف ونحو . 
ارة العدالػة، نعػـ مصرؼ الكّفػ یشترط في المسكیف الذي هو ال :774مسألة 

 وال لممتجػػػػػاهر   عػػػػػدـ دفعهػػػػػا لتػػػػػارؾ الصػػػػػالة وال لشػػػػػارب الخمػػػػػرلزومػػػػػًا حػػػػػوط األ

والصػحیح  ،قػوالف لػى الهاشػميّ إ الهاشػميّ  ارة غیػر عطػاء كّفػإ بالفسؽ، وفي جواز 
 .   الجػواز هو

طعػاـ فػي بینهػا وبػیف العتػؽ واإل ر في الكسوة التي یتخیّ  یعتبر  :775مسألة 
فػػرؽ بػػیف الجدیػػد وغیػػر   مػػف غیػػر  لباسػػًا عرفػػًا، ف یعػػدّ ارة الیمػػیف ومػػا بحكمهػػا أكّفػػ
عػػػػػد فتػػػػػرة قصػػػػػیرة مػػػػػف یكػػػػػف منخرقػػػػػًا أو منسػػػػػحقًا وبالیػػػػػًا بحیػػػػػث ینخػػػػػرؽ ب لػػػػػـ مػػػػػا

   .والجورب ذاء والخؼّ یكتفى بالعمامة والقمنسوة والح االستعماؿ، فال
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 حػػػوطالقػػػدرة أ ثػػػوب وجوبػػػًا وثوبػػػاف اسػػػتحبابًا بػػػؿ همػػػا مػػػع فقیػػػر  والكسػػػوة لكػػػؿّ 
 ف كسػا  عشػر بػأ - عمػى واحػد ر طعػاـ، فمػو كػرّ فیهػا العػدد كاإل ویعتبر ، استحباباً 

 والكبیػػػر  بػػػیف الصػػػغیر  فػػػرؽ فػػػي المكسػػػوِّ  تحسػػػب لػػػه إاّل واحػػػدة، وال لػػػـ - اتمػػػرّ 

أو شػػػهریف  ًا كػػػابف شػػهر جػػدّ  عػػػـ فػػي االكتفػػاء بكسػػػوة الصػػغیر نثػػى، نواألُ  والػػذكر 
 یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فیه. فالإشكاؿ 

لیػه د والمنسػوج، فمػو سػّمـ إّبػمخیطًا أو ما بحكمػه كالمم في الثوب کونه ویعتبر 
جػػػرة الخیاطػػػة معػػػه بػػػأس بػػػأف یػػدفع أ مخػػػیط لػػـ یكػػػف مجزیػػػًا، نعػػـ ال غیػػػر  قماشػػاً 

 قیامه بذلؾ.  حراز مف إ ُبدَّ  ارة ولكف السبه عمى نفسه كفّ لیخیطه ثوبًا ویحت
 عطػػاء لبػػاس الصػػغیر العكػػس وال إ یجػػزئ إعطػػاء لبػػاس الرجػػاؿ لمنسػػاء وال وال

أو  اف أو حریػػر فػػرؽ فػػي جنسػه بػػیف كونػػه مػػف صػوؼ أو قطػػف أو كتّػػ لمكبیػر، وال
قتضػػ  یتػػرؾ مراعػػاة م فػػال شػػكاؿالمحػػض لمرجػػاؿ إ االجتػػزاء بػػالحریر  غیرهػا وفػػي

 یجػػػزئ البػػػاقي وال د كسػػػى الموجػػػود وانتظػػػر تمػػػاـ العػػػد ر ولػػػو تعػػػذّ  االحتیػػػاط فیػػػه،
 عمى الموجود.  التكرار 

ارة ال في اإلطعاـ وال فػي الكسػوة، بػؿ القیمة في الكفّ  تجزئ ال :776مسألة 
في الكسػوة مػف  دَّ بُ  ه النّ أو تممیكًا كما أشباعًا في اإلطعاـ مف بذؿ الطعاـ إ ُبدَّ  ال
 لها تممیكًا. بذ

یشػتري بهػا طعامػًا  مػه فػي أفویوكّ  لػى المسػتحؽّ بأس بأف یػدفع القیمػة إ نعـ ال
مػػه لنفسػػه كػػه لنفسػػه وكالػػة عػػف المالػػؾ ویتقبّ ف یممّ ارة بػػأأو كسػػوة ویأخػػذ  لنفسػػه كّفػػ

ُبػّد مػف  یػه فػالف بمػا وّكػؿ مع قیػاـ المسػتحؽّ  ؿ إاّل كِّ وَ ة المُ تبرأ ذمّ  ولكف الصالة، أ
 ذلؾ.  حراز إ
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بجنسػیف، بػأف  ر ف یكّفػأ  رة لػـ یجػزِ ارة مخّیػذا وجبػت عمیػه كّفػإ :777مسألة 
رمضػػػاف، أو یطعػػـ خمسػػػة  ارة شػػهر یصػػوـ شػػهرًا ویطعػػػـ ثالثػػیف مسػػكینًا فػػػي كّفػػ

بػأس بػاختالؼ أفػراد الصػنؼ الواحػد  ارةالیمیف، نعػـ الویكسو خمسػة مػثاًل فػي كّفػ
ه غیػر ، أو كسػى بعضػػهـ ًا وبعضػطعػـ بعػض العػدد طعامػًا خاّصػمنهػا، كمػا لػو أ
فػي اإلطعػاـ أف یشػبع بعضػًا  بعضهـ مف جػنس آخػر، بػؿ یجػوز ثوبًا مف جنس و 

 .   لى بعض كما مرّ ویسّمـ إ
ارة الجمػع أتػى عػف بعػض الخصػاؿ الػثالث فػي كّفػ مػف عجػز  :778مسألة 

عػػػػف الجمیػػػػع لزمػػػػه  ف عجػػػػز ، وا  لزومػػػػاً  عمػػػػى األحػػػػوط ة وعمیػػػػه االسػػػػتغفار بالبقّیػػػػ
 .  فقط االستغفار 

صػػاـ  ارة الظهػػار یف مسػػكینًا فػػي كّفػػطعػػاـ سػػتّ عػػف إ إذا عجػػز  :779مســألة 
شػػكاؿ بػػداًل عنػػه إ االجتػػزاء باالسػػتغفار  عنػػه ففػػي یومػػًا، ولػػو عجػػز  ثمانیػػة عشػػر 

ف ارة القتػػػؿ خطػػػًأ فػػػاألحوط وجوبػػػًا أطعػػػاـ فػػػي كّفػػػعػػػف اإل ـ، ولػػػو عجػػػز كمػػػا تقػػػدّ 
ـّ  یصػػوـ ثمانیػػة عشػػر  جػػزأ  لصػػوـ أعػػف ا ف عجػػز فػػ إلیػػه االسػػتغفار،  یومػػًا ویضػػ

 وحد .  االستغفار 
ف كانػت رة فػ ارة المخّیػعف الخصاؿ الثالث فػي الكّفػ ذا عجز إ :781مسألة 

أي بأقػػّؿ مػػف سػػتّیف  ؽ بمػػا یطیػػؽرمضػػاف فعمیػػه التصػػدّ  فػػي شػػهر  فطػػار ارة اإلكّفػػ
 مػف إکمػاؿ ف بعد ذلػؾذا تمكّ ف عمیه االستغفار، ولكف إیتعیّ  ر ، ومع التعذّ مسکیناً 

 حوط. عمى األ ذلؾ لزمه  العدد أو مف التکفیر
ف یومػػػًا، فػػػ  تكػػػاؼ فمیصػػػـ ثمانیػػػة عشػػػر ارة االعارة العهػػػد أو كّفػػػف كانػػػت كّفػػػوا  
 .   لزمه االستغفار عجز 
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فػي قضػاء  فطػار ارة اإلاـ فػي كّفػّیػعف صیاـ ثالثػة أ إذا عجز  :781مسألة 
 ،فعمیػػػه االسػػػتغفاربحكمهػػػا  ارة الیمػػػیف ومػػػارمضػػػاف بعػػػد الػػػزواؿ، وفػػػي كّفػػػ شػػػهر 

 ارة البراءة. طعاـ عشرة مساكیف في كفّ عف إ وهكذا الحاؿ لو عجز 
یعػّد  ال ة وغیرهػا بمقػدار ارة المالّیػداء الكّفػفػي أ التػأخیر  یجػوز  :782مسألة 

ف كانت المبادرة إلى األداء أ  .  استحباباً  حوطتوانیًا وتسامحًا في أداء الواجب، وا 
ؿ غیػر  فػي ف یوّكػة، بػأارات المالّیػداء الكّفػفػي أ التوكیػؿ یجوز  :783مسألة 

ة المالػؾ حػیف التوكیػؿ فیػه حینئػٍذ نّیػ وتجػزئ - ؿي ماؿ الموكّ أ - دائها مف مالهأ
مػػف الوكیػػؿ المنتسػػب  العمػػؿ الصػػادر لػػى ا تعػػالى ببػػًا إمتقرّ  ف یقصػػد التكفیػػر بػػأ
 یه بموجب وكالته.إل

 یجػػػػزئ عمػػػػ  األحػػػوط لزومػػػًا، أي ال ةارات المالّیػػػع فػػػػي الكّفػػػالتبػػػرّ  یجػػػزئ وال 
 النیابػة فػي الکّفػارة البدنّیػة جػزئت أداؤها عف شػخص مػف دوف طمبػه ذلػؾ، کمػا ال

ف النیابػػة عػػف المّیػػت  کػػاف الشػػخص عػػاجزًا عػػف أدائػػه، نعػػـ تجػػوز  أي الصػػیاـ وا 
   في الکّفارات المالّیة والبدنّیة مطمقًا.

ارة ـ مػػف الكّفػػػػػػتهمػػى میّ ب عػػػػداء مػػا وجیجػػب عمػػى الورثػػة أ ال :784مســألة 
ف أوصػى بهػا  إخراجها مػف تركتػه مػا لػـ یػوصِ  وال - الصیاـ أي - ةػػالبدنیّ  بهػا وا 

ولكػػػف  - ف كػػػافإ -  كبػػػرنعػػػـ یحتمػػػؿ وجوبهػػػا عمػػػى ولػػػد  األخرجػػػت مػػػف ثمثػػػه، أُ 
ت الصػػیاـ، ف عمػػى المّیػػذا تعػػیّ مػػا یجػػري هػػذا االحتمػػاؿ فیمػػا إنّ عدمػػه، وا   الصػػحیح

نػػًا مػػف الصػػیاـ رة وكػػاف متمكّ ارة مخّیػػذا كانػت الكّفػػعمیػػه كمػػا إنػػه ا مػػع عػػدـ تعیّ ّمػوأ
 شكاؿ. بال إ یجب الصوـ عمى الوليّ  ه النّ عاـ ف طواإل

صػػؿ التركػػة، ولكػػف تخػػرج مػػف أهػػا بحكػػـ الػػدیوف فنّ ة فقیػػؿ إارة المالّیػػا الكّفػػّمػػوأ
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 ت، ومػػػػعة المّیػػػػبوصػػػػیّ  تخػػػػرج مػػػف التركػػػػة إاّل  ة والارة البدنّیػػػػهػػػػا كالكّفػػػػنّ أالصػػػحیح 
 جازة الورثة. ؼ إخراجها مف الزائد عمیه عمى إته تخرج مف الثمث، ویتوقّ وصیّ 





 كتاب الصید والذباحػة 

 كتاب الصي  لالذ اهلٌ

ل: فً الصي   الفصل اّل 

 الفصل الثانً: فً الذ اهٌ لالنهل

ً   فً طلق تم  ك: تكميل  الهيلان اللهش

 





 باحـةيد والذالص ابتك

 ر أكػػؿ الحیػػواف مػػف دوف تذكیتػػه، وتقػػع التذكیػػة بالصػػید والػػذبح والنحػػ یجػػوز  ال

 ف شاء ا تعالى، وهنا فصالف: وغیرها، عمى ما سیأتي تفصیمها إ

 لوّ األ  الفصل
 في الصيد

مػف  - نػواع مػف الحیػواف، وهػي: الحیػواف الوحشػيّ ة عمػى أتقع التذكیة الصیدیّ 
 والسمؾ، والجراد، فهنا ثالثة مباحث:  -  الوحش والطیر

 لوّ المبحث األ 
 في صيد الحيوان الوحشيّ 

 حد طریقیف: بأ ذا تَـّ ما یوجب تذكیته إنّ إ صید الحیواف الوحشيّ  فّ إ
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 حكاـ االثنیف: وفیما یمي أأو بالسالح،  ا بكمب الصید،مّ إ

 الصيد بالكمب .9
مػػا كػاف بالكمػػب سػػواء  مػػف صػید الحیػػواف ومقتولػه إاّل  یحػػؿّ  ال :785مسـألة 

سػود أـ غیػر ، فمػػا یأخػذ  الكمػػب ویقتمػه بعقػػر  أـ غیػػر ، وسػواء أكػػاف أ اً وقیّ مُ أكػاف َسػ
 يّ مػػػب وجرحػػػه أأكمػػػه، فعػػػض  الك ى یحػػػؿّ كمػػػه مػػذكّ ؿ أوجرحػػه مػػػف الحیػػػواف المحّمػػػ

الكمب مف جوارح السباع  ا ما یصطاد  غیر مّ موضع مف الحیواف بمنزلة ذبحه، وأ
وغیرهػػا  لعقػػاب والباشػػؽ والصػػقر كالبػػازي وا أو مػػف جػػوارح الطیػػر  كالفهػػد والنمػػر 

ف كانػػت معمَّمػػة، نعػػـ ال یحػػؿّ  فػػال بػػأس باالصػػطیاد بهػػا بمعنػػى جعػػؿ الحیػػواف  وا 
 تذكیته بالذبح.  َـّ ثُ  ممتنع بها الممتنع غیر 

 :   یشترط في ذكاة صید الكمب ُأمور :786مسألة 
 مریف: ؽ ذلؾ بأف یكوف معمَّمًا لالصطیاد ویتحقّ أ ل:وّ األ 

غػػرا  صػػاحبه بالصػػید هػػاج أه متػػى ّنػػاسترسػػاله إذا ُأرسػػؿ، بمعنػػى أ أحــدهما:
 عمیه وانبعث إلیه. 

 فیػػه االنزجػػػار  ذا ُزجػػر، وهػػػؿ یعتبػػر انزجػػار  عػػػف الهیػػاج والػػذهاب إ ثانيهمــا:

 عػػػدـوالصػػحیح  ،ذا قػػػرب مػػف الصػػػید ووقػػع بصػػػر  عمیػػه؟ وجهػػػافى إحتّػػ بػػالزجر 
 اعتبار . 
وف مػػف ػػػػػف یكع ذلػػؾ أػػػػمالفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال  عمػػیهـ(  مشػػهور  ر ػواعتبػػ

ى یأكػػؿ منػػه شػػیئًا حتّػػ أف یمسػػؾ الصػػید وال - نػػادرًا اّل ؼ إتتخّمػػ التػػي ال -ه ػػػػعادت
 حػػػوطف كػػػاف ذلػػػؾ أوا  أیضػػػًا عػػػدـ اعتبػػػار  الصػػػحیح ولكػػػف لیػػػه صػػػاحبه، یصػػػؿ إ
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عػـ األحػوط لزومػًا أف ف یكوف معتادًا بتناوؿ دـ الصید، نبأس بأ كما ال ،استحباباً 
 یقاتؿ دونه.  یمنع وال یكوف بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه ال

صػػػطیاد، فمػػو استرسػػػؿ بنفسػػػه مػػػف دوف رسػػػاله لالأف یكػػوف صػػػید  ب  الثـــاني:
 لكونػػه غیػػر  ى منػػه القصػػد،یتمّشػػ ف الذا كػػاف صػػاحبه مّمػػ، وكػػذا إیحػػؿّ  لػػـ إرسػػاؿ

االصػػطیاد مػػف  غیػػر  مػػر رسػػمه ألأو جنػػوف أو سػػكر، أو كػػاف قػػد أ لصػػغر  ز ممّیػػ
، وهكػػذا الحػػاؿ یحػػؿّ  ه الّنػػفصػػادؼ غػػزااًل مػػثاًل فصػػاد  ف  عٍ بُ أو طػػرد َسػػ دفػػع عػػدوّ 

ف أثّػػر صػػاحبه بعػػد اال غػػرا أ َـّ ثُػػ ذا استرسػػؿ بنفسػػهفیمػػا إ غػػراء، اإلفیػػه  سترسػػاؿ وا 
 حوط لزومًا.كما إذا زاد فى َعْدو  بسببه عمى األ

استرسػؿ كفػى ذلػؾ غػرا  وأرسػمه فأ َـّ ثُػ ذا استرسؿ بنفسه فزجر  صاحبه فوقػؼوا  
ذا أ غػػزاؿ بعینػػه فصػاد غیػػر  حػّؿ، وكػػذا إذا صػػاد  رسػػمه لصػید فػي حػػّؿ مقتولػه، وا 

 ط قصد الجنس ال قصد الشخص. الشر  فّ یحاّلف ف هما نّ وصاد غیر  معه ف 
الممحػؽ بػه، فػ ذا أرسػمه  ف یكوف المرِسػؿ مسػممًا أو بحكمػه كالصػبيّ أ الثالث:

ى عمػػػى األحػػػوط ف سػػػمّ ًا وا  ذا كػػػاف كتابّیػػػى إصػػػید  حتّػػػ یحػػػؿّ  فاصػػػطاد لػػػـ كػػػافر 
بػػیف المػػؤمف والمخػػالؼ، نعػػػـ  والفػػرؽ فػػي المسػػمـ بػػیف الرجػػؿ والمػػرأة  لزومػػًا، وال

ـ ذكػرهـ فػي كتػاب ف تقػدّ مّمػ سػالـ المحكػومیف بػالكفر لإ مػیفصػید المنتح یحػؿّ  ال
 الطهارة. 

ـــع: مقتولػػػه،  یحػػػؿّ  أف یسػػػّمي عنػػػد إرسػػػاله، فمػػػو تػػػرؾ التسػػػمیة عمػػػدًا لػػػـ الراب
قػػوؿ وهػػو صػػابة یة قبػػؿ اإلكػػاف التػػرؾ نسػػیانًا، وفػػي االكتفػػاء بالتسػػم لػػو  یضػػرّ  وال

ف كاف األحوط األولى أف یس الصحیح    رساؿ.ي عند اإلمّ وا 
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ا تعػػالى مقترنػػًا بػػالتعظیـ  تیػػاف بػػذكر یكفػػي فػػي التسػػمیة اإل :787مســألة 
ف كػػػاف  د ذكػػػر بمجػػػرّ  یکتفػػػي( و)بسػػػـ ا( بػػػؿ  مثػػػؿ )ا أكبػػػر االسػػػـ الشػػػریؼ وا 

 ولى عدمه. ط األحو األ
ا إذا اسػػتند ّمػػأف یسػػتند مػػوت الحیػػواف إلػػى جػػرح الكمػػب ونحػػو ، وأ الخــامس:

 .  و أو نحو ذلؾ لـ یحؿّ دْ تعاب في العَ أو إ مف صدمة أو خنؽ لى سبب آخر إ
نػه مػف ذبحػه، بػأف ًا مػع تمكّ یدرؾ صػاحب الكمػب الصػید حّیػ أف ال السادس:

 دركه حّیًا لكف لـ یسع الزماف لذبحه. تًا أو أدركه میّ أ
تػًا دركػه میّ إذا أرسػؿ كمبػه إلػى الصػید ولحػؽ بػه فػ ف أ هنّ أص هذا الشرط مخّ ومُ 

لكػػػف لػػػـ یسػػػع صػػػابته و ًا بعػػػد إدركػػػه حّیػػػه، وكػػػذا إذا أبعػػػد إصػػػابة الكمػػػب حػػػّؿ أكمػػػ
، ى مػات لػـ یحػؿّ ذا كاف الزمػاف یسػع لذبحػه فتركػه حتّػا إمّ الزماف لذبحه فمات، وأ

ف بقػي منهزمػًا ه كػاف ممتنعػًا بػأًا لكّنػالكمػب لػه حّیػ دركه بعد عقػر وكذا الحاؿ إذا أ
ه لػػـ ًا ولكّنػػدركػػه حّیػػأ ه إذا أتبعػػه فوقػػؼ فػػ ف أدركػػه مّیتػػًا حػػّؿ، وكػػذا إذاّنػػف  یعػػدو

 ى مات لـ یحّؿ. ذا كاف یسع لذبحه فتركه حتّ ا إمّ ف لذبحه، وأایسع الزم
أدنػػػى زمػػػاف یػػػدرؾ فیػػػه ذبػػػح الصػػػید أف یجػػػد  تطػػػرؼ عینػػػه أو  :788مســـألة 

سػػػع لذبحػػػه دركػػػه كػػػذلؾ والزمػػػاف متّ ه إذا أّنػػػأو یػػػد  ف ؾ ذنبػػػه و یتحػػػرّ تػػػركض رجمػػػه أ
 بذبحه.  إاّل  یحؿّ  لـ

ه سػػع لذبحػػه ولكّنػػًا والوقػػت متّ درؾ مرسػػؿ الكمػػب الصػػید حّیػػإذا أ :789مســألة 
ج ونحػػو  عمػػػى الػػػنه یف ورفػػع الحائػػػؿ مػػف شػػػعر ماتػػه مػػػف سػػّؿ السػػػكّ اشػػتغؿ عنػػػه بمقدّ 

ا إذا ػد اخلػػة كمػػػى فقػػلػػح إػػػػد تركػػه الذبػػػػالمتعػػارؼ فمػػات قبػػؿ ذبحػػه حػػّؿ، وأّمػػا إذا استن
 یحػؿّ  وقػت ومػات الصػید قبػؿ ذبحػه لػـاؽ الى ضػحتّ  - مثالً  - یفكّ ػد  السػف عنػیك لـ
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زهػؽ روحػه قتمػه الكمػب وأ فْ عمى األحوط لزومًا، نعـ إذا تركه حینئػٍذ عمػى حالػه إلػى أ
 بعقر  حّؿ أكمه. 

المبػػادرة إلػػى الصػػید مػػف حػػیف إرسػػاؿ الكمػػب وال مػػف  بتجػػ ال :791مســألة 
ه قفػػو عمػػى امتناعػػه، وفػػي وجػػوب المبػػادرة إلیػػه حینمػػا أذا بقػػي ه لػػه إصػػابتحػػیف إ

ب یقافػػه  حػػسَّ ة إذا أوجػػوب المبػػادرة العرفّیػػوالصػػحیح  ممتنػػع خػػالؼ، وصػػّیر  غیػػر 
ًا ولكػػػف تػػػًا أو وجػػػد  حّیػػػوجػػػد  میّ  َـّ ثُػػػ لیػػػه حینػػػذاؾإ یبػػػادر  وعػػػدـ امتناعػػػه، فمػػػو لػػػـ

 .  لیه لـ یحؿّ اف لذبحه بسبب توانیه في الوصوؿ إسع الزمیتّ  ال
ذا عمػـ بعػدـ ذلػؾ ولػو ا إّمػحػه، أفي المسارعة إلیػه إدراؾ ذب فّ أ ذا احتمؿهذا إ

یدركػػػه إاّل بعػػػد موتػػػه بجػػػرح الكمػػػب لػػػه فػػػال  د المسػػػافة عمػػػى نحػػػو الْعػػػمػػف جهػػػة بُ 
كػػوف موتػػه بسػػبب  حػػراز ؼ إلیػػه، نعػػـ لػػو توّقػػإشػػكاؿ فػػي عػػدـ وجػػوب المسػػارعة إ

 جؿ ذلؾ. لـز أل لیه وتعّرؼ حالهعمى التسارع إ الكمب ال بسبب آخر  جرح
ة نجسػػػًا فیجػػػب مػػػب الصػػػید كػػػاف موضػػػع العّضػػػالك ذا عػػػّض إ :791مســـألة 
 كمه قبؿ غسمه. أ یجوز  غسمه، وال

رسػػؿ جماعػػة فػػي حػػؿِّ الصػػید وحػػدة المرسػػؿ، فػػ ذا أ بػػر ال یعت :792مســألة 
رسػؿ شػخص واحػٌد كالبػًا وحدة الكمب ف ذا أ ید ، وكذا ال یعتبر كمبًا واحدًا حؿَّ ص

د اجتمػاع الشػرائط، المتعػدّ  فػي فاصػطادت عمػى االشػتراؾ حیوانػًا حػّؿ، نعػـ یعتبػر 
ذا ـ، وكػػذا إعمػػى مػػا تقػػدّ  كمبػػیف فاصػػطادا حیوانػػًا لػػـ یحػػؿّ  رسػػؿ مسػػمـ وكػػافر فمػػو أ

دًا، أو كػاف كمػب أحػدهما معّممػًا متعمّ  خر اخ حدهما ولـ یسـّ ى أكانا مسممیف فسمّ 
اسػتند إلػى أحػدهما كمػا  ذاا إّمػدوف كمب اخخر، هذا إذا استند القتؿ إلیهما معًا، أ

فأصػػػابه یسػػػیرًا  جػػػاء  اخخػػػر  َـّ ثُػػػ شػػػرؼ عمػػػى المػػػوتذا سػػػبؽ أحػػػدهما فأثخنػػػه وأإ
ذا اج لى السابؽ اعتبر بحیث استند الموت إ تماع الشروط فػي السػابؽ ال غیػر، وا 
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قػػػي عمػػػى امتناعػػػه یوقفػػػه بػػػؿ ب عمیػػػه الالحػػػؽ بعػػػد أف أصػػػابه السػػػابؽ ولػػػـ  جهػػػزأ
 الشروط في الالحؽ.  اجتماع اعتبر  لى الالحؽ ال غیر بحیث استند موته إ

الكمػب أو  موت الصػید كػاف مسػتندًا إلػى عقػر  فّ في أ ذا شؾّ إ :793مسألة 
ة عمػى اسػتناد  إلیػه حػّؿ مػارة عرفّیػ، نعػـ إذا كانػت هنػاؾ ألـ یحػؿّ  لى سبب آخر إ

ف لـ  یحصؿ منها العمـ.  وا 
مػػا اصػػطاد   باحػػة الكمػػب، فیحػػؿّ ة الصػػید إّیػػفػػي حمّ  ال یعتبػػر  :794مســألة 

ف فعػػؿ حرامػػًا وعمیػػه أبالك جػػرة اسػػتعماله ویممكػػه هػػو دوف مالػػؾ مػػب المغصػػوب وا 
 الكمب. 

 الصيد بالسالح .1
 :   یشترط في ذكاة ما اصطید بالسالح ُأمور :795مسألة 

سػػػػمحة وغیرهػػػػا مػػػػف األ یف والخنجػػػػر ف تكػػػػوف اخلػػػػة كالسػػػػیؼ والسػػػػكّ أ ل:وّ األ 
رؽ جسػػػد الحیػػػواف، سػػػواء ا یخػػػمح والسػػػهـ والعصػػػا مّمػػػالقاطعػػػة، أو الشػػػائكة كػػػالر  

راض، وهػو كمػا قیػؿ عْ أكاف فیػه نصػؿ كالسػهـ أـ صػنع خارقػًا وشػائكًا بنفسػه كػالمِ 
ف یخػػرؽ فیمػا ال نصػػؿ فیػه أ یف، ولكػػف یعتبػر دة الطػرفخشػبة غمیظػة الوسػػط محػدّ 

ا مػا فیػه ّمػفیمػا لػو قتمػه بػالوقوع عمیػه، وأ حػؿّ ی ف الحیواف ویجرحه ولػو قمػیاًل والبد
 ف لـ یجرحه ویخرؽ بدنه. الحیواف لو قتمه وا   ذلؾ فیه فیحؿّ   یعتبر ؿ فالصْ نَ 

ات ف یكػػوف النصػػؿ مػػف الحدیػػد ومػػف غیػػر  مػػف الفمػػزّ أ یجػػوز  :796مســألة 
الحیػػػػواف المقتػػػوؿ بالسػػػػیؼ أو الػػػػرمح  وغیرهػػػا، فیحػػػػؿّ  ر فْ ة والُصػػػػكالػػػذهب والفّضػػػػ

 المصنوعیف منها. 
ة والشػػبكة َعػػمَ قْ د والمِ الصػػید المقتػػوؿ بالحجػػارة والعمػػو  یحػػؿّ  ال :797مســألة 
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ػػ ي لیسػػت بقاطعػػة وال شػػائكة، نعػػـ بالػػة ونحوهػػا مػػف آالت الصػػید التػػؾ والحِ رَ والشَّ
تذكیتػػه  َـّ ثُػ ممتنػع بهػا بػأس باالصػطیاد بهػا بمعنػى جعػؿ الحیػػواف الممتنػع غیػر  ال

 بالذبح. 
ا یكػػوف ود ونحوهػػا مّمػػفّ ؾ والسَّػػوْ ط والشَّػػیشػػكؿ الصػػید بػػالِمْخیَ  :798مســألة 

ا مػػػا یصػػدؽ عمیػػػه السػػالح فػػػال بػػػأس ّمػػػیصػػػدؽ عمیػػه السػػػالح عرفػػًا، وأ وال شػػائكاً 
فبالصید به و   یكف معتادًا.  لـ ا 
ف كانت الطمقة تنفذ فػي بػدف ة أو نحوها ف قیّ دُ نْ ذا اصطاد بالبُ إ :799مسألة 

ء دة مخروطػة أـ ال وسػواكمه وهو طاهر، سواء أكانت محػدّ أ الحیواف وتخرقه حؿّ 
بػأس بالصػید  مػف الرصػاص أـ مػف غیرهمػا، وعمػى هػذا فػال أكانت مف الحدید أـ

ى فػػى عرفنػػا بػػػ )الصػػ ـ( بالبنػػادؽ التػػي تكػػوف طمقاتهػػا عمػػى شػػكؿ البندقػػة وتسػػمّ 
 ها تنفذ في بدف الحیواف وتخرقه. نّ أل

ف كانػت تقتمػه بسػػبب قػة تنفػذ فػي بػدف الحیػواف وتخرقػه بػأذا لػـ تكػف الطما إّمػوأ
ة لحمػػػػه ّیػػػػرة المحرقػػػػة فیشػػػػكؿ الحكػػػػـ بحمّ ضػػػػغطها أو بسػػػػبب مػػػػا فیهػػػػا مػػػػف الحػػػػرا

 .  یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط في ذلؾ فال وطهارته
ــ ـ فػػي الصػػید مػػا تقػػدّ  ف یكػػوف الصػػائد مسػػممًا أو مػػف بحكمػػه نظیػػر أ اني:الث

 مب.بالك
ـــث: بهػػػا قبػػػؿ  فػػػي االصػػػطیاد، ویجتػػػزئالتسػػػمیة عنػػػد اسػػػتعماؿ السػػػالح  الثال

خالؿ بهػا بػأس بػاإل صػید  وال دًا لػـ یحػؿّ ّمػبها متع خؿّ إصابة الهدؼ أیضًا، ولو أ
 نسیانًا. 

ًا أو خنزیػػرًا ف یكػػوف الرمػػي بقصػػد االصػػطیاد فمػػو رمػػى هػػدفًا أو عػػدوّ أ ابــع:الر 
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 صػاب غػزاالً ، وكػذا إذا أفمػت مػف یػد  فأصاب غػزااًل مػثاًل فقتمػه لػـ یحػؿّ أو شاة فأ
 ما قصد حّؿ.  صاب غیر فقتمه، ولو رمى بقصد االصطیاد فأ

فمػػو  سػػع الوقػػت لتذكیتػػه،یتّ  ًا ولكػػف التػػًا أو یدركػػه حّیػػف یدركػػه میّ أ الخــامس:
 ى خرجػػت روحػػه لػػـ یحػػؿّ سػػعًا لذبحػػه ولػػـ یذبحػػه حتّػػًا وكػػاف الوقػػت متّ دركػػه حّیػػأ
 كمه. أ

ة فػػي قتمػػه فمػػو ف تكػػوف اخلػػة مسػػتقمّ ة الصػػید أّیػػفػػي حمّ  یعتبػػر  :811مســألة 
ي ذا رمػػا  فسػػقط الصػػید فػػ، كمػػا إآالت الصػػید لػػـ یحػػؿّ  غیػػر  شػػاركها شػػيء آخػػر 

فػي  ذا شػؾّ ا الحػاؿ فیمػا إمػریف، وكػذلػى كػال األالماء ومات وعمػـ اسػتناد المػوت إ
 ته. یّ ه ال یحكـ بحمّ نّ استناد الموت إلى الرمي بخصوصه ف 

ف كػاف إذا رمى سهمًا فأوصمته الریح إلػى الصػید فقتمػه حػّؿ وا   :811مسألة 
 صابه فقتمه. وثب فأ َـّ ثُ  رضاأل الریح لـ یصؿ، وكذا إذا أصاب السهـ ال لو

ة الصػػید بالسػػالح وحػػدة الصػػائد وال وحػػدة ّیػػفػػي حمّ  یعتبػػر  ال :812مســألة 
بػػػرمح  ر حػػد صػػػیدًا بسػػهـ وطعنػػػه آخػػالح المسػػػتعمؿ فػػي الصػػػید، فمػػو رمػػػى أالسػػ

منهمػػا، بػػػؿ إذا أرسػػؿ أحػػػد  ذا اجتمعػػت الشػػػرائط فػػي كػػػؿ  فمػػات منهمػػػا معػػًا حػػػّؿ إ
 صابه فقتؿ منهما معًا حّؿ أیضًا. بسهـ فأ آخر ما  لى حیواف فعقر  ور كمبه إ

فػي االصػطیاد واسػتند القتػؿ إلیهمػا  لكػافر ذا اشترؾ المسػمـ واإ :813مسألة 
ـ، وهكػػذا الحػػاؿ ًا وسػػّمى عمػػى مػػا تقػػدّ كتابّیػػ ف كػػاف الكػػافر یحػػّؿ الصػػید وا   معػػًا لػػـ

 قصد . فیما لو اشترؾ مف سّمى ومف لـ یسـّ، أو مف قصد االصطیاد ومف لـ ی
باحػة السػالح المسػتعمؿ فیػه، فمػو ة الصػید إفػي حّمّیػ یعتبػر  ال :814مسألة 

اصػػػػطاد حیوانػػػػًا بالسػػػػهـ المغصػػػػوب حػػػػّؿ الصػػػػید وممكػػػػه الصػػػػائد دوف صػػػػاحب 
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ؾ معصػػیة وعمیػػه دفػػع أجػػرة اسػػتعماؿ السػػالح السػػالح، ولكػػف الصػػائد ارتكػػب بػػذل
 لى صاحبه. إ

وبالسػػػالح مػػػع اجتمػػػػاع  الحیػػػواف الػػػذي یحػػػّؿ صػػػید  بالكمػػػب :815مســـألة 
أو وحػػػش، سػػػواء  طیػػػر  حیػػػواف ممتنػػػع مسػػػتوحش مػػػف مػػػة هػػػو كػػػؿّ الشػػػروط المتقدّ 
ش أو ًا فتػػػوحّ همّیػػػالػػػوحش، أـ كػػػاف أ حمػػػاـ والظبػػػي وبقػػػر صػػػؿ كالأكػػػاف كػػػذلؾ باأل

هػػػػائـ العاصػػػػي وكػػػػذلؾ الصػػػػائؿ مػػػػف الب المستعصػػػػي والبعیػػػػر  استعصػػػػى كػػػػالبقر 
سػػواء  همػيّ ة عمػػى الحیػواف األالصػیدیّ  تقػػع التذكیػة كالجػاموس الصػائؿ ونحػو ، وال

ؿ ًا فتأّهػػػػأـ كػػػػاف وحشػػػػیّ  والبقػػػػر  صػػػػؿ كالػػػػدجاج والشػػػػاة والبعیػػػػر أكػػػػاف كػػػػذلؾ باأل
وفػػػرخ  وِ دْ عمػػػى الَعػػػ ف یقػػػدر ، وكػػػذا ولػػػد الػػػوحش قبػػػؿ أمیفالمتػػػأهّ  كػػػالظبي والطیػػػر 

یػنهض فقتمهمػا حػّؿ  ف، فمو رمػى طػائرًا وفرخػه الػذي لػـقبؿ نهوضه لمطیرا الطیر 
 دوف الفرخ.  ر الطائ

 ؽ الػػذكاة باالصػػطیاد بػػیف الحیػػواف الوحشػػيّ فػػرؽ فػػي تحّقػػ ال :816مســألة 
االنتفػػػػاع  ة وجػػػػاز ذا اصػػػػطیدت صػػػػارت ذكّیػػػػ، فالسػػػػباع إـؿ لحمػػػػه والمحػػػػرّ المحّمػػػػ
ذا كػاف بالكمػب ا إّمػبالسالح، وأ ذا كاف الصیدفیه الذكاة، هذا إ دها فیما تعتبر بجم

 مقتضػػػ  یتػػرؾ مراعػػاة ؿ األكػػؿ إشػػػكاؿ فػػالّمػػمح ؽ الػػذكاة بػػه فػػػي غیػػر ففػػي تحّقػػ
 االحتیاط في ذلؾ. 

بانػػت آلػػة الصػػید كالسػػیؼ والكمػػب ونحوهمػػا عضػػوًا مػػف لػػو أ :817مســألة 
كػؿ البػاقي أ الحیػواف مثػؿ الیػد والرجػؿ كػاف العضػو المبػاف میتػة یحػـر أكمػه ویحػؿّ 

ف لػػـ ولػػو قطعػػت اخلػػة الحیػػواف نصػػفیف فػػ  مػػة،مػػع اجتمػػاع شػػرائط التذكیػػة المتقدّ 
كمتػا القطعتػیف مػع  سػع لذبحػه تحػؿّ الوقػت لػـ یتّ  فّ ًا أو أدركػه كػذلؾ إاّل أیدركه حیّ 
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سػػعًا لذبحػػه فالقطعػػة ًا وكػػاف الوقػػت متّ ذا أدركػػه حّیػػا إّمػػالشػػروط المػػذكورة، وأ ر تػوفّ 
لرقبػة طػاهرة وحػالؿ فیمػا مة والقطعة التي فیهػا الػرأس واالفاقدة لمرأس والرقبة محرّ 

 شرعًا.  ر ج المقرّ ذا ذبح عمى النهإ
ا ـ الحیػػواف قطعتػػیف بالحبالػػة أو الحجػػارة ونحوهمػػا مّمػػلػػو قّسػػ :818مســألة 

ا القطعػػة التػػي فیهػػا ّمػػالقطعػػة الفاقػػدة لمػػرأس والرقبػػة وأ بػػه الصػػید حرمػػت تحػػؿّ  ال
وط المعتبػرة ًا وذبحػه مػع الشػر دركه حّیػس والرقبة فهي طاهرة وحالؿ فیما إذا أالرأ
   یضًا. حرمت هي أاّل وا  

 تكميل
 ك الحيوان الوحشيّ في طرق تممّ 

حػػػػد الحیػػػػواف الممتنػػػػع باألصػػػػؿ طیػػػػرًا كػػػػاف أـ غیػػػػر  بأ یممػػػػؾ :819مســــألة 
 الطرؽ التالیة:

 ذا قبض عمى رجمه أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها. أخذ ، كما إ .1
لشػػرؾ والشػػبكة ونحوهػػا وقوعػػه فػػي آلػػة معتػػادة لالصػػطیاد بهػػا كالحبالػػة وا .2

 ا لذلؾ. ذا نصبهإ
ذا ممتنػع، كمػا إ صػید بحیػث یصػّیر  غیػر رمیه بسػهـ أو غیػر  مػف آالت ال .3

عػف الطیػراف سػواء أكانػت اخلػػة  جناحػه فعجػز  أو كسػر  وِ دْ عػف الَعػ جرحػه فعجػز 
ـ أـ مػػػػػف غیرهػػػػػا كالحجػػػػػارة مػػػػػة لمصػػػػػید كالسػػػػػهـ والكمػػػػػب المعمَّػػػػػمػػػػػف اخالت المحمّ 

 والشاهیف وغیرها.  والخشب والفهد والباز 
ثبػػات الحیػػػواف مػػػا جعػػؿ وسػػػیمة إل یمحػػػؽ بآلػػة االصػػػطیاد كػػؿّ  :811مســألة 
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جػػراء خػػاذ أرض وا  حفیػػرة فػػي طریقػػه لیقػػع فیهػػا، أو باتّ  وزواؿ امتناعػػه، ولػػو بحفػػر 
ف لیثػب ؿ فیها، أو وضع سفینة فػي موضػع معػیّ مة فیتوحّ حَ ُمو  ها لتصیر الماء عمی

فیػػه  لػػدخوؿ الطیػػور  اد عػػدوا   فیهػػا السػػمؾ، أو وضػػع الحبػػوب فػػي بیػػت أو نحػػو 
ؽ أو نحػػػو  عمػػػى وجػػػه لػػػى مضػػػییمكنهػػػا الخػػػروج منػػػه، أو طردهػػػا إ عمػػػى نحػػػو ال

اخالت  ونحػػػو ذلػػػؾ مػػػف طػػػرؽ االصػػػطیاد بغیػػػر  یمكنهػػػا الفػػػرار  فیػػػه وال تنحصػػػر 
 التي یعتاد االصطیاد بها. 

