
 1.........  ..................................................أحكام الطهارة /الوضوء. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 2

 
 
 
 
 
 
 

 



 3...............  ......................................................التقليد ....... 

 التقليد (و اإلجتهاد)
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددد هلل را الملدداملال والوددسة والسددسم  لدده امطددد و،لددل الطددا ر نل واللملنددة   
 الدائمة  له أ دائهم امجملا . 

 وبملد : 
جيب  له كل مكلف ان حيرز امتثال التكاليف االلزامية املوجهة اليل يف الشدر ملة   
ةل و تحقق ذلك بأحد أمور: الديقا التصوديل ل االجتهدادل التقليددل االحتيدا ل      املقدس

ومبدددا ان مدددوارد الددديقا التصوددديل  يف ال الدددب انحودددر يف ال دددرور ا ل  دددس مندددا  
 للمكلف يف احراز االمتثال  يما  دا ا من ااَلخذ باحد الثسثة ااَلخرية.

 املقررة.و و استنبا  احلكم الشر   من مداركل  االجتهاد : 
 و كص   يل اطابق الملمدل مدف  تدوجمل ادتهدد الدذن  كدون جولدل ح دة يف         التقليد : 

 حقل  ملًس مف احراز مطابقتل هلا.
 واملقلد جسمان :

 د من ليست لل أ ة مملر ة مبدارك االحكام الشر ية. 1 
 د من لل حظ من المللم بها ومف ذلك ال  قدر  له االستنبا . 2 
ل الذن  تيقن مملل برباءة الذمة مدن الواجدف ادهدول ل و دذا     االحتيا  : و و الملم 

 و االحتيا  املطلق ل و قابلل االحتيدا  النسدك كاالحتيدا  بدا  تداوجمل نتهدد ن  مللدم        
 ( . 11امجااًل بأ لمية أحد م وسي  ء يف املسألة ) 

واالجتهاد واجدب كصدائ  ل  داذا اوددجمل لدل مدن  كتصد  بدل سدق  التكليدف  دن             
اذا اركل اجلميف استحقوا الملقاا مجيملًا ل وجد  تملذر الململ باالحتيا   له الباجال و

بملض املكلصال وجد ال  سملل متييز موارده د كما ستملرف ذلدك و لده  دذا  وةيصدة مدن       
ال  ددتمكن مددن االسددتنبا   ددو التقليددد ل اال اذا كددان واجدددًا لشددرو  الملمددل باالحتيددا   

 باالحتيا .  يتخري د حينئٍذ د با التقليد والململ
( : ادتهددد مطلددق ومت ددزت ل ادتهددد املطلددق  ددو )الددذن  ددتمكن مددن    1) مسددألة  

االستنبا  يف مجيف انواع الصروع الصقهية ( ل ادتهد املت زت  و )القادر  له اسدتنبا   
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احلكم الشر   يف بمل ها دون بملدض(ل  ادتهدد املطلدق  لزمدل الملمدل باجتهداده أو ان       
ت بالنسبة إىل املوارد اليت  تمكن  يها من االسدتنبا ل  كذلك املت زط ململ باالحتيا ل و

وأما  يما ال  تمكن  يل من االستنبا   حكمل حكم غري ادتهدل  يتخري  يل بدا التقليدد   
 والململ باالحتيا .

ف  دادة د ك ملدة مدن مسدائل      ( : املسائل اليت ميكن ان  بتله بها املكّل 2) مسألة  
ب  ليدل ان  دتمللم احكامهدا ل اال اذا احدرز مدن نصسدل  ددم االبدتسء         الشك والسهو د جي 

 بها.
( :  مل غري ادتهد بس اقليد وال احتيا  باطل مبملنه اندل ال جيدوز لدل     3) مسألة  

االجتزاء بل ل اال اذا احرز موا قتل لصتوجمل من جيب  ليل اقليده  ملًس ل أو مدا  دو مكدم    
 (.5وارده من املسألة )المللم باملوا قة كما سيت ح بملض م

 ( : املقّلد ميكنل حتويل  توجمل ادتهد الذن جلده بأحد طرق ثسثة: 4) مسألة  
 ( ان  سمف حكم املسألة من ادتهد نصسل.1) 
 ( ان خيربه بصتوجمل ادتهد  ادالن أو شخص  ثق بنقلل.2) 
ندددان ئ( ان  رجدددف إىل الرسدددالة الململيدددة الددديت  يهدددا  تدددوجمل ادتهدددد مدددف االطم 3) 

 بوحتها.
( : إذا ما  ادتهد وبق  املكلف  له اقليده مدة بملدد و اادل مدن دون     5) مسألة  

غصلة  ن  دم جواز ذلك ثدم رجدف إىل احلد ط ل  دان جداز لدل د        لان  قّلد احل ط  يف ذلك 
ت ا مالل الديت أاده بهدا خدسل الدك      مسب  توجمل احل  د البقاء  له اقليد املتو ه صحط 

ن  رف كيصيتها ووجدد ا مطابقدة   إل   رجف يف االجتزاء بها إىل احل ط اّلاملدة مطلقا ل وا
تها ل بددل حيكددم بالوددحة يف بملددض مددوارد املخالصددة أ  ددًا ل  حكددم بوددحط لصتدداوجمل احلدد ط

وذلك  يما اذا كانت املخالصة م تصرة حينما اودر لملذر شر   ل كما اذا اكتصه املقلدد  
 ه ولكدن ادتهدد احلد ط   بدل ادتهدد املتدو ّ   بتسبيحة واحدة يف صسال حسب مدا كدان  صديت    

ة صدسال ل واذا    ملدرف    صيت بلزوم الدثس  ل  صد   دذه الودورة حيكدم أ  دًا بودحط       
يف مدوارد خاصدة ال  ناسدب املقدام      اّلإ مالل السابقة بنده  لده صدحتها د أ  دًا د       أكيصية 

 اصويلها.
 م ال .أار ( : جيوز الململ باالحتيا  ل سواء استلزم التكر 6) مسألة  
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 ( االحتيا ) أجسام 
االحتيا  جد  قت   الململ ل وجد  قت   الرتك ل وجد  قت   اجلمدف بدا أمدر ن    

 مف التكرار أو بدونل :
ل واالحتيدا  د   حكم  ملل با الوجوا وغدري احلرمدة   ما اذا اردد أمطا )األوطل(  ص 

 حينئٍذ د  قت   االايان بل.
حكدددم  ملدددل بددا احلرمدددة وغدددري الوجدددوا ل  د مددا اذا ادددردط  وأمطددا )الثدددان (  صددد   

 واالحتيا   يل  قت   الرتك.
ما اذا اردد الواجدب بدا  مللدا كمدا اذا    مللدم املكلدف يف        وأمطا )الثالث(  ص  

مكدان خددا  ان وةيصتدل االمتددام يف الودسة أو القوددر  يهدا ل  ددإن االحتيدا   قت دد  د        
 ة متامًا.ة جورًا ومرطحينئٍذ د أن  أا  بها مرط

ما اذا  لم د امجااًل د مرمة ش ء أو وجوا ش ء ،خر ل  دإنط     وأمطا )الرابف(  ص  
 االحتيا   قت   يف مثلل أن  رتك األوطل و أا  بالثان .

ن  ليل االجتهداد  ف  يل من االحتيا   تمليط( : كل مورد ال  تمكن املكّل 7) مسألة  
نندونا ل أو صد ري ونندون     د مال شخو  بدا صد ري ن ل أو  ذا اردطإأو التقليد ل كما 

 ر االحتيا  يف مثل ذلك  سُبدط حينئٍذ من االجتهاد أو التقليد.نل جد  تملذطإ 
ام ل مثدال ذلدك   ف ان مييطز ما  قت يل االحتيدا  التطد  ( : جد ال  سف املكّل 1) مسألة  

ء املسددتململ يف ر ددف احلددد   الصقهدداء جددد اختلصددوا يف جددواز الوضددوء وال سددل باملددا    نطأ
ف غدري  دذا املداء:    ل  االحتيا   قت   ادرك ذلدك. اال اندل اذا    كدن  ندد املكّلد      كربااَل

مكنل التيمم ل  داذا  درف   أأ أو   تسل بل ل و تيمم أ  ًا اذا  االحتيا   قت   ان  توضط
 املكلف كيصية االحتيا  التام يف مثل ذلك كصاه الململ  له و قل.

ام ر االحتيدا  التطد  جهة ُاخرجمل  يتملذط وجد  ملارض االحتيا  من جهة االحتيا  من 
د  ددد التسدبيحة الواجبدة يف    ذا ادردط إد وجد  ملسدر  لده املكلدف اشدخيص ذلدك د مدثًس:        

ذا ضدداق إايددان بددالثس . لكنددل الوددسة بددا الواحدددة والددثس  ل  االحتيددا   قت دد  اإل
الوجت واستلزم  ذا االحتيا  ان  قف مقددار مدن الودسة خدارو الوجدت و دو خدسف        

 الحتيا   ص  مثل ذلك  نحور األمر يف التقليد أو االجتهاد.ا
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ه إىل ادتهدد ااّل لدم د     ( : اذا جّلدد نتهددًا  صدديت مرمدة الملددول د حتطدد       9) مسدألة   
وجب  ليل ان  قّلد األ لم يف  ذه املسألة د سواء أكان  و  ذا ادتهدد أم غدريه د وكدذا      

  لم ابتداًء.ذا أ ته جبواز اقليد غري األإاحلال  يما 
( :  وح اقليد الوك املميطدز ل  داذا مدا  ادتهدد الدذن جلدده الودك         11) مسألة  

( د اال يف وجدوا االحتيدا  بدا     14جبل بلوغدل  حكمدل حكدم غدريه د ايفاد  يف املسدألة )       
 القولا جبل البلوغ.

( 3) ( الملقدل 2وغ )دددد ( البل1( : جيوز اقليد من اجتمملت  يل ُامدور : )  11) مسألة  
( طهدارة املولدد   6دالة )ددد ( المل5 شدر ًا د )   ( االميدان د مبملنده ان  كدون إثد      4الرجولدة ) 

( احليداة  لده   9اد )ددددددد ته( االج1( ال ب  مبملنده ان ال  قدلط ضدبطل  دن املتملدارف )     7)
 . اصويل سيأا 

 : ( : اقليد ادتهد امليت جسمان: ابتدائ  ل وبقائ  ل التقليد االبتددائ  12) مسألة  
ن  سدبق مندل اقليدده حدال حياادل ل والتقليدد       أ و ان  قلد املكلدف نتهددًا ميتدًا مدن دون     

د نتهدًا مملينًا شطرًا من حياال و بقده  لده اقليدد ذلدك ادتهدد بملدد       البقائ :  و ان  قّل
 موال.
( : ال جيددوز اقليددد امليددت ابتددداًء ل ولددو كددان أ لددم مددن ادتهددد ن         13) مسددألة  

 األحياء.
( : جيوز البقاء  له اقليدد امليدت مدا    مللدم د ولدو إمجدااًل د مبخالصدة           14سألة ) م 

ن كدان امليدت   إ د  اّلإيف املسدائل الديت  دو يف مملدرض االبدتسء بهدا ل و        تواه لصتوجمل احلد ط 
أ لم وجب البقاء  له اقليده ل ومف كون احل  أ لم جيب الرجوع إليدل ل وان اسداو ا   

أحد ما أورع مدن ايفخدر د     نطأحد ما من ايفخر  إن ثبت أة  لميطأيف المللم أو    ثبت 
ن    ثبدت ذلدك ا  دًا كدان     إأن أكثر اثبتا واحتياطًا يف مقام اال تاء د وجدب اقليدده ل و   

املكلف خمريًا يف اطبيق  ملل مف  توجمل أنط منهما وال  لزمل االحتيا  بدا جوليهمدا إاّل يف   
ال  مكدم الزامد  وهدوه ل كمدا اذا أ تده      خوو  املسدائل الديت اقدرتن بدالمللم االمجد     

احد ما بوجوا القور وايفخر بوجوا االمتام  ي دب  ليدل اجلمدف بينهمدا ل أو أ تده      
احد ما بوحة مملاوضة ل وايفخر ببطسنها  انل  مللم مرمة التورف يف احد الملوضا 

  ي ب  ليل االحتيا  حينئٍذ.
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د االلتدزام بالملمدل بصتدوجمل ادتهدد       و كص  يف البقاء  له التقليدد د وجوبدًا وجدوازاً     
 اململيطن ل وال  ملترب  يل امللم  تاواه أو الململ بها حال حياال.

( : ال جيددوز الملدددول إىل امليددت د ثانيددًا د بملددد الملدددول  نددل إىل احلدد         15) مسددألة  
ذا  ددل  إالملدول  نل    كن يف الل ل كمدا   نطأاذا ةهر  والململ مستندًا إىل  تواه ل ااّل

 احلدد  بملددد و دداة مقللددده األ لددم  مددا  أ  ددًا ل  قّلددد مددن  وجددب البقدداء  لدده اقليددد إىل
 نل  لزمل الملود إىل اقليد األول.إاأل لم  

( : األ لم  دو: األجددر  لده اسدتنبا  األحكدام ل وذلدك بدأن  كدون          16) مسألة  
مدن  ميدث  وجدب صدرف الر بدة احلاصدلة       لحاطة باملدارك وبتطبيقااها مدن غدريه  إأكثر 

 المللم باملخالصة إىل  توجمل غريه.
( : جيدددب الرجدددوع يف املددديا األ لدددم إىل الثقدددة مدددن أ دددل ا دددربة     17) مسدددألة  

طدراف شدبهة األ لميدة يف    أواالستنبا  املّطلف د ولو إمجااًل د  له مستو ا  من  دم يف    
 ااُلمور الدخيلة  يها ل وال جيوز الرجوع إىل من ال خربة لل بذلك.

 د ادتهد اجلامف للشرائ   صيل صوراان:ذا املدطإ:  ( 11) مسألة  
ن ال  مللددم املكلددف االخددتسف بيددنهم يف الصتددوجمل يف املسددائل الدديت اكددون يف    أد     1 

ن  لدم ان بمل دهم أ لدم    إ هم شاء وأمملرض ابتسئل ل  ص   ذه الوورة جيوز لل اقليد 
 من البملض ايفخر.

 املسدائل الديت اكدون يف مملدرض     ن  مللدم د ولدو امجدااًل د االخدتسف بيدنهم يف        أد   2
 ابتسئل ل و نا  دة صور:

ن  ثبت لد ل ان احد م اململدا أ لدم مدن البداجا ل ويف  دذه احلالدة       أ( :  األوىل)  
 جيب  ليل اقليده.

ن اثدنا د مدثًس د مدنهم أ لدم مدن البداجا مدف اسداون           أن  ثبدت لد دل   أ) الثانيدة ( :   
( يف صددورة اسدداون 14مددا اقدددم يف املسددألة )  االثددنا يف المللددم ل وحكددم  ددذه الوددورة  

 ادتهد ن املتو ه واحل .
ر  ليدل املييندل   حد م أ لم من البداجا ولكدن  تملدذط   أن أن  ثبت لد ل أ) الثالثة ( :  

ن كان مرددًا با اثنا منهم د مثًس د ويف  ذه احلالة  لزمل ر ا دة االحتيدا      أبشخول ل ب
لزاميددة ل سددواء أكددان االخددتسف يف  يف األحكددام اإلبددا جوليهمددا يف مددوارد اختس همددا  
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 ته احدد ما بوجدوا الرهدر وايفخدر بوجدوا اجلمملدة ل ولدو مدف         أذا إمسألة واحدة د كما  
ل   تدده أحددد ما بدداجلواز يف مسددألةأذا إاحتمددال الوجددوا التخدديرين د أم يف مسددألتا كمددا    

م  كدن كدذلك   دددد ل ذاإوايفخر بالوجوا  يهدا وانملكدا األمدر يف مسدألة ُأخدرجمل ل وأمدا       
ذا    مللدم االخدتسف بينهمدا  لده  دذا النحدو       إ الرا ر  دم وجوا االحتيا  ل كمدا  

يف مسددألة واحدددة ل أو  لددم بددل يف أز ددد مددف كددون املصدديت بددالوجوا مددثًس يف اجلميددف  اّلإ
 واحدًا.

مكانل د سواء أكدان ذلدك مدن جهدة      إا مف  دم مطأمكان االحتيا  ل وإل مف  ذا كّل 
حد ما بوجوا  مل وايفخر مرمتدل ل أم  إذا أ ته إألمر با احملذور ن ل كما دوران ا

 ملمدل  لده و دق  تدوجمل مدن       نطأمن جهة  دم ااساع الوجدت للملمدل بدالقولا د  دالسزم      
 كون احتمال أ لميتل أجوجمل من ايفخر ل ومف اساو ل يف حق كليهما ل  تخري يف الملمدل  

  له و ق  توجمل من شاء منهما.
ذا    كن لأل لم  تدوجمل يف مسدألة خاصدة ل أو   ميكدن للمقلدد      إ( :  19) مسألة  

استملسمها حا االبتسء جاز لل الرجوع  يها إىل غريه مف ر ا ة األ لم  داأل لم د  لده    
ذا    مللم االختسف يف الك الصتوجمل با نتهدد ن ،خدر ن   إنل أم د مبملنه  التصويل املتقدط

ذا  لم االخدتسف  إهما شاء ل و طأجاز لل الرجوع إىل  د وكان أحد ما أ لم من ايفخر د 
 بينهما   جيز الرجوع إىل غري األ لم .

( المللدم الوجددان  ل   1( :  ثبت االجتهاد ل أو األ لمية باحد أمور: ) 21) مسألة  
مدا  تحقدق االختبدار    نطإنان احلاصل من املناشئ الملقسئية د كاالختبار وهدوه د و   ئأو االطم

( شدهادة  دادلا بهدا د والملدالدة  د         2د جادرًا  له اشخيص ذلدك. ) كان املقّلذا إ يما 
ل ن خوف راسد  يف الدنصا  االستقامة الململية يف جادة الشر ملة املقدسة الناشئة غالبًا  

ن  كوندا  أو نا يها ارك واجب أو  ملل حرام من دون مَؤمِّن د و ملترب يف شهادة الملددلا   
ها شهادة مثلها با سف ل وال  بملد ثبواهما بشهادة مدن  من أ ل ا ربة ل وان ال  ملارض

ن كان واحددًا ل ومدف التملدارض  ؤخدذ بقدول مدن كدان منهمدا         إ ثق بل من أ ل ا ربة و
 أكثر خربة مٍد  وجب صرف الر بة احلاصلة من المللم باملخالصة إىل جول غريه.

ل  ومسدتحب   ( : االحتيا  املدذكور يف  دذه الرسدالة جسدمان: واجدب      21) مسألة  
وجوبددًا ل أو لزومددًا ل أو وجوبددل مددب   لدده  األحو ملددرب  ددن االحتيددا  الواجددب بددد)وُن
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ذا إاالحتيا  ل أو مب   له االحتيا  اللزوم  أو الوجوب  وهو ذلك( ويف حكمل مدا  
ملدرب  دن االحتيدا  املسدتحب     شدكال( ل ونُ إجلنا ) شكل كذا... أو  و مشكل ل أو ال 

 (.األوىل األحو ( أو )استحبابًا األحو بد)
ا االحتيدا  الواجدب   ( : ال جيدب الملمدل باالحتيدا  املسدتحب ل وأمطد      22) مسألة  

 سُبدددط يف مددوارده مددن الملمددل باالحتيددا  ل أو الرجددوع إىل ال ددري ل مددف ر ا ددة األ لددم     
  األ لم ل  له التصويل املتقدم.
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 ) الواجبا  واحملرما  (
انل جيدب  لده كدل مكلدف ان حيدرز امتثاهلدا باحدد        التكاليف االلزامية اليت اقدم  

 الطرق املذكورة ،نصًا  له جسما: الواجبا  واحملرما .
 ( : من ا م الواجبا  يف الشر ملة االسسمية: 23) مسألة  
 د الوسة. 1 
 د الويام. 2 
 د احلج. 3 
 و ذه الثسثة  توجف اداؤ ا  له حتويل الطهارة بتصويل سيأا  بيانل. 
 لزكاة.د ا 4 
 د ا ما. 5 
 د االمر باململروف والنه   ن املنكر. 6 
ول مددن  ددذه الرسددالة  لدده بيددان شددطر مددن أحكددام الطهددارة   و شددتمل القسددم األ 

حكدام  أوالواجبا  السدتة املدذكورة ل كمدا  شدتمل القسدم الثدان   لده بيدان شدطر مدن           
 ية و و الو داء  الملقود واال قا ا  اليت  تمللق بها واجب ،خر من أ م الواجبا  الشر

بالملقود والشرو  والملهود وهو ا من التزاما  املكلف  له نصسدل اداه ربدل املداىل أو     
 ااه الناس.

و ناك مجلة اخرجمل من الواجبا  الشدر ية ذكدر  يف  دذه الرسدالة ل كمدا ذكدر        
 حيانًا.أ يها بملض املستحبا  واملكرو ا  

 سسمية :( : من أ م احملرما  يف الشر ملة اال 24) مسألة  
 د اليأس من روح اهلل املاىل أن رمحتل و رجل. 1
د األمددن مددن مكددر اهلل املدداىل أن  ذابددل للملاصدد . واخددذه إ طدداه مددن حيددث ال          2

 حيتسب.
ا بملدد اهل درة ل واملقودود بدل االنتقدال إىل بلدد  ندتقص  يدل الدد ن ان          د التملُر  3 

ؤدن  يدل مدا وجدب  ليدل يف     ميان املسلم بالملقائدد احلّقدة أو ال  سدتطيف ان  د    إ  ملف  يل 
 م  ليل  يها.الشر ملة املقدسة أو جيتنب ما حرط
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 يمدا إذا   اّلإد مملونة الراملا والركون اليهم ل وكذلك جبول املناصب من جبلدهم    4 
 صل الململ مشرو ًا و كان التودن لل يف مولحة املسلما.أكان 

جبدرح أو ضدرا أو   ن  ليدل  د جتل املسلم بل كدل اقدون الددم ل وكدذلك التملددط       5 
سدقا  اجلدنا جبدل ولدوو الدروح  يدل حتده المللقدة وامل د ة          إغري ذلك ل و لحق بالقتل 

  انل ارطم ا  ًا.
د غيبدة املدؤمن ل و د  أن ُ دذكر بمليدب يف غيبتدل ندا  كدون مسدتورًا  دن النداس              6 

 سواء أكان بقود االنتقا  منل أم ال.
ف ه واتبطددذا ددة سددرطإخا تددل وإؤه وذاللددل و  دداإ انتددل وإد سددبط املددؤمن ولملنددل و   7 

  ثراال واالستخصاف بل وال سيما إذا كان  قريًا.
 د البهتان  له املؤمن و و ذكره مبا  مليبل وليا  و  يل. 1 
 د النميمة با املؤمنا مبا  وجب الصرجة بينهم. 9 
 لزومًا. األحو  ام  له أز د من ثسثة أد   ر املسلم  11 
ودنة ل و دو رميهمدا باراكداا الصاحشدة كالزنداء مدن دون        د جذف احملون واحمل  11 

 نة  ليل.بيط
خصداء  إللمسلم يف بيدف أو شدراء أو هدو ذلدك مدن اململدامس  ل سدواء ب        د ال شط  12 

الددردنء يف اجليددد أو غددري املرغددوا  يددل يف املرغددوا أو باةهددار الوددصة اجليدددة و دد       
 ةهار الش ء  له خسف جنسل وهو ذلك.إمصقودة أو ب

 د الصحش من القول ل و و الكسم البذنء الذن  ستقبح ذكره. 13 
 د ال در وا يانة حته مف غري املسلما. 14 
ن كدان  إثره بقول أو  ملل ل وأمطا مدن دون ذلدك  سحيدرم و   أةهار إد احلسد مف   15 

ن  ددرزق مبثددل مددا أن  تمندده االنسدان  أمدن الوددصا  الذميمددة ل وال بدأس بال بطددة و دد    
 ن  تمنه زوالل  نل.أر من دون خرزق بل ايف

د الزنا واللوا  والسحق واالسدتمناء ومجيدف االسدتمتا ا  اجلنسدية مدف غدري          16 
 الزوو أو الزوجة حته النرر واللما واالستماع بشهوة.

د القيادة و   السمل  با اثنا جلمملهما  له الو ء احملرطم مدن الزندا واللدوا       17 
 والسحق.
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  رجمل زوجتل اص ر و سكت  نها وال مينملها منل.د الد اثة و   أن  11 
 لزومدًا واملقودود بدل صدريورة     األحدو  ل الرجدل بداملرأة وبدالملكا  لده     د اشبط  19 

 .لخر واز يل بز طحد ما بهيئة ايفأ
لزومدًا   األحو د لبا احلر ر الطبيمل  للرجال وكذلك لبا الذ ب هلم ل بل   21 

  ن الرجل بالذ ب ولو من دون لبا.ارك ازط
 د القول ب ري  لم أو ح ة. 21 
شدددطه حرمددة شددهادة الددزور ل أد الكددذا حتدده مددا ال  ت ددرر بددل ال ددري ل ومددن    22 

 نزل اهلل املاىل.أواليما ال موس والصتوجمل ب ري ما 
لزومًا ل وحيرم الو دد مدف البنداء مدن حيندل  لده        األحو د خلف الو د  له   23 

 مًا.لزو األحو  دم الو اء بل حته مف األ ل  له 
كلدل حيدرم أخدذه يفكلدل     أد أكل الربا بنو يدل اململدامل  والقرضد  ل وكمدا حيدرم        24 

جدراء اململاملدة املشدتملة  ليدل وحيدرم اسد يل الدك اململاملدة والشدهادة          إ طداؤه و إوحيرم 
  ليها.

نددواع املسددكرا  واملائملددا  احملرمددة االخددرجمل كالصقدداع  أد شددرا ا مددر وسددائر    25
 مل ل  جبل ذ اا ثلثيل وغري ذلك.)البرية( والملوري الملنك ا

كل حلدم ا نز در وسدائر احليواندا  احملرمدة اللحدم ومدا ُاز دق روحدل  لده           أد   26 
 وجل غري شر  .

خدر ن مدن   ر دف مدن ايف  أكدرب و أنسان نصسل ن  رهر اإلأد الكرب واالختيال و و   27 
 ة استوجبل.دون مز ط

  مقام  تملارف  يل ذلك.حسان اليل بانط وجل يفد جطملية الرحم و و ارك اإل 21 
د  قوق الوالدد ن و دو االسداءة اليهمدا بدانط وجدل  ملددط انّكدرًا جلميلدهما  لده             29 

  هما الناشهء من شصقتهما  ليل.الولد ل كما حيرم خمالصتهما  يما  وجب اأذط
ل  و صدرف املدال ز دادة  لده مدا  نب د  والثدان         سراف والتبذ ر ل واألوطد اإل  31 

  نب  .  و صر ل  يما ال
ن ال  دويف متدام احلدق  يمدا إذا كدال أو      أد البخا يف امليزان واملكيال وهو ما ب   31 

 وزن أو  دط أو ذرع وهو ذلك.
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 ف يف مال املسلم ومن مكمل من دون طيب نصسل ورضاه.د التورط 32 
 ضرار باملسلم ومن مكمل يف نصسل أو مالل أو  رضل.د اإل 33 
 مل واملّلمل والتكسب بل.د السحر ل  مللل وامللي 34 
 سب بها والرجوع إىل الكا ن واود قل  يما  قولل.د الكهانة  مللها والتّك 35 
ا ن كدان الق داء بداحلق ل وأمطد    إ طاؤ دا وأخدذ ا و  إد الرشوة  لده الق داء ل     36 

 ن حرم  له الرا  أخذ ا.إالرشوة  له استنصاذ احلق من الرا   س بأس بد ملها و
حلان ال نائية وكذا مدا  ذكار باألد ية واألحكمل جراءة القر،ن واأل د ال ناء ويف  37 

 لزومًا. األحو سوا ا من الكسم غري اللهون  له 
ق  لدده الددد وف والطبددول والددنص  يف املددزامري    د اسددتملمال املس دد  ل كالدددط     31 

 واار  له هو  نبملث منل املوسيقه املناسبة دالا اللهو واللملب.وال را  له األ
ة لل كالشطرنج والنرد والدوملدة أو  يف  اململدطد القمار سواء أكان باللملب بايف  39 

  ًا ل كما حيرم اللملب بالشطرنج والنرد ولو مدن دون  أخذ الر ن أب ري ذلك ل وحيرم 
 لزومًا. األحو   القمار  له ال،را نة وكذلك اللملب ب ري ما من م

 د الر اء والسمملة يف الطا ا  والملبادا . 41 
  داء  زالدة بملدض األ  إ دراد ال درر البليده بهدا ك    إنسان نصسل وكدذلك  د جتل اإل  41 

 الرجل. الرئيسية أو املطيلها كقطف اليد وشلط
 ذالل املؤمن نصسل كأن  لبا ما  رهره يف شنملل وجباحة  ند الناس.إد  42 
ن شدهده مدن   إداؤ دا بدل و  أن ُأشهد  له أمر ثم ُطلب منل د كتمان الشهادة ّن  43 

 نل حيرم  ليل ح ب شهادال يف نورة املرلوم.إ إشهاد إذا ميطز املرلوم من الرا   غري
 ذه الرسالة كمدا ذكدر  يهدا     خرجمل من احملرما  ذكر بمل ها يف ط طو ناك مجلة ُا 

 ما  املذكورة من موارد االستثناء وغري ا.ق بملدد من احملرطبملض ما  تملّل
بداع أوامدره   لطا ة اهلل ابارك واملداىل بااط  ( :  نب   للمؤمن االستملداد 25) مسألة  

ونوا يددل بتزكيددة الددنصا واهددذ بها  ددن ا وددال الرذ لددة والوددصا  الذميمددة وحتليتهددا      
خددسق واامددد الوددصا  ل والسددبيل إىل ذلددك مددا ورد يف الكتدداا الملز ددز      مبكددارم األ

والنشدور   ة الشر صة من استذكار املو  و ناء الدنيا و قبا  ايفخرة ل من الدربز  نطوالُس
ر أوصداف اجلندة ونمليمهدا وأ دوال     واحلشر واحلساا والملرض  له اهلل املداىل ل وادذكّ  
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ن ذلددك نددا  ملددا  لدده اقددوجمل اهلل املدداىل  إالنددار وجحيمهددا و،ثددار اال مددال ونتائ هددال  دد
    ن الوجوع يف مملويتل وسخطل.وطا تل والتوّج
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 الطهارة احكام
 رة بأمر ن: احلد  ل وا بث.اب الطها

نسان  ق  بأحدد أسدبابها ايفايدة ل    واحلد :    القذارة اململنو ة اليت اوجد يف اإل 
 و و جسمان: أص ر وأكرب ل  األص ر  وجب )الوضوء(ل واألكرب  وجب )الُ سل(.

نسددان وغددريه و راصددف ث:  دد  الن اسددة الطارئددة  لدده اجلسددم مددن بدددن اإل َبددواَ  
 ه من املطهرا  ايفاية.بال سل ل أو ب ري

 وء (ض) الو
 ب الوضوء من أربملة أمور: رتّك 
( غسل الوجل ل وحدطه ما با جوا  الشملر والذجن طدواًل ل ومدا دار   ليدل    1) 

وجوبدًا د    األحدو  بهام والوسطه  رضًا ل  ي ب غسل كل ما دخل يف  ذا احلد د و اإل
لدك الوددق الملدريف ل  يكصد      ن  كون ال سل مدن األ لده إىل األسدصل ل و كصد  يف ذ    أ

جراؤه  له كل من اجلانبا  لده الدنهج املتملدارف مدن كوندل      إصب املاء من األ له ثم 
  له هو ا   املنح .

طدراف األصدابف ل واملر دق  دو نمدف  رمدد       أ( غسدل اليدد ن مدن املر دق إىل     2) 
 ن  كون ال سل من األ له إىل األسصل  ر ًا.أالذراع والمل دل وجيب 

استحبابًا د أن ميسدح    األحو ن كان د  إسح مقدم الرأس ل و كص  مسمطاه و( م3) 
اسددتحبابًا د ان  كددون املسددح مددن     األحددو أصددابف م ددمومة ل كمددا ان د     ةمبقدددار ثسثدد

 األ له إىل األسصل ل وان  كون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنه.
الكملددب طددراف األصددابف إىل  أ بددا( مسددح الددرجلا ل والواجددب مسددح مددا    4) 

 -وجوبدًا   األحدو   لده   -املصول با الساق والقدم ل وال  كص  املسح إىل جبدة القددم   
 املسح بكل الكف. األوىلو لو كص  املسمه  رضًا

ذا إوجيب غسل مقدار من األطراف زائدًا  له احلد الواجدب ل وكدذلك املسدح     
ة ان  كددون بالبّلدد بددذلك ل والبددد يف املسددح مددن اّلإ  حيوددل الدديقا بتحقددق املددأمور بددل 
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ة مدن حليتدل   ت حلدرارة البددن أو اهلدواء أو غدري ذلدك أخدذ البّلد       الباجية يف اليد ل  لو جّصد 
ة من حليتل الداخلة يف حد الوجل وان جداز  ن  أخذ البّلأد   األوىل األحو ومسح بها د و 

مدا خدرو  دن اململتداد ل  دإن    تيسطدر لدل ذلدك أ داد           اّلإلل األخذ مدن املسرتسدل أ  دًا    
 لزومًا د . األحو ة الوجل  له د الوضوء ل وال  كتص  باألخذ من بّل

طدراف  أ( : جيوز الدنكا يف مسدح الدرجلا بدأن ميسدح مدن الكملدب إىل         26) مسألة  
ل  استحبابًا د مسدح الرجدل اليمنده باليدد اليمنده واليسدرجمل باليسدرجمل         األحو صابف ل د و األ
 ن كان جيوز مسح كل منهما بكل منهما.إو

 ئ  الوضوء () شرا

  شرت  يف صحة الوضوء ُامور: 

ليدل جودد القربدة ل وجيدب اسدتدامتها إىل ،خدر الملمدل ل        إن  كون الدا   أ( النية: ب1) 
 ىل جوددده األول جبددل  ددوا إمتامددل ثددم  دداد إد  دده ثندداء الوضددوء جطملددل أو اددردط أولددو جوددد 

 د.ل أو الرتدط متام وضوئل من ال القطفإاملواالة و   طرأ  ليل مصسد ،خر جاز لل 

ندده  دددم ا يطددره بالقددذارا    ( طهددارة مدداء الوضددوء: ويف ا تبددار نرا تددل د مبمل      2) 
 حو  وجوبًا دأبوال الدواا والقيح د جول ل و و د أل كامليتة الطا رة ل والملر ية

 باحة ماء الوضوء بان ال  كون م ووبًا.إ( 3) 

نددت الشددبهة اوددورة ل ذا كاإا وامل وددوا املشددتبل بهمددا ويف حكددم املدداء املتددن ط 
ن ال ابله كثرة األطراف حدًا  كون مملدل احتمدال الن اسدة ل أو ال ودبية يف     أوضابطها 

 كل طرف مو ومًا .

ذا اهوددر املدداء املبدداح مبددا كددان مشددتبهًا ب ددريه و  ميكددن التمييددز  إ( :  27) مسددألة  
ب دريه بالشدبهة   وكانت الشبهة اوورة وجب التيمم ل ولو اهور املاء الطدا ر باملشدتبل   

راجة أو هو ا ل و شدكل صدحة التديمم    ص منهما باإلاحملوورة ل جاز التيمم بملد التخّل
حدد ما و ودل  ل   أجبل ذلك مف التمكن من حتويل الطهارة املائية ؛ ولدو بدأن  توضدأ ب   

 صابة املاء األوطل باملاء الثان  و توضأ منل و مليد الوسة.إثم   سل مواضف 
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ذا اوضأ مباء م ووا د نسيانًا أو جهًس د  انكشف لل احلدال بملدد     إ( :  21) مسألة  

ذا    كن  و ال اصدب ل وأمدا ال اصدب  س ودح مندل الوضدوء       إوضوؤه  الصراغ صحط
 لزومًا د األحو باملاء امل ووا ولو كان ناسيًا  له د 

 ا باطل ولو كان ذلك من جهدة اجلهدل ل أو  ( : الوضوء باملاء املتن ط 29) مسألة  
 ال صلة ل أو النسيان.

باحددة مكددان التوضدد  ل وال اإلندداء الددذن    إ( : ال  ملتددرب يف الوضددوء   31) مسددألة  
نداء يف  ن سق  وجوا الوضوء ووجدب التديمم لدو اهودر املكدان أو اإل     إ توضأ منل ل و

ف واوضددأ يف املكددان امل وددوا صددح ل وكددذا اذا  امل وددوا ل ولكددن لددو خددالف املكّلدد 
وا أثم وصح وضوؤه ل من دون  رق با االغرتاف منل د ملة ل أ من اإلناء امل واوضط

 منل واالرمتاس  يل. أو ادرجيًا والوبط
وجيددرن  ددذا احلكددم يف أواندد  الددذ ب والص ددة الدديت حيددرم اسددتملماهلا يف األكددل   

 األحدو    د  لده د      َدث واحَلد َبد   دًا د كالطهدارة مدن ا َ     أوالشدرا ل بدل ويف غري مدا    
ل ان باالغرتاف ادرجيًا ل أو بالوبمنها صح وضوؤه ل سواء أكنل لو اوضأ إوجوبًا د   

 أو باالرمتاس.
الوضدوء باملداء امل داف ل ويف حكدم امل داف       طسق ماء الوضوء:  دس  ودحط  إ( 4)

ذا كاندت الشدبهة اودورة ل وال  درق يف بطدسن الوضدوء باملداء امل داف بدا          إاملشتبل بل 
 صورا  الملمد وغريه.