كػػه، وكػػذا لػػو توّحػػؿ تممّ  ف قصػػدفػػي دار  وا   ش الطیػػر ؽ بهػػا مػػا لػػو عّشػػیمحػػ وال
 یممكهػا مػا لػـ ُیِعػدَّ  ه الّنػوحمة، أو وثبػت سػمكة إلػى سػفینته ف رضه المُ حیواف في أ

أو الحیػواف أو السػمكة  یػر خػذ الطبأ السفینة لذلؾ، فمو قاـ شػخص آخػر رض و األ
ف عصى في دخوؿ دار  أو أرضه أو سفینته بغیر   ذنه. إ ممكه، وا 

 ا یمحقهػامػة ومػفي حصوؿ الممؾ بالطرؽ الثالثػة المتقدّ  یعتبر  :811مسألة 
بقصػد الممػؾ لػـ یممكػه، وكػذا إذا  كوف الصائد قاصدًا لمممؾ، فمػو أخػذ الحیػواف ال

ى ذا رمػؾ لـ یممؾ ما یثب فیهػا، وهكػذا إبقصد االصطیاد والتممّ  نصب الشبكة ال
 ِمیَّة. ؾ لـ یممؾ الرَّ بقصد االصطیاد والتممّ  ال عبثًا أو هدفًا أو لغرض آخر 

بػػه مػػف غیػػر   عیػػا  فوقػػؼ كػػاف أحػػؽّ واف فأإذا سػػعى خمػػؼ حیػػ :812مســألة 
إلػى أخػذ  قبػػؿ ذلػؾ لػـ یممكػػه، نعػـ لػػو  الغیػػر  یممكػه إاّل باألخػػذ، فمػو بػادر  ف لػـوا  

 خذ  غیر  ممكه. أعرض عف أخذ  فأ
ذا وقػػػع حیػػػواف فػػػي شػػػبكة منصػػػوبة لالصػػػطیاد ولػػػـ تمسػػػكه إ :813مســـألة 

ذا أخػػػذ الشػػػبكة إا تػػػه فانفمػػػت منهػػػا لػػػـ یممكػػػه ناصػػػبها، وكػػػذالشػػػبكة لضػػػعفها وقوّ 
لصػػاحبها فیػػه فمػػو  ف یضػػعؼ امتناعػػه بػػذلؾ لػػـ یكػػف حػػؽّ بهػػا مػػف دوف أ وانفمػػت
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 لى مالكها. الشبكة إ صاد  غیر  ممكه وردّ 
تحامػػػػؿ طػػػػائرًا أو عادیػػػػًا بحیػػػػث  هصػػػػابه لكّنػػػػاذا رمػػػػى الصػػػػید فأ :814مســــألة 

بػه مػف غیػر  إاّل  حػؽّ ه یكػوف أسػراع لػـ یممكػه ولكّنػباع واإلتباإل عمیه إاّل  یكف یقدر  لـ
 ف یعرض عنه. أ

بػػأف أثبتػػا   إذا رمػػى اثنػػاف صػػیدًا دفعػػة فػػ ف تسػػاویا فػػي األثػػر  :815مســألة 
ذا كػػاف أحػػدهما جارحػػًا واخخػػر  مثبتػػًا وموقفػػًا لػػه فػػاألحوط لهمػػا  معػػًا فهػػو لهمػػا، وا 

ذا كاف تدریجًا كاف األ  به مطمقًا.  حؽّ ؿ أوّ التصالح بشأنه، وا 
مبػػػًا أو خنزیػػػرًا فقتمػػػػه دًا حػػػالاًل باعتقػػػاد كونػػػػه كذا رمػػػى صػػػػیإ :816مســـألة 

 .  یحؿّ  یممكه ولـ لـ
ة ذا رمػػى صػػیدًا فجرحػػه لكػػف لػػـ یخرجػػه عػػف االمتنػػاع بػػالمرّ إ :817مســألة 
 ف كػػاف هػػو أحػػؽّ ألخػذ  إاّل بػػ ذف صػػاحبها وا   لػػه دخػػوؿ الػػدار  یجػػز  فػدخؿ دارًا لػػـ

 مي عنػه. عراض الرالـ یممكه إاّل مع إ به، ولو أخذ  صاحب الدار 
ش فیػػػػه الحمػػػػاـ فیصػػػػطادها ذا صػػػػنع برجػػػػًا فػػػػي دار  لتعّشػػػػإ :818مســــألة 

ف غیػػػر  مػػػا لػػػـ تتركػػػه بػػػالمّرة، بهػػػا مػػػ حػػػؽّ ه یكػػػوف أیممكهػػػا ولكّنػػػ شػػػت فیػػػه لػػػـفعشّ 
 ذنه، ولو فعؿ لـ یممكها. لغیر  أخذها أو اصطیادها مف دوف إ یجوز  فال

خػذ  ذ أمیرهػا، فمػف أالممموكػة أخػ ؾ النحػؿ غیػر یكفي فػي تمّمػ :819مسألة 
 سػػیر ا تمػػا تتبعػػه مػػف النحػػؿ مّمػػ كػػه ممكػػه وممػػؾ كػػؿّ مػػف الجبػػاؿ مػػثاًل وقصػػد تممّ 

 وتخرج منه بدخوله وخروجه.  فّ بسیر  وتقؼ بوقوفه وتدخؿ الكِ 
 َـّ ثُػػ ثبتتػػهفمػػت مػػف یػػد  أو وقػػع فػػي شػػبكة وأأ َـّ ثُػػ خػػذ حیوانػػاً إذا أ :821مســألة 

بػػرئ مػػػف الجػػػرح الػػذي أصػػػابه فعػػػاد  َـّ ثُػػػ اً انفمػػت منهػػػا أو رمػػا  فجرحػػػه جرحػػػًا مثبتػػ
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فػػي ممكػه بحیػػث لػػو اصػػطاد   ّوؿ فهػػؿ یخػرج بػػذلؾ مػػف ممكػه أـ یبقػػىممتنعػًا كػػاأل
نعػـ  ؿ،وّ األ والصػحیح هػو ،وجهػافلػى مالكػه؟ یممكه ووجػب عمیػه دفعػه إ غیر  لـ

ف یسػػتعید انفمػػت مػػف یػػد  أو مػػف شػػبكته أو بػػرئ مػػف جرحػػه ولكػػف مػػف دوف ألػػو 
 كه.ممفي  قيبتماـ امتناعه 

ه إذا ّنػػػو شػػػبكته بعػػػد اصػػػطیاد  ف طمػػػؽ الحیػػػواف مػػػف یػػػد  أوهكػػػذا الحػػػاؿ لػػػو أ
ر  اصػطیاد  ویممكػه بػذلؾ ولػیس لغیػ ؿ خرج عف ممكه فیجوز وّ استعاد امتناعه األ

بعػد جرحػه بجراحػة طمقػه هذ  الصورة كما لػو أ ا في غیر مّ الرجوع عمیه، وأؿ وّ لإ
احه المػانع مػف طیرانػه فػ ف لػـ یقصػد اإلعػراض جن عد كسر و بأ وِ دْ تمنعه مف العَ 

ف قصػد  ي عدـ خروجه عف ممكه فالشكاؿ فعنه فال إ یممكه غیػر  باصػطیاد ، وا 
 كػػػػهبػػػػاح تممّ ذا أ، نعػػػػـ إد ذلػػػػؾ أیضػػػػاً یخػػػػرج عػػػػف ممكػػػػه بمجػػػػرّ  لػػػػـعػػػػراض عنػػػػه اإل

لػى الثػاني بعػد مػا ؿ الرجػوع إوّ كػه ممكػه ولػیس لػإلػى تممّ شػخص إ لآخریف فبػادر 
 كه. تممّ 

الصػػػائد یممػػػؾ الصػػػید باالصػػػطیاد مػػػع قصػػػد  فّ قػػػد عرفػػػت أ :821مســـألة 
فػي  ذا شػؾّ ه، وا  قػًا لحّقػوال متعمّ  مممػوؾ لمغیػر  صػؿ غیػر ه إذا كػاف مباحػًا باألكتممّ 

التػػي هػػي  یػػد الغیػػر  ثػػار آالثػػاني ك مػػارة عمػػىؿ إاّل إذا كانػػت أوّ ذلػػؾ بنػػى عمػػى األ
ه أو حبػػؿ مشػػدود فػػي رجمػػه مػػف ذنػػط فػػي أُ رْ ة كطػػوؽ فػػي عنقػػه أو قُػػمػػارة الممكّیػػأ

 ته عنه. دوف ما یوجب زواؿ ممكیّ 
ذا جهؿ جرى عمیػه حكػـ ذا عمـ كوف الصید ممموكًا وجب ردّ وا     إلى مالكه، وا 

اّل جػػرى عمیػػه حكػػـ مجهػػوؿ المالػػؾ، وال رؽ فػػي ذلػػؾ فػػ المقطػػة إف كػػاف ضػػائعًا وا 
یسػػتولي عمیػػه  كػػه لمػػفتممّ  جناحیػػه جػػاز  الطػػائُر  وغیػػر ، نعػػـ إذا ممػػؾ بػػیف الطیػػر 
ف كاف األ لػه مالكػًا  فّ عمیػه فیمػا إذا عمػـ أ لحكػـ المػذكور جػراء ااسػتحبابًا إ حوطوا 
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 شكاؿ. إ ا مع معرفته فیجب رّد  إلیه بالمّ ولـ یعرفه، وأ

 المبحث الثاني
 سماكفي صيد األ

بأخػػذ  مػػف  - الػػذي بػه تحصػػؿ ذكاتػه - ؽ صػػید السػمؾیتحّقػػ :822مسـألة 
ػّیػلى خارجه حماء إداخؿ ال أو الفالػة أو غیرهػا، وفػي  ّص ًا بالیػد أو الشػبكة أو الشِّ

ًا بالید أو باخلة بعػد مػا خػرج بنفسػه أو بنضػوب المػاء حكمه أخذ  خارج الماء حیّ 
لػػؾ، فػػاذا وثػػب فػػي سػػفینة أو عمػػى األرض أو نبذتػػه األمػػواج إلػػى ذ عنػػه أو غیػػر 

ى ذا لػػـ یؤخػػذ حتّػػ، وا  اً ذكّیػػ ًا صػػار المػػاء الػػذي كػػاف فیػػه فأخػذ حّیػػ السػاحؿ أو غػػار 
ف كاف قد نظر  مات صار   لیه وهو حّي یضطرب. إ میتة وحـر أكمه وا 
 َـّ ثُػػػ ذا ضػػػرب السػػػمكة وهػػػي فػػػي المػػػاء بآلػػػة فقّسػػػمها نصػػػفیفإ :823مســـألة 

كػػػاف فیػػػه ه سػػػمكة ناقصػػػة كمػػػا لػػػو ّنػػػیف فػػػ ف صػػػدؽ عمػػػى أحػػػدهما أخرجهمػػػا حّیػػػأ
ذا لـ یصدؽ عمى أحدهما أ ه سمكة بػؿ یصػدؽ عمػى نّ الرأس حّؿ هو دوف غیر  وا 

 .  یحکـ بحّمّیتهما لـسمكة  ه شؽّ نّ منهما أ كؿ  
التسمیة في تذكیة السمؾ عنػد إخراجػه مػف المػاء أو  تبر تع ال :824مسألة 

 في صائد  اإلسالـ، فمو أخرجػه الكػافر  یعتبر  عند أخذ  بعد خروجه منه، كما ال

 ًا أـ غیر . كتابیّ ف خرج حّؿ سواء أكاف حّیًا مف الماء أو أخذ  بعد أ
ى أـ ه مػػذكّ ّنػػولػػـ یعمػـ أ ت فػػي یػػد الكػافر ذا وجػد السػػمؾ المّیػإ :825مســألة 

ف أخبػػر  ال لػػو مػػف جهػػة العمػػـ بكونػػه ف یحرزهػػا و بتذكیتػػه إاّل أ بنػػى عمػػى العػػدـ وا 
 (.  ٔٚٛتي بیانها في المسألة )مسبوقًا ب حدى أمارات التذكیة اخ
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بهػػا  خبػػر كیػػة أو أفیػػه بمػػا یناسػػب التذ ؼذا وجػػد  فػػي یػػد المسػػمـ یتصػػرّ ا إّمػػوأ
 بنى عمى ذلؾ. 

مػػػا لػػػـ تؤخػػػذ بالیػػػد،  لػػػى سػػػفینة لػػػـ تحػػػؿّ إذا وثبػػػت السػػػمكة إ :826مســـألة 
ف كػػاف غیرهمػػا، نعػػـ  اف والیممكهػػا السػػفّ  وال صػػاحب السػػفینة بػػؿ یممكهػػا آخػػذها وا 
 عمػاؿ المسػتوجبة لػذلؾلسػفینة االصػطیاد بهػا وعمػؿ بعػض األذا قصد صاحب اإ
ذا وضػعها فػي مجتمػػع السػمؾ وضػرب المػاء بنحػػو یوجػب وثػوب السػػمؾ إ كمػا -

ًا فػي صػیرورتها ذكّیػًة ودخولهػا فػي خراجها مف الماء حیّ كاف ذلؾ بمنزلة إ - فیها
 ممكه. 

خرجهػا مػػف أ َـّ ثُػ ذا وضػع شػبكة فػي المػاء فػػدخؿ فیهػا السػمؾإ :827مسـألة 
 ه. تیّ حمّ ب یحکـه أو بعضه تًا كمّ الماء ووجد ما فیها میّ 

ذا نصب شػبكة أو صػنع حظیػرة فػي المػاء الصػطیاد السػمؾ إ :828مسألة 
 أو غیػػر  فمػػات بعػػػد نضػػوب المػػاء صػػػار  نضػػػب المػػاء بسػػبب الجػػػزر  َـّ ثُػػ فػػدخمها

المػػاء فهػػؿ هػػو حػػالؿ أـ ال؟ قػػوالف،  ذا مػػات قبػػؿ نضػػوبا إّمػػًا وحػػّؿ أكمػػه، وأذكّیػػ
 ة. یّ الحمّ  والصحیح هو

لػى المػاء مربوطػًا أو أعاد  إ َـّ ثُ  اً الماء حیّ ذا أخرج السمؾ مف إ :829مسألة 
ذا أحرمتػػػهب ُحِکػػـَ  مربػػوط فمػػػات فیػػه غیػػر   فّ فػػػي أ تػػًا وشػػؾّ وجػػػد  میّ  َـّ ثُػػ خرجػػه، وا 

خػراج أو المػوت بحرمتػه سػواء عمػـ تػاریخ اإل ـَ ِكػخراجه أو بعد  حُ موته كاف قبؿ إ
 أـ جهؿ التاریخاف. 

لػػػى المػػػاء وخػػػاؼ سػػػمؾ إاؾ إلػػػى إرجػػػاع الالسػػػمّ   ذا اضػػػطرّ إ :831مســـألة 
 یرجعه الیه.  َـّ ثُ  ى یموت أو یقتمه بضرب أو غیر حتّ  موته فیه فمینتظر 



ى بػػػ ذا طفػػا السػػمؾ عمػػى وجػػه المػػاء بسػػبب ابتالعػػه مػػا یسػػمّ إ :831مســألة 
ف ا یوجػػب عجػػز  عػػف السػػباحة فػػ ذلػػؾ مّمػػ حیػػواف لػػه أو غیػػر  )الزهػػر( أو عػػّض 

. ف مًا وحّؿ أكمه وا  ذكیّ  ًا صار أخذ حیّ   ات قبؿ ذلؾ حـر
فػػي المػػاء ال بقصػػد اصػػطیاد السػػػمؾ  نسػػاف الزهػػر إذا ألقػػى إ :832مســألة 

ا لغیر  أخذ  ف ف أخػذ  ممكػه، وأّمػ فیه فیجوز  فابتمعه السمؾ وطفا لـ یثبت له حؽّ 
ة فػػي السػػمؾ الطػػافي فمػػیس لغیػػر  ولوّیػػاأل ثبػػت لػػه حػػؽّ لقػػا  بقصػػد االصػػطیاد أذا إ

نػة أو بعضػًا ف یقصػد سػمكة معیّ رؽ فػي ذلػؾ بػیف أفػ أف یأخذ  مف دوف إذنػه، وال
عػػػف  ة أو بسػػػهـ أو طعنهػػػا بػػػرمح فعجػػػزتف، ولػػػو رمػػػى سػػػمكة بالبندقّیػػمعػػػیّ  غیػػر 

 ممكًا لمرامي والطاعف.  تالسباحة وطفت عمى وجه الماء صار 
ًا أو خػرج مػف المػاء حّیػبعػد مػا أ - ة السػمؾّیػفػي حمّ  یعتبػر  ال :833مسألة 

 ف یموت خارج الماء بنفسه، فمو مػات بػالتقطیع أو بشػؽّ أ - ًا بعد خروجهخذ حیّ أ
ت حػػّؿ فمػػا ًا فػػي النػػار بطنػػه أو بالضػػرب عمػػى رأسػػه حػػّؿ أیضػػًا، بػػؿ لػػو شػػوا  حّیػػ

 ًا. بمعه حیّ  الموت في حّمه فیحؿّ   یعتبر البؿ  ،أكمه
 ًا فقطػػع منػػه قطعػػة وهػػو حػػيّ ذا أخػػرج السػػمؾ مػػف المػػاء حّیػػإ :834مســألة 

 اء فمات فیه حّمت القطعة المبانة منه وحـر الباقي. لقى الباقي في الموأ
ًا فمػات خػػارج خػػرج حّیػأ َـّ ثُػ خراجػهقطعػت منػه قطعػة وهػػو فػي المػاء قبػػؿ إذا وا  

 الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحّؿ الباقي. 
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 المبحث الثالث
 رادفي صيد الج  

ًا، سػواء خػذ  حّیػهػو أ - الػذي بػه تكػوف ذكاتػه - رادصػید الَجػ :835مسألة 
. أكاف األخذ بالید أـ باخلة، فما مات قبؿ أ  خذ  حـر

 في السمؾ.   سالـ اخخذ كما مرّ إفي تذكیته التسمیة، وال  یعتبر  وال
دي یػد  ْجػتُ  ًا، والما لػـ یعمػـ بأخػذ  حّیػ لـ یحؿّ  تًا في ید الكافر نعـ لو وجد  میّ 

 ؾ. ـ في السمذلؾ كما تقدّ  حراز إخبار  في إ وال
 ى بػػػػبػػالطیراف وهػػػو المسػػمّ  مػػػف الجػػراد مػػا لػػػـ یسػػتقؿّ  ال یحػػؿّ  :836مســألة 

 (.  )الدَّب ٰ 
راد ا فأحرقػت مػا فیهػا مػف الَجػونحوهػ ةٍ َمػجَ فػي َأ لػو وقعػت نػار  :837مسألة 

ف یحػػػؿّ  لػػـ ف ، نعػػػـ لػػػو شػػواها أو طبخهػػػا بعػػػد مػػػا أخػػػذت قبػػػؿ أؽرِ ْحػػػقصػػػد  المُ  وا 
 - آلػة صػید الجػراد ه لو فػرض كػوف النػار نّ في السمؾ، كما أ  تموت حّؿ كما مرّ 

جهػػػا لػػػذلؾ جّ فأ - نفسػػػها فیهػػػااجتمعػػػت مػػػف األطػػػراؼ وألقػػػت بأ جهػػػاجّ أبحیػػػث لػػػو 
لكونهػػا حینئػػٍذ  ة مػػا احترقػػت بهػػا مػػف الجػػراد،ّیػػحمّ ب یحکػػـفاجتمعػػت واحترقػػت بهػػا 

 مف آالت الصید كالشبكة والحظیرة لمسمؾ. 

 الفصل الثاني
 في الذباحة والنحر

 :   یشترط في ذكاة الذبیحة ُأمور :838مسألة 
 د منه. ف یكوف الذابح مسممًا أو مف بحكمه كالمتولّ أ ل:وّ األ 
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ف سػػّمى عمػػػى  ى الكتػػابيّ مشػػركًا كػػػاف أو غیػػر  حتّػػ ذبیحػػة الكافػػػر  تحػػؿّ  فػػال وا 
ذبیحػػة جمیػػع فػػرؽ المسػػممیف عػػدا  یمػػاف فتحػػؿّ یشػػترط فیػػه اإل ، واللزومػػاً  األحػػوط
 ذكرهـ في كتاب الطهارة.   ف مرّ ممّ  یف بالكفر سالـ المحكومیف لإالمنتحم

 فتحػػؿّ  ذلػػؾ، الػػذكورة وال البمػػوغ وال غیػػر  یشػػترط فػػي الػػذابح ال :839مســألة 
غمػػػػػؼ ة، وكػػػػػذا األعمػػػػػى واألحسػػػػػف التذكیػػػػػإذا أ ز الممّیػػػػػ ذبیحػػػػػة المػػػػػرأة والصػػػػػبيّ 

ف كػارَ ْكػذبیحػة المُ  والجنب والحائض والفاسؽ وولد الزنا، كما تحػؿّ  والخصيّ  ف   وا 
 .  حػؽّ  كراهه بغیر إ

ف منػه مكػاف، فمػو ذبػح بغیػر  مػع الػتمكّ أف یكوف الذبح بالحدیػد مػع اإل الثاني:
ة والنحػػػاس والػػػذهب والفّضػػػ ف كػػػاف مػػػف المعػػػادف المنطبعػػػة كالصػػػفر وا   یحػػػؿّ  لػػػـ

 رها.والرصاص وغی
ف لػـ تكػف هنػاؾ  الػذبح بكػؿّ  ذا لػـ یوجػد الحدیػد جػاز نعـ إ مػا یقطػع األوداج وا 

  كػػالخوؼ مػػف تمػػؼ الحیػػواف بالتػػأخیر - لػػى االسػػتعجاؿ فػػي الػػذبحو إضػرورة تػػدع
 ة والزجاجة وغیرها. فرؽ في ذلؾ بیف القصب والمیطة والحجارة الحادّ  وال -

الحدیػػػد إشػػػػكاؿ  ر مػػػػع عػػػدـ تػػػوفّ   حتّػػػ والظفػػػر  الػػػػذبح بالسػػػفّ  نعػػػـ فػػػي جػػػواز 
ا یقطػع األوداج ولػو ؿ ونحػو  مّمػَجػنْ الػذبح اختیػارًا بالمِ  ز ویجو یترؾ،  حتیاط الواال

ف كاف األ  عمى حاؿ الضرورة.  االقتصار استحبابًا حوط بصعوبة وا 
سػػتیؿ( )اإل ى بػػػالػػذبح بالحدیػػد المخمػػوط بػػالكروـ المسػػمّ  جػػواز  :841مســألة 

یتػرؾ  فػالروـ، بػالكُ  منػه الػذبح بالحدیػد المطمػيّ  الً اشػكإ شد  عف إشكاؿ، وأیخمو  ال
 ـ مػػف ذبػػح بهمػػا عػػف نسػػیاف أو جهػػؿ لعػػذر مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط فیهمػػا، نعػػ

 فیه حّمت ذبیحته. 
وداج، فمػو وقػع السػكیف مػف یػد أحػد عمػى مػذبح قصػد الػذبح بفػري األ الثالث:
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صػابها، وكػذا لػو كػاف قػد قصػد بتحریػؾ ى حیف أمّ ف سوا   الحیواف فقطعها لـ یحؿّ 
ًا أو عضػػاء أو كػػاف سػػكرانالػػذبح فقطػػع األ غیػػر  ذبح شػػیئًا آخػػر یف عمػػى المػػالسػػكّ 

والمجنػػوف  بيّ ا الصػػّمػػزیف، وأممّیػػ ًا أو مجنونػػًا غیػػر مغمػػى عمیػػه أو نائمػػًا أو صػػبیّ 
 بذبحهما.  زاف فیجتزئالممیّ 

االسػتقباؿ عالمػًا ب ف أخػؿّ االستقباؿ بالذبیحة حاؿ الػذبح إلػى القبمػة، فػ  :الرابع
 -  ولػو عػف تقصػیر - العتقػاد عػدـ االشػتراطف كػاف نسػیانًا أو عامدًا حرمػت، وا  

ف هػػػا القبمػػػة فتبػػػیّ نّ ههػػػا إلػػػى جهػػػة معتقػػػدًا أأو خطػػػًأ منػػػه فػػػي جهػػػة القبمػػػة بػػػأف وجّ 
ف مػػػف ذا لػػػـ یعػػػرؼ القبمػػػة أو لػػػـ یػػػتمكّ تحػػػـر فػػػي جمیػػػع ذلػػػؾ، وكػػػذا إ الخػػػالؼ لػػػـ
لػى تػذكیتها كػالحیواف المستعصػي إ  واضػطرّ  لیها ولو باالستعانة بػالغیر توجیهها إ
 ونحو .  ي في البئر أو المتردّ 

لػػى جهػػة ؿ بهػػا إذا خػػاؼ مػػوت الذبیحػػة لػػو اشػػتغؿ باالسػػتقباإ :841مســألة 
 .  یمـز ـل القبمة 

 ف كاف ذلػؾ أحػوطفي الذبح استقباؿ الذابح نفسه وا   ال یشترط :842مسألة 
 .  استحباباً 

ذا كػػػاف قائمػػػًا أو قاعػػػدًا بمػػػا ؽ اسػػػتقباؿ الحیػػػواف فیمػػػا إیتحّقػػػ :843مســـألة 
ا إذا كػػاف مضػػطجعًا ّمػػي الحػػالتیف، وأؽ بػػه اسػػتقباؿ اإلنسػػاف حػػاؿ الصػػالة فػػیتحّقػػ

اسػػػتقباؿ  یعتبػػػر  والػػػبطف وال ؽ باسػػػتقباؿ المنحػػػر فیتحّقػػػ یسػػػر عمػػػى األیمػػػف أو األ
 الوجه والیدیف والرجمیف.

صػػاًل بػػه عرفػػًا، تسػػمیة الػذابح عمیهػػا حػػیف الشػػروع فػي الػػذبح أو متّ  الخــامس:
مات عنػػػد مقػػػدّ  تیػػاف بهػػػایجػػػزئ اإل میهػػػا، كمػػػا الالػػذابح ع تسػػػمیة غیػػػر  یجػػػزئ فػػال

ف كػػاف نسػػیانًا لػػـ خػػؿّ الػػذبح كػػربط المػػذبوح، ولػػو أ تحػػـر  بالتسػػمیة عمػػدًا حرمػػت وا 
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 الحرمة.  ثبتتتیاف بها عند الذكر، ولو تركها جهاًل بالحكـ واألحوط األولى اإل
بعنواف كونها عمػى  في التسمیة وقوعها بهذا القصد أي ر یعتب :844مسألة 

الصػػادرة لغػػرض آخػػر،  ة أوفاقّیػػتّ ئ التسػػمیة االتجػػز  الذبیحػػة مػػف جهػػة الػػذبح فػػال
ذا ذبػػح غیػػػر  إ وجوبهػػا فػػي الػػذبح فیجػػوز ف یعتقػػد یكػػوف الػػذابح مّمػػ أف یعتبػػر  وال

 كاف قد سّمى. 
خػػرس، وتسػػمیته تحریػػؾ لسػػانه وشػػفتیه تشػػبیهًا ذبػػح األ یجػػوز  :845مســألة 
مػػػف  ـّ صػػػ، هػػػذا فػػػي األخػػػرس األصػػػبع إلیػػػهاإلشػػػارة باإل ظ بهػػػا مػػػع ضػػػـّ بمػػف یػػػتمفّ 

مػػػا  هػػػا فیػػػأتي بػػػه عمػػػى قػػػدر لػػػى لفظلعػػػارض مػػػع التفاتػػػه إ خػػػرساألا ّمػػػؿ، وأوّ األ
إلیػػه صػػبعه ب  لسػػانه وشػػفتیه حػػیف إخطػػار  بقمبػػه وأشػػار  ؾحػػرّ  ف عجػػز یمكنػػه، فػػ 

اّل فبػػأذا تمّكػػعمػػى نحػػو یناسػػب تمثیػػؿ لفظهػػا إ ّي وجػػه ف منهػػا عمػػى هػػذا النحػػو وا 
 ممكف. 

ف یكػػػوف فػػػي ضػػػمف ة وأة خاّصػػػیفّیػػػفػػػي التسػػػمیة ك یعتبػػػر  ال :846مســـألة 
ف یقػػػوؿ: اسػػػـ ا وحػػػد  عمیهػػػا، فیكفػػػي أ ذكػػر عمػػػى صػػػدؽ  البسػػممة، بػػػؿ المػػػدار 

ي ونحػػػو ذلػػػؾ، وفػػػػ ا( ال إلػػػه إاّل ( أو )الحمػػػد ( أو )  أكبػػػرا)بسػػػـ ا( أو )
صػفة  عمػى ًا دااّلً بػه كالمػًا تاّمػ یقرف بما یصیر  فمف دوف أ االكتفاء بمفظة )ا(

 إلػػػػى سػػػػائر  ي مػػػػف لفظػػػػة )ا(، وكػػػػذلؾ التعػػػػدّ اؿ أو ثنػػػػاء أو تمجیػػػػد خػػػػالؼكمػػػػ

لػػى مػػا یػػرادؼ ي إف والػػرحیـ والخػػالؽ وغیرهػػا، وكػػذا التعػػدّ سػػمائه الحسػػنى كػػالرحمٰ أ
 االكتفاء في الجمیع.  والصحیح هوالمغات،  هذ  المفظة المباركة في سائر 

رى الطعػػػاـ، ( وهػػػو مجػػػءيقطػػػع األعضػػػاء األربعػػػة، وهػػػي: )المػػػر  الســـادس:
ف رقػػػاجػػاف( وهمػػػا عِ دَ ، و)الوَ ءيه فػػوؽ المػػػر و)الحمقػػوـ( وهػػػو مجػػرى الػػػنفس ومحّمػػػ
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ها مػػف دوف قطػع إشػػكاؿ ، وفػػي االجتػزاء بشػقّ ءيغمیظػاف محیطػاف بػػالحمقوـ والمػر 
یتػػػػرؾ مراعػػػػاة مقتضػػػػ   فػػػػال شػػػػكاؿ فػػػػي االجتػػػػزاء بقطػػػػع الحمقػػػػوـ وحػػػػد وكػػػػذا اإل

 .  االحتیاط فیهما
ة زَ رَ ربعػػة یػػالـز بقػػاء الَخػػاألعضػػاء األطػػع تمػػاـ ق فّ أ الظػػاهر  :847مســألة 

ة( فػػػي العنػػػؽ، فمػػػو بقػػػي شػػيء منهػػػا فػػػي الجسػػػد لػػػـ زَ وْ اة فػػػي عرفنػػػا بػػػػ )الَجػػالمسػػمّ 
أف یكػػػوف قطػػػع األعضػػػاء فػػػي أعمػػػى الرقبػػػة بػػػؿ  یعتبػػػر  ؽ قطػػػع تمامهػػػا، والیتحّقػػػ

 سفمها. أف یكوف في وسطها أو مف أ یجوز 
الحیػػاة،  ف یكػػوف فػػي حػػاؿاألربعػػة أفػػي قطػػع األوداج  یعتبػػر  :848مســألة 

 قطع الباقي.  ر رسمها فمات لـ یؤثّ فمو قطع الذابح بعضها وأ
ه فصػؿ ّنػفیه التتابع، فمو قطع األوداج قبؿ زهوؽ روح الحیواف إاّل أ یعتبر  وال

ـَ ببینها بما هو خارج عف المتعارؼ المعتاد   ته. یّ حمّ ُحِک
 التفػػت فػػذبحها مػػف َـّ ثُػ الجػػوزة خطػػأ الػػذابح وذبػػح مػف فػػوؽلػو أ :849مســألة 

 لحمها.  ف تموت حؿّ تحت الجوزة قبؿ أ
كػػػأف  الػػنهج الشػػرعيّ  ربعػػة عمػػى غیػػػر لػػو قطعػػػت األوداج األ :851مســألة 

ذلػػؾ  نانه أو غیػػر سػػها الػػذئب فقطعهػػا بأضػػربها شػػخص بآلػػة فانقطعػػت أو عّضػػ
اف، وكػذا أكػؿ الحیػو  صػاًل لػـ یحػؿّ شػيء مػف األوداج أ وبقیت الحیاة، فػ ف لػـ یبػؽَ 

قػًا بػالرأس أو مف الجمیػع معمّ  ذا بقي مقدار وكذلؾ إ ،شيء مف الحمقوـ ذا لـ یبؽَ إ
المػػذبح وكػػػاف  ذا كػػاف المقطػػوع غیػػػر ، نعػػػـ إلزومػػاً  حػػوطصػػاًل بالبػػدف عمػػػى األمتّ 

 ًا حّؿ أكمه بالذبح.الحیواف حیّ 
خػػروج الػػدـ المتعػػارؼ منهػػا حػػاؿ الػػذبح، فمػػو لػػـ یخػػرج منهػػا الػػدـ أو  الســابع:



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؼؿظ 

بسػػبب انجمػػاد الػػدـ فػػي عروقهػػا أو  - باالضػػافة إلػػى نوعهػػا - كػػاف الخػػارج قمػػیالً 
لػـ  - لجػرح مػثالً  - جػؿ سػبؽ نزیػؼ الذبیحػةتػه ألذا كانػت قمّ ا إمّ ، وأنحو  لـ تحؿّ 

 ذلؾ بتذكیتها.   یضرّ 
ف تطػػرؼ ة الػػذبح ولػػو حركػة یسػػیرة، بػػأؾ الذبیحػػة بعػػد تمامّیػف تتحػرّ أ الثــامن:

فػػػي حیاتهػػػا حػػػاؿ  ذا شػػػؾّ هػػػا أو تػػػركض برجمهػػػا، هػػػذا فیمػػػا إبنَ ذَ ؾ عینهػػػا أو تحػػػرّ 
اّل فال  صاًل. الحركة أ تعتبر  الذبح وا 

بانػة رأس الذبیحػة عمػدًا قبػؿ إ - لزومػاً  حػوطعمػى األ - یحـر :851مسألة 
 ؽ فػي ذلػؾ بػیف الطیػور فػر  تهػا حینئػٍذ، بػالیّ حمّ ب ُیْحَکػـُ ف كػاف منهػا وا  خروج الػروح 

یف وسػبقه ة السػكّ دّ لى ِحػإذا كانت عف غفمة أو استندت إ انةببأس باإل وغیرها، وال
صػػػابة نخاعهػػػا عمػػػدًا قبػػػؿ أف إرقبػػػة الذبیحػػػة أو  ا الحػػػاؿ فػػػي كسػػػر مػػػثاًل، وهكػػػذ

لػػػى مػػػف الرقبػػػة إ فػػػي وسػػػط الفقػػػار  بػػػیض الممتػػػدّ تمػػػوت، والنخػػػاع هػػػو الخػػػیط األ
 الذنب. 

ّؿ ف حػوا  اـ ف یكوف الذبح في المذبح مف القدّ األحوط األولى أ :852مسألة 
 َـّ ثُػػ یف عمػػى المػػذبحولػػى وضػػع السػػكّ األحػػوط األ فّ المػػذبوح مػػف القفػػا أیضػػًا، كمػػا أ

ف كػػاف یكفػػي أیضػػًا إ قطعهػػا مػػف  َـّ ثُػػ وداجیف تحػػت األدخػػاؿ السػػكّ قطػػع األوداج وا 
 فوؽ. 