ن  توضدأ بهمدا متملاجبدًا ل    أاشتبل املاء املطلق بامل داف جداز لدل    ( : إذا  31) مسألة  
 ذا    كن  ناك ماء مطلق ،خر وجب ذلك وال  سوغ لل التيمم.إو

ن  كددون كدل   دو طددا رًا حدا غسددلل أو    أ  داء الوضددوء: مبملنده   أ( طهدارة  5) 
مسحل وال  ملترب طهارة مجيف األ  اء  ند الشروع  يل ل  لو كانت جنسدة وغسدل كدل    

  و بملد اطهريه ل أو طهطره ب سلة الوضوء نصسها د حيث  كون املاء مملتومًا د كصه. 
ر مملدل مدن اسدتملمال املداء ل وإاّل    ودح مندل       ن ال  كون مر  ًا: مبا  ت درط أ( 6) 

 الوضوء ولزمل التيمم.
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( الرتايددب: بددأن   سددل الوجددل أواًل ل ثددم اليددد اليمندده ثددم الُيسددرجمل ثددم ميسددح    7) 
دد ر ا دة الرتايدب يف مسدح الدرجلا  يقددم مسدح         األوىل األحو لا دو الرأس ثم الرج

ن كان جيوز مسحهما مملًا ل نملم ال جيدوز  إالرجل اليمنه  له مسح الرجل اليسرجمل ل و
 د اقد م اليسرجمل  له اليمنه. األحو د  له 
( املواالة: و   التتابف الملريف يف ال سل واملسح ل و كص  يف احلاال  الطارئدة  1) 

ن  كون الشروع يف غسل المل دو السحدق ل أو   أاحلاجة والنسيان د   نصاد املاء ل وطروطد ك
ت مجيدف األ  داء   ره حتده جّصد  ذا أخطد إاأل  اء السدابقة  ليدل ل  د    ن افطأمسحل جبل 

ذا إطل الوضوء ل وال بأس باجلصاف من جهة احلدر ل أو الدر ح ل أو الت صيدف    السابقة ُب
 .كانت املواالة الملر ية متحققة

مكنددل ذلددك ل ومددف أذا إ ملددال الوضددوء أف بنصسددل ن  باشددر املكّلددأ( املباشددرة: بدد9) 
ن  ستملا بل ل بأن  شداركل  يمدا ال  قددر  لده     أاالضطرار إىل االستملانة بال ري جيوز لل 

االستقسل بل ل سواء أكان بملدض ا ملدال الوضدوء أم كلدها ل لكندل  تدوىل النيدة بنصسدل ل         
 األحدو  و ولو  له  ذا الوجل طلب من غدريه أن  وضدأه د    ن    تمكن من املباشرةإو

ن إن  كون املسح بيد نصا املتوض  ل وأن  توىل النية كل منهما و لزم أد حينئٍذ  وجوبًا
 خذ اململا الرطوبة اليت يف  ده ومسح بها.أ  ميكن ذلك 

ن يف احلد  بنه  له الطهارة. ومن اديقّ  ن الوضوء وشّك( : من ايّق 32) مسألة  
همدا وشدك يف املتقددم واملتدأخر     يف الوضوء بنه  لده احلدد  ل ومدن ايقنط    احلد  وشّك

 منهما وجب  ليل الوضوء.
يف الوضوء بملد الصراغ من الودسة بنده  لده صدحتها د       ( : من شّك 33) مسألة  
م منشأ الشك  له الوسة ميدث لدو التصدت    ذا اقدطإأ للولوا  ايفاية د حته  يما  واوضط

بملدد الودسة يف التوضطد      ه ثدم شدكّ  ا لشّك ل كما إذا أحد  ثم غصدل ثدم صدلّ   إليل جبله
  اد ا بملد الوضوء.أثناء الوسة جطملها وأيف الوضوء  حال ال صلة ل ولو شّك

مجدااًل بملدد الودسة بطدسن صدسال لنقودان ركدن  يهدا         إذا  لدم  إ( :  34) مسألة  
 دون الوضوء.  ادة الوسة  ق إمثًس ل أو بطسن وضوئل وجبت  ليل 
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 ) نواجض الوضوء (
 نواجض الوضوء سبملة: 
( البدول د ويف حكمدل ةدا رًا البلدل املشدتبل بدل جبدل االسدترباء د وال دائ  ل              2ل  1) 

سواء أكان خروجهما من املوضف األصل  د للنوع أو لصرد شاذ ا لقة من  دذه اجلهدة د     
اده  دس  كدون ناج دًا اال    أم من غريه مف انسداد املوضف األصل  ل وأما مدف  ددم انسدد   

 األحددو اذا كددان مملتددادًا لددل ل أو كددان ا ددروو بددد ف طبيملدد  ال بايفلددة ل وان كددان د        
استحبابًا د االنتقاض بدل مطلقدًا. وال  ندتقض الوضدوء بالددم ل أو الودد د ا دارو مدن           
احددد املخددرجا مددا   كددن مملددل بددول أو غددائ  ل كمددا ال  نددتقض  ددروو املددذن و ددو     

ارجة  ند مس بة الرجل املرأة وهو ذلدك ّندا ُ دثري الشدهوة ل والدودن و دو       الرطوبة ا 
 الرطوبة ا ارجة بملد البول ل والوذن و و الرطوبة ا ارجة بملد امل .

( خددروو الددر ح مددن خمددرو ال ددائ  د املتقدددم بيانددل د اذا صدددق  ليهددا احددد           3) 
 ااِلمسا اململرو ا.

 ( النوم ال الب  له السمف.4) 
 كل ما  ز ل الملقل ل من جنون ل أو اغماء ل أو سكر ل دون مثل البهت.( 5) 
 ( االستحاضة املتوسطة ل والقليلة.6) 
 ( اجلنابة ل  انها انقض الوضوء وان كانت ال اوجب إاّل ال سل.7) 

 ) موارد وجوا الوضوء (
 جيب الوضوء لثسثة أمور: 
الوددلوا  املسددتحبة  يملتددرب  ( الودلوا  الواجبددة: مددا  دددا صددسة امليددت ل وأمددا 1) 

 الوضوء يف صحتها كما  ملترب يف الولوا  الواجبة.
( األجددزاء املنسددية: مددن الوددسة الواجبددة وكددذا صددسة االحتيددا  ل وال جيددب     2) 

 الوضوء لس دا  السهو وان كان د احو  استحبابًا د
 ( الطواف الواجب: وان كان جزءًا حل ة ل أو  مرة مندوبة.3) 
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 األحدو  ( : حيرم  له غري املتوضئ أن مياط ببدنل كتابة القر،ن ل د و  35) مسألة  
د   األوىل األحدو  وجوبدًا د أن ال ميداط اسدم اجلسلدة والودصا  املختودة بدل املداىل ل د و          

 بها. ( ليهم السسم)احلاق امساء األنبياء واألئمة والود قة الطا ره 

 أحكام التخّل  ( من) 
كّلددف حددال التخلدد  ويف سددائر األحددوال ان  سددرت  ( : جيددب  لدده امل 36) مسددألة  

 وراددل  ددن الندداةر احملددرتم د الشددخص املمطيددز د و سددتثنه مددن  ددذا احلكددم مددن لددل حددق       
 االستمتاع منل شر ًا مثل الزوو والزوجة.

بدول  توجوبًا د  دم استقبال القبلة واستدبار ا حدال ال   األحو ( : د   37) مسألة  
نصا البول أو ال ائ  وان    كدن الشدخص مسدتقبًس    أو الت و  ل وكذلك االستقبال ب

 أو مستدبرًا.
يف كيصيتدل  ددو   األوىلللرجدل االسدترباء بملدد البدول ل و     ( :  سدتحبط  31) مسدألة   

صددبف مددن خمددرو ال ددائ  إىل أصددل الق دديب ثددس  مددرا  ومسددح الق دديب املسددح باإل
  ل و وددر باصددبملا أحددد ما مددن  وجددل ل وايفخددر مددن حتتددل إىل احلشددصة ثددس  مددرا    

 احلشصة ثس  مرا .
( : ال جيب االستن اء د أن اطهري خمدرو البدول وال دائ  د يف نصسدل ل        39) مسألة  

ولكنل جيب ملا  ملترب  يل طهدارة البددن ل و ملتدرب يف ااِلسدتن اء غسدل خمدرو البدول باملداء         
ملدداء د يف ا   األوىل األحددو وال جيددزن غددريه ل واكصدده املددرة الواحدددة مطلقددًا وان كددان د    

 ن   سل بدل مدراا والدثس  ا  دل ل وأمدا موضدف ال دائ   دان املددجمل املخدرو          أالقليل 
املا غسلل باملداء ل وان    تملدد  دري بدا غسدلل باملداء حتده  نقده ومسدحل م در ل أو           
خرجة أو جرطاس أو هو ذلك من األجسام القالملة للن اسة ل و ملترب يف املسدح بداحل ر   

 اسة ُاخرجمل من ا ارو ل أو الداخل كالدم ل نملم ال   ر  وهوه أن ال ويب املخرو جن
ان سددل بددالبول يف النسدداء ل كمددا  ملتددرب  يددل طهددارة املمسددوح بددل ل  ددس جيددزن املسددح         

ة ل وال  ملترب  يل مسح املخرو بقطف ثس  اذا زالدت الن اسدة بقطملدة    باألجسام املتن سط
ذا   ادزل بهدا لدزم املسدح إىل أن     واحدة د مثًس د وإن كان ذلك د أحو  إستحبابًا د نملم إ    
 سسمية.ازول ل وحيرم االستن اء مبا  و ارتم يف الشر ملة اإل
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 ) ال سل ( 
 موجبا  ال سل ستة: 
 ( اجلنابة.1) 
 ( احليض.2) 
 ( النصاس.3) 
 ( االستحاضة.4) 
 ( ماط امليت.5) 
 ( املو .6) 

 

 ) غسل اجلنابة (
 اتحقق اجلنابة بأمر ن: 
ذا كدان  إ  يف الرجل مدن املوضدف اململتداد مطلقدًا ل وكدذا مدن غدريه        ( خروو امل1) 

 اجلمف با ال سل والوضوء اذا كان ادثًا باألص ر. األحو ا روو طبيمليًا ل واال  
ويف حكددم املدد  ةددا رًا ل الرطوبددة املشددتبهة بددل ا ارجددة بملددد خروجددل وجبددل           

انددت جامملددًة للوددصا  الثسثددة  االسددترباء بددالبول وأمددا الرطوبددة املشددتبهة غري ددا  ددإن ك  
و كصد  يف املدر ض ندرد    )الشهوة د الد ق د الصتور (  ه  مكم امل  وإال  س حيكدم بدل     

ل وأما املرأة  ه  وإن    كن هلدا مد  بداململنه اململدروف إاّل أنط السدائل ا دارو       الشهوة
اجلنسد  د  هدو     منها مبا  ودق مملل االنزال د و و ما ال حيول  ادة إاّل مدف شددة التهديطج    

مكددم املدد  ل دون البلددل املوضددمل  الددذن ال  ت دداوز الصددرو وحيوددل باالثددارة اجلنسددية 
 ا صيصة  إنطل ال وجب شيئًا.

( اجلمداع د ولدو    ندزل د يف جبدل املدرأة ودبر دا و دو  وجدب اجلنابدة للرجدل              2) 
ل للدواطئ   وجوبًا د يف و ء غدري املدرأة اجلمدف بدا ال سدل والوضدوء        األحو واملرأة د و 

 واملوطوء إذا كانا ادثا باألص ر ل وإاّل كصه ال سل.
 ( : جيب غسل اجلنابة ألربملة أمور: 41) مسألة  
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 ( الوسة الواجبة: ما  دا صسة امليت.1) 
جزاء املنسدية مدن الودسة: وكدذا صدسة االحتيدا  ل وال املتدرب الطهدارة يف         ( األ2) 

 س ود السهو وان كان ذلك أحو .
 لطواف الواجب: وان كان جزءًا حل ة ل أو  مرة مندوبة.( ا3) 
 ( الووم:  له اصويل  أا .4) 
 ( : حيرم  له اجلنب أمور: 41) مسألة  
ة بددل  لدده د    ( مددا لصددظ اجلسلددة وكددذا سددائر امسائددل املدداىل وصددصاال املختوطدد  1) 

 األحدو   لده د    ( لديهم السدسم  )مسداء اململودوما   أوجوبًا د و لحق بل مداط    األحو 
 د . األوىل
 ( ماط كتابة القر،ن.2) 
( الدددخول يف املسدداجد وان كددان ألخددذ شدد ء منهددا ل نملددم ال حيددرم اجتياز ددا   3) 

 بالدخول من باا وا روو من ،خر أو هوه.
 ( املكث يف املساجد.4) 
ن كددان ذلددك يف حددال إوجوبددًا د و   األحددو ( وضددف شدد ء يف املسدداجد  لدده د   5) 

 االجتياز ل أو من ا ارو.
 (صدله اهلل  ليدل و،لدل وسدّلم    )( الدخول يف املسد د احلدرام ل ومسد د الدنك     6) 

 ن كان  له هو االجتياز.إو
( جراءة احدجمل الملزائم األربف ل و د  ايف دا  الديت جيدب السد ود لقراءاهدا د        7) 

د ان ال  قرأ شيئًا مدن السدور الديت  يهدا الملدزائم و د  َحدم السد دة ل           األوىل األحو و
 ل المللق.  ولت ل الن م

الحددق باملسدداجد  ( لدديهم السددسم)( : املشددا د املشددر ة للمملوددوما  42) مسددألة  
وجوبًا ل وال  لحق بها أروجتها د  يما    ثبت كونل مس دًا كمدا ثبدت يف     األحو  له 

 بمل ها د كما ال  لحق بها الوحن املطهطر وان كان االحلاق د أحو  استحبابًا د.
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 ) كيصية ال سل (
 ل جسمان : ارمتاس  وارايك.ال س 
د )االرمتاس  ( : و و  له هو ن : د مل  واددرجي  ل واألوطل:  دو ا طيدة املداء       1 

دموع البدن وسرته جلميف اجزائل ل و و امر د مل   ملتدرب االن مداس التددرجي  مقدمدة     
ل لل ل والثان :  و غما البدن يف املداء اددرجيًا مدف الدتحصظ  يدل  لده الوحددة الملر يدة         

 يكون غما كل جزء من البدن جزءًا من ال سل ال مقدمدة لدل كمدا يف النحدو األوطل ل     
 و وح ال سل بالنحو الثان  كاألوطل.

و ملتددرب يف الثددان  ان  كددون كددل جددزء مددن البدددن خددارو املدداء جبددل رمسددل بقوددد     
 ال سل ل و كص  يف النحو األوطل خروو بملض البدن من املاء ثم رمسل بقود ال سل.

وجوبًا د يف كيصيتل ان   سل اواًل متام الدرأس والرجبدة     األحو ) الرتايك ( : د و د   2
ثم بقية البدن ل وال جيب الرتايدب بدا الطدر ا ل  ي دوز غسدلهما مملدًا ل أو با دة كيصيدة         

اسددتحبابًا د أن   سددل أواًل متددام النوددف األميددن ل ثددم متددام    األحددو ُاخدرجمل وان كددان د    
 النوف األ سر.

غسل كدل   دو ادخدال شد ء مدن ايفخدر ندا  تودل بدل اذا   حيودل            وجيب يف 
 المللم بأايان الواجب إال بذلك.

وجوبًا د  دم االكتصاء يف الُ سل بتحر دك البددن حتدت      األحو ( : د   43) مسألة  
املاء بقود ال سل ل كأن  كون مجيف بدنل حتت املاء  يقودد ال سدل الرتاديك بتحر دك     

م اجلانبا ل وكذلك حتر دك بملدض األ  داء و دو يف املداء بقودد       الرأس والرجبة أواًل ث
وجوبًا د  دم االكتصاء يف ال سل باخراو البدن من املاء بقودد    األحو غسلل. وا  ًا د  

 ال سل ل ومثلل اخراو بملض األ  اء من املاء بقود غسلل.

   ال سل (و) شر 
  ل ولكنل ميتاز  دن  ور ملترب يف ال سل مجيف ما اقدم ا تباره يف الوضوء من الش 

 الوضوء من وجها.
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ل  كون ال سل من األ له إىل األسدصل ( انل ال  ملترب يف غسل أن   و  نا ان 1) 
 وجد اقدم ا تبار  ذا يف الوضوء يف اجلملة.

 ( املواالة  انها غري مملتربة يف ال سل ل وجد كانت مملتربة يف الوضوء.2) 
األغسدال   الوضدوء ل بدل جيدزت  ندل بقيدة     ( : غسل اجلنابة جيزت  ن  44) مسألة  

الواجبة ل أو الثابت استحبابها أ  ًا اال غسل االستحاضة املتوسطة  انل الُبدط مملدل مدن   
د ضم الوضوء اىل سائر األغسدال د غدري غسدل       األوىل األحو الوضوء د كما سيأا  د و  

 ء بهدا ارايبيدًا. نملدم يف    اجلنابة د وجيوز االايان بل جبلها أو بملد ا ل وكذا يف اثنائها اذا ج 
 غسل االستحاضة الكثرية  ؤاه بل جبلل  ق .

( : اذا كددان  لدده املكلددف اغسددال متملددددة ك سددل اجلنابددة واجلمملددة    45) مسددألة  
واحليض وغري ذلك جاز لل ان   تسل غسًس واحدًا بقود اجلميف وجيز دل ذلدك ل كمدا    

ن غدريه ل وأمطدا اذا ندوجمل    جيوز لل ان  نون خوو  غسدل اجلنابدة و دو أ  دًا جيدزت  د      
غددري غسددل اجلنابددة  ددس اشددكال يف اجزائددل  مددا جوددده ل ويف اجزائددل  ددن غددريه كددسم     
والوحيح  و االجدزاء ل نملدم يف اجدزاء أنط غسدل  دن غسدل اجلمملدة مدن دون جودده          

 ولو امجااًل اشكال.
ن مددا ذكددر مددن إجددزاء غسددل واحددد  ددن اغسددال متملددددة جيددرن يف مجيددف      إثددم  

ة واملسدتحبة د مكانيدة أو زمانيدة ل أو ل ا دة اخدرجمل د ولكدن جر اندل يف            األغسدال الواجبد  
األغسدال املدأمور بهدا بسدبب اراكداا بملدض األ ملدال د كمداط امليدت بملدد غسدلل الدذن              

  ستحب ال سل لل د مف املدد السبب نو ًا ال خيلو  ن اشكال.
 األحدو  و ( : اذا أحد  باألص ر اثناء غسل اجلنابة  لل ان  تمدل ل د    46) مسألة  

الوضوء اليل حينئٍذ ل ولدل الملددول االسدتئنايف مدن الرتاديك إىل االرمتاسد         وجوبًا د ضمط 
 وبالملكا ل وال حاجة حينئٍذ إىل ضم الوضوء.

( : اذا شدك يف غسدل اجلنابدة بنده  لده  دمدل ل واذا شدك  يدل بملدد           47) مسألة  
حددد  الشددك يف الوجددت اذا كانددت موجتددة و الصددراغ مددن الوددسة   اددب ا اداهددا د االّ  

وجوبدًا د ا اداهدا حينئدٍذ د وجيدب        األحو وصدر منل احلد  االص ر بملد الوسة  ان د  
 ليل ال سل لكل  مل اتوجف صحتل أو جوازه  له الطهارة من احلد  األكدرب ل مدن   
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غري  رق با الوسة وغري ا ل حتده مثدل مدا كتابدة القدر،ن ل و دذا ال سدل ميكدن ان         
  قف  له هو ن:

)األوطل( ان  قطف بكونل مدأمورًا بدل د وجوبدًا أو اسدتحبابًا د كدأن  قودد بدل غسدل            
ايدان  إل وم اجلمملة ل أو غسل اجلنابة املت ددة بملد الوسة ل وحينئٍذ  لل االكتصاء بل يف ا

 بكل  مل مشرو  بالطهارة ل سواء سبقل احلد  األص ر ل أم ال.
رد احتمدال بقداء اجلنابدة الديت  شدك يف      ن ال  كون كذلك بان أاه بل دأ)الثان (  

االغتسال منها جبل الوسة ل وحينئٍذ  كتصه بل يف االايان مبا  و مشدرو  بالطهدارة  دن    
احلد  األكرب  ق  ل ك واز املكث يف املساجد ل وأمدا مدا  دو مشدرو  بالطهدارة حتده       

قل الوضدوء اليددل ان سددب   دن احلددد  األصد ر  ددس  كتصدده  يدل بال سددل ل بدل جيددب ضددمط    
 صدور احلد  منل دون ما    سبقل.
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 ) احليض (
ل يف ال الب وجد  كون أكثر مدن ذلدك   احليض : دم املتاده النساء يف كل شهر مرة 

 أو أجل.
( : ال الدب يف دم احلديض ان  كدون أسدود أو امحدر ل حدارًا  بيطددًا        41) مسدألة   

رة أ ددام ل و ملتددرب  يددل خيددرو بددد ق وحرجددة ل وأجلددل ثسثددة أ ددام ولددو ملصقددة ل وأكثددره  شدد
وكدذا  يمدا  توسدطها مدن الليدال  ل       األوىلاالستمرار د ولو يف   اء الصدرو د يف الثسثدة     

 لو    ستمر الدم   ار  ليل احكام احليض ل نملم  رتا  االنقطداع اليسدرية املتملار دة    
 ولو يف بملض النساء ال  ل باالستمرار اململترب  يل.

توال  يف اال ام الثسثدة الديت  د  أجدل احلديض ل  لدو رأ        ( :  ملترب ال 49) مسألة  
الدم  وما ثم انقطف ثم رأ   ومًا أو  دوما جبدل انق داء  شدرة ا دام مدن ابتدداء رؤ دة         

اسدتحبابًا د يف مثدل ذلدك اجلمدف بدا ادروك         األحو الدم  هو ليا ميض ل وان كان د  
احكام احلدائض والطدا رة أ دام    احلائض وا ملال املستحاضة يف أ طام الدم ل واجلمف با 

النقاء ل وسيأا  بيدان ادروك احلدائض د أن مدا  لزمهدا اركدل د يف  ودل احكدام احلدائض            
كما سديأا  ا ملدال املستحاضدة د أن مدا جيدب  ليهدا  مللدل د يف  ودل اجسدام املستحاضدة              

 حكامها.أو
 كدل   الستا ل ( :  ملترب يف دم احليض ان  كون بملد البلوغ وجبل سنط 51) مسألة  

دم اراه الوبية جبل بلوغها اسدف سدنا ال  كدون دم حديض ل وكدذا مدا ادراه املدرأة بملدد          
د يف غدري القرشدية اجلمدف بدا        األوىل األحدو  بلوغهدا السدتا ال اكدون لدل احكامدل د و       

اروك احلائض وا ملال املستحاضة  يما با ا مسا والستا  يمدا اذا كدان الددم ميدث     
 .كم بكونل حي ًا كالذن اراه ا ام  اداهالو رأال جبل ا مسا حل

وباجلملة: إنط سنط اليأس لدجمل املرأة د أن الدذن إذا بل تدل   حيكدم بكدون مدا ادراه        
من الدم بملده حي ًا د ادطد بالستال نملم إذا بل ت ا مسا وجد انقطف  نها الددم وال   

كمدا سديأا  إن شداء     رجه  وده د لكرب السنط ال لملارض د اسق   نها الملدة يف الطسق   
 (.1197اهلل املاىل املاىل يف )املسألة 
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( : جيتمددف احلدديض مددف احلمددل جبددل ةهددوره وبملددد ةهددوره ل نملددم د        51) مسددألة  
وجوبددًا د أن امددف احلامددل ذا  الملددادة الوجتيددة بددا اددروك احلددائض وا ملددال       األحددو 

مدن أوطل   املستحاضة يف صورة واحدة ل و   ما اذا رأ  الدم بملد م    شدر ن  ومداً  
 اداها وكان الدم بوصا  احليض ل ويف غري  ذه الوورة حكم احلامل وغدري احلامدل   

  له حد سواء.
ألكثر الطهر با احلي تا ولكنل ال  كدون أجدل مدن  شدرة      ( : ال حدط 52) مسألة  

أ ام واسف ليال متوسطة بينها ل  اذا كان النقاء با الدما أجدل مدن  شدرة أ دام.  ليسدا      
ا  قينًا ل  لو رأ  الدم ثسثًا أو أكثدر ثدم طهدر  سدبملًا ل ورأ  الددم بملدده مدرة        مي ت

 أخرجمل    ملترب الدم الثان  حي ًا.
( : اذا اددردد الدددم ا ددارو مددن املددرأة بددا احلدديض ودم البكددارة          53) مسددألة  

استدخلت جطنة يف الصرو وصرب   رتة امللم بنصوذ الدم  يها ل ثم اسدتخرجتها بر دق ل   
 خرجت مطوطجة بالدم  هو دم البكارة ل وإن كانت من مسة بل  هو دم احليض.  ان

 ) أجسام احلائض ( 
 احلائض جسمان : ذا   ادة وغري ذا   ادة. 
 وذا  الملادة ثسثة اجسام: 
 ( وجتية و دد ة.1) 
 (  دد ة  ق .2) 
 ( وجتية  ق .3) 
 وغري ذا  الملادة: مبتدئة ل وم طربة ل وناسية الملدد. 
ذا  الملدادة الوجتيدة والملدد دة :  د  املدرأة الدديت ادرجمل الددم مدراا متمداثلتا مددن           

حيث الوجت والملدد من غري  ول بينهما مي ة خمالصة ل كدأن ادرجمل الددم يف شدهر مدن      
 أولل إىل اليوم السابف وارجمل يف الشهر الثان  مثل األوطل.

تا متمدداثلتا مددن ذا  الملددادة الوجتيددة  قدد  :  دد  الدديت اددرجمل الدددم مددراا متددوالي  
حيث الوجت دون الملدد ل كأن ارجمل الدم يف الشهر األوطل من أولدل إىل اليدوم السدابف ل    
ويف الشهر الثان  من أولل إىل اليوم السادس ل أو من ثانيل إىل اليدوم السدابف ل أو ادرجمل    
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ل الدم يف الشهر األوطل من اليوم الثان  إىل اليدوم السدادس ل ويف الشدهر الثدان  مدن أولد      
 إىل اليوم السابف.

ذا  الملادة الملدد دة  قد  :  د  الديت ادرجمل الددم مدراا متدواليتا متمداثلتا مدن            
حيث الملددد دون الوجدت ل كدأن ادرجمل الددم يف شدهر مدن أولدل إىل اليدوم السدابف ل ويف           

 الشهر الثان  من احلادن  شر إىل السابف  شر مثًس.
 املبتدئة :    اليت ارجمل الدم ألوطل مرة. 

 طربة : و   اليت اكرر  رؤ تها للدم ولكن لديا هلدا  ملدًس  دادة مسدتقرة ال      امل
 من حيث الوجت وال من حيث الملدد.

 الناسية :    اليت كانت هلا  ادة ونسيتها. 

 ) أحكام ذا  الملادة (
ض ( : ذا  الملدادة الوجتيدة د سدواء كاندت  دد دة أ  دًا أم ال د اتحديط           54) مسدألة   

أ ام  اداها  ترتك الملبادة ل سواء كان الددم بودصة احلديض أم ال ل     مب رد رؤ ة الدم يف
وكددذا إذا رأ  الدددم جبددل الملددادة بيددوم أو  ددوما أو أز ددد مددا دام  ودددق  ليددل امل يددل  
الوجت والملادة مسب  درف النسداء ل وأمدا إذا رأ  الددم جبدل الملدادة بزمدان أكثدر ندا          

ري ا ايفا  يف املسألة التالية ل ثم انل يف اقدم ل أو رأال بملد ا ولو جليًس  حكمها حكم غ
الصرض املتقدم ان انقطف الدم جبل ان مت    ليل ثسثة أ دام كدان  ليهدا ج داء مدا  دا        

  نها يف أ ام الدم من الوسة.
( : ذا  الملددادة الملدد ددة  قدد  اتحدديض مب ددرد رؤ ددة الدددم إذا كددان    55) مسددألة  

اّل مدن حدا المللدم باسدتمراره إىل ثسثدة      ض إبوصا  احليض وأما مف  ددمها  دس اتحديط   
  دوجوبًاد  األحو تمال االستمرار د   أ ام د وان كان ذلك جبل اكمال الثسثة د واما مف إح  

 اجلمف با اروك احلائض وا مال املستحاضة.
ثم انل ان زاد الددم  لده الثسثدة و   ت داوز  دن الملشدرة جمللدت الزائدد حي دًا           

اها ل وأما إذا ااوز  ن الملشرة  ملليهدا ان ارجدف يف الملددد    أ  ًا وان كان أز د من  اد
 ددد الملدادة رجملدت اليدل ل      إىل  اداها ل وأما مسب الوجت  إْن كدان هلدا متييدز  وا دق    

وان كان خمالصًا لل رجملت اليل أ  ًا لكن از د  ليل مدف نقودانل  دن  ددد الملدادة حتده       
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ته ابل دل ل  النتي دة ان الودصا     ابله الملدد وانقص  نل مف ز ادال  له  دد الملادة ح
 حتدد الوجت  ق  دون الملدد ل ومف  دم التمييز املل الملدد يف أوطل ا ام الدم.

( : املقوددود بددالتمييز ان  كددون الددم يف بملددض ا امددل واجدددًا لددبملض   56) مسدألة   
صصا  احليض ويف بمل ها ايفخر واجدًا لودصة االستحاضدة ل كمدا لدو كدان يف  سدة       

صصر بشر  ان  كون مابوصة احليض ثسثدة ا دام   أأمحر ل ويف سبملة مثًس  سود أوأا ام 
ن  كدون  أمتواليا  و كذا يف سائر الوصا  ل واملقودود بكدون التمييدز موا قدًا للملددد      

 الدم يف ا ام بملدد ا ام الملادة بوصا  احليض.
( : من كانت  اداها دون الملشرة وااوز الدم أ امهدا ل  دان  لمدت     57) مسألة  

ن  لمت بالت اوز  نها وجدب  إبانقطاع الدم جبل ااوز الملشرة حكم بكونل حي ًا ل و
 ليها بملد م   ا ام الملدادة ان ا تسدل واملمدل  مدل املستحاضدة ل وان   امللدم شديئًا        

ن أد    األوىل األحو مدن األمدر ن بدان احتملدت االنقطداع يف اليددوم الملاشدر أو جبلدل د  د          
ز دد  أن اسدترهر  أواململ  مدل املستحاضدة ل وهلدا     استرهر بيوم ثم ا تسل من احليض

منل إىل متام الملشرة من أول رؤ دة الددم ) واالسدترهار  دو االحتيدا  بدرتك الملبدادة ( ل        
وجواز االسترهار امنا ثبت يف احلائض اليت متادجمل بهدا الددم كمدا  دو ادل الكدسم و        

ان املمددل  مددل    ثبددت يف املستحاضددة الدديت اشددتبل  ليهددا أ ددام حي ددها ل  ددان  ليهددا       
 املستحاضة بملد انق اء أ ام الملادة.

( : إذا انقطددف دم احلدديض جبددل انق دداء أ ددام الملددادة وجددب  ليهددا       51) مسددألة  
انق دائها ل أو  داد    ذا  اد جبدل إت  ود الدم بملد ذلك ل  ال سل والوسة حته إذا ةنط

و حديض ل وإذا  بملده ثم انقطف يف اليوم الملاشر ل أو دونل من أول زمدان رؤ دة الددم  هد    
ادداوز الملشددرة  مددا رأاددل يف أ ددام الملددادة د ولددو بملددد النقدداء املددذكور د حدديض والبدداج           

وجوبدًا د  يدل     األحو استحاضة ل وأما النقاء املتخلل با الددما مدن حديض واحدد د  د      
 اجلمف با أحكام الطا رة واحلائض.

ملدادة و يهدا وبملدد ا    ( : ذا  الملادة الوجتية والملدد دة إذا رأ  جبدل ال   59) مسألة  
دمًا مستمرًا ل  ان    كن ادموع أز د من الملشرة  الكل حيض ل وان كان أز د منهدا  
 ما كان يف أ ام الملادة  هو حيض ل وما كدان يف طر يهدا  هدو استحاضدة مطلقدًا ل حتده       
 يما إذا رأ  الدم السابق جبل الملادة بيوم أو  وما ل من دون أن  كون الددم السحدق   



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 32

ًا لوصة احليض ل وكذا  كسل ل بأن رأ  الددم جبدل زمدان  اداهدا بثسثدة أ دام أو       واجد
 اكثر وكان الدم السحق واجدًا لوصة احليض.

الدم يف ا ام الملادة اصًس ورا  الدم جبلها ثسثدة ا دام أو    ( : اذا   اَر 61) مسألة  
ام أو أز دد ل وإذا  أكثر وانقطدف ل حيكدم بكوندل حي دًا ل وكدذا اذا رأ  بملدد ا ثسثدة ا د        

را  الدم جبلها وبملد ا  كل من الدما حيض اذا كان النقاء بينهما ال  قلط  دن  شدرة   
 أ ام.

( : إذا رأ  الدم جبدل أ دام الملدادة واسدتمر اليهدا وزاد ادمدوع  لده         61) مسألة  
الملشرة  ما كان يف أ ام الملادة  هدو حديض د وان كدان بودصا  االستحاضدة د ومدا كدان          

استحاضددة وان كددان بوددصة احلدديض ل وإذا رأاددل أ ددام الملددادة ومددا بملددد ا وادداوز   جبلددها
ادمددوع الملشددرة كددان مددا بملددد الملددادة استحاضددة حتدده  يمددا كددان منددل يف الملشددرة بوددصة  

 احليض و   ت اوز ا بهذه الوصة.
وإذا إسددتمرط الدددم بملددد أ ددام الملددادة ثسثددة  شددر  ومددًا أو أكثددرل  ددإنط مددا زاد  لدده     

دط حي ًا إذا    ت اوز  شرة أ امل وال بدط من مسحرة  ول  شرة أ دام بدا   الملشرة  مل
 ما  ملدط حي ًا منل وبا الملادة ايفاية.

الصحدص و    ( : إذا شّكت املرأة يف انقطاع دم احليض وجب  ليهدا  62) مسألة  
جيز هلا ارك الملبادة بدونل ل وكيصيدة الصحدص ان اددخل جطندة وارتكهدا يف موضدف الددم        

ورب أز د من الصرتة اليسرية الديت  تملدارف انقطداع الددم  يهدا مدف بقداء احلديض د كمدا           وا
اقدم د ثم  رجها  ان كانت نقية  قد انقطدف حي دها  ي دب  ليهدا االغتسدال واالايدان        

 بالملبادة ل واال  س.
( : املدرأة الدديت جيدب  ليهدا الصحددص إذا اغتسدلت مدن دون  حددص       63) مسدألة   

ل اال إذا انكشف ان ال سل كان بملد النقداء وجدد اغتسدلت برجداء     حكم ببطسن غسلها 
 ان اكون نقية.
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 )أحكام املبتدئة وامل طربة(
( : حكم املبتدئة وامل طربة يف التحيض برؤ دة الددم  دو مدا اقددطم يف       64) مسألة  

( يف ذا  الملددادة الملدد ددة ل كمددا أنهمددا اشددرتكان مملهددا  يمددا اقدددم يف الددك   55املسددألة )
 ة من جملل نموع الدم حي ًا اذا    ت اوز الملشرة.املسأل

( : ما اراه املبتدئدة أو امل دطربة مدن الددم إذا اداوز الملشدرة  امدا ان         65) مسألة  
 كددون واجدددًا للتمييددز بددان  كددون الدددم املسددتمر بمل ددل بوددصة احلدديض وبمل ددل بوددصة     

ختلصدت مراابدل ل   االستحاضة ل وإما ان  كون  اجدًا لل بدأن  كدون ذا لدون واحدد وان ا    
كما إذا كدان الكدل بودصة دم احلديض وان كدان بمل دل اسدود وبمل دل أمحدر ل أو كدان           

 اجلميف بوصة دم االستحاضة د أن أصصر د وان كان مف اختسف درجا  الوصرة.
 ص  القسم األوطل: املل الدم الصاجدد لودصة احلديض استحاضدة كمدا املدل الددم         

م من ذلك اذور  دم  ول أجل الطهر د أن  شدرة   الواجد هلا حي ًا مطلقًا إذا    لز
جملدل الثدان  استحاضدة أ  دًا ل  دذا إذا         ملليهدا   أ ام د با حي تا مستقلتا ل واالّ 

 كن الواجد أجل من ثسثة أ ام وال أكثر من الملشرة ل وأما مف كونل أجل أو أكثدر  سُبددط   
ايفادديا يف القسددم الثددان   يف املدديا  دددد أ ددام احلدديض مددن الرجددوع إىل احددد الطددر قا 

بتكميددل الملدددد إذا كددان أجددل مددن ثسثددة ب ددم بملددض أ طددام الدددم الصاجددد لوددصة احلدديض    
وانقيول ل إذا كان أكثر من الملشرة مذف بملض ا ام الددم الواجدد لودصة احلديض وال     

 حيكم مي ية الزائد  له الملدد.
لملدددد ل و ملتددرب  دديمن وأمطددا يف القسددم الثددان :  املبتدئددة اقتدددن بددبملض نسددائها يف ا  

 اقتدن بها أمران:
ااَلوطل:  دددم المللددم مبخالصتهددا مملهددا يف مقدددار احلدديض ل  ددس اقتدددن املبتدئددة مبددن   

 كانت جر بة من سن اليأس مثًس.
الثان :  دم المللم مبخالصة  ادة مدن ار دد االجتدداء بهدا مدف  دادة مدن مياثلدها مدن           

 سائر نسائها.
نسائها  الرا ر انها خمدرية يف كدل شدهر يف التحديض      وإذا   ميكن االجتداء ببملض 

  يما با الثسثة إىل الملشرة.
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اسددتحبابًا د    األحددو ولكددن لدديا هلددا ان  تددار  ددددًا اطمددئن بانددل ال  ناسددبها د و   
 اختيار السبف إذا    كن غري مناسب هلا.

 ميكدن  وجوبًا د أن ارجف أواًل إىل بملدض نسدائها  دان       األحو وأما امل طربة د    
رجملت إىل الملدد  له النحو املتقدم  يهما ل  ذا كلل  يمدا اذا   اكدن امل دطربة ذا     
 ادة اصًس ل واما اذا كانت ذا   ادة ناجوة بان كان ال ام دمها  دد )  دوق الثسثدة(   
ال  نقص  نل كأن   اكن ادرجمل الددم اجدل مدن  سدة ا دام ل او كدان هلدا  ددد ) دون          

يل كأن   اكن ارجمل الدم أكثر من مثانية أ ام ل أو كان هلا  دد مدن  الملشرة ( ال از د  ل
كس اجلانبا ) جلة وكثرة ( كأن   اكن ارجمل الددم أجدل مدن  سدة وال أكثدر مدن مثانيدة        

  ليا هلا ان اأخذ باحد ال واب  الثسثة يف مورد منا ااها مف الك الملادة الناجوة.

 ) أحكام الناسية للملادة (
( : إذا كانت ذا   ادة  دد ة  ق  ونسيت  اداها ل ثدم رأ  الددم    66) مسألة  

ثسثة أ ام أو أكثر و   ت اوز الملشرة كان مجيملل حي دًا ل وأمدا إذا ااوز دا  حكمهدا     
 يف ذلك كلل حكم املبتدئة املتقدم يف املسألة السابقة ل ولكنها متتاز  نها يف مورد ن:

د ال واب  الثسثة املتقدمة أجدل مدن املقددار    د ما إذا كان الملدد الذن  قت يل اح  1 
املتيقن من  اداها ل كما إذا كان الملددد املصدروض سدبملة و د  امللدم ان  اداهدا املنسدية        
إما كانت مثانية أو اسملة ل  ص  مثل ذلك البُددط ان املل القدر املتيقن من  اداها حي دًا  

 و و الثمانية يف املثال.
ض أكرب مدن  اداهدا ل كمدا إذا كدان مثانيدة و د  امللدم        د ما إذا كان الملدد املصرو  2 

بان  اداها كانت  سة أو ستة ل  ص  ذلك البُددط ان املدل اكدرب  ددد حتتمدل اندل كدان       
  ادة هلا حي ًا و و الستة يف املثال.