حیاتهػا قبػؿ الػذبح بمعنػى  اسػتقرار یشػترط فػي حػّؿ الذبیحػة  ال :853مسألة 
مػػػا یشػػػترط حیاتهػػػا حػػػاؿ قطػػػع نّ نصػػػؼ الیػػػوـ، وا   عػػػیش مثمهػػػا الیػػػوـ أوف یإمكػػػاف أ

 ر ّسػػبطنػػه والمتك معػػاؤ  بشػػؽّ أرؼ المػػوت، فػػالمنتزع شػػ ف كانػػت عمػػىاألعضػػاء وا  

ع بعض ما بػه حیاتػه والمػذبوح مػف قفػا  بُ كؿ السَّ عظامه بالسقوط مف شاهؽ وما أ
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ة المشػرؼ عمػى المػوت إذا الباقیة أوداجػه والمضػروب بالسػیؼ أو الطمقػات النارّیػ
 الشروط السابقة.  ر لحمه مع توفّ  ف یموت یحؿّ قبؿ أ ذبح

معائػػه مقارنػػًا بطنػػه وانتػػزع أ آخػػر  خػػذ الػػذابح بالػػذبح فشػػؽّ لػػو أ :854مســألة 
ذا كػاف مقارنػًا لمػػذبح فعػؿ یزهػؽ إ لحمػه، وكػذا الحكػـ فػي كػؿّ  حػؿّ  لمػذبح فالظػاهر 

 ولكف االحتیاط أحسف. 
ًا بعػػد وقػػوع الػػذبح عمیهػػا حّیػػة لحػػـ الذبیحػػة ّیػػیشػػترط فػػي حمّ  ال :855مســألة 

وقعػػت فػػي  َـّ ثُػ یكػوف خػػروج روحهػا بػػذلؾ الػػذبح، فمػو وقػػع عمیػه الػػذبح الشػػرعيّ  فأ
ا یوجػػػب زواؿ رض مػػػف شػػػاهؽ أو نحػػػو ذلػػػؾ مّمػػػأو مػػػاء أو سػػػقطت إلػػػى األ نػػػار 

، ولػیس الحكػـ كػذلؾ فػي الصػید كمػا تقػدّ  الحیػاة لػـ ـ فتفتػرؽ التذكیػة بالصػید تحػـر
 بالذبح مف هذ  الجهة. عف التذكیة  المذكور 

نػػػیف عمػػػى وقػػػوع الػػػذبح مػػف اث حػػػاد الػػػذابح فیجػػوز اتّ  یعتبػػر  ال :856مســـألة 
ف بیدیهما ویػذبحا معػًا، أو یقطػع أحػدهما یف یأخذا السكّ سبیؿ االشتراؾ مقترنیف بأ

و عمػػى وجػػه التػػدریج بػػأف یقطػػع أحػػدهما البػػاقي دفعػػة أ عضػػاء واخخػػر بعػػض األ
یجتػػػزأ  البػػاقي، وتجػػػب التسػػػمیة منهمػػػا معػػػًا وال خػػػر یقطػػػع اخ َـّ ثُػػػ عضػػػاءبعػػض األ
 .  حدهمابتسمیة أ

 یجػوز  تػذكیتها بػالنحر، وال فّ اإلبػؿ مػف بػیف البهػائـ بػأ تخػتّص  :857مسألة 

أو  الشػػػاة أو البقػػػر  بػػػؿ بػػػداًل عػػػف نحرهػػػا أو نحػػػر ذلػػػؾ فػػػي غیرهػػػا، فمػػػو ذبػػػح اإل
قطػػػع األوداج هػػػا وحكػػػـ بنجاسػػػتها، نعػػػـ لػػػو نحوهمػػػا بػػػداًل عػػػف ذبحهػػػا حػػػـر لحم

ذبحهػا قبػػؿ  َـّ ثُػ الشػاة مػػثالً  نحرهػا قبػؿ زهػػوؽ روحهػا أو نحػر  َـّ ثُػػ بػؿاألربعػة مػف اإل
 ف تموت حّؿ لحمهما وحكـ بطهارتهما. أ
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یف أو غیػػر  مػػف اخالت ف یػػدخؿ اخلػػة مػػف سػػكّ أ ة النحػػر كیفّیػػ :858مســألة 
 عمػػػى الصػػػدر ، وهػػػي الموضػػػع المػػػنخفض الواقػػػع فػػػي أهػػػاتِ بَّ ة فػػػى لَ ة الحدیدّیػػػالحػػادّ 

عػػدا  -  نظائرهػػا فػػي النحػػر صػػاًل بػػالعنؽ، والشػػروط المعتبػػرة فػػي الػػذبح تعتبػػر متّ 
أف یكػوف مسػػممًا أو مػف بحكمػه وأف یكػػوف  فػػي النػاحر  فیعتبػر  - الشػرط السػادس

لػػػػى إ ًا لمنػػػػاحر، واالسػػػػتقباؿ بػػػػالمنحور مقصػػػود ف یكػػػػوف النحػػػػر بالحدیػػػػد وأ النحػػػر 
ـ، وتحػػػّرؾ روج الػػػدـ المتعػػارؼ بػػػالمعنى المتقػػدّ القبمػػة، والتسػػػمیة حػػیف النحػػػر، وخػػ

 .   في حیاته عند النحر مع الشؾّ  ة النحر بعد تمامیّ  المنحور 
ولػى ئمػة وباركػة وسػاقطة عمػى جنبهػا واألبػؿ قااإل نحر  یجوز  :859مسألة 

 نحرها قائمة. 
ه فػػي ذبػػح الحیػػواف أو نحػػر  الستعصػػائه أو لوقوعػػ ر تعػػذّ  ذاإ :861مســألة 

بحػه أو نحػر  وخیػؼ موتػه هنػاؾ ف مػف ذیػتمكّ  وضع ضیؽ عمػى نحػو الأو م بئر 
ا یجرحػػه یف أو نحوهمػػا مّمػػموضػػع الػػذكاة بػػرمح أو بسػػكّ  ف یعقػػر  فػػي غیػػر أ جػػاز 

ة االسػػتقباؿ، كمػػه وتسػػقط فیػػه شػػرطیّ وحػػّؿ أ طهػػر  ویقتمػػه، فػػ ذا مػػات بػػذلؾ العقػػر 
فػػػي فصػػػؿ  وقػػػد مػػػّر فػػػي التذكیػػػة، الشػػػروط المعتبػػػرة  سػػػائر  ر مػػػف تػػػوفّ  ُبػػػدَّ  نعػػػـ ال

 المستعصي والصائؿ بالكمب أیضًا.  عقر  الصید جواز 
مػات ف ّمػه بػدوف تذكیػة فػ ذا ماتػت أُ ذكاة الجنیف ذكػاة أّمػه، فػ  :861مسألة 

ا إذا ّمػػتذكیػػة، وأ ًا فمػػات بػػالخػػرج منهػػا حّیػػهػػو فػػي جوفهػػا حػػـر أكمػػه، وكػػذا إذا أُ 
ذا ذّكیت أُ خرج حیّ أُ  ذا أُ ت في جّمه فماًا فذّكي حّؿ أكمه، وا  خػرج وفهػا حػّؿ أكمػه، وا 

. أكمه وا   ف ذّكي حؿّ ًا ف حیّ   ف لـ یذّؾ حـر
سػػػع الزمػػػاف لتذكیتػػػه فمػػػات ًا ولػػػـ یتّ یػػػت ُأّمػػػه فخػػػرج حّیػػػذا ذكّ إ :862مســـألة 
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 سػػعًا ولػػـ یتّ تذكیػػة فخػػرج حّیػػ حرمتػػه، ومػػا إذا ماتػػت ُأّمػػه بػػال تذكیػػة فالصػػحیح البػػ
 حرمته.  شكاؿ فيإ الزماف لتذكیته فمات بدونها فال

خػػػراج الجنػػػیف منػػػه بطػػػف الحیػػػواف وا   لػػػى شػػػؽّ المبػػػادرة إ بتجػػػ :863مســـألة 
المتعػػارؼ فػػأّدى  ؾ زائػػدًا عمػػى المقػػدار عمػػى الوجػػه المتعػػارؼ، فمػػو تػػوانى عػػف ذلػػ

 لى موت الجنیف حـر أكمه. ذلؾ إ
الخمقػػة بػػأف  ف یكػػوف تػػاـّ شػػترط فػػي حػػّؿ الجنػػیف بػػذكاة ُأّمػػه أی :864مســألة 

الخمقػة  ف لػـ یكػف تػاـّ ولوج الروح فیه، فػ  ف فرض عدـوا    وبرأ أو أشعر  یكوف قد
اة مشػػروطة ّمػه المػػذكّ تػػًا مػف بطػػف أُ ذا خػرج میّ ة الجنػػیف إّمػػه، فحّمّیػبػذكاة أُ  یحػػؿّ  لػـ
لػػى تذكیػػة ُأّمػػه، وعػػدـ اسػػتناد موتػػه إ : تمػػاـ خمقتػػه، وعػػدـ سػػبؽ موتػػه عمػى موربػأُ 

 خراجه عمى النحو المتعارؼ. في إ التواني
 مػهكػؿ ومحرّ ؿ األفرؽ في ذكاة الجنیف بػذكاة ُأّمػه بػیف محّمػ ال :865مسألة 

 یقبؿ التذكیة.  اذا كاف ممّ إ
عنػػػد  ه یسػػػتحبّ ّنػػػ( أعمػػػیهـ  تعػػػالرضػػػواف ا )الفقهػػػاء  ذكػػػر  :866مســـألة 
حػدى رجمیػه، وتطمػؽ األُ  ذبػح الغػنـ أف خػرى ویمسػؾ صػوفه أو شػعر  تػربط یػدا  وا 

 .ى یبردحتّ 
 تعقؿ یدا  ورجال  ویطمؽ ذنبه. ف أ وعند ذبح البقر 

بطػیف اإللػى یف إلػى الػركبتیف أو إف تربط یداها مػا بػیف الخّفػأبؿ اإل وعند نحر 
ف تكػػػوف ا إذا نحػػػرت قائمػػػة فینبغػػػي أّمػػػرجالهػػػا، هػػػذا إذا نحػػػرت باركػػػة، أوتطمػػػؽ 

ى یرفػػػرؼ، ف یرسػػػؿ بعػػػد الذباحػػػة حتّػػػأ وعنػػػد ذبػػػح الطیػػػر یػػػدها الیسػػػرى معقولػػػة، 
 .   ف یذبح أو ینحرء عمى الحیواف قبؿ أعرض الما ویستحبّ 
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یوجػػػػب أذا   لحیػػػػواف عنػػػػد ذبحػػػػه أو نحػػػػر  بنحػػػػو الأف یعامػػػػؿ مػػػػع ا ویسػػػػتحبّ 
سػراع، فعػف في اإل ة، ویجدّ یف عمى المذبح بقوّ السكّ   ف یحّد الشفرة ویمرّ وتعذیبه بأ

 حسػاف فػي كػؿّ ا تعػالى شػأنه كتػب عمػیكـ اإل فّ : )إ(ى ا عمیػه وآلػهصػمّ ) النبيّ 
ذا ذبحتـ فأش ، هتَ رَ فْ حػدكـ َشػأ دَّ حُ یَ حسنوا الذبحة، ولْ يء ف ذا قتمتـ فأحسنوا القتمة، وا 
 دَّ َحػػػأف تُ  )أمػػػر  (:ى ا عمیػػػه وآلػػػهصػػػمّ )ه ّنػػػبأ آخػػػر  ذبیحتػػػه(، وفػػػي خبػػػر  رحْ ُیػػػولْ 
 عف البهائـ(.  وارىٰ وأف تُ  فار الشِّ 

مػػػف  كمػػا ورد فػػي جممػػة - یكػػر  فػػي ذبػػح الحیوانػػػات ونحرهػػا :867مســألة 
 :   مورأُ  - الروایات
 سمخ جمد الذبیحة قبؿ خروج روحها. :منها

الجمعػػػة قبػػػؿ الػػػزواؿ مػػػف دوف  ف تكػػػوف الذباحػػػة فػػػي المیػػػؿ أو یػػػوـأ :ومنهـــا
 حاجة.

   مف جنسه. مف حیواف آخر  باحة بمنظر ف تكوف الذأ :ومنها
 ف یذبح ما رّبا  بید  مف النعـ. : أومنها

 تكميل
 و أمارات التذکية ن الحيواناتفي ما تقع عميه التذكية م

ف حػـر بالعػارض  حیواف حؿّ  تقع التذكیة عمى كؿّ  :868مسألة  أكمه ذاتػًا وا 
ًا طیػػرًا كػػاف أـ غیػػر  همّیػػًا كػػاف أـ أًا وحشػػیّ ّیػػًا كػػاف أـ برّ ؿ والموطػػوء، بحرّیػػكػػالجاّل 

 ة تذكیتها عمى ما سبؽ تفصیمها. ف اختمفت في كیفیّ وا  
لػػـ یحػػـر ّیػػة أكػػؿ لحمهػػا لػػو ذات نفػػس سػػائمة: حمّ  ف كانػػتة فیهػػا إالتذكیػػ وأثػػر 



 طضع/ وأماراتوا ما تقك فليى التذكيٌ  - كتاب الصيد والذباحـٌ 

بیػع المیتػة  واز بیعهػا بنػاًء عمػى عػدـ جػ وجمػدًا، وجػواز  بالعارض، وطهارتها لحماً 
 .  لزوماً  حوطالنجسة كما هو األ

 ؛ّیػة لحمهػا فقػطالتذكیػة فیهػا حمّ  ف لـ تكف لها نفػس سػائمة كالسػمؾ فػأثر ا إمّ وأ
 ؛بیعهػػا فیػػه الطهػػارة، كمػػا یجػػوز  تبػػر ها فیمػػا تعاسػػتعمال میتتهػا طػػاهرة فیجػػوز  فّ أل

 بیع المیتة الطاهرة.  لجواز 
ة ف لػـ تكػف لػه نفػس سػائمة كالحّیػالمػأكوؿ مػف الحیػواف إ غیر  :869مسألة 

لهػا بالنسػبة إلیػه ال مػف  ثػر إذ ال أ ؛لػـ تقػع عمیػه التذكیػةالذي ال فمس له  والسمؾ
ـ أكمػػه عمػػى ومحػػرّ  ه طػػاهر ّنػػأل ؛ةّیػػالبیػػع وال مػػف حیػػث الحمّ  حیػػث الطهػػارة وجػػواز 

 حاؿ.  كؿّ 
یقبػؿ  فػال ف نجػس العػیف كالكمػب والخنزیػر ذا كػاف ذا نفػس سػائمة فمػا كػاا إمّ وأ

 .التذكیة، وكذا الحشرات مطمقاً 
وابػف عػػرس  والفػػأر  رض كالضػبّ التػػي تسػكف بػػاطف األ الصػغار  هػي الػػدوابّ و 
 مودها. ذا ذبحت مثاًل لـ یحكـ بطهارة لحومها وجها إنّ ف 

وهػػي  - نجػػس العػػیف والحشػػرات فتقػػع عمیهػػا التذكیػػة سػػواء السػػباع ا غیػػر ّمػػوأ
ػَمػعْ د والثَّ ْهػوالفَ  ر مِ سد والنَّ تفترس الحیواف وتأكؿ المحػػـ كاأل ما  ر قْ ب وابػف آوى والصَّ

لحومهػػا وجمودهػػا  ، فتطهػػر بّ د والفیػػؿ والػػد  رْ ى الِقػػوغیرهػػا حتّػػ - والبػػازي والباشػػؽ
ف تجعػػػػػؿ وعػػػػػاًء بػػػػػأفیػػػػػه الطهػػػػػارة،  االنتفػػػػػاع بهػػػػػا فیمػػػػػا تعتبػػػػػر  بالتذكیػػػػػة، ویحػػػػػؿّ 

ف ْهػػػػة دُ بَّػػػػف أو دَ مْ ة َسػػػػّكػػػػلممشػػػػروبات أو المػػػػأكوالت كػػػػأف تجعػػػػؿ قربػػػػة مػػػػاء أو عُ 
ف ال تسػػػتعمؿ فػػػي ذلػػػؾ مػػػا لػػػـ أ اسػػػتحباباً  حػػػوطاأل ف لػػػـ تػػػدب ، ولکػػػفا وا  ونحوهػػػ
 تدب . 

 ـ أكمػه یكػوفیػة مػف الحیػواف المحػرّ تذكیػة جمیػع مػا یقبػؿ التذك :871مسألة 
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ؿ، وكػذا باالصػطیاد بالسػالح بالذبح مع الشػروط المعتبػرة فػي ذبػح الحیػواف المحّمػ
ـ ؿ، وفػػي تػػذكیتها باالصػػػطیاد بالكمػػب المعمَّػػػفػػي خصػػوص الممتنػػػع منهػػا كالمحّمػػػ

 .  (ٙٓٛفي المسألة ) ـشكاؿ كما تقدّ إ
ه ّنػأیقبؿ التذكیة أو جمد  ولػـ یعمػـ  ذا وجد لحـ الحیواف الذيإ :871مسألة 

كؿ لحمػه وال اسػتعماؿ جمػد  فیمػا أ یبنى عمى عدـ تذكیته، فال یجوز  ى أـ المذكّ 
ذا كانػػػت لػػػه نفػػػس ى إیحكػػػـ بنجاسػػػته حتّػػػ التذكیػػػة فیػػػه، ولكػػػف ال فػػػرض اعتبػػػار ی

مػػا إذا وجػػدت عمیػػه  ة، ویسػػتثنى عػػف الحكػػـ المػػذكور ه میتػػّنػػیعمػػـ أ لػػـ سػػائمة مػػا
 إحدى أمارات التذكیة وهي: 

ذا د  مػػف المحػػػػوـ والشػػحوـ والجمػػود إّف مػػا یوجػػد فػػي یػػالمسػػمـ، فػػ یػػد  اأُلولــى:
ى فهػو محكػوـ بالتذكیػة ظػاهرًا، ولكػف بشػرط اقتػراف المػذكّ  یعمـ كونها مف غیر  ـل

سػب التذكیػة كعػرض المحػـ والشػحـ لإكػؿ، فًا ینافه فیه تصرّ ید  بما یقتضي تصرّ 
عػػداد الجمػػد لمػػ ا یناسػػب التذكیػػة كمػػا إذا اقترانهػػا بمػػا مػػع عػػدـ ّمػػوالفػػرش، وأ بسوا 

یحكػػـ  مػػثاًل فػػال وضػػعه لسػػباع الطیػػر  كمػػه أوه یریػػد أّنػػیػػدرى أ رأینػػا بیػػد  لحمػػًا ال
 ذا صنع الجمد ظرفًا لمقاذورات مثاًل. عمیه بالتذكیة، وكذا إ

مػػا یوجػػد فیهػػػا مػػف المحػػػوـ والشػػحوـ والجمػػػود  فّ سػػػوؽ المسػػممیف، فػػػ  الثانيــة:
سػػواء أكػػاف بیػػد المسػػمـ أـ مجهػػوؿ  -المتقػػّدـ بالشػػرط  -محكػػوـ بالتذكیػػة ظػػاهرًا 

 الحاؿ. 
مػػا یصػػنع فیهػػا مػػف المحػػـ كػػػالمحوـ  فّ الصػػنع فػػي بػػالد اإلسػػالـ، فػػ  الثالثــة:

وـ ػػػػة وغیرهػا محكػػػػحذیواع الحػزاـ واألػػػػض أنػػػات كبعػػػػّمبػة أو مػػف جمػود الحیوانالمع
 عف حاله. لى الفحص مف دوف حاجة إ -بالشرط المتقّدـ  -ة ظاهرًا ػػبالتذكی

مػػػارات ؽ فػػػي الحكػػػـ بتذكیػػػة مػػػا قامػػػت عمیػػػه إحػػػدى األال فػػػر  :872مســـألة 



 عضع/ التذكيٌ أمارات  - كتاب الصيد والذباحـٌ 

 فّ وغیرهػػا إذا احتمػػؿ أ أو سػوقه عمیػػه مػة بػػیف صػػورة العمػـ بسػػبؽ یػػد الكػػافر المتقدّ 
ي لصػنعه فػي بمػد ذا الید المسػمـ أو المػأخوذ منػه فػي سػوؽ المسػممیف أو المتصػدّ 

 .  عيّ تذكیته عمى الوجه الشر  حرز اإلسالـ قد أ
فػػي تذكیتػػه  ا یشػػؾّ رض المسػػممیف مّمػػمػػا یوجػػد مطروحػػًا فػػي أ :873مســألة 

مػػا لػػـ  ؿشػػكاإ كمػػه محػػؿّ ة أّیػػف كػػاف محكومػػًا بالطهػػارة ولكػػف الحكػػـ بتذكیتػػه وحمّ وا  
یتػرؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػػاط  فػال ،مػة عمیػػهمػارات المتقدّ سػبؽ إحػدى األ یحػرز 

 .  فیه
مػػارة عمػػى التذكیػػة بػػیف ف یػػد  أال فػػرؽ فػػي المسػػمـ الػػذي تكػػو  :874مســألة 

 المػػؤمف والمخػػالؼ، وبػػیف مػػف یعتقػػد طهػػارة المیتػػة بالػػدب  وغیػػر ، وبػػیف مػػف یعتبػػر 

سػػمیة وكػػوف الػػذابح مسػػممًا وقطػػع كاالسػػتقباؿ والت - الشػػروط المعتبػػرة فػػي التذكیػػة
عمػػػى وفػػػؽ ذا احتمػػػؿ تذكیتػػػه یعتبرهػػػا إ ومػػػف ال - ذلػػػؾ ربعػػػة وغیػػػر األعضػػػاء األ

ف لػػـالشػػروط المعتبػػر  خاللػػه إ فّ أ عمػػـ مّمػػا تقػػّدـیمػػـز رعایتهػػا عنػػد ، بػػؿ  ة عنػػدنا وا 
 بذكاة ذبیحته.  یضرّ  ال - اعتقادًا منه بعدـ لزومه - باالستقباؿ

              ا نفػػػس سػػػائمةیحػػػّؿ مػػػف الحیوانػػػات التػػػي لػػػیس لهػػػ نعػػػـ إذا کػػػاف یسػػػتحّؿ مػػػا ال
یحتمػػؿ کونػػه ة مػا ففػػي کػوف یػػد  أمػارة عمػػ  تذکیػػ - الػػذي ال فمػس لػػه کالسػمؾ -

یتػرؾ مراعػاة مقتضػ  االحتیػاط  إشکاؿ فال - وبالتالي ثبوت حّمّیته -       امنه
   فیه.

اف سػػػالـ غمبػػػة السػػػكّ فػػػي كػػػوف البمػػػد منسػػػوبًا إلػػػى اإل المػػػدار  :875مســـألة 
هػذا  فّ ار، كمػا أالمسممیف فیه بحیث ینسب عرفًا إلیه ولو كانوا تحت سػمطنة الكّفػ

كفػر، ولػو تسػاوت النسػبة مػف جهػة عػدـ الغمبػة فحكمػه حكػـ في بمػد ال هو المدار 



 (  عمنواج الصالحین )ج / غضع 

 .   بمد الكفر
ذا احتمػؿ كونػه مػف لحػـ وشػحـ وجمػد إ في ید الكػافر  ما یوجد :876مسألة 

یحكػػػـ  ، ولكػػػف الالصػػػالة فیػػػه ا بجػػػواز ى یحكػػػـ بطهارتػػػه وكػػػذًا مػػػف المػػػذكّ مػػػأخوذ
ه مسػبوقًا ب حػدى لػو مػف جهػة العمػـ بكونػذلػؾ، و  كمه مػا لػـ یحػرز ة أیّ بتذكیته وحمّ 

 ذي الیػػد الكػػافر  خبػػار یجػػدي فػػي الحكػػـ بتذكیتػػه إ مػػة، والمػػارات الػػثالث المتقدّ األ

زیػت  فّ أ فػي بػالد المسػممیف، ومػف ذلػؾ یظهػر یجػدي كونػه  ى، كمػا البكونه مذكّ 
أكمػػه  یجػػوز  المػػأخوذ مػػف أیػػدیهـ ال ار المجمػػوب مػػف بػػالد الكّفػػ - مػػثالً  - السػػمؾ

خػذ ه قػد أّنػالسمؾ المأخوذ منػه كػاف ذا فمػس وأ فّ أ حرز أ مف دوف ضرورة إاّل إذا
 ًا أو مات في شبكة الصیاد أو حظیرته. خارج الماء حیّ 



 كتاب األطعمػة واألشػربة 

 كتاب اّطدملٌ لاّشلل ٌ
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 شـربةكتاب األطعمـة واأل

 وفیػه فصػالف: 

 لوّ الفصـل األ 
 في الحيوان

 وهو عمى ثالثة أقساـ: 

 حيوان البحر .9
السػمؾ، فیحػـر غیػر  مػف أنػواع  إاّل  یػواف البحػر ال یحػّؿ مػف ح :877مسألة 
كبقػر  وفرسػه، وكػذا مػا كػاف  ى المسّمى باسـ مػا یؤكػؿ مػف حیػواف البػّر حیوانه حتّ 

 -  البحػر اة بطیػور مّ المسػ ، نعـ الطیػور فاةحْ مَ والس  طاف رَ ع والسَّ دَ فْ ذا حیاتیف كالضِّ 
 .   البرّ  ا مف طیور مثمه منها ما یحؿّ  یحؿّ  - مف السابحة والغائصة وغیرهما
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ولػػو باألصػػؿ عرفػػًا مػػا كػػاف لػػه فمػػس  مػػف السػػمؾ إاّل  ال یحػػؿّ  :878مســألة 
ػػػػ يّ ّنػػػػوالبُ   ثػػػػا والبػػػػزّ ٖ  بػػػػيت والرَّ َعػػػػنْ الكَ  زوالػػػػه بالعػػػػارض فیحػػػػؿّ   یضػػػػرّ  فػػػػال وط ب  والشَّ

ى فػػي زماننػػا هػػذا بػػػ المسػػمّ  - ربیػػافاإل ویمحػػؽ بهػػا المػػيّ بْ واإل رانػػيّ بَ اف والطَّ والقّطػػ
ـّ الر   - اف(وبی)الر      وبیاف(.دوف )ُأ

و ْهػػػػوالزَّ  ر ٖ  يّمػػػػوالزِّ  يّ رّ صػػػػؿ كػػػػالجِ فػػػػي األعرفػػػػًا مػػػػا لػػػػیس لػػػػه فمػػػػس  یحػػػػؿّ  وال
ذا شؾّ   في وجود الفمس وعدمه بنى عمى العدـ.  والمارماهي، وا 

مػػف  ه یحػؿّ ّنػػأ)رضػػواف ا تعػال  عمػیهـ( جمػػع مػف الفقهػاء  ذكػر  :879مسـألة 
 لسػػمكة المباحػػة إذا كػػاف مباحػػًا، ولكػػف هػػذا محػػؿّ ت مػػا یوجػػد فػػي جػػوؼ االسػػمؾ المّیػػ
ة مػف السػػمؾ ا مػا تقذفػه السػػمكة الحّیػّمػػیتػرؾ االحتیػػاط باالجتنػاب عنػه، وأ إشػكاؿ فػال

عػػػدـ  ولػػػى اعتبػػػار واألحػػػوط األ ،ًا خػػارج المػػػاءیضػػػطرب ویؤخػػػذ حّیػػػ أف یحػػػّؿ إاّل  فػػال
 انسالخ فمسه أیضًا. 

ف كػػاف ؿ حػػالؿ وا  حّمػػبػػیض السػػمؾ تتبػػع السػػمؾ، فبػػیض الم :881مســألة 
ذا اشػػتبه أممػػس وبػػیض المحػػرّ أ ف كػػاف خشػػنًا، وا  ؿ أو مػػف ه مػػف المحّمػػّنػػـ حػػراـ وا 

 مف االجتناب عنه.  دَّ بُ  المحّرـ فال

 البهائم ونحوها .1
 ة: ة ووحشیّ همیّ ة مف الحیواف صنفاف: أیّ البهائـ البرّ  :881مسألة 

ؿ ْیػػػػبػػػػؿ ویكػػػػر  الخَ واإل نهػػػػا جمیػػػػع أصػػػػناؼ الغػػػػنـ والبقػػػػر م ة فیحػػػػؿّ همّیػػػػا األأّمػػػػ
 ونحوهما.   رّ غاؿ والحمیر، ویحـر منها الكمب والهِ والبِ 

 حػػامیر ة والیَ بػػاش الجبمّیػػوالكِ  الف والبقػػر زْ بػػاء والِغػػمنهػػا الظِّ  ة فتحػػؿّ ا الوحشػػیّ ّمػػوأ
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 ة. الوحشیّ  ر مُ والحُ 
سػد ًا كػاف كاألأو نػاب قوّیػ وتحـر منها السباع، وهي ما كاف مفترسػًا ولػه ظفػر 

ػَمػعْ ئب أو ضػعیفًا كالثَّ د والػذِّ ْهػوالفَ  ر ِمػوالنَّ  رنػب ع وابػف آوى، وكػذا یحػـر األبُ ب والضَّ
ف  .  بّ د والفیؿ والد  رْ والقِ  باع، كما تحـر المسوخ ومنها الخنزیر یكف مف السِّ  لـ وا 

التػػػي تسػػػكف  الصػػػغار  تحػػػـر الحشػػػرات ویقصػػػد بهػػػا الػػػدوابّ  :882مســـألة 
ػػبػػاطف األ ػػة ونحوهػػا، كمػػا یحػػـر القُ ذ والحّیػػفُػػنْ وع والقُ رُبػػالیَ و  ر أوالَفػػ بّ رض كالضَّ ؿ مَّ

ف خصػوص دیػػدا یحػػـر لدیػداف، نعػـ البػؿ مطمػػؽ ا  ؿ ودودة القػػزّ َعػغػوث والجُ رْ والبُ 
 مػع اّل إذا أكمت معهػا بػأف تؤكػؿ الفاكهػة مػثاًل بػدودها إ الفواكه ونحوها مف الثمار 

 تناب عنها. باالج یترؾ االحتیاط عندئذٍ  ه النّ إزالتها ف  تیّسر 

 الطـيور .4
 السػػػػباع، فیحػػػػؿّ  أكػػػػؿ لحمػػػػه إاّل  ذي ریػػػػش یحػػػػؿّ  طػػػػائر  كػػػػؿّ  :883مســــألة 

طػػا ج والقَ بَ اج والَقػػرّ ویحػػّؿ الػػد  شػػاف رَ سػػي والوَ بْ والد   ريّ مْ صػػنافه كػػالقُ الحمػػاـ بجمیػػع أ
جاج بجمیػػع أقسػػامه الػػدَّ  ، كمػػا یحػػؿّ كػػيّ رْ والكُ  بػػاریٰ واف والحُ رَ والَكػػ طّ هػػوج والػػبَ یْ والطَّ 

اؼ ّطػلخُ الهدهػد وا رة، ویحػؿّ بَّػوالقُ  ور زُ رْ نواعه ومنػه البمبػؿ والػز  بجمیع أ العصفور و 
 عامة والطاووس. النَّ  ف كاف یكر  قتمها، وتحؿّ اـ وا  وّ د والص  رَ اؽ والص  رّ قِ والشَّ 

راس ػػػػًا یقػػوى بػػه عمػػى افتویّ ػػػػواء أكػػاف قػػػػب سػػػػمَ خْ ذي مِ  ي كػػؿّ ػػػػا السػػباع وهوأّمػػ
ػػكالبػػ - رػػػالطی یقػػوى بػػه  أو ضػػعیفًا ال - والعقػػاب والشػػاهیف والباشػػؽ ر قْ ازي والصَّ

ى نواعػه حتّػمة األكػؿ، وكػذا الغػراب بجمیػع أغاث فهي محرّ والبُ  ر سْ عمى ذلؾ كالنَّ 
اش ولػػیس لػػه ریػػش كالخّفػػ مػػا یطیػػر  یضػػًا كػؿّ الػزاغ عمػػى األحػػوط لزومػػًا، ویحػػـر أ
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عمػى  - رادعػدا الَجػ - حشػرات الطػائرةراشػة وغیرهػا مػف الوالفَ  ؽّ والَبػ نبور وكذا الز  
 حوط لزومًا. األ

أي  - مػػف دفیفػػه كثػػر یكػػوف صػػفیفه أ طػػائر  كػػؿّ  فّ أ الظػػاهر  :884مســألة 
یكػوف ذا  - أي تحریكهمػا عنػد  - مف تحریكهمػا بسط جناحیه عند الطیراف أكثر 

 ؿ المحـ. ه محمّ نّ مف صفیفه ف  دفیفه أكثر  بخالؼ ما یكوفمخمب فیحـر لحمه، 
ة طیرانهػا، كمػا عف غیر  بمالحظة كیفّیػ ـ مف الطیور المحرّ  ز وعمى هذا فیتمیّ 

( فیػه، فمػا ةیَصػة أو الصِّ َصػمة أو القانِ َصػوْ ود )الحَ یعػرؼ طیرانػه بوجػ ال ما ز یتمیّ 
 أكمه دوف غیر .  حدى الثالث یحؿّ یكوف له إ
 وغیر  مف المأكوؿ عند الحمؽ.  مة ما یجتمع فیه الحبّ صَ وْ والحَ 
 .   ها الطیرة ما یجتمع فیه الحصاة الدقاؽ التي یأكمصَ لقانِ وا

 .خارجة عف الكؼّ  ة في رجؿ الطیر كَ وْ ة شَ یصَ والصِّ 
مػػػف  الػػػذي یكػػوف صػػػفیفه أكثػػر  الطیػػر  فّ ـ أا تقػػدّ قػػػد عمػػـ مّمػػػ :885مســألة 
ف وجد فیه أحد األدفیفه محرّ  لثالثػة أو جمیعهػا، فمػورد الرجػوع عضاء اـ األكؿ وا 

ولػػو  -  همػػا أكثػػرف أیّ الػػذي لػػه صػػفیؼ ودفیػػؼ ولػػـ یتبػػیّ  المػػة الطیػػر لػػى هػػذ  العإ
 وكػػذا الطیػػر  - ؽَمػػقْ مػػف جهػػة اخػػتالؼ المشػػاهدیف لطیرانػػه كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي المَّ 

 المذبوح إذا لـ یعرؼ حاله. 
بػیف  فالمشػهور  لو فرض تساوي الصفیؼ والدفیؼ في الطیػر  :886مسألة 

إشػػكاؿ فػػاألحوط لزومػػػًا  ه محػػػؿّ تػػه، ولكّنػػیّ حمّ  الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال  عمػػػیهـ(
اّل  عضػاء الثالثػة حػؿّ الرجوع إلى العالمة المػذكورة، فػ ف وجػد فیػه أحػد األ  أكمػه وا 

 .  حـر
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ؿ حػالؿ تابع له في الحػّؿ والحرمػة فبػیض المحّمػ بیض الطیر  :887مسألة 
تمػػػؼ ؿ أو المحػػػّرـ یؤكػػػؿ مػػػا اخه مػػػف المحّمػػػوبػػػیض المحػػػّرـ حػػػراـ، ومػػػا اشػػػتبه أّنػػػ

 فؽ وتساوى طرفا . عال  مف أسفمه مثؿ بیض الدجاج، دوف ما اتّ أ ز طرفا  وتمیّ 
میف المػػػاء مػػػع غیرهػػػا فػػػي الضػػػابطیف المتقػػػدّ  تتسػػػاوى طیػػػور  :888مســـألة 

مػف دفیفػه حػـر أكمػه، ومػا كػاف دفیفػه  والحرمة، فمػا كػاف منهػا صػفیفه أكثػر  لمحؿّ 
ذا لػػـ یأكمػػه وا   حػػؿّ  أكثػػر  ة طیرانػػه فػػالعبرة فػػي عػػرؼ كیفّیػػف كػػاف یأكػػؿ السػػمؾ، وا 

 ة(. فیه أي )الحوصمة والقانصة والصیصعضاء الثالثة ته بوجود أحد األیّ حمّ 
 :   مورؿ باألصؿ بأُ تعرض الحرمة عمى الحیواف المحمّ  :889مسألة 
ى الحیػػواف بعػػذرة اإلنسػػاف بحیػػث یصػػدؽ ف یتغػػذّ الجمػػؿ، وهػػو أ :لوّ األ  األمــر 

النجاسػػػػات،  نسػػػػاف عػػػػذرة غیػػػػر  وال سػػػػائر عػػػػذرة اإلیمحػػػػؽ ب هػػػػا غػػػػذاؤ ، والنّ عرفػػػػًا أ
ى ًا بهػػا، فمػػو كػػاف یتغػػذّ ة معتػػدّ غذائػػه بهػػا مػػدّ  بانحصػػار  ؽ الصػػدؽ المزبػػور ویتحّقػػ

، إاّل أیتحّقػ بها مع غیرها لػـ ًا یػه بغیرهػا نػادرًا جػدّ یكػوف تغذّ  فؽ الصػدؽ فمػـ یحػـر
هػػا فتػػرة ؤ  بغػػذا بحكػػـ العػػدـ، وكػػذا إذا انحصػػر  العرفػػيّ  بحیػػث یكػػوف فػػي النظػػر 
 یومیف فما زاد.  مف االستمرار  دَّ بُ  قصیرة كیوـ ولیمة، بؿ ال

 والسمؾ.  ى الطیر حیواف محّمؿ حتّ  حكـ الجمؿ كؿّ  یعـّ  :891مسألة 
ف بمػا كما یحـر لحـ الحیواف الجاّلؿ یحـر لبنه وبیضػه ویحػاّل  :891مسألة 

ف المحػػّرـ باألصػػؿ العػػارض حكػػـ الحیػػوابػػه لحمػػه، فحكػػـ الحیػػواف المحػػّرـ ب یحػػؿّ 
   .ُیستبرأ ویزوؿ حكمه فقبؿ أ

ؿ بمػػػا كى الجػػػاّل الجمػػػؿ لػػػیس مانعػػػًا عػػػف تذكیػػػة الحیػػػواف، فیػػػذّ  :892مســـألة 
ـ الحیػػػػواف المحػػػػرّ  وجمػػػػد  كسػػػػائر  ب عمیهػػػػا طهػػػػارة لحمػػػػهكى بػػػػه غیػػػػر ، ویترتّػػػػیػػػػذّ 
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 صؿ القابؿ لمتذكیة. باأل
لحیػػػواف عػػػف ؿ باالسػػػتبراء وهػػػو أف یمنػػع اتػػزوؿ حرمػػػة الجػػاّل  :893مســـألة 

ولى مػع ذلػؾ أف ؿ عمیه، واألحوط األة یخرج بها عف صدؽ الجاّل أكؿ العذرة لمدّ 
وهػي: لمدجاجػة  نػة لهػا فػي بعػض األخبػار ة المعیّ المدّ  یراعى في االستبراء مضيّ 

أربعػوف یومػًا،  ة خمسة، ولمغنـ عشػرة، ولمبقػرة عشػروف، ولمبعیػر طّ اـ، ولمبَ یّ ثالثة أ
 ولمسمؾ یوـ ولیمة. 

ة االسػػتبراء مػػف یشػػترط فیمػػا یكػػوف غػػذاء الحیػػواف فػػي مػػدّ  ال :894لة مســأ
ف مػػا أوجػػب الجمػػؿ مطمقػػًا وا   یهػػا بغیػػر یكػػوف طػػاهرًا بػػؿ یكفػػي تغّذیػػه ف فأالجمػػؿ 

 سًا أو نجسًا. كاف متنجّ 
ذبحهػػػػػا  َـّ ثُػػػػ امػػػػػاً یّ ط الدجاجػػػػة التػػػػػي یػػػػراد أكمهػػػػا أْبػػػػرَ  یسػػػػػتحبّ  :895مســــألة 

ف  یعمـ جممها.  لـ وا 
ف یطػػػأ  : أ- صػػػؿؿ باألا یوجػػػب حرمػػػة الحیػػػواف المحّمػػػمّمػػػ - نيالثـــا مـــر األ

د ه یحـر بذلؾ لحمه وكذا لبنػه ونسػمه المتجػدّ نّ ف لـ ینزؿ ف رًا وا  بُ اًل أو دُ بُ نساف قُ إلا
 .  لزوماً  حوطبعد الوطء عمى األ

، كمػػا ال فػػرؽ وجوبػػاً  حػوطعمػػى األ والكبیػػر  وال فػرؽ فػػي الػػواطا بػیف الصػػغیر 
والمكػػر ، وال فػػرؽ فػػي الموطػػوء  ف والعػػالـ والجاهػػؿ والمختػػار بػػیف العاقػػؿ والمجنػػو 

یحػػػـر  نػػػًا قبػػػؿ الػػوطء كمػػػا الیحػػػـر الحمػػػؿ إذا كػػاف متكوّ  واألُنثػػى، وال الػػػذكر  بػػیف
 تحػـر بػالوطء سػائر  بالبهػائـ فػال الحكػـ المػذكور  ّص تػًا، ویخػتوء إذا كاف میّ الموط

 أنواع الحیواف. 
 ُیطمػػػب لحمػػػه كػػػالغنـ والبقػػػر ا ف مّمػػػف كػػػاالحیػػػواف الموطػػػوء إ :896مســـألة 
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ف یغػػػـر قیمتػػػه الػػػواطا وجػػػب عمیػػػه أ ر ف كػػػاف لغیػػػیحػػػرؽ، فػػػ  َـّ ثُػػػ یػػػذبح یجػػػب أف
 لمالكه. 

 وجػػب نفیػػه مػػف البمػػد ا یركػػب ظهػػر  كالخیػػؿ والبغػػاؿ والحمیػػر ا إذا كػػاف مّمػػّمػػوأ
قیمتػه ویكػوف الػثمف  - المالػؾ إذا كاف غیر  - وبیعه في بمد آخر، ویغـر الواطا

بػػؿ لحقػػه ا یطمػػب لحمػػه ویركػػب ظهػػر  معػػًا كاإلا إذا كػػاف مّمػػوأّمػػ، فس الػػواطالػػن
 ؿ. وّ لقسـ األحكـ ا

نسػػػاف بهیمػػة یطمػػػب لحمهػػػا واشػػػتبه الموطػػػوء بػػػیف إذا وطػػػا إ :897مســـألة 
 خرج بالقرعة. ة أفراد أعدّ 

: الرضػػاع  - صػػػؿؿ باألا یوجػػب حرمػػة الحیػػواف المحّمػػمّمػػ - الثالــث مــر األ
 مػػف لػبف خنزیػػرة واشػػتدّ  - وهػػو ولػػد المعػز - ه إذا رضػػع الجػديّنػمػف الخنزیػػرة، ف 

لحمػه وعظمػػه مػف ذلػػؾ حػـر لحمػػه ونسػمه ولبنهمػػا أیضػًا، ویمحػػؽ بالجػدي العجػػؿ 
تمحػػؽ بػػالخنزیرة  ؿ لحمهػػا عمػػى األحػػوط لزومػػًا، والالحیوانػػات المحّمػػ وأوالد سػػائر 

ـّ الحكػػـ ا الالكمبػػة وال الكػػافرة، و   اع بعػػد مػػا كبػػر لشػػرب مػػف دوف رضػػاع ولمرضػػیعػػ

 وفطـ. 
لزومػًا حوط فػاأل ا إذا لـ یشػتدّ مّ لحـ الحیواف وعظمه بالرضاع، وأ هذا إذا اشتدّ 

اّل اسػتبرئإف  اـ بمػبف طػاهر یستبرأ سبعة أّیػ أف  لػـ یكػف مسػتغنیًا عػف الرضػاع، وا 
 بعد ذلؾ.  یحؿّ  َـّ ثُ  ونحوهما بالعمؼ والشعیر 

تمػػؾ  فػػذبح فػػي ى سػػكر حتّػػ  ؿ الخمػػرلػػو شػػرب الحیػػواف المحّمػػ :898مســألة 
وال مػع بقػاء عینهػا،  مف غسؿ ما القتػه الخمػر  دَّ بُ  أكؿ لحمه ولكف ال الحاؿ جاز 

ف غسػػؿ عمػػى معػػایؤكػػؿ مػػا فػػي جوفػػه مػػف األ ء والكػػرش والقمػػب والكبػػد وغیرهػػا وا 
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ذبػػح عقیػػب الشػػرب لػػـ  َـّ ثُػػ ، ولػػو شػػرب بػػواًل أو غیػػر  مػػف النجاسػػاتلزومػػاً  حػػوطاأل
 ما في جوفه بعد غسمه مع بقاء عیف النجاسة فیه. یحـر لحمه ویؤكؿ 

ى فطػػـ لػػو رضػػع جػػدي أو عنػػاؽ أو عجػػؿ مػػف لػػبف أمػػرأة حتّػػ :899مســألة 
 ه مكرو . یحـر لحمه لكنّ  لـ وكبر 

شػػػیاء، وهػػػي مػػػا ة أي عػػػدّ ف ذّكػػػؿ وا  تحػػػـر مػػػف الحیػػػواف المحّمػػػ :911مســـألة 
 یمي: 

لمشػػػػیمة وهػػػػي موضػػػػع ث، والقضػػػػیب، والفػػػػرج ظػػػػاهر  وباطنػػػػه، واوْ الػػػػدـ، والػػػػرَّ 
ة زَ رَ ؽ، والبیضػػتاف، وَخػػدُ ْنػػرة تشػػبه البُ عقػػدة فػػي الجسػػـ مػػدوّ  ة وهػػي كػػؿّ الولػػد، والغػػدّ 

بػػیض خػػاع وهػػو خػػیط أماغ، والن  فػػي وسػػط الػػدِّ ة َصػػمَّ الحُ  ة بقػػدر ّبػػماغ وهػػي حَ الػػدِّ 
وهمػػػػػا  -لزومػػػػػًا  حػػػػػوطعمػػػػػى األ - بػػػػػاوافمْ هػػػػػر، والعَ الظَّ  قػػػػػار فػػػػػي وسػػػػػط فَ  كػػػػػالمخّ 

حػػػػاؿ، ة، والطِّ رارَ ب، والَمػػػػنَ لػػػػى الػػػػذَّ مػػػػف الرقبػػػػة إ ف عمػػػػى الظهػػػػر تاعصػػػػبتاف ممتػػػػدّ 
 ه. جسـ العیف كمّ  الناظرة منها ال ةبّ والمثانة، وحدقة العیف وهي الحَ 

ا یوجػػد فیهػػا مػػػف فیحػػػـر مّمػػ االطیور ّمػػراد، وأوالسػػمؾ والَجػػ الطیػػػور  فػػي غیػػر هػػذا 
، وكػػذا ى االحتیػاط المزومػيّ عمػ ا تحػریـ غیرهمػػا فمبنػي  ّمػت )الػدـ والرجیػع(، وأالمػذكورا

ا یوجػػد ذلػػؾ مّمػػ یحػػـر غیػػر  مػػف السػػمؾ والرجیػػع مػػف الجػػراد وال تحػػریـ الرجیػػع والػػدـ
 فیهما مف المذكورات. 