وأما يف غري  ذ ن املورد ن  س  ربة بالملدد املنس  ل ولكنها إذا احتملدت الملدادة    
د ان املمدل  يدل باالحتيدا  ل بداجلمف       األوىل األحو املصدروض د  د    يما زاد  لده الملددد   

 با اروك احلائض وا مال املستحاضة.
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( : إذا كانت ذا   ادة وجتية  ق   نسيتها وااوز الدم  دن الملشدرة    67) مسألة  
 حكمهددا مددا اقدددم يف املبتدئددة مددن لددزوم الرجددوع إىل التمييددز ل أو الرجددوع إىل بملددض     

يدددار الملددددد  لددده التصوددديل املتقددددم ل وال خووصدددية للمقدددام اال يف    نسدددائها ل أو اخت
مورد ن: ) األول ( : ما إذا  لمت بان زمانًا خاصدًا د أجدل مدن الثسثدة د ادرجمل  يدل الددم          
 ملًس جزء من  اداها الوجتية ولكنها نسيت مبدأ الوجت ومنتهاه ل  حكمها حينئدٍذ لدزوم   

ه ذلدك الزمدان ل وأمدا مدف  ددم االشدتمال       التمييز بالدم الواجد للوصا  املشدتمل  لد  
: ه التصويل املتقدطم ل ) الثدان (  ليل  تملترب  اجدة للتمييز  تختار الملدد املشتمل  ليل  ل

ما إذا   امللم بذلك ولكنها  لمدت باهودار زمدان الملدادة يف بملدض الشدهر كالنودف        
نل ل كما انل ليا هلدا  االول منل ل وحينئٍذ  س أثر للدم الواجد للوصة إذا كان خارجًا  

د هلدا ان حتتدا  يف مجيدف أ دام الددم مدف         األوىل األحو اختيار الملدد يف غريه ل  ذا د و 
 المللم باملواد ة مف وجتها امجااًل.

 ( : إذا كانت ذا   ادة  دد ة ووجتية  نسيتها  صيها صور: 61) مسألة  
 ت دداوز الدددم   ( : ان اكددون ناسددية للوجددت مددف حصددظ الملدددد ل  ددان      األوىل)  

الملشرة   ميملل حيض وان ااوز دا  داحلكم  يهدا  دو الرجدوع يف الملددد اىل  اداهدا ل        
ويف الوجددت اىل التمييددز  لدده التصودديل املتقدددم يف املسددألة السددابقة ل ومددف  دددم امكددان  
الرجوع اليل املل الملدد يف أوطل رؤ ة الدم اذا امكن جمللل حي دًا ل وإاّل  ت مللدل بملدده    

الدم املت اوز  ن الملشرة بملد متام احليض السدابق مدن دون  ودل  شدرة      كما اذا رأ 
 ا ام بينهما.

) الثانيددة ( : ان اكددون حا رددة للوجددت وناسددية للملدددد ل  صدد   ددذه الوددورة د مددف     
مبدأ الوجت د املل ما اراه من الدم يف وجتها اململتاد د بوصة احلديض أو بددونها د       اذكر ا

ة   ميملددل حدديض ل وان ااوز ددا  ملليهددا ان ارجددف يف  حي ددًا ل  ددان    ت دداوز الملشددر 
امليا الملدد إىل التمييز ان امكدن وإاّل  دإىل بملدض أجاربهدا ل وان   ميكدن الرجدوع إىل       
األجارا أ  ًا  ملليها ان  تار  ددًا خمرية با الثسثة إىل الملشدرة ل نملدم ال  دربة بشد ء     

 ( .66سألة )من ال واب  الثسثة يف مورد ن اقدم بيانهما يف امل
) الثالثة ( : ان اكون ناسية للوجت والملدد مملًا واحلكم يف  ذه الوورة وان كان  

  رهر نا سبق اال أنطا نذكر  رو ًا للتوضيح :



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 36

د إذا رأ  الدم بودصة احلديض أ امدًا د ال اقدل  دن ثسثدة وال از دد  لده  شدرة د              1 
امللدم مبوداد تل ال دام  اداهدا د       كان مجيملل حي ًا ل وأما إذا كان أز د من  شدرة د و   

 ت بل وارجف يف املديا  ددده إىل بملدض أجاربهدا ل واال  تختدار  دددًا بدا الثسثدة         حتيط
 والملشرة  له التصويل املشار اليل يف الوورة الثانية.

 ًاد اذا رأ  الدم بوصة احليض أ امًا ال اقل  ن ثسثة وال از د  لده  شدرة أ امد     2 
مللم مبواد ة ما رأال من الدم مف أ ام  اداها جمللت ما بودصة  بوصة االستحاضة و  ا

احليض حي دًا ل ومدا بودصة االستحاضدة استحاضدة ل إاّل يف مدورد ن اقددم بيانهمدا يف         
 ( .66املسألة )

د إذا رأ  الدم وااوز  شدرة أ دام و لمدت مبوداد تل أل دام  اداهدا  وةيصتهدا          3 
ل  دان   ميكدن الرجدوع الديهن     بملدض نسدائها   ان أمكدن ل وإاّل  دإىل  الرجوع إىل التمييز 

أ  ًا  ملليها ان  تار  ددًا با الثسثدة والملشدرة ل وال أثدر للمللدم باملوداد ة مدف الوجدت        
( ل وامنددا ارجددف إىل الملدددد الددذن  67يف مددورد ن اقدددم التملددرض هلمددا يف املسددألة )  ااّل

القدددر املتدديقن مددن  مددة  يمددا إذا    كددن أجددل مددن  قت دديل احددد ال ددواب  الثسثددة املتقدط 
ا يف  دذ ن   دد ا املنس  وال از د مدن أكدرب  ددد حتتمدل ان اكدون  ليدل  اداهدا ل وامطد        

 ( .66املورد ن  حكمها ما اقدم يف املسألة )

 ) أحكام احلائض (
مددن احلددائض الوددسة الواجبددة واملسددتحبة د وال ج دداء ملددا  صواهددا مددن          ال اوددحط 

ذورة يف وجدت مملدا د وال  ودح منهدا الودوم       الولوا  حال احليض حته ايف ا  واملن
 األحدو  أ  ًا لكدن جيدب  ليهدا ان اق د  مدا  صواهدا مدن الودوم يف شدهر رم دان د و           

وجوبًا د ج داء املندذور يف وجدت مملدا ل وال  ودح منهدا أ  دًا اال تكداف وال الطدواف            
 لزومًا د . األحو الواجب و كذا الطواف املندوا  له د 

م  له احلائض كدل مدا كدان حيدرم  لده اجلندب ل وجدد اقددط        ( : حيرم  69) مسألة  
 ( .41ذلك يف املسألة )

( : حيددرم و ء احلددائض يف جبلددها أ ددام الدددم وجيددوز وطؤ ددا بملددد         71) مسددألة  
ا وجوبدًا د ان  كدون ذلدك بملدد غسدل الصدرو ل وأمطد          األحدو  انقطا دل وجبدل ال سدل د و     
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ا مف  دمدل  وغري ا مف رضا ا ل وأمطالو ء يف الدبر  يكره د كرا ة شد دة د يف احلائض   
 وجوبًا د اركل. األحو د  

د للزوو ان  كصِّر  ن و ء زوجتل حال احلديض    األوىل األحو ( : د   71) مسألة  
أ دام الددم انقسدم إىل     مف  لمل بدذلك ل والكصدارة  تلدف بداختسف زمدان الدو ء  دانط       

مثدان   شدرة حبدة مدن الدذ ب       ثسثة أجسام ل  اذا كان الو ء يف القسدم األوطل  كصارادل  
املسكوك ل وإذا كان يف القسم الثان   ه  اسف حبا  منل ل واذا كان يف القسم الثالدث  

  اربف حبا  ونوف ل وازت جيمة الذ ب  نل.
 ل.طسق احلائض ل واصويل ذلك  أا  يف اّل ( : ال  وحط 72) مسألة  
رتايدب واالرمتداس ل   ( : غسدل احلديض ك سدل اجلنابدة مدن حيدث ال       73) مسألة  

 د األ  ل الوضوء جبلل. األحو م ل وان د كان غناؤه  ن الوضوء كما اقدطإوالرا ر 
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 ) النصاس (
النصاس :  دو الددم الدذن  قذ دل الدرحم  ندد الدوالدة أو بملدد ا  لده هدو  سدتند             

ادر  خروو الدم اليها  ر ًا ل واسدمه املدرأة يف  دذه احلدال بالُنَصسداء ل وال نصداس ملدن          
الدم من الوالدة أصًس ل أو رأال بملد  ول طو ل د ميث ال  ستند اليهدا  ر دًا د كمدا إذا      

 رأال بملد  شرة أ ام منها .
( : ال حدط ألجل النصاس وميكن ان  كون مبقدار حلردة  قد  ل واكثدره     74) مسألة  

اجلمدف بدا    د  يما زاد  ليهدا إىل مثانيدة  شدر  ومداً      األوىل األحو  شرة أ ام وان كان د  
 اروك النصساء وا مال املستحاضة ل و سحظ يف مبدأ احلساا أمور:

مبدددأه اليددوم ل  ددان ولددد  يف الليددل ورأ  الدددم كددان مددن النصدداس ولكنددل   د انط   1 
 خارو  ن الملشرة.

ر خروجل  نهدا كاندت الملدربة    اأخط مبدأه خروو الدم ال نصا الوالدة ل  انط د انط  2 
 يف احلساا با روو.

 مبدأه الدم ا ارو بملد الوالدة وان كان ا ارو حينها نصاسًا أ  ًا. د انط 3 
 ( : النصساء إذا رأ  دمًا واحدًا  ه   له أجسام: 75) مسألة  
 د اليت ال  ت اوز دمها الملشرة ل   ميف الدم يف  ذه الوورة نصاس. 1 
امللدم مقددار   د اليت  ت اوز دمها الملشرة واكون ذا   ادة  دد ة يف احلديض و   2 

 اداها ل  ص   ذه الوورة  كون نصاسها مبقددار  اداهدا والبداج  استحاضدة ل وكدذلك      
 اذا نسيت مقدار  اداها  انها املل أكرب  دد اتمل  ادة هلا يف  ذا املقام.

د اليت  ت اوز دمها الملشرة وال اكون ذا   ادة  دد ة يف احلديض أن املبتدئدة     3 
انهدا ال ارجدف إىل   املختدار  ة  كون نصاسدها  شدرة أ دام ل و   وامل طربة ل  ص   ذه الوور

  ادة أجاربها يف احليض أو النصاس ل وال إىل  ادة نصسها يف النصاس.
( : إذا كانت النصساء ذا   ادة يف احليض وااوز دمها  ن  ددد ا   76) مسألة  

 رؤ دة  هلا االسترهار بيدوم ل وجداز هلدا االسدترهار إىل متدام الملشدرة مدن حدا         استحبط
 (.57الدم ل وجد اقدم مملنه االسترهار يف املسألة )
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( : النصساء إذا رأ  يف  شرة الوالدة أز د مدن دم واحدد كدأن رأ      77) مسألة  
ا أو ثسثددة أو أربملدة و كددذا د سددواء كدان النقدداء املتخلددل كاملسدتو ب لقوددر زمددن      دمطد 

 الدما ل أو الدماء أم    كن كذلك د  صيها صوراان:
: ان ال  ت اوز ااَلخري منها الملشرة ل  ص   ذه الوورة  كون كل مدا ادراه    وىلاأل 

وجوباً د اجلمف  يدل بدا ا مدال الطدا رة وادروك       األحو ل د    نصاسًا ل وأما النقاء املتخّل
 النصساء.

 الثانية : ان  ت اوز األخري منها اليوم الملاشر و    له جسما: 
 ددادة  دد ددة يف احلدديض وحكمهددا مددا اقدددم يف    األول : ان ال اكددون املددرأة ذا    

 ل  ما خرو  ن الملشرة من الدم األخري حيكم بكونل استحاضة. األوىلالوورة 
الثان  : ان اكون املدرأة ذا   دادة  دد دة  مدا ادراه يف مقددار ا دام  اداهدا نصداس          

وجوبددًا يف الدددم ا ددارو  ددن الملددادة اجلمددف بددا اددروك النصسدداء وأ مددال         األحددو و
 حاضة.املست

ل للنصساء ا  داً  63م بيانها يف  ( : اثبت احكام احلائض اليت اقدط 71) مسألة  
نملم حرمة مجلة من ارمدا  احلدائض  لده النصسداء ابدت   لده االحتيدا  اللزومد  ل         

 و   :
 ( جراءة ايف ا  اليت اب  يها الس دة.1) 
 ( الدخول يف املساجد ب ري اجتياز.2) 
 ( املكث يف املساجد.3) 
 ( وضف ش ء  يها.4) 
ولدو  لده    صدّله اهلل  ليدل و،لدل وسدّلم    ( دخول املس د احلرام ومس د الدنك  5) 

 هو االجتياز.
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 ) االستحاضة (
االستحاضة :  و الددم الدذن ادراه املدرأة حسدب مدا  قت ديل طبملهدا غدري احلديض            

القدروح أو  والنصاس ل  كل دم ال  كون حي ًا وال نصاسًا وال  كون مدن دم البكدارة أو   
اجلدروح  هددو استحاضددة ل وال الدب يف االستحاضددة ان  كددون  لده خددسف مددا ذكرندداه    
للحدديض مددن الوددصة وال حدددط اَلجلددل وال ألكثددره ل وال للطهددر املتخلددل بددا ا ددراده ل وال  

وجوبدًا د الملمدل مملدل      األحو  تحقق جبل البلوغ ل ويف حتققدل بملدد السدتا إشدكال ل د  د      
 بوةائف املستحاضة.

 

 جسام االستحاضة وأحكامها () أ
 االستحاضة  له ثسثة أجسام: كثرية ل ومتوسطة ل وجليلة. 
الكدثرية :  د  ان   مدا الددم القطندة الديت حتملدها املدرأة و ت اوز دا اىل ا رجددة           

 و لوطثها.
 املتوسطة :    أن   مسها الدم وال  ت اوز ا إىل ا رجة اليت  وجها. 
 لقطنة بالدم وال   مسها.  اوالقليلة :    ان اتلوط 
 ( : جيب  له املرأة يف االستحاضة الكثرية ثسثة أغسال:   79) مسألة  

غسل لوسة الوبح ل وغسل للرهر ن امف بينهما ل وغسل للملشداء ن كدذلك ل   
 جيب  ليها حينئٍذ ال سل لكدل صدسةل  وجيوز هلا التصر ق با الرهر ن أو الملشاء ن ل و

 أ جبل كل غسل.ان اتوضط ددد األوىل األحو د ودد
 ذا كلل اذا كان الدم صبيبًا ال  نقطدف بدروزه  لده القطندة ل وأمدا اذا كدان بدروزه         

 ليها متقطملًا ميث ادتمكن مدن االغتسدال واالايدان بودسة واحددة أو أز دد جبدل بدروز          
وجوبًا د االغتسال  ند بروز الدم ل و لده ذلدك  لدو      األحو الدم  ليها مرة أخرجمل د   

ت وصّلت ثم برز الدم  له القطنة جبدل الودسة الثانيدة وجدب  ليهدا اإلغتسدال       اغتسل
هلا ل ولو برز الددم يف أثنائهدا أ داد  الودسة بملدد اإلغتسدال ل ولديا هلدا اجلمدف بدا           
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ن  يدل مدن االايدان    الوساا ب سل واحد ل ولو كان الصول با الربوز ن مبقددار ادتمكّ  
 من دون حاجة إىل اد د ال سل.هلا ذلك  كان بوساا أو  دة صلوا 

( : جيب  له املرأة يف االستحاضة املتوسطة ان اتوضأ لكل صدسة ل   11) مسألة  
مًا  له الوضوء د اأا  بل لكدل   وجوبًا د أن ا تسل كل  وم مرة واحدة د مقدط   األحو د و

صسة حدثت االستحاضدة املتوسدطة جبلدها ل  داذا كاندت االستحاضدة متوسدطة جبدل أن         
  صددسة الص ددر اغتسددلت ثددم اوضددأ  وصددّلت ل و كصدد  الوضددوء ل ري ددا مددن      اوددل

أ  هلدا وصدّلت   الولوا  يف ذلك اليوم ل وإذا كانت جبل صسة الرهر اغتسلت واوضط
غري ا من الولوا  بالوضوء و كذا ل وال اب  انها ا م إىل الوضدوء غسدًس واحددًا    

 للوسة اليت حتد  االستحاضة املتوسطة جبلها.
( : ال جيب ال سل لسستحاضة القليلة ل ولكندل جيدب مملهدا الوضدوء      11لة ) مسأ 

 ة.لكل صسة واجبة أو مستحبط
وجوبددًا د للمستحاضددة ان  تددرب حاهلددا جبددل الوددسة      األحددو ( : د    12) مسددألة 

 لتملرف انها من أن جسم مدن األجسدام الثسثدة ل وإذا صدّلت مدن دون اختبدار بطلدت االّ       
يصة السزمة هلا ل  ذا  يما اذا متكنت من االختبار واال ادب   لده   اذا طابق  ملها الوة

 انها ليست مبتوسطة أو كثرية اال اذا كانت مسبوجة بها  تأخذ باحلالة السابقة حينئٍذ.
( : اذا انتقلددت املددرأة مددن االستحاضددة القليلددة إىل املتوسددطة جددرجمل   13) مسددألة  

ال سددل مددرة يف كددل  ددوم  لدده     ليهددا ليهددا حكددم املتوسددطة بملددد االنتقددال ل  ي ددب     
. كما مرط ل واذا انتقلت من القليلة أو املتوسطة إىل الكدثرية جدرجمل  ليهدا حكدم     األحو 

الكددثرية ل  لددو كانددت االستحاضددة جليلددة أو متوسددطة وصددّلت صددسة الص ددر بالوضددوء    
هدر ن  وحده ل أو مف ال سل ثم انقلبت كثرية جبل صسة الرهر وجب  ليهدا ال سدل للرّ  

 مجملت بينهما ل ولكل منهما إذا  رطجت بينهما  له اصويل جد مرط. إذا
وجوبدًا د يف االستحاضدة الكدثرية ابدد ل القطندة الديت          األحدو  ( : د    14) مسدألة   

 ا  دوق  نت من ذلك ل وكذلك ا رجدة الديت اشددط   حتملها أو اطهري ا لكل صسة اذا متّك
و اطهري ددا وان كددان ذلددك د أحددو    ا يف غري ددا  ددس جيددب ابددد ل القطنددة أالقطنددة ل وأمطدد

 استحبابًا د .
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( : جيب  له املستحاضة ان اودل  بملدد التوضد  أو االغتسدال مدن       15) مسألة  
 لدده االحتيددا  اللزومدد  د     دون  وددل طو ددل د و ددذا احلكددم يف بملددض مددوارده مددب ِّ   

ظ من خروو الددم مدف األمدن مدن ال درر مدن حدا الصدراغ         وجيب  ليها أ  ًا ان اتحّص
 الوسة. ال سل إىل ان اتمطمن 

وامدا يف  ( : ال جيب ال سل النقطاع الددم يف املستحاضدة املتوسدطة ل     16) مسألة  
دمهدا إىل مدا     له االحتيا   يما اذا كانت سائلة الدم و   ستمرط مب طالكثرية  وجوبل 

 لده  بملد الوسة اليت اات بها مف ما  و وةيصتها ل وكدذا يف غري دا اذا    رهدر الددم     
 الكرسف من حا الشروع يف ال سل السابق.

( : حيرم  له املستحاضة ماط كتابة القر،ن جبدل طهاراهدا بالوضدوء     17) مسألة  
 أو ال سل ل وال  بملد جواز املاط هلا جبل امتام الوسة دون ما بملد ا.

( : جيدددوز طدددسق املستحاضدددة وال جيدددرن  ليهدددا حكدددم احلدددائض     11) مسدددألة  
 والنصساء.

ل ال حيرم  ليها الدخول يف املسداجد ( : ال حيرم و ء املستحاضة ل و 19سألة ) م 
وال وضددف شدد ء  يهددا وال املكددث  يهددا ل وال جددراءة ، ددا  السدد دة ل و دد  مددن ااُلمددور   

 م.  مة  له احلائض والنصساء كما اقدطاحملرط
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 امليت( اهيز) 
كمدل حدال احت داره إىل    وجوبًا د اوجيل املؤمن ومدن م   األحو ( : د   91) مسألة  

    رجسه هو دا ميدث لدو جلدا كدان وجهدل اا هدا ل        القبلة ل بأن  وضف  له جصاه ومتدط
د للمحت ر نصسل ان  صملل ذلك ان امكندل ل وال  ملتدرب يف اوجيدل غدري       األوىل األحو د و

ندل  الول  اذن الول  ان  لم رضا احملت ر نصسل بذلك د ما    كن جاصرًا د وإاّل ا ترب اذ   
وجوبددًا د وال ددرق يف امليددت بددا الرجددل واملددرأة والكددبري والودد ري ل        األحددو  لدده د    

و ستحب ااِلسراع يف اهيزه إاّل ان  شتبل أمر موال  إنل جيب التأخري حينئدٍذ حتده  تدبا    
 موال.
( : جيب ا سيل امليت وسائر ما  تمللدق بت هيدزه مدن الواجبدا  الديت       91) مسألة  

يطل ل  ملليل التودن هلا مباشدرة أو اسدبيبًا و سدق  مدف جيدام غدريه بهدا         أا  بيانها  له ول
باذنل ل بل مطلقًا يف الد ن وهوه ل نملم مف  قدان الول ط جيدب اهيدز امليدت  لده سدائر      

صا كصا ة ل وكدذا مدف امتنا دل  دن القيدام بدل باحدد الدوجها و سدق  ا تبدار اذندل            املكّل
ت املسددلم ومددن مكمددل كاطصددال املسددلما     وجددوا الت سدديل بامليدد   حينئددٍذ ل وخيددتصط 

 ونانينهم ل و ستثنه من ذلك صنصان:
أو نائبدل ل  اندل   تسدل     ( ليل السسم)ل رمجًا أو جواصًا بأمر ااِلمام دددت( من ُج1) 

وجوبددًا ان  كددون غسددلل ك سددل امليددت ايفادد  اصودديلل د ثددم حيددنط  و كّصددن      األحددو ددد و
 يل و د ن بس ا سيل . ل هوّلقتل  ُيكتكصا امليت ل ثم ُ 

 أو نائبدل ا دا  ل أو يف الدد اع     ( ليل السدسم )تل يف اجلهاد مف ااِلمام ( من ُج2) 
 ددن اإلسددسم ل و شددرت   يددل ان ال اكددون  يددل بقيددة حيدداة حددا  دركددل املسددلمون ل وان  

 ادركوه وبل رمق وجب ا سيلل.
مللددق بددل مددن الددتكصا ( : إذا اوصدده امليددت بت سدديلل ل أو بسددائر مددا  ت 92) مسددألة  

والوسة  ليل والد ن إىل شخص خدا   هدو اوىل بدل مدن غدريه ل ومدف  ددم الوصدية         
مبدريا  امليدت مدن أجربائدل د حسدب        األوىل الزوو اوىل بزوجتل ل وأما يف غري الزوجة  

طبقا  اإلر  د أوىل بأحكامل من غريه ل والذكور يف كل طبقة أوىل من اإلندا  ل ويف   
 األوالد ل واجلدددط  لدده األ  ل واأل  مددن األبددو ن  لدده ااَل  مددن      اقددد م األا  لدده 
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 األحو أحد ما ل واأل  من األا  له األ  من األم ل والملم  له ا دال اشدكال د  د    
وجوبدًا د االسدتيذان مدن الطدر ا يف ذلدك ل وال وال دة للقاصدر ل وال لل ائدب الدذن ال           

د مباشرة أو اسدبيبًا د ل واذا    كدن     تيسر ا سمل واود ل لت هيز امليت باحد الوجها  
د االستيذان من احلداكم الشدر   يف اهيدزه      األوىل األحو للميت وار  غري ااِلمام د   

 وان    تيسر احلاكم  من بملض  دول املؤمنا.
( : جيب ا سيل السق  وحتنيطل واكصيندل إذا متدت لدل أربملدة اشدهر ل       93) مسألة  

لزومًا د وال اب الودسة    األحو ان مستون ا لقة  له د  بل وان   اتم لل ذلك إذا ك
ر و   كن مستون ا لقدة  دددددل أربملة اشهدددددددم اتم لدددد ليل كما انها ال استحب ل واذا ل

 وجوبًا د ان  ّلف يف خرجة و د ن. األحو د  
 ( : حيرم النرر إىل  ورة امليدت ومسدها ل كمدا حيدرم النردر اىل  دورة       94) مسألة  

 احل  ومسها ولكن ال سل ال  بطل بذلك.
( :  ملترب يف غسل امليت ازالة  ا الن اسة  دن بدندل ولكدن ال  ملتدرب      95) مسألة  

ازالتها  ن مجيف جسده جبدل ان  شدرع يف ال سدل ل بدل  كصد  ازالتهدا  دن كدل   دو          
 جبل الشروع  يل ل و ستحب ان  وضف امليت مستقبل القبلة حال ال سل كاحملت ر.

 ( لامل سط  وشر) 
 ملترب يف من  باشر غسدل امليدت ان  كدون  داجًس مسدلمًا بدل ومؤمندًا أ  دًا  لده د            

وجوبدًا د وال  ملتدرب أن  كدون بال دًا ل  يكصد  ا سديل الودك املميدز إذا ااده بدل             األحو 
  له الوجل الوحيح.

و ستثنه من  و ملترب يف امُل سِّل أ  ًا ان  كون ناثًس للميت يف الذكورة واألنوثة ل 
 ذلك موارد :

( الزوو والزوجدة ل  ي دوز لكدل منهمدا ا سديل ايفخدر اختيدارًا ل سدواء أكدان          1) 
 نردًا أم من وراء الثياا ل وسواء وجد املماثل أم ال .

استحبابًا د أن ال  ز د سدنهل  لده ثدس  سدنا ل       األحو ز د و ( الطصل غري املميط2) 
 لل ل سواء أكان ذكرًا أم انثه. ي وز حينئٍذ للذكر واألنثه ا سي
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( امَلْحَرم ) أن كل من حيرم  ليل نكاحل مؤبدًا بنسب أو رضاع أو مودا رة ل  3) 
دون احملرم ب ري ا كالزنا واللوا  واللملان (  ي دوز لدل ان   سدل ارمدل غدري املماثدل ل       

ان ان  كددون الت سدديل حينئددٍذ مددن وراء الثددوا ل  ددذا اذا    وجددد املماثددل و    األوىلو
 وجوبًا د ان ال  تودجمل احملرم غري املماثل للت سيل. األحو وجد د  

 شددرن مددن  وا قددل يف املددذ ب    ( : إذا غسَّددل املسددلم غددري االثدد  96) مسددألة  
جيدب  لده االثندا  شددرن ا دادة ا سديلل اال ان  كدون وليطددل ل واذا غسدلل االثندا  شددرن         

 يف غري موارد التقية. وجب  ليل ان   سطلل  له الطر قة االثنا  شر ة
( : إذا    وجد مسلم اثنا  شرن ناثل للميت أو ارم لل ل جداز ان   97) مسألة 

  سطددلل املسددلم املماثددل غددري االثنددا  شددرن ل وان    وجددد  ددذا أ  ددًا جدداز ان   سددلل    
الكددا ر الكتدداب  املماثددل بددان   تسددل  ددو أواًل ل ثددم   سطددل امليددت ثانيددًا ل وان    وجددد  

 ثل حته الكتاب  سق  وجوا ال سل ود ن بسغسل .املما

 امليت ( ا سيل) كيصية 
 جيب ا سيل امليت  له الرتايب ايفا . 
 ( باملاء املخلو  بالسدر.1) 
 ( باملاء املخلو  بالكا ور.2) 
 ( باملاء القراح ) ا الص ( .3) 
ميدن  لطدرف األ والُبدط من ان  كون ال سل ارايبيًا ل بأن   سل الرأس والرجبدة ثدم ا   

ل واذا  األحدو  ثم الطرف اال سر ل وال  كص  االرمتاس  مف التمكن من الرتايك  له 
احلداو اذا مدا  بملدد الصدراغ مدن       حرمدًا ال جيملدل الكدا ور يف مداء غسدلل االّ     كان امليدت مُ 

 املناسك اليت حيل لل الطيب بملد ا.
ر  وددق مملدل  ر دًا ان    ( : السدر والكا ور الُبدط من ان  كوندا مبقددا   91) مسألة  

املاء خملو  بهما ل و ملترب ان ال  كوندا يف الكثدرة مدد خيدرو مملدل املداء مدن االطدسق إىل         
 ضا ة.اإل

وجوبدًا د    األحو ( : إذا    وجدد السددر أو الكدا ور أو كس مدا د  د       99) مسألة  
بدل البدليدة    ان   سل حينئٍذ باملاء القراح بداًل  ن ال سدل مبدا  دو املصقدود منهمدا جاصدداً      
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 نل مرا يًا للرتايب بالنية ل و  اف إىل ذلدك اديمم واحدد أ  دًا ل واذا    وجدد املداء       
وجوبًادد ان   سطدل بدل بدداًل  دن        األحو القدراح  دان ايسدر مداء السددر أو الكدا ور د  د         

 بالتيمم.  ال سل باملاء القراح ل و  م اليل التيمم واال اكتص
من املاء ما  كص  ل سل واحدد  قد  ل  دان    وجدد     (: إذا كان  نده  111)مسألة  

وجوباً دد وان   األحو السدر والكا ور غسل باملاء القراح وضم اليل ايمم واحد  له د  
وجد السدر مف الكا ور أو بدونل   سل امليت مباء السددر ثدم ُ دَيمَّم مدرة واحددة  لده د        

وضدم اليدل اديمم واحدد      وجوباً د وان وجدد الكدا ور  قد  غسطدل مبداء الكدا ور       األحو 
 وجوبًا د. األحو أ  ًا  له د 

(: إذا    وجد املاء أصًس  يمم امليت بداًل  دن ال سدل و كصد  اديمم      111)مسألة  
م ثدس  مدرا  و قودد  يهدا البدليدة  دن       مََّيد ان ُ د   األوىل األحدو  واحدد ل وان كدان د    

 األغسال الثسثة  له الرتايب اململترب  يها.
(: إذا كان امليت جرحيًا أو اروجًا أو ندورًا وخيدف مدن انداثر حلمدل      112)مسألة  

اسدتحبابًا د مدف     األحدو  إذا غسل وجب ان  يمم ل و ملترب ان  كون التيمم بيد احل  د و 
 التمكن اجلمف بينل وبا التيمم بيد امليت.

ل (: جيوز ا سيل امليت مدن وراء الثدوا وان كدان امل سدل نداثًس لدل        113)مسألة  
بددل ال  بملددد ان  كددون ذلددك ا  ددل مددن ا سدديلل نددردًا مسددتور الملددورة حتدده يف الددزوو   

 والزوجة واحملرم.
( :  ملتددرب يف غسددل امليددت طهددارة املدداء واباحتددل ل واباحددة السدددر         114)مسددألة  

والكددا ور ل وال  ملتددرب اباحددة الص دداء الددذن  شدد لل ال سددل وةددرف املدداء ل وال نددرجمل     
ُ  سطددل  ليهددا ل  ددذا مددف  دددم االهوددار ل وأمددا مملددل  يسددق    الُ سددالة وال السدددة الدديت

 ال سل و يمم امليت لكن اذا غسطل صح ال سل.
( :  ملترب جود القربة يف الت سيل ل وال جيوز اخذ األجرة  ليدل  لده    115) مسألة  

وجوبًا د وال بأس باخذ األجرة  له املقدما  كبدذل املداء وهدوه ندا ال جيدب        األحو د 
 انًا.بذلل ن
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( : إذا ان ا بدن امليت د اثناء ال سل أو بملده د بن اسدة خارجيدة ل      116) مسألة  
أو من امليت   اب ا ادة ال سل ل بل وجب اطهري املوضف د إذا امكن بس مشدقة وال    

 وجوبًا د . األحو  تك د ولو كان ذلك بملد وضملل يف القرب  له د 

 ( امليت) اكصا 
 األحدو  لم بقطملا  ثس : مئدزر ل وجمديص ل وازار ل د و   جيب اكصا امليت املس 

وجوبًا د يف املئزر ان  كون من السرة إىل الركبدة ل واأل  دل ان  كدون مدن الوددر إىل       
ن املنكددبا إىل النوددف مددن  وجوبددًا د يف القمدديص ان  كددون مدد      األحددو القدددم ل د و   

  طد  مجيدف البددن    ل واأل  ل ان  كون إىل القدما. والواجب يف األزار ان الساجا
وجوبًا د ان  كون د طواًل د ميدث ميكدن ان  شدد طر داه ل و د  رضدًا د ميدث             األحو د و

 قف احد جانبيل  له ايفخر ل و ملترب ان  كون الكصن سداارًا ملدا حتتدل ل و كصد  حودول      
اسدتحبابًا د يف كدل جطملدة ان  كدون وحدده سداارًا ملدا          األحدو  السرت بادموع وان كدان د   

 ل واذا   اتيسر القطملا  الثس  اجتور يف اكصا امليت مبا  تمكن منها.حتتل 
( : إذا    كن للميت اركة مبقدار الكصن    د ن  ار ًا ل بل  له  117) مسألة  

 وجوبًا د وجيوز احتسابل من الزكاة. األحو املسلما بذل كصنل  له د 
كددذا الزائددد  ليددل مددن    ( : خيددرو املقدددار الواجددب مددن الكصددن و     111) مسددألة  

املستحبا  املتملار ة وال سيما السزمة بالنسبة إىل مثلل مدن اصدل الرتكدة لوكدذا السددر      
والكا ور واملاء وجيمة األرض اليت  د ن  يها ل وأجرة محل امليدت وأجدرة حصدر القدرب     
إىل غري ذلدك ندا  ودرف يف أن  مدل مدن واجبدا  امليدت ل  دان كدل ذلدك خيدرو مدن             

ان كدان امليدت مدد ونًا أو كاندت لدل وصدية ل  دذا  يمدا إذا    وجدد مدن           أصل الرتكدة و 
ع بش ء من ذلك وإاّل   خيرو من الرتكة ل وأمدا مدا  ودرف  يمدا زاد  لده القددر        تربط

الواجب ومدا  لحدق بدل  دس جيدوز اخراجدل مدن االصدل ل وكدذا احلدال يف جيمدة املقددار             
صل اال ما  و املتملارف مسب القيمدة  نل ال جيوز ان خيرو من األإالواجب وما  لحقل  

ل  لو كدان الدد ن يف بملدض املواضدف السئقدة مدال امليدت ال حيتداو إىل بدذل مدال ل ويف           
البملض ايفخر حيتاو اليل جدم االول ل نملم جيوز اخراو الزائد  له القددر املدذكور مدن    

أو بمل دًا ل   الثلث مف وصية امليت بل ل أو وصيتل بالثلث من دون امليا مورف لل كدسً 
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مدف   كما جيوز اخراجل من حوص الورثة الكبدار مدنهم برضدا م دون القاصدر ن ل االّ    
 غ لل ذلك.اذن الول   له اقد ر وجود مولحة اسوط

( : كصن الزوجة  له زوجها حته مف  سدار ا أو كونهدا منقطملدة او     119) مسألة  
ل وكدذلك إذا اوصدت بدل    ع غري الزوو بدالكصن واال سدق   ندل    ناشزة ل  ذا إذا    تربط

مددن ماهلددا و مددل بالوصددية ل أو اقددارن مواهددا مددف مواددل ل أو كددان البددذل حرجيددًا  لدده 
الزوو ل  لو اوجف  له االستقراض ل أو  ك مالل من الر ن و   كن  يل حرو  ليدل  

 املا ذلك ل واال   جيب.
ألد يددة ( : جيددوز الددتكصا مبددا كتددب  ليددل القددر،ن الكددر م أو بملددض ا 111) مسددألة  

ا املباركددة كاجلوشددن الكددبري أو الودد ري ل ولكددن  لددزم ان  كددون ذلددك بنحددو ال  تددن ط   
ن  كتدب يف حاشدية االزار مدن طدرف     أموضف الكتابة بالدم ل أو غريه من الن اسا  ك

 رأس امليت ل وجيوز ان  كتب  له جطملة من القماش واوضف  له رأسل أو صدره.

 ) شرو  الكصن (
 ور: ملترب يف الكصن ُأم 
 باحة.( اإل1) 
 ( الطهارة بان ال  كون جنسًا وال متن سًا.2) 
( ان ال  كون من احلر ر ا الص ل وال بدأس مبدا  كدون نزوجدًا بدل بشدر  ان       3) 

وجوبدًا د ان ال  كدون الكصدن ُمدذ َّبًا ل وال مدن        األحدو   كون حر ره أجل من خليطل د و 
ن كددان طددا رًا ل وال بددأس ان  كددون أجددزاء مددا ال  ؤكددل حلمددل ل وال مددن جلددد امليتددة وا

مونو ًا من وبر أو شدملر مدأكول اللحدم ل بدل البدأس ان  كدون مدن جلدده مدف صددق           
الثوا  ليل  ر ًا ل وكل  ذه الشرو  د غري االباحة د خيتص مدال االختيدار و سدق  يف     
حال ال درورة ل  لدو اهودر الكصدن يف احلدرام د دن  ار دًا ل ولدو اهودر يف غدريه مدن            

اع اليت ال جيوز التكصا بها اختيدارًا كصدن بدل ل  داذا اهودر يف واحدد منهدا املدا ل         االنو
واذا املدددد ودار األمددر بددا اكصينددل بدداملتن ا واكصينددل بددالن ا جدددم األوطل ل وإذا دار  

ا ل وبددا احلر ددر جدددم الثددان  ل ولددو دار األمددر بددا أحددد األمددر بددا الددن ا أو املتددن ط
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ل ددري ل ومددف دوران األمددر بددا الددتكصا بامُلددذ َّب والددتكصا   الثسثددة وبددا غري ددا جدددم ا 
 بأجزاء ماال  ؤكل حلمل  يطر بينهما ل وان كان االحتيا  باجلمف حسنًا.

( : الشهيد ال  كّصدن بدل  دد ن بثيابدل اال إذا كدان بدندل  ار دًا  ي دب          111) مسألة  
 اكصينل.

يددت ل و نب دد  ان  ( :  سددتحب وضددف جر ددداا خ ددراو ن مددف امل    112) مسددألة  
رمدان وان    تيسدرا  مدن ا دسف     اكونا من النخل ل  ان    تيسر  من السددر ل أو ال 

يف كيصيتل جملل احدا ما من اجلاندب األميدن مدن  ندد الرتجدوة       األوىلالوصواف ( ل و)
 ملوقة بالبدن ل واألخرجمل من اجلانب األ سر من  ند الرتجوة با القميص واالزار.