فیؤكػػؿ القمػػب والكبػػد   مػا مػػرّ  ى غیػػر یؤكػػؿ مػف الحیػػواف المػػذكّ  :911مســألة 
القمػب  یتػاف وُأذنػامْ معاء والغضػروؼ والعضػالت وغیرهػا، نعػـ یكػر  الكُ والكرش واأل

أـ  وداج، وهػػؿ یؤكػػؿ منػػه الجمػػد والعظػػـ مػػع عػػدـ الضػػرر والعػػروؽ خصوصػػًا األ
شػػكاؿ فػػي االجتنػػاب، نعػـ ال إ ولػىؿ واألحػػوط األوّ األ والصػػحیح هػو ،ال؟ وجهػاف
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 الطیػػػور  وكػػػذا فػػػي عظػػػـ صػػػغار  جمػػػد الػػػرأس وجمػػػد الػػػدجاج وغیػػػر  مػػػف الطیػػػور 

 .   كالعصفور
ًا ومطبوخًا بػؿ ومحروقػًا إذا لػـ یكػف أكؿ ما حّؿ أكمه نیّ  یجوز  :912مسألة 

 ًا ضررًا بمیغًا. مضرّ 
یؤكػػؿ لحمػػه بػػؿ ومػػا یؤكػػؿ لحمػػه أیضػػًا  أبػػواؿ مػػا ال تحػػؿّ  ال :913مســألة 

بأس بشػرب أبػواؿ األنعػاـ الثالثػة لمتػداوي  ، نعـ اللزوماً  حوطى اإلبؿ عمى األحتّ 
ف لـ  العالج بها.  ینحصر  وا 

ـ، ا حػّؿ أكمػه عمػى مػا تقػدّ ولػو كػاف مّمػ حیواف یحـر رجیع كؿّ  :914مسألة 
جواؼ الفواكػػه ونحوهػػا، وكػػذا مػػا فػػي فضػػالت الدیػػداف الممتصػػقة بػػأ تحػػـر النعػػـ  

 ؿ معها. كِ جوؼ السمؾ والجراد إذا أُ 
ا ، وأّمػػـ أكمػػه ولػػو لعػػارض كمػػا مػػرّ یحػػـر لػػبف الحیػػواف المحػػرّ  :915مســألة 

 حوط وجوبًا ترؾ شربه. لبف اإلنساف فاأل
ى العمقػػة والػػدـ یحػػـر الػػدـ مػػف الحیػػواف ذي الػػنفس السػػائمة حتّػػ :916مســألة 

شػكاؿ مػع ، نعػـ ال إجزاء المأكولة مف الذبیحػةفي األ في البیضة، بؿ وما یتخّمؼ
 استهالكه في المرؽ أو نحو . 

ا حػػػػـر أكمػػػػه كػػػػالوزغ ذي الػػػػنفس السػػػػائمة فمػػػػا كػػػػاف مّمػػػػ ا الػػػػدـ مػػػػف غیػػػػر وأّمػػػػ
 ؿ في حرمته. شكافال إاش والضفدع والعقرب والخفّ 

یتػػػرؾ مراعػػػاة  شػػػكاؿ فػػػالؾ الحػػػالؿ ففیػػه إا حػػّؿ أكمػػػه كالسػػػما مػػػا كػػػاف مّمػػػوأّمػػ
تػػه إذا أكػػؿ مػػع السػػمؾ بػػأف أكػػؿ السػػمؾ یّ حمّ ب مقتضػػ  االحتیػػاط فیػػه، نعػػـ یحکػػـ

 بدمه. 
طػػػاهرة كالسػػمؾ الطػػافي وكػػذا تحػػػـر  ف كانػػتتحػػـر المیتػػة وا   :917مســألة 
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ف لػـ األعمػى وا   والبیضة إذا اكتست القشػر فحة نأجزاؤها، ویستثنى منها المبف واإل
ف ا یحكػػػـ بطهارتػػػه وا  ه الحیػػػاة مّمػػػیسػػػتثنى منهػػػا جمیػػػع مػػػا ال تحّمػػػ ب، وقػػػدیتصػػػمّ 
، شػػػػكاؿإ ه محػػػػؿّ ولكّنػػػػ -  فػػػػركػػػػالعظـ والقػػػػرف والظُ  -      ةػػػػػػت المیتػػػػة نجسػػػػػػكان
  .یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فیه فال

ى أـ ال ولـ تكف عمیه إحػدى ه مذكّ نّ مـ أإذا اشتبه المحـ فمـ یع :918مسألة 
حػػـ ا لػو اشػتبه المّ أكمػه، وأّمػ ( لػـ یحػؿّ ٔٚٛمػة فػي المسػألة )مػارات التذكیػة المتقدّ أ

ه مػػػف النػػػوع الحػػػالؿ أو ّنػػػفمػػػـ یعمػػػـ أ - ماراتهػػػاولػػػو ب حػػػدى أ - تذكیتػػػه المحػػػرز 
 الحراـ حكـ بحّمه. 

ة إلػػى فضػػاء ة الصػػاعدخػػالط الصػػدریّ ال یحػػـر بمػػع النخامػػة واأل :919مســألة 
ا تعافػػه الطبػػاع الفػػـ، ویحػػـر القػػیح والػػبمغـ والنخامػػة ونحوهػػا مػػف فضػػالت الحیػػواف مّمػػ

 وتستخبثه النفوس. 

 الفصـل الثاني
 الحيوان في غير 

سػػة مػػا دامػػت باقیػػة عیػػاف النجسػػة وكػػذا المتنجّ یحػػـر تنػػاوؿ األ :911مســألة 
 سها مائعة كانت أـ جامدة. عمى تنجّ 

ػػػػػ - النجاسػػػػػة فػػػػػي الجسػػػػػـ الجامػػػػػدإذا وقعػػػػػت  :911مســـــألة  والعسػػػػػؿ  فمْ كالسَّ
 لػػػػـز رفػػػع النجاسػػػػة ومػػػا یكتنفهػػػػا مػػػف المالقػػػػي معهػػػا برطوبػػػػة ویحػػػػؿّ  - الجامػػػدیف

ذا كػػاف المػػائع غمیظػًا ثخینػػاً  منػػه شػػيء بقػػي بػػأف كػاف بحیػػث لػػو أخػذ  - البػاقي، وا 
ف فهػو كالجامػد، وال تسػري النجاسػة  - بعػد ذلػؾ امػتإ مكانه خالیػًا حػیف األخػذ وا 

النجاسػػػة بػػػالبعض المالقػػػي لهػػػا  جزائػػػه إذا القػػػت بعضػػػها بػػػؿ تخػػػتّص إلػػػى تمػػػاـ أ
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 ویبقى الباقي عمى طهارته. 
نسػػػاف، سػػػواء ضػػػررًا بمیغػػػًا باإل  مػػػا یضػػػرّ  یحػػػـر اسػػػتعماؿ كػػؿّ  :912مســـألة 

أكػػػاف موجبػػػًا لمهػػػالؾ كتنػػػاوؿ السػػػموـ القاتمػػػة وكشػػػرب الحامػػػؿ مػػػا یوجػػػب سػػػقوط 
، عضػػػػاء أو فقػػػػداف بعػػػػض الحػػػػواّس ض األیف، أـ كػػػػاف موجبػػػػًا لتعطیػػػػؿ بعػػػػالجنػػػػ

عػدـ اسػتعماؿ  اسػتحباباً  حػوطیف، واألكاستعماؿ ما یوجػب شػمؿ الیػد أو عمػى العػ
 یجػوز ف كػاف وا   نجػابواإلعمػى التناسػؿ  یقػدر  جؿ أو المرأة ما یجعمه عقیمًا الالر 

 . ذاته في حدّ 
ف بػػی - ـبالحػػّد المتقػػدّ  -  ال فػػرؽ فػػي حرمػػة اسػػتعماؿ المضػػرّ  :913مســألة 

ًا بػػػه عنػػػػد یضػػػػًا إذا كػػػاف احتمالػػػه معتػػػدّ ومظنونػػػه بػػػؿ ومحتممػػػه أ معمػػػوـ الضػػػرر 
العقػػػالء ولػػػو بمحػػػاظ االهتمػػػاـ بالمحتمػػػؿ بحیػػػث أوجػػػب الخػػػوؼ عنػػػدهـ، وكػػػذا ال 

 ة. ب عمیه عاجاًل أو بعد مدّ المترتّ  فرؽ بیف أف یكوف الضرر 
  البمیػػػ ف یتػػػداوى بمػػػا یحتمػػػؿ فیػػػه الضػػػرر لممػػػریض أ یجػػػوز  :914مســـألة 

ذا استصػوبه لػه الطبیػب الموثػوؽ بػه بعػد موازنتػه بػیف درجتػي ي إلیه أحیانًا إویؤدّ 
 ي إلػػى الضػػرر لػػه المعالجػػة بمػا یػػؤدّ  احتمػػااًل ومحػػتماًل، بػؿ یجػػوز  النفػع والضػػرر 

طػرًا، ومػف هػذا القبیػؿ قطػع بعػض خ یدفع به أعظـ ضررًا وأشدّ  البمی  إذا كاف ما
إلػػػى الهػػػالؾ، ولكػػػف یشػػػترط فػػػي ذلػػػؾ أیضػػػًا أف یػػػة عضػػػاء دفعػػػًا لمسػػػرایة المؤدّ األ

ف یكػػػوف العمػػػػؿ صػػػادرًا بػػػػرأي الطبیػػػب الحػػػػاذؽ ًا، بػػػػأقػػػداـ عمیػػػػه عقالئّیػػػیكػػػوف اإل
 .   رالمتسامح وال المتهوّ  المحتاط غیر 

ضػػررًا بمیغػػًا دوف قمیمػػه یحػػـر كثیػػر  دوف   مػػا كػػاف كثیػػر  یضػػرّ  :915مســألة 
ًا مػػػع منفػػػردًا ال منضػػمّ   یضػػرّ وكػػذا مػػػا  ،قمیمػػه، ولػػػو فػػرض العكػػػس كػػاف بػػػالعكس
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 ًا، وما كاف بالعكس كاف بالعكس. منضمّ  غیر  یحـر منفردًا ال
دمانػػه إ  تیف مػػثاًل، ولكػػف یضػػرّ ة أو مػػرّ تناولػػه مػػرّ   مػػا ال یضػػرّ  :916مســألة 

 ة. خاصّ   د به یحـر تكرار  المضرّ تناوله والتعوّ  ر وتكرّ 
رة المخػدّ  نػواع المػوادّ أ ئر اته وسػایحـر استعماؿ التریػاؽ ومشػتقّ  :917مسألة 

 البمیػػ  بالشػػػخص سػػػواء أكػػػاف مػػف جهػػػة زیػػػادة المقػػػدار  إذا كػػاف مسػػػتتبعًا لمضػػػرر 

 االجتنػاب عنهػا مطمقػًا إاّل لزومػًا حػوط ف جهػة إدمانػه، بػؿ األالمستعمؿ منها أـ م
 ما تدعو الضرورة إلیه.  في حاؿ الضرورة فتستعمؿ بمقدار 

تػه، وكػذا التراب المخػتمط بالمػاء حػاؿ بمّ كؿ الطیف وهو یحـر أ :918مسألة 
ویمحػؽ بهمػا التػراب والرمػؿ عمػى األحػوط وجوبػًا، نعػـ وهو الطیف الیػابس،  المدر 

مػثاًل  ونحوهمػا مػف التػراب والمػدر  یختمط به حبػوب الحنطػة والشػعیر  بما بأس ال
ویستهمؾ في دقیقهما عند الطحف، وكػذا مػا یكػوف عمػى وجػه الفواكػه ونحوهػا مػف 

ؿ أي أكػاًل لمتػراب، وكػذا المػاء المتوّحػ یعػدّ  إذا كاف قمػیاًل بحیػث ال والغبار  رابالت
ة حػیف جػزاء الطینّیػت الذائقػة األطالقه، نعـ لو أحسّ الممتزج بالطیف الباقي عمى إ

 .   ى یصفوولى االجتناب عف شربه حتّ الشرب فاألحوط األ
فهػػػي  شػػػجار األوأنػػواع المعػػػادف و  یمحػػؽ بػػػالطیف األحجػػػار  ال :919مســـألة 

 البمی .  ها مع عدـ الضرر حالؿ كمّ 
 (عمیػػه السػػالـ)مػػاـ الحسػػیف اإل قبػػر  یسػػتثنى مػػف الطػػیف طػػیف :921مســألة 

طة صػػة المتوّسػػالحمّ  كمػػه لغیػػر ، وال أكػػؿ مػػا زاد عػػف قػػدر أ لالستشػػفاء، وال یجػػوز 
 (ى ا عمیػػػه وآلػػػهصػػػمّ ) النبػػػيّ  ى قبػػػر غیػػػر  حتّػػػ یمحػػػؽ بػػػه طػػػیف قبػػػر  الحجػػػـ، وال

عمػى نحػو  ف یمزج بماء أو مشػروب آخػر نعـ ال بأس بأ ،(عمیهـ السالـ)ة ئمّ واأل
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 ؾ باالستشفاء بذلؾ الماء وذلؾ المشروب. یستهمؾ فیه والتبرّ 
آداب  سػػػة وتناولهػػػا عنػػػد الحاجػػػةخػػػذ التربػػػة المقدّ أل د ذكػػػر قػػػ :921مســـألة 

 تناولها.  جواز ها شرط للسرعة تأثیرها ال أنّ  ها شروط كماؿٍ نّ ة، ولكدعیة خاصّ وأ
الشػػریؼ ومػػا  أخػػذ التربػػة هػػو القبػػر  ف مػػف محػػؿّ المتػػیقّ  القػػدر  :922مســألة 

عمیػه، واسػتعمالها  حوط وجوبػًا االقتصػار منه عمى وجه یمحؽ به عرفػًا فػاأل یقرب
عمػػػػى نحػػػػو تسػػػػتهمؾ فیػػػػه  فیمػػػػا زاد عمػػػػى ذلػػػػؾ ممزوجػػػػة بمػػػػاء أو مشػػػػروب آخػػػػر 

 ویستشفى به رجاًء. 
ا بازدرادهػػػػػػا ّمػػػػػػسػػػػػػة لالستشػػػػػػفاء یكػػػػػػوف إتربػػػػػػة المقدّ تنػػػػػػاوؿ ال :923مســــــألة 
 ؾ والشفاء. ا بحّمها في الماء ونحو  وشربه، بقصد التبرّ مّ وابتالعها، وا  
ه مػف تمػؾ التربػة ّنػخػارج بأإذا أخػذ التربػة بنفسػه أو عمػـ مػف ال :924مسألة 

یػػة نػػة، وفػػي كفاشػػكاؿ، وكػػذا إذا قامػػت عمػػى ذلػػؾ البیّ ـ فػػال إالمتقػػدّ  سػػة بالحػػدّ المقدّ 
 وجوبػػًا فػي غیػػر حػوط نػاف، واألف یػػورث االطمئي الیػػد إشػكاؿ إاّل أقػوؿ الثقػة أو ذ

نػػة تناولهػػا ممزوجػػًا بمػاء ونحػػو  بعػػد اسػػتهالكها نػػاف وقیػاـ البیّ صػورة العمػػـ واالطمئ
 فیه. 

وغیرهمػا لمتػداوي عنػد  والداغستانيّ  رمنيّ أكؿ الطیف األ یجوز  :925مسألة 
 العالج فیها.  انحصار 

 یحكػػـ بكفػػر بالضػػرورة مػػف الػػدیف بحیػػث  یحػػـر شػػرب الخمػػر  :926 مســألة

فػي  (ى ا عمیػه وآلػهصػمّ ) رسػالة النبػيّ  نكػار الزمػه إ لػى أفّ مستحمِّها مع التفاته إ
، وقػػػد فػػػي تبمیػػػ  حرمتهػػػا عػػػف ا تعػػػالى( ى ا عمیػػػه وآلػػػهصػػػمّ )الجممػػػة بتكذیبػػػه 
تكابهػػػا، فعػػػف رسػػػوؿ ا مرهػػػا والتوعیػػػد عمػػػى ار كثیػػػرة فػػػي تشػػػدید أ وردت أخبػػػار 
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مهػا ا عمػى لسػاني فمػػیس بعػد مػا حرّ  شػرب الخمػر  فْ )َمػ :(ى ا عمیػه وآلػهصػمّ )
عػػاد إذا یُ  ث، والصػّدؽ إذا حػػدّ یُ  شػػّفع إذا شػػفع، والبأهػؿ أف ُیػػزّوج إذا خطػب، وال یُ 

خػػػرى: )لعػػػف ؤتمف عمػػػى أمانػػػة(، وفػػػي روایػػػة أُ شػػػهد لػػػه جنػػػازة، وال ُیػػػیُ  مػػػرض، وال
عشػػػػػػرة: غارسػػػػػها، وحارسػػػػػػها،  فػػػػػػي الخمػػػػػر  (ى ا عمیػػػػػػه وآلػػػػػهصػػػػػمّ )رسػػػػػوؿ ا 

وبائعهػػػا، ومشػػػػتریها،  لیػػػػه،ها، وسػػػػاقیها، وحاممهػػػا، والمحمػػػوؿ إوعاصػػػرها، وشػػػارب
   وآكؿ ثمنها(.

تي ، یػػأشػػرّ  الخبائػػث، ورأس كػؿّ  ـّ أُ  الخمػر  فّ )إ :(عمیػه السػػالـ)وعػف الصػػادؽ 
ؾ معصػػػیة إاّل ركبهػػػػا، یتػػػػر  ه، والیعػػػػرؼ رّبػػػ عمػػػى شػػػاربها سػػػػاعة یسػػػمب لبػػػػه فػػػال

ف أتاهػا، وا   فاحشػة إاّل  قطعهػا، وال إاّل  ةرحمًا ماّسػ یترؾ حرمة إاّل انتهكها، وال وال
 ى سػػكر ف شػػربها حتّػػ ومالئكتػػه ورسػػمه والمؤمنػػوف، وا  شػػرب منهػػا جرعػػة لعنػػه ا

وح سػػػخیفة خبیثػػػػة، ولػػػـ تقبػػػػؿ یمػػػػاف مػػػف جسػػػد  وركبػػػػت فیػػػه ر منهػػػا نػػػزع روح اإل
كعابػػد الػػوثف(  مػدمف الخمػػر  فّ وفػي بعػػض الروایػػات: )إ ،(ٔ)یومػػًا( ربعػػیفصػالته أ
ه المػػػوطِّف یػػوـ ولكّنػػ ه لػػػیس الػػذي یشػػربها كػػػؿّ ّنػػالمػػدمف فػػػي بعضػػها بأ ر وقػػد فّسػػ
 ه إذا وجدها شربها.نّ نفسه أ

جامػػػدًا  مسػػػكر  كػػػؿّ  - موضػػػوعًا أو حكمػػػاً  -  یمحػػػؽ بػػػالخمر :927مســـألة 
 ـر قمیمه وكثیر . كثیر  دوف قمیمه ح كاف أـ مائعًا، وما أسكر 

حّمػػت سػػواء أكػػاف بنفسػػها أو بعػػالج،  خػػاّلً  إذا انقمبػػت الخمػػر  :928مســألة 
رة و مجػػابوسػواء أكػػاف العػػالج بػػدوف ممازجػػة شػػيء معهػػا كمػػا إذا كػػاف بتػػدخیف أو 

                                                        

 فیـالتکل امتثـال بوـا تحّقـقی أنّـى یبمقن تصحّ  ولکنّوا المّدةَ هذه خّل صّتى یفل ثابی ِ أي (ط)

 .بوا انیاإلت من بُدْ  فّ بالصّةَ
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كمػا  - شيء أو كاف بالممازجػة، وسػواء اسػتهمؾ الخمػیط فیهػا قبػؿ أف تنقمػب خػاّلً 
أـ لػػػػـ  - انقمبػػػػت خػػػػاّلً  َـّ ثُػػػػ فاسػػػػتهمكا فیهػػػػا ؿّ إذا مزجػػػػت بقمیػػػػؿ مػػػػف الممػػػػح أو الخػػػػ

ة البػػاقي مػػف المػػزیج بالتبعّیػػ لػػى مػػا بعػػد االنقػػالب، ویطهػػر یسػػتهمؾ بػػؿ بقػػي فیهػػا إ
ة قبػؿ االنقػالب سػًا بنجاسػة خارجّیػنػاء متنجّ بها اإلناء، نعـ إذا كاف اإل كما یطهر 
 فیها.  ف استهمكتتنقمب وا   وكذا إذا وقعت النجاسة فیها قبؿ أفلـ یطهر، 

یوجػػب  مّتخػػذ مػػف الشػػعیر اع حػػراـ، وهػػو شػػراب معػػروؼ الفّقػػ :929مســألة 
اء فػػػػي طّبػػػػالػػػػذي یسػػػػتعممه األ منػػػػه مػػػػاء الشػػػػعیر  ولػػػػیس ة عػػػػادة ال السػػػػكر،وَ ْشػػػػالنَّ 

 معالجاتهـ. 
أو بالشػػمس،  فسػػه أو بالنػػار العنػػب إذا غمػػى بن یحػػـر عصػػیر  :931مســألة 

ف لػـ یصػؿ إلػى حػدّ د اولى االجتناب عنه بمجرّ بؿ األحوط األ الغمیػاف،  لنشػیش وا 
حػوط ألف كػاف ایحـر بالغمیاف ما لػـ یوجػب اإلسػكار، وا   فال الزبیبيّ  ا العصیر مّ وأ

 .  التمريّ  استحبابًا االجتناب عنه وهكذا الحاؿ في العصیر 
عصػػػػیر  فػػػػي ة العنػػػػب بحكػػػػـ المػػػػاء الػػػػذي تشػػػػتمؿ عمیػػػػه حّبػػػػ :931مســــألة 

یحكػػػـ بحرمتػػػه مػػا لػػػـ یعمػػـ بغمیانػػػه، فمػػػو  التحریمػػه بالغمیػػػاف عمػػى األحػػػوط، نعػػـ 
لػػػـ  یغمػػػي وهػػي تعمػػو وتسػػفؿ فػػي المػػاء المغمػػيّ  ة مػػف العنػػب فػػي قػػدر وقعػػت حّبػػ

حاصػػػؿ  یحكػػـ بحرمتهػػػا مػػا لػػػـ یعمػػـ بغمیػػػاف مػػا فػػػي جوفهػػا مػػػف المػػاء وهػػػو غیػػر 
 غالبًا. 

فػي نفسػه، فالمقصػود  صػیر الزبیب لػیس لػه ع فّ مف المعموـ أ :932مسألة 
ینقػػع فػػي  ا بػػأفّمػػویخمػػط بالمػػاء وا   ف یػػدؽّ كتسػػب منػػه الحػػالوة إّمػػا بػػأا بعصػػیر  مػػا

 فػػي الحػػالوة بمثابػػة عصػػیر  یكتسػػب حالوتػػه بحیػػث یصػػیر  المػػاء ویمكػػث إلػػى أف
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ا إذا كػػػاف بعػػػد النقػػػع فتسػػػتخرج عصػػػارته، وأّمػػػ یمػػػرس ویعصػػػر  ا بػػػأفّمػػػالعنػػػب، وا  
 یحػػػػـر لػػػیس مػػػف عصػػػیر  فػػػالفهػػػو الزبیػػػب عمػػػى حالػػػه وحصػػػؿ فػػػي جوفػػػه مػػػػاء 

شػكاؿ فػي وضػع الزبیػب ، وعمى هذا فػال إبالغمیاف ولو قمنا بحرمة عصیر  المغميّ 
دخػػؿ فیػػه مػػاء وغمػػى فضػػاًل  فوالطبػػیخ وا   ؽ والمحشػػيّ رَ َمػػفػػي المطبوخػػات مثػػؿ الْ 

 فیه.  ا إذا شؾّ عمّ 
 - مسػػػكرًا بالغمیػػػاف إذا لػػػـ یصػػػر  - العنػػػب المغمػػػيّ  عصػػػیر  :933مســـألة 

ف یكػػوف ال بحسػػب الثقػػؿ، وال فػػرؽ بػػیف أ ـّ تػػزوؿ حرمتػػه بػػذهاب ثمثیػػه بحسػػب الكػػ
ة أو شػػػػعّ بالكهربػػػػاء أو باأل مػػػػاةحْ سػػػػالؾ المُ أو مػػػػا یمحػػػػؽ بهػػػػا كاأل لػػػػذهاب بالنػػػػار ا

عى ذلػػؾ دّ مػػا ُیػػكمػػا ربّ  - ا مػػع صػػیرورته مسػػكرًا بالغمیػػافّمػػ، وأبالشػػمس أو بػػالهواء
الثمثػیف، فیػه لػذهاب  بالتخمیػؿ وال أثػر  تػزوؿ حرمتػه إاّل  فال - فیما إذا غمى بنفسه

 ذا صارا مسكریف. إ والزبیبيّ  التمريّ  وهكذا الحكـ في العصیر 
یكفػى  سػًا قبػؿ أف یػذهب ثمثػا  البْ دِ  المغمػيّ  العصػیر  ذا صار إ :934مسألة 
 حوط لزومًا. ته عمى األیّ ذلؾ في حمّ 

تػػػه ذهػػػاب یّ غمػػى یكفػػػي فػػي حمّ  َـّ ثُػػػ بالمػػاء إذا اخػػػتمط العصػػػیر  :935مســألة 
 و صػػّب عشػػریف رطػػاًل مػػف مػػاء فػػي عشػػرة أرطػػاؿ مػػف عصػػیر ثمثػػي المجمػػوع، فمػػ

ؿ، وبهػذ  الطریقػة ى ذهب منػه عشػروف وبقػي عشػرة فهػو حػالطبخه حتّ  َـّ ثُ  العنب
ه ّنػیمكف لغمظه أف یطػبخ عمػى الثمػث أل ا الممّ  قساـ العصیر یمكف طبخ بعض أ

و أكثػر منػه أ فیػه المػاء بمقػدار  أو أقػؿّ  یذهب ثمثا ، فیصبّ  یحترؽ ویفسد قبؿ أف
 یذهب الثمثاف.  یطبخ إلى أف َـّ ثُ 

 ف یػػذهب ثمثػػا  مقػػدار قبػػؿ أ المغمػػيّ  عمػػى العصػػیر  لػػو صػػبّ  :936مســألة 
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مػػا  ؿ مػػعوّ جػػب ذهػػاب ثمثػػي مجمػػوع مػػا بقػػي مػػف األو  المغمػػيّ  غیػػر  مػػف العصػػیر 
تسػعة أكػواب  ر دْ اًل، ف ذا كاف فػي الِقػؿ أوّ وّ ذهب مف األ یحسب ما صّب ثانیًا، وال

عمیػه تسػعة أكػواب  صػبّ  َـّ ثُػ ةى ذهػب منػه ثالثػة وبقػي سػتّ فغمػى حتّػ ر مف العصی
یكفػػػي ذهػػػاب  ى یػػػذهب عشػػػرة والیغمػػػي حتّػػػ یجػػػب أف خمسػػػة عشػػػر  فصػػػار  ُأخػػػر 

 ة. تسعة وبقاء ستّ 
 آخػر  اب ثمثیػه فػي عصػیر قبػؿ ذهػ المغمػيّ  إذا صّب العصػیر  :937مسألة 

الػػػذاهب كمػػػا لػػػو كػػػاف  ر ف تسػػػاویا فػػػي المقػػػدایػػػذهب ثمثػػػا  أیضػػػًا فػػػ  قػػػد غمػػػى ولػػػـ
ة مػػػف المجمػػػوع وهػػػي ة ذهػػػاب البقّیػػػّیػػػمنهمػػػا ثمثػػػه كفػػػى فػػػي الحمّ  الػػػذاهب مػػػف كػػػؿ  

 نصفه في المثاؿ. 
حػدهما نصػفه ومػف ما في ذلؾ كما لػو كػاف الػذاهب مػف أا مع عدـ تساویهمّ وأ

ف یذهب منه بنسبة مػا كػاف یمػـز ذهابػه ة المجموع مف ألحّمیّ  دَّ بُ  سدسه فال اخخر 
البػاقي  لػى المقػدار إ - الػذاهب منػه أقػؿّ  الذي كاف المقدار  - الثاني عصیر مف ال

 منه وهي ثالثة أخماسه في المثاؿ. 
قبػػػؿ ذهػػػاب الثمثػػػیف مثػػػؿ  ف یطػػػرح فػػػي العصػػػیر ال بػػػأس بػػػأ :938مســـألة 

ػػ المطػػروح بػػذهاب ثمثػػي مػػا  یحػػؿّ  فػػاح وغیرهمػػا ویطػػبخ فیػػه، ولكػػف الؿ والت  جَ رْ فَ السَّ
مػف ذهػاب ثمثػي مػا جذبػه إلػى جوفػه منػه، فمػا  دَّ ُبػ صػیر، بػؿ الناء مػف العفي اإل

 ته. یّ یحكـ بحمّ  ذلؾ لـ لـ یحرز 
نػػػػة بػػػػالعمـ وبالبیّ  المغمػػػػيّ  یثبػػػػت ذهػػػػاب الثمثػػػػیف مػػػػف العصػػػػیر  :939مســــألة 

 ذا لػػـ یكػػف مّمػػف یشػػربه قبػػؿ ذهػػاب ثمثیػػه، وفػػي ثبوتػػهذي الیػػد المسػػمـ إ وب خبػػار 
یتػػػػرؾ  فػػػػال - نػػػػاف بصػػػػدقه إذا أورث االطمئإاّل  - شػػػػكاؿالعػػػػدؿ الواحػػػػد إ ب خبػػػػار 
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 .  مراعاة مقتض  االحتیاط
 مػػػػف عصػػػػیر  أي مػػػػا یخثػػػػر  - یحػػػػـر شػػػػيء مػػػػف الربػػػػوب ال :941مســــألة 

 .   منه رائحة المسكر ف شـّ اح وا  اف والتفّ الرمّ  بّ كرُ  -  الثمار
كػافرًا محتػـر  ف كػافمػف دوف رضػا  وا   ـ تناوؿ مػاؿ الغیػر یحر  :941مسألة 
مػػػا أكػػػؿ قطعػػػة مػػػف إلیػػػه فكأنّ  عَ دْ كػػػؿ مػػػف طعػػػاـ لػػػـ ُیػػػمػػػف أ فّ ورد: )إ المػػػاؿ، وقػػػد

 (.   النار
مػػػف  - ولػػػو مػػػع عػػػدـ الضػػػرورة - نسػػػافأف یأكػػػؿ اإل یجػػػوز  :942مســـألة 

 ،هػػػػاتمّ الشػػػػریفة فػػػػي سػػػػورة النػػػػور، وهػػػػـ: اخبػػػػاء واألُ  نته اخیػػػػةبیػػػػوت مػػػػف تضػػػػمّ 
لمػػف  وكػػذا یجػػوز خػػواؿ والخػػاالت، ات، واألعمػػاـ والعّمػػواإلخػػواف واألخػػوات، واأل

مػػور  وحفظػػه بمػػا فیػػه أف یأكػػؿ مػػف بیػػت ضػػًا إلیػػه أُ مفوّ كػػاف وكػػیاًل عمػػى بیػػت أحػػد 
تمػؾ  فػػي المػذكور  ﴾هُ َحػاتِ ٰٰ ݧݧݧݧݥݧؼَمػ ـْ تُ ْكػمَ مَ  اݧݧݧݧݥݧـَ ݢݢأْو  ﴿مه، وهو المراد مف موكّ 

، وكػذا الزوجػة مػف ف یأكؿ الصػدیؽ مػف بیػت صػدیقهأ اخیػة الشریفة، وكذا یجوز 
 مف بیت الولد. ـّ ألب واألُ بیت زوجها، وا

كػؿ مػف تمػؾ البیػوت إذا لػـ یعمػـ كراهػة صػاحب البیػت، فیكػوف األ مػا یجػوز نّ وا  
رضػا وطیػب نفػس  حػراز األكػؿ منهػا عمػى إ ؼ جواز امتیازها عف غیرها بعدـ توقّ 

 بالعدـ أیضًا بخالؼ غیرها.  بؿ ومع الظفّ  مع الشؾّ  صاحبها، فیجوز 
داـ واإل والتمػػر  بمػػا یعتػػاد أكمػػه مػػف الخبػػز  اختصػػاص الحكػػـلزومػػًا حػػوط واأل
غالبػػًا لمواقػػع الحاجػػة  خر طعمػػة التػػي تػػدّ اكػػه والبقػػوؿ ونحوهػػا دوف نفػػائس األوالفو 
 ة. اؼ ذوي الشرؼ والعزّ ضیولإ

المػػػأكوؿ مػػػف المشػػػروبات المتعارفػػػة مػػػف المػػػاء  غیػػػر  المػػػذکور ؿ الحكػػػـ ویشػػػم
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 والمبف المخیض والمبف الحمیب وغیرها. 
یػػوتهـ كػػدكاكینهـ وبسػػاتینهـ، ب لػػى غیػػر ى إلػػى بیػػوت غیػػرهـ، وال إیتعػػدّ  نعػػـ ال

لػى مػا یشػترى مػف ى إیتعػدّ  لبیػت مػف المػأكوؿ، فػالعمػى مػا فػي ا ه یقتصػر نّ كما أ
 الخارج بثمف یؤخذ مف البیت. 