 ) احلنو  ( 
جيددب حتنددي  امليددت املسددلم و ددو ) إمسدداس مواضددف السدد ود السددبملة بالكددا ور      

ه ل و شدرت   يدل اباحتدل  يسدق      املسحوق غري الزائلة رائحتل ( و كص   يل وضف املسمط
ن مددن الكددا ور املبدداح ل كمددا  ملتددرب طهاراددل وإن    وجددوا التحنددي   نددد  دددم الددتمكّ 

واأل  ددل ان  كددون الكددا ور  وجوبددًا د     األحددو  وجددب اددن ا بدددن امليددت  لدده د      
خلطل بقليدل مدن الرتبدة احلسدينية ل      املستخدم يف التحني  مبقدار سبملة مثاجيل و ستحبط

 ولكن ال ميسح بل املواضف املنا ية لسحرتام.
د ان  كدون االمسداس بدالكف وان  بتددأ مدن         األوىل األحدو  ( : د    113) مسدألة   

ز بددل وز ان  باشددر التحنددي  الوددك املميطدداجلبهددة ل وال ارايددب يف سددائر األ  دداء ل وجيدد
 وغريه أ  ًا.

( :  سددق  التحنددي   يمددا إذا مددا  امليددت يف احددرام الملمددرة أو احلددج  114) مسدألة   
َ ُي نَّب من الكا ور بل من مطلق الطيب ل نملم اذا ما  احلاو بملد الصراغ من املناسدك  

 اليت حيل لل الطيب بملد ا وجب حتنيطل ك ريه من األموا .
( : وجددوا التحنددي  كوجددوا الت سدديل ل وجددد م دده اصودديلل يف     115) مسددألة  

 (.91املسألة )
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 ) الوسة  له امليت (
جددوا  اددب الوددسة  لدده كددل مسددلم ميددت وان كددان  اسددقًا ل ووجوبهددا كو         

 (.91يف املسألة ) ل وجد مرطالت سيل
ل نهم الودسة من  قل م املسلما ااّل( : ال اب الوسة  له اطصال  116) مسألة  

ومف الشك يف ذلك  دالملربة ببلوغدل سدت سدنا ل ويف اسدتحباا الودسة  لده مدن           
 رجاًء. وجوبًا د  دم االايان بها ااّل األحو  ملقل الوسة اشكال د و

الوددسة  لدده امليددت مددن الوددك املميددز ل وجيددزن  ددن       ( : اوددحط 117) مسددألة  
 البال ا.

ودله  انل إذا د ن جبدل ان  ُ   له الد ن ل ااّل ( : جيب اقد م الوسة 111) مسألة  
 ليددل  ودديانًا أو لملددذر  ددس جيددوز ان  نددبش جددربه للوددسة  ليددل ل و  اثبددت مشددرو ية     

 وجوبًا د االايان بها رجاًء. األحو الوسة  ليل و و يف القرب د  

 ( سة امليتص) كيصية  
ب احدددجمل جيددب يف الوددسة  لدده امليددت  ددا اكددبريا  والددد اء للميددت  قيدد    

ه التكبريا  األربف األول ل وأما الثسثة الباجية  يتخري  يها با الودسة  لده الدنك صدلّ    
 األحدو  اهلل  ليل و،لل والشهاداا ل والد اء للمدؤمنا والتم يدد هلل املداىل ل ولكدن د      

سدوُل اهلل( ثدم   استحبابًا د ان  كبطر أواًل و قدول ) أْشدَهُد َاْن ال إلدَل إاّل اهلُل َوأنَّ ُمحمطددًا رَ     
 كرب ثانيًا ل و ول   له النك و،لل ل ثم  كرب ثالثًا ل و د و للمدؤمنا واملؤمندا  ل ثدم    

  كرب رابملًا ل و د و للميت ل ثم  كبطر خامسًا و نورف.
: ) أشدددهُد أْن ال إلدددَل إاّل اهلل َوْحدددَدُه ال األوىلواأل  دددل أن  قدددول بملدددد التكدددبرية  

دًا  بددده ورسددولل ل أرسددلل بدداحلق بشددريًا ونددذ رًا بددا  دددن   َشددر َك َلددُل وأشددهد أنط امطدد 
 السا ة (.

وبملد التكبرية الثانيدة: ) اللدهم صدلِّ  لده امطدد و،ل امدد ل وارحدم امددًا و،ل          
محت  له إبرا يم و،ل إبدرا يم ل اندك محيدد    يت وباركت وارطامطد ل كأ  ل ما صّل
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والوددد قا ومجيددف  بدداد اهلل  نيددد وصددل  لدده مجيددف األنبيدداء واملرسددلا والشددهداء 
 الواحلا (.

ل واملؤمنا  ل واملسلما واملسدلما  وبملد التكبرية الثالثة: ) اللهم اغصر للمؤمنا  
األحياء منهم واألموا  ل اابف الّلهم بيننا وبينهم با ريا  اندك نيدب الدد وا  اندك     

  له كل ش ء جد ر (.
دامنا  بدك وابن  بدك وابدن امتدك ندزل    وبملد الرابملة: ) الّلهم ان  ذا املس طه ج 

بك وانت خري منزول بل ل الّلهم إنا ال نمللم منل إاّل خريًا وانت ا لم بدل مندا ل الّلهدم ان    
كددان اسددنًا  ددزد يف احسددانل ل وان كددان مسدديئًا  ت دداوز  ددن سدديئاال واغصددر لددل ل الّلهددم   

برمحتددك  ددا  اجمللددل  ندددك يف أ لدده  لدديا واخلددف  لدده ا لددل يف ال ددابر ن وارمحددل  
 ارحم الرامحا ( ثم  كبطر ل وبها اتم الوسة.

والُبدط من ر ا ة اذكري ال مائر واأنيثها حسب اخدتسف جدنا امليدت ل و دتص      
 ذه الكيصية مبا إذا كان امليت مؤمنًا بال ًا ل ويف الوسة  له اطصال املدؤمنا  قدول بملدد    

 ًا و رطًا وأجرًا.التكبرية الرابملة: الّلهم اجمللل ألبو ل ولنا سلص
 ( :  ملترب يف صسة امليت ُامور: 119) مسألة  
( ان اكون بملد ال سل والتحني  والدتكصا ل واال بطلدت والُبددط مدن ا اداهدا ل      1)

واذا املددذر غسددل امليددت أو التدديمم بددداًل  نددل ل وكددذلك الددتكصا والتحنددي    اسددق     
 الوسة  ليل.

 امليا امليت  له هو  ر ف االبهام. ( النية بان  قود بها القربة ل مف2) 
 ( القيام مف القدرة  ليل.3) 
 ( أن  كون رأس امليت  له ميا املول .4) 
 ( أن  وضف  له جصاه  ند الوسة  ليل.5) 
 ( استقبال املول  للقبلة حال االختيار.6) 
 ( أن  كون امليت أمام املول .7) 
ر  لدده هددو ال  ودددق الوجددوف ( أن ال  كددون حائددل بينهمددا مددن سددرت أو جدددا1) 

 السرت مبثل النملش أو ميت ،خر.  ليل ل وال   رط
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( املددواالة بددا التكددبريا  واألذكددار ل بددان ال  صوددل بينهددا مبقدددار انمحدد  بددل    9) 
 صورة الوسة.

( أن ال  كددون بددا امليددت واملوددل  بملددد مصددر  اال مددف ااوددال الوددصوف يف     11) 
 يف الوسة  ليها د ملة واحدة. الوسة مجا ة ل أو مف املدد اجلنائز

 ( أن ال  كون احد ما ا له من ايفخر  لوًا مصرطًا.11) 
 ( أن  كون امليت مستور الملورة د اذا املذر الكصن د ولو م ر أو لبنة.12) 

 ) د ن امليت ( 
كوجددوا الت سدديل وجددد مددر يف  جيددب د ددن امليددت املسددلم ومددن مكمددل ووجوبددل    
ان  وارجمل يف حصدرية يف االرض ل  سجيدزن البنداء  ليدل وال     ( ل وكيصية الد ن 91)املسألة

وضددملل يف بندداء أو اددابو  مددف القدددرة  لدده املددواراة يف ااَلرض ل واكصدد  موارااددل يف      
احلصرية ميث  ؤمطن  لده جسدده مدن السدباع وا دذاء رائحتدل للنداس ولدو لملددم وجدود           

ه بملد مواراادل ل ولكدن د    السباع أو من اؤذ ل رائحتل من الناس أو بسبب البناء  له جرب
استحبابًا د ان اكون احلصرية بنصسدها  لده كيصيدة متندف مدن انتشدار رائحدة امليدت           األحو 

هدًا وجهدل   ووصول السباع إىل جسده ل وجيب ان  وضف يف جربه  له طر ل األميدن موجط 
 اىل القبلة.

ًا أو ( : جيددب د ددن اجلددزء املبددان مددن امليددت ل وإن كددان شددملرًا أو سددن 121) مسددألة  
 وجوبًا د نملم لو  ثر  ليها جبل د نل جيب جمللها يف كصنل. األحو ةصرًا  له د 

( : مددن مددا  يف السددصينة ل و  ميكددن د نددل يف الددرب ل ولددو بتددأخريه      121) مسددألة  
 ددوف  سدداده أو غددري ذلددك   سطددل و كصددن وحيددن  وُ وددله  ليددل ثددم  وضددف يف خابيددة   

برجلدل مدا  ثقلدل مدن ح در ل أو حد دد ثدم         وهو ا و شدد رأسدها باسدتحكام ل أو  شدد    
استحبابًا د اختيار الوجل األول مف االمكان ل وكذلك احلدال    األحو  لقه يف البحر د و 

 يف ميت خيف  ليل من ان خيرجل الملدو من جربه وحيرجل أو ميثطل بل.
( : ال جيددوز د ددن امليددت يف مكددان  سددتلزم  تددك حرمتددل كالبالو ددة    122) مسددألة  

القذرة ل كما ال جيوز د نل يف مقابر الكصار ل وال جيدوز د دن الكدا ر يف مقدربة      واملواضف
 املسلما.



 53.........  .....................................................اهيز امليت  ...........

( :  ملتددرب يف موضددف الددد ن االباحددة ل  ددس جيددوز الددد ن يف مكددان      123) مسددألة  
م ووا ل أو  يمدا وجدف جلهدة خاصدة كاملددارس واحلسدينيا  وهو مدا وان    كدن         

 وجوبًا د . األحو د  م رًا بالوجف أو مزامحًا جلهتل  له
( : إذا د ددن امليددت يف مكددان ال جيددوز د نددل  يددل وجددب نددبش جددربه       124) مسددألة  

واخراجل ود نل يف موضدف جيدوز د ندل  يدل ل إاّل يف بملدض املدوارد املدذكورة يف )الملدروة         
 الوثقه( واملليقتنا  ليها.

كن منهدا  ( : إذا د ن امليت بدس غسدل أو كصدن ل أو حندو  مدف الدتم       125) مسألة  
وجب اخراجل مف القدرة الجراء الواجب  ليل ود نل ثانيدًا بشدر  ان ال  سدتلزم ذلدك     

  تكًا حلرمتل ل واال  صيل اشكال.
( : ال جيددوز نددبش جددرب املسددلم إاّل يف مددوارد خاصددة اقدددم بمل ددها ل   126) مسددألة  

أو نسديانًا يف   ومنها ما لو اوصه امليت بنقلل اىل املشا د املشر ة  دد ن  وديانًا أو جهدسً   
غري ا ل  انل جيب النبش والنقل ما    صسد بدندل و   وجدب النقدل أ  دًا  سداد بدندل       
وال اذورًا ،خر ل وأما لو اوصه بنبش جربه ونقلدل بملدد مددة اىل األمداكن املشدر ة  صد        

 صحة وصيتل اشكال.
امليدت (   ( : إذا كان املوجود من امليت  ودق  ليل  ر ًا اندل ) بددن   127) مسألة  

كمدا لدو كدان مقطدوع األطدراف د الدرأس واليدد ن والدرجلا د كدًس أو بمل دًا ل أو كدان               
املوجددود مجيددف  رامددل نددردة  ددن اللحددم ل أو مملرمهددا بشددر  ان اكددون مددن ضددمنها  
 رددام صدددره ل  صدد  مثددل ذلددك اددب الوددسة  ليددل وكددذا مددا  تقدددمها مددن الت سدديل      

ا باالزار والقميص بدل وبداملئزر أ  دًا ان    والتحني  د ان وجد بملض مساجده د والتكص  
 وجد بملض ما جيب سرته بل.

واذا كان املوجود من امليت ال  ودق  ليل انل بدنل بل بملض بدنل ل  لو كان  دو   
القسم الصوجان  من البدن أن الودر وما  واز ل من الرهدر سدواء كدان مملدل غدريه أم ال      

باالزار والقميص وباملئزر ان كدان الدل   وجبت الوسة  ليل ل وكذا الت سيل والتكصا 
وجوبدًا د ولدو كدان مملدل بملدض مسداجده وجدب          األحدو  موجودًا د ولدو بمل دًا د  لده د       

وجوبدًا د و لحدق بهدذا يف احلكدم مدا إذا وجدد مجيدف  ردام  دذا            األحو حتنيطل  له د  
وجوبدًا د وإذا    وجدد القسدم الصوجدان  مدن بددن         األحدو  القسدم أو مملرمهدا  لده د     
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مليدت كدأن وجدد  اطرا دل كدًس أو بمل ددًا ندردة  دن اللحدم أو مملدل ل أو وجدد بملددض           ا
 رامددل ولددو كددان  يهددا بملددض  رددام الودددر  ددس جيددب الوددسة  ليددل ل بددل وال ا سدديلل  
والاكصينل وال حتنيطل ل وان وجد منل ش ء ال  شتمل  له الملردم ولدو كدان  يدل القلدب      

وجوبدًا د ان  كدون     األحدو  م  ددا الدد ن د و    الرا ر انل ال جيب  يل أ  ًا ش ء نا اقدد 
 ذلك بملد اللف  رجة.

 ) صسة ليلة الد ن ( 
انل جال: ال  دأا   لده امليدت أشددط مدن أول       (صله اهلل  ليل و،لل)رون  ن النك  

ليلة  ارمحوا مواداكم بالوددجة ل  دان   اددوا  ليوطدل احددكم ركملدتا لدل ل  قدرأ يف          
  ل ويف الثانيددة بملددد احلمددد سددورة القدددر  شددر مددرا  ل  بملددد احلمددد ، ددة الكرسدد األوىل

 يقدول بملددد السددسم: الّلهددم صدل  لدده امطددد و،ل امطددد وابملدث ثوابهددا اىل جددرب  ددسن ل    
 و سم  امليت ورو ت هلذه الوسة كيصية اخرجمل أ  ًا.

 ) غسل ماِّ امليت (
ان  جيب ال سل  له من ماط امليدت بملدد بدرده وجبدل امتدام غسدلل ل وال درق بدا         

 كون املاط مف الرطوبة أو بدونها ل كما ال  رق يف املمسوس واملاس بدا ان  كدون ندا    
والرصر ل نملم ال  بملدد  ددم الملدربة بالشدملر ل سدواء كدان        حتلل احلياة وما ال حتلل كالسن 

ماسًا أم نسوسًا ل وال خيتص الوجوا مبا إذا كان امليت مسلمًا ل  ي ب يف ماط امليدت  
ل بل وال  درق يف املسدلم بدا مدن جيدب ا سديلل ومدن ال جيدب كداملقتول يف           الكا ر أ  ًا

اململركة يف جهاد ل أو د داع  دن االسدسم أو املقتدول بقودا  أو رجدم بملدد االغتسدال         
 وجوبًا د  يهما. األحو  له د 
دخدول املسداجد واملشدا د واملكدث      ( : جيوز ملدن  ليدل غسدل املداط     121) مسألة  

م ل نملم ال جيوز لل ماط كتابة القر،ن وهو ا ندا ال جيدوز للمحدد  ل     يها وجراءة الملزائ
اسدتحبابًا د    األحدو  بال سدل د و   وال  وح لل كل  مدل مشدرو  بالطهدارة كالودسة االّ    

 ضم الوضوء اليل إذا كان ادثًا باألص ر.
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( : ال جيب ال سل مباط القطملة املبانة من امليت أو احلد  وإن كاندت    129) مسألة  
 تملة  له الملرم واللحم مملًا وان كان ال سل د أحو  استحبابًا د.مش

امليت بدداًل  دن ا سديلل لملدذر  الردا ر وجدوا ال سدل         َممِّ( : إذا ُ  131) مسألة  
 مبسطل.
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 )األغسال املستحبة( 
س اهلل اسددرار م( كددثريًا مددن األغسددال املسددتحبة ولكنددل   جددد ذكددر الصقهدداء )جدددط 

 نها ل والثابت منها ما  ل : ثبت استحباا مجلة م
دة ل ووجتددل مددن طلددوع الص ددر إىل ( غسدل اجلمملددة: و ددو مددن املسددتحبا  املؤّكدد 1) 

د ان  دؤاه بدل  يمدا بدا       األوىل األحدو  ال روا ل واأل  ل االايان بدل جبدل الدزوال د و    
الزوال إىل ال دروا مدن دون جودد األداء والق داء ل وجيدوز ج داؤه إىل غدروا  دوم         

وز اقدميددل  ددوم ا مدديا رجدداًء إذا خيددف ا ددواز املدداء  ددوم اجلمملددة ل        السددبت ل وجيدد 
 ا ادال إذا وجد املاء  يل. واستحبط

ل والليلة السدابملة  شدرة ل والتاسدملة  شدرة واحلاد دة       األوىل( غسل الليلة 7د   2) 
 والملشر ن ل والثالثة والملشر ن ل والرابملة والملشر ن ل من شهر رم ان املبارك.

وم المليددد ن الصطددر واألضددحه ل ووجتددل مددن طلددوع الص ددر إىل   ( غسددل  دد9د    1) 
 غروا الشما ل واأل  ل ان  ؤاه بل جبل صسة المليد.

( غسل اليوم الثامن والتاسف من ذن احل ة احلدرام ل واأل  دل يف اليدوم    11د   11) 
 التاسف ان  ؤاه بل  ند الزوال.

 ( غسل االحرام.12) 
 ( غسل دخول احلرم املك .13) 
 غسل دخول مكة.( 14) 
  ة.( غسل ز ارة الكملبة املشرط15) 
  ة.( غسل دخول الكملبة املشرط16) 
 ( غسل النحر والذبح.17) 
 ( غسل احللق.11) 
 ( غسل دخول حرم املد نة املنورة.19) 
 ( غسل دخول املد نة املنورة.21) 
 .موسّل ( غسل دخول مس د النك صله اهلل  ليل و،لل21) 
 .موسّل ع جرب النك صله اهلل  ليل و،لل( ال سل لودا22) 
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 ( غسل املبا لة مف ا وم.23) 
 ( غسل االستخارة.24) 
 ( غسل االستسقاء.25) 
 ( غسل من ماط امليت بملد ا سيلل.26) 
و  ذه االغسال ازن  ن الوضوء ل وأما غري ا  يؤاه بهدا رجداًء ل والُبددط مملهدا      

 من الوضوء  نذكر مجلة منها:
يف ليددال  اال ددراد مددن شددهر رم ددان املبددارك ومتددام ليددال  الملشددرة         ( ال سددل 1) 

 األخرية.
( غسددل ،خددر يف الليلددة الثالثددة والملشددر ن مددن شددهر رم ددان املبددارك جر بددًا مددن  2) 

 الص ر.
 ( غسل الرابف والملشر ن من ذن احل ة احلرام.3) 
 ( غسل  وم النريوز ) اول ا ام الربيف (.4) 
 ان.( غسل  وم النوف من شملب5) 
( ال سل يف أول رجب و،خره ونوصل ل و وم املبملث و دو السدابف والملشدرون    6) 

 منل.
مددن جر ددب أو  ( لدديهم السددسم)( ال سددل لز ددارة كددل واحددد مددن اململوددوما  7) 
 بمليد.

 ( غسل اليوم ا اما والملشر ن من ذن القملدة.1) 
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 )اجلبائر(
رق وهو ا إذا حد   يدل  اجلبرية   : ) ما  وضف  له المل و من األلواح أو ا  

 كسر ل أو جرح ل أو جرح ( ويف ذلك صوراان:
 سل كالوجل واليد ن.ان  كون ش ء من ذلك يف مواضف الُ ( 1) 
( ان  كدون يف مواضددف املسددح كددالرأس والددرجلا ل و لدده التقددد ر ن  ددان    2) 

 كن يف َغسل املوضف أو مسحل ضرر أو حرو وجب غسل مدا جيدب غسدلل ومسدح مدا      
 مسحل ل واما إذا استلزم شيئًا من ذلك  صيل صور: جيب

( : ان  كون الكسر أو اجلرح أو القدرح يف احدد مواضدف ال سدل ل و       األوىل)  
اكددن يف املوضددف جددبرية بددان كددان مكشددو ًا ل  صدد   ددذه الوددورة جيددب غسددل مددا حددول  

يهدا  د مف ذلك ان   ف خرجة  له املوضدف وميسدح  ل    األوىل األحو اجلرح والقرح د و 
وان ميسح  له نصا املوضف أ  ًا إذا متكن من ذلك ل وأما الكسر املكشدوف مدن غدري    

 أن اكون  يل جراحة  املتملا  يل التيمم.
) الثانيددة ( : ان  كددون الكسددر أو اجلددرح أو القددرح يف احددد مواضددف ال سددل ل         

سدح  وجوبدًا د ان مي   األحدو  وكانت  ليل جبرية ل  ص   ذه الوورة   سدل مدا حولدل د و    
  له اجلبرية وال جيزن غسل اجلبرية  ن مسحها.

 ليل جدبرية ل   ) الثالثة ( : ان  كون ش ء من ذلك يف احد مواضف املسح وكانت 
  ص   ذه الوورة  تملا املسح  له اجلبرية.

) الرابملددة ( : ان  كددون شدد ء مددن ذلددك يف احددد مواضددف املسددح و  اكددن  ليددل    
 م.تيمطن الجبرية ل ويف  ذه الوورة  تمليط

 ( :  ملترب يف اجلبرية أمران: 131) مسألة  
( طهددارة ةا ر ددا ل  ددإذا كانددت اجلددبرية جنسددة    وددلح ان ميسددح  ليهددا  ددان   1) 

امكن اطهري ا أو ابد لها ولو بوضف خرجة طا رة  ليهدا بنحدو املدد جدزءًا منهدا وجدب       
 دذا إذا    ذلك  يمسح  ليها و  سل اطرا ها ل وان   ميكن اكتصه ب سل أطرا هدا ل  

ازد اجلبرية  له اجلدرح بأز دد مدن املقددار املتملدارف ل وأمدا لدو زاد   ليدل  دإن أمكدن           
هددا وغسددل املقدددار الوددحيح ثددم وضددف  ليهددا اجلددبرية الطددا رة ل أو طهطر ددا  مَلَ ملهددا َررُ 
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ومسح  ليها ل وإن   ميكن ذلك الجيابل ضررًا  له اجلدرح مسدح  لده اجلدبرية ل وإن     
ضرار باملقددار الودحيح وجدب  ليدل التديمم إن   اكدن اجلدبرية يف        كان ألمر ،خر كاال

 لزومًا د اجلمف با الوضوء والتيمم. األحو م ل وإاّل د  مواضف التيمط
( إباحتهدا ل  ددس جيدوز املسددح  ليهددا إذا   اكدن مباحددة ل ولدو مسددح    وددح     2) 

 وجوبًا د . األحو وضوؤه  له د 
 املسح  له اجلبرية أمور : ( :  ملترب يف جواز 132) مسألة  
ن مددن ) األول ( : ان  كددون يف المل ددو كسددر أو جددرح أو جددرح ل  ددإذا    ددتمكّ     

غسلل أو مسحل ألمر ،خر ل كن استل مف املذر ازالتها ل أو لزوم ال درر مدن اسدتملمال    
املاء أو لووق شد ء د كدالقري د بالمل دو و   دتمكن مدن ازالتدل ب دري حدرو  صد  مجيدف             

م ل نملم إذا كان السصق بالمل و دواًء جيدرن  كم اجلبرية بل جيب التيمطذلك ال جيرن ح
ن اجلمدف بيندل    ليل حكم اجلبرية ل ولو كان السصق غدريه وكدان يف مواضدف التديمم املديط     

 وبا الوضوء.
وجدب ر دف املقددار     ) الثان  ( : ان ال از د اجلدبرية  لده املقددار املتملدارف ل واالّ     

يم حتتل إذا كان ندا   سدل ومسدحل إذا كدان ندا ميسدح ل وان       الزائد وغسل املوضف السل
   دتمكن مددن ر ملددلل أو كددان  يدل حددرو ل أو ضددرر  لدده املوضدف السددليم نصسددل سددق     

وجوبددًا د    األحو الوضددوء ووجددب التدديمم إذا   اكددن اجلددبرية يف مواضددملل ل وإاّل د  دد   
أو مسدحل  سدتلزم    اجلمف بينل وبا الوضوء ل ولو كان ر ملدل وغسدل املوضدف السدليم ل    

 ضررًا  له نصا املوضف املواا    سق  الوضوء  يمسح  له اجلبرية.
) الثالث ( : ان  كون اجلرح أو هوه يف نصا مواضف الوضوء  لو كان يف غري ا  

م ل وكدذلك احلدال  يمدا إذا كدان اجلدرح أو      وكان نا   ر بدل الوضدوء املدا  ليدل التديمط     
 وكدان ندا   در بدل غسدل جدزء ،خدر ااصاجدًا ل كمدا إذا          هوه يف جزء من ا  اء الوضدوء  

م يف مثدل ذلدك   كان اجلرح يف اصبملل وااصق انل  ت رر ب سل الذراع ل  انل  دتملا التديمط  
 أ  ًا.
( : إذا كانت اجلبرية مستو بة للمل و ل كما إذا كان متام الوجدل أو   133) مسألة  

ل  ملختدار جلبرية غري املستو بة  لده ا احدجمل اليد ن أو الرجلا نبَّرًا جرجمل  ليها حكم ا
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وجوبدًا د اجلمدف بدا      األحو وأما مف استيملاا اجلبرية لتمام األ  اء ل أو مملرمهدا د  د   
 الوضوء مف املسح  له اجلبرية وبا التيمم.

( : إذا كانت اجلبرية يف الكف مستو بة هلدا ومسدح املتوضدئ  ليهدا      134) مسألة  
ان ميسددح رأسددل ورجليددل بهددذه الرطوبددة ال برطوبددة   بددداًل  ددن غسددل المل ددو ل  ددالسزم

د  يمددا إذا   اكددن مسددتو بة هلددا ان ميسددح ب ددري موضددف     األوىل األحددو خارجيددة د و   
 اجلبرية.

( : إذا برت ذو اجلبرية يف ضيق الوجت اجزأه وضوؤه سواء بدرت يف   135) مسألة 
والاب  ليدل ا ادادل ل دري    اثناء الوضوء ام بملده ل جبل الوسة أو يف اثنائها أو بملد ا ل 

ذا  الوجت كالولوا  ايفاية يف املوارد اليت كان اكليصدل  يهدا الوضدوء جدبرية وامدا يف      
املوارد اليت مجف  يها با اجلبرية والتيمم  سُبددط مدن ا دادة الوضدوء لس مدال االايدة ل       

 اثنائدل  و كذا احلكم  يما لو برت يف سملة الوجت بملد امتدام الوضدوء ل وأمدا إذا بدرت يف    
 سُبدط من استيناف الوضوء ل أو الملود إىل غسل البشرة اليت مسح  له جبرياها ان   

 اصت املواالة.
( : إذا ا تقددد ال ددرر مددن غسددل المل ددو الددذن  يددل جددرح أو هددوه   136) مسددألة  

 مسدح  لده اجلدبرية ثدم ادبا  ددم ال درر  الردا ر صدحة وضدوئل ل وإذا ا تقدد  ددم             
وجوبددًا د    األحو برية د  دد  ن انددل كددان م ددرًا وكانددت وةيصتددل اجلددال ددرر   سددل ثددم ابدديط

ل وكذا إذا ا تقد ال رر ولكن ادرك اجلدبرية واوضدأ ثدم ادبا  ددم ال درر وان        اإل ادة
وةيصتل غسل البشرة ل وأما إذا ا تقد ال رر يف غسل المل و ال تقاده ان  يدل جرحدًا أو   

 مل و  الرا ر بطسن وضوئل.جرحًا أو كسرًا  ململ باجلبرية ثم ابا سسمة ال
( : جيرن حكم اجلدبرية يف األغسدال د غدري غسدل امليدت د كمدا كدان           137) مسألة  

جيرن يف الوضوء ولكنل خيتلف  نل يف اجلملة ل  ان املانف  ن ال سل إذا كدان جرحدًا أو   
 جرحًا د سواء كان احملدل نبدورًا أم مكشدو ًا د  دري املكلدف بدا ال سدل والتديمم ل واذا          

 األحددو اختددار ال سددل وكددان احملددل مكشددو ًا  لددل االجتددزاء ب سددل اطرا ددل وان كددان د    
استحبابًا د ان   ف خرجة  له موضف القرح ل أو اجلرح وميسح  ليهدا ل وأمدا إذا كدان     
املانف كسرًا  ان كان ال الكسر نبورًا املا  ليدل االغتسدال مدف املسدح  لده اجلدبرية ل       

 ن من املسح  له اجلبرية املا  ليل التيمم.و    تمّكوأما إذا كان مكشو ًا ل أ
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 ) التيمم(
 م بداًل  ن ال سل ل أو الوضوء يف سبملة مواضف:التيمط  وحط 
ول ( : ما إذا   جيد من املداء مقددار مدا  صد  بوةيصتدل األوليدة مدن غسدل أو         ) األ 

جيدب الصحدص  ندل    وضوء ولو لكون املوجود منل  اجدًا لبملض الشرائ  اململتربة  يدل ل و 
 له احلاضر إىل حا حوول اليأس منل ل وكذلك السمل  اليدل مدا    كدن بمليددًا  ندل      
ميث  وددق  ر دًا اندل غدري واجدد للمداء ل وال  سدوغ للمسدا ر ان  تديمم مب درد  ددم            
 لمل بوجود املاء لد ل ل بل الُبددط لدل مدن احدراز  دمدل بدالصحص  ندل يف مراندل إىل ان         

بالملدم ل  لو احتمل وجود املاء يف رحلل ل أو يف القا لدة ل أو  ندد    حيول لل االطمينان
بملض املارة وجدب  ليدل الصحدص  ندل ل ولدو كدان يف  دسة وجدب  ليدل الصحدص  يمدا            

وجوبدًا د الصحدص يف املسداحة الديت حولدل        األحدو   قدرا مدن مكاندل ويف الطر دق ل د و     

ة ( وغلدوة سدهما يف األرض   سهم يف األرض احلزنة ) الو ر (1) له هو الدائرة غلوة
السهلة ل وال جيب الصحص أكثر من ذلك اال اذا اطمأن بوجوده خدارو احلدد املدذكور    
ميث ال  بملد  نل مبقدار  ودق  ر ًا انل غري واجد للمداء ل و سدق  وجدوا الصحدص     
 ند ا يق الوجت مبقدار ما  ت يق منل وكذا إذا خداف  لده نصسدل ل أو مالدل اململتدد بدل       

 وهوه ل أو كان يف الصحص حرو ال  تحمل  ادة.من لصط 
( : إذا ايمم من غري  حص د  يما  لدزم  يدل الصحدص د ثدم صدله يف         131) مسألة  

دم املداء  لده   ددددداء املشرو ية    وح ايممل وصسال وان ابا  دددددددت برجددددسملة الوج
 لزومًا د . األحو د 

ود  نده مبا حيرم التورف  يدل كمدا إذا كدان    ( : إذا اهور املاء املوج 139) مسألة 
 م ووبًا   جيب الوضوء ووجب التيمم ل واملاء املوجود حينئٍذ مكم اململدوم.

ر الوصدول إىل املداء املوجددود إمدا للمل دز  نددل اكو ندًا لكددرب      ) الثدان  ( :  ددم ايسطدد   
أو  و دل  م كالتودرف يف اإلنداء امل ودوا ل    صل  له اراكاا  مل ادرط وهوه ل أو لتوّج

ل أو ضياع أو غدري   أو لصط بل من سبف ل أو  دوط  له نصسل ل أو  رضل ل أو مالل اململتدط
ذلك ل ولو اهور املاء املباح مبا كان يف أوان  الذ ب والص ة د حيث حيدرم اسدتملماهلا    

                                                           

 متراً. 222اكثر ما حددت به الغلوة ما يقارب  ( 1)
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( د  دان امكدن    31م يف املسدألة ) كمدا اقددط   األحدو  ث  لده  َب  واَ َديف الطهارة  ن احَل
استملمااًل يف الملرف وجب الوضوء ل وإاّل  صد  سدقو  الوضدوء     منها مبا ال  ملدط ليول 

 م اشكال.ووجوا التيمط
) الثالددث ( : كددون اسددتملمال املدداء م ددرًا بددل ل كمددا إذا خدداف حدددو  مددرض أو   

م يف  ددذه الوددورة إذا   اكددن وةيصتددل الطهددارة  ال ل وامنددا  شددرع التدديمطامتددداده أو شدددط
 وجبت ل وجد مر اصويل ذلك. ه اجلبرية وااّلاملائية مف املسح  ل

) الرابف ( : خوف الملطش  له نصسل ل أو  له غدريه ندن  دراب  بدل و كدون مدن        
ل احملرتمة انسانًا كان أو حيوانداً ظ  ليل واال تمام بشأنل ولو من غري النصوس شأنل التحّص

شدر ًا ل أو  قدف   ل أمره ولكن جيب  ليل حصردل  ن ال  همطولو خاف الملطش  له غريه ّن
 يف احلرو بهسكل  طشًا اندرو ذلك يف غريه من املسوطغا .

) ا اما ( : استلزام احلرو واملشقة إىل حد  وملب حتملل  ليل ل سواء كدان يف   
ل و واندل ل أو  لده شدرائل    ف  لده االسدتيهاا املوجدب لذّلد    حتويل املاء ل كما إذا اوّج

كدان باضدملاف جيمتدل د أم يف نصدا اسدتملمالل        مالل د واال وجدب الشدراء وان    بثمن   رط
ر طبملل منل أم  يما  سزم استملمالل كما لو كدان جلديًس ال   ريه مبا  تنّصلشدة برودال ل أو لت ط

 كص  لل مف با اسدتملمالل يف الوضدوء وبدا ابليدل الدرأس بدل مدف  درض حاجتدل اليدل           
 لشدة حرارة اجلو مثًس ميث  قف لواله يف احلرو واملشقة.

) السادس ( : ما إذا استلزم حتوديل املداء أو اسدتملمالل وجدوع الودسة أو بمل دها        
 خارو الوجت.

صًا بواجب أ م أو مساٍو  ستد   صرف املاء املوجدود  ) السابف ( : ان  كون مكّل 
م وصرف املداء يف اطهدريه ل وكدذا إذا     يل كازالة ا بث  ن املس د  انل جيب  ليل التيمط

يدة مملدًا   َثَبيدة وا َ َثَدسًا و   كف املاء املوجود  ندده للطهدارة احلَ  متن ط كان بدنل أو لباسل
ث َبد  يدل ان  ودرف املداء يف ازالدة ا َ     األوىلا صر ل يف ازالدة ا بدث وان كدان     انل  تملط

 م بملد ذلك.أواًل ل ثم  تيمط
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 م (بل التيمط ) ما  وحط
الرض من اراا أو رمدل ل أو  ر الطهارة املائية التيمم مبطلق وجل اجيوز  ند املذط 

ح ددر أو مدددر ل ومددن ذلددك ارض اجلددص والنددورة و كددذا اجلددص املطبددو  ل وايفجددر  
م د اقد م الرتاا  لده غدريه مدف اإلمكدان ل وجيدوز التديمط        األوىل األحو وا زف ل د و 

بال بار ادتمف  له الثوا وهوه إذا  دط ارابًا دجيقًا بان كان لل جدرم بنردر الملدرف وان    
م باألرض ومدا  لحدق بهدا    استحبابًا د اقد م غريه  ليل ل واذا املذر التيمط  األحو د كان  

وجوبدًا د  ددم ازالدة شد ء مندل        األحدو  ايمم بالوحل و و الطا الذن  لوق باليدد د و  
ن اال ما  توجف  له ازالتدل صددق املسدح باليدد ل واذا املدذر التديمم بالوحدل أ  دًا املديط         

ما  كون ال بار كامنًا  يل د أو ال  كون لدل جدرم ميدث  وددق       م بالش ء امل رب د أن التيمط
م د واذا   ز  نل أ  ًا كان  اجدًا للطهدور وحينئدٍذ اسدق       ليل الرتاا الدجيق د كما اقدط 

  نل الوسة يف الوجت و لزمل الق اء خارجل.
ل  ( : إذا كان طا ومتكن مدن اصيصدل وجدب ذلدك وال اودل مملدل النوبدة        141) مسألة 

 األوىلم بداألرض الند دة وان كدان    م بالطا أو الش ء امل رب ل وال بأس بدالتيمط  التيمطإىل
 م باليابسة مف التمكن.ان  تيمط
وجوبدًا د ا تبدار  لدوق شد ء ندا ُ تديمم بدل باليدد  دس            األحدو  ( : د   141) مسدألة   

 جيزن التيمم  له مثل احل ر االملا الذن ال غبار  ليل.
 جيوز التيمم مبا ال  وددق  ليدل اسدم األرض وان كدان اصدلل      ( : ال 142) مسألة  

منها كالنبااا  ل وبملض اململادن كالذ ب والص ة ل ورماد غري األرض وهو دا ل واذا  
 اشتبل ما  وح بل التيمم بش ء من ذلك لزم اكرار التيمم ليتيقن مملل االمتثال.

 م وشرائطل () كيصية التيمط
 م ُأمور:يمط( : جيب يف الت 143) مسألة  
 ًا ل ددددددددددددد( ضددرا بدداطن اليددد ن  لدده األرض ل و كصدد  وضددملهما  ليهددا أ   1) 

 وجوبًا د ان  صملل ذلك د ملة واحدة. األحو د و
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وجوبدًا د باليدد ن مدن جودا        األحدو  ( مسح اجلبهة ل وكذا اجلبيدنا د  لده    2) 
 مسحهما أ  ًا. د األوىل األحو الشملر إىل طرف األنف األ له واىل احلاجبا د و

( املسددح ببدداطن اليددد اليسددرجمل متددام ةددا ر اليددد اليمندده مددن الزنددد إىل اطددراف   3) 
وجوبًا د ر ا ة الرتايدب    األحو االصابف ل واملسح بباطن اليمنه متام ةا ر اليسرجمل د و 

 با مسح اليمنه واليسرجمل.
أو م سدواء كدان بدداًل  دن الوضدوء ل أم ال سدل ب درا اليدد ن         وجيتزت يف التيمط 

د ان   را بهما ل أو   دملهما    األوىل األحو وضملهما  له األرض مرة واحدة ل د و 
مدرة أخدرجمل  لده األرض بملدد الصدراغ مددن مسدح الوجدل واليدد ن ل  يمسدح ةدا ر  ددده           

 اليمنه بباطن اليسرجمل ل ثم ميسح ةا ر اليسرجمل بباطن اليمنه.
 ( :  شرت  يف التيمم ُأمور: 144) مسألة  
م يف مدوارد  التديمط  كلف مملدذورًا  دن الطهدارة املائيدة ل  دس  ودحط      ( ان  كون امل1) 

 األمر بالوضوء أو ال سل.
 ( إباحة ما  تيمم بل.2) 
وجوبدًا د ا تبدار الطهدارة يف الشد ء امُل درَب        األحدو  ( طهارة الدرتاا وهدوه د و   3) 

 م بل نريصًا  ر ًا.لزومًا د أن  كون ما  تيمط األحو أ  ًا ل كما أن د 
أن ال ميتزو ب ريه نا ال  وح التيمم بل كالتنب أو الرماد ل نملم البدأس بدذلك   ( 4) 

 إذا كان املز ج مستهلكًا.
( طهدارة ا  داء التديمم  لدده املشدهور ل ولكدن الرددا ر  ددم ا تبار دا ل نملددم        5) 

  ملترب ان ال اكون الن اسة حائلة ل أو متملد ة إىل ما  تيمم بل.
 سح واملمسوح.( أن ال  كون حائل با املا6) 
 لزومًا د. األحو ( أن  كون املسح من األ له إىل األسصل  له د 7) 
لزومددًا د ان اكددون مقارنددة     األحددو ( النيددة  لدده اصودديل مددر يف الوضددوء د و    1) 

 لل را ل أو الوضف.
 .( الرتايب با األ  اء  له ما مرط9) 
 ل بهيئتل  ر ًا.( املواالة: واملنا   يها ان ال  صول با األ ملال ما خي11) 
 ن منها.( املباشرة مف التمّك11) 
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اسدتحبابًا د وان    األحدو  م بملد دخدول وجدت الودسة  لده د      ( أن  كون التيمط12) 
جبلل أ  ًا مف  دم رجاء زوال الملذر يف الوجت ل وأما مدف رجداء زوالدل  دس      كان  وحط
واجدب أو مسدتحب   م ألمر م حته بملد دخول الوجت كما سيأا  ل واذا ايمطجيوز التيمط

م جبل الوجت و   نتقض ايممدل حتده دخدل وجدت الودسة   ادب  ليدل ا دادة التديمط         
 م إذا كان  ذره باجيًا.  مف ذلك التيمطوجاز ان  وّل

( : ال جيوز التيمم للوسة املوجتة مف المللم باراصاع الملدذر والدتمكن    145) مسألة  
وز التديمم مدف  ددم اليدأس  دن زوال      من الطهارة املائية جبل خروو الوجت ل بدل ال جيد  

اذا احتمل طرو المل ز  ن التيمم مف التأخري د ل وأمدا مدف اليدأس مندل       الملذر أ  ًا د االّ 
 س اشكال يف جواز البدار ل ولو صّله مملل   اب ا اداهدا حتده مدف زوال الملدذر يف     

 الوجت.
جمل  مدف  ددم   م لوسة  وس ا ثم دخل وجت صسة اخدر ( : إذا ايمط 146) مسألة  

رجاء زوال الملذر والتمكن من الطهارة املائية اوز لل املبدادرة اليهدا يف سدملة وجتهدا وال     
اددب  ليددل ا اداهددا لددو اراصددف  ددذره بملددد ذلددك ل وأمددا مددف رجدداء زوال الملددذر و دددم   

لزومًا د التدأخري ل ولدو وجدد املداء يف       األحو مًا د   احتمال طرطو المل ز  ن الوسة متيمط
د االسدتيناف مدف     األوىل األحدو  ت مطلقدًا ل نملدم د    ة م ه يف صسال وصحطاثناء الوس

 الركملة الثانية. الطهارة املائية إذا كان الوجدان جبل الركوع ل بل أو بملده ما    تمط
ح لملددذر ل ثددم اراصددف  ددذره يف    م الوددحي( : إذا صددّله مددف التدديمط   147) مسددألة  

  اداها.ت صسال وال اب ال أو يف خارجل صحطالوجت
  َد  األكددرب لملددذر ل ثددم احددد  باحَلددَدم احملددد  باحَلدد( : إذا ادديمط 141) مسددألة  

 األحدو  م بداًل  ن الوضدوء د و  أ ان أمكن ل واال  يتيمطمل  يتوضطاالص ر    نتقض ايمط
ن ل وان  دأا   د ان جيمف بدا التديمم بدداًل  دن ال سدل وبدا الوضدوء مدف الدتمكّ           األوىل

 ن من الوضوء. الذمة إذا    تمّكمل بقود ما يفبتيمط
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   (َد) دائم احَل
مددن اسددتمر بددل البددول أو ال ددائ  أو النددوم وهددو ذلددك خيتلددف حكمددل بدداختسف      

 الوور ايفاية:
رًا د  (: أن جيد  رتة يف جدزء مدن الوجدت ميكندل ان  دأا   يدل بالودسة متطهطد        األوىل) 

ب ذلدك و لزمدل التدأخري إن    ولدو مدف االجتودار  لده واجبااهدا د  صد   دذه الودورة جيد           
كانددت الصددرتة يف اثندداء الوجددت أو يف ،خددره ل نملددم إذا كانددت الصددرتة يف أوطل الوجددت أو يف  
اثنائل د و   ولط حته م ده زمدان الصدرتة د صدحت صدسال اذا  مدل بوةيصتدل الصملليدة           

 وان أثم بالتأخري.
اسدف الطهدارة وبملدض     )الثانية(: أن ال جيد  رتة اصًس ل أو اكون لل  رتة  سدرية ال  

الوسة  ص   ذه الوورة  توضأ ل أو   تسدل أو  تديمم حسدبما  قت ديل اكليصدل الصمللد        
  ل وال  ملت  مبا خيرو منل بملد ذلك جبدل الودسة أو يف اثنائهدا و دو بداق  لده       ثم  وّل

ثل املبتله بل ل أو نصا  ذا احلد  غري مسدتند  َد  غري َحَدطهارال د ما    ودر منل حَ 
مرضددل ولددو جبددل حوددول الددربء د واوددح منددل الوددلوا  األخددرجمل أ  ددًا الواجبددة         إىل

 لكل صسة وان  بادر اليها بملد الطهارة. د ان  تطهرط األوىل األحو واملستحبة ل د و
وجوبدًا د يف    األحو )الثالثة(: ان اكون لل  رتة اسف الطهارة وبملض الوسة ل د و  

لوسة يف الصرتة ل ولكن الجيب اد د الطهدارة   ذه الوورة حتويل الطهارة واالايان با
  اثناء الوسة ل أو بملدد ا اال ان حيدد  حددثًا ،خدرًا بالتصوديل املتقددم       َدإذا  اجأه احَل

اسدتحبابًا د وال سديما للمبطدون ان جيددد الطهدارة كّلمدا          األحدو  يف الودورة الثانيدة د و    
ار كدثريًا ميدث  كدون موجبدًا      اجأه احلد  اثناء صسال و ب   ليهدا مدا    كدن التكدر    

للحرو نو ًا ل أو لصدوا  املدواالة اململتدربة بدا اجدزاء الودسة بسدبب اسدت راق احلدد           
اسدتحبابًا د إذا    األحدو  املصاجئ ل أو اد د الطهارة ل أو  ما مملًا زمنًا طو ًس كمدا ان د   

 د الطهارة لوسة اخرجمل.احد  بملد الوسة ان جيدط
ن الن اسدة إىل  ظ من املدط له املسلوس واملبطون ان  تحّص( : جيب  149) مسألة  

بدنل ولباسل مف القدرة  ليل بوضدف كديا أو هدوه ل وال جيدب ابد لدل لكدل صدسة وان        
د اطهري ما ان ا من بدنل لكل صسة مدف الدتمكن مندل ل كمدا يف       األحو وجب د  له  
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 غري الوورة الثانية من الوور املتقدمة.
: إذا احتمل حودول  درتة ميكندل االايدان  يهدا بالودسة متطهدرًا   جيدب          ( 151) مسألة       

اأخري ا إىل ان  نكشف لدل احلدال ل نملدم لدو بدادر اليهدا وانكشدف بملدد ذلدك وجدود الصدرتة            
ل ثددم  وجوبدًا د وكدذلك احلدال  يمددا إذا ا تقدد  ددم الصدرتة         األحددو لزمتدل ا اداهدا  لده د      

ة وجود الصرتة خارو الوجت ل أو بدرؤه مدن   انكشف خس ل ل نملم ال   ر بوحة الوس
 مرضل  يل.
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 ) الن اسا (
 الن اسا   شر: 
أكدل   ( البول وال ائ : من ااِلنسان ومن كل حيوان لل نصا سائلة وال حيلط2د   1) 

حلمددل باألصددل ل أو بالملددارض كدداجلسل ل وموطددوء ااِلنسددان مددن البهددائم ل وأمددا الددل  
لزومدًا   األحدو  ا خرء ما ليست لل نصا سائلة ل د و األكل  بولل وخرؤه طا ران ل وكذ

م اكلدل الطدائر ل   د االجتناا  ن بولل إذا  دط ذا حلم  ر دًا ل و سدتثنه مدن احليدوان احملدرط     
استحبابًا د االجتناا  نهما وال سيما بدول    األحو  ان بولل وخرءه طا ران وان كان د  

 ا ّصاش.
ان لل نصدا سدائلة ل وان كدان مدأكول     ( امل : من الرجل ل ومن ذَكِر كل حيو3) 

لزومًا د ويف حكم امل  املاء الذن  نزل من املرأة بشهوة و وجدب    األحو اللحم  له د  
 جنابتها د حسب ما ذكرناه يف باا اجلنابة  راجف.

( ميتددة ااِلنسددان وكددل حيددوان لددل نصددا سددائلة ل و سددتثنه منهددا الشددهيد ومددن     4) 
قودا  مندل ل وال بدأس مبدا ال حتلدل احليداة مدن اجدزاء         إغتسل الجراء احلد  ليل ل أو ال

امليتة كالوبر والودوف والشدملر والرصدر والقدرن والملردم وهدو ذلدك ل ويف حكدم امليتدة          
القطملة املباندة مدن احلد  إذا كاندت ندا حتلدل احليداة ل وال بدأس مبدا  نصودل مدن األجدزاء             

ل أو مدن بددن األجدرا     الو ار ل كالثالول والبثور ل واجللدة الديت انصودل مدن الشدصة    
وهو ذلك ل كمدا ال بدأس بداللنب يف ال درع واالنصحدة مدن احليدوان امليتدة ل وال  دن ا          

د االجتنداا  ندل خووصدًا يف      األوىل األحدو  اللنب مبسجداة ال درع الدن ا وان كدان د      
غددري مددأكول اللحددم ل وأمددا األنصحددة  ي ددب غسددل ةا ر ددا ملسجااددل اجددزاء امليتددة مددف      

إذا ثبت أنط املتملارف كونها مادطًة سائلًة أو شبل سدائلة ال اقبدل ال سدل  هد      الرطوبة إاّل 
 اكومٌة بالطهارة.

جيدل مدف الرطوبدة    ( :  طهر امليت املسلم بت سيلل ل  س  تدن ا مدا  س   151) مسألة  
( وجوا غسل ما امليت مبسجاال بملد برده وجبل امتدام ا سديلل ل   54)م يف   وجد اقدط

 جاة ب ري رطوبة.وان كانت املس
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( الدم: ا ارو من ااِلنسان ومدن كدل حيدوان لدل نصدا سدائلة ل و سدتثنه مدن         5) 
ذلك الدم املتخلف يف احليوان املذكه بالذبح أو النحدر ل  اندل اكدوم بالطهدارة بشدر       

 لزومًا د. األحو ان  كون احليوان ماكول اللحم  له د 
يض طا ر ل وأما دم المللقدة املسدتحيلة   ون يف صصار الب( : الدم املتّك 152) مسألة  

 لزومًا د. األحو من النطصة  ن ا  له د 
 ( الكلب وا نز ر الرب ان جبميف اجزائهما.7د  6) 
( الكا ر: و و من    نتحدل د ندًا ل أو انتحدل د ندًا غدري االسدسم ل أو انتحدل        1) 

 انكدار الرسدالة   االسسم وجحد ما  مللم انل من الد ن ااِلسسم  ميث رجف جحده إىل
يف بملض مدا  ( صله اهلل  ليل و،لل وسلم )ولو يف اجلملة ل بان  رجف إىل اكذ ب النك 

بل ل  ن اهلل املاىل يف الملقائد د كاململاد د أو يف غري ا كاألحكدام الصر يدة مثدل الصدرائض       
ومودة ذن القربه ل وأما إذا    رجف جحده إىل ذلك بان كان بسبب بملده  دن البيئدة   

 حيكم بكصره. سسمية وجهلل باحكام  ذا الد ن  ساال
 وأما الصرق ال الة املنتحلة لسسسم  تختلف احلال  يهم: 
) منهم( ال سة: و م  له طوائدف خمتلصدة الملقائدد ل  مدن كدان مدنهم  دذ ب يف         

 وه إىل حد  نطبق  ليل التملر ف املتقدم للكا ر حكم بن استل دون غريه.غّل
وال  ( لدديهم السددسم )و ددم اململلنددون بملددداوة أ ددل البيددت    و)مددنهم( النواصددب:  

 اشكال يف جناستهم.
هم ي لد )و)منهم( ا وارو: و م  له جسما  صيهم من  مللن ب  ل أل ل البيت  

 ينددرو يف النواصدب ل و دديهم مدن ال  كدون كدذلك وان  دددط مدنهم د الابا ددل          (السدسم 
  ر الكتاب  واملراد. قههم د  س حيكم بن استل ل  ذا كلل يف غري الكا

( جناسدتل ولكدن ال  بملدد    موان اهلل  لديه وأمطا الكتاب :  املشهور با الصقهاء )رضد  
احلكم بطهارال وإن كان د االحتيا  حسنًا د وأما املراد  يلحقل حكم الطائصدة الديت حلدق      

 بها.
( : ال  رق يف جناسة الكدا ر والكلدب وا نز در بدا احلد  وامليدت ل        153) مسألة  

 وال با ما حتلل احلياة من اجزائل وغريه.
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خذ من الملودري الملدنك ل وأمدا غدريه مدن املسدكر       ( ا مر: واملراد بل املسكر املتط9) 
والكحول املائف باالصالة د ومنل االسرباو جبميدف انوا دل د  محكدوم بالطهدارة وان كدان        

 ر ا ة االحتيا  أوىل.
ب ليانل بنصسل أو بالنار أو ب دري ذلدك ل    ( : الملوري الملنك: ال  ن ا 154) مسألة  

ولكنل حيرم شربل ما    ذ ب ثلثاه بالنار أو ب ري ا ل  اذا ذ دب ثلثداه صدار حدساًل إذا     
ل صسل د واال  س حيدل اال بالتخليدل     حيرز صريورال مسكرًا د كما اد    يما إذا غله بن

ن ل وال بدأس بوضدملهما يف   وأما  وري التمر ل أو الزبيدب  دس  دن ا وال حيدرم بال ليدا     
 املطبوخا  مثل املرق واحملش  ل والطبي  وغري ا.

( : الدن الدسم ال بأس بان جيملدل  يدل الملندب للتخليدل إذا    مللدم       155) مسألة 
اسكاره بملد ال ليان ل أو  لم وكانت الدسومة خصيصة ال املد  ر ًا من األجسام ل وأمطا 

بهددا ل  الرددا ر انددل  بقدده  لدده جناسددتل ل وال  إذا  لددم اسددكاره وكانددت الدسددومة مملتدددًا
  طهر بالتخليل.

خذ من الشملري غالبدًا وال  رهدر   َتاع د و و جسم من الشراا  ُ َق( : الُص 156) مسألة  
 لزومًا ان  ملامل مملل مملاملة الن ا. األحو اسكاره د حيرم شربل بس اشكال و

 األحدو  اجلدّسل  لده د     (  رق اإلبدل اجلّسلدة ل وكدذلك غري دا مدن احليدوان      11) 
 وجوبًا د.

( :  رق اجلنب مدن احلدرام طدا ر وادوز الودسة  يدل ل وان كدان د          157) مسألة  
د االجتنداا  ندل  يمدا إذا كدان التحدر م ثابتدًا ملوجدب اجلنابدة بملنواندل ل            األوىل األحو 

يف  كالزنا واللوا  ل وو ء احلائض ل دون ما اذا كاندت حرمتدل لملندوان ،خدر كاال طدار     
شهر رم ان ل ولو اجندب بداحلرام مدف اجلهدل باحلرمدة أو ال صلدة  نهدا  دس اشدكال يف          

 طهارة  رجل ويف جواز الوسة  يل.
( :  ددن ا املسجدد  للددن ا مددف الرطوبددة املسددر ة يف احددد ما ل        151) مسددألة  

وكذلك املسج  للمتن ا مبسجاة الن ا ل بل وكذا املسج  للمتن ا مبسجاة املتدن ا  
 ص  ان سل نردر بدل مندف وان كدان      د الوسائ  بينل وبا  ا الن اسة وااّليما   اتملدط 

استحبابًا د مدثًس إذا الجدت اليدد اليمنده البدول  هد  اتدن ا ل  داذا الجتهدا            األحو  و د  
اليددد اليسددرجمل مددف الرطوبددة حيكددم بن اسددتها أ  ددًا ل وكددذا إذا الجددت اليددد اليسددرجمل مددف 
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،خدر مدف    ئًان استل ل ولكدن إذا الجده الثدوا شدي    وا  انل حيكم بالرطوبة شيئًا ،خر كالث
 الرطوبة سواء كان مائملًا أم غريه  احلكم بن استل ال اشكال بل منف.
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 ) ما اثبت بل الطهارة أو الن اسة (
يف جناستل مف المللم بطهارال سابقًا  هو طدا ر ل وكدذلك  يمدا إذا       كل ما شّك 

جيددب الصحددص  مددا شددك يف طهاراددل وجناسددتل وان كددان     امللددم حالتددل السددابقة ل وال  
الصحص   حيتج إىل مؤنة ل وأما إذا شدك يف طهارادل بملدد المللدم بن اسدتل سدابقًا  هدو        

 اكوم بالن اسة.
ل نان احلاصل من املناشئ الملقسئيدة ل وباالطمي واثبت الن اسة بالمللم الوجدان   

صدا السدبب ل وباخبدار ذن اليدد ل     وبالبينة الملادلة ل بشدر  ان  كدون مدورد الشدهادة ن    
ويف ثبواهددا باخبددار الملدددل الواحدددد   ددًس  ددن مطلددق الثقدددة اشددكال مددا    وجدددب         

نان ل وال اثبت الن اسدة بدالرن ل واثبدت الطهدارة مبدا اثبدت بدل الن اسدة ل نملدم          ئاالطم
  ملترب يف ثبواها باخبار ذن اليد ان ال  كون متهمًا.
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 ) املطهطرا  (
 إثنا  شر:را  أ م املطهط 
اطددسق املدداء  ليددل مددن دون اضددا تل إىل  )األوطل( املدداء املطلددق: و ددو الددذن  وددحط 

ش ء ل و و  له أجسدام: اجلدارن ل مداء املطدر ل مداء البئدر ل الراكدد الكدثري )الكدر ومدا           
 زاد( ل الراكد القليل )ما دون الكر(.

اء  ليدل مدن دون   ( : املاء امل اف : د و و الدذن ال  ودح اطدسق املد      159) مسألة  
ثدًا ل  َبثًا وال َخَدإضا ة ل كماء الملنب ل وماء الرمان ل وماء الورد وهو ذلك د ال  ر ف حَ 

و تن ا مبسجاة الن اسة وال اثر لكر تل يف  اصميتل ل و ستثنه من ذلدك مدا إذا جدرجمل    
مددن الملددال  إىل السددا ل ل أو مددن السددا ل إىل الملددال  بددد ف ل  صدد  مثددل ذلددك  ددن ا    

ما يف االبر ق من ماء الدورد  لده  دد كدا ر      ر املسج  للن ا  ق  ل مثًس إذا صبطاملقدا
 اكوم بالن اسة    تن ا ما يف االبر ق وان كان متوًس مبا يف  ده.

إذا  ( : املدداء اجلددارن: ال  ددن ا مبسجدداة الددن ا وان كددان جلدديًس االّ  161) مسددألة  
ل والملربة بالت ري باوصاف الن ا وال بأس ر احد اوصا ل )اللون والطملم والر ح( ا يط

ر باوصاف املتن ا ل و ملترب يف صدق  نوان )اجلارن( وجود مدادة طبيمليدة لدل ل    بالت يط
واجلر ان ولو بملسو ل والدوام ولو يف اجلملة ل وال  ملتدرب  يدل ااودالل باملدادة مبملنده اندل       

مدا لدو كاندت املدادة مدن      االنصودال الطبيملد  ل ك    كص  االستمداد الصملل  منها  دس   درط  
االنصودال الملارضد  كمدا لدو      ح واتقاطر  اندل  كصد  يف  اصدميتل. نملدم   درط      وق ارتشط

 طرأ مانف من النبف.
ر بالن اسدة  ملدًس د بااودالل باملداء      ( :  طهر املاء املتدن ا د غدري املت يطد     161) مسألة  

ل ومدداء البئدر واملطددر بشددر   ًا اجلدارن ل أو ب ددريه مددن امليداه اململتوددمة ل كاملدداء البداله كددرط   
لزومدًا د    األحو بل ل  ذا اذا    كن يف اناء وإاّل ان ا د  له   امتزاجل بل مبقدار مملتدط

بملد انصوال املاء اململتوم  نل ملا سيأا  من اندل  ملتدرب يف اطهدري االنداء غسدلل باملداء ثسثدًا        
 وجوبًا د. األحو وان كان مملتومًا  له د 
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ر مملتوم ال  ن ا مب رد مسجاة الن ا إذا نزل  ليل مدا    ( : املط 162)مسألة  
  ت ري احد اوصا ل د  له ما اقدم ،نصًا يف املاء اجلارن د وكدذا لدو ندزل اواًل  لده مدا  ملددط        

ًا لل  ر ًا د ولو ألجل الشدة والتتابف د كورق الشد ر وهدوه ل وأمدا إذا ندزل  لده مدا         نرط
 منل ثم وجف  له الن ا كان اكومًا بالن اسة.  ليل ل أو نزا ال  ملد نرًا  استقرط

( : ال  تن ا مداء البئدر مبسجداة الن اسدة وان كدان جلديًس ل نملدم إذا         163) مسألة  
ا ري احد اوصا ل املتقدمة حيكم بن استل و طهر بزوال ا ريه بنصسل بشدر  امتزاجدل مبدا    

 بل الت ري.لزومًا د أو بنزح مقدار  زول  األحو خيرو من املادة  له د 
( : املدداء الراكددد  ددن ا مبسجدداة الددن ا وكددذا املتددن ا د  لدده           164) مسددألة  

( د إذا كددان دون الكددر ل اال ان  كددون جار ددًا  لدده      151التصودديل املتقدددم يف املسددألة ) 
الن ا من الملال  إىل السا ل ل أو من السا ل إىل الملال  بد ف ل  س  ن ا حينئدٍذ اال  

ا كما اقدم ،نصًا يف املاء امل داف ل وأمدا إذا كدان كدرًا  مدا زاد  هدو       املقدار املسج  للن 
ال  ن ا مبسجاة الن ا   ًس  ن املتن ا إاّل إذا ا ري احد اوصدا ل د  لده مدا اقددم د       

( وان اهلل  لدديهمويف مقدددار الكددر مسددب احل ددم أجددوال: واملشددهور بددا الصقهدداء )رضدد 
اسدتحبابًا د وان    األحدو  ًا إاّل مثدن شدرب و دو د     ا تبار ان  بله مكملبل ثسثة وأربملدا شدرب  

لدرتًا اقر بدًا( ل وأمدا اقدد ره      314كان  كص  بلوغل ستة وثسثا شدربًا )و دو مدا  ملدادل     
 مسب الوزن  س خيلو  ن اشكال.

( :  ملتدرب يف الدتطهري باملداء القليدل د يف غدري املتدن ا ببدول الرضديف           165) مسدألة   
 دا ًا إىل اسدتيسء املداء  لده املتدن ا  لده هدو انحدل  يدل          الذن سيأا  بيان حكمل د م 

القذارة  ر ًا د حقيقة أو ا تبارًا د مروره  ليل وااوزه  نل  لده النحدو املتملدارف ل بدان       
ال  بقدده منددل  يددل اال مددا  ملدددط مددن اوابددف امل سددول ل و ددذا مددا  ملددرب  نددل بلددزوم انصوددال    

نا  نصذ  يل املاء بوصف االطدسق  سُبددط    ال سالة ل  اذا كان باطن الش ء متن سًا وكان
يف اطهريه من اخراو ال سالة منل بال     ليل بملور ل أو غمز أو هو ما ل أو بسبب 

 .ادا ف املاء أو اوال  الوبط
ل نملددم جناسددتها يف  ( : ال سددالة بدداململنه املتقدددم اكومددة بالن اسددة    166) مسددألة  

ء مدا اتملقبهدا طهدارة احملددل أو ال د مبنيدة  لدده       ال سدلة غدري املز لدة لملددا الن اسدة د سددوا      
   األحتيا  اللزوم .
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( : غسالة االستن اء اكومة مكم سائر ال ساال  ولكن ال جيدب   167) مسألة  
 االجتناا  ن مسجيها اال يف صور:

 ( أن اتميز  يها  ا الن اسة.1) 
 ( أن ات ري باحد اوصاف الن اسة )اللون والطملم والر ح(.2) 
 ( أن اتملدجمل الن اسة من املخرو  له هو ال  ودق مملها االستن اء.3) 
 ( أن اويبها جناسة اخرجمل من الداخل أو ا ارو.4)
ان سدت بدل    ( :  تلدف كيصيدة الدتطهري بداختسف املتن سدا  ل ومدا       161) مسألة  

 واملياه و ذا اصويلل:
ُبدط مدن   ارن مرة ل والد اللباس أو البدن املتن ا بالبول  طهر ب سلل يف املاء اجل  1 

مدا اذا غسدل مبداء     -لزومدًا   األحدو   لده   -ومثلدل   لباملاء القليلإذا ُغسل غسلل مراا 
و ملترب يف ال سل باملاء القليل انصوال ال سالة  نل كما مر يف املسدألة  ل الكر او مباء املطر

(165.) 
مدرا  ل سدواء يف    د األوان  املتن سة با مر الُبدط يف طهاراها من ال سدل ثدس     2 

 ان ا سل سبملًا. األوىلذلك املاء القليل وغريه ل و
د  كصد  يف طهدارة املتدن ا ببدول الودك أو الودبية د مدا دام رضديملًا    ت دذ             3 

بالطملام د صب املاء  ليل وإن كان جليًس مدرة واحددة مبقددار حيدي  بدل ل وال حاجدة مملدل         
 ن ا لباسًا أو هوه.إىل الملور ل أو ما مكمل  يما إذا كان املت

د االناء املتن ا بولوغ الكلدب   سدل ثسثدًا أوال دن بدالرتاا وغسدلتان بملدد ا          4 
باملاء ل واملقوود بولوغ الكلب شربل املاء ل أو أن ما ف ،خر بطدرف لسدانل ل وإذا لطدف    

وجوبدًا د يف مطلدق مباشدرال      األحدو  االناء كان ذلك مكم الولوغ يف كيصيدة الدتطهري د و   
اللسان ل أو وجوع لملابل أو شدملره ل أو  رجدل ل ال سدل بدالرتاا مدرة وباملداء ثدس          ب ري

 مرا .
د االناء املتن ا بولوغ ا نز ر ل أو مبو  اجلرذ  يل الُبددط يف طهارادل مدن غسدلل       5 

 سبف مرا  ل من غري  رق با املاء القليل وغريه.
ل أو ا نز ر ومو  اجلدرذ   د إذا ان ا داخل االناء د ب ري ا مر وولوغ الكلب   6 

 يل من الن اسا  د وجب يف اطهريه باملاء القليل غسلل ثدس  مدرا  ل و كدذا اطهدريه      
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لزومددًا د وجيددرن  ددذا احلكددم  يمددا إذا     األحددو باجلددارن ل أو الكددر ل أو املطددر د  لدده    
ان ا االناء مبسجاة املتن ا أ  ًا ل و دخل يف ذلدك مدا إذا ادن ا بداملتن ا بدا مر      

 بولوغ الكلب ل أو ا نز ر أو مو  اجلرذ. أو
د  كص  يف طهارة املتن ا د غدري مدا اقددم د ان   سدل باملداء مدرة واحددة ل وان            7 

اسدتحبابًا د ال سدل مدراا ل والُبددط يف طهدارة اللبداس وهدوه مدن           األحدو  كان جلديًس د و  
 .(165انصوال ال سالة  ند ال سل باملاء القليل كما مر يف املسألة )

( : املاء القليدل املتودل بدالكر د وان كدان االاودال بوسداطة انبدوا          169) مسألة  
وهوه د جيرن  ليل حكم الكر  س  نصملل مبسجاة الن اسة ل و قدوم مقدام الكدر يف اطهدري      
املتن ا بل ل وأما الراكد املتول باجلارن  س  كون لدل حكدم اجلدارن يف  ددم انصملالدل      

 ا ل  داحلوض املتودل بدالنهر بسداجية  دن ا باملسجداة إذا كدان        باملسجاة الن ا واملتدن 
 ادموع أجل من الكر.

( : إذا اددن ا اللبدداس املوددبوغ ل   سددل كمددا   سددل غددريه  يطهددر    171) مسددألة  
بال سل باملاء الكثري إذا بق  املاء  له اطسجل إىل ان  نصدذ إىل مجيدف اجزائدل و سدتول      

جددل إىل ان  ددتم  وددره أو مددا  كددان املدداء باجيددًا  لدده اطس  ليهددا ل بددل بالقليددل أ  ددًا إذا  
ل وال  نايف يف الصرضا الت ري بوصدف املتدن ا مدا    وجدب االضدا ة ل سدواء       مكمل

 أكان الت ري جبل النصوذ أو الملور أو بملد ما.
( : مددا  نصددذ املدداء  يددل بوصددف االطددسق ولكددن ال خيددرو  ددن باطنددل   171) مسددألة  

ب والكددوز وهو مددا د  كصدد  يف طهددارة ا ماجددل ان وصددلت       بالملوددر وشددبهل د كاحلدد    
الن اسدة اليهددا ان   سددل باملدداء الكددثري و وددل املدداء إىل مددا وصددلت اليددل الن اسددة ل وال  
حاجددة إىل ان جيصددف أواًل ثددم  وضددف يف الكددر ل أو اجلددارن ل وأمددا اطهددري باطنددل باملدداء   

 لزومًا د . األحو القليل   ري نكن  له د 
( : ما ال  نصذ  يدل املداء بوصدف االطدسق مثدل الودابون والطدا ال         172) مسألة  

 ميكن اطهري باطنل ان وصلت الن اسة اليل ل الباملاء الكثري والالقليل وان جصف أواًل.
األرض ل و   اطهر باطن القددم والنملدل باملشد   ليهدا      )الثان  من املطهرا (: 

ا ل ولو زالت الن اسة جبل ذلدك  صد    أو املسح بها ل بشر  ان ازول  ا الن اسة بهم
كصا ة اطهري موضملها باملسح بهدا أو املشد   ليهدا اشدكال ل و ملتدرب يف األرض الطهدارة       
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االجتوار  له الن اسة احلادثة من املش   له األرض الن سدةل   األحو واجلصاف ل و
أو الوجددوف  ليهددا وهددوه ل وال  ددرق يف األرض بددا الددرتاا والرمددل واحل ددر ل بددل       

لردددا ر كصا دددة املصروشدددة بدددايفجر ل أو اجلدددص ل أو الندددورة أو السدددمنت ل وال اكصددد   ا
 لزومًا د. األحو املصروشة بالقري وهوه  له د 

األرض ومددا  سددتقر  ليهددا مددن الشددما: و دد  اطهددر  )الثالددث مددن املطهددرا (: 
ل ويف احلداق مدا  تودل بهدا مدن األبدواا واألخشداا واألواداد واألشد ار ل ومدا           البناء

يها من األوراق والثمدار وا  دروا  والنباادا  اشدكال ل نملدم ال  بملدد االحلداق يف         ل
احلوددر والبددوارن سددوجمل ا يددو  الدديت اشددتمل  ليهددا ل و ملتددرب يف الددتطهري بالشددما د     
م ا ًا إىل زوال  ا الن اسة وإىل رطوبة املوضف رطوبة مسر ة د اجلصداف املسدتند إىل    

 يف اجلملة كالر ح.االشراق  ر ًا وان شاركها غري ا 
االستحالة ل و د  ابددل شد ء إىل شد ء ،خدر خيالصدل يف        )الرابف من املطهرا (: 

الوورة النو ية  ر ًا ل وال اثر لتبدل االسم والوصة   ًس  ن اصرق األجدزاء ل  يطهدر   
مددا احالتددل النددار رمددادًا أو دخانددًا ل سددواء كددان جنسددًا كالملددذرة أو متن سددًا كا شددبة         

كددذا مددا صددريال  حمددًا إذا    بددق  يددل شدد ء مددن مقومددا  حقيقتددل السددابقة  ل وتن سددةامل
 وخواصل من النبااية والش ر ة وهو ما.

 األحدو  وأما ما احالتل النار خز ًا ل أو ،جرًا أو جوًا أو ندورة ل  صيدل اشدكال د و     
لزومًا د  دم طهارال ل وأما نرد اصرق اجزاء الن ا أو املتن ا بدالتبخري  دس  وجدب     
احلكم بطهارة املائف املوملد  يكون جنسدًا ومن سدًا ل نملدم ال  دن ا  ار مدا مدا  سجيدل        

 من البدن والثوا وغري ما.
االنقدسا: وخيدتص اطهدريه مبدورد واحدد و دو مدا إذا         )ا اما من املطهدرا (:  

انقلب ا مر خدًس ل سدواء أكدان االنقدسا بملدسو أم كدان ب دريه ل و لحدق بدل يف ذلدك           
 ملنك إذا انقلب خًس  انل حيكم بطهارال لو جلنا بن استل بال ليان.الملوري ال

)السدددادس مدددن املطهدددرا ( : االنتقدددال : وخيدددتص اطهدددريه بانتقدددال دم االنسدددان   
واحليددوان إىل جددوف مددا ال دم لددل  ر ددًا مددن احلشددرا  ل كددالبق والقمددل والربغددو  ل    

املنتقل اليدل ميدث  كدون     و ملترب  يل ان  كون  له وجل  ستقر الن ا املنتقل يف جوف
يف مملرض صريورال جزءًا من جسمل ل وأما اذا    ملد كذلك ل أو شك  يدل   حيكدم   
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بطهارال وذلدك كالددم الدذن ميوطدل المللدق مدن االنسدان  لده النحدو املتملدارف يف مقدام            
د االجتنداا  مدا ميودل البدق أو هدوه        األوىل األحدو  اململاجلة  انل ال  طهدر باالنتقدال د و   

 مول. حا
ااِلسسم:  انل مطهدر لبددن الكدا ر مدن الن اسدة الناشدئة        )السابف من املطهرا (: 

مدن كصددره ل وأمددا الن اسددة الملرضددية د كمددا اذا الجده بدنددل البددول مددثًس د  هدد  ال اددزول        
باالسسم ل بل البد من ازالتها ب سل البدن ل وال  رق يف طهارة بدن الكدا ر باالسدسم   

 غريه ل  اذا ااا املراد ولو كان  طر ًا حيكم بطهارال.با الكا ر االصل  و
 )الثامن من املطهرا ( التبملية: و   يف  دة موارد: 
( اذا اسلم الكا ر  تبملل ولده الو ري يف الطهارة بشر  كونل اكومًا بالن اسدة  1) 

سدسم د   ابملًا د ال بها اصالة وال بالطهارة كذلك ل كما لو كدان نيدزًا واختدار الكصدر أو اال     
وكددذلك احلددال  يمددا اذا اسددلم اجلددد أو اجلدددة أو األم ل وال  بملددد اختوددا  طهددارة      
الو ري بالتبملية مبا اذا كان مف من اسلم ل بان  كون حتدت كصالتدل أو ر ا تدل ل بدل وان     

 ال  كون مملل كا ر اجرا منل اليل.
ذا    كدن مملدل   سر املسلم ولد الكا ر غري الباله  هدو  تبملدل يف الطهدارة ا   ُأ( اذا 2) 

 أبوه أو جده ل واحلكم بالطهارة د  نا أ  ًا د مشرو  مبا اقدم يف سابقل.
( اذا انقلب ا مر خًس  تبملدل يف الطهدارة االنداء الدذن حدد   يدل االنقدسا ل        3) 

 بشر  ان ال  كون االناء متن سًا بن اسة اخرجمل.
الديت   سدل  ليهدا ل    ( اذا غسل امليت اتبملل يف الطهدارة  دد ال اسدل ل والسددة     4) 

والثياا اليت   سل  يها ل وا رجة اليت  سدرت بهدا  ورادل ل وأمدا لبداس ال اسدل وبدندل        
 وسائر ،ال  الت سيل  احلكم بطهاراها ابملًا للميت ال اشكال.