ؼ مة في موارد االضػطرار، كتوّقػیباح تناوؿ المحّرمات المتقدّ  :943مسألة 
ؿ عػػادة یتحّمػػ أو عػػروض المػػرض الشػػدید الػػذي اله، حفػػظ نفسػػه وسػػّد رمقػػه عمیػػ

ى إلػػى التمػػؼ أو لػػى لحػػوؽ الضػػعؼ الشػػدید المفػػرط المػػؤدّ بتركػػه، أو أداء تركػػه إ
مػػػارة أ ؼ عػػػف الرفقػػػة مػػػع ظهػػػور ـ أو الموجػػػب لمتخّمػػػالمتقػػػدّ  لػػػى المػػػرض بالحػػػدّ إ

خػػػرى محترمػػة كالحامػػػؿ تخػػػاؼ ومنهػػػا مػػا إذا خیػػػؼ بتركػػػه عمػػى نفػػػس أُ العطػػب، 
خػػوؼ طػػوؿ المػػرض  ار المرضػػعة عمػػى طفمهػػا، بػػؿ ومػػف االضػػطر عمػػى جنینهػػا و 
 فػػي الكػػؿّ  عالجػػه بتػػرؾ التنػػاوؿ، والمػػدار  ؿ عػػادة أو عسػػر یتحّمػػ الشػػدید الػػذي ال

بػػػه عنػػػد  ب أو االحتمػػػاؿ المعتػػػدّ بالترتّػػػ عمػػػى الخػػػوؼ الحاصػػػؿ مػػػف العمػػػـ والظػػػفّ 
 ة محتممه. یّ جؿ أهمّ العقالء ولو أل

إلیػه قهػرًا ال   مػة لمػف اضػطرّ مات المتقدّ محرّ ما یباح تناوؿ النّ إ :944مسألة 
بػه مػع تعق   مػات إاّل لممحرّ  یكػوف محمِّػالً  ال باالختیػار  االضػطرار  فّ بسوء اختیار  فػ 

 في رفع الحرمة.  ر لالضطرا ثر أ ا مع عدمه فالبالتوبة، وأمّ 
 - هػػػـّ أ لزامػػػيّ بػػػیف تنػػػاوؿ المحػػػّرـ ومخالفػػػة حكػػػـ إ حینئػػػذٍ  مػػػر األ نعػػػـ إذا دار 

عقوبػػة، وفػػي حكػػـ  ؿ لكونػػه أخػػؼّ وّ األ لػػـز عقػػاًل اختیػػار  - وجػػوب حفػػظ الػػنفسك
 - إلیػه لػه مػع عػدـ التوبػة  ة المضػطرّ ّیػفػي عػدـ حمّ  -  بسوء االختیار  المضطرّ 

 (عمیػه السػالـ)مػاـ المحّرـ في حػاؿ كونػه محاربػًا لإلى تناوؿ فاقًا إاتّ   مف اضطرّ 
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لـ یتػب ویرجػع عػف بغیػه وعدوانػه ه إذا نّ ، ف میه أو عادیًا وقاطعًا لمطریؽوباغیًا ع
ف ألػػه شػػرعًا تنػػاوؿ المحػػرّ  یحػػؿّ  ال لػػى ى ذلػػؾ إدّ ـ، بػػؿ یمزمػػه عقػػاًل عػػدـ تناولػػه وا 

 هالكه. 
 رار مػػػات المػػػذكورة فػػػي حػػػاؿ االضػػػطكمػػػا یبػػػاح تنػػػاوؿ المحرّ  :945مســـألة 

ف یخػػػاؼ منػػػه عمػػػى نفسػػػػه أو ة عّمػػػكػػػرا  والتقّیػػػكػػػذلؾ یبػػػاح تناولهػػػا فػػػي حػػػاؿ اإل
بػػػه، أو عمػػػى نفػػػس محترمػػػة، أو عػػػرض محتػػػـر أو مػػػاؿ  ضػػػه أو مالػػػه المعتػػػدّ عر 

یجػػب  یکػوف مّمػاؿ عػادة، أو یتحّمػ ًا عمیػػه بحػّد المحتػـر یكػوف تػرؾ حفظػه حرجّیػ
 ـ أو مساویًا لها. مف حرمة تناوؿ المحرّ  هـّ حفظه أ ذا كاف وجوبحفظه فیما إ
هػالؾ أو مػا یدانیػه نقاذ النفس مف الؼ فیه إمورد یتوقّ  في كؿّ  :946مسألة 

  لػػػه التنػػػزّ  یجػػػوز  مػػػة یجػػػب التنػػػاوؿ فػػػالمػػػات المتقدّ عمػػػى تنػػػاوؿ شػػػيء مػػػف المحرّ 
صػابه أ ذا، فػ مػاتالمحرّ  والطیف وسائر  فرؽ في ذلؾ بیف الخمر  والحاؿ هذ ، وال

بػػؿ وجػػػب شػػربها، وكػػػذا إذا  صػػاب خمػػرًا جػػػاز نفسػػػه فأ ى خػػػاؼ عمػػىعطػػش حتّػػ
 مف الهالؾ.  نقاذ نفسهإلى أكؿ الطیف إل  اضطرّ 

إلیػػػػه   المضػػػػطرّ  خصػػػػوص المقػػػػدار  مػػػػا یبػػػػاح باالضػػػػطرار نّ إ :947مســــألة 
 رمقػػه لزمػػه االقتصػػار  لػػى أكػػؿ المیتػة لسػػدّ إ  الزیػػادة عمیػػه، فػ ذا اضػػطرّ  یجػػوز  فػال

 فّ لػه أف یأكػؿ حػّد الشػبع إاّل إذا فػرض أ یجػوز  به رمقه وال عمى القمیؿ الذي یسدّ 
   بالشبع. یرتفع إاّل  اضطرار  ال

ؿ تتحّمػػػ التػػػداوي لمعالجػػػة األمػػػراض الشػػػدیدة التػػػي ال یجػػػوز  :948مســـألة 
اء مػف طّبػالعػالج بهػا فیمػا بأیػدي األ مة إذا انحصر مات المتقدّ عادة بتناوؿ المحرّ 

ونحوهػػا مػػف المسػػكرات  ر فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف الخمػػ الو وسػػائؿ المعالجػػة وطرقهػػا، 



 ؽظع/  لحیوانلیر ا - كتاب األطقمـٌ واألشـربٌ 

المػریض  یبػادر  فػال الخمػر  أمػر  ةیخفػى شػدّ  مات، نعػـ النواع المحرّ أ وبیف سائر 
إذا رأى مػػػف نفسػػػه الهػػػالؾ أو مػػػا یدانیػػػه لػػػو تػػػرؾ  إلػػػى تناولهػػػا والمعالجػػػة بهػػػا إاّل 

و مػػف جهػػػة توافػػػؽ جمػػع مػػػف الحػػػّذاؽ وُأولػػي الدیانػػػة والدرایػػػة مػػػف التػػداوي بهػػػا ولػػػ
البػاري تعػالى شػأنه یعافیػه لمػا رأى منػه  ة فمعػؿّ عمى المشقّ  فمیصبر  اّل اء، وا  طبّ األ
 ظ عمى دینه. لتحفّ ا

رضػػا  لحفػػظ نفسػػه  بغیػػر  لػػى تنػػاوؿ مػػاؿ الغیػػر إ  إذا اضػػطرّ  :949مســألة 
باالغتصػػػػاب  یدانیػػػه، أو لحفػػػػظ عرضػػػػه مػػػف االعتػػػػداء عمیػػػػه مػػػػامػػػف الهػػػػالؾ أو 

 له ذلؾ.  ، جاز ونحو 
 ( وما بعدها. ٔٙٗمف أحكامه في المسألة ) ـ شطر وقد تقدّ 

أو  عمیهػػػا شػػػيء مػػػف الخمػػػر  كػػػؿ مػػػف مائػػػدة یشػػػربیحػػػـر األ :951مســـألة 
 .  لزوماً  حوطیحـر الجموس عمیها أیضًا عمى األ المسكر، بؿ



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؾظع 

 آداب األکل
 :   مورقد عّد مف آداب األكؿ أُ  :951مسألة 

 ؿ الیدیف معًا قبؿ الطعاـ. سْ غَ  .1
 غسؿ الیدیف بعد الطعاـ، والتنّشؼ بعد  بالمندیؿ.  .2
بعػػػد الجمیػػػع، وأف یبػػػدأ الغسػػػؿ  ف یبػػػدأ صػػػاحب الطعػػػاـ قبػػػؿ الجمیػػػع ویمتنػػػعأ .3

إلػػػى مػػػف فػػػي  الػػػدور  ف یػػػتـّ بمػػػف عمػػػى یمینػػػه إلػػػى أ َـّ ثُػػػ قبػػػؿ الطعػػػاـ بصػػػاحب الطعػػػاـ
 ف یػتـّ صػاحب الطعػاـ إلػى أ لطعػاـ بمػف عمػى یسػار ف یبػدأ فػي الغسػؿ بعػد ایسار ، وأ
 لى صاحب الطعاـ. إ الدور 
واف مػػػػف لػػػي الطعػػػاـ، ولػػػو كانػػػت عمػػػػى المائػػػدة أالتسػػػمیة عنػػػد الشػػػروع فػػػػ .4

 لوف بانفراد .  ت التسمیة عمى كؿّ الطعاـ استحبّ 
 كؿ بالیمیف. األ .5
 صابع أو أكثر، وال یأكؿ بأصبعیف. أف یأكؿ بثالث أ .6
اـ یتنػػػػاوؿ مػػػػف قػػػػدّ  إذا كانػػػػت عمػػػػى المائػػػػدة جماعػػػػة، والا یمیػػػػه كػػػػؿ مّمػػػػألا .7

 اخخریف. 
 المقـ.  تصغیر  .8
 كؿ والجموس عمى المائدة. أف یطیؿ األ .9

 جید المض . ف یُ أ .11
 ف یحمد ا بعد الطعاـ. أ .11
 ها. صابع ویمصّ أف یمعؽ األ .12



ؿ بعػػػػػودة الریحػػػػاف وقضػػػػػیب یكػػػػػوف التخّمػػػػ ؿ بعػػػػػد الطعػػػػاـ، وأف الالتخّمػػػػ .13
 ص والقصب. وْ اف والخُ الرمّ 

، فػػي البػػراري والصػػحاري ا یتسػػاقط خػػارج السػػفرة ویأكمػػه إاّل ف یمػػتقط مػػأ .14
 .   ف یدع المتساقط عف السفرة لمحیوانات والطیورها أفی ه یستحبّ نّ ف 

 كؿ بینهما. ًا ویترؾ األكمه غداة وعشیّ أف یكوف أ .15
 كؿ عمى القفا وجعؿ الرجؿ الیمنى عمى الیسرى. االستمقاء بعد األ .16
 االفتتاح واالختتاـ بالممح.  .17
 بالماء قبؿ أكمها.  ف یغسؿ الثمار أ .18
 الشبع. ف ال یأكؿ عمى أ .19
 مف الطعاـ.  ف ال یمتماأ .21
 كؿ. في وجو  الناس لدى األ أف ال ینظر  .21
 .   ف ال یأكؿ الطعاـ الحارّ أ .22
 ف ال ینفخ في الطعاـ والشراب. أ .23
 في السفرة غیر .  بعد وضع الخبز  ف ال ینتظر أ .24
 یف. بالسكّ  ف ال یقطع الخبز أ .25
 اء. نتحت اإل أف ال یضع الخبز  .26
ؼ العظػػػـ مػػػف المحػػػـ الممصػػػؽ بػػػه عمػػػى نحػػػو ال یبقػػػى عمیػػػه ف ال ینّظػػػأ .27

 شيء مف المحـ. 
 التي تؤكؿ بقشورها.  الثمار  ف ال یقشر أ .28
 ف یستقصي أكمها. قبؿ أف ال یرمي الثمرة أ .29



 (  عمنواج الصالحین )ج / ضعع 

 آداب الشرب
 :   مورقد عّد مف آداب شرب الماء أُ  :952مسألة 

 ّبًا. عَ  ًا الشرب الماء مصّ  .1
 .   شرب الماء قائمًا بالنهار .2
 التسمیة قبؿ الشرب والتحمید بعد .  .3
 نفاس. شرب الماء بثالثة أ .4
 ذ. شرب الماء عف رغبة وتمذّ  .5
 ، والمعف عمى قتمته بعد الشرب. (عمیهـ السالـ)الحسیف وأهؿ بیته  ذكر  .6
 مف شرب الماء.  ف ال یكثر أ .7
 لمیؿ. ف ال یشرب الماء قائمًا باأ .8
 روته. عُ  ومف محؿّ  الكوز  كسر  ف ال یشرب مف محؿّ أ .9

 ة. مَ سِ غذیة الدَّ أف ال یشرب الماء عمى األ .11
 ف ال یشرب بیسار . أ .11



 كتاب المػیراث 

 كتاب المليلاث

ل: مق  مات فً أهکام اإللث   الفصلل اّل 

 الفصلل الثلانً: فً ملانع اإللث

 الفصلل الثالث: فً كيفي ٌ اإللث هحب ط قاتى

 مل لالمفقل الفصلل اللا لع: فً ميلاث اله

 الفصلل الخام : فً ميلاث الخنثٍ

ٍا لالمول لم  الفصلل الحلا  : فلً ميللاث الػلال

 ع يوم لما ی هق  وما

الفصلل الحلا ع: فً ميللاث أصلهاب الملذاهب 

 لالم ل اُّخلى

 خاتمٌ

 





 كتاب المـيراث

 وفیػه فصػوؿ:  

 لوّ ـل األ الفص
 مقّدمات في أحکام اإلرث

 :   مورویشتمؿ عمى أُ 

 رثت اإل في موجبا :لوّ األ  األمر 
ا النسػػب فمػػه رث عمػػى نػػوعیف: نسػػب وسػػبب، أّمػػموجبػػات اإل :953مســألة 

 ثالث طبقات: 
 صنفاف:  :ولىالطبقة اأُل

 ات. جداد والجدّ صالف دوف األبواف المتّ األ أحدهما:



 (  عمنواج الصالحین )ج / غعع 

ف نزلوا ذكورًا وا   وثانيهما:  ناثًا. األوالد وا 
 صنفاف أیضًا:  :الطبقة الثانية

 ف عموا. ات وا  جداد والجدّ األ أحدهما:
 ف نزلوا. اإلخوة واألخوات وأوالدهـ وا   وثانيهما:

ـــةال ف عمػػػوا، كأعمػػػاـ  :طبقـــة الثالث صػػػنؼ واحػػػد وهػػػـ: األعمػػػاـ واألخػػػواؿ وا 
ات وأخػػوالهـ، وكػػذلؾ أوالدهػػػـ جػػداد والجػػدّ هػػات وأخػػوالهـ، وأعمػػاـ األمّ اخبػػاء واأل

ت القرابػػة لممّیػػ والدهػػـ وهكػػذا بشػػرط صػػدؽوالد أوالدهػػـ، وأوالد أوالد أا كػػأف نزلػػو وا  
 عرفًا. 
 ة ووالء. فهو قسماف: زوجیّ  ا السببمّ وأ

 مامة. والء اإل َـّ ثُ والء ضماف الجریرة، َـّ ثُ  والء العتؽ، والوالء ثالث طبقات:

 في أقسام الوارث :الثاني مر األ
 لى خمسة أقساـ: ینقسـ الوارث إ :954مسألة 

لهػػػا الربػػع مػػع عػػػدـ  فّ  دائمػػًا، وهػػػو الزوجػػة فػػ فرض ال غیػػر مػػف یػػرث بػػػال .1
 الولد، والثمف معه، وال ُیرّد عمیها أبدًا. 

لهػا السػدس مػع  فػ فّ  ـّ ما یرث معػه بػالرّد، كػاألُ ائمًا وربّ مف یرث بالفرض د .2
مػػا یػػرّد عمیهػػا زائػػدًا عمػػى الفػػرض الولػػد والثمػػث مػػع عدمػػه إذا لػػـ یكػػف حاجػػب، وربّ 

 كما إذا زادت الفریضة عمى السهاـ. 
ویػرّد عمیػه إذا لػـ یكػف  ه یرث الربع مع الولد والنصػؼ مػع عدمػه،وكالزوج ف نّ 
 ماـ. وارث إاّل اإل



 ػعع/  أنواع السوام ـــ  كتاب المـيراث 

ه یػػػرث بػػػالفرض مػػػع ّنػػػوبالقرابػػػة ُأخػػػرى، كػػػاألب ف  مػػػف یػػػرث بػػػالفرض تػػػارةً  .3
یػػرثف مػػع االبػػف بالقرابػػة  هفّ نّ قرابػػة مػػع عدمػػه، والبنػػت والبنػػات فػػ وجػػود الولػػد وبال

 خیػػػػرثف مػػػػع األ هفّ نّ أو لإبػػػػویف فػػػػ  دونػػػػه بػػػػالفرض، واأُلخػػػػت واألخػػػػوات لػػػػإبوب
هـ یرثػػوف بػػالفرض نّ فػػ  ـّ بالقرابػة ومػػع عدمػػه بػػالفرض، وكػػاإلخوة واألخػوات مػػف األُ 

 وبالقرابة معه.  ـّ لإُ  إذا لـ یكف جدّ 
 ب، والجػػػػػدّ بالقرابػػػػػة، كػػػػػاالبف، واإلخػػػػػوة لإبػػػػػویف أو لػػػػػإ یػػػػػرث إاّل  مػػػػػف ال .4

 خواؿ. واألعماـ واأل
و الُمعِتػػؽ، وضػػامف بالقرابػػة بػػؿ یػػرث بػػالوالء، وهػػ یػػرث بػػالفرض وال مػػف ال .5

   .(عمیه السالـ)ماـ الجریرة، واإل

 في أنواع السهام :الثالث مر األ
ة وهػػو سػػتّ  - فػػي الكتػػاب المجیػػد الفػػرض هػػو السػػهـ المقػػّدر  :955مســألة 

 صحابها ثالثة عشر، كما یمي: وأ - أنواع
ب فقػط إذا لػـ یكػف أو لػإ خػت لإبػویف، واألُ ةلمنفػردالنصؼ، وهو لمبنػت ا .1

 ف نزؿ. ، ولمزوج مع عدـ الولد لمزوجة وا  أو جدّ  معها أخ
ؿ، ولمزوجػػػة مػػػع عػػػدـ الولػػػد ف نػػػز بػػػع، وهػػػو لمػػػزوج مػػػع الولػػػد لمزوجػػػة وا  الر  .2

اّل فهو لهف كانت واحدة اختصّ نزؿ، ف  فلمزوج وا    ة. بالسویّ  فّ ت به وا 
ت ف كانػت واحػدة اختّصػف نػزؿ، فػ لمػزوج وا  الثمف، وهو لمزوجػة مػع الولػد  .3
اّل   ة. فهو لهّف بالسویّ  به وا 
اعدًا مع عدـ االبف المساوي، ولُإختیف فصػاعدًا الثمثاف، وهو لمبنتیف فص .4



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؼعع 

 .  أو الجدّ  خلإبویف أو لإب فقط مع عدـ األ
ف نػزؿ وعػدـ اإل ـّ الثمث، وهػو سػهـ األُ  .5 خػوة عمػى تفصػیؿ مػع عػدـ الولػد وا 

 . یکف معهما جدّ  إذا لـ دمع التعدّ  ـّ ألُ خت مف اخ واألُ یأتي، ولإ
ف نػزؿ، ولػإُ  السدس، وهو لكؿّ  .6 مػع اإلخػوة  ـّ واحد مف األبویف مػع الولػد وا 

خػػػت الواحػػػدة واألُ  ـّ لإبػػػویف أو لػػػإب عمػػػى تفصػػػیؿ یػػػأتي، ولػػػإخ الواحػػػد مػػػف األُ 
 . مع عدـ الجدّ  منها

 في بطالن العول والتعصيب :الرابع مر األ
تػػػارة یكونػػػوف جمیعػػػًا ذوي فػػػروض، وُأخػػػرى د الورثػػػة فتعػػػدّ إذا  :956مســـألة 

 یكونوف جمیعًا ذوي فروض، وثالثة یكوف بعضهـ ذا فرض دوف بعض.  ال
ذا كانوا جمیعًا ذوي فروض فتػارة خػرى تكػوف فروضػهـ مسػاویة لمفریضػة، وأُ  وا 

 تكوف زائدة عمیها، وثالثة تكوف ناقصة عنها: 
بػویف واحػد مػف األ سػهـ كػؿّ  ف وبنتیف، فػ فّ بویت أف یترؾ المیّ مثؿ أ :فاأُلولى

 السدس وسهـ البنتیف الثمثاف ومجموعها مساو لمفریضة. 
السػػهاـ فػػي الفػػرض  فّ ت زوجػػًا وأبػػویف وبنتػػیف فػػ ف یتػػرؾ المّیػػمثػػؿ أ :والثانيــة

 الربع والسدساف والثمثاف وهي زائدة عمى الفریضة. 
لػػػى العػػػوؿ ة إمیّ سػػػالة التػػػي ذهػػػب فیهػػػا بعػػػض المػػػذاهب اإلوهػػػذ  هػػػي المسػػػأل

 واحد مف ذوي الفروض عمى نسبة فرضه.  بمعنى ورود النقص فیها عمى كؿّ 
 ف دوف بعض. ة یدخؿ النقص عمى بعض منهـ معیّ مامیّ ولكف عند اإل

 و البنات. ففي إرث أهؿ الطبقة اأُلولى یدخؿ النقص عمى البنت أ
مػػف  ختػػیفبػػویف وأُ وفػػي إرث الطبقػػة الثانیػػة، كمػػا إذا تػػرؾ زوجػػًا وُأختػػًا مػػف األ



 ؽعع/  ـــ الکفر رثموانك اإلـــ  كتاب المـيراث 

سهـ الزوج النصؼ وسهـ اأُلخػت مػف األبػویف النصػؼ وسػهـ اأُلختػیف  ، ف فّ ـّ األُ 
ب یػػػػدخؿ الػػػنقص عمػػػػى المتقػػػػرّ  الثمػػػػث ومجموعهػػػا زائػػػػد عمػػػػى الفریضػػػة، ـّ مػػػف األُ 

 .  ـّ ب باألُ خت في المثاؿ دوف الزوج ودوف المتقرّ باألبویف كاألُ 
 ها النصؼ وتزید الفریضة نصفًا. ل فّ كما إذا ترؾ بنتًا واحدة ف  :لثةوالثا

 ،ة بالتعصػػػػیبسػػػالمیّ لة التػػػي قػػػػاؿ فیهػػػا بعػػػض المػػػذاهب اإلوهػػػذ  هػػػي المسػػػأ
 معصبة. لبمعنى: إعطاء النصؼ الزائد 

بواسػػػطة الػػػذكور،  واسػػػطة أو ت بغیػػػر لػػػى المّیػػػالػػػذیف ینتسػػػبوف إ وهػػػـ الػػػذكور 
 نثى عمى تفصیؿ عندهـ في ذلؾ. موها لإُ ما عمّ وربّ 

رض، فتػػرث ة فُیػرّد الزائػد عمػػى ذوي الفػروض كالبنػت فػػي الفػمامّیػػا عنػد اإلوأّمػ
 بالرّد.  خر النصؼ بالفرض والنصؼ اخ

ا إذا لػػػػـ یكونػػػػوا جمیعػػػػًا ذوي هػػػػذا إذا كػػػػاف الورثػػػػة جمیعػػػػًا ذوي فػػػػروض، وأّمػػػػ
ذا كػػاف بعضػػهـ ذا فػػرض دوف فػػروض فیقّسػػ ـ المػػاؿ بیػػنهـ عمػػى تفصػػیؿ یػػأتي، وا 

ف شػػاء ي البػاقي لغیػػر  عمػى تفصػػیؿ یػأتي إطػػأعطػي ذو الفػػرض فرضػه وأع آخػر 
 ا تعالى. 

 الفصـل الثـاني
 رثفي موانع اإل 

 :   مػوروهي أُ 



 (  عمنواج الصالحین )ج / ؾعع 

 ل: الكفـراألوّ  األمر  
إرثػػػه  ف كػػػاف قریبػػػًا، ویخػػػتّص مػػػف المسػػػمـ وا   یػػػرث الكػػػافر  ال :957مســـألة 
 ولالبػف ابػف مسػمـ یرثػه ابػف االبػف ف كاف بعیدًا، فمػو كػاف لػه ابػف كػافر بالمسمـ وا  

رثػه المسػمـ مسػمـ ی أو ابػف عػـّ  خ أو عػـّ وأ وكذا إذا كاف له ابف كافر دوف االبف، 
نسػاب وكػاف لػه معتػؽ أو ضػامف یكف لػه وارث مػف ذوي األ دونه، بؿ وكذا إذا لـ
 رثه به دونه.إ جریرة مسمـ یختّص 

ذا لـ یكف له وارث  مسمـ في جمیع الطبقػات مػف ذوي األنسػاب وغیػرهـ إاّل  وا 
 فػرؽ فػي الكػافر  منػه شػیئًا، وال ه ولـ یرث الكافر ه لرث( كاف إیه السالـعم)ماـ اإل

كمػػا ال فػػرؽ فػػي  ،اً ّیػػًا كػػاف أـ ممّ فطرّیػػ ًا، والمرتػػدّ یػػًا كػػاف أـ حربّیػػذمّ  صػػميّ بػػیف األ
 وغیر .  ماميّ المسمـ بیف اإل

ف كػػاف  لمكػػافر  ویمنػػع مػػف إرث الكػػافر  المسػػمـ یػػرث الكػػافر  :958مســألة  وا 
ـّ  ولػػػه ولػػػد كػػػافر  قریبػػػًا، فمػػػو مػػػات كػػػافر  دًا والكػػػافر المسػػػمـ بعیػػػ  وأخ مسػػػمـ، أو عػػػ

نعػـ إذا لػـ یكػف لػه مسمـ، أو معتؽ أو ضامف جریرة مسمـ ورثه ولـ یرثػه الكػافر، 
 ار لػػػـ یرثػػػه بػػػؿ تكػػػوف تركتػػػه لورثتػػػه الكّفػػػ (عمیػػػه السػػػالـ)مػػػاـ وارث مسػػػمـ إاّل اإل

   رث.حسب قواعد اإل
 ة أو فطػػرة فالمشػػهور ًا عػػف مّمػػا إذا كػػاف مرتػػدّ ًا، أّمػػصػػمیّ أ هػػذا إذا كػػاف الكػػافر 

یرثػػه  وال)عمیػػه السػػالـ( وارثػػه اإلمػػاـ  فّ أبػػیف الفقهػػاء )رضػػواف ا تعػػال  عمػػیهـ( 
ما سػیّ  وال صػميّ األ كالكػافر  المرتػدّ  أفّ  الصػحیحوكاف بحكـ المسػمـ، ولكػف  الكافر 

 ّیًا. إذا كاف ممّ 
 محكػػػوـ بػػػالكفر  أو أكثػػػر  د صػػػغیر ولػػػه ولػػػ إذا مػػػات الكػػػافر  :959مســـألة 
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دًا، دفعػت ولػى واحػدًا كػاف أو متعػدّ الطبقػة األُ   تبعًا، وكاف له وارث مسمـ مف غیر
إلػى أف یبمػػ   مػػًا لػه أف ینفػؽ منهػػا عمػى الصػػغیر حػوط لزو لػى المسػػمـ، واألتركتػه إ
ف أسػػػمـ قبػػػؿ بموغػػػه سػػػّمـ سػػػمـ حینئػػػٍذ فػػ ف أ وبقػػػي شػػػيء مػػػف التركػػة دفعػػػه إلیػػػه، وا 
لػػى حػػیف لیتصػػّدى لإنفػػاؽ عمیػػه، فػػ ف بقػػى مسػػممًا إ لػػى الحػػاكـ الشػػرعيّ ي إالبػػاق

اّل  - ف وجدإ - ي مف التركةلیه المتبقّ البموغ دفع إ  لى الوارث المسمـ. دفعه إ وا 
لػیس بیػػنهـ مسػمـ فأسػػمـ واحػػد  ار لػػو مػػات مسػمـ عػػف ورثػة كّفػػ :961مسـألة 

ـ یرثػه البػاقوف ولػـ ینتػه هػو بػاإلرث ولػ بػه اخػتّص  منهـ بعد موته بال فصؿ معتػدّ 
   .(عمیه السالـ)ماـ إلى اإل األمر 

عػػػػًا مػػػع المسػػػاواة فػػػػي مػػػف واحػػػد دفعػػػػة أو متتالیػػػًا ورثػػػو  جمی كثػػػػر ولػػػو أسػػػمـ أ
اّل   به مف كاف مقّدمًا بحسبها.  اختّص  الطبقة، وا 
 - ووارث مسػمـ وكػاف لػه وارث كػافر  لػو مػات مسػمـ أو كػافر  :961مسألة 

بعػػػد موتػػػه، فػػػ ف كػػػاف وارثػػػه  سػػػمـ وارثػػػه الكػػػافر وأ - (لسػػػالـعمیػػػه ا)مػػػاـ اإل غیػػػر 
سالمه، نعػـ لػو كػاف الواحػد هػو ـ ینفع لمف أسمـ إرث ولباإل المسمـ واحدًا اختّص 

سػالمه، فیأخػذ ( نفعػه إعمیػه السػالـ)مػاـ وأسمـ قبػؿ القسػمة بینهػا وبػیف اإلالزوجة 
 نصیبه مف تركته. 

ف كػاف إسػالـ مػف أسػمـ بعػد قسػمة اإلرث دًا فػ ا لو كاف وارثػه المسػمـ متعػدّ مّ وأ
 سالمه ولـ یرث شیئًا. ینفعه إ لـ

مرتبػػػة مػػع الػػػوارث ف كػػاف مسػػػاویًا فػػي القبػػؿ القسػػػمة فػػ سػػػالمه ا إذا كػػاف إوأّمػػ
كمػػا إذا كػػاف ابنػػًا  مًا عمیػػه بحسػػبها انفػػرد بػػالمیراث،ف كػػاف مقػػدّ المسػػمـ شػػاركه، وا  

مت فػي ا الحكػـ صػورة واحػدة تقػدّ ، وتستثنى مف هذله خوةت والوارث المسمـ إلممیّ 
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 (.  ٜٜ٘المسألة )
 سمـ الوارث بعد قسمة بعض التركة دوف بعض كػاف لكػؿ  إذا أ :962مسألة 

 رث أو شارؾ فیما لـ یقّسـ. باإل منهما حكمه، فمـ یرث مّما قّسـ واختّص 
ارًا لػػیس بیػػػنهـ مسػػػمـ ورثػػة كّفػػػ ولػػـ یخمػػػؼ إاّل  لػػػو مػػات كػػػافر  :963مســألة 

إلسالمه وكػاف الحكػـ كمػا قبػؿ إسػالمه،  ه ال أثر نّ إ :بعد موته قیؿفأسمـ بعضهـ 
 خوتػه اخػتّص ت وهػـ إلممّیػ مت طبقته عمى طبقة الباقیف كما إذا كػاف ابنػاً ف تقدّ ف 

ف ساواهـ في الطبقػة شػاركهـ، وا    اً رت طبقتػه كمػا إذا كػاف عّمػف تػأخّ اإلرث به، وا 
مشػػاركته مػػع البػػاقیف  أفّ  الصػػحیحرث بهػػـ، ولكػػف اإل خوتػػه اخػػتّص ت وهػػـ إلممّیػػ

سػالمه فػي خصػوص مػا إذا كػاف إإّنمػا هػي في صورة مسػاواته معهػـ فػي الطبقػة 
   وبینهـ. ینهبعد قسمة التركة ب

اختصػػػاص الطبقػػػة السػػػابقة  کمػػػا أفّ رث بػػػه، اإل خػػػتّص ا إذا كػػػاف قبمهػػػا فیّمػػػوأ
فػي خصػػوص مػا إذا كػػاف مػػف إّنمػا هػػو سػػمـ طبقػة مػػف أ ر رث فػػي صػورة تػػأخّ بػاإل
سػمـ بعػد قسػمة التركػة دًا مػع كػوف إسػالـ مػف أالطبقة السػابقة واحػدًا، أو متعػدّ في 

 رث به. اإل ختّص سالمه قبؿ القسمة فیإا إذا كاف وأمّ بینهـ، 
 وارثػًا وموروثػًا وحاجبػًا ومحجوبػاً  -  المػراد مػف المسػمـ والكػافر :964مسألة 

ني المجنػػػوف والطفػػػؿ ة، ومػػػف الثػػػاصػػػالة وبالتبعّیػػػباأل مػػػف المسػػػمـ والكػػػافر  أعػػػـّ  -
 طفػػؿ غیػػر  بنفسػػه، فكػػؿّ  سػػالـ أو الكفػػر اإل الػػذي لػػـ یختػػر  ز والممّیػػ ز الممّیػػ غیػػر 

قػاد نطفتػه بحكػـ المسػمـ فیمنػع مػف بویػه مسػممًا حػاؿ انعأو نحو  كػاف أحػد أ ز ممیّ 
ـ یكػػف لػػه وارث إذا لػػ (عمیػػه السػػالـ)مػػاـ ثػػه اإلبػػؿ یر  یرثػػه الكػػافر  وال إرث الكػػافر 
اؿ انعقػػاد نطفتػػه أو نحػػو  كػاف أبػػوا  معػػًا كػافریف حػػ ز ممّیػػ طفػػؿ غیػر  مسػمـ، وكػػؿّ 
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إذا كػاف لػه وارث مسػمـ  فر یػرث الكػا یػرث المسػمـ مطمقػًا كمػا ال فػال بحكـ الكػافر 
المسػػألة ـ فػػي تقػػدّ  عمػػى كػػالـ فػػي بعػػض الصػػور  -)عمیػػه السػػالـ(  مػػاـاإل غیػػر 

سػالـ وجػرى عمیػه حكػـ اإلـ أحد أبویه قبؿ بموغه تبعه فػي سمنعـ إذا أ - (ٜٜ٘)
 المسممیف. 

ف اختمفػػػػػوا فػػػػػي المػػػػػذاهب واأل :965مســـــألة  صػػػػػوؿ المسػػػػػمموف یتوارثػػػػػوف وا 
ـ ذكػرهـ فػي كتػاب ف تقػدّ مّمػ سػالـ المحكومػوف بػالكفر لإ والعقائد، نعـ المنتحموف

 یرثوف مف المسمـ ویرث المسمـ منهـ.  الطهارة ال
ي الممػػػػػػؿ والنحػػػػػػؿ فیػػػػػػرث ف اختمفػػػػػػوا فػػػػػػیتوارثػػػػػػوف وا   ّفػػػػػػار الك :966مســــــألة 

وبػػالعكس، لكػػف  يّ مػػف الػػذمّ  وبػػالعكس، بػػؿ یػػرث الحربػػيّ  مػػف الیهػػوديّ  النصػػرانيّ 
 ـ. رث بعضهـ مف بعض فقداف الوارث المسمـ كما تقدّ یشترط في إ
عمػػػػى  الكفػػػػر  سػػػػالـ واختػػػػار وهػػػػو مػػػػف خػػػػرج عػػػػف اإل المرتػػػػدّ  :967مســــألة 

 قسمیف: 
كفػر، وفػي  َـّ ثُػ بویػه أو كمیهػاأحػد أولػد عمػى إسػالـ  مػف ، والفطريّ ومّميّ  فطريّ 
 .  وجهاف، والصحیح اعتبار  قبؿ الكفر  مه بعد التمییز سالإ اعتبار 

د ارتػداد  وینفسػػخ ه یقتػؿ فػػي الحػاؿ، وتبػیف منػػه زوجتػه بمجػػرّ ّنػػأ وحكػـ الفطػريّ 
ف شػػاءت، ج إتتػػزوّ  َـّ ثُػػ - ـعمػػى مػػا تقػدّ  - ة الوفػػاةعػدّ  طػػالؽ، وتعتػػدّ  نكاحهػا بغیػػر 

ت داء دیونػػػه كالمّیػػػت لػػػه حػػػیف ارتػػػداد  بػػػیف ورثتػػػه بعػػػد أوالػػػه التػػػي كانػػػمأوتُقّسػػػـ 
حكػاـ المػذكورة تفید توبته ورجوعه إلى اإلسالـ في سقوط األ موته، وال ینتظر  وال

محػػػػّؿ ه ، ولكّنػػػػبػػػػیف الفقهػػػػاء )رضػػػػواف ا تعػػػػال  عمػػػػیهـ(  مطمقػػػػًا عمػػػػى المشػػػػهور
شػػكاؿ فػػي عػػدـ وجػػوب  إ، نعػػـ الیتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػ  االحتیػػاط فیػػه فػػال شػػكاؿإ
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 استتابته. 
قبػػوؿ توبتػػه  حكػػاـ الثالثػػة المػػذكورات فالصػػحیحأللػػى مػػا عػػدا اا بالنسػػبة إوأّمػػ

تزویجػه مػف المسػممة، بػؿ لػه  عباداتػه ویجػوز  بدنه وتصػحّ  باطنًا وظاهرًا، فیطهر 
ة عمػػػػى القػػػػوؿ ى قبػػػؿ خروجهػػػػا مػػػػف العػػػػدّ تجدیػػػد العقػػػػد عمػػػػى زوجتػػػػه السػػػػابقة حتّػػػػ

ة سػبابه االختیارّیػػیممػؾ األمػواؿ الجدیػدة بأ هّنػکمػا أ د االرتػداد،مجػرّ ببینونتهػا عنػه ب
 رث ولو قبؿ توبته. ة كاإلجارة والحیازة والقهریّ كالت
یسػتتاب، فػ ف تػاب  هّنػفحكمػه أ - وهػو مػف یقابػؿ الفطػريّ  - المّميّ  ا المرتدّ مّ وأ
اّل  یائسػػة أو  قتػػؿ، وانفسػػخ نكػػاح زوجتػػه إذا كػػاف االرتػػداد قبػػؿ الػػدخوؿ أو كانػػت وا 

ا إذا كػاف االرتػداد بعػد الػدخوؿ وكانػت المػرأة فػي ة، وأمّ تكف عمیها عدّ  صغیرة ولـ
ة الطػالؽ مػف حػیف االرتػداد، فػ ف رجػع عػدّ  ف تعتػدّ مف تحیض وجػب عمیهػا أ سفّ 

اّل انكشػؼ  ،ة بقػي الػزواج عمػى حالػهسػالـ قبػؿ انقضػاء العػدّ عف ارتداد  إلى اإل وا 
 اد. ها قد بانت عنه عند االرتدنّ أ

ذا تػػاب إاّل  يّ المّمػػ ـ أمػػواؿ المرتػػدّ وال تقّسػػ  ارتػػدّ  َـّ ثُػػ بعػػد موتػػه بالقتػػؿ أو غیػػر ، وا 
یتػرؾ مراعػػاة  فػػال شػكاؿاسػػتتابة فػي الثالثػة أو الرابعػػة إ ففػي وجػوب قتمػػه مػف دوف

 .مقتض  االحتیاط
تنتقػؿ أموالهػا عنهػا  تقتػؿ وال ا لػو كػاف امػرأة فػالّمػرجػاًل، وأ هذا إذا كاف المرتػدّ 

د االرتػػداد بػػدوف اعتػػداد مػػع عػػدـ بػػالموت، وینفسػػخ نكاحهػػا بمجػػرّ  لػػى الورثػػة إاّل إ
اّل الدخ ة وهػي ؼ االنفسػاخ عمػى انقضػاء العػدّ توّقػ وؿ أو كونها صغیرة أو یائسة وا 

 (.  ٖٙ٘في المسألة )  ة الطالؽ كما مرّ عدّ  بمقدار 
ت ى تتػػوب فػػ ف تابػػؽ عمیهػػا وتضػػرب عمػػى الصػػالة حتّػػة ویضػػیّ وتحػػبس المرتػػدّ 
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 ة أو عف فطرة. ة عف ممّ فرؽ في ذلؾ بیف أف تكوف مرتدّ  قبمت توبتها، وال
اؿ العقػػؿ عمػػى االرتػػداد البمػػوغ وكمػػ ثػػر یشػػترط فػػي ترتیػػب األ :968مســألة 

كػػاف لغػػوًا، وكػػذا إذا كػػاف غػػافاًل  كػػر  عمػػى االرتػػداد فارتػػدّ والقصػػد واالختیػػار، فمػػو أ
یممػػؾ  ادرًا عػػف الغضػػب الػػذي الأو كػػاف صػػ أو سػػاهیًا، أو هػػازاًل أو سػػبؽ لسػػانه،

 معه نفسه ویخرج به عف االختیار، أو كاف عف جهؿ بالمعنى. 

 القتل :الثاني مـر األ
یرث القاتؿ مف المقتوؿ إذا كػاف القتػؿ عمػدًا وظممػًا، ویػرث  ال :969مسألة 

عرضػه أو مالػه، وكػذا  ًا أو دفاعػًا عػف نفسػه أوقصاصًا أو حدّ  منه إذا كاف بحؽّ 
ه ّنػػػمػػػورِّث ف صػػػاب قریبػػػه الخطػػػأ وأحضػػػًا كمػػػا إذا رمػػػى طػػػائرًا فأم طػػػًأإذا كػػػاف خ
 .  مها العاقمة عنهالتي تتحمّ  یرث مف دیته یرثه، نعـ ال

یقػػاع الفعػػؿ بالعمػػد وهػػو مػػا إذا كػػاف قاصػػدًا إل شػػبیهاً  ا إذا كػػاف القتػػؿ خطػػًأّمػػوأ
ي ب عمیػػػه القتػػػؿ فػػػیترتّػػػ ا القاصػػػد لمقتػػػؿ، وكػػػاف الفعػػػؿ مّمػػػ عمػػػى المقتػػػوؿ غیػػػر 

لػى إ ىدّ قاصد قتمػه فػأ یقتؿ عادة قاصدًا ضربه غیر  ، كما إذا ضربه بما الالعادة
یمنػع منػه،  ففي كونه مثػؿ العمػد مانعػًا عػف اإلرث أو كالخطػأ المحػض فػالقتمه، 
   یرث مف دیته التي یجب عمیه أداؤ . نعـ ال الثاني، والصحیح هو قوالف،

ظممػػػػًا عػػػػف اإلرث بػػػػیف  ة القتػػػػؿ العمػػػػديّ فػػػػرؽ فػػػػي مانعّیػػػػ ال :971مســــألة 
أطمػػؽ عمیػه الرصػاص فمػػات، وأف یكػوف بالمباشػرة كمػا لػػو ضػربه بالسػیؼ أو  أف

حبسه فػي مكػاف زمانػًا  لقا  في مسبعة فافترسه السبع، أویكوف بالتسبیب كما لو أ
عند  طعامًا مسمومًا مف دوف  قوت فمات جوعًا أو عطشًا، أو أحضر  طویاًل بال

ذلػؾ  لػى غیػر بقتمػه، فقتمػه إ ز ممّیػ ًا غیػر مجنونػًا أو صػبیّ  عمـ منه فأكمه، أو أمػر 
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  ب.لى المسبّ ت التي ینسب ویستند معها القتؿ إمف التسبیبا
لػى یسػتند إ ینسػب وال ا الب عمیها التمؼ مّمػنعـ بعض التسبیبات التي قد یترتّ 

لػؾ مػف ذ وغیػر  الطرؽ والمعػابر في  لقاء المزالؽ والمعاثر وأ البئر  ب كحفر المسبّ 
 هػػا غیػػر نّ بها إاّل أف أوجػب الضػػماف والدیػػة عمػى مسػػبّ یقصػد بهػػا القتػػؿ، وا   فدوف أ

قریبه الػذي وقػع فیهػا ومػات في الطریؽ عف  البئر  رث، فیرث حافر انعة مف اإلم
اّل كاف قاتاًل عمدًا ا یترتّ یقصد به قتمه، ولـ یكف ممّ  إذا لـ ب عمیه الموت غالبًا، وا 
 یرث منه.  فال

 یقػػاع الضػػرر دًا ب شخصػػًا عػػاقاًل بقتػػؿ موّرثػػه، متوّعػػ إذا أمػػر  :971مســألة 

رادتػػهؽ بػػه إعمیػػه أو عمػػى مػػف یتعّمػػ فقتمػػه، لػػـ  ف لػػـ یفعػػؿ، فامتثػػؿ أمػػر  باختیػػار  وا 
ف كػػػاف آثمػػػًا ویحكػػػـ بحبسػػػه ه لػػػیس قػػػاتاًل حقیقػػػة وا  ّنػػػأل ؛مػػػف میراثػػػه یحػػػـر اخمػػػر 

د بػػه هػػو القتػػؿ أو ف مػػا توّعػػف یكػػو فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػیف أ دًا إلػػى أف یمػػوت، والمؤّبػػ
 دونه. 