( : اذا ا ري ماء البئر مبسجاة الن اسة  قد مر انل  طهدر بدزوال ا دريه     173) مسألة  
وان اهلل أو بندزح مقددار مندل ل وجدد ذكدر بملدض الصقهداء )رضد        بنصسل بشر  االمتدزاو ل  

( انددل اذا نددزح حتدده زال ا ددريه اتبملددل يف الطهددارة اطددراف البئددر والدددلو واحلبددل     لدديهم
لزومدًا د  ددم     األحو وثياا النازح ل اذا اصابها ش ء من املاء املت ري ولكنل مشكل د و 

 ابمليتها يف الطهارة.
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املسدلم البداله ل أو املميدز ل  داذا ادن ا بدندل أو        غيداا  )التاسف من املطهرا (: 
لباسل وهو ذلك نا يف حيازال ثم غاا حيكم بطهارة ذلك املتن ا إذا احتمدل اطهدريه   

ن اسددة كددبملض ا ددراد احلددائض   احتمددااًل  قسئيددًا وان  لددم انددل ال  بددال  بالطهددارة وال   
حيازادل املتدن ا  املدًا     ل وال  شرت  يف احلكدم بالطهدارة لل يبدة ان  كدون مدن يف     املتهمة

بن استل ل وال ان  ستململل  يما  و مشرو  بالطهارة ل كأن  ول  يف لباسل الذن كدان  
متن سًا بل حيكم بالطهارة مب رد احتمال التطهري كما سبق ل ويف حكم ال ياا الملمه 
والرلمة ل  داذا ادن ا بددن املسدلم ل أو ثوبدل و   در اطهدريه لملمده ل أو ةلمدة حيكدم           

 رال بالشر  املتقدم.بطها
زوال  دددا الن اسدددة: واتحقدددق الطهدددارة بدددذلك يف  )الملاشدددر مدددن املطهدددرا (: 

طن األنددف واألذن والملددا وهددو موضددملا: األوطل د بددواطن االنسددان غددري احمل ددة كبددا    
ل  دداذا اصدداا داخددل الصددم مددثًس جناسددة خارجيددة طهددر بددزوال  ينهددا ولددو كانددت    ذلددك

   دن ا بهدا اصدًس ل وأمدا البدواطن احمل دة لسنسدان ل        الن اسة داخلية د كدم الّلثدة د    
ل ت خارجية ل الثدان  د بددن احليدوان    وكذا احليوان  س اتن ا مبسجاة الن اسة وان كان

  اذا اصابتل جناسة خارجية أو داخلية  انل  طهر بزوال  ينها.
 ( : مطبق الشصتا من الباطن وكذا مطبق اجلصنا. 174) مسألة  
( : املسج  للن ا يف البواطن احمل ة لإلنسان أو احليوان ال حيكدم   175) مسألة  

بن استل اذا خرو و و غري ملوط  بل ل  النواة أو الدود ل أو ماء االحتقان ا دارو مدن   
اإلنسددان كددل ذلددك ال حيكددم بن اسددتل اذا    كددن ملوثددًا بددالن ا ل ومددن  ددذا القبيددل  

من بدن اإلنسان و   غري ملوثة بالددم ل وأمدا   االبرة املستململة يف التزر ق اذا خرجت 
املسج  للن ا يف باطن الصم وهوه من البواطن غري احمل ة  سُبدط مدن اطهدريه  يمدا اذا    

 كان املسجه واملسجه خارجيا ل كاألسنان الونا ية اذا الجت الطملام املتن ا.
ول اللحدم إذا  (: استرباء احليوان ل  كل حيوان مدأك )احلادن  شر من املطهرا  

صدار جدساًل د أن املددوَّد أكدل  ددذرة االنسدان د حيدرم اكددل حلمدل ولبنددل ل  يدن ا بولددل             
ومد و ل وكذا  رجل كما اقدم ل وحيكم بطهارة اجلميف بملدد االسدترباء ل و دو ان ميندف     

 األحددو احليدوان  ددن اكددل الن اسددة ملدددة خيدرو بملددد ا  ددن صدددق اجلددّسل  ليددل ل د و     
را دده يف االسددترباء م دد  املدددة اململينددة هلددا يف بملددض األخبددار ل د مددف ذلددك ان     األوىل
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و   للدجاجة ثسثة أ ام ل وللبطة  سة ل ولل نم  شرة ل وللبقرة  شدرون ل وللدبملري   
 اربملون  ومًا.

خروو الدم  ند اذكية احليوان ل  انل بذلك حيكدم   )الثان   شر من املطهرا (: 
لزومدًا د اختودا  ذلدك بداحليوان املدأكول         األحدو بطهارة ما  تخلف منل يف جو ل د و 

 (.69اللحم كما مر بيان ذلك يف الوصحة )
 



 

 الوسة ( احكام) 
 سدة   (  ل اهلل  رجدل الشدر ف  )الولوا  الواجبة يف زمان غيبة امام الملور  
 انواع:
 ( الولوا  اليومية واندرو  يها صسة اجلمملة كما سيأا .1) 
 ( صسة ايف ا .2) 
 الطواف الواجب. ( صسة3) 
 ( الوسة الواجبة باالجارة والنذر ل والملهد واليما وهو ذلك.4) 
 .( الوسة  له امليت5) 
وجوبدًا د ان  ق ديها     األحدو  وا اف إىل  ذه: الوسة الصائتة  دن الوالدد  دان د      

 ل. نل ولده األكرب  له اصويل  أا  يف اّل
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 ) صسة اجلمملة (
 األوىل صد    ل بتان  لقيهما اإلمدام ملتان كوسة الوبح ل واب جبلها خطو   رك 

منهمددا  قددوم وحيمددد اهلل و ددث   ليددل و وصدد  بتقددوجمل اهلل ل و قددرأ سددورة جوددرية مددن     
الكتاا الملز ز ثم جيلا جليًس ل ويف الثانية  قوم وحيمدد اهلل و دث   ليدل و ودل   لده      

اسدتحبابًا د أن   دم إىل     األحدو  سدلما د و  و لده أئمدة امل   (صله اهلل  ليل و،لدل )امد 
 ذلك االست صار للمؤمنا واملؤمنا .

لزومددًا د إايددان احلمددد والوددسة مددن ا طبددة بالل ددة      األحددو ( : د    176) مسددألة  
الملربية ل وأما غري ما مدن أجزائهدا كالثنداء  لده اهلل والوصدية بدالتقوجمل  ي دوز إايانهدا         

لزومًا د  يما إذا كان أكثر احل ور غري  دار ا بالل دة      األحوب ري الملربية أ  ًا ل بل د  
 الملربية أن اكون الوصية بتقوجمل اهلل املاىل بالل ة اليت  صهمونها.

( : صددسة اجلمملددة واجبددة  دديريًا ل ومملندده ذلددك ان املكلددف  ددوم      177) مسددألة  
ايدة ل  اجلمملة خمري با االايان بودسة اجلمملدة  لده النحدو الدذن اتدو ر  يدل شدروطها ايف        

وبددا االايددان بوددسة الرهددر ولكددن اإلايددان باجلمملددة أ  ددل ل  ددإذا أادده بهددا بشددروطها   
 أجزأ   ن الرهر.

 ( : املترب يف صحة صسة اجلمملة اجلما ة ل  ساوح  رادجمل. 171) مسألة  
( :  شرت  يف مجا ة اجلمملة  دد خا  و و  سدة نصدر أحدد م     179) مسألة  

   كددن ادتمملددون  سددة نصددر مددن املسددلما أحددد م   االمددام ل  ددس اوددح اجلمملددة مددا  
 اإلمام.
( :  شرت  يف صحة صسة اجلمملة است ما ها لألمور ايفاية اململتدربة   111) مسألة  

يف صسة اجلما ة ل ومنها ان  كون اإلمام جامملًا لشرو  اإلمامة من الملدالة وغري دا ل  
  س اوح اجلمملة إذا    كن االمام جامملًا للشرو .

( : املتددرب يف صددحة اجلمملددة يف بلددد أن ال اكددون املسددا ة بينهددا وبددا    111) مسددألة  
كم اقر بًا ( ل  لو اجيمت مجملة اخرجمل  يمدا دون    5      مجملة اخرجمل اجل من  رس  )

 رسدد  بطلتددا مجيملددًا إن كانتددا مقرتنددتا زمانددًا ل وأمددا إذا كانددت أحدددا ما سددابقة  لدده   
 حت السابقة دون السحقة.ااُلخرجمل ولو بتكبرية االحرام ص
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( : اجامة اجلمملة إمنا اكون مانملة  ن مجملدة اخدرجمل يف الدك املسدا ة      112) مسألة  
 إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائ  ل وأما إذا   اكن واجدة هلا  س متنف  ن ذلك.

( : إذا اجيمت اجلمملة يف بلد واجدة للشرائ   دإن كدان مدن اجامهدا      113) مسألة  
أو من ميثلل وجب احل ور  يهدا املييندًا ل وان كدان غدريه   جيدب       (يل السسم ل)االمام 

 احل ور ل بل جيوز االايان بوسة الرهر ولو يف اول وجتها.
( : ال جيددب احل ددور  لدده املددرأة وال  لدده املسددا ر د وإن كانددت          114) مسددألة  

  الكدبري ل وال  وةيصتل االمتدام د وال  لده املدر ض ل وال  لده األ مده ل وال  لده الشدي        
كدم اقر بدًا( وال  لده مدن كدان       11 له من كان بيندل وبدا اجلمملدة اكثدر مدن  رسدخا )      

احل ور  ليل حرجيًا ملطر ل أو برد شد د ل أو هو ما ل  هؤالء مجيملًا ال جيدب  لديهم   
احل ددور يف صددسة اجلمملددة حتدده يف  ددرض وجوبهددا امليينددًا الددذن اقدددم بيانددل يف املسددألة  

 السابقة.
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 النوا ل اليومية () 
 ستحب التنصل يف اليوم والليلة بأربف وثسثا ركملة: مثدان ركملدا  لودسة الرهدر      

جبلددها ل ومثددان ركملددا  لوددسة الملوددر كددذلك ل وأربددف ركملددا  بملددد صددسة امل ددرا ل    
وركملتان بملد صسة الملشاء من جلدوس وحتسدبان بركملدة ل ومثدان ركملدا  نا لدة الليدل د         

يدان بهدا بملدد منتودف الليدل واأل  دل اداؤ دا جر بدًا مدن الص در           د االا  األوىل األحو و
الوادق ل وركملتا الشصف بملد صسة الليل ل وركملة الوار بملدد الشدصف ل وركملتدان نا لدة     
الص ر جبل  ر  تل ل وال  بملد ان  كون مبدأ وجتها مبدأ وجت صسة الليدل د بملدد م د      

 بيل طلوع الشما.مقدار  تمكن املكلف من االايان بها د وميتد إىل ج
( : النوا دل ركملتدان ركملتدان د إاّل صدسة الدوار  إنهدا ركملدة واحددة           115) مسدألة   

وجيوز االايان بها متولة بالشصف أ  ًا د و ستحب  يها القنو  ولكن  ؤاه بل يف صدسة   
الشصف رجاًء ل وجيوز االكتصاء  يها بقراءة احلمد مدن دون سدورة ل كمدا جيدوز االكتصداء      

ا ها دون بملض ل بل جيوز االجتوار يف نوا ل الليل  له الشدصف والدوار بدل    ببملض انو
 لدده الددوار خاصددة ل ويف نا لددة الملوددر  لدده أربددف ركملددا  بددل ركملددتا ل وإذا ار ددد      

لزومًا د االايان بل بقود القربة املطلقدة حتده يف     األحو التبمليض يف غري  ذه املوارد د   
 .االجتوار يف نا لة امل را  له ركملتا

ال إلدَل إاّل اهلُل احَللديُم الَكدر م ل    »أن  قنت يف صسة الوار بالد اء ايفاد :   األوىلو 
ال إلددل إاّل اهلُل المَللدد ط المَلردديم ل ُسددْبحاَن اهلِل َراِّ السددمواِ  الَسددْبف ل َوراط ااَلرضددَا       

الملدداَلما ل  السددبف ل َومددا  دديهن ومددا َبْيددَنُهنط ل َوَراه المَلددرش المَلردديم ل واحَلمددُد هلِل َراِّ  
وصددّله اهلل  لددده امطدددد و،لدددل الطدددا ر ن ل وان  دددد و ألربملدددا مؤمندددًا ل وان  قدددول:  

 دذا َمقداُم الملاِئدِذ ِبدَك ِمدَن      ))َأْسَتْ ِصُر اهلَل َربط  َوَأادوُا إليدل سدبملا مدرة ل وأن  قدول:      »
 ثسمثائة مرة. ((الملصو))سبف مرا  ل وأن  قول:  ((النطار

  د يف السدصر د نوا دل الرهدر والملودر بدل والملشداء أ  دًا ل         ( : اسدق  116) مسألة  
 وال اسق  بقية النوا ل ل وجيوز أن  أا  بنا لة الملشاء رجاًء.

( : صسة ال صيلة ركملتان ما با  رض  امل درا والملشداء ل  قدرأ يف     117) مسألة  
نَّ أْن َلدْن َنقددِدَر َ ليدل ل    بملد سورة احلمد ) َوَذا النطوِن إْذ َذَ َب ُم اِضبًا َ َر األوىلالركملة 
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َ َنادجمل يف الرُّدُلماِ  َاْن ال إلَل إاّل أنت ُسْبحاَنك إنطد  ُكْندُت مدن الّرداِلما ل َ اْسدَتَ ْبنا َلدُل       
الركملدة الثانيدة بملدد سدورة احلمدد      َوَن طْيناُه ِمَن الَ دمط َوَكدَذِلَك ُنْن د  امُلدؤِمنا ( و قدرأ يف      

ال َ مْلَلُمهدا إاّل  دو ل َوَ مْلَلدُم َمدا يف الَبدرِّ والَبحدِر ل ومدا َاْسدُقُ  ِمدْن           َوِ ْنَدُه َمصداِاُح الَ يدبِ  )
  دداِبٍا إاّل يف ِكَتدداٍا  َوَرَجددٍة إاّل َ مْلَلُمهددا ل وال َحبطددٍة يف ُةُلمدداِ  ااَلرِض ل وال َرطدددٍب وال   

َ مْلَلُمهدا إاّل َأْندَت أْن    الّلُهمَّ إنط  َأْسَأُلَك ِبَمصاِاِح الَ يِب الديت ال  ))( ثم  قنت  يقول: ُمِبا
الّلهدم أندت َولد ط ِنمْلَمديت      ))و طلدب حاجتدل و قدول:     ((ُاول  َ له ُمحمد َو،ل ُمحمد 

والقاِدُر  له َطِلدَبيت َامْلَلدُم حداَجيت َ اسدألك مدق امدد و،لدل  ليدل و لديهم السدسم مّلدا            
 ت دزجمل  نهمدا    ج يتها ل   وجيوز أن  أا  بهدااا الدركملتا بقودد نا لدة امل درا أ  داً      

 مجيملًا.
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 ) مقدما  الوسة ( 
 مقدما  الوسة  ا: 

 د الوجت 1 
( : وجت صسة الرهر ن من زوال الشما إىل ال روا ل و دتص   111) مسألة  

صسة الرهر من أولل مبقدار أدائها ل كما  تص صسة الملور من ،خره مبقدار ادائهدا ل  
صها ل ولو صله الرهر جبل الزوال مملتقددًا  وال ازاحم كل منهما االَُخرجمل وجت اختوا

دخددول الوجددت ثددم  لددم بدخولددل و ددو يف الوددسة صددحت صددسال ل وجدداز لددل االايددان   
 استحبابًا د إمتامها وإ اداها. األحو بوسة الملور بملد ا وإن كان د 

( :  ملتددرب الرتايددب بددا الوددساا ل  ددس جيددوز اقددد م الملوددر  لدده   119) مسددألة  
نملم إذا صله الملور جبل ان  أا  بالرهر لنسيان وهوه صحت صدسال ل  الرهر  مدًا ل 

 ددإن التصددت يف اثندداء الوددسة  دددل بهددا إىل الرهددر وأف صددسال وإن التصددت بملددد الصددراغ   
 صحت  ورًا وأاه بالرهر بملد ا.

لزومًا د  دم ادأخري صدسة الرهدر ن إىل سدقو  جدر         األحو ( : د   191) مسألة  
ك يف سدقو  القدر  واحتمدال اختصائدل باألبنيدة وهو دا جيدوز        الشما ل نملم مف الشد 

 التأخري واالايان بهما جبل زوال احلمرة املشرجية.
( : وجت صسة الملشاء ن للمختار من أول امل را إىل نودف الليدل    191) مسألة  

امل ددرا مدن أولددل مبقدددار   )منتودف مددا بدا غددروا الشدما والص ددر( و ددتص صدسة     
الملشاء مدن ،خدره مبقددار أدائهدا نردري مدا اقددم يف الرهدر ن ل وأمدا           أدائها ل كما  تص

امل ددطر لنددوم أو نسدديان ل أو حدديض أو غري ددا  يمتددد وجتهمددا لددل إىل الص ددر ل و ددتص   
الملشاء من ،خره مبقدار أدائها ل و ملترب الرتايب بينهما ل ولكنل لو صله الملشاء جبدل أن  

رغ منهدا صدحت صدسال ل وأاده بودسة       ول  امل را لنسيان وهوه و   تذكر حته  د 
 امل را بملد ا ولو كان يف الوجت املختص بالملشاء.

( : ال جيدوز اقدد م صدسة امل درا  لده زوال احلمدرة املشدرجية  ندد          192) مسألة  
الشدددك يف سدددقو  جدددر  الشدددما واحتمدددال اسدددتتاره ماجدددب كاجلبدددال ل واألبنيدددة   
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ليدل حتده مدف المللدم بسدقو  القدر  ل       لزومًا د  دم اقددميها     األحو واألش ار بل د  
  دم اأخري ا  ن ذ اا الشصق و و احلمرة امل ربية. األوىلو

( : إذا دخل يف صسة الملشاء ل ثم اذكر انل    ولط امل درا  ددل    193) مسألة  
بها إىل صسة امل را إذا كان اذكره جبل ان  دخل يف ركوع الركملة الرابملدة ل وإذا كدان   

ال  شداًء و دأا  بملدد ا بودسة امل درا ل وجدد مدرط ،نصدًا حكدم          اذكره بملدده صدحت صدس   
 التذكر بملد الوسة.

( : إذا    وددل صددسة امل ددرا أو الملشدداء إختيددارًا حتدده انتوددف     194) مسددألة  
وجوبًا د ان  وليها جبل أن  طلف الص ر بقود ما يف الذمدة ل مدن دون     األحو الليل د   

جت  أا  بالملشاء ثدم  ق ديها بملدد ج داء امل درا د       نية األداء أو الق اء ل ومف ضيق الو
 احتياطًا وجوبيًا د.

( : وجددت صددسة الص ددر مددن الص ددر إىل طلددوع الشددما ل و ملددرف    195) مسددألة  
 الص ر با رتاض البياض يف ااُل ق املتزا د وضوحًا وجسًء و سمه بالص ر الوادق.

وم اجلمملدة ل ولدو     ( : وجت صسة اجلمملة أول الزوال  ر دًا مدن  د    196) مسألة 
  ولها يف  ذا الوجت لزمل االايان بوسة الرهر.

( :  ملترب يف جواز الدخول يف الوسة ان  ستيقن بددخول الوجدت ل    197) مسألة  
أو اقوم بل البينة ل وجيتزأ باالطمينان احلاصل من اذان الثقة الملدارف بالوجدت ل أو مدن    

وال  كتصدده بددالرن وان كددان للمكلددف مددانف اخبدداره أو مددن سددائر املناشددهء الملقسئيددة ل 
شخو   ن مملر دة الوجدت ل كدالملمه واحلدبا ل بدل وان كدان املدانف نو يدًا د كدال يم د           

لزومًا د  س بد يف احلالتا من اأخري الوسة إىل حا االطمينان لددخول    األحو  له د  
 الوجت.

ملددذكورة ثددم  ( : إذا صددله مملتقدددًا دخددول الوجددت بأحددد األمددور ا    191) مسددألة  
انكشف لل أنط الوسة وجملت بتمامهدا خدارو الوجدت بطلدت صدسال ل نملدم إذا  لدم أنط        
الوجددت جددد دخددل و ددو يف الوددسة صددحت صددسال ل وإذا صددله غددا ًس واددبا دخددول    

 الوجت يف األثناء   اوح ولزمل ا اداها.
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االايدان   ( : ال جيوز اأخري الودسة  دن وجتهدا اختيدارًا ل وال بدد مدن       199) مسألة  
جبميملها يف الوجتل ولكنل لو أخر دا  وديانًا أو نسديانًا حتده ضداق الوجدت ومتكدن مدن         

 االايان بها  يل ولو بركملة وجبت املبادرة إليها وكانت الوسة اداًء.
د االايددان     األوىل األحددو ( : جيددوز التنّصددل يف وجددت الصر  ددة د و      211) مسددألة  

 ومية السابقة  له الصر  ة.بالصر  ة أوطاًل يف غري النوا ل الي
 د القبلة وأحكامها 2 
واوابملهدا   ( : جيب استقبال القبلة مدف االمكدان يف مجيدف الصدرائض      211) مسألة  

مددن األجددزاء املنسددية ل وصددسة االحتيددا  ل دون سدد دا  السددهو ل وأمددا النوا ددل  ددس    
بداره  يهدا حدال    وجوبدًا د ا ت   األحدو   ملتدرب  يهدا االسدتقبال حدال املشد  أو الركدوا د و       

االستقرار ل والقبلة  د  املكدان الواجدف  يدل البيدت الشدر ف و تحقدق اسدتقبالل مبحداذاة          
  ينل مف التمكن من متييز ا ل واحملاذاة الملر ية  ند  دم التمكن من ذلك.

( : ما كان من الولوا  واجبة زمدان ح دور االمدام  ليدل السدسم       212) مسألة  
اسدتقبال القبلدة وان كاندت مسدتحبة  ملدًس ل وأمدا مدا  درض         كوسة المليد ن  ملتدرب  يهدا   

  ليل الوجوا بنذر وشبهل  س  ملترب  يل االستقبال حال املش  والركوا.
( : جيددب المللددم باسددتقبال القبلددة ل واقددوم البينددة مقامددل إذا كانددت     213) مسددألة  

سدتحدثة لتملديا   مستندة إىل املبادجملء احلسية أو ما مكمهدا ل كاال تمداد  لده ايفال  امل   
القبلة ل والرا ر ح يطة جول الثقة من أ دل ا دربة يف املديا القبلدة ل وان    صدد الردن       
حته مف التمكن من حتويل المللدم بهدا ل ومدف  ددم الدتمكن مدن حتوديل المللدم أو مدا          
مكمل جيب ان  بذل املكلف جهده يف مملر تها و ململ  لده مدا حيودل لدل مدن الردن ل       

 األحدو  أ  ًا جيزت التوجدل إىل مدا حيتمدل وجدود القبلدة  يدل د و        ومف  دم التمكن منل
 استحبابًا د ان  ول  إىل أربف جها .

( : إذا ثبددت لددل بوجددل شددر   ان القبلددة يف جهددة  وددله إليهددا ل ثددم  214) مسددألة  
إنكشف لل ا سف  ان كان اهرا ل  نها    بله حد اليما أو اليسار اوجدل إىل القبلدة   

 يما إذا كان االنكشاف اثناء الوسة ل وإذا كدان بملدد الصدراغ منهدا   ادب      وأف صسال 
ل ار أو كانت صدسال إىل دبدر القبلدة   اال ادة ل وأما إذا بله االهراف حد اليما أو اليس
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 ان كان االنكشداف جبدل م د  الوجدت أ اد دال وال جيدب الق داء إذا انكشدف احلدال          
 د.بًاالوجت وان كان د أحو  استحبا بملد م  

 د الطهارة يف الوسة 3 
( : املترب يف الوسة طهارة ةا ر البدن حته الرصر والشملر وطهدارة   215) مسألة  

اللباس ل نملم ال بأس بن اسة ما ال اتم  يل الودسة مدن اللبداس كالقلنسدوة ل والتكدة ل      
واجلورا ل بشر  أن ال  كون متخدذًا مدن امليتدة الن سدة ل والجندا الملدا ل كالكلدب        

وجوبًا د وال بأس ممل الن ا واملتن ا يف الوسة كان   دف مند لدل     األحو  له د  
 املتن ا يف جيبل.

( : ال بددأس بن اسددة البدددن أو اللبدداس مددن دم القددروح أو اجلددروح   216) مسددألة  
جبل الربء ل وال سيما إذا كان التطهري أو التبد ل حرجيًا نو ًا ل نملم  ملتدرب يف اجلدرح أن   

 ملتد بل ولل ثبا  واسدتقرار ل وأمدا اجلدروح اجلزئيدة  ي دب اطهري دا إاّل  يمدا         كون نا 
 سيأا .

( : ال بددأس بالوددسة يف الدددم إذا كددان اجددل مددن الدددر م د أن مددا       217) مسددألة  
 ساون  قد االبهام د بس  رق با اللباس والبدن ل وال با اجسام الددم ل و سدتثنه مدن     

لزومدًا د دم جندا الملدا وامليتدة والسدباع ل        األحو ه ذلك دم احليض ل و لحق بل د  ل 
بل مطلق غري مأكول اللحم ل ودم النصاس واالستحاضة  دس  ملصده  دن جليلدها أ  دًا ل      
وإذا شك يف دم انل أجدل مدن الددر م أم ال بنده  لده الملصدو  ندل ل إاّل إذا كدان مسدبوجًا          

ن الددر م وشدك يف كوندل مدن     باألكثر ة  ن املقددار اململصدو  ندل ل وإذا  لدم اندل اجدل مد       
 الدماء املذكورة املستثناة  س بأس بالوسة  يل.

( : إذا صدله جدا ًس بن اسدة البددن أو اللبداس ل ثدم  لدم بهدا بملدد           211) مسدألة  
الصراغ منها صحت صسال إذا    كن شاكًا  يهدا جبدل الودسة ل أو شدك و حدص و       

لزومدًا د  يمدا إذا وجدد       األحو د  د    حيودل لدل المللدم بهدا ل وأمدا الشداك غدري املدتصحص        
الن اسة بملد الوسة ان  مليد ا يف الوجت و ق يها يف خارجل ل وإذا  لم بالن اسدة يف  
األثناء  ان احتمل حدوثها بملد الدخول يف الوسة ومتكدن مدن الت ندب  نهدا بالتبدد ل      

شد ء  ليدل ل   أو التطهري ل أو النزع  له هو ال  نايف الوسة  ملل ذلدك وأف صدسال وال   
لزومدًا د وان    األحدو  وان    تمكن منل  ان كان الوجت واسملًا استأنف الوسة  له د  
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كان ضيقًا امتها مف الن اسة وال ش ء  ليل ل وإن  لم ان الن اسة كانت جبل الودسة د    
لزومًا د استينا ها مف سملة الوجت ل وأما مف ضيقل حته  ن ادراك ركملة  دإن    األحو  

 ن الن اسة بالتبدد ل أو الدتطهري أو الندزع ل مدن غدري لدزوم املندايف  ملدل          أمكن الت نب
 ذلك واف الوسة ل وإاّل صله مملها واوح صسال.

( : إذا  لددم بن اسددة البدددن أو اللبدداس  نسدديها وصددله ل  ددان كددان   219) مسددألة  
واًء لزومدًا د أن  مليدد الودسة ل سد      األحو نسيانل ناشئًا  ن اال مدال و ددم الدتحصظ د  د     

اذكر يف اثنائها أم بملد الصراغ منها ل و كذا لدو ادذكر بملدد م د  الوجدت ل وأمدا إذا         
 كددن منشددأ نسدديانل اال مددال  حكمددل حكددم اجلا ددل باملوضددوع وجددد اقدددم يف املسددألة        

 السابقة.
( : اددب يف الوددسة الطهددارة مددن احلددد  بالوضددوء أو ال سددل أو     211) مسددألة  

 ك يف مسائل الوضوء وال سل والتيمم.التيمم ل وجد مرط اصويل ذل
 د مكان املول  4 
لزومًادد وان    األحدو  ( : ال اوح الوسة يف املكان امل ووا  له د   211) مسألة  

كان الركوع والس ود بااِلمياء ل وخيدتص  دذا احلكدم بالملدا  الملامدد ل  لدو صدله مدن         
كددن  ددو ال اصددب صددحت  امل وددوا غددا ًس أو جددا ًس ب وددبيتل ل أو ناسدديًا هلددا و     

 صسال.
( : إذا أوصه امليت بورف الثلث مدن اركتدل يف مودرف مدا و ديطن       212) مسألة  

الثلث من دار أو بستان أو دكان وهو ا   جيز التورف  يل جبل اخدراو الثلدث ل  دس    
 جيوز الوضوء أو ال سل ل أو الوسة يف ذلك املكان.

لذمددة بددد ن أو زكدداة أو هو مددا مددن   ( : إذا كددان امليددت مشدد ول ا  213) مسددألة  
احلقوق املالية د  دا ا ما د   جيز التورف يف اركتل مبا  نايف أداء احلق منهدا ل سدواء     
أكددان مسددتو بًا هلددا أم ال ل وأمددا التوددرف مبثددل الوددسة يف داره  الرددا ر جددوازه بدداذن 

ليدل مدا   الورثة. وإذا كان مش ول الذمدة بدا ما  دان كدان ندن  دد ف ا مدا جدرجمل          
اقدم ل وان كدان ندن ال  د ملدل د  وديانًا أو ا تقدادًا مندل بملددم وجوبدل د   جيدب  لده             

 وارثل املؤمن ابراء ذمتل وجاز لل التورف يف الرتكة.
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( : ال اددوز الوددسة وال سددائر التوددر ا  يف مددال ال ددري إاّل برضدداه   214) مسددألة  
 وطيب نصسل ل و و  ستكشف بوجوه:

 من املالك. ( اإلذن الور ح1) 
( اإلذن بدالصحوجمل ل  لدو أذن لدل بالتودرف يف داره د مدثًس د بداجللوس واألكدل          2) 

والشرا والنوم  يها ل وجطدف بكوندل مسزمدًا لدسذن بالودسة جداز لدل أن  ودل   يهدا ل          
 وان    أذن للوسة صرحيًا.

ل ( شا د احلال ل وذلك بأن ادل القرائن  لده رضدا املالدك بالتودرف يف مالد     3) 
 ولو    كن ملتصتًا إليل  ملًس لنوم أو غصلة ميث  مللم او  طمأن بانطل لو التصت ألذن.

( : ال بددأس بالوددسة يف األراضدد  املتسددملة ااسددا ًا  ريمددًا ل كمددا ال  215) مسددألة  
بأس بالوضوء مدن مائهدا وان    مللدم رضدا املالدك بدل ل بدل وان  لدم كرا تدل د سدواء            

ل صدد ريًا أم ننونددًا د ومكمهددا أ  ددًا األراضدد  غددري احمل بددة        أكددان كددامًس أم جاصددرًا  
كالبسددااا الدديت ال سددور هلددا وال ح دداا  ي ددوز الدددخول إليهددا والوددسة  يهددا وإن   

لزومدًا د االجتنداا     األحو  مللم رضا املالك ل نملدم إذا  لدم كرا تدل أو كدان جاصدرًا د  د       
يف القدر،ن واألكدل منهدا مدا   حيدرز        نها ل وال بأس أ  ًا بالوسة يف البيو  املذكورة

كرا ة املالك ل والك البيدو  بيدو  األا واألم ل واأل  واالخدت ل والملدم والملمدة ل      
 وا ال وا الة والود ق ل والبيت الذن  كون مصتاحل بيد االنسان.

( : األرض املصروشددة ال اددوز الوددسة  ليهددا إذا كددان الصددرش أو      216) مسددألة  
 لزومًا د . األحو ل ولو صله بطلت  له د ااَلرض م ووبًا 

( : األرض املشرتكة ال اوز  يها الوسة وال سائر التودر ا  ل إذا   217) مسألة  
 لزومًا د . األحو    أذن مجيف الشركاء ل ولو صّله بطلت  له د 

 ( : الملربة يف األرض املستأجرة باجازة املستأجر دون املؤجر. 211) مسألة  
( : إذا كانددت األرض اململوكددة متمللقددة حلددق ال ددري وكددان احلددق نددا   219) مسددألة  

 نا يل مطلق التورف يف متمللقل حته مبثل الوسة  يل د كحق السكنه د  س بدد يف جدواز     
 التورف  يها من اجازة املالك وذن احلق مملًا.

( : احملبوس يف األرض امل ووبة د إذا    دتمكن مدن الدتخلص مدن        221) مسألة  
دون ضرر أو حرو د اوح صسال  يها ل و ودل  صدسة املختدار إذا   اسدتلزم اودر ًا       
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وإاّل صدله مبدا ميكندل مدن دون اودرف       زائدًا  لده الكدون  يهدا  لده الوجدل املتملدارفل      
 زائد.
( :  ملتددرب يف مكددان املوددل  ان ال  كددون جنسددًا  لدده هددو اسددرن         221) مسددألة  

اسة غري مملصو  نها ل ومدف  ددم السدرا ة كدذلك ال     الن اسة منل إىل اللباس أو البدن جن
 بأس بالوسة  ليها ل نملم املترب الطهارة يف مس د اجلبهة كما سيأا .

يف حددال  ) لدديهم السددسم(( : ال جيددوز اسددتدبار جبددور اململوددوما   222) مسددألة  
 الوسة وغري ا إذا  دط  تكًا حلرمتهم واساءة لألدا مملهم.

لزومًا د  دم اقدم املرأة  لده الرجدل والااذااهمدا يف      حو األ( : د   223) مسألة 
الوسة يف مكان واحد  يلزم ل اأخر ا  ندل د ولدو مبقددار  كدون مسد د جبهتهدا ااذ دًا         
لركبتيددل يف حددال السدد ود د أو  كددون بينهمددا حائددل ل أو مسددا ة أكثددر مددن  شددرة اذرع     

 مرتًا اقر بًا (. 4    بذراع اليد )
اسدددتحب الودددسة يف املسددداجد للرجدددال والنسددداء ل وان كدددان    ( : 224) مسدددألة  

 األ  ل للمرأة ان  تار الوسة يف املكان األسرت حته يف بيتها.
 د لباس املول  5 
( :  ملترب يف الوسة سرت الملورة ل و   يف الرجل القبل ) الق ديب   225) مسألة  

باملقدار الذن ال  سرته ا مدار   والبي تان ( والدبر ل ويف املرأة مجيف بدنها غري الوجل د 
 ادة مف ضربل  له اجليب د واليد ن إىل الزند ل والرجلا إىل أول جزء مدن السداق ل    

 وال  ملترب سرت الرأس وشملره والرجبة يف صسة غري البال ة.
( :  كصدد  يف السدداار الوددسا  يف حددال االختيددار مطلددق مددا خيددرو    226) مسددألة  

كالورق واحلشيش ل والقطن والووف غدري املنسدوجا ل بدل    املول   ن كونل  ار ًا ل 
الطددا إذا كددان مددن الكثددرة ميددث ال  ودددق مملددل كددون املوددل   ار ددًا ل وأمددا يف حددال   

 االضطرار  ي زن التلط  بالطا وهوه.
( : إذا انكشددف لددل اثندداء الوددسة ان  وراددل   اسددرت  ملددًس وجبددت  227) مسددألة  

له دددددد ن الوسة يف حدال االنكشداف    ددددم االشت ال بش ء ماملبادرة إىل سرت ا د مف  د 
لزومًا د واوح صسال ل كما اوح أ  ًا إذا كدان االنكشداف بملدد الصدراغ مدن        األحو د 

 الوسة.
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( : إذا    تمكن املول  من السداار بوجدل  دإن متكدن مدن الودسة        221) مسألة  
 دري املميِّدز د إمدا لملددم وجدوده أو       جائمدًا مدف الركدوع والسد ود ميدث ال ابددو سدوأال لل       

لرلمة د أو هو ا د ااه بها كدذلك ل ولدو اجت ده الدتحصظ  لده  ددم بددوط سدوءال ادرك            
القيام والركوع والس ود صله جالسًا موميًا ل ولو اجت ه ارك واحد من الثسثدة اركدل   

ن القيدام ل  ا بدداًل  د  ددددددن الركوع والس ود ل وجيلددوااه ببدلل  يوم  بالرأس بداًل  
لزومددًا د للملددارن سددرت السددوأاا بددبملض ا  ددائل كاليددد يف حددال القيددام ل      األحددو د ودددد

 والصخذ ن يف حال اجللوس.
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   لباس املول  (و) شر 
  شرت  يف لباس املول  امور: 
 ( وما بملد ا. 215) األول (: الطهارة وجد مرط اصويلل يف املسألة )  
لزومًا د  يما كان ساارًا للملورة  ملدًس واسدتحبابًا     حو األ) الثان  (: اباحتل  له د   

 يف غريه.
( : إذا صله يف ثوا جا ًس ب وبيتل ثدم انكشدف لدل ذلدك صدحت       229) مسألة  
و ال اصدب وإاّل  ددددددد ل ل وكذلك إذا كان ناسيًا واذكر بملد الوسة إذا    كن  دددددصسا

 وجوبًا د إ اداها. األحو   د
: إذا اشرتجمل ثوبًا مبدا  يدل ا مدا كدان حكمدل حكدم امل ودوا ل        (  231) مسألة  

 (. 562وأما إذا اشرتجمل مبا  يل حق الزكاة  س  لحقل حكمل كما سيأا  يف املسألة ) 
) الثالث (: أن ال  كون من اجزاء امليتة الديت حتلدها احليداة مدن دون  درق بدا مدا         

وجوبًا ل وخيتص  ذا احلكم بامليتدة   األحو اتم الوسة  يل وما ال اتم  يل الوسة  له 
د االجتناا  ن امليتة الطا رة أ  ًا ل وأما ما ال حتلدل    األوىل األحو الن سة وان كان د  

 احلياة من ميتة حيوان حيل أكل حلمل د كالشملر والووف د  س بأس بالوسة  يل.
 الودسة  ( : جيوز محل مدا حتلدل احليداة مدن اجدزاء امليتدة الن سدة يف        231) مسألة  

 وان كان ملبوسًا ل كأن   ف الثوا املتخذ من جلد امليتة يف جيبل.
( : اللحددم أو اجللددد وهو مددا املددأخوذ مددن  ددد املسددلم حيكددم  ليددل    232) مسددألة 

بالتذكية وجيوز اكلل بشر  اجرتانها مبا  قت   اور ل  يل اودر ًا  ناسدب التذكيدة ل ويف    
أرض غلدب  يهدا املسدلمون ل ومدا  وجدد يف       حكم املدأخوذ مدن  دد املسدلم مدا صدنف يف      

سددوق املسددلما إذا    مللددم ان املددأخوذ منددل غددري مسددلم ل وأمددا مددا  وجددد مطروحددًا يف  
لزومدًا د إاّل مدف االطميندان      األحدو  أرضدهم  ديحكم بطهارادل وال حيكدم مليتدل  لده د        

 بسبق احد األمور الثسثة.
أخوذ مددن  ددد الكددا ر أو ادهددول ( : اللحددم أو اجللددد وهو مددا املدد 233) مسددألة  

إسسمل ل وما وجد يف بسد الكصر ل وما اخذ من  د املسلم نا  لم انل جد أخذه مدن  دد   
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الكددا ر و  حيددرز اذكيتددل ال جيددوز أكلددل ل ولكددن جيددوز بيملددل وحيكددم بطهاراددل وجبددواز     
 الوسة  يل إذا احتمل ان  كون مأخوذًا من احليوان املذكه.

اوز الوسة يف ما   حيرز انل جلد حيدوان ل وان اخدذ مدن  دد     ( :  234) مسألة  
 الكا ر.

( : إذا صله يف ثوا ثم  لم بملد الوسة أنل كان متخدذًا مدن امليتدة     235) مسألة  
الن سة صحت صسال ل إاّل اذا كان شاكًا و   صحص جبل الدخول يف الوسة حسبما 

لزومدًا د    األحو وادذكره بملدد الودسة د  د     ( ل واما إذا نس  ذلدك   211اقدم يف املسألة ) 
إ اداها د سواء أكان الثوا نا اتم  يل الوسة أم ال د إذا كدان نسديانل ناشدئًا مدن ا مالدل        

 و دم حتصرل وإاّل  س ش ء  ليل.
) الرابددف (: ان ال  كددون مددن اجددزاء السددباع ل بددل مطلددق مددا ال  ؤكددل حلمددل مددن    

ص املندف مبدا ادتم الودسة  يدل وان كدان االجتنداا        وجوبًا د وخيدت   األحو احليوان  له د  
 ن غريه أ  ًا د أحدو  اسدتحبابًا د وادوز الودسة يف جلدد ا دز والسدن اا ووبر مدا           

 وإن كانا من غري مأكول اللحم.
( : ال بددأس بالوددسة يف شددملر االنسددان ل سددواء أكددان مددن نصددا       236) مسددألة  

 املول  أو من غريه.
بالوددسة يف الشددمف والملسددل ل واحلر ددر غددري ا ددالص  ( : ال بددأس 237) مسددألة  

 ودم البق والربغو  والقمل وهو ا من احليوانا  اليت ال حلم هلا.
( :ال بددأس بالوددسة يف مددا حيتمددل انددل مددن غددري مددأكول اللحددم ل     231) مسددألة  

 وكذلك ما ال  مللم انل من أجزاء احليوان. وما ال  مللم كون احليوان املتخذ مندل ذا حلدم  
  ر ًا.
( : إذا صدله يف مدا ال  ؤكدل حلمدل جهدًس أو نسديانًا حتده  درغ مدن           239) مسدألة   

 الوسة صحت صسال إاّل إذا كان جا ًس باحلكم  ن اقوري  انل اب  ليل اال ادة.
) ا اما (: ان ال  كون لباس الرجل من الذ ب ا الص ل أو امل شدوش دون   

ل لونًا ا ًا ل واملراد باللباس  نا كل ما  طلق  لده  املموه واملطل  الذن  ملد الذ ب  ي
اسدتملمالل  ندوان )اللدبا(  ر دًا وان    كدن مدن الثيداا كا داف والزنداجري اململلقدة ل           
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والسددا ة اليدو ددة ل نملددم ال بددأس ممددل الددذ ب يف الوددسة ل ومددن  ددذا القبيددل محددل  
 السا ة الذ بية اجليبية.

للرجدددال يف غدددري حدددال الودددسة أ  دددًا ل ( : حيدددرم لدددبا الدددذ ب  241) مسدددألة  
لزومدًا ادرك التدز هن بدل مطلقدًا حتده  يمدا ال  طلدق  ليدل اللدبا  ر دًا ك ملدل              األحو و

ازرار اللباس من الدذ ب ل أو جملدل مقددم االسدنان مندل ل نملدم ال بدأس بشدد ا بدل أو          
 جملل األسنان الداخلية منل.

الدذ ب جداز لبسدل يف نصسدل وال     ( : إذا شك يف  لزط و   مللم انل من  241) مسألة 
   ر بالوسة.

( : ال  ددرق يف حرمددة لددبا الددذ ب وابطالددل الوددسة بددا أن  كددون  242) مسددألة  
 ةا رًا أو ال.

( : إذا صله يف  لزط    مللم انل من الذ ب أو نسيل ثدم التصدت إليدل     243) مسألة  
 بملد الوسة صحت صسال.

 لر در ا دالص  ن اتم  يل الوسة من احل)السادس(:ان ال  كون لباس الرجل الذ 
 وأما إذا امتزو ب ريه و   ودق  ليل احلر ر ا الص جاز لبسل والوسة  يل.

وه مدن احلر در ا دالص    دددددد( : ال بأس بأن  كون س اف الثوا وه 244) مسألة  
 استحبابًا د ان ال  ز د  رضل  له أربملة اصابف م مومة. األحو د و

 : ال بأس ممل احلر ر يف الوسة ل وان كان نا اتم الوسة  يل.(  245) مسألة  
ا ددالص يف غددري حددال الوددسة   ( : ال جيددوز للرجددال لددبا احلر ددر  246) مسددألة  
ل نملم ال بدأس بدل يف احلدرا وال درورة واحلدرو كدالربد واملدرض وهو مدا ل ويف         أ  ًا

  ذه املوارد اوز الوسة  يل أ  ًا.
ذا صله يف احلر ر جهًس أو نسيانًا ل ثم انكشدف لدل احلدال بملدد     ( : إ 247) مسألة  

 الوسة صحت صسال.
( : إذا شك يف لباس و   مللم انل من احلر ر ل جاز لبسل والودسة   241) مسألة  

  يل.
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( :  دتص حرمدة لدبا الدذ ب واحلر در بالرجدال د كمدا اقددم د وال            249) مسألة 
ا ل وكددذلك األطصددال الددذكور  ي ددوز للددول  ان  بددأس بددل للنسدداء يف الوددسة ويف غري دد 

  لبسهم الذ ب واحلر ر واوح صساهم  يهما.
( : حيرم لبا لبداس الشدهرة ل و دو اللبداس الدذن  رهدر املدؤمن يف         251) مسألة  

 شنملة وجباحة و را ة  ند الناس ل حلرمة  تك املؤمن نصسل واذاللل ا ا ا.
 تدزنط ان مدن الرجدل واملدرأة بدزنط ايفخدر       وجوبًا ان ال  األحو ( :  251) مسألة  

يف اللباس ل وأما لبا الرجل بملدض مسبدا املدرأة ل درض ،خدر د وكدذا الملكدا د  دس           
بددأس بددل ل و يمددا إذا حددرم اللددبا     ددر بوددحة الوددسة مطلقددًا وإن كددان سدداارًا لددل   

 حاهلا.
ب أو ( : إذا اهور لبداس املودل  بامل ودوا أو احلر در ل أو الدذ       252) مسألة  

السباع صله  ار ًا ل وإذا اهور مبا  دا السدباع مدن غدري مدأكول اللحدم مدن احليدوان د         
وجوبًا د اجلمف با الوسة  يل والوسة  ار ًا ل وإذا اهودر يف الدن ا جداز      األحو  

 الوسة  يل.
لزومدًا د ادأخري الودسة  دن أول الوجدت إذا    كدن         األحدو  ( : د   253) مسألة  

واحتمل حوولل  ليل يف ،خر الوجت ل أما لدو  دئا  دن حودولل  ليدل  لدل        نده ساار 
 ان  ول   ار ًا وال الزمل ا اداها لو صادف  حول  له الساار يف الوجت.
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 ذان واإلجامة () ايف 
 ذان واألجامة يف الصرائض اليومية اداًء وج اًء. ستحب ايف 
 وكيصية ااَلذان أن  قول: 
  .) اهلل أكرب ( أربف مرا 
 ) أشهد أن ال الل إاّل اهلل ( مراا. 
 ) أشهد أنط امدًا رسول اهلل ( مراا. 
 ) ح ط  له الوسة ( مراا. 
 ) ح ط  له الصسح ( مراا. 
 ) ح ط  له خري الململ ( مراا. 
 ) اهلل اكرب ( مراا. 
 ) ال إلل إاّل اهلل ( مراا. 
 وكيصية االجامة ان  قول: 
ا ثم مي د   لده ارايدب األذان إىل ) حد ط  لده خدري الملمدل (        ) اهلل اكرب ( مرا 

 وبملد ذلك  قول:
 ) جد جامت الوسة ( مراا. 
 ) اهلل اكرب ( مراا. 
 ) ال إلل إاّل اهلل ( مرة واحدة. 
مكملة للشدهادة بالرسدالة ومسدتحبة     ( ليل السسم)والشهادة بوال ة أمري املؤمنا  

ذان وال االجامة وكذا الوسة  لده امدد و،ل امدد    ايفيف نصسها وان   اكن جزءًا من 
  ند ذكر امسل الشر ف.

ذان واإلجامة يف خودو  امل درا والودبح    ( :  تأكد استحباا ايف 254) مسألة  
مددن الصددرائض اليوميددة ل كمددا  تأكدددان للرجددال وأشدددط ما اأكيدددًا هلددم االجامددة ل بددل د     

 أكدان بالنسبة للنساء.استحبابًا د هلم  دم اركها ل وال  ت األحو 
 ذان واألجامة يف موارد منها ما  أا :( :  سق  ايف 255) مسألة  
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( ما إذا دخل يف اجلما ة اليت ُاذطن هلا واجيم ل سواء كان الداخل  و اإلمدام   1)  
 أم املأموم.

( ما إذا دخل املسد د للودسة وجدد انتهدت صدسة اجلما دة ولكدن   اتصدرق          2)  
 األحدو  إنل إذا أراد الوسة منصردًا    تأكد لل األذان واإلجامدة د بدل د     صصو ها بملد ل  

د أن ال  أا  باألذان إاّل سرطًا د وإذا أراد اجامة مجا ة اخرجمل    شدرع لدل األذان      األوىل
واألجامددة ل و شددرت  يف السددقو  وحدددة املكددان  ر ددًا وصددحة اجلما ددة السددابقة ل وان    

 اموا. كونوا جد اذنوا لوساهم واج
( ما إذا مسف اجامة واذان غريه للوسة ل  إنل جيدزن  دن اذاندل واجامتدل  يمدا       3)  

إذا    قف با صسال وبا ما مسملل من األذان واالجامة  ول كثري ل وال درق يف ذلدك   
 با أن  كون ايفا  بهما امامًا أو مأمومًا أو منصردًا.

من املشدرتكتا يف الوجدت إذا مجدف     ( :  سق  األذان للوسة الثانية 256) مسألة  
بينهمددا  نددد اسددتحباا اجلمددف د كمددا يف الرهددر ن  ددوم  ر ددة يف وجددت صددسة الرهددر ل       
والملشداء ن ليلدة المليدد مبزدلصدة يف وجدت صدسة الملشداء د بدل يف مطلدق مدوارده ل  متده              
مجددف بددا الصرضددا أداًء سددق  أذان الثانيددة ل وكددذا إذا مجددف بددا ج دداء الصوائددت يف   

وجوبًا د اركدل يف اجلميدف     األحو ل د و  األوىل واحد  إنطل  سق  األذان  ما  دا  نلا
 بدا   املشرو ية بل ال  ؤاه بل يف املورد ن األولا مطلقًا ولو رجاًء.

( :  ملتددرب يف األذان واإلجامددة النيددة والرتايددب ل واملددواالة ودخددول    257) مسددألة  
قيدام و نب د   ددم الدتكلم يف أثنائهمدا ل و كدره       الوجت ل و ملتدرب يف اإلجامدة الطهدارة وال   

 التكلم بملد جولل ) جد جامت الوسة ( إاّل  يما  تمللق بالوسة ل كتسو ة الوف وهوه.
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 ) أجزاء الوسة وواجبااها ( 
 و   امور: 
الوددسة بنقوددانها ولددو كددان  ددن   ) األول ( النيددة ل و دد  مددن األركددان ل  تبطددل  
إىل الملمددل متملبدددًا بددل ل أن باضددا تل إىل اهلل املدداىل اضددا ة  ل ومملندده النيددة القوددد سددهو

اذللية كاالايان بل بددا   امتثدال امدره ل وال  ملتدرب الدتلصظ بهدا وال اإلخطدار بالبدال بدل          
 كص  وجود الدا   القلك ل نملم  ملترب  يها االستمرار مبملنه انل البد من وجوع مجيدف  

ت إىل نصسدل لدرأجمل اندل  ودل   دن جودد       اجزاء الوسة بالقود املدذكور ميدث لدو التصد    
جرب  ل كما  ملترب  يها االخس ؛  إذا ان م الر اء إىل الددا   االهلد  بطلدت الودسة     
ل وأما ال مائم األخرجمل غري الر اء  ان كانت راجحة ل أو مباحدة وكدان الددا   إليهدا     

 املداىل د     جودد القربدة د كمدا إذا ااده بالودسة جاصددًا امللديم ال دري أ  دًا جربدة إىل اهلل           
ا ددر بالوددحة ل وأمددا إذا    كددن الدددا   إىل ال ددميمة جوددد القربددة أدطجمل ذلددك إىل    

ان كددان بطددسن الوددسة ان    كددن الدددا   االهلدد  اركددًا ودا يددًا باالسددتقسل ل بددل و
 .لزومًاد األحو كذلك  له د 

ولدو بملدد   ( : إذا اردد املول  يف امتام صسال ل أو  زم  له جطملها  251) مسألة  
ذلددك أو نددوجمل االايددان بالقدداطف مددف االلتصددا  إىل كونددل مددبطًس  ددان    ددأ  بشدد ء مددن  

وامتدام صدسال ل    األوىلاجزائها يف احلال و   أ  مببطل ،خر جاز لدل الرجدوع إىل نيتدل    
 ان جود بل جزئية الواجب وكدان   األوىلوأما إذا ااه ببملض األجزاء ثم  اد إىل النية 

ملتربة ل كما إذا ااده بدل بدا و دة األمدر التشدر مل  بطلدت صدسال ل وان           اجدًا للنية امل
ل أو ندا  ملًس كدثريًا ماحيدًا لودورة الودسة     قود بل اجلزئية  البطسن موجوف  له كونل  

 اكون ز ادال ولو ب ري جود اجلزئية مبطلة ل وسيأا  ضابطل يف احكام ا لل.
ة ل ثم جود بسائر األجزاء صسة أخدرجمل  ( : إذا دخل يف صسة مملين 259) مسألة  

غصلة واشتبا ًا صحت صسال  له ما ندواه اواًل ل وال  درق يف ذلدك بدا ان  لتصدت إىل      
ذلك بملد الصراغ من الوسة أو يف اثنائها ل مثًس: إذا شرع يف  ر  ة الص ر ثم  يدل اندل   

 األوىل امتها  له النيدة  يف نا لة الص ر  امتها كذلك ل أو انل التصت إىل ذلك جبل الصراغ 
 صحت صسال.
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( : إذا شددك يف النيددة و ددو يف الوددسة ل  ددان  لددم بنيتددل  ملددًس وكددان  261) مسددألة  
شكل يف االجزاء السابقة م ه يف صسال ل كمن شك يف نية صسة الص ر حدال الركدوع   

 ملدًس  دس   مف  لمل بانل جد ااه بالركوع بنية صسة الص ر ل وأما إذا    مللدم بنيتدل حتده    
بد لل من ا ادة الوسة ل  ذا يف غري املرتابتا احلاضراا ل وأما  يهما  لو    كن ،ايدًا  

وأمتهدا ثدم    األوىلأو شك يف اايانل بها وكان يف وجت اب  ليل ل جملل ما بيدده   األوىلب
 أاه بالثانية.

 ) اكبرية االحرام (
ان ل  تبطدل الودسة بنقودانها    ) الثان  ( اكبرية االحرام ل و د  أ  دًا مدن األركد     

  مدًا أو سهوًا ل واما ز اداها السهو ة  س اوجب البطسن.
( : الواجب يف التكدبرية ان  قدول ) اهلل أكدرب (  لده الدنهج الملربد         261) مسألة  

مادة و يئة ل  لو جال ) اهلل واكرب ( أو جال ) اهلل اكبار ( باشباع  تحدة البداء حتده اولدد     
 راء ) اكرب ( بطل. االلف او شدطد

( : اجلا ل بالتكبرية  لقنل غريه أو  تمللم ل  ان   ميكن ولدو ل ديق    262) مسألة  
الوجت اجتزأ مبا امكنل منها وان كان غلطًا ما    كدن م دريًا للمملنده ل  دان   دز جداء       

 وجوبًا د يف الووراا األخرياا. األحو مبراد ها ل وان   ز  برتمجتها  له د 
( : األخرس لملارض مف التصاادل إىل لصردة التكدبرية  دأا  بهدا  لده        263ة ) مسأل 

جدر ما ميكنل ل  ان   ز حرك بها لسدانل وشدصتيل حدا اخطار دا بقلبدل واشدار باصدبملل        
إليها  له هو  ناسب متثيل لصرها اذا متكن منها  له  ذا النحدو وإاّل  بدأنِّ وجدل نكدن     

لسانل وشصتيل اشبيهًا مبن  تلصظ بهدا مدف ضدم     ل وأما األخرس األصم من األول  يحرك
 االشارة باالصبف إليها أ  ًا ل وكذلك حاهلما يف القراءة وسائر اذكار الوسة.

( :  ملتدددرب يف اكدددبرية االحدددرام يف الودددسة الصر  دددة القيدددام التدددام    264) مسدددألة  
ر ا دة  وجوبدًا د    األحدو  واالستقرار ومف  دم التمكن من أن منهما  سدق  وجوبدل د و   

االستقسل أ  ًا بان ال  تكئ  له شد ء مثدل الملودا مدف الدتمكن مدن اركدل ل وإذا دار        
 األمر با القيام مستندًا واجللوس مستقًس املا األول.
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( : إذا كبطر و و غري جدائم بطلدت صدسال وان كدان  دن سدهو ل وال        265) مسألة  
 ابطل بملدم االستقرار إذا    كن  ن  مد.

وجوبددًا د ان  كددون القيددام  لدده القدددما مجيملددًا        األحددو ( : د     266) مسددألة  
والبدأس بددأن جيملدل ثقلددل  لده إحدددا ما اكثددر مندل  لدده ااُلخدرجمل ل و ملتددرب ان ال كددون      
التبا د با الرجلا  احشًا ميث ال  وددق مملدل القيدام  ر دًا ل بدل وان   خيدرو  دن        

 لزومًا د . األحو صدجل  له د 
   قدر  له ما  ودق  ليل القيام  ر ًا بلحاة حالدل د ولدو     ( : إذا 267) مسألة  

منحنيًا أو منصرو الرجلا د كبطر وصّله جالسدًا ل  دان    دتمكن صدله م دط ملًا  لده        
لزومًا د اقدد م األميدن  لده األ سدر مدف اإلمكدان ل         األحو اجلانب االمين أو األ سر د و 

ه وجددل لددو جلددا كددان وجهددل إىل  ددان    ددتمكن منهمددا صددّله مسددتلقيًا  لدده جصدداه  لدد
 القبلة.
( : إذا شددك يف اكددبرية اإلحددرام بملددد الدددخول يف االسددتملاذة أو       261) مسددألة  

القراءة    ملنت بل ل وجيب اال تناء بل جبلل ل وإذا شك يف صحتها بملدد الصدراغ منهدا      
  ملنت بل وان    دخل  يما بملد ا.

رية واحدة ل و ستحب االايان بسبف ( : جيزن إل تتاح الوسة اكب 269) مسألة  
ا دددددددددد ان جيملل السابملة اكبرية االحرام مف االايان ب ري  األوىل األحو اكبريا  د و

بقود القربة املطلقة.

 ) القراءة ( 
) الثالث ( القراءة ل و   واجبة يف الوسة ل ولكنها ليست بركن ل و د   بدارة    

لزومدًا د إاّل يف املدرض     األحدو  ة بملدد ا  لده د     دن جدراءة سدورة الصاحتدة وسدورة كاملد      
واالسددتمل ال ل وكددذا يف ضدديق الوجددت وا ددوف وهو مددا مددن مددوارد ال ددرورة وان     
كانت  ر ية ل  إنطدل جيدوز االجتودار  يهدا  لده جدراءة احلمدد وادرك السدورة ل بدل جيدب            

 ذلك يف صورة ضيق الوجت وبملض موارد ا وف.
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لثانيددة مددن الصددرائض اليوميددة ل وإذا جدددم السددورة وا األوىلواددل القددراءة الركملددة  
 له احلمد  إن كان متملمدًا بطلت صسال ل وان كان ناسيًا وذكر جبدل الركدوع ا اد دا    

 بملد احلمد ل وان كان جد ذكر بملد الركوع صحت صسال.
( : جيدب أن  دأا  بدالقراءة صدحيحة  ي دب الدتمللم مدف االمكدان ل          271) مسألة  

راءة احلمدد إاّل  لده الوجدل امللحدون وال سدتطيف ان  دتمللم اجدزأه        ومن ال  قددر  لده جد   
لزومدًا د ان   دم إىل جراءادل      األحو ذلك إذا كان حيسن منل مقدارًا مملتدًا بل ل وإاّل د  د  

 ملحونًا جراءة ش ء حيسنل من سائر القر،ن ل وإاّل  التسبيح.
امللدم بمل دل مبقددار    وأمطا القادر  له التمللم إذا ضاق وجتل  ن امللم مجيملدل  دان    

مملتد بل ميث  ودق  ليل ) جراءة القدر،ن (  ر دًا اجدزأه ذلدك ل وان    دتمللم املقددار       
املذكور جرأ من سائر القر،ن بذلك املقدار ل وان    ملرف أجدزأه ان  سدبح ل ويف كلتدا    
الووراا إذا ااه مبا سبق صحت صسال والجيدب  ليدل االئتمدام ل نملدم مدن اهداون يف       

قراءة مف القدرة  ليل  هدو وان صدحت مندل الودسة  لده الوجدل املتقددم إاّل أنطدل         امللم ال
 جيب  ليل  قًس االئتمام  لوًا من الملقاا.

  ذا كلل يف احلمد ل واما السورة  تسق   ن اجلا ل بها مف المل ز  ن امللمها. 
ثددم ان األنسددب أن اكددون القددراءة  لدده طبددق املتملددارف مددن القددراءا  السددبف ل      

ص  القراءة  له النهج الملرب  وان كانت خمالصة هلا يف حركة بنية أو ا دراا ل نملدم   واك
 ( لديهم السدسم  )ال جيوز التملدن  دن القدراءا  الديت كاندت متداولدة يف  ودر األئمدة        

د ادرك الوجدف باحلركدة ل والوصدل       األوىل األحدو   يما  تمللق باحلروف والكلمدا  د و  
 ر األذكار.بالسكون يف القراءة ل وكذا يف سائ

( : إذا نس  القراءة يف الوسة حته ركف م ه يف صسال وال شد ء   271) مسألة  
 د ان  س د س داا للسهو بملد الوسة. األوىل األحو  ليل د و

 ( : ادددب جدددراءة البسدددملة يف سدددورة الصاحتدددة ألنهدددا جدددزء منهدددا ل     272) مسدددألة 
ري سورة التوبة د مدف  ددم ارايدب ،ثدار      لزومًا د االايان بها يف سائر السور د غ  األحو د و

 اجلزئية  ليها ل كاالجتوار  له جراءاها بملد احلمد يف صسة ايف ا  مثًس.
( : ال جيوز اصو ت الوجت بقراءة السور الطوال ل  دان جرأ دا ولدو     273) مسألة  

سهوًا بطلت صسال إذا استلزم  دم ادراك ركملة من الوجت ل بل وإن أدرك ركملة مندل  
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لزومدًا د وأمدا ان     األحدو  أاه باملقدار املصوط   مدًا ل بل وان شرع  يل  مدًا  له د   إذا
 أاه بل سهوًا وادرك ركملة من الوجت  وسال صحيحة.

ومن جرأ يف الوسة الصر  ة احدجمل سور الملزائم حته ، ة الس دة ل وجب  ليل  
 إذا أاده بدل سدا يًا ل    لزومدًا د إالّ   األحدو  الس ود للتسوة  إن س د ا اد صسال  له د  

وإن  وه و   س د  لل امتام صسال وال اب  ليل اإل ادة ل و كذا احلكدم  يمدا إذا   
جرأ ددا نسدديانًا واددذكر بملددد جددراءة ، ددة السدد دة  إنددل ان سدد د نسدديانًا أ  ددًا اف صددسال       
وصحت ل وان التصت جبل الس ود جرجمل  ليل ما اقدم يف القراءة الملمد دة ل ومدن جدرأ    

الملزائم يف الوسة النا لة وجدب  ليدل السد ود اثناء دا  ندد جدراءة ، دة السد دة         احدجمل 
  يس د ثم  ملود إىل صسال  يتمها ل وال جيوز لل اأخري الس دة حته الصراغ منها.

( : جيددب السدد ود  ددورًا  لدده مددن جددرأ ، ددة السدد دة أو أصدد ه إىل  274) مسددألة  
ب  ليدل السد ود ل ولدو اسدتمف إىل ، دة      جراءاها ل وأما من مسملهدا ب دري اختيدار  دس جيد     

لزومددًا د ان  ددوم  إىل السدد دة و ددو يف     األحو السدد دة و ددو يف صددسة الصر  ددة د  دد   
 الوسة ل ثم  أا  بها بملد الصراغ منها.

( : جيوز جدراءة أكثدر مدن سدورة يف الركملدة الواحددة مدن الودسة ل          275) مسألة  
 ولكن  كره ذلك يف الصر  ة.

: ال  كره القران با سورا  ) الصيدل ( و) اإل دسف ( وكدذا بدا     (  276) مسألة  
وجوبدًا د  ددم االجتدزاء بواحددة       األحدو  سورا  ) ال حه ( و) ا  نشدرح ( ل بدل د    

 منهما يف الوسه  ي مف بينهما مراطبة مف البسملة الواجملة بينهما.
سدورة ل ولكدن   ( : ال جيب امليا البسملة حدا جراءاهدا وانهدا اَلن     277) مسألة  

 لزومًا د ا اداها. األحو لو  ينها لسورة ثم اراد جراءة غري ا د  
( : جيوز الملدول اختيارًا مدن سدورة إىل سدورة اخدرجمل مدا    بلده        271) مسألة  

لزومدًا د  دذا يف غدري سدورا  ) التوحيدد        األحدو  نوصها ل واال   جيدز الملددول  لده د     
   بلدده  ملدددول  نهمددا إىل سددورة اخددرجمل وإن   والكددا رون ( وأمددا  يهمددا  ددس جيددوز ال   

ل و ستثنه من  ذا احلكم مورد واحد و و ما إذا جود املول  يف  دوم اجلمملدة   النوف
وجدراءة سدورة املندا قون يف الركملدة الثانيدة إاّل أنطدل        األوىلجراءة سورة اجلمملدة يف الركملدة   

أو الكدا رون   ذ ل  ما نواه  قرأ سورة اخدرجمل وبلده النودف ل أو جدرأ سدورة التوحيدد      



 115.........  .............................................................القراءة ......

لزومًا د  ددم الملددول     األحو بدل إحدا ما  إنطل جيوز لل ان  ملدل حينئذ إىل ما نواه د و 
 دن سدورا  التوحيدد والكددا رون  دوم اجلمملدة  يمددا إذا شدرع  يهمدا  مدددًا ل كمدا د ان           

لزومًا د  دم الملدول  ن سدورا  اجلمملدة واملندا قون  دوم اجلمملدة إىل غري مدا         األحو 
ا  التوحيدددد والكددا رون ل نملدددم ال بدددأس بالملدددول إىل إحددددا ما مدددف   حتدده إىل سدددور 

 ال رورة واحلكم نصسل يف النوا ل أ  ًا.
( : إذا    ددتمكن املوددل  مددن امتددام السددورة ل دديق الوجددت  ددن      279) مسددألة  

لزومًا د ان  ملدل إىل سورة اخدرجمل وان كدان جدد بلده النودف منهدا ل         األحو امتامها د   
متكنل من االمتام لنسيان بملض السورة  ي وز لل االكتصاء مبا جدرأ كمدا   وأما إذا كان  دم 

النوددف ل أو كددان مددا شددرع  يددل سددورة   جيددوز لددل الملدددول إىل سددورة اخددرجمل وان بلدده  
 التوحيد أو الكا رون.

 ( : جيب املدط  ند  لماء الت و د يف مورد ن: 211) مسألة  
ليداء املكسدور مدا جبلدها ل أو األلدف      د ان  قف بملد الدواو امل دموم مدا جبلدها ل أو ا      1 

) احتدججطون  ( و دوااح السدور كدد     املصتوح ل ما جبلها سدكون الزم يف كلمدة واحددة مثدل     
(.)  

د ان اقف بملد أحد الدك احلدروف  مدزة يف كلمدة واحددة ل مثدل جدجء وَجد ء ل           2 
 حدو  األوَسوء ل وال اتوجف صحة القراءة  له املدط يف ش ء من املورد ن ل وان كان د  

اوجددف  ليددل اداء الكلمددة كمددا يف     اسددتحبابًا د ر ا تددل وال سدديما يف األول ل نملددم إذا       
ال اّلا( حيث  توجدف الدتحصظ  لده التشدد د واأللدف  لده مقددار مدن املدد وجدب           )

 بهذا املقدار ال از د.
( : إذا اجتمددف حر دان مت انسددان اصددليان يف كلمدة واحدددة وجددب    211) مسدألة   

وردط ( إاّل  يمددا ثبدت  يددل جددواز القددراءة بدوجها كقولددل املدداىل ) مددن   االدغدام ) كمدددط ل  
د االدغدام  يمدا إذا وجملدت الندون السداكنة أو        األوىل األحو  رادطد منكم  ن د نل ( د و 

 التنو ن جبل حروف  رملون ) ن ر م ل و ن (.
( : ال جيب ش ء من احملسدنا  الديت ذكر دا  لمداء الت و دد ل بدل        212) مسألة  

( ام يف كلمديت ) سدلككم ( و ) خلقكدم   بمل ًا منها ال خيلو  ن اشكال و ذا كاإلدغان 
 بادغام الكاف أو القاف يف الكاف.
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د  لده الرجدل  يمدا إذا صدله منصدردًا أو        األحدو  ( : جيب د  لده    213) مسألة  
ا مددن امل ددرا  كددان امامددًا ان جيهددر بددالقراءة يف  ر  ددة الص ددر ويف الددركملتا االولددي       

ل وان خيا دت بهدا يف الرهدر ن ل و سدتحب لدل اجلهدر بالبسدملة  يهمدا ل و دأا           والملشداء 
د  لده املدرأة أن     األحدو  حكم جراءة املأموم يف احكام صدسة اجلما دة ل وجيدب د  لده     

 صت يف الرهر ن ل واتخري يف غري ما مدف  ددم مسداع األجدنك صدواها ل وأمدا مملدل د         
المسداع ارمدًا كمدا إذا كدان موجبدًا للر بدة ل       وجوبًا د خصواهن  يما إذا كدان ا   األحو  

 والملربة يف اجلهر وا صو  بالودق الملريف.
وجوبدًا د اجلهدر بدالقراءة يف صدسة اجلمملدة و سدتحب         األحدو  ( : د   214) مسألة  

 ذلك يف األوليا من صسة الرهر  وم اجلمملة.
ف اجلهدر د   ( : إذا جهر يف القراءة موضف ا صو  ل أو خصدت موضد   215) مسألة  

جهًس منل باحلكم أو نسيانًا د صحت صدسال ل وإذا  لدم بداحلكم أو ادذكر اثنداء القدراءة        
 صح ما م ه و أا  بوةيصتل يف الباج .

( : ال بدددأس بقدددراءة احلمدددد والسدددورة يف املودددحف يف الصدددرائض  216) مسدددألة  
م    دتمكن مدن   والنوا ل ل سواء أمتكن مدن احلصدظ أو االئتمدام ل أو املتابملدة للقدارت ا     

اسدتحبابًا د االجتودار يف ذلدك  لده حدال االضدطرار ل وال         األحدو  ذلك ل وان كدان د   
 بأس بقراءة األد ية وااَلذكار يف القنو  وغريه يف املوحف وغريه.

( :  دتخري املودل  د إمامدًا كدان أم مأمومدًا د يف الركملدة الثالثدة مدن              217) مسدألة   
 األحدو  هر ن والملشداء بدا جدراءة احلمدد والتسدبيح د و      امل را ل ويف األخرياا من الر

لزومًا د ا صو  بهما يف  ذه الركملا  ل ولكن جيوز بل  سدتحب اجلهدر بالبسدملة  يمدا      
لزومدًا د ادرك اجلهدر      األحدو  إذا اختار جدراءة احلمدد إاّل يف القدراءة خلدف اإلمدام  دان د        

اهلل واحلمدد هلل وال الدل إاّل اهلل   بالبسملة  يها ل وجيزن يف التسدبيح ان  قدول: ) سدبحان    
االسدت صار بملدد    األوىلاستحبابًا د ثس  مرا  ل و  األحو واهلل اكرب ( مرة واحدة ل د و 

 التسبيحا  ولو بان  قول ) اللهم اغصر ل  ( .
 ( : إذا    تمكن من التسبيح امليَّن  ليل جراءة احلمد. 211) مسألة  
الركملتا األخرياا بأن  قرأ يف إحدا ما  احتدة   ( : جيوز التصر ق يف 219) مسألة  

 الكتاا وُ سبطح يف ااُلخرجمل.
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 األحو والثانيددة د  دد    األوىل( : مددن نسدد  جددراءة احلمددد يف الركملددة    291) مسددألة  
 د أن خيتار ا  له التسبيحا  يف الركملة الثالثة أو الرابملة. األوىل
ركددف  ددس شدد   ليددل ل د      ( : مددن نسدد  القددراءة أو التسددبيحة حتدده   291) مسددألة  

 د ان  س د س داا للسهو بملد الوسة. األوىل األحو و
( : حكدم القدراءة والتسدبيحا  مدن جهدة ا تبدار القيدام والطمأنيندة          292) مسألة  

واالستقسل  يها كما مر يف اكبرية االحرام ل وما ذكرناه من الصروع  ناك جيرن بتمامدل  
 : نا ل غري انهما  صرتجان من جهتا

( إذا نس  القيام حال القراءة أو التسبيح  قرأ أو سبح جالسدًا  دان ادذكره جبدل     1) 
وجوبًا د أن  تداركل ل وان اذكر بملد ما جام وركف  دن جيدام صدحت      األحو الركوع د  

 صسال.
( إذا    ددتمكن مددن القيددام يف متددام القددراءة أو التسددبيح وجددب القيددام  يهمددا      2) 

ز جلا ل وكذلك إذا    تمكن من اجللوس يف متام القدراءة ل  باملقدار املمكن  إذا   
أو االضط اع  له اجلاندب األميدن ل أو األ سدر  لده الرتايدب الدذن ذكرنداه يف املسدألة         

(267.) 
( : إذا شك يف القراءة  ان كان شكل يف صحتها د بملد الصراغ منهدا د     293) مسألة  

ءة بملددما  دوجمل إىل الركدوع أو دخدل        ملنت بالشك ل وكذلك إذا شك يف نصدا القدرا  
 يف القنو  ل وأما إذا شك  يها جبل ذلك لزمت  ليل القراءة.

( : إذا شددك يف جددراءة احلمددد د بملدددما دخددل يف السددورة د    ملددنت         294) مسددألة 
 بالشك ل وكذا إذا دخل يف مجلة وشك يف مجلة سابقة  ليها.

 ) الركوع (
أ  دًا ل وابطدل الودسة بنقيودتل  مددًا أو       )الرابف( الركدوع ل و دو مدن األركدان     

لزومدًا د إاّل    األحدو  سهوًا ل وكذلك ابطل الصر  ة بز ادال  مدًا ل بدل وسدهوًا  لده د     
يف صسة اجلما ة د  له اصويل  دأا  ان شداء اهلل املداىل د وجيدب الركدوع يف كدل ركملدة          

ل وسديأا  بيدان   مرة واحدة إاّل يف صسة ايف ا  ل  ص  كل ركملة منها  سدة ركو دا    
 ذلك ان شاء اهلل املاىل.
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 ) واجبا  الركوع (
 جيب يف الركوع أمور: 
)األول(: ان  كون اإلهناء مبقدار اول اطراف األصابف إىل الركبة ل  دس  كصده    

 األحددو لزومددًا د و    األحددو االهندداء دون ذلددك يف الرجددل ل وكددذا يف املددرأة  لدده د       
راحتل إىل ركبتدل د ومدن كاندت  دده طو لدة ل أو       األ  ل للرجل ان  نح  مبقدار اول 

 جورية  رجف يف مقدار االهناء إىل مستون ا لقة.
)الثددان (: القيددام جبددل الركددوع ل وابطددل الوددسة برتكددل  مدددًا ل ويف اركددل سددهوًا    

 صوراان:
( أن  تذكر القيام املنس  بملد دخولل يف الس دة الثانية ل أو بملد الصدراغ منهدا ل   1) 

 لزومًا د. األحو الوورة ابطل الوسة أ  ًا  له د   ص   ذه
( ان  تذكره جبل دخولل يف الس دة الثانية  ي ب  ليل حينئٍذ القيام ثدم الركدوع   2)

استحبابًا د ان  سد د سد دا  السدهو إذا كدان ادذكره بملدد         األحو واوح صسال ل د و 
 .األوىلدخولل يف الس دة 

لركوع  ن جيام وكانت وةيصتل الوسة جائمدًا  ( : إذا    تمكن من ا 295) مسألة  
  وم  إليل برأسل ان امكن ل واال  يوم  بملينيل ا مي ًا لل و تحًا للر ف منل.

( : إذا شددك يف القيددام جبددل الركددوع  ددان كددان شددكل يف حددال كونددل   296) مسددألة  
منحنيددًا مبقدددار الركددوع    ملددنت بددل وم دده يف صددسال ل وان كددان جبددل ذلددك لزمددل          

 نتواا ثم الركوع.اإل
د   األوىل األحدو  )الثالث(: الدذكر ل مدن اسدبيح أو حتميدد أو اكدبري أو اهليدل د و        

اختيار التسبيح ل وجيزجمل  يل )سدبحان ربد  الملرديم وممدده( مدرة واحددة او )سدبحان        
وجوبًا د ان  كدون بقددر الدثس       األحو اهلل( ثس  مرا  ل ولو اختار غري التسبيح د  

 لتسبيح.الو ر ا  من ا
( :  ملترب املكث يف حال الركوع مبقدار اداء الدذكر الواجدب ل كمدا     297) مسألة  

 ملترب  يل استقرار بدن املول  ل  س جيوز االخسل بل مف القدرة  ليل جبدل ر دف الدرأس    
لزومدًا د وإذا نسد      األحدو  مندل ولدو يف حدال  ددم االشدت ال بالدذكر الواجدب  لده د          
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ه ر ف راسل من الركدوع صدحت صدسال وال شد ء  ليدل ل وإذا      الذكر أو االستقرار حت
 د . األوىل األحو اذكر  دم االستقرار و و يف حال الركوع ا اد الذكر  له د 

)الرابددف(: القيددام بملددد الركددوع ل و ملتددرب  يددل االنتودداا وكددذا الطمأنينددة  لدده د        
ع وان كان ذلدك  لزومًا د وإذا نسيل حته خرو  ن حد الركوع    لزمل الرجو  األحو 

 د أحو  استحبابًا د ما    دخل يف الس ود.
( : إذا شك يف الركوع أو يف القيام بملده وجدد دخدل يف السد ود       291) مسألة 

 ملنت بشكل ل وكذلك إذا شك يف الركوع وجد  وجمل إىل الس ود أو شك يف القيام وجدد  
 يام املشكوك  يل.استحبابًا د  يل الرجوع وادارك الق األحو  وجمل إليل كان د 

( : إذا نسد  الركدوع حتده دخدل يف السد دة الثانيدة بطلدت صدسال          299) مسألة  
د أن  سد د    األوىل األحدو  ل وان ادذكره جبدل ذلدك رجدف واداركدل د و       األحدو   لده  

 س دا  السهو لز ادة الس دة الواحدة.
 ددان ( : مددن كددان  لدده  يئددة الراكدف يف اصددل ا لقددة ل أو لملددارض   311) مسدألة   

متكن من القيام منتوبًا ولدو بدأن  تكدئ  لده شد ء لزمدل ذلدك جبدل الركدوع ل وإاّل  دان           
متكن من االنتواا مبقدار  ودق  ر ًا  له االهناء بملده  نوان الركدوع ولدو يف حقدل    
املا ذلك ل وإال اومأ للركوع برأسل وإن   ميكن  بملينيل ل وما ذكر من وجوا القيدام  

والقيام الناجص مف  دم التمكن جيدرن يف حدال التكدبرية والقدراءة      التام ولو باالستملانة
والقيام بملد الركوع أ  ًا ل ومف  دم التمكن من اجلميف  قدم القيام جبل الركدوع  لده   
غددريه ل ومددف دوران األمددر بددا القيددام حددال التكددبرية ل والقيددام حددال القددراءة ل أو بملددد  

 الركوع  قدم األول.
ترب يف االهناء ان  كون بقود الركوع ل  لدو اهنده مبقدداره ال    ( :  مل 311) مسألة  

 بقود الركوع بل ل ا ة اخرجمل د كر ف ش ء من األرض د ال  كص  يف جمللل ركو ًا.
 ( : إذا اهنه للركوع  هوجمل إىل الس ود نسيانًا  صيل صور اربف: 312) مسألة  
ل حينئددٍذ االنتودداا ( أن  كددون نسدديانل جبددل ان  وددل إىل حددد الركددوع ل و لزمدد1) 

 جائمًا واالهناء للركوع.
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( أن  كون نسيانل بملدد الددخول يف الركدوع ولكندل   خيدرو  دن حدد الركدوع         2) 
حا  و ل إىل الس ود ل و لزمل حينئدٍذ ان  بقده  لده حالدل وال  هدون اكثدر مدن ذلدك         

 و أا  بالذكر الواجب.
ع بقودده ل بدان نسد  حالدل     ( أن  كون نسيانل بملد اوجصل شيئًا ما يف حد الركو3) 

 هوجمل اىل الس ود حتده خدرو  دن حدد الركدوع ل  صد   دذه الودورة صدح ركو دل ل           
 وجيرن  ليل حكم ناس  ذكر الركوع والقيام بملده.