یكػوف  رث مػف المقتػوؿ كػذلؾ الكمػا أّف القاتػؿ ممنػوع عػف اإل :972مسـألة 
عنػه فػي الطبقػة، فوجػود  كعدمػه، فمػو  ر ف هو دونه فػي الدرجػة ومتػأخّ حاجبًا عمّ 

القاتػػؿ یػػرث ابػػف القاتػػؿ  بیػػه أوالد غیػػر شػػخص أبػػا  وكػػاف لػػه ابػػف ولػػـ یكػػف أل قتػػؿ
وارث المقتػوؿ مػف الطبقػة اأُلولػى فػي ابنػه القاتػؿ ولػه  انحصر لو  ، وكذا عف جدّ 

 (عمیػه السػالـ)مػاـ یكػف لػه وارث إاّل اإلخوة كاف میراثه لهـ دوف ابنه، بؿ لو لػـ إ
 ورثه دوف ابنه. 

ف یكػػػػوف القاتػػػػؿ واحػػػػدًا أو ة القتػػػػؿ بػػػػیف أفػػػػرؽ فػػػػي مانعّیػػػػ ال :973مســــألة 
 ّراثًا أو بعضهـ دوف البعض. دًا، وعمى الثاني بیف كوف جمیعهـ و متعدّ 

بیػػه أو غیػر  مػػف جنینهػا كانػت عمیهػػا دیتػه أل ـّ إذا أسػػقطت األُ  :974مسـألة 
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 ه، وسػیأتي مقػدار ّمػعمػى الجنػیف كانػت دیتػه ألُ  ب هػو الجػانيذا كػاف األورثته، وا  

 .(ٔ)تعالى ف شاء امراتب الحمؿ في كتاب الدیات إالدیة حسب 
المقتػػػوؿ، فتقضػػػى منهػػػا دیونػػػه، وتخػػػرج  الدیػػػة فػػػي حكػػػـ مػػػاؿ :975مســـألة 

فػرؽ  األمػواؿ، وال ع البػاقي عمػى ورثتػه كسػائر یػوزّ  َـّ ثُ  رثبؿ اإلاًل قمنها وصایا  أوّ 
خػػذت ، أو شػػبه عمػػد، أو عمػػدًا محضػػًا، فأمحضػػاً  فػػي ذلػػؾ بػػیف كػػوف القتػػؿ خطػػًأ

فػرؽ  القصػاص بمػوت الجػاني أو فػرار  أو نحوهمػا، كمػا ال ر الدیة صمحًا أو لتعذّ 
اویًا، أو مسػػ یأخذونػػه أزیػػد مػػف الدیػػة أو أقػػؿّ  فػػي مػػورد الصػػمح بػػیف أف یكػػوف مػػا

 .ـ مف غیرهافرؽ بیف أف یكوف المأخوذ مف أصناؼ الدیة أ وهكذا ال
ى الػزوجیف فػي ـ السػبب حتّػوارث سواء أكػاف میراثػه بالنسػب أ یرث الدیة كؿّ و 

لصػػمح والتراضػػي القصػػاص، لكػػف إذا وقػػع ا ف لػػـ یكػػف لهمػػا حػػؽّ وا   القتػػؿ العمػػديّ 
 ، بػػؿ وال سػػائر ـّ لػػإُ خػػت یػػرث منهػػا األخ واألُ  الدیػػة ورثػػا نصػػیبهما منهػػا، نعػػـ الب

 جداد مف قبمها. ب بها وحدها كاألخواؿ واألمف یتقرّ 
لػػى ت بعػػد المػوت لػـ تػػدفع الدیػة إإذا كانػت الجنایػػة عمػى المّیػ :976مسـألة 

ذا كاف عمیػه   الورثة، بؿ تصرؼ في وجو  البرّ  کػة أو تکػف لػه تر  ولػـدیػف عنه، وا 
تنفػػػذ مػػػف  منهػػػا، وکػػػذلؾ إذا کانػػػت لػػػه وصػػػّیة لػػػـ یػػػؤّدیٰ  تػػػِؼ بأدائػػػه وجػػػب أف لػػػـ

 غیرها.

 الرقّ  :الثالث مر األ
 یػػرث الػػرؽّ  ث، فػػالرث فػػي الػػوارث والمػػورّ مػػانع مػػف اإل الػػرؽّ  :977مســألة 

 ض له. حاجة لمتعرّ  وكذا العكس عمى تفصیؿ ال  مف الحرّ 
                                                        

 .(717) و (715) ص األّول الجزء ّحظی 37 مسألٌال( المساُل مستحدثات) فً ذکرت وقد (ط)
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 دة من الزنىالوال :الرابع مر األ
ب بػػه، بیػػه الزانػػي، ومػػف یتقػػرّ تػػوارث بػػیف ولػػد الزنػػى وبػػیف أ ال :978مســألة 

 .  ب بهاه الزانیة ومف یتقرّ مّ بینه وبیف أُ  توارث یرثونه، وکذلؾ ال ثهـ كما الیر  فال
ف كػاف الفعػػؿ إذا كػاف الزنػى مػف أحػد األبػویف دوف اخخػر، بػأ :979مسـألة 
ة، ویثبػت ب بػه خاّصػبیف الولد والزاني ومف یتقرّ شبهة، انتفى التوارث  مف اخخر 

 ب به. یكوف زانیًا مف أبویه ومف یتقرّ  بینه وبیف الذي ال
الزنػػى كالولػػد  قربائػه مػػف غیػر یثبػػت التػوارث بػػیف ولػد الزنػػى وأ :981مسـألة 

ذا مػػات مػػع عػػدـ الػػوارث ف وكػػذا الػػزوج أو الزوجػػة فیػػرثهـ وی رثػػه لممػػولى رثونػػه، وا 
   .(عمیه السالـ)ماـ اإل ـَ ثُ  لضامف،ا َـّ ثُ  المعتؽ،

بػیف یمنػع مػف التػوارث  الزنػا ال ة مف الوطء المحّرـ غیر الوالد :981مسألة 
حػػراـ أو فػػي ب بهمػػا، فمػػو وطػػا الػػزوج زوجتػػه فػػي حػػاؿ اإلبویػػه ومػػف یتقػػرّ الولػد وأ
رمضػػػػاف مػػػػثاًل عػػػػالمیف بالحػػػػاؿ فعمقػػػػت منػػػػه وولػػػػدت ثبػػػػت التػػػػوارث بینػػػػه  شػػػػهر 

 وبینهما. 
رعًا شػ د مػف الػوطء المسػتحؽّ د مػف وطء الشػبهة كالمتوّلػالمتولّ  :982مسألة 

د مػػف وطء ب بهمػػا، وكػػذلؾ المتوّلػػبویػػه ومػػف یتقػػرّ فػػي ثبػػوت التػػوارث بینػػه وبػػیف أ
لمذاهب فیثبت التػوارث بینػه وبػیف أقاربػه مػف األب الممؿ وا بحسب سائر  مستحؽّ 

 وغیرهما.  ـّ واألُ 
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 المعان :الخامس مر األ
ووالػػد ، وكػػذا بینػػه وبػػیف یمنػػع المعػػاف مػػف التػػوارث بػػیف الولػػد  :983مســألة 

مػف التػوارث بػیف الولػد یمنػع  أقاربه مف قبمه كاألعماـ واألجداد واإلخوة لإب، وال
 خواؿ وخاالت ونحوهـ. ه، وكذا بینه وبیف أقاربه مف قبمها مف إخوة وأمّ وأُ 

یرثػػػه  وج والزوجػػػة، والبهػػػا وأوالد  والػػػز ب ه ومػػػف یتقػػػرّ ّمػػػفولػػػد المالعنػػػة ترثػػػه أُ  
فرضػًا والبػاقي ه منفػردة كػاف لهػا الثمػث ّمػب به وحد ، ف ف ترؾ أُ مف یتقرّ  األب وال

ضػػعؼ  أوالدًا كػػاف لهػػا السػػدس والبػػاقي لهػػـ لمػػذكر  ـّ األُ ف تػػرؾ مػػع ، وا  یػػرّد عمیهػػا
بنتػًا فمهػا النصػؼ ویػرّد البػاقي أرباعػًا عمیهػا وعمػى  إذا كػاف الولػد األُنثػى، إاّل  حػظّ 
ذا تػػرؾ زوجػػًا أو ز ـّ األُ  وجػػة كػػاف لػػه نصػػیبه كغیػػر  وتجػػري األحكػػاـ اختیػػة فػػي ، وا 

 فػي عػدـ التػوارث مػوات إاّل فرؽ بینه وبػیف غیػر  مػف األ طبقات اإلرث جمیعًا، وال
 ب به وحد . ب ومف یتقرّ بینه وبیف األ
و كػػاف بعػػض إخوتػػه أو أخواتػػه مػػف األبػػویف وبعضػػهـ مػػف لػػ :984مســألة 

لالنتسػاب  أثػر  ة، والخاّصػ ـّ ة مف جهة انتسػابهـ إلػى األُ رثو  بالسویّ ة و خاصّ  ـّ األُ 
 ب. إلى األ

عمیػه  الولػد لػه لحػؽ بػه فیمػا فّ لو اعترؼ الرجؿ بعد المعاف بػأ :985مسألة 
ب یػرث الولػد مػف یتقػرّ  ب به، والمف یتقرّ  یرثه األب وال فیما له، فیرثه الولد وال ال

 والصػحیح هػػویػرثهـ إذا اعتػرؼ بػه؟ قػوالف،  ب بػه، وهػؿیعتػرؼ األ بػاألب إذا لػـ
 العدـ. 

األقػػػػارب فػػػػي التػػػػوارث بعػػػػد  الولػػػػد وال سػػػػائر  إلقػػػػرار  ثػػػػر أال  :986مســــألة 
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 رث الولد منه. ألب فقط في إا قرار هو إ ر یؤثّ  ما المعاف، ف فّ 
 :ات الولػد قیػؿمػ َـّ ثُػ ب مػف جریػرة ولػد  ومػف میراثػهأ األإذا تبػرّ  :987مسـألة 
فػي  ي المػذكور لمتبػرّ  ثر ه ال أنّ أ الصحیحبیه، ولكف ه دوف أمّ لعصبة أُ  كاف میراثه

 نفي التوارث. 

 الفصـل الثالث
 رث حسب طبقاتهة اإل في كيفيّ 

 ولىإرث الطبقة األُ  .9
المنفػػردة تمػػاـ  ـّ ت بالقرابػػة، ولػػإُ ب المنفػػرد تمػػاـ تركػػة المّیػػلػػإ :988مســألة 

 عمیه بالرّد.  یضًا، الثمث منها بالفرض والزائدتركته أ
جػػة بػػویف مػػع الػػزوج كػػاف لػػه النصػػؼ، ولػػو اجتمػػع مػػع الزو ولػػو اجتمػػع أحػػد األ

 فرضًا ورّدًا.  ـّ كاف لها الربع ویكوف الباقي ألحد األبویف لإب قرابًة ولإُ 
ت ولػػد وال زوج أو زوجػػة كػػاف بػػواف ولػػیس لممّیػػإذا اجتمػػع األ :989مســألة 

ت أو حاجػب مػف إخػوة المّیػ ـّ إف لػـ یكػف لػإُ  ثمث التركة فرضًا والباقي لػإب ـّ لإُ 
تػػػرث اإلخػػػوة  السػػػدس والبػػػاقي لػػإب، وال ـّ ا مػػع وجػػػود الحاجػػػب فمػػإُ ّمػػػأخواتػػه، وأ

ف  عف الثمث.  ـّ حجبوا األُ  واألخوات شیئًا وا 
ة كػػاف لهػػا بػػویف زوج كػػاف لػػه النصػػؼ، ولػػو كػػاف معهمػػا زوجػػاف مػػع األولػػو كػػ

 ب. اجب والسدس معه والباقي لإدـ الحمع ع ـّ الربع، ویكوف الثمث لإُ 
لػػى السػػدس عػف الثمػػث إ ـّ مػا یحجػػب اإلخػػوة أو األخػػوات األُ نّ إ :991مســألة 
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 ة: نة وهي ستّ رت فیهـ شروط معیّ إذا توفّ 
 ب حیف موت الولد. وجود األ .1
 ختیف. یقّموا عف أخویف، أو أربع أخوات، أو أخ وأُ  أف ال .2
 ة. ب خاصّ ه، أو لإمّ ت ألبیه وأُ خوة المیّ ونوا إف یكأ .3
 یكفي الحمؿ.  أف یكونوا مولودیف فعاًل، فال .4
 ف یكونوا مسممیف. أ .5
 حرارًا. أف یكونوا أ .6

ت بالقرابػة، ولمبنػت المنفػردة تمػاـ لالبف المنفرد تماـ تركػة المّیػ :991مسألة 
مػاـ تركته أیضًا لكف النصؼ بالفرض والباقي بػالرّد، ولالبنػیف المنفػردیف فمػا زاد ت

ة، ولمبنتػػیف المنفػػردتیف فمػػا زاد الثمثػػاف فرضػػػًا ـ بیػػنهـ بالسػػػویّ التركػػة بالقرابػػة وتقّسػػ
 كذلؾ.  ة والباقي یرّد عمیهفّ بالسویّ  ـ بینهفّ ویقسّ 

بنػػاء والبنػػات منفػػردیف جتمػػع االبػػف والبنػػت منفػػردیف أو األإذا ا :992مســألة 
 .  نثییفاألُ  مثؿ حظّ  كاف لهما أو لهـ تماـ التركة لمذكر 

 - خػوةت إف لػـ یكػف لممّیػإذا اجتمع األبواف مع بنت واحػدة فػ  :993مسألة 
مػػػػف  ـ المػػػػاؿ خمسػػػػة أسػػػهـ، فمكػػػػؿّ قّسػػػ - مػػػػةفػػػػیهـ شػػػروط الحجػػػػب المتقدّ  ر تتػػػوفّ 
ت ا إذا كػػاف لممّیػػّمػػرّدًا ولمبنػػت ثالثػػة أسػػهـ كػػذلؾ، وأبػػویف سػػهـ واحػػد فرضػػًا و األ
ولػػػى یقّسػػػـ كػػػـ الصػػػورة األُ ححكمػػػه  فَّ وة تجتمػػػع فػػػیهـ شػػػروط الحجػػػب فقیػػػؿ: إخػػػإ
بػػیف الفقهػاء )رضػػواف  خػػوة، ولكػف المشػهور لوجػود اإل لمػاؿ خمسػة أسػػهـ وال أثػر ا

عػػػف الػػػرّد فیكػػػوف لهػػػا السػػػدس  حینئػػػذٍ  ـّ اإلخػػػوة یحجبػػػوف األُ  فّ أا تعػػال  عمػػػیهـ( 
ب وثالثػػة سػػهاـ ب أرباعػػًا فرضػػًا ورّدًا سػػهـ لػػإة بػػیف البنػػت واألـ البقّیػػفقػػط وتقّسػػ
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 لمبنت. 
تتػػرؾ مراعػػاة مقتضػػى االحتیػػاط فیمػػا بػػه التفػػػاوت  إشػػكاؿ فػػال محػػؿّ والمسػػألة 

 . ـّ ة األُ بیف الخمس والسدس مف حصّ 
بػویف السػدس مف األ بواف مع ابف واحد كاف لكؿ  إذا اجتمع األ :994مسألة 

ذا اجتمعػػػا مػػػع األو  واحػػػد منهمػػػا  بنػػػاء أو البنػػػات فقػػػط كػػػاف لكػػػؿّ البػػػاقي لالبػػػف، وا 
ذا اجتمعػػػا مػػػػع األوالد و البنػػػات بالسػػػویّ بنػػػاء أـ بػػػیف األقّسػػػالسػػػدس والبػػػاقي ی ة، وا 

مثػؿ  والد جمیعػًا لمػذكر ـ البػاقي بػیف األمنهمػا السػدس ویقّسػ ناثًا كػاف لكػؿ  ذكورًا وا  
 نثییف. األُ  حظّ 

كػاف ألحػد  ف مػع البنػت الواحػدة ال غیػر بػویإذا اجتمع أحػد األ :995مسألة 
ذا اجتبػػػویف الربػػػػع فرضػػػًا ورّدًا والبػػػػااأل بػػػویف مػػػػع مػػػع أحػػػػد األقي لمبنػػػت كػػػػذلؾ، وا 

كػػػاف لػػػه الخمػػػس فرضػػػًا ورّدًا والبػػػاقي لمبنتػػػیف أو البنػػػات  غیػػػر  البنتػػػیف فمػػػا زاد ال
 ة. بالسویّ  بالفرض والّرد یقّسـ بینهفّ 

ذا اجتمػع أحػػد األ البػاقي لالبػػف، بػویف مػػع ابػف واحػػد كػاف لػػه السػدس فرضػػًا و وا 
ذا اجتمػع أحػػد األبػػویف مػػع األ ـ كػاف لػػه السػػدس فرضػػًا والبػػاقي یقّسػػ د الػػذكور والوا 

، ولػػػو كػػاف مػػػع االبػػف الواحػػػد أو األبنػػاء بنػػػت أو بنػػات كػػػاف ةبنػػػاء بالسػػویّ بػػیف األ
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  والد لمذكر ـ بیف األبویف السدس فرضًا والباقي یقسّ ألحد األ

بػػػػویف مػػػع أحػػػػد الػػػزوجیف ومعهمػػػػا البنػػػػت إذا اجتمػػػػع أحػػػد األ :996مســـألة 
بػویف مف، ویقّسػـ البػاقي أرباعػًا ربػع ألحػد األلواحدة كاف لمزوج الربػع ولمزوجػة الػثا

 فرضًا ورّدًا والباقي لمبنت كذلؾ. 
زوجػة  ف كػاففػ  ،ولو كاف معهما بنتاف فما زاد فإحد الزوجیف نصػیبه األدنػى
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فمها الثمف ویقّسـ الباقي أخماسػًا خمػس ألحػد األبػویف فرضػًا ورّدًا وأربعػة أخمػاس 
ة بػػػویف السػػدس والبقّیػػػفمػػه الربػػػع وألحػػد األ ف كػػاف زوجػػػاً لمبنتػػیف فمػػا زاد كػػػذلؾ، وا  

 . النقص عمیهفّ  لمبنتیف فصاعدًا فیردّ 
د أو أبنػػاء وبنػػات فإحػػد الػػزوجیف نصػػیبه ولػػو كػػاف معهمػػا ابػػف واحػػد أو متعػػدّ 

ة، ومػع االخػتالؼ والبػاقي لمبقّیػ بػویف السػدسبع أو الػثمف وألحػد األدنى مف الر األ
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ممذكر ف

البنت الواحدة مع أحػد الػزوجیف، فػ ف كػاف بواف و تمع األإذا اج :997مسألة 
وهػػػو  - بػػػویف السدسػػػاف والبػػػاقي لمبنػػػت فیػػػنقص مػػػف فرضػػػهازوجػػًا فمػػػه الربػػػع ولإ

خماسػػػًا ـ البػػػاقي أف كػػػاف زوجػػػة فمهػػػا الػػػثمف ویقّسػػػنصػػػؼ السػػػدس، وا   - النصػػػؼ
حػد فرضػًا ورّدًا وثالثػة أسػهـ لمبنػت كػذلؾ، هػذا إذا بػویف سػهـ وامف األ یكوف لكؿ  

اّل  ر خػػوة تتػػوفّ ت إلػػـ یكػػف لممّیػػ ففػػي كػػوف الحكػػـ كػػذلؾ أو  فػػیهـ شػػروط الحجػػب وا 
ـ البػػاقي بػػیف األب والبنػػت عػػف الػػرّد فیكػػوف لهػػا السػػدس ویقّسػػ ـّ هػػـ یحجبػػوف األُ أنّ 

شػػكاؿ وال ـ كمػػا تقػػدّ االحتیػػاط فػػي المسػػألة مقتضػػ  تتػػرؾ مراعػػاة  أرباعػػًا خػػالؼ وا 
 (.  ٖٜٜفي المسألة )
وجیف فممػػزوج بػػواف وبنتػػاف فصػػاعدًا مػػع أحػػد الػػز إذا اجتمػػع األ :998مســألة 

بػویف ویكػوف البػاقي ى مػف الربػع أو الػثمف والسدسػاف لإدنػأو الزوجػة النصػیب األ
نصػػػػػیب  ر بمقػػػػػدّ  ة فیػػػػػرد الػػػػػنقص عمػػػػػیهفّ بالسػػػػػویّ  ـ بیػػػػػنهفّ لمبنتػػػػػیف فصػػػػػاعدًا یقّسػػػػػ
 ف كاف زوجة. ف زوجًا والثمف إالزوجیف: الربع إف كا

د أو أبنػػاء وبنػػات فإحػػد ولػػو كػػاف مكػػاف البنتػػیف فصػػاعدًا ابػػف واحػػد أو متعػػدّ 
یف السدسػاف، والبػاقي لمولػد أو بػو الػزوجیف نصػیبه األدنػى مػف الربػع أو الػثمف ولإ

 نثى. األُ  ضعؼ حظّ  والد ومع االختالؼ یكوف لمذكر األ
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یف، دمػػػع ولػػػد واحػػػد أو أوالد متعػػػدّ إذا اجتمػػػع أحػػػد الػػػزوجیف  :999مســـألة 
والد، ومػػػػع لبػػػػاقي لمولػػػػد أو األدنػػػػى مػػػػف الػػػػثمف أو الربػػػػع وافإحػػػػدهما نصػػػػیبه األ
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  االختالؼ یكوف لمذكر 

ف نزلػػػػوا یقومػػػػوف مقػػػػاـ األوالد فػػػػي مقاسػػػػمة  :1111مســــألة  أوالد األوالد وا 
ع مػػػػف عػػػػداهـ مػػػػف أدناهمػػػػا، ومنػػػػلػػػػى األبػػػػویف وحجبهمػػػػا عػػػػف أعمػػػػى السػػػػهمیف إ

 بویف. یشترط في توریثهـ فقد األ األقارب، وال
ف كػاف ُأنثػى فػ والد إذا كػاف لممّیػیرث أوالد األ ال :1111مسألة  ذا ت ولػد وا 

 ترؾ بنتًا وابف ابف كاف المیراث لمبنت. 
بػػػػػوف فػػػػػي اإلرث، فػػػػػاألقرب مػػػػػنهـ یمنػػػػػع والد مترتّ أوالد األ :1112مســـــألة 

ِد َلػد دوف وَ َلػِد الوَ َلػكػاف المیػراث لوَ  ،دٍ َلػِد وَ َلػُد وَ َلػٍد ووَ َلػُد وَ َلػت وَ ذا كػاف لممّیػاألبعد، ف 
 د. لَ ِد الوَ لَ وَ 

بػوف بػه، فیػرث ولػد البنػت والد نصػیب مػف یتقرّ یػرث أوالد األ :1113مسألة 
و النصػؼ سػواء انفػرد أو كػاف مػع األبػویف ویػرّد نثى وهػه ذكرًا كاف أـ أُ مّ نصیب أُ 

ف كاف ذكرًا كما   ه لو كانت موجودة. مّ یرّد عمى أُ عمیه وا 
ف انفػػػرد كػػػاف لػػػه جمیػػػع ویػػرث ولػػػد االبػػػف نصػػػیب أبیػػه ذكػػػرًا كػػػاف أـ ُأنثػػػى، فػػ 

 ته. عف حصّ  ؿَ ضُ الماؿ، ولو كاف معه ذو فرض فمه ما فَ 
والد البنػت الثمػث ت أوالد بنت وأوالد ابف كػاف أللو كاف لممیّ  :1114مسألة 

ثػػاف نصػػیب والد االبػػف الثماألُنثیػػیف، وأل ظّ مثػػؿ حػػ ـ بیػػنهـ لمػػذكر هػػـ یقّسػػمّ أُ نصػػیب 
 ـ بینهـ كذلؾ. بیهـ یقسّ أ

ت بػوي المّیػأوالد األوالد عنػد فقػد األوالد یشػاركوف أ فّ ـ أتقػدّ  :1115مسألة 
یمنػػػع  األبػػػویف مػػػع أوالد األوالد صػػػنفاف مػػػف طبقػػػة واحػػػدة، وال فّ أل ؛فػػػي المیػػػراث
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 رثهـ منه. إت لى المیّ قرب األبویف إ
 بویف السدس ولولد االبف الباقي. مف األ بویف وولد ابف كاف لكؿ  ف ذا ترؾ أ

ذا ترؾ أبویف وأوالد بنػت كػاف لإ والد البنػت النصػؼ ویػرّد بػویف السدسػاف وألوا 
فػیهـ شػروط الحجػب،  ر خوة تتوفّ ت إالسدس عمى الجمیع بالنسبة إذا لـ یكف لممیّ 

منهػػا  ثنػػافاو  ،بنػػت فرضػػًا ورّداً ثالثػػة منهػػا ألوالد ال ،ـ مجمػػوع التركػػة أخماسػػاً فیقّسػػ
ـ فػػػي المسػػػػألة خػػػػوة فیجػػػري االحتیػػػاط المتقػػػػدّ مػػػع وجػػػود اإلا بػػػویف كػػػذلؾ، وأّمػػػػلإ
(ٜٜٖ  .) 

ذا تػػػرؾ أحػػػد األبػػػویف مػػػع أوالد بنػػػت كػػػاف أل كػػػة والد البنػػػت ثالثػػػة أربػػػاع التر وا 
ف بػویـ فیمػا إذا تػرؾ أحػد األبػویف كػذلؾ كمػا تقػدّ فرضًا ورّدًا والربع الرابع ألحػد األ

 .   ة الصوروبنتًا، وهكذا الحكـ في بقیّ 
ذا ترؾ زوجًا و  والد أبػویف وأوالد بنػت كػاف لمػزوج الربػع ولإبػویف السدسػاف وألوا 

نصػؼ  - وهػو النصػؼ - البنت سدساف ونصؼ سدس فیػنقص عػف سػهـ البنػت
عمػػػى البنػػػت فیمػػػا إذا تػػػرؾ زوجػػػًا  سػػػدس فیػػػرد الػػػنقص عمػػػى أوالد البنػػػت كمػػػا یػػػرد

 بویف وبنتًا. وأ

 أحكام الحبوة
مػه وسػیفه ت وخاتَ انػًا بثیػاب بػدف المّیػمجّ  كبػر الولد األ یحبى :1116مسألة 

وفػػي دخػػوؿ مثػػؿ  ،اته كسػػاعته وكتبػػه ونحوهػػاومصػػحفه دوف غیرهػػا مػػف مختّصػػ
 خػالؼ والصػحیحات الحػرب فػي الحبػوة عػدّ ونحوهػا مػف مُ  ر َفػغْ ع والطاس والمِ رْ الدِّ 

سػمحة وكػذا ومػا یشػبههما مػف األ ة والخنجػر قّیػدُ نْ حػوط لزومػًا فػي البُ العدـ، نعـ األ
د السػػیؼ وقبضػػته وبیػػت المصػػحؼ ْمػػغِ  وأّمػػاالورثػػة،  الرحػػؿ التصػػالح مػػع سػػائر 
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ذهب كالخػػاتـ مػػف الػػ - لهمػػا، وفػػي دخػػوؿ مػػا یحػػـر لبسػػهفهػػي تابعػػة وحمائمهمػػا 
 .  یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فیه فال شكاؿفي الحبوة إ -  والثوب مف الحریر

ذا  عمػى یكػوف السػیؼ مػف الحبػوة، ولػو كػاف أ ت مقطوع الیػدیف فػالكاف المیّ وا 
فاقػًا وكػاف قػد أعػّدهما قبػؿ ذلػؾ لنفسػه فالمصحؼ لػیس منهػا، نعػـ لػو طػرأ ذلػؾ اتّ 

 كانا منها. 
د، كمػػا ال فػػرؽ فیهػػا ال فػػرؽ فػػي الثیػػاب بػػیف الواحػػد والمتعػػدّ  :1117مســألة 

قطػف والجمػد وغیرهمػا، وال بػیف الصػغیرة ة، وال بػیف الة والصػیفیّ بیف الكسوة الشػتائیّ 
، ذاءوالِحػػزاـ والنعػػؿ ؿ الجػػورب والِحػػفیهػػا مثػػؿ القمنسػػوة، کمػػا یػػدخوالكبیػػرة فیػػدخؿ 

عػػػدادها ا عمػػػى المػػػبس واالسػػػتعماؿ بػػػؿ یكفػػػي إؼ صػػػدؽ الثیػػػاب ونحوهػػػیتوّقػػػ وال
امػه لػـ تكػف ها لمتجارة أو لكسوة غیر  مف أهػؿ بیتػه وأوالد  وخدّ لذلؾ، نعـ إذا أعدّ 

 مف الحبوة. 
الثیاب مف المذكورات كمػا لػو كػاف لػه سػیفاف  د غیر إذا تعدّ  :1118مسألة 

 المصالحة مع باقي الورثة. لزومًا حوط أو مصحفاف فاأل
ة وجػػب ف كػػاف مسػػتغرقًا لمتركػػف فػػ ْیػػت دَ إذا كػػاف عمػػى المّیػػ :1119مســألة 

ذا لػـ یكػف  ها منػه،ها بما یخّصػف أو فكّ داء الدیْ عمى المحبّو صرؼ حبوته في أ وا 
ف كاف مزاحمًا لها لنقص ما تركػه غیرهػا عػف وفائػه كػاف عمػى المحبػّو مستغرقًا ف 

ذا لػػـ یكػػف ههػػا بمػػا یخّصػػدائػػه مػػف الحبػػوة بالنسػػبة أو فكّ أالمسػػاهمة فػػى  ا منػػه، وا 
ف دائػػه بالنسػػػبة، فمػػو كػػاف الػػػدیْ یسػػاهـ أیضػػػًا فػػي أ لػػه أفلزومػػػًا حوط مزاحمػػًا فػػاأل

صػػرؼ نصػػؼ الحبػػوة فػػي هػػذا السػػبیؿ، وفػػي حكػػـ یسػػاوي نصػػؼ مجمػػوع التركػػة 
نػػػة تجهیػػػز  التػػػي تخػػػرج مػػػف أصػػػؿ و ت وغیػػػر  مػػػف مؤ كفػػػف المّیػػػ الػػػدیف فیمػػػا ذكػػػر 
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 التركة. 
المحبػػػّو  ت بتمػػػاـ الحبػػوة أو ببعضػػػها لغیػػػر إذا أوصػػى المّیػػػ :1111مســـألة 
ئدة عمى الثمػث فیحتػاج فػي الزائػد إذا كانت زا ته وحـر المحبّو منها إاّل نفذت وصیّ 

كبػػر، ولػػو أوصػػى بثمػػث مالػػه أخػػرج الثمػػث منهػػا ومػػف غیرهػػا، لػػى إجػػازة الولػػد األإ
هػػا تخػػرج مػػف مجمػػوع التركػػة بالنسػػبة إذا نّ مػػثاًل ف  لؾ إذا أوصػػى بمائػػة دینػػار وكػػذ

تهػػا عمػػى الثمػػث فیحتػػاج ا مػػع زیادّمػػمائػػة تسػػاوي ثمثهػػا أو تػػنقص عنػػه، وأكانػػت ال
إلػػى إذف جمیػػع الورثػػة، ولػػو كانػػت وفػػي غیرهػػا  فػػي الحبػػوة إلػػى إذف الولػػد األكبػػر 

 ها مف مجموع التركة. عیانها أو بعضها مرهونة وجب فكّ أ
نحصػرت ف تكوف بعػض التركػة، فػ ذا اة أفي الحبو  یعتبر  ال :1111مسألة 

ف كاف اال بها أیضاً  كبر التركة فیها یحبى الولد األ  ه. حتیاط في محمّ وا 
یعطػػى  ت المػػا تركػػه المّیػػإذا لػػـ تكػػف الحبػػوة أو بعضػػها فی :1112مســألة 

 قیمتها.  كبر الولد األ
 أكبػر  یكػوف ذكػر  بػأف ال مف الذكور  الحبوة باألكبر  تختّص  :1113مسألة 

مػػنهـ تقّسػػـ الحبػػوة  كبػػر ولػػـ یكػػف أ مػػع التسػػاوي فػػي السػػفّ  د الػػذكر منػػه، ولػػو تعػػدّ 
ف  بهػػػا وكػػذا لػػػو كػػاف معػػػه ُأنثػػػى واحػػػدًا یحبػػى ة، ولػػو كػػػاف الػػذكر بیػػنهـ بالسػػػویّ  وا 

 منه.  كبر كانت أ
ذا اشػػػػػتبه األ المقصػػػػػود بػػػػػاألكبر  :1114مســـــألة  سػػػػػبؽ والدة ال عموقػػػػػًا، وا 

 فالمرجع في تعیینه القرعة. 
 فال تكوف لولد الولد.  الحبوة بالولد الصمبيّ  ّص تخت :1115مسألة 
انفصػاله  یعتبػر  بمػوغ الولػد حػیف وفػاة األب، بػؿ ال یعتبر  ال :1116مسألة 
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التركػة، فمػو  ئر ًا حیف وفاته، فتعزؿ الحبوة له كما یعزؿ نصیبه مػف سػابالوالدة حیّ 
اّل قّسػػػػػمب حّیػػػػػانفصػػػػػؿ بعػػػػػد مػػػػػوت األ الورثػػػػػة بنسػػػػػبة  ت عمػػػػػى سػػػػػائر ًا یحبػػػػػى، وا 

 سهامهـ. 
اقاًل رشػػیدًا، كمػػا ال یشػػترط ال یشػػترط فػػي المحبػػّو كونػػه عػػ :1117مســألة 

یػرى  بػر، نعػـ إذا كػاف مخالفػًا الاالك ًا یعتقد ثبوت الحبوة لمولػدمامیّ یكوف إ ففیه أ
منهػػا  مػػاميّ النافػػذ عمػػى الجمیػػع بحیػػث یمنػػع اإل ثبوتهػػا وكػػاف مذهبػػه هػػو القػػانوف

 لزامه بعدـ ثبوت الحبوة له. أیضًا أمكف إ
الورثة فػي ثبػوت الحبػوة أو  وسائر  كبر األ إذا اختمؼ الذكر  :1118مسألة 

ي االجتهػاد أو فػي التقمیػد هـ فػالخػتالف ذلؾ مف مسػائمها، عیانها أو في غیر في أ
 في فصؿ خصومتهـ.  لى الحاكـ الشرعيّ رجعوا إ

 طعػػػاـ الجػػػدّ مػػػف األبػػػویف الػػػوارثیف لولػػػدهما إ لكػػػؿ   یسػػػتحبّ  :1119مســـألة 
ت ؼ المّیػسػدس، فمػو خمػصػؿ إذا زاد نصػیبه عمػى الب به سػدس األة المتقرّ والجدّ 

هػا السػدس وهػو نصػؼ نصػیبها، باأف تطعـ أ ـّ لإُ  یستحبّ  ـّ ًا ألب أو أُ بویه وجدّ أ
بػػػػا  سػػػػدس أصػػػػؿ التركػػػػة وهػػػػو ربػػػػع نصػػػػیبه، وفػػػػي یطعػػػػـ أ لػػػػإب أف ویسػػػػتحبّ 

د أو صػػورة فقػػد یشػػمؿ التعػػدّ  فػػال حػػاد الجػػدّ بصػػورة اتّ  اختصػػاص الحكػػـ المػػذكور 
، فیػػػػؤت  بػػػػه فػػػػي غیرهمػػػػا برجػػػػاء شػػػػكاؿیشػػػػمؿ صػػػػورة وجػػػػود  إ ت فػػػػالالولػػػػد لممّیػػػػ
 .  المطموبّیة

 إرث الطبقة الثانية .1
ف إذا لـ یكػف لممّیػ یرث أهؿ هذ  الطبقة إاّل  هـ اإلخوة واألجداد، والو  ت ولػد وا 
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 صمیف. بویف المتّ نزؿ وال أحد األ
یػػػه خأ ت قریػػػب مػػػف الطبقػػػة الثانیػػػة غیػػػر إذا لػػػـ یكػػػف لممّیػػػ :1121مســـألة 

 ة. د ینقسـ بینهـ بالسویّ ه بالقرابة، ومع التعدّ بویه ورث الماؿ كمّ أل
ـ ه، تػػػرث نصػػػفه بػػػالفرض كمػػػا تقػػػدّ بػػػویف المػػػاؿ كّمػػػاألولُإخػػػت المنفػػػردة مػػػف 

ه یػػرثف بػػویف المػػاؿ كّمػػرّدًا بالقرابػػة، ولُإختػػیف أو األخػػوات مػػف األ ونصػػفه اخخػػر 
 ـ والثمث الثالث رّدًا بالقرابة. ثمثیه بالفرض كما تقدّ 

ذا تػػػرؾ أخػػػًا واحػػػدًا أو أكثػػػر و  كػػػذلؾ  خػػػت واحػػػدة أو أكثػػػر ف مػػػع أُ بػػػویمػػػف األ ا 
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ه بالقرابة یقتسمونه بینهـ لمذكر یرثوف الماؿ كمّ  فرض بؿ فال

یػػػػرث األخ أو اأُلخػػػػت لػػػػإب مػػػػع وجػػػػود األخ واأُلخػػػػت  ال :1121مســــألة 
ب واحػدًا كػاف أو خ مػف األدهـ یرثوف عمى نهج میػراثهـ، فمػإبویف، نعـ مع فقلإ

 لفرض والنصػػؼ اخخػػر الواحػػدة النصػػؼ بػػا خػػتدًا تمػػاـ المػػاؿ بالقرابػػة، ولإُ متعػػدّ 

دات تمػػػػػاـ المػػػػػاؿ یػػػػػرثف ثمثیػػػػػه بػػػػػالفرض والبػػػػػاقي رّدًا خػػػػػوات المتعػػػػػدّ بالقرابػػػػػة، ولإ
 بالقرابة. 

ذا اجتمػع اإلخػػوة واأل مونه بیػػنهـ ب كػاف لهػػـ تمػػاـ المػاؿ یقّسػػهػػـ لػػإخػوات كمّ وا 
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  لمذكر 

ه یػػػػرث كّمػػػػخػػػػت كػػػػذلؾ المػػػػاؿ واألُ  ـّ لػػػػإخ المنفػػػػرد مػػػػف األُ  :1122مســــألة 
ذكػورًا أو  ـّ ثنیف فصػاعدًا مػف اإلخػوة لػإُ فرض والباقي رّدًا بالقرابة، ولالالسدس بال

ناثػػًا المػػاؿ كّمػػإ ه یرثػػوف ثمثػػه بػػالفرض والبػػاقي رّدًا بالقرابػػة، ویقّسػػـ ناثػػًا أو ذكػػورًا وا 
 ة. بینهـ فرضًا ورّدًا بالسویّ 

 ـّ ـ مػػف األُ إذا اجتمػػع اإلخػػوة بعضػػهـ مػػف األبػػویف وبعضػػه :1123مســألة 
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حدًا كاف له السدس ذكرًا كاف أو ُأنثى والباقي لمف كػاف وا ـّ ف ف كاف الذي مف األُ 
ف كػاف الػذي مػف األُ  ة دًا كػاف لهػـ الثمػث یقّسػـ بیػنهـ بالسػویّ متعػدّ  ـّ مف األبویف، وا 

ناثًا، ذكورًا كانوا أو إ بػویف واحػدًا كػاف أو والباقي لمف كػاف مػف األناثًا، أو ذكورًا وا 
ة، ومػػع االخػػتالؼ فیهمػػا ـ بالسػػویّ نوثػػة یقّسػػفػػاقهـ فػػي الػػذكورة واألُ دًا، ومػػع اتّ دّ متعػػ
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ـ لمذكر یقسّ 

واحػػدًا كػػاف  ـّ ب بػػاألبویف إناثػػًا وكػػوف األخ مػػف األُ نعػػـ فػػي صػػورة كػػوف المتقػػرّ 
ذا كػػاف المتقػػرّ میػراث األخػػوات مػػف األ ب بػػویف بػػالفرض ثمثػیف وبالقرابػػة السػػدس، وا 

 ـّ ب بػػاألُ نثػػى واحػػدة كػػاف لهػػا النصػػؼ فرضػػًا، ومػػا زاد عمػػى سػػهـ المتقػػرّ ألبویف أُ بػػا
ذا وجػػػد معهػػػـ ـّ ب بػػػاألُ یػػػرّد عمػػػى المتقػػػرّ  الثمػػػث رّدًا عمیهػػػا والوهػػػو السػػػدس أو  ، وا 

 میراث لهـ كما عرفت.  إخوة مف األب فقط فال
 بویف وكػاف لػه إخػوة بعضػهـت إخوة مف األإذا لـ یوجد لممیّ  :1124مسألة 

فقػط فػػالحكـ كمػػا سػػبؽ فػي اإلخػػوة مػػف األبػػویف  ـّ مػف األب فقػػط وبعضػػهـ مػػف األُ 
ذا كػاف متعػدّ  ـّ ه إذا كػاف األخ مػف األُ نّ مف أ دًا كػاف لهػـ واحػدًا كػاف لػه السػدس، وا 

زائد عمى السدس أو الثمث یكػوف لإخػوة مػف ة، والباقي الالثمث یقّسـ بینهـ بالسویّ 
نوثػػػة، ثیػػػیف مػػع اخػػتالفهـ فػػي الػػذكورة واألُ ناألُ  مثػػؿ حػػظّ  ـ بیػػنهـ لمػػذكر ب یقّسػػاأل

 ة. ـ بینهـ بالسویّ ومع عدـ االختالؼ فیهما یقسّ 
یضػػًا میراثهػػا مػػا ب بػػاألب ُأنثػػى واحػػدة یكػػوف أوفػػي الصػػورة التػػي یكػػوف المتقػػرّ 

 بعضه بالفرض وبعضه بالرّد بالقرابة.  ـّ ب باألُ زاد عمى سهـ المتقرّ 
سػواء  - خوةالػوارث القریػب بػاإل ر حصػاان فػي جمیػع صػور  :1125مسألة 

، أـ بعضهـ مف األبػویف وبعضػهـ مػف ـّ أـ مف األب أـ مف األُ بویف أكانوا مف األ
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ذاإذا كػػاف لممّیػػ - ـّ األب وبعضػػهـ مػػف األُ  كانػػت لػػه  ت زوج كػػاف لػػه النصػػؼ، وا 
د الثمػػػث حػػػاد السػػػدس ومػػػع التعػػػدّ مػػػع االتّ  ـّ زوجػػػة كػػػاف لهػػػا الربػػػع ولػػػإخ مػػػف األُ 

ناثًا. خوة مف األبویف أو مف األوالباقي لإ  ب إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وا 
 - مػف الفریضػة، تكػوف الفػروض أكثػر  ا إذا كانوا إناثًا ففػي بعػض الصػور مّ وأ

خػویف مػػف كمػا إذا تػرؾ زوجػًا أو زوجػة وُأختػیف مػف األبػویف أو األب وُأختػیف أو أ
ب ختػػػػیف مػػػػف األبػػػػویف أو األالثمػػػػث وسػػػػهـ األُ  ـّ ب بػػػػاألُ سػػػػهـ المتقػػػػرّ  فّ فػػػػ  - ـّ األُ 

 الثمثاف، وذلؾ تماـ الفریضة ویزید عمیها سهـ الزوج أو الزوجة. 
ختػػیف أو أخػػویف مػػف ختػػًا واحػػدة مػػف األبػػویف أو األب وأُ وكػػذا إذا تػػرؾ زوجػػًا وأُ 

بػػػویف یسػػػتوفیاف الفریضػػػة ویزیػػػد نصػػػؼ الػػػزوج ونصػػػؼ اأُلخػػػت مػػػف األ فّ فػػػ  ـّ األُ 
 .  ـّ ب باألُ عمیها سهـ المتقرّ 

ب ب بػػػػاألبویف أو بػػػػاألفػػػػي مثػػػػؿ هػػػػذ  الفػػػػروض یػػػػدخؿ الػػػػنقص عمػػػػى المتقػػػػرّ ف
 وال عمى الزوج أو الزوجة.  ـّ ب باألُ یدخؿ النقص عمى المتقرّ  ة والخاصّ 

لفریضػػػة أكثػػػر، كمػػػا إذا تػػػرؾ زوجػػػة وُأختػػػًا مػػػف تكػػػوف ا وفػػػي بعػػػض الصػػػور 
صػؼ سػػدس الفریضػة تزیػد عمػػى الفػروض بن فّ ، فػ ـّ ختػًا مػػف األُ خػًا أو أُ األبػویف وأ

كة ونصؼ سدسػها ولمزوجػة بویف، فیكوف لها نصؼ التر خت مف األعمى األُ  دّ فیر 
 السدس.  ـّ خت مف األُ خ أو األُ الربع ولإ

ة أو جػدّ  جػدّ  ت قریب مف الطبقة الثانیة غیر إذا لـ یكف لممیّ  :1126مسألة 
ذا اجتمػع الجػػدّ كػاف لػه المػػاؿ كّمػ ـّ ب أو ألُ أل ب كػػاف أل ة معػًا فػػ ف كانػاوالجػدّ  ه، وا 

ف كانػػا ألُ  لهمػػا یقّسػػـ بینهمػػا لمػػذكر  المػػاؿ یضػػًا لهمػػا فالمػػاؿ أ ـّ ضػػعؼ األُنثػػى، وا 
ذا اجتمػع األجػداد بعضػهـ لػإُ ـ بینهما بالسویّ لكف یقسّ  ب كػاف وبعضػهـ لػإ ـّ ة. وا 
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بػیف  فرؽ فیما ذكػر  لإب الثمثاف، وال ولمجدّ  - ف كاف واحداً وا   - الثمث ـّ لإُ  لمجدّ 
 عمى. األاألدنى و  الجدّ 

 عمػػى كػػاف المیػػراث لمجػػدّ األ دنػػى والجػػدّ األ إذا اجتمػػع الجػػدّ  :1127مســألة 
ب بػػػه ف یتقػػػرّ دنػػى مّمػػػكػػػوف األف یفػػػرؽ بػػػیف أ یػػػرث األعمػػػى شػػیئًا، وال األدنػػى ولػػػـ

 فّ ة فػػػ ًا وأبػػػا جػػػدّ وغیػػػر  كمػػػا إذا تػػػرؾ جػػػدّ  - ة وأباهػػػاكمػػػا إذا تػػػرؾ جػػػدّ  - عمػػػىاأل
ا مػػػع عػػدمها كمػػػا إذا تػػػرؾ ّمػػػمزاحمػػة، وأالمیػػراث فػػػي الجمیػػػع لإدنػػى، هػػػذا مػػػع ال

ًا وجػدّ  ـّ ًا قریبػًا ألُ ب وجػدّ ، أو ترؾ إخوة ألـّ ًا بعیدًا ألُ ب وجدّ ًا قریبًا ألوجدّ  ـّ إخوة ألُ 
القریػػب  یمنػػع الجػػدّ  البعیػػد فػػي الصػػورتیف یشػػارؾ اإلخػػوة وال الجػػدّ  فّ ب فػػ بعیػػدًا أل

 البعید.  رث الجدّ مف إ
جداد كاف لمػزوج النصػؼ الزوجة مع األ إذا اجتمع الزوج أو :1128مسألة 

 ب. ب باألالثمث، والباقي مف التركة لممتقرّ  ـّ ب باألُ ولمزوجة الربع ویعطى المتقرّ 
ف عػال كػاأل جداد فالجػدّ األ خوة معإذا اجتمع اإل :1129مسألة  ة خ والجػدّ وا 

ف  ف عػػػال یقاسػػػـ اإل خػػػت، فالجػػػدّ عمػػػت كاألُ وا  ة، فػػػ ذا اجتمػػػع خػػػوة وكػػػذلؾ الجػػػدّ وا 
حػػػاد فػػػي جهػػػة النسػػػب، منهمػػػا مػػػع االتّ  حػػػد نػػػوع كػػػؿ  ف یتّ أ اّمػػػخػػػوة واألجػػػداد ف اإل
أو مػع االخػتالؼ فیهػا كػأف ، ـّ هػـ لػإُ ب أو كمّ هـ لػإخوة كمّ یكوف األجداد واإل بأف

ّمػػـّ لػػإب واإلخػػوة لػػإُ جػػداد یكػػوف األ  منهمػػا بػػأف یكػػوف كػػؿّ  د نػػوع كػػؿ  ا أف یتعػػدّ ، وا 
حػػد د نػوع أحػػدهما ویتّ ، أو یتعػػدّ ـّ عضػهـ لػػإُ مػف األجػػداد واإلخػوة بعضػػهـ لػػإب وب

واإلخػوة لػإب ال  ـّ اخخر، بأف یكػوف األجػداد نػوعیف بعضػهـ لػإب وبعضػهـ لػإُ 
جػػداد األ، و ـّ ال غیػػر، أو یكػػوف اإلخػػوة بعضػػهـ لػػإب وبعضػػهـ لػػإُ  ـّ أو لػػإُ  غیػػر 

واحػػدًا ذكػػرًا  ا أف یكػػوف منهمػػا إّمػػكػػاّلً  فّ إ َـّ ثُػػ ال غیػػر، ـّ أو لػػإُ  هػػـ لػػإب ال غیػػر كمّ 
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ناثػػػًا فهنػػػا صػػػور دًا ذكػػػورًا أو إنثػػػى أو متعػػػدّ أو أُ   فػػػي طػػػيّ  تػػػذكر  ناثػػػًا أو ذكػػػورًا وا 
 تیة. المسائؿ التسع اخ

دًا أـ متعػػػدّ  - نثػػىذكػػرًا أو أُ  - واحػػػدًا كػػاف إذا اجتمػػع الجػػدّ  :1131مســألة 
ناثػًا مػف قبػؿ األُ ناإ ذكورًا أو سػاـ المػذكورة ، مػع األخ عمػى أحػد األقـّ ثًا أو ذكػورًا وا 

 ة. أیضًا اقتسموا الماؿ بالسویّ  ـّ مف قبؿ األُ 
 قسػاـ المػذكورة فیهمػاعمػى أحػد األ - خواأل إذا اجتمػع الجػدّ  :1131مسـألة 

ف انوا جمیعػػػػًا ذكػػػػورًا أو إناثػػػػًا، وا  ف كػػػػة إب اقتسػػػػموا المػػػػاؿ بالسػػػػویّ مػػػػف قبػػػػؿ األ -
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ر نوثة اقتسموا الماؿ بالتفاضؿ لمذكتمفوا في الذكورة واألُ اخ

 - ـّ إذا اجتمػع األجػداد مػف قبػؿ األب واألجػداد مػف قبػؿ األُ  :1132مسألة 
مػػع اإلخػػوة كػػذلؾ بعضػػهـ لػػإب وبعضػػهـ  - ناثػػاً ذكػػورًا كػػانوا أو إناثػػًا أو ذكػػورًا وا  

ناثػػًا، فمممتقػػرّ  ـّ لػػإُ  جػػداد جمیعػػًا مػػف اإلخػػوة واأل ـّ ب بػػاألُ ذكػػورًا أو إناثػػًا أو ذكػػورًا وا 
 ب مػنهـ جمیعػًا الثمثػاف یقتسػمونهما لمػذكر ب بػاألة، ولممتقػرّ مث یقتسمونه بالسویّ الث

اّل  - نوثةواألُ مع االختالؼ بالذكورة  -   نثییفاألُ  مثؿ حظّ   ة. فبالسویّ  وا 
عمػى أحػد األقسػاـ المػذكورة لػإب مػع األخ  إذا اجتمػع الجػد   :1133مسألة 

كوف لػإخ السػدس إف كػاف واحػدًا والثمػث ، یـّ األقساـ المذكورة أیضًا لإُ حد عمى أ
دًا، واحػػدًا كػػاف أو متعػػدّ  ة، ویكػػوف البػػاقي لمجػػدّ ـ بیػػنهـ بالسػػویّ دًا یقّسػػف كػػاف متعػػدّ إ

 نوثة یقتسمونه بالتفاضؿ. واألُ ومع االختالؼ في الذكورة 
ب لػإ خمػع األ ـّ بأحػد أقسػامه المػذكورة لػإُ  إذا اجتمػع الجػدّ  :1134مسألة 
خ الثمثػػاف ة مطمقػػًا، ولػػإد یقّسػػـ بیػػنهـ بالسػػویّ ، وفػػي صػػورة التعػػدّ الثمػػث یكػوف لمجػػدّ 
 نثى. األُ  ضعؼ حظّ  د واالختالؼ یكوف لمذكر ومع التعدّ 

ذا كانت مع الجدّ  اد لػـ تػزد الفریضػة ف كانتػا اثنتػیف فمػا ز خت لإب فػ أُ  ـّ لإُ  وا 
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لزائػد ي السػدس االثمػث، وفػ ف كانت واحدة كاف لها النصؼ ولمجدّ عمى السهاـ، وا  
، خػػػت أو عمیهػػػا وعمػػػى الجػػػػدّ ه یػػػرّد عمػػػػى األُ ّنػػػمػػػف الفریضػػػة إشػػػكاؿ مػػػػف حیػػػث إ

 یترؾ االحتیاط بالصمح.  ݥفال
مػع  ـّ إذا اجتمع األجداد مف قبؿ األب واألجداد مػف قبػؿ األُ  :1135مسألة 
ف كػػاف أُ  - ـّ لػػإُ  ب، كػػاف لمجػػدّ أل أخ أو أكثػػر  د الثمػػث، ومػػع تعػػدّ  - نثػػى واحػػدةوا 

نوثػة، والثمثػاف لإجػداد واألُ ي الػذكورة ة ولو مػع االخػتالؼ فػه بالسویّ یقتسمون الجدّ 
 نثى. األُ  ضعؼ حظّ  خوة له یقتسمونه لمذكر لإب مع اإل
مػع  ـّ إذا اجتمع األجداد مف قبؿ األب واألجداد مػف قبػؿ األُ  :1136مسألة 

ؼ بالػذكورة ة ولػو مػع االخػتالالثمػث بالسػویّ  ـّ مػع األخ لػإُ  ـّ لػإُ  ، كاف لمجدّ ـّ أخ ألُ 
 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ب الثمثاف لمذكر ة، ولإجداد لإنوثواألُ 

إذا اجتمػػػع األجػػػداد مػػػف قبػػػؿ األب واإلخػػػوة مػػػف قبػػػؿ األب  :1137مســـألة 
دًا ف كػاف متعػدّ السػدس إف كػاف واحػدًا، والثمػث إ ـّ ، فمإخ لإُ ـّ واإلخوة مف قبؿ األُ 

ب البػاقي، ومػع االخػتالؼ فػػي د لػإة، ولإخػوة لػإب مػع األجػدایقتسػمونه بالسػویّ 
 نثى. األُ  ضعؼ حظّ  نوثة یكوف لمذكر واألُ الذكورة 

واإلخػػػوة مػػػف قبػػػؿ األب  ـّ إذا اجتمػػػع األجػػػداد مػػػف قبػػػؿ األُ  :1138مســـألة 
ب ة ولإخػػوة لػػإالثمػػث بالسػػویّ  ـّ مػػع اإلخػػوة لػػإُ  كػػاف لمجػػدّ  ـّ قبػػؿ األُ خػػوة مػػف واإل

 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  الباقي لمذكر 
ابػػف األخ  یػػرث فػػال اً خػػوة شػػیئأوالد اإلخػػوة ال یرثػػوف مػػع اإل :1139ألة مســ

ا إذا لػـ خ، هػذا إذا زاحمػه وأّمػبػؿ المیػراث لػإ ـّ لإبػویف مػع األخ مػف األب أو األُ 
خ یػرث مػع أیضػًا مػع أخ ألب فػابف األ ـّ وابػف أخ ألُ  ـّ ًا ألُ یزاحمه كما إذا ترؾ جػدّ 
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 خ. الثمث، والثمثاف لإ الجدّ 
والدهػػـ مقػػامهـ فػػي اإلرث وفػػي ت اإلخػػوة قػػاـ أإذا فقػػد المّیػػ :1141مســألة 
ؼ ب بػػه، فمػػو خمػػوالد یػػرث نصػػیب مػػف یتقػػرّ واحػػد مػػف األ جػػداد، وكػػؿّ مقاسػػمة األ

 هػػػـ بػػػالفرضمّ بػػػیهـ أو أُ كػػػاف لهػػػـ سػػػدس أ ال غیػػػر  ـّ ت أوالد أخ أو ُأخػػػت ألُ المّیػػػ
 والد كػؿّ كػاف ألأُلـّ خػت ختػیف أو أخ وأُ والباقي بػالرّد، ولػو خمػؼ أوالد أخػویف أو أُ 

والد ثالثة إخوة كػاف ؼ أخوة السدس بالفرض وسدساف بالرّد، ولو خمواحد مف اإل
ه، وهكػذا الحكػـ فػي أوالد اإلخػوة ّمػبیػه أو أُ ة أفریؽ مف أوالد واحد منهـ حصّ  لكؿّ 

 ب. لإبویف أو لإ
الػػػػػػذكورة ف اختمفػػػػػػوا بوا   ـّ ة إف كػػػػػػانوا أوالد أخ ألُ ـ المػػػػػػاؿ بیػػػػػػنهـ بالسػػػػػػویّ ویقّسػػػػػػ

 .نوثةواألُ 
ف التقسػػػیـ بالتفاضػػػؿ کػػػو  عمػػػیهـ( لىاعػػػبػػػیف الفقهػػػاء )رضػػػواف ا ت والمشػػػهور 

یخمػو عػف  ه الب، ولكّنػاألُنثییف إف كانوا أوالد أخ لإبػویف أو لػإ مثؿ حظّ  لمذكر 
هػػػػو  لزومػػػػاً  حػػػػوطة واألتكػػػػوف القسػػػػمة بیػػػػنهـ أیضػػػػًا بالسػػػػویّ  إشػػػػكاؿ، ویحتمػػػػؿ أف

 لى الصمح. الرجوع إ
وأوالد أخ لإبػػویف أو لػػإب،  ـّ ت أوالد أخ ألُ ؼ المّیػػإذا خمػػ :1141ة مســأل

ف كثػػػ ـّ كػػػاف ألوالد األخ لػػػإُ  روا، وألوالد األخ لإبػػػویف أو لػػػإب البػػػاقي السػػػدس وا 
 ف قّموا. وا  

وف كاف المیػراث مبیّ خوة صُ ت إخوة وال أوالد إإذا لـ یكف لممیّ  :1142مسألة 
ف كػػػػاف مػػػػػف األب یمنػػػػػع مػػػػػف إرث ألوالد أوالد اإلخػػػػوة، واألعمػػػػػى طبقػػػػػ ة مػػػػػنهـ وا 

ف كانت مف األ  بویف. الطبقة النازلة وا 
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 إرث الطبقة الثالثة .4
و ولػى أهػؿ هػذ  الطبقػة مػع وجػود الطبقػة األُ یرث أ خواؿ، والوهـ األعماـ واأل

 بعد. الثانیة، وهـ صنؼ واحد یمنع األقرب منهـ األ
ـ بیػػنهـ ف فمػػا زاد یقّسػػلمعّمػػیالمنفػػرد تمػػاـ المػػاؿ، وكػػذا  لمعػػـّ  :1143مســألة 

 أـ لهما.  ـّ ـ ألُ ب كانوا أات ألتاف والعمّ ة والعمّ ة، وكذا العمّ بالسویّ 
ات عمػاـ والعّمػة واألوالعّمػ نػاث كػالعـّ واإل إذا اجتمع الػذكور  :1144مسألة 

ـ بیػػنهـ بالتفاضػػؿ ه یقّسػػّنػػأ ـ بیػػنهـ بالتسػػاوي، ولكػػف الصػػحیحیقّسػػالمػػاؿ  فّ قیػػؿ: إ
ف كػػػاف ـّ األُنثیػػػیف سػػػواء أكػػػانوا جمیعػػػًا ألبػػػویف أـ ألب أـ ألُ  ظّ مثػػػؿ حػػػ لمػػػذكر  ، وا 

 خیرة. ما في الصورة األسیّ  التصالح في الزیادة الاستحبابًا حوط األ
قػػوا فػػي جهػػة النسػػب بػػأف ات وتفرّ عمػػاـ والعّمػػإذا اجتمػػع األ :1145مســألة 

ب، ولػو األب بػلػـ یرثػه المتقػرّ  ـّ كاف بعضهـ لإبویف وبعضهـ لإب وبعضػهـ لػإُ 
كػػاف ف فػػ  ـّ ب بػػاألُ المتقػػرّ  وأّمػػاب مقامػػه، ب بػػاألبویف قػػاـ المتقػػرّ ب بػػاألفقػػد المتقػػرّ 

ـ بیػػنهـ بالتفاضػػؿ دًا كػػاف لهػػـ الثمػػث یقّسػػف كػػاف متعػػدّ واحػػدًا كػػاف لػػه السػػدس، وا  
ب ا الزائػػد عمػػػى السػػػدس أو الثمػػث فیكػػػوف لممتقػػػرّ ّمػػػوأ ،نثػػػىاألُ  ضػػػعؼ حػػظّ  لمػػذكر 

 نثییف. األُ  مثؿ حظّ  ـ بینهـ لمذكر یقسّ  كثر أباألبویف واحدًا كاف أو 
ـ بیػػنهـ ه وكػػذا الخػاالف فمػػا زاد یقّسػػلمخػػاؿ المنفػرد المػػاؿ كّمػػ :1146مســألة 

ذا اجتمػع الػذكور ه وكػذا الخالتػاف ة، ولمخالة المنفردة الماؿ كمّ بالسویّ   والخػاالت، وا 

وا لإبػػویف أـ سػػواء أكػػان - ت خػػاؿ فمػػا زاد وخالػػة فمػػا زادكػػاف لممّیػػ فواإلنػػاث بػػأ
یتػػرؾ  الو  ،ة وجهػافففػػي كػوف القسػػمة بیػنهـ بالتفاضػؿ أو بالسػػویّ  - ـّ لػإب أـ لػإُ 

 االحتیاط بالتصالح في الزیادة. 
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قػػوا فػػي جهػػة النسػػب بػػأف خػػواؿ والخػػاالت وتفرّ اجتمػػع األ إذا :1147مســألة 
 ببیف بػاأل، ففػي سػقوط المتقػرّ ـّ كاف بعضهـ لإبویف وبعضهـ لإب وبعضهـ لػإُ 

اإلرث بالبػػػاقیف  وانحصػػػار  - ب فقػػػطت فػػػي األالمّیػػػ ـّ أي الخػػػاؿ المّتحػػػد مػػػع أُ  -
بػػػیف  فالمشػػػهور  تقػػػدیر  ، وعمػػػى كػػػؿّ یتػػػرؾ مراعػػػاة مقتضػػػ  االحتیػػػاط فػػػال شػػػكاؿإ

السػػػدس إف كػػػاف واحػػػدًا،  ـّ ب بػػػاألُ لممتقػػػرّ  فّ أالفقهػػػاء )رضػػػواف ا تعػػػال  عمػػػیهـ( 
ـ بویف یقّسػب بػاألة، ویكوف الباقي لممتقػرّ ـ بینهـ بالسویّ دًا یقسّ ف كاف متعدّ والثمث إ

مثػؿ  ف یكػوف التقسػیـ فیهمػا بالتفاضػؿ لمػذكر ة أیضػًا، ولكػف یحتمػؿ أبینهـ بالسویّ 
 االحتیاط في ذلؾ.  مقتض  تترؾ مراعاة األُنثییف، فال حظّ 

ف كػػاف  :1148مســألة  إذا اجتمػػع األعمػػاـ واألخػػواؿ كػػاف لإخػػواؿ الثمػػث وا 
ف كػػاف واحػػدًا ذكػػرًا أو ُأنثػػى، فػػ واحػػدًا ذكػػرًا أو ُأنثػػ د ف تعػػدّ ى، والثمثػػاف لإعمػػاـ وا 

لیػػه، إ ـ اإلیعػاز شػكاؿ تقػدّ ة إخػواؿ ففػي تقسػیـ الثمػث بیػنهـ بالتفاضػػؿ أو بالسػویّ األ
ذا تعدّ   .   عماـ اقتسموا الثمثیف بینهـ بالتفاضؿ كما مرّ د األوا 

مػػػوف مقػػػاـ و خػػػواؿ والخػػػاالت یقات واألعمػػػاـ والعّمػػػأوالد األ :1149مســـألة 
ة وال مػع خػاؿ وال وال مع عّمػ ة مع عـّ أو عمّ  یرث ولد عـّ  آبائهـ عند فقدهـ، فال

وال مػػع  یػػرث ولػػد خػػاؿ أو خالػػة مػػع خػػاؿ وال مػػع خالػػة وال مػػع عػػـّ  مػػع خالػػة، وال
 لمػػا عرفػػت مػػف أفّ  ة أو الخالػػة،أو الخػػاؿ أو العّمػػ ة، بػػؿ یكػػوف المیػػراث لمعػػـّ عّمػػ

 یػرث مػع العػـّ  ال ولػد العػـّ  فّ ـ أ صنفاف كػي یتػوهّ ها صنؼ واحد الهذ  الطبقة كمّ 
یػػرث مػػع الخػػاؿ أو  ولػػد الخػػاؿ ال فّ أولكػػف یػػرث مػػع الخػػاؿ أو الخالػػة، و  ةأو العّمػػ

لخػػاؿ أوا یػػرث مػػع وجػػود العػػـّ  ة، بػػؿ الولػػد الأو العّمػػ الخالػػة ولكػػف یػػرث مػػع العػػـّ 
 نثى ویرث مع فقدهـ جمیعًا. أو أُ ذكرًا کاف 
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ؤولػػػة نصػػػیب مػػػف مومػػػة والخُ واحػػػد مػػػف أوالد العُ  یػػػرث كػػػؿّ  :1151مســـألة 
ف كػاف واحػدًا أُ  - ةة وولد خاؿ أخذ ولد العّمػب به، ف ذا اجتمع ولد عمّ یتقرّ   نثػىوا 
الثمػػػث، والقسػػػمة بػػػػیف أوالد  - داً ف كػػػاف ذكػػػػرًا متعػػػدّ وا   - الثمثػػػیف، وولػػػد الخػػػاؿ -
 (.  ٓٗٓٔسألة )خوة في المـ في أوالد اإلؤولة عمى النحو المتقدّ مومة أو الخُ العُ 

 ة والخػػاؿ والخالػػة یمنعػػوف أوالدهػػـ،والعّمػػ العػػـّ  فّ أـ قػػد تقػػدّ  :1151مســألة 
ألب  بویف مػع عػـّ أل ت ابف عـّ ف یترؾ المیّ ویستثنى مف ذلؾ صورة واحدة وهي أ

صػاًل، ولػو لػإب أ یرث معه العػـّ  ه له والویكوف الماؿ كمّ  یمنع العـّ  ابف العـّ  فّ ف 
والخػاؿ والخالػة، ولػو  وكػاف المیػراث لمعػـّ  سقط ابف العـّ  كاف معهما خاؿ أو خالة

ؿ وّ زوج أو زوجػػة ففػػي جریػػاف الحكػػـ األ لیهمػػاإ أو انضػػـّ  أو ابػػف العػػـّ  د العػػـّ تعػػدّ 
 .  یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط فال شكاؿإ

عػد منهمػا، فػ ذا كػاف رب مف العمومة والخؤولة یمنع األبقاأل :1152مسألة 
ت، المّیػػ مػػثاًل كػػاف المیػػراث لعػػـّ  ـّ أو خػػاؿ أب أو أُ  ـّ أُ  و عػػـّ أب أ وعػػـّ  ت عػػـّ لممّیػػ
ت ه، ولػو لػـ یكػف لممّیػّمػه وال خػاؿ أُ ّمػأُ  بیه وال عػـّ أبیه وال خاؿ أ یرث معه عـّ  وال
 مػػثاًل كػػاف المیػػراث لعػػـّ  أو خػػاؿ جػػدّ  جػػدّ  ب وعػػـّ أ أو خػػاؿ لكػػف كػػاف لػػه عػػـّ  عػػـّ 
 أو خاله.  الجدّ  ب دوف عـّ األ

موف عمػػى أعمػػاـ تػػه وخالػػه وخالتػه مقػػدّ ت وعمّ المّیػػ والد عػـّ أ :1153مســألة 
ف بعػدوا خوالهمػا اتهمػا وأه وعمّ مّ أبیه وأُ  وخاالتهمػا، وكػذلؾ مػف نزلػوا مػف األوالد وا 

 خواؿ والخاالت. ات واألعماـ والعمّ موف عمى الدرجة الثانیة مف األهـ مقدّ نّ ف 
تهػا وعمّ  ـّ األُ  ه وعػـّ تػه وخالػه وخالتػب وعمّ األ إذا اجتمع عػـّ  :1154مسألة 

ة ال بالتفاضػؿ عمػى ـ بیػنهـ بالسػویّ الثمػث ویقّسػ ـّ ب بػاألُ وخالها وخالتها كاف لممتقرّ 
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یتػػػػػرؾ االحتیػػػػػاط  ولكػػػػػف ال یهـ(یف الفقهػػػػػاء )رضػػػػػواف ا تعػػػػػال  عمػػػػػبػػػػػ  المشػػػػػهور
ـ بیػه وخالتػػه یقّسػػب بػػاألب فیعطػى ثمثهمػػا لخػػاؿ أبالتصػالح، ویكػػوف الثمثػاف لممتقػػرّ 

بػیف الفقهػاء )رضػواف  والمشػهور  ،تػهبیػه وعمّ أ ة، ویعطى البػاقي لعػـّ ویّ بینهما بالس
األُنثیػػػیف، ولكػػػف  مثػػػؿ حػػػظّ  ـ بینهمػػػا بالتفاضػػػؿ لمػػػذكر ه یقّسػػػّنػػػأا تعػػػال  عمػػػیهـ( 

االحتیػاط  مقتضػ  تترؾ مراعػاة ة أیضًا فالف یكوف التقسیـ بینهما بالسویّ یحتمؿ أ
 في ذلؾ. 

 خػػػواؿ كػػػافلزوجػػػة عمػػػى األعمػػػاـ واألإذا دخػػػؿ الػػػزوج أو ا :1155مســـألة 
عمػاـ لمزوج أو الزوجة نصیبه األعمى مػف النصػؼ أو الربػع ولإخػواؿ الثمػث ولإ

عمػاـ فعمػى مػا ا قسمة الثمث بیف األخواؿ وكذلؾ قسػمة البػاقي بػیف األالباقي، وأمّ 
 ـ. تقدّ 

خػػػػػواؿ فقػػػػػط وكػػػػػانوا إذا دخػػػػػؿ الػػػػػزوج أو الزوجػػػػػة عمػػػػػى األ :1156مســـــألة 
ـ بیػػنهـ عمػػى مػػا عمػػى مػف النصػػؼ أو الربػػع والبػػاقي یقّسػنصػػیبه األ دیف أخػػذمتعػدّ 
 دیف. عماـ المتعدّ ا لو دخؿ الزوج أو الزوجة عمى األـ، وهكذا الحكـ فیمتقدّ 

ف لػػػػـ یمنػػػع أحػػػػدهما إذا اجتمػػػػع لػػػوارث سػػػبباف لممیػػػػراث فػػػ  :1157مســـألة 
دا كمػا ـ تعػدّ أ ـّ ألُ  ب هػو جػدّ أل حػدا فػي النػوع كجػدّ ورث بهما معػًا سػواء اتّ  اخخر 
لػػى ه فولػػدت لػػه فهػػذا الشػػخص بالنسػػبة إّمػػألُ  ختػػهج أخػػو الشػػخص ألبیػػه أُ إذا تػػزوّ 

ب وولػد خػاؿ أل لى ولدهما ولػد عػـّ وخاؿ وولد الشخص بالنسبة إ ج عـّ ولد المتزوّ 
ذا منػع أحػػد السػػببیف اخـّ ألُ  خػػواف زوجتػػیف ج األورث بالمػػانع، كمػػا إذا تػػزوّ  خػػر ، وا 

زوجتػه فولػدت لػه، فولػد هػذ  المػرأة مػف  ج اخخػر حدهما فتػزوّ أ مات َـّ ثُ  فولدتا لهما
ة ال خوّ فیػػػػػرث بػػػػػاألُ  ـّ لولػػػػػدها مػػػػػف زوجهػػػػػا الثػػػػػاني وأخ ألُ  ؿ ابػػػػػف عػػػػػـّ وّ جهػػػػػا األزو 
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 بالعمومة. 
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لهػػا ولػػد،  یػرث الػػزوج مػػف زوجتػه نصػػؼ تركتهػػا إذا لػـ یكػػف :1158مســألة 

الزوجػة مػػف زوجهػا ربػع تركتػػه إذا لػـ یكػػف  ف نػزؿ، وتػػرثویػرث الربػع مػػع الولػد وا  
 ف نزؿ. وا   له ولد، وترث الثمف مع الولد

مػػاـ جػػة وارثػػًا لهػػا ذا نسػػب أو سػػبب إاّل اإلإذا لػػـ تتػػرؾ الزو  :1159مســألة 
ذا لػػػـ یػػػرّد عمیػػػه خػػػر ا بػػػالفرض والنصػػػؼ األفالنصػػػؼ لزوجهػػػ (عمیػػػه السػػػالـ) ، وا 

بػػػع الر  ( فمزوجتػػػهعمیػػػه السػػالـ)ـ مػػػاذا نسػػػب أوسػػبب إاّل اإلیتػػرؾ الػػػزوج وارثػػًا لػػػه 
 .  (عمیه السالـ)ماـ لإیرّد عمیها الباقي بؿ یكوف  فرضًا وال

ة ت زوجتاف فما زاد اشتركف فػي الػثمف بالسػویّ إذا كانت لممیّ  :1161مسألة 
 ة مع عدـ الولد له. مع وجود الولد لمزوج، وفي الربع بالسویّ 

میػػػراث  دواـ العقػػػد فػػػالوارث بػػػیف الػػػزوجیف یشػػػترط فػػػي التػػػ :1161مســـألة 
(، وال یشػػترط فیػػه الػػدخوؿ ٕ٘٘ـ فػػي المسػػألة )بینهمػػا فػػي االنقطػػاع عمػػى مػػا تقػػدّ 

ج المػػریض ولػػـ یػػدخؿ بهػػا ولػػـ یبػػرأ فیتوارثػػاف ولػػو مػػع عػػدـ الػػدخوؿ، نعػػـ إذا تػػزوّ 
ـ ذلػؾ فػي لهػا وال میػراث، وقػد تقػدّ  مهػر  ى مػات فزواجػه باطػؿ فػالمف مرضه حتّ 
 .  (ٕٛٔ) في المسألة كتاب النكاح
مػػػا دامػػػت  یتػػػوارث الزوجػػػاف إذا انفصػػػال بػػػالطالؽ الرجعػػػيّ  :1162مســـألة 

ؽ الرجػػؿ تػػوارث، نعػػـ إذا طّمػػ باقیػػة، فػػ ذا انتهػػت أو كػػاف الطػػالؽ بائنػػًا فػػال ةالعػػدّ 
 اً شػهرًا هاللّیػ ثنػي عشػر اأي  - زوجته في حاؿ المرض ومات قبؿ انقضاء السنة
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ًا أـ بائنػػًا عنػػد كػػاف الطػػالؽ رجعّیػػمػػف حػػیف الطػػالؽ ورثػػت الزوجػػة عنػػه سػػواء أ -
 ثالثة شروط:  ر توفّ 

اّل ر  إلػػى موتػػه أج المػػرأة بغیػػأف ال تتػػزوّ  ل:وّ األ  اإلرث  تیثبػػ لػػـ ثنػػاء السػػنة، وا 
 .  استحباباً  ف كاف الصمح أحوطوا  

اّل  - بعػػوض أو بدونػػه - مرهػػا ورضػػاهایكػػوف الطػػالؽ بأ ف الأ الثــاني: لػػـ  وا 
 .ترثه

مػػف  لمػػرض بسػػببه أو بسػػبب آخػػر، فمػػو بػػرئؾ امػػوت الػػزوج فػػي ذلػػ الثالــث:
ة ثنػاء العػدّ ذا كػاف موتػه فػي أإ لـ ترثػه الزوجػة إاّل  ذلؾ المرض ومات بسبب آخر 

 .   مرّ  ة كماالرجعیّ 
ج أربعػػػًا وتػػػزوّ  - ربعػػػاً أ وكػػػفّ  - ؽ المػػػریض زوجاتػػػهإذا طّمػػػ :1163مســـألة 

ركت ومػػػات فػػػي مرضػػػه قبػػػؿ انتهػػػاء السػػػنة مػػػف الطػػػالؽ اشػػػت خػػػرى ودخػػػؿ بهػػػفّ أُ 
 قات مع الزوجات في الربع أو الثمف. المطمّ 

مػػات  َـّ ثُػػ خػػرىأُ  جربػػع وتػػزوّ ؽ واحػػدة مػػف زوجاتػػه األإذا طّمػػ :1164مســألة 
جهػػػا أخیػػػرًا ربػػػع الػػػثمف ولػػػى، كػػػاف لمتػػػي تزوّ قػػػة فػػػي الزوجػػػات األُ واشػػػتبهت المطمّ 

ولػد  تقة في ثالثة أرباعه، هذا إذا كػاف لممّیػالمطمّ  ربع المشتبهة فیهفّ وتشترؾ األ
اّل كاف لها ربع الربع وتشترؾ األربع األُ  لػى ى إولى في ثالثة أرباعػه، وهػؿ یتعػدّ وا 

 والصػػحیح هػػوقػػة بغیرهػػا أو یعمػػؿ بالقرعػػة؟ قػػوالف، مػػورد اشػػتبهت فیػػه المطمّ  كػػؿّ 
 ؿ. وّ األ

یرث الػزوج مػف جمیػع مػا تركتػه الزوجػة منقػواًل وغیػر  أرضػًا  :1165مسألة 
والسػػػػػفف کالبضػػػػػائع كػػػػػه الػػػػػزوج مػػػػػف المنقػػػػػوالت ا تر وغیرهػػػػػا، وتػػػػػرث الزوجػػػػػة مّمػػػػػ
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وال تػػػػرث مػػػػف والسػػػػرقفمّیة ونحوهمػػػػا،  کمػػػػا تػػػػرث مػػػػف حػػػػّؽ التحجیػػػػر والحیوانػػػػات 
وآالت ونحػػو   شػػجارا ثبػػت فیهػػا مػػف بنػػاء وأرض ال عینػػًا وال قیمػػة، وتػػرث مّمػػاأل
یجػب و  ، فمبقّیة الورثة أف یدفعوا لها حّصػتها مػف خػارج الترکػة بػالنقودالقیمةب ذلؾ
رض بػیف الخالیػة والمشػغولة بغػرس أو بنػاء أو زرع ها القبوؿ، وال فرؽ فػي األعمی

اـ والرحػى اف والحّمػوالػدكّ  قسػامه مػف الػدار یرها، كما ال فرؽ في البنػاء بػیف أأو غ
غصػػاف یػػرة والیابسػػة المعػػّدة لمقطػػع، واألبػػیف الصػػغیرة والكب شػػجار وغیرهػػا وفػػي األ

ذوع والخشػػب شػػجر، وفػي اخالت بػػیف الُجػػصػػالها بالالیابسػة والسػػعؼ كػػذلؾ مػع اتّ 
غصػاف ریش الذي یكػوف عمیػه أالدوالب والعَ ا، ویمحؽ بها والحدید والطوب ونحوه

 ـ وكذا بیوت القصب. رْ الكَ 
طریقػػة التقػػویـ فیمػػا تػرث الزوجػػة مػػف قیمتػػه هػػي مػػا تعػػارؼ  :1166مســألة 
ـ البنػػػاء أو والبسػػػتاف عنػػػد البیػػػع، مػػػف تقػػػوی میف فػػػي تقػػػویـ مثػػػؿ الػػػدار عنػػػد المقػػػوّ 

جػرة وال بمالحظتػه هو هو ال بمالحظته ثابتًا في األرض بػدوف أ مثاًل بما الشجر 
ف قیمتػػػػػه المسػػػػتنبطة عمػػػػػى هػػػػػذا منقوضػػػػًا أو مقطوعػػػػػًا، فیعطػػػػػى إرث الزوجػػػػة مػػػػػ

 ساس. األ
والػػػػزرع  الزوجػػػػة مػػػػف عػػػػیف ثمػػػػرة النخػػػػؿ والشػػػػجر تسػػػػتحّؽ  :1167مســــألة 

 بارها عمى قبوؿ القیمة. الموجودة حاؿ موت الزوج، ولیس لموارث إج
فػي دفػع القیمػة  -  عػذر أو لغیػر  لعػذر  - الػوارث ر إذا تأخّ  :1168مسألة 

ة خػػالؿ ذلػػؾ ا تػػرث مػػف قیمتػػه دوف عینػػه فحصػػؿ لػػه زیػػادة عینّیػػلػػى الزوجػػة مّمػػإ
شػػجرًا فهػؿ تػرث مػػف ذلػؾ النمػػاء أـ ال؟  كمػا لػو كػػاف فسػیاًل مغروسػًا فنمػػا وصػار 

ة مػف الثمػرة أـ ال؟ الحّصػ ة فهؿ تسػتحؽّ في تمؾ المدّ  وكذا إذا كاف شجرة فأثمرت



 طؽع/  إرث الزوج والزوجٌـــ  كتاب المـيراث 

فػي الجمیػع العػدـ  ه أـ ال؟ الصػحیحوأیضًا إذا كػاف بنػاًء فهػؿ لهػا المطالبػة بأجرتػ
 ه. ف كاف االحتیاط في محمّ وا  

اء قبػػؿ المػػوت نهػػدـ البنػػإذا انقمعػػت الشػػجرة أو انكسػرت أو ا :1169مســألة 
 یجػوز الزوجة عمػى أخػذ القیمػة، بػؿ  جبر ت لـلى حیف الموت وبقیت بتمؾ الحالة إ

ضػػػًا لمهػػػدـ معرّ تها مػػػف العػػػیف كػػػالمنقوؿ، نعػػػـ إذا كػػػاف البنػػػاء لهػػػا المطالبػػػة بحّصػػػ
جبارهػػا عمػػى أخػػذ القیمػػة مػػا داـ لػػـ ینهػػدـ إ از والقطػػع جػػ ضػػًا لمكسػػر معرّ   والشػػجر

 سیؿ المعّد لمقطع. ولـ ینكسر، وكذا الحكـ في الفَ 
تػػرث الزوجػػة مػػف آالتهػػا ولمػػوارث  یػػوف واخبػػار القنػػوات والع :1171مســألة 

هػػا تػػرث مػػف نّ ف حػػیف الوفػػاة ا المػػاء الموجػػود فیهػػا إجبارهػػا عمػػى أخػػذ القیمػػة، وأّمػػ
بئػرًا فمػات قبػؿ أف یصػؿ  ولػو حفػر  جبارهػا عمػى أخػذ قیمتػه،عینه ولیس لمػوارث إ

   وهكذا الحاؿ في السرداب. ،النبع ورثت زوجته منها قیمًة ال عیناً  لى حدّ إ
لػػو لػػـ یرغػػب الػػوارث فػػي دفػػع القیمػػة لمزوجػػة عػػف الشػػجرة  :1171مســألة 

لهػا  یجػوز  الورثػة وال انت شػریكة فیهػا كسػائر والبناء مثاًل فدفع لها العیف نفسها ك
عمیهػػا ب یجػػ لػػى القیمػػة لػػـرث عػػف بػػذؿ العػػیف إالمطالبػػة بالقیمػػة، ولػػو عػػدؿ الػػوا

   القبوؿ.
یػوـ المػوت، فمػو  یمػة یػوـ الػدفع الفػي القیمػة عمػى ق المدار  :1172مسألة 

منهػػػا، ولػػػو نقصػػػت عمػػػى قیمتػػػه حػػػیف المػػػوت تػػػرث  - مػػػثالً  - زادت قیمػػػة البنػػػاء
ف كاف األ  مع تفاوت القیمتیف التصالح. استحبابًا حوط نقص مف نصیبها، وا 

ؼ فػػػي األعیػػػاف التػػػي تػػػرث مػػػف لمزوجػػػة التصػػػرّ  ال یجػػػوز  :1173مســـألة 
ببیػػع ؼ فیهػػا الورثػػة التصػػرّ  لسػػائر  یجػػوز  ا الالورثػػة، كمػػ سػػائر رضػػا  قیمتهػػا بػػال
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 .  القیمة إاّل برضاهاتها مف داء حصّ قبؿ أقیمتها ونحو  أو بما یوجب نقصاف 

 رث بالوالءاإل  .1
ؽ، ووالء ضػماف الجریػرة، الوالء عمى ثالثة أقساـ: والء العتػ :1174مسألة 

قػػػع البحػػػث عػػػف فی الحاضػػػر  مبتمػػػى بػػػه فػػػي العصػػػر  ؿ غیػػػر وّ ووالء اإلمامػػػة، واأل
 أحكاـ اخخریف: 

 والء ضمان الجريرة .أ
ف یضػػمف عمػػى أ ى اخخػػر الحػػد الشخصػػیف أف یتػػولّ  یجػػوز  :1175مســألة 

ي وترثنػػي( : )عاقػػدتؾ عمػػى أف تعقػػؿ عّنػػ فیقػػوؿ لػػه مػػثالً  - جنایتػػه أي - جریرتػػه
ب عمیػػػه أثػػػر  وهػػػو صػػػّح وترتّػػ : )قبمػػػت(، فػػػ ذا عقػػد العقػػػد المػػػذكور  فیقػػوؿ اخخػػػر

 قػػػد عمػػػى العقػػػؿ وحػػػد  مػػػف دوف ذكػػػر فػػػي الع االقتصػػػار  رث، ویجػػػوز واإل العقػػػؿ

ته رث فیشػػػكؿ صػػػػحّ اإل عمػػػى ذكػػػر  ا االقتصػػػػار رث، وأّمػػػب عمیػػػه اإلرث فیترتّػػػاإل
یتػػػرؾ مراعػػػاة مقتضػػػ   ب العقػػػؿ عمیػػػه، فػػػالفضػػػاًل عػػػف ترتّػػػرث عمیػػػه ب اإلوترتّػػػ

   االحتیاط في ذلؾ. 
 ة جنایته. یَ دِ ه( قیامه بِ والمراد مف العقؿ )الدیة( فمعنى )عقمه عن

ف یعقػػػػؿ بػػػػیف الشخصػػػػیف عمػػػػى أ ي المػػػػذكور التػػػػولّ  یجػػػػوز  :1176مســــألة 
 ف یعقػػػؿ كػػػؿّ ي عمػػػى أالتػػولّ  دوف العكػػػس، كمػػػا یجػػػوز  أحػػدهما بعینػػػه عػػػف اخخػػر 
عقػػؿ وأي ف تعقػػؿ عّنػػ)عاقػػدتؾ عمػػى أ:  حػػدهما مػػثالً منهمػػا عػػف اخخػػر، فیقػػوؿ أ

ب عمیهػػا العقػؿ مػػف الطػػرفیف : )قبمػػت( فیترتّػ یقػوؿ اخخػػر َـّ ثُػػ عنػؾ وترثنػػي وأرثػؾ(
 رث كذلؾ. واإل
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رث لػه إذا كػاف المضػموف ال وا إاّل  العقػد المػذكور  یصػحّ  ال :1177مسألة 
عػدـ الػوارث  ف كػاف الضػماف مػف الطػرفیف اعتبػر مف النسػب وال مػولى معتػؽ، فػ 

فػػي  ذلػػؾ ف كػػاف مػػف أحػػد الطػػرفیف اعتبػػر المعتػػؽ لهمػػا معػػًا، وا  والمػػولى  النسػػبيّ 
 أو مػػػولى معتػػػؽ لػػػـ یصػػػحّ  المضػػػموف ال غیػػػر، فمػػػو ضػػػمف مػػػف لػػػه وارث نسػػػبيّ 

مػػػػع فقػػػػد القرابػػػػة مػػػػف النسػػػػب والمػػػػولى  یػػػػرث ضػػػػامف الجریػػػػرة إاّل  وألجػػػػؿ ذلػػػػؾ ال
 المعتؽ. 

إذا وقػػػع الضػػػماف مػػػػع مػػػف ال وارث لػػػه بالقرابػػػة وال مػػػػولى  :1178مســـألة 
اعػػػى بفقػػػد ؟ وجهػػػاف، أو یبقػػػى مر ولػػػد لػػػه بعػػػد ذلػػػؾ فهػػػؿ یبطػػػؿ العقػػػد  َـّ ثُػػػ معتػػػؽ

 االحتیاط في ذلؾ. مقتض  تترؾ مراعاة  فال
ع ضػػػػامف الجریػػػػرة كػػػػاف لػػػػه إذا وجػػػػد الػػػػزوج أو الزوجػػػػة مػػػػ :1179مســــألة 
 عمى وكاف الباقي لمضامف. نصیبه األ

 لى ورثته. إذا مات الضامف لـ ینتقؿ الوالء إ :1181مسألة 

 مامةء اإلوال .ب
ؽ وضػػػامف الجریػػػرة والمػػػولى المعتػػػ إذا فقػػػد الػػػوارث النسػػػبيّ  :1181مســـألة 

ه یأخػػػػذ النصػػػػؼ إذا كػػػاف لػػػػه زوج ف ّنػػػ إاّل  ،(عمیػػػػه السػػػػالـ)مػػػاـ كػػػاف المیػػػػراث لإ
یكػػوف لهػػا الربػػع والبػػاقي یكػػوف بػػالفرض ویػػرّد البػػاقي عمیػػه، أو كانػػت لػػه زوجػػة ف

 ـ. كما تقدّ  (عمیه السالـ)ماـ لإ
مػر  فػي امػة یكػوف أ( بػوالء اإلمعمیػه السػالـ)مػاـ ما یرثػه اإل :1182مسألة 

مػػػػف  (عمیػػػػه السػػػالـ)، وسػػػػبیمه سػػػبیؿ سػػػهمه الغیبػػػة بیػػػػد الحػػػاكـ الشػػػرعيّ  عصػػػر 



 (  عمنواج الصالحین )ج / غؽع 

 ـ بیانها في كتاب الخمس. الخمس، فیصرؼ في مصارفه، وقد تقدّ 
بجمیػع  (عمیػه السػالـ)االماـ  إذا أوصى مف ال وارث له إاّل  :1183مسألة 

كمػا هػػو  ،الثمػث بمقػػدار  إاّل  وصػیته ذنفػت لػػـلسػبیؿ، مالػه لمفقػراء والمسػػاكیف وابػف ا
ـ ذلػؾ فػي المػذكورة، وقػد تقػدّ  مػور األُ  ما لو أوصى بجمیع مالػه فػي غیػر الحاؿ فی

   (.ٓٔٗٔة في المسألة )كتاب الوصیّ 

 الفصـل الرابـع
 في ميراث الحمل والمفقود

ًا بػػأف بقیػػت فیػػه الحیػػاة الحمػػؿ یػػرث ویػػورث إذا انفصػػؿ حّیػػ :1184مســألة 
ف مػػا ف عمػػـ أف انفصػػؿ میّ ت مػػف سػػاعته، وا  بعػػد انفصػػاله وا  ه كػػاف ّنػػتػػًا لػػـ یػػرث وا 

 ًا حاؿ كونه حماًل. حیّ 
ثػػه، بػػػؿ ال یشػػترط ولػػوج الػػروح فػػي الحمػػؿ حػػیف مػػوت مورّ  :1185مســألة 

ف الحمؿ في زوجتػه بعػد موتػه وكػاف یكفي انعقاد نطفته حینه، ف ذا مات أحد وتبیّ 
 ًا. بحیث یمحؽ به شرعًا یرثه إذا انفصؿ حیّ 

 - بعػػػد انفصػػػاله وقبػػػؿ موتػػػه مػػػف سػػػاعته - تعػػػرؼ حیاتػػػه :1186 مســـألة
ال مػػػا تحصػػػؿ  نسػػػاف الحػػػيّ اّل فػػػي اإلتكػػػوف إ نػػػة التػػػي البالصػػػیاح وبالحركػػػة البیّ 

مػف یوجػب خبػر  العمػـ أو االطمئنػاف،  خبار ف مات قبؿ قمیؿ، ویثبتاف ب حیانًا ممّ أ
ؿ مػػػػع شػػػهادة رجػػػػدًا، وكػػػػذا بشػػػهادة عػػػػدلیف، وفػػػي ثبوتهمػػػػا بواحػػػدًا كػػػػاف أو متعػػػدّ 

 یترؾ مراعاة مقتض  االحتیاط في ذلؾ. فال شكاؿ،مراتیف أو نساء أربع إا
تػػًا لػػـ مػػات فانفصػػؿ میّ  َـّ ثُػػ صػػائحاً  إذا خػػرج نصػػفه واسػػتهؿّ  :1187مســألة 
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 ث. یورِّ  یرث ولـ
بػیف ًا تػه بعػد انفصػاله حّیػثیّ ة الحمػؿ أو مورّ ال فرؽ فػي وارثّیػ :1188مسألة 

 مه، وال بیف سقوطه بنفسه وسقوطه بجنایة جاٍف. عضاء وعدكونه كامؿ األ
مػػػات كػػػاف نصػػػیبه مػػػف  َـّ ثُػػػ ًا فػػػي آفإذا ولػػػد الحمػػػؿ وكػػػاف حّیػػػ :1189مســـألة 

 رث لوارثه. اإل
ف عمػػـ حیاتػػه فػي بطػػف أُ  الحمػؿ مػػاداـ حمػػاًل ال :1191مســألة  ه، ّمػػیػرث وا 

مػػػف  رجػػػة لػػػـ یػػػدفع لػػػه شػػػيءرًا عنػػػه فػػػي الطبقػػػة أو الدولكػػػف إذا كػػػاف غیػػػر  متػػػأخّ 
خػػوة انتظػػر ف الحػػاؿ، فمػػو كػػاف لممّیػػف یتبػػیّ التركػػة إلػػى أ ف فػػ  ت حمػػؿ ولػػه أحفػػاد وا 

 تًا ورثوا. ف سقط میّ رث وا  باإل ًا اختّص سقط حیّ 
كمػػا لػو كػػاف لػػه أوالد أو  - فػي طبقػػة الحمػػؿ ودرجتػه ت وارث آخػػر ولػو كػػاف لممّیػ

ب الحمػػؿ ػػػػصین د عػػزؿ مقػػدار ػػػػالورثػػة بع تقسػػیـ التركػػة عمػػى سػػائر  جػػاز  - بػػوافأ
ه واحػد أو ّنػمف أ - ة الحدیثةجهزة العممیّ ولو باالستعانة باأل - ـ حالهػػفیما لو عم

ف لـأو أُ  د ذكر متعدّ   أف یعػزؿ لػه نصػیب ذكػر  لزومػاً  حوطیعمـ حالػه فػاأل نثى، وا 

تػػًا ف سػقط میّ ًا بػه، فػ زیػد منػػه حسػب العػدد المحتمػؿ احتمػااًل معتػػدّ بػؿ ذكػریف بػؿ أ
 فّ ف أًا وتبػػیّ الورثػػة بنسػػبة سػػهامهـ، ولػػو سػػقط حّیػػ لػػى سػػائر إ یعطػػى مػػا عػػزؿ لػػه

 المعزوؿ أزید مف نصیبه قّسـ الزائد عمى الورثة كذلؾ. 
ة مت بقّیػػػػوقّسػػػػ - مػػػػثالً  - إذا عػػػػزؿ لمحمػػػػؿ نصػػػػیب اثنػػػػیف :1191مســــألة 

نصػیب  المعػزوؿ بحصصػهـ اسػترجعت التركػة بمقػدار  یػؼِ  ولػـ التركة فولد أكثػر 
 الزائد. 

الحمؿ في الطبقة والدرجة  حد معالمتّ  خر ث اخإذا كاف لموار  :1192مسألة 
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لكامػؿ، كمػا إذا وجػود الحمػؿ وعدمػه یعطػى نصػیبه ا عمػى تقػدیر  ر یتغیّ  فرض ال
وهو الثمف  - نصیبهـ فّ الحمؿ ف  غیر  واف وكاف له ولد آخر بكانت له زوجة أو أ

دمػه بعػد مػا كػاف لػه ولػد بوجػود الحمػؿ وع ر ال یتغّیػ - بویفلمزوجة والسدساف لإ
مػا یصػیبه عمػى  قػؿّ وجود  فیعطػى أ نقص فرضه عمى تقدیر ا إذا كاف یآخر، وأمّ 
فتعطػػى  بػواف ولػـ یكػػف لػه ولػػد آخػر ًا، كمػا إذا كانػػت لػه زوجػػة وأوالدتػه حّیػػ تقػدیر 

 بویف السدس. مف األ الزوجة الثمف ولكؿ  
حیاتػػه وال  یعمػػـ معهػػا إذا غػػاب الشػػخص غیبػػة منقطعػػة ال :1193مســألة 

ص ف یتػػربّ ا أموالػه فحكمهػػا أّمػػوأ ،ـ فػػي كتػػاب الطػالؽموتػه، فحكػػـ زوجتػه مػػا تقػدّ 
بػ ذف  ربػع سػنیف یفحػص عنػه فیهػاهػا أنّ أ قػواؿ، والصػحیحص أة التػربّ ا، وفي مدّ به

فػ ذا جهػؿ خبػر   - ـ فػي كتػاب الطػالؽعمى النهج المتقػدّ  -      الحاکـ الشرعيّ 
ص، وال یرثػه ة التػربّ یرثونه لو مات حػیف انتهػاء مػدّ مواله بیف ورثته الذیف مت أقسّ 

ثػػه إذا مػػات قبػػؿ ص، ویػػرث هػػو مورّ ة التػػربّ الػػذیف یرثونػػه لػػو مػػات بعػػد انتهػػاء مػػدّ 
 ثه إذا مات بعد ذلؾ.ذلؾ وال یر 
 لى الفحص. سنوات مف فقد  بال حاجة إ عشر  التقسیـ بعد مضيّ  ز ویجو 

 الفصـل الخامس
 في ميراث الخنثى

ه ّنػػإف عمػػـ أ - نثػػىواألُ  وهػػو مػػف لػػه فػػرج الػػذكر  - الخنثػػى :1194مســألة 
اّل رجػػػػع إلػػػػى نثػػػػى ولػػػػو بمعونػػػػة الطػػػػرؽ العممّیػػػػأو أُ  كػػػػر ذ ة الحدیثػػػػة عمػػػػؿ بػػػػه وا 
اف یبػوؿ مػف فػرج ف كػومنهػا: البػوؿ مػف أحػدهما بعینػه، فػ مارات المنصوصػة، األ



 ؽؽع/  الخنثیميراث ـــ  كتاب المـيراث 

ف كػػاف یبػػوؿ مػػف فػػرج األُنثػػى فهػػو ُأنثػػى، وا   الػػذكر  وؿ مػػف ف كػػاف یبػػفهػػو ذكػػر، وا 
عمػى مػا  المػدار  فّ : إف تقارنػا قیػؿعمى ما سبؽ البوؿ منػه، فػ  المدار  كمیهما كاف

یتػرؾ االحتیػػاط بالتراضػي مػػع  ینقطػع عنػػه البػوؿ أخیػػرًا، وال یخمػو عػػف إشػكاؿ فػػال
 الورثة.  سائر 

عطػي مػة أمارات المتقدّ إذا لـ یوجد في الخنثى شيء مف األ :1195مسألة 
 نثى. ونصؼ سهمه لو كاف أُ لو كاف ذكرًا  نصؼ سهمه

وذكػػرًا وُأنثػػى  ،ا ذكػػریف تػػارةً ت ولػػدیف ذكػػرًا وخنثػػى لػػـز فرضػػهمفػػاذا خمػػؼ المّیػػ
 َـّ ثُػػػػ الثػػػػاني ثالثػػػػة، ؿ اثنػػػػاف وعمػػػػى التقػػػػدیر وّ األ خػػػػرى، والفریضػػػػة عمػػػػى التقػػػػدیر أُ 

یضػػرب الحاصػػؿ  َـّ ثُػػ ة،خػػرى وحاصػػؿ الضػػرب سػػتّ الفریضػػتیف فػػي األُ تضػػرب إحػػدى 
 سػػػػبعة منهمػػػػا لمػػػػذكر ثنػػػػى عشػػػػر، ا فیصػػػػر  - اثنػػػػاف وهػػػػو - فػػػػي مخػػػػرج النصػػػػؼ

ذا كػاف ذكػرًا وا   عشػر  ثنػياأربعة مف نثى كاف سهمه وخمسة لمخنثى، إذ لو كاف أُ 
 ة وهػو خمسػة والبػاقي لمػذكر ربعة ونصػؼ السػتّ ة فیعطى نصؼ األكاف سهمه ستّ 

 وهو سبعة. 
ثػػة لثالثػػة كػػوف الفریضػػة ثالذا خمػػؼ ذكػػریف وخنثػػى لػػـز فرضػػه ذكػػرًا تػػارًة فتوا  
 َـّ ثُػػػ نثػػػى واحػػػد،لمػػػذكریف أربعػػػة ولإُ  ،وُأنثػػػى ُأخػػػرى فتكػػػوف الفریضػػػة خمسػػة ،ذكػػور

یضػرب الحاصػؿ فػي االثنػیف  َـّ ثُػ تضرب الثالثة في الخمسة فتكوف خمسة عشػر،
مػف الػذكریف أحػد عشػر، إذ لػو  ثالثػیف، یعطػى منهػا لمخنثػى ثمانیػة ولكػؿ   فیصیر 

ذا كا ة فیعطػى نصػؼ العشػرة نثى كاف سهمه ستّ ف أُ كاف ذكرًا كاف سهمه عشرة وا 
ا حػد عشػػر، وهكػػذواحػد منهمػػا أ ة وهػو ثمانیػػة، والبػاقي لمػػذكریف لكػػؿّ ونصػؼ السػػتّ 

 مثمة والحاالت. األ یستخرج سهمه في سائر 



واحػد  وْقػواحػد أو صػدراف عمػى حَ  مف له رأساف عمى صدر  :1196مسألة 
اّل  ف انتبهػػا معػػاً قظ فػػ یػػو  َـّ ثُػػ ى ینػػاـف یتػػرؾ حتّػػفطریقػػة االسػػتعالـ أ  فهمػػا واحػػػد وا 

 حكاـ. األ عف المیراث إلى سائر ی تعدّ فاثناف، وی
نثػػػى لغػػػرؽ ونحػػػو  أو أُ  ه ذكػػر ّنػػػمػػف جهػػػؿ حالػػػه ولػػـ یعمػػػـ أ :1197مســـألة 

ا ذلػػؾ مّمػػ نثػػى وال غیػػر وال فػػرج األُ  مػػف لػػیس لػػه فػػرج الػػذكر  یػػورث بالقرعػػة، وكػػذا
أو وكیمػه فػي  راؤها بید الحاكـ الشرعيّ جبه، واألحوط لزومًا أف یكوف إ یشّخصاف

 َـّ ثُػػػ مػػػة ا(ا( وعمػػػى سػػػهـ آخػػػر )أ مػػػى سػػػهـ )عبػػػدف یكتػػػب عذلػػػؾ، وطریقتهػػػا أ
نػت تحكػـ بػیف نت عػالـ الغیػب والشػهادة أأ أنت ا ال إله إاّل  هـّ یقوؿ المقرع: )المّ 

 مػا فرضػتَ  ثُ رَّ وَ هػذا المولػود كیػؼ ُیػ مػر ما كانوا فیه یختمفوف فبػّیف لنػا أعبادؾ فی
یخػرج أحػد السػهاـ فػ ف كػاف  َـّ ثُ  یطرح السهماف في سهاـ مبهمة َـّ ثُ  له في الكتاب(

 الػػػدعاء مسػػػتحبّ وهكػػػذا، و  خػػػرج آخػػػر ه وااّل أحػػػد السػػػهمیف المكتػػػوبیف ورث عمیػػػأ
 ة القرعة. ولیس شرطًا في صحّ 

 الفصـل السـادس
 وما يمحق بهما والمهدوم عميهم في ميراث الغرقى  

 - رثبینهمػػػا نسػػػب أو سػػػبب یوجػػػب اإل - اثنػػػافإذا مػػػات  :1198مســـألة 
حػػدهما مػػف اخخػػر، بػػؿ یػػرث د بحیػػث عمػػـ تقػػارف موتهمػػا لػػـ یػػرث أفػػي وقػػت واحػػ

حػاد سػبب سػباب المػوت وال بػیف اتّ فرؽ في ذلػؾ بػیف أ ، باليّ  منهما وارثه الحكاّلً 
 مف اثنیف.  كثر  ، وهكذا الحكـ في موت أموتهما وتعددّ 
منهمػػػا السػػػبؽ  مػػػات المتوارثػػػاف واحتمػػػؿ فػػػي مػػػوت كػػػؿ   إذا :1199مســـألة 



ٍٰ والمودوم فليومـــ  كتاب المـيراث   ؿؽع/  والملحق بوما ميراث المرق

ف كاف سبب موتهمػا الغػرؽ أو راف أو عمـ السبؽ وجهؿ السابؽ، ف والمحوؽ واالقت
الغػػرؽ والهػػدـ كػػالحرؽ أو  ف كػػاف السػػبب غیػػر منهمػػا اخخػػر، وا   الهػػدـ ورث كػػؿّ 

فیف القتؿ في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلػؾ ففػي الحكػـ بػالتوارث مػف الطػر 
إذا ماتػػػا  مػػػاهػػذا الحكػػػـ  ـّ والصػػػحیح ذلػػؾ، بػػػؿ یعػػػكمػػا فػػػي الغػػػرؽ والهػػدـ قػػػوالف، 

ما فػػػي سػػػیّ  ه والف كػػػاف االحتیػػػاط بالتصػػػالح فػػػي محّمػػػسػػػبب وا   حتػػػؼ أنفهمػػػا بػػػال
 خیرة. الصورة األ

واحػػد  ف یبنػػى عمػى حیػػاة كػػؿّ التوریػث مػػف الطػػرفیف أ طریقػػة :1111مســألة 
ا ورثػه یممكػه حػیف المػوت وال یػورث مّمػ ا كػاففیورث مّمػ منهما حیف موت اخخر 

 . مف اخخر
ولػػػـ یكػػف لهمػػػا ولػػػد  ر ـ والمتػػأخّ إذا غػػرؽ الزوجػػػاف واشػػتبه المتقػػػدّ  : ݥݥݥݥݥفمػػثالً  

ورث الزوج النصؼ مف تركة الزوجة وورثت الزوجػة ربػع مػا تركػه زوجهػا، فیػدفع 
ربػع  ربػاع تركتػه الباقیػة بعػد إخػراجالنصؼ الموروث لمزوج إلػى ورثتػه مػع ثالثػة أ

تهػػػا البػػػاقي بعػػػد إخػػػراج الزوجػػػة، ویػػػدفع الربػػػع المػػػوروث لمزوجػػػة مػػػع نصػػػؼ ترك
 لى ورثتها. نصؼ الزوج إ

مػػػػف المػػػػاؿ  الحػػػػيّ  ا حكػػػػـ إرث غیرهمػػػػاهػػػػذا حكػػػػـ توارثهمػػػػا فیمػػػػا بینهمػػػػا، وأّمػػػػ
ث سػػابقًا فیرثػػه ا فهػػو أف یبنػػى عمػػى كػػوف مػػوت المػػورّ أو كمیهمػػ ألحػػدهما صػػميّ األ

الزوج یػػرث إذا غرقػػت الزوجػػة وبنتهػػا فػػ : قػػدیر، فمػػثالً عمػػى هػػذا الت الثالػػث الحػػيّ 
یػرث النصػؼ، وكػذا فػي  البنػت وال یكف لمزوجة ولد غیػر  ف لـمف زوجته الربع وا  

ذا لػـ یكػف لهػا وارث غیػر  هػا مّ أبیهػا كػاف ألُ  إرث البنت فیبنى عمى سبؽ موتها، وا 
ه ه ولػـ یكػف لػػب وبنتػغرقػت معهػا الثمػث وألبیهػا الثمثػاف، وهكػذا إذا غػرؽ األ التػي
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   ولد سواهما فیكوف لزوجته الثمف.
ف مػف المػاؿ المػوروث ألحػدهما أو كمیهمػا فهػو أ ا حكـ إرث غیرهما الحػيّ وأمّ 

یرثػه وارثػه عمػى هػذا التقػدیر، موت الموّرث عػف مػوت صػاحبه ف ر یبنى عمى تأخّ 
ذا ـ موتػػه عكػػس مػػا سػػبؽ فػػي إرث مالػػه االصػػميّ یالحػػظ فیػػه احتمػػاؿ تقػػدّ  وال ، وا 

مػػنهـ  واحػػد المػػوتى ثالثػػة فمػػا زاد فیبنػػى عمػػى حیػػاة اخخػػریف عنػػد مػػوت كػػؿّ  كػػاف
ومػػا یرثػه المّیػت یقّسػـ عمػ  ورثتػه األحیػػاء دوف  حیػاءفیرثػاف منػه كغیرهمػا مػف األ

 والموروث كما سبؽ.  صميّ ة إرث الماؿ األ، وكیفیّ األموات
ؼ یتوّقػ فػي الغرقػى ومػف بحكمهػـ بػیف مػف ال یثبػت التػوارث :1111مسألة 
ؼ عمػػػى الػػػوارث، وال یثبػػػت بػػػیف مػػػف یتوّقػػػالمػػػوّرث  عمػػػى سػػػبؽ مػػػوت تػػػوارثهـ إاّل 

معمػوـ الحصػوؿ، كمػا إذا غػرؽ األب  غیػر  آخػر  توارثهـ عمى ذلؾ وحصوؿ أمر 
ب عنػػد موتهمػػػا والمفػػروض عػػػدـ یتوارثػػاف إاّل مػػػع فقػػد األ وولػػدا  فػػ ّف الولػػػدیف ال

 یحكـ بتوارثهما.  العمـ به فال
منهمػا مػف موانػع  كػؿ   وّ رط في التػوارث مػف الجػانبیف خمػیشت :1112مسألة 

یحكػػـ بػػ رث   أو محجوبػػًا دوف اخخػػرحػػدهما ممنوعػػًا اإلرث وحواجبػػه، ولػػو كػػاف أ
ؿ مػف الثػاني، وّ ورث األ حػدهما ولػد دوف اخخػر أل خػوافمنػه،  فمػو غػرؽ أ اخخر 

ثػه مػا یورّ  ر لكػف لػـ یكػف لآخػ حػدهما مػا یوّرثػه لآخػر اف ألوكذا الحاؿ فیما لو ك
 .   ؿ مف اخخروّ یشترط فیه إرث األ ؿ والوّ مف األ ه یرث اخخر نّ ؿ ف وّ لإ



 طؾع/  ميراث أصحاب المذاهب والملل األُخرىـــ  كتاب المـيراث 

 الفصـل السـابع
 خرى ي ميراث أصحاب المذاهب والممل األُ ف

مػػػػف یحػػػػـر عمیػػػػه نكاحهػػػػا عنػػػػدنا  مػػػػاميّ اإل ج غیػػػػر إذا تػػػػزوّ  :1113مســــألة 
ب بینػه وبػیف مػف یتقػرّ بویػه وكػذا ت التوارث بیف الولد وأشكاؿ في ثبو إ فأولدها فال

ذلػػؾ، فػػزواج  صػػحیحه كػػزوجیف أـ ال؟ الّمػػبهمػػا، وهػػؿ یثبػػت التػػوارث بػػیف أبیػػه وأُ 
یف الػػزوجیف إذا جػػرى ة یوجػػب التػػوارث بػػمامّیػػاإل ة غیػػر سػػالمیّ المػػذاهب اإل سػػائر 

قػػػػة بػػػػالطالؽ ف كػػػػاف بػػػػاطاًل بحسػػػػب مػػػػذهبنا كػػػػالزواج مػػػػف المطمّ وفػػػػؽ مػػػػذهبهـ وا  
 .  عيّ دْ البِ 

ـر عمیػػػه مػػػف یحػػػ ار أو غیػػػر  مػػػف الكّفػػػ ج المجوسػػػيّ ا تػػػزوّ إذ :1114مســـألة 
ولػػدها فهػػؿ یثبػػت التػػوارث بػػه بػػیف بعضػػهـ مػػع ة فأمیّ سػػإنكاحهػػا فػػي الشػػریعة اإل

لنسػػػب دوف السػػػبب، فیتػػػوارث بعػػػض؟ قیػػػؿ: نعػػػـ، وقیػػػؿ: ال، وقیػػػؿ بػػػالثبوت فػػػي ا
   ؿ.وّ هو القوؿ األ بواف كزوجیف، والصحیحیتوارث األ بوا  مثاًل والالولد وأ

لػػإرث  سػػمـ واجتمػػع لػػه موجبػػاف أو أكثػػر الم مػػات غیػػر  اإذ :1115مســألة 
ولػـ یتػرؾ وارثػًا  یضػاً وكانت زوجته خالته أ ذا مات المجوسيّ ورث بالجمیع، كما إ

لػى نصػیب ها ترث منه نصػیب الخالػة باإلضػافة إنّ مف الطبقتیف اأُلولى والثانیة ف 
 الزوجة. 

ذا اجتمػػع سػػبباف أ ورث مػػف جهػػة المػػانع دوف الممنػػوع  ر خػػیمنػػع اخحػػدهما وا 
یػرث مػف  د یرثػه مػف حیػث كونػه ولػدًا لػه والالولػ فّ ولدها، فػ ج خالته فأتزوّ  كما لو

 ابف خالته.  ه حیث كون
وارثػا بهػذا الػزواج، یت شبهة لـلج المسمـ أحد محارمه إذا تزوّ  :1116مسألة 
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دهما لػػـ یرثػػه ت أحػػمػػا َـّ ثُػػ ختػػه مػػف الرضػػاعة جهػػاًل منػػه بالحػػاؿفمػػو عقػػد عمػػى أُ 
ب الفاسػػػد ا النسػػػنصػػػیب الػػػزوج أو الزوجػػػة، هػػػذا فػػػي السػػػبب الفاسػػػد، وأّمػػػ خػػػر اخ

ذا كانػت الشػبهة ، فولػد الشػبهة یػرث ویػورّ زنػىیكػف  لػـ فیثبت به التػوارث مػا ث، وا 
ـ فػػي المسػػألة كمػػا تقػػدّ  بػػه دوف اخخػػر  التػػوارث النسػػبيّ  مػػف طػػرؼ واحػػد اخػػتّص 

(ٜٜٚ  .) 
اجتهػادًا أو تقمیػدًا أو  - ة تػزویج وفسػاد فػا فػي صػحّ إذا اختم :1117مسألة 

ة عمیػه سػواء الصػحّ  لـ یكف لمقائؿ بالفسػاد ترتیػب أثػر  - لالختالؼ في الموضوع
 .   رث وغیر  مف اخثارفي ذلؾ اإل

 خاتمـة
ثنػػػاف وهػػػو مخػػػرج خمسػػػة: اال فروضػػػة فػػػي الكتػػػاب العزیػػػز مخػػػارج السػػػهاـ الم

ة ربعػة وهػي مخػرج الربػع، والسػتّ لثمثػیف، واألثة وهي مخرج الثمث واالنصؼ، والثال
 وهي مخرج السدس، والثمانیة وهي مخرج الثمف. 

إذا كػػاف فػػي الفریضػػة كسػػراف فػػ ف كانػػا متػػداخمیف بػػأف كػػاف  :1118مســألة 
ج مخر  رًا كالنصؼ والربع ف فّ إذا سقط منه مكرّ  خر فني مخرج اخمخرج أحدهما یُ 
كالنصػؼ والػثمف، والثمػث ربعػة، و وهػو األفنػي مخػرج الربػع ثنػاف یُ النصؼ وهػو اال

جتمػػػع فػػ ذا ا،  كثػػػرإكػػذلؾ كانػػػت الفریضػػة مطابقػػة ل مػػر والسػػدس، فػػ ذا كػػػاف األ
ذا اجتمػػع النصػػؼ والسػػدس كانػػت سػػّتة ،النصػؼ والربػػع كانػػت الفریضػػة أربعػػة  ،وا 

ذا   .اجتمع النصؼ والثمف كانت ثمانیة وا 
ف كاف الكسراف متوافقیف بأف كػاف مخػرج أحػدهما  إذا  خػر فنػي مخػرج اخیُ  الوا 



 عؾع/  خاتمـٌـــ  كتاب المـيراث 

فنػػػي مخرجیهمػػػا معػػػًا إذا سػػػقط رًا، ولكػػػف كػػػاف هنػػػاؾ عػػػدد ثالػػػث یُ سػػػقط منػػػه مكػػػرّ 
ربعػػة ومخػػرج السػػدس منهمػػا كػػالربع والسػػدس، فػػ ّف مخػػرج الربػػع أ رًا مػػف كػػؿّ مكػػرّ 
ذلػػؾ العػػدد    منهمػػا، وكسػػرفنػػي كػػاّلً ثنػػیف یُ ة ولكػػف االفنػػي السػػتّ تُ  ة، واألربعػػة السػػتّ 

ي أ -  حػػد المخػرجیف فػػي وفػؽ اخخػػركػػذلؾ ضػرب أ كػػاف األمػر  وفػؽ لهمػػا، فػ ذا
 وتكوف الفریضة حینئٍذ مطابقة لحاصؿ الضرب.  - ـنصفه في المثاؿ المتقدّ 

ة ة أو نصػػؼ السػػتّ ربعػػة فػػي السػػتّ ا اجتمػػع الربػػع والسػػدس ضػػرب نصػػؼ األفػػ ذ
 .   ثنا عشرالحاصؿ مطابقًا لعدد الفریضة وهو ربعة وكاف افي األ

ذا ا ربعػة وعشػریف حاصػمة مػف ضػرب السدس والثمف كانت الفریضػة أجتمع وا 
و نصػػػؼ مخػػػرج السػػػػدس، وهػػػو ثالثػػػة فػػػػي الثمانیػػػة أو نصػػػؼ مخػػػػرج الػػػثمف وهػػػػ

 ة. ربعة في الستّ األ
ف كػػػاف الكسػػػراف متبػػػاینیف بػػػأف كػػػاف مخػػػرج أحػػػدهما ال  فنػػػي مخػػػرج اخخػػػر یُ  وا 

حػػػدهما فػػػي الواحػػػد كالثمػػػث والػػػثمف ضػػػرب مخػػػرج أ  فنیهمػػػا عػػػدد ثالػػػث غیػػػریُ  وال
تكػػػوف  ؿ هػػو عػػدد الفریضػػة، ففػػي المثػػاؿ المػػذكور وكػػاف المتحّصػػ خػػر مخػػرج اخ

 الفریضة أربعة وعشریف حاصمة مف ضرب الثالثة في الثمانیة. 
ذا اجتمػػػع الثمػػػث والربػػػع كانػػػت الف ریضػػػة اثنتػػػي عشػػػرة حاصػػػمة مػػػف ضػػػرب وا 

 ربعة في الثالثة وهكذا. األ
 واحػػد وكػػاف هنػػاؾ وارث آخػػر صػػحاب الفػػرض الد أإذا تعػػدّ  :1119مســألة 

دهـ فػػي مخػػرج الفػػرض، كمػػا إذا غیػػرهـ كانػػت الفریضػػة حاصػػمة مػػف ضػػرب عػػد
ف اثنػیف وثالثػیف حاصػمة مػف ربع زوجات وولدًا، ففي مثمه تكوف الفریضة مترؾ أ

 في الثمانیة التي هي مخرج الثمف.  - وهي عدد الزوجات - ربعةضرب األ
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اّل فػػ فػرض آخػػ هػذا لػػو لػػـ یكػػف لمػػوارث اخخػػر  سػػراف متػػداخمیف ف كػػاف الكر، وا 
، وكػاف الحاصػؿ هػو صحاب الفرض الواحدفي عدد أ قؿّ األ ضرب مخرج الكسر 

ـ ف كانػػا متػػوافقیف أو متبػػاینیف فبعػػد الضػػرب عمػػى النحػػو المتقػػدّ عػػدد الفریضػػة، وا  
رض الواحػػد ویكػػوف صػػحاب الفػػألة السػػابقة یضػػرب الحاصػػؿ فػػي عػػدد أفػػي المسػػ
 .هو عدد الفریضةالحاصؿ 

ربع زوجات كانػت الفریضػة مػف ثمانیػة وأربعػیف حاصػمة مػف ف ذا ترؾ أبویف وأ
ربعػػة التػػي هػػي مخػػرج الربػػع فتكػػوف لثالثػػة التػػي هػػي مخػػرج الثمػػث فػػي األضػػرب ا
ویكػػػوف الحاصػػػؿ  - وهػػػو عػػػدد الزوجػػػات - ربعػػػةعشػػػرة، فتضػػػرب فػػػي األاثنتػػػي 

 لسهـ.عمیه ا ربعیف، وهكذا تتضاعؼ الفریضة بعدد مف ینكسر ثمانیة وأ
 د وآله الطاهریفالعالمیف وصّم  ا عم  محمَّ   ربِّ  والحمدُ 

 