( أن  كون نسيانل جبل اوجصدل يف حدد الركدوع حتده  دوجمل إىل السد ود وخدرو        4) 
 األحدو  ركدوع ثانيدًا د و    ن حد الركوع ل  يلزمدل ان  رجدف إىل القيدام ثدم  دنح  إىل ال     

 استحبابًا د يف  ذه الوورة ا ادة الوسة أ  ًا.

 ) الس ود (
)ا اما(: الس ود ل وجيب يف كلِّ ركملة س داان ل و مدا مملدًا مدن األركدان ل      

 تبطل الوسة بنقيوتهما  مدًا أو سدهوًا ل كمدا ابطدل الصر  دة بز اداهمدا  مددًا ل بدل        
 بًا د وسيأا  حكم ز ادة الس دة الواحدة ونقوانها.وجو األحو وسهوًا أ  ًا  له د 

 وجيب يف الس ود أمور: 
)األول(: وضددددف املسدددداجد السددددبملة  لدددده األرض: و دددد  اجلبهددددة ل والكصددددان   

ل واالبهامددان مددن الددرجلا ل واتّقددوم السدد دة بوضددف اجلبهددة د أو مددا  قددوم      كبتددانوالر
ء ا دا  ل وأمدا وضدف غري دا     مقامها من الوجل كما سيأا  د  لده املسدَ د مدف االهندا     

السد ود اال اندل لديا     من األ  اء املذكورة  له مساجد ا  هو وان كان واجبًا حدال  
 بركن ل  س   ر بالوسة اركل من غري  مد وان كان الرتك يف كلتا الس داا.

( : ال  ملتددرب يف مسددَ د اجلبهددة ااوددال اجزائهددا ل  ي ددوز السدد ود  313) مسددألة  
 كانت مونو ة نا  وح الس ود  ليل.  له السبحة إذا

( : الواجددب وضددملل  لدده املسددَ د مددن اجلبهددة مسددما ا ولددو بقدددر   314) مسددألة  
وجوبًا د وضدف املسدمه مدن وسد  اجلبهدة )ان السدطح احملدا           األحو طرف األمنلة د و 

 طددا مو ددوما متددواز ا بددا احلدداجبا إىل الناصددية( والواجددب وضددملل مددن الكصددا 
وجوبدًا د ومدن الدركبتا مبقددار        األحدو  طنهمدا  ر دًا مدف االمكدان  لده د        اسدتيملاا با 
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املسددمه ل ومددن االبهدداما وضددف املسددمه ولددو مددن ةا ر مددا ل او باطنهمددا وإن كددان د    
استحبابًا د وضدف طر يهمدا ل وال  ملتدرب يف وضدف  دذه املواضدف ان جيملدل ثقلدل           األحو 

ليهددا  ر ددًا ل و ملتددرب ان  كددون   ليهددا از ددد مددن املقدددار الددذن  ودددق مملددل السدد ود     
الس ود  لده النحدو املتملدارف ل  لدو وضدملها  لده األرض و دو ندائم  لده وجهدل             

 األحدو  جيزه ذلك ل نملم ال بأس بالواق الودر والبطن باألرض حال السد ود ل د و  
 استحبابًا د اركل.

ة ( :  شرت  يف الكصا وضف باطنهما مدف االختيدار ل ومدف ال درور     315) مسألة  
وجوبًا د ملن جطملت  دده مدن الزندد د أو    دتمكن مدن وضدف          األحو جيزن الرا ر ل و

كصل لسبب ،خر ان   ف ما  و األجرا إىل الكف  ااَلجرا من الذراع والمل د ل وملدن  
 جطف ابهام رجلل ان   ف سائر اصابملها.

ال أسدصل  )الثان (: أن ال  كون مسَ د اجلبهة أ له من موضدف الدركبتا واالبهداما و    
منل مبا  ز د  له اربملة اصابف م مومة ل وال  رتك االحتيا  مبرا اة ذلك بدا املسدَ د   

مكدان مراصدف لملدذر مدن سدهو أو غدريه  دان           واملوجف أ  ًا ل  لو وضف جبهتل  لده  
 ودق  ليل الس ود  ر ًا لزمدل ان  ر دف رأسدل و سد د ل وان صددق  ليدل ذلدك  دان         

جيب  ليدل اجلدر إىل املوضدف املسداون ل وان التصدت جبلدل        التصت بملد الذكر الواجب  
وجب  ليل اجلر واالايان بالذكر بملده ل وان   ميكدن اجلدر إليدل ااده بدل يف  دذا احلدال        

 وم ه يف صسال.
)الثالث(:  ملترب يف مسَ د اجلبهة ان  كون من األرض أو نبااها غري مدا  ؤكدل أو    

 شملري والقطن وهو ذلك. لبا ل  س  وح الس ود  له احلنطة وال
نملم ال بأس بالس ود  له ما  أكلل احليوان من النبدا  ل و لده النبدا  الدذن ال      

 ؤكل بنصسل بل  شرا املاء الذن  نقف أو  طب   يل ل كاصل السوس و نب الثمللدب ل  
وورد لسددان الثددور ل وورق الشددان ل كمددا  وددح السدد ود  لدده ورق الكددرم بملددد أوان 

وز ل أو اللوز بملد انصوالل  ن اللدب ل و لده ندواة التمدر وسدائر      اكلل ل و له جشر اجل
 النوجمل حال انصواهلا  ن الثمرة.
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و وددح السدد ود اختيددارًا  لدده القرطدداس املتخددذ مددن ا شددب وهددوه نددا  وددح    
الس ود  ليل ل بل  وح الس ود  له القرطاس املتخذ من القطدن أو الكتدان ا  دًا ل    

 وحط الس ود  ليل كاحلر ر.دون املتخذ من غري ما نا ال  
والس ود  له األرض أ  ل من الس ود  له غري ا ل والس ود  له الدرتاا   

ا  ل من الس ود  له غريه ل وا  ل من اجلميف الرتبة احلسدينية  لده مشدر ها ايفف    
 التحية والسسم.

وال  وددح السدد ود  لدده الددذ ب والص ددة وسددائر الصلددزا  ل و لدده الزجدداو        
ما  نبت  له وجل املاء ل و له الرماد وغدري ذلدك ندا ال  وددق  ليدل      والبلور ل و له 

 األرض أو نبااها.
لزومددًا د  دددم السدد ود  لدده القددري والز ددت ل ولكددن  قدددطمان  لدده       األحددو ددد و

 غري ما  ند االضطرار.
و وحط الس ود  له الصحم وا زف وايفجر ل و لده اجلدص والندورة ولدو بملدد       

ملقيدددق ل والصدددريوزو واليددداجو  ل واملددداس وهو دددا مدددن  طبخهمدددا ل و لددده املرمدددر وال
 األح ار الكرمية.

( : ال  وددح السدد ود  لدده مددا  ؤكددل يف بملددض البلدددان إذا  دددط       316) مسددألة  
 مأكواًل يف غريه وان    تملارف اكلل.

( : إذا    تمكن من الس ود  له ما  وح الس ود  ليل لصقداندل   317) مسألة  
د ل أو غري ذلك س د  له القري أو الز دت ل  دان    تيسدر لدل     أو من جهة احلر أو الرب

اسدتحبابًا د اقدد م     األحدو  سق   ذا الشر  لملدم ثبو  بددل خدا  لدل ل وإن كدان د      
 ثوبل  له غريه.

( : إذا سدد د سددهوًا  لدده مددا ال  وددح السدد ود  ليددل والتصددت يف    311) مسددألة  
م ه وال ش ء  ليل ل وان كان جبلدل   األثناء  ان كان ذلك بملد االايان بالذكر الواجب

 ان متكن من جر جبهتل إىل ما  وح الس ود  ليل  ملل ذلدك ومدف  ددم االمكدان  دتم      
 س دال واوح صسال.
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( : ال بأس بالس ود  له ما ال  وح السد ود  ليدل اختيدارًا حدال      319) مسألة  
الودسة إىل زوال  التقية ل وال جيب التخلص منها بالذ اا إىل مكان ،خر ل وال ادأخري  

 سببها.
)الرابددف(:  ملتددرب االسددتقرار يف املسددَ د ل  ددس جيددزن وضددف اجلبهددة  لدده الوحددل     

والطدا أو الددرتاا الددذن ال ادتمكن اجلبهددة  ليددل ل وال بدأس بالسدد ود  لدده الطددا إذا    
متكنت اجلبهة  ليل ل ولكن إذا لوق بها ش ء من الطا أزالل للسد دة الثانيدة إذا كدان    

 مباشرة اجلبهة للمس د. مانملًا  ن
لزومدًا ل   األحدو  )ا اما(:  ملترب يف مْسَ د اجلبهة الطهارة وكذا اإلباحدة  لده    

وازن طهارة الطرف الذن  س د  ليل ل وال ا ر جناسدة البداطن أو الطدرف ايفخدر ل     
والسزم طهارة املقدار الذن  ملتدرب وجدوع اجلبهدة  ليدل يف السد ود ل  دس بدأس بن اسدة         

 (.211ليل ل وجد اقدم الكسم يف ا تبار االباحة يف مكان املول  يف املسألة )الزائد  
)السادس(: جيب الذكر يف الس ود ل واحلال  يدل كمدا ذكرنداه يف ذكدر الركدوع ل       

 إاّل أن التسبيحة الكربجمل  نا ) سبحان رب  األ له وممده ( .
حة بملدد السد دة   )السابف(: جيب اجللوس با السد داا ل وأمدا جلسدة االسدرتا     

 الثانية  وجوبها مب   له االحتيا .
)الثامن(:  ملترب املكث يف حال الس ود مبقدار اداء الدذكر الواجدب ل كمدا  ملتدرب      

 يل استقرار بدن املول  ل  س جيوز االخسل بل مف القددرة  ليدل جبدل ر دف الدرأس مندل       
ًا د نملددم ال بددأس    لزومدد األحددو ولددو يف حددال  دددم االشددت ال بالددذكر الواجددب  لدده د    

 األحدو  بتحر ك بملض األطراف كاصابف اليد ما     ر بوددق االسدتقرار  ر دًا د و    
 د ا ادة الذكر لو حترك حالل من غري  مد. األوىل
( : من    تمكن من االهناء التام للس ود  ان امكنل االهنداء مدد    311) مسألة  

د  ليدل إىل حدد  دتمكن مدن      وددق مملدل السد ود  ر دًا وجدب  ليدل ان  ر دف مدا  سد          
وضدف اجلبهدة  ليددل ل  دان    دتمكن مددن االهنداء بدذلك املقدددار أومدأ برأسدل للسدد ود         
وجملل امياءه لل اكثر من اميائل للركوع د وال لزمل ر ف ما  وح الس ود  ليل إىل اجلبهدة   

 وان كان أوىل د ومف المل ز  نل أومأ بملينيل غم ًا لل و تحًا للر ف منل.
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 األوىلس د جهرًا  دان كدان يف السد دة    ( : إذا اراصملت اجلبهة من امل 311) مسألة 
ااه بالسد دة الثانيدة ل وان كدان يف السد دة الثانيدة م ده يف صدسال وال شد ء  ليدل ل          
وإذا اراصملت اجلبهة جهرًا ثم  اد  كذلك   حيسب س داا ل نملم إذا كدان االراصداع   

 د ان  أا  بل بملد الملود ال بقود اجلزئية. استحبابًا األحو جبل االايان بالذكر د  
( : إذا كددان جببهتددل دمددل أو هددوه نددا ال  ددتمكن مددن وضددملل  لدده     312) مسددألة  

األرض ولو من غري ا تماد لتملذر أو املسطر أو ا درر ل  دان    سدت رق اجلبهدة سد د      
بًادد  وجو األحدو   له املوضف السليم ولو بان حيصر حصرية ليقف السليم  له األرض د و 

( ل وان اسدت رجها وضدف شديئًا مدن     314اقد م وس  اجلبهة ل وجدد مدر بياندل يف املسدألة )    
لزومدًا د اقدد م الدذجن  لده اجلبيدنا د أن طدريف اجلبهدة           األحو وجهل  له األرض د و 

باململنه األ م د واقدميهما  له غري مدا مدن أجدزاء الوجدل ل  دإن    دتمكن مدن وضدف          
 ل  له التصويل املتقدم.ومأ برأسل ل أو بملينلولو بملسو أش ء من الوجل 

( : مددن نسدد  السدد داا حتدده دخددل يف الركددوع بملددد ما بطلددت     313) مسددألة  
لزومًا د وان ادذكر ما جبدل ذلدك رجدف وادداركهما ل ومدن نسد           األحو صسال  له د  

س دة واحدة  ان اذكر ا جبل الركوع رجف وادداركها ل وان ذكر دا بملدد مدا دخدل يف      
 م ه يف صسال وج ا ا بملد الوسة. الركوع
( : مددن نسدد  السدد داا مددن الركملددة األخددرية حتدده سددلم ل  ددان       314) مسددألة  

ذكر ما جبدل ان  دأا  مبدا  ندايف الودسة  مددًا وسدهوًا كاحلدد  رجدف وادداركهما واف           
وجوبدًا د وأمدا إذا ذكر مدا      األحو صسال وس د س داا لز ادة السسم سهوًا  له د  

 ايان بش ء من املنا يا  بطلت صسال.بملد اإل
( : من نس  سد دة مدن الركملدة األخدرية وذكر دا بملدد السدسم جبدل          315) مسألة 

االايددان مبددا  نددايف الوددسة  مدددًا وسددهوًا رجددف واددداركها واف صددسال وسدد د سدد دا  
وجوبدًا د وإذا ذكر دا بملدد اإلايدان باملندايف        األحدو  السدهو لز دادة السدسم سدهوًا  لده د       

 استحبابًا د ان  أا  بس دا  السهو. األحو ج ا ا د و
( : من نس  وضف   و مدن األ  داء السدبملة د غدري اجلبهدة د  لده          316) مسألة  

 األرض وذكره بملد ر ف اجلبهة صحت صسال وال ش ء  ليل.
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( : إذا ذكر د بملد ر ف الرأس من الس ود د ان مْسَ ده    كن ندا      317) مسألة  
 ليل ل أو انل كان أ له أو أسصل من موضف ركبتيدل مدثًس مبدا  ز دد  لده       وح الس ود 

 اربف اصابف م مومة م ه يف صسال وال ش ء  ليل.
( : إذا نسدد  الددذكر أو الطمأنينددة حددال السدد ود وذكددره بملددد ر ددف    311) مسددألة  

 الرأس من الس ود صحت صسال.
 د الثانيددة صددحت  ( : إذا نسدد  اجللسددة بددا السدد داا حتدده سدد   319) مسددألة  

 صسال.

 ) التشهد (
د ل و ددو واجددب يف الركملددة الثانيددة يف مجيددف الوددلوا  ل ويف )السددادس( التشددهط 

الركملة الثالثة من صسة امل را ل ويف الرابملة من الرهر ن والملشاء ل ولكدل مدن صدسة    
 دل  االحتيا  د وان كانت ركملة واحدة د وصسة الوار إذا ااه بها منصولة كما  و األ    

لزومًا د يف كيصيتل ان  قول ) اشهد ان ال الدل إال اهلل وحدده ال     األحو اشهد واحد ل د و 
شددر ك لددل ل واشددهد ان امدددًا  بددده ورسددولل ل اللددهم صددل  لدده امطددد و،ل امددد (    

االمكدان ولدو بدان  تبدف غدريه  يلقندل ل وإذا    دتمكن ل ديق          وجيب امللدم التشدهد مدف    
مبدا  قددر  ليدل مدف صددق الشدهادة  ليدل وبرتمجدة البداج            الوجت وهوه من التمللم ااه

 لزومًا د . األحو  له د 
 ( : جيب يف التشهد ُأمور: 321) مسألة  
 ( أداؤه صحيحًا.1) 
 ( اجللوس حالل مف القدرة  ليل ل وال املترب يف اجللوس كيصية خاصة.2) 
 ( الطمأنينة  ند اشت الل بالذكر.3) 
ل بددان  ددأا  بهددا متملاجبددة  لدده هددو  ودددق  ليددل  نددوان   ( املددواالة بددا اجزائددل4) 

 التشهد ل وال   ر الصول بينها باألذكار املأثورة.
( : إذا نس  التشهد األول وذكدره جبدل ان  ددخل يف الركدوع الدذن       321) مسألة  

بملددده لزمددل الرجددوع لتداركددل ل ولددو اددذكره بملددد الدددخول يف الركددوع م دده يف صددسال   
اسدتحبابًا د أن  ق ده التشدهد أ  دًا ل وإذا       األحدو  بملدد ا د و   و دأا  بسد دا  السدهو   
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نس  اجللوس يف التشهد األول اداركدل مدف االمكدان بدان كدان ادذكره جبدل الددخول يف         
استحبابًا د أن  أا  بملد ا بس دا  السهو ل   األحو الركوع ل واال م ه يف صسال د و 

ا مدف الدتمكن ومدف  دمدل  دس شد ء       د ادداركه   األوىل األحو واذا نس  الطمأنينة  يل د   
 ليل ل وإذا نس  التشهد األخري حته سلم  ان ذكره جبل االايان مبا  نايف الودسة رجدف   

وجوبدًا د وان ذكدره بملدد      األحو واداركل ثم ااه بس دا  السهو للسسم الزائد  له د  
 االايان باملنايف  ملليل س داا السهو  ق .

يف صدحتل    ملدنت بشدكل ل وكدذا إذا شدك يف       ( : إذا اشدهد  شدك   322) مسألة  
يف نمدوع التشدهد    االايان بالشهاداا حال ) الوسة  لده امدد و،ل امدد ( أو شدك     

والوددسة  لدده امددد و،لددل ل أو يف خوددو  الوددسة  لدديهم بملدددما جددام ل أو يف حددال    
 النهوض أو حا السسم ل  انل ال  ملتنه بشكل يف مثل ذلك.

 ) السسم ( 
بف(: السددسم ل و ددو واجددب يف كددل صددسة و،خددر أجزائهددا ل و ملتددرب اداؤه   )السددا 

صحيحًا حال اجللوس مف الطمأنينة كما يف التشهد ل ولل صدي تان  مدا ) السدسم  ليندا     
و لدده  بددداد اهلل الوددداحلا ( و) السدددسم  لدديكم ورمحدددة اهلل وبركاادددل ( و كصددد  يف   

وجوبدًا د  ددم ادرك  دذه       األحدو  و الودي ة الثانيدة ) السدسم  لديكم ( مدذف البداج  د       
ل و سدتحب اجلمدف بينهمدا وان  قدول جبلدهما ) السدسم  ليدك         األوىلالوي ة وان ااه ب

 أ ها النكه ورمحة اهلل وبركاال ( .
( : مددن نسدد  السددسم اداركددل إذا ذكددره جبددل أن  ددأا  بشدد ء مددن     323) مسددألة  

ا صددر مندل احلدد  ل أو بملدد     منا يا  الوسة ل وان ذكره بملد ذلدك كدأن  دذكره بملددم    
 األحدو   ول طو دل خمدل بهيئدة الودسة صدحت صدسال وال شد ء  ليدل ل وان كدان د           

 استحبابًا د ا اداها.
( : إذا شك يف صحة السدسم د بملدد االايدان بدل د    ملدنت بالشدك ل          324) مسألة  

  ل وكذلك إذا شك يف اصلل بملدما دخل يف صسة اخرجمل ل أو ااده بشد ء مدن املنا يدا    
 أو اشت ل بالتملقيب. وإاّل لزمل التدارك.
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 ) الرتايب واملواالة (
جيددب االايددان بواجبددا  الوددسة مرابددة  لدده النحددو الددذن ذكرندداه ل  دداذا خددالف   

الرتايب  مددًا بطلدت صدسال ل وجدد اقددم حكدم املخالصدة سدهوًا يف املسدائل املتقدمدة ل           
متواليدة  لده هدو  نطبدق  لده نمو هدا       واب املواالة با اجزاء الوسة بأن  ؤاه بها 

 نوان الوسة ل وال   ر باملواالة اطو ل الركدوع أو السد ود أو القندو  ل أو االكثدار     
 من األذكار ل أو جراءة السور الطوال وهو ذلك.

 ) القنو  (
القنو  مرة واحدة يف مجيف الولوا  اليومية د  ر  ة كاندت أو نا لدة د       ستحبط 

لزومددًا د االايددان بددل  يهددا رجدداًء ل       األحددو وا ددل غددري الشددصف  ددان د     بددل يف مجيددف الن
جبل الركوع ل ومدرة يف   األوىلو ستحب القنو  يف صسة اجلمملة مراا: مرة يف الركملة 

الركملددة الثانيددة بملددده ل و تملدددد القنددو  يف صددلوا  المليددد ن وايف ددا  ل والددل يف بقيددة  
 صددسة الددوار جبددل مددا  ركددف ل و تأكددد  الوددلوا  جبددل الركددوع مددن الركملددة الثانيددة. ويف 

 استحباا القنو  يف الولوا  اجلهر ة ل وال سيما صسة الص ر وصسة اجلمملة.
( : ال  ملترب يف القندو  ذكدر خمودو  ل و كصد   يدل كدل د داء أو         325) مسألة  

ذكر ل ويف حتقق وةيصة القنو  بالد اء امللحون ل أو ب دري الملربيدة اشدكال وان كدان ال     
ان جيمف  يل با الثنداء  لده اهلل والودسة  لده      األوىلذلك يف صحة الوسة ل و  قدح

النك و،لل والد اء لنصسل وللمؤمنا ل نملم جدد ورد  اذكدار خاصدة يف بملدض النوا دل      
  لتطلب من مرانها.

( : مددن نسدد  القنددو  حتدده ركددف  سددتحب لددل أن  ددأا  بددل بملددد       326) مسددألة  
  ستحب أن  أا  بل بملد الوسة.الركوعل وان ذكره بملدما س د 
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 ) مبطس  الوسة ( 
 مبطس  الوسة أحد  شر أمرًا: 
د ان اصقددد الوددسة شدديئًا مددن اجزائهددا او شددروطها ل  لدده التصودديل املتقدددم يف     1 

 املسائل املتمللقة بها.
 لد ان حيد  املول  أثناء صدسال ولدو يف ايفندا  املتخللدة  اندل  وجدب بطسنهدا         2 

لزومدًا د وجدد     األحدو  وجو ل سهوًا أو اضطرارًا بملدد السد دة األخدرية  لده د      ولو كان 
اقدم حكم دائم احلد  يف مسائل الطهارة ل كما مر حكم ناس  السسم حتده احدد    

 (.323يف املسألة )
لزومًا د يف غدري حدال التقيدة د سدواء جودد بدل اجلزئيدة أم           األحو د التكصري  له   3 

املول  احدجمل  د ل  له ااُلخرجمل خ و ًا واأدبًا ل وال بدأس   والتكصري  و ان   فل ال
 بالوضف املزبور ل رض ،خر كاحلك وهوه.

د االلتصا   ن القبلة من دون  دذر ميدث  وجدب االخدسل باالسدتقبال اململتدرب         4 
يف الوسة ل وأما االلتصا   ن  ذر كسدهو أو جهدر كدر ح وهدوه ل  إمدا أن  كدون  يمدا        

 ار ل وإما أن  كون أز د من ذلك ومنل ما  بله حد االستدبار.با اليما واليس
أمطدا األول:  ددس  وجددب اال ددادة د   ددًس  ددن الق دداء د ولكددن إذا زال الملددذر يف        

 األثناء لزم التوجل إىل القبلة  ورًا.
وأما الثدان :  يوجدب الدبطسن يف اجلملدة:  دان السدا   إذا ادذكر يف وجدت  تسدف           

ك ركملة من الوجت وجبت  ليل اال ادة وإال  س ل وان ادذكر بملدد   لسستيناف ولو بإدرا
خدروو الوجددت   جيددب  ليدل الق دداء ل وأمددا املقهدور  ددان متكددن مدن ادراك ركملددة بددس     

 التصا  وجب  ليل االستيناف وان    تمكن أف صسال وال جيب  ليل ج اؤ ا.
كم االلتصا  بالوجدل   ذا يف االلتصا   ن القبلة بكل البدن ل و شرتك مملل يف احل 

إىل جهة اليما أو اليسار التصااًا  احشًا ميث  وجب ل ط الملنق ورؤ دة جهدة ا لدف يف    
اجلملة ل واما االلتصا  اليسري الذن ال خيرو مملل املول   ن كونل مسدتقبًس للقبلدة  هدو    

 ال   ر بوحة الوسة وان كان مكرو ًا.
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بالتلصظ ولو مرف واحد إذا كدان مصهمدًا   د التكلم يف الوسة متملمدًا ل و تحقق   5 
إما ململناه مثل )ق( أمرًا من الوجا ة ل أو ل ريه كما لو الصدظ بدد )ا( للدتلقا ل أو جوابدًا     
 من سألل  ن ثان  حروف اململ م ل وأما التلصظ ب ري املصهم مطلقًا  س  رتك االحتيدا   

رق  يمدا ذكدر بدا صدورا      باالجتناا  نل إذا كدان مركبدًا مدن حدر ا  مدا زاد ل وال  د      
لزومًا د مبملنه ان مبطلية الدتكلم االضدطرارن  يمدا      األحو االختيار واالضطرار  له د  

 إذا    كن ماحيًا لوورة الوسة ابت   له االحتيا .
وجد استث  من مبطلية التكلم ما إذا سللم شدخص  لده املودل   اندل جيدب  ليدل        

يل ل وكذا ال  قددم الردرف إذا سدللم  ليدل مدف اقدد م       ان  رد سسمل مبثلل بأن ال  ز د  ل
أن  كدون الدرد نداثًس للسدسم يف      األوىل األحدو  وجوبدًا د بدل     األحدو  السدسم  لده د    

مجيددف خووصددياال حتدده يف التملر ددف والتددنكري واجلمددف واإل ددراد  ددإذا جددال ) السددسم   
لديكم ( أو ) السدسم    ليك ( ردطه مبثلل ل وكذلك إذا جال ) سسم  ليك ( أو ) سدسم   

 ليكم ( نملم لو سلم  ليل بودي ة اجلدواا ان ) لديكم السدسم(  دري بدا الدرد باملثدل         
 واقد م السسم.

ثم ان  ذا االسدتثناء خيدتص مبدا إذا وجدب الدرد  لده املودل  ل وأمدا  يمدا إذا            
املودل    جيب  ليل كان رده مبطًس لوسال ل و ذا كما إذا    قود املسلِّم بسسمل حتية

وامنا جود بل أمرًا ،خدر مدن اسدتهزاء أو مدزاح وهو مدا ل وكمدا إذا سدللم املسدلِّم  لده          
مجا ددة مددنهم املوددل   ددرد  ليددل واحددد مددنهم  انددل لددو ردط املوددل   ليددل سددسمل بطلددت  

 لزومًا د. األحو صسال  له د 
م لزومددًا د  ددد    األحددو ( : ال بددأس بالددد اء يف الوددسة ولكددن د      327) مسددألة  

خماطبة ال ري بل كقولل )غصر اهلل لك( ل كما ال بدأس بدذكر اهلل سدبحانل وبقدراءة القدر،ن      
  يها ل وال  ندرو ش ء من ذلك يف الكسم املبطل.

( : ال ابطدل الودسة بدالتكلم أو بالسدسم  يهدا سدهوًا ل وامندا ادب          321) مسألة  
 س داان للسهو بملد الوسة. األحو بذلك  له 

متملمدددًا ل و دد  ابطددل الوددسة وان كانددت ب ددري اختيددار إذا كانددت      د القهقهددة    6 
لزومددًا د إذا وسددف     األحددو مقدددمتها اختيار ددة ل بددل وان كانددت غددري اختيار ددة  لدده د     
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الوجت لس ادة وإاّل   ابطل الوسة ل كما ال ابطل بها إذا كانت  ن سهو ل والقهقهدة  
    ال حك املشتمل  له الوو  واملدط والرتجيف.

د   األحدو  د البكداء متملمددًا ألمدر مدن امدور الددنيا ل  اندل  بطدل الودسة د  لده              7 
سواء املشتمل منل  له الوو  وغري املشتمل  ليل ل وسدواء مدا كدان  دن اختيدار ومدا       
كان بدونل  له التصويل املتقدم يف القهقهدة ل وال ابطدل الودسة بدل إذا كدان  دن سدهو        

مر اخرون كا وف من الملذاا ل أو الطمف يف اجلندة  كما ال بأس بل اختيارًا إذا كان أل
ل او كان خ و ًا هلل سبحانل ولو ألجل طلب امر دنيون ل وكذلك البكداء لشد ء مدن    

 موائب ا ل البيت سسم اهلل  ليهم ألجل التقرا بل إىل اهلل.
د كل  مل خيدلط بهيئدة الودسة  ندد املتشدر ة ل ومندل األكدل والشدرا إذا كدان            1 

انمحدد  بددل صددورة الوددسة ل وال  ددرق يف بطددسن الوددسة بددذلك بددا الملمددد    لدده هددو 
لزومدًا د االجتنداا  دن األكدل والشدرا يف الودسة وان    كوندا          األحدو  والسدهو د و  

ماحيا للوورة. نملم ال بأس بابتسع السكر املذاا يف الصدم ومدا  لدف مدن الطملدام يف      
باأل مدال اليسدرية كاإلميداء باليدد ل أو        اء الصم أو خسل االسنان ل كما ال بأس ا  ًا

التوصيق للتنبيل  له أمر ما ل وكحمل الطصل أو ارضدا ل ل و دد الركملدا  باحلوده ل     
 وهو ا  ان كل ذلك ال   ر بالوسة كما ال   ر بها جتل احلية أو الملقرا.

( : مدن كدان مشدت س بالدد اء يف صدسة الدوار  ازمدًا  لده الودوم           329) مسألة  
لدل أن  تخطده إىل املداء الدذن امامدل  طدواا أو ثدس  ليشدربل إذا خشد  مصاجدأة           جاز 

 الص ر و و  طشان ل بل جيوز ذلك يف غري حال الد اء بل يف كل نا لة.
د التأما ل و و جول )،ما( بملد جراءة سورة الصاحتدة ل و دو مبطدل للودسة إذا       9 

ذا أاده بدل سدهوًا أو يف حدال التقيدة  دس       ااه بل املأموم  امددًا يف غدري حدال التقيدة وأمدا إ     
بأس بل ل وأما غري املدأموم  دبطسن صدسال بدل مدب   لده االحتيدا  اللزومد  ل نملدم ال          

 اشكال يف حرمتل اشر ملًا إذا ااه بل بملنوان الوةيصة املقررة يف احملل شر ًا.
 د الشك يف  دد الركملا   له اصويل سيأا . 11 
نهدا ابطدل الودسة سدواء جودد بهدا اجلزئيدة أم ال وسدواء         د الز ادة الملمد دة ل  ا   11 

أكان جواًل أم  ملًس ل من اجزاء الوسة ام مساخنًا هلا غري ذكدر اهلل املداىل وذكدر رسدولل     
صله اهلل  ليل و،لل والقر،ن والد اء ل وابطل الوسة أ  ًا بز ادة جدزء  يهدا سدهوًا إذا    
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لزومدًا د    األحدو  ركملدة واحددة  لده د    كان ركملة ل بل ولو كان ركو ًا أو س داا من 
 وإاّل  س ابطل.

 )الشك يف الوسة (
( : مددن شددك يف االايددان بوددسة يف وجتهددا لزمددل االايددان بهددا ل وال     331) مسددألة  

 ملت  بالشك إذا كان بملد خروو الوجت و ستثنه مدن ذلدك الوسواسد   اندل ال  ملدت       
 ولو يف الوجت ل وكذلك كثري الشك. لبشك

( : مدن شدك يف االايدان بودسة الرهدر د بملدد مدا صدله الملودر د أو             331لة ) مسأ 
 شك يف االايان بوسة امل را د بملدما صله الملشاء د لزمل االايان بها.

( :مدن شدك يف االايدان بدالرهر ن و   بدق مدن الوجدت اال مقددار          332) مسألة  
الرهدر أ  دًا ل ولدو كدان      لزومًا د ج اء صسة  األحو  ر  ة الملور لزمل االايان بها د و 

 املددًا بملدددم اداء صددسة الملوددر كصدداه االايددان بهددا و  جيددب  ليددل ج دداء صددسة الرهددر ل 
 وكذلك احلال يف الملشائا.

( : من شدك يف صدحة صدسال بملدد الصدراغ منهدا    ملدنت بشدكل ل          333) مسألة  
اصددل وكددذا إذا شددك يف صددحة جددزء مددن الوددسة بملددد االايددان بددل ل وكددذا إذا شددك يف  

اإلايان بل بملد ما دخدل  يمدا ال  نب د  الددخول  يدل شدر ًا مدف اإلخدسل باملشدكوك  يدل           
 مدًا ل وأمدا إذا كدان الشدك جبدل الددخول  يدل لزمدل اإلايدان باملشدكوك  يدل ) وجدد مدر             

 اصويل ذلك يف مسائل واجبا  الوسة ( . 

 ) الشك يف  دد الركملا  (
ز لدل جطملهدا واسدتينا ها ل وال  لزمدل     إذا شك املول  يف  دد ركملا  الودسة جدا   

 سو ما  دو جابدل للملدسو إذا    سدتلزم ادذور  دوا  الوجدت واال   جيدز لدل ذلدك د            
كاالسدتدبار مدثًس ل ومدا     وجوبًا د  دم االستيناف جبل االايان باحد القواطف   األحو و

مدن الشدكوك امندا      ذكر يف املسائل الثس  ايفاية يف بيان كيصية الملسو  يما  قبل الملسو
  تملا الململ بل يف خوو  ما اذا استلزم القطف واالستيناف  وا  الوجت.
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( : من شك يف صسة الص ر أو غري ا مدن الودلوا  الثنائيدة أو يف     334) مسألة  
صسة امل را د و  حيصظ  دد ركملااهدا د  دان غلدب ةندل  لده أحدد طدريف الشدك بنده            

  ليل ل وإاّل بطلت صسال.
( : من شدك يف  ددد ركملدا  الودلوا  الربا يدة  دان غلدب ةندل          335لة ) مسأ 

 لدده احددد الطددر ا بندده  ليددل ل واال  ددإن كددان شددكل بددا الواحدددة واألز ددد ل أو بددا    
االثنددتا واألز ددد جبددل الدددخول يف السدد دة الثانيددة بطلددت صددسال ل وإاّل  مددل بوةيصددة  

 الشاك يف املواضف التالية:
والثس  بملد الدخول يف الس دة الثانيدة ) بوضدف اجلبهدة     د من شك با اإلثنا  1 

 له املس د ولو جبل الشروع يف الذكر ( بنه  له الدثس  وأفط صدسال ثدم أاده بركملدة      
 من جيام احتياطًا.

د مدن شدك بدا الدثس  وااَلربدف د أ نمدا كدان الشدك د بنده  لده األربدف ل وأفط                2 
 ة من جيام.صسال ثم أاه بركملتا من جلوس أو بركمل

د من شك با اإلثنا واألربف بملد الدخول يف الس دة الثانية بنه  له األربدف    3 
 وأاه بركملتا من جيام بملد الوسة.

د من شك بدا االثدنا والدثس  واألربدف بملدد الددخول يف السد دة الثانيدة بنده            4 
  له األربف وأفط صسال ل ثم أاه بركملتا جائمًا ثم بركملتا جالسًا.

د من شك بدا األربدف وا مدا د بملدد الددخول يف السد دة الثانيدة د بنده  لده              5 
األربف وس د س دا  السهو بملد الوسة وال ش ء  ليل ل وجيرن  ذا احلكدم يف كدل   
مورد  كون الطرف األجل  دو األربدف كالشدك بينهدا وبدا السدت ل كمدا  كصده يف كدل          

بملد الددخول يف السد دة الثانيدة الملمدُل      مورد شك  يل با األربف واألجل منها واألز د
مبوجب الشكا بالبناء  له األربف واالايدان بودسة االحتيدا  الحتمدال النقيودة ل ثدم       

 بس دا  السهو الحتمال الز ادة.
د من شك با األربف وا ما د حال القيام د  ددم جيامدل وااده بوةيصدة الشداك          6 

 با الثس  واألربف.
  وا ما د حال القيام د  دم جيامل وااده بوةيصدة الشداك      د من شك با الثس  7 

 با االثنتا واألربف.
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د مددن شددك بدا الددثس  واألربددف وا مدا د حددال القيددام د  ددم جيامددل واادده            1 
 بوةيصة الشاك با االثنتا والثس  واألربف.

د من شك با ا ما والست د حال القيدام د  ددم جيامدل وااده بوةيصدة الشداك           9 
د يف املواضدف    األوىل األحدو   األربف وا ما بملد الدخول يف الس دة الثانيدة ل د و  با

األربملدة األخددرية أن  سد د سدد دا  السددهو بملدد صددسة االحتيددا  ألجدل القيددام الددذن     
  دمل.
( : إذا شدك يف صدسال ل ثدم انقلدب شدكل اىل الردن د جبدل ان  دتم           336) مسألة  

ملدت  بشدكل األول ل واذا ةدن ثدم انقلدب إىل الشدك       صسال د لزمل الململ بالرن ل وال   
لزمل ارايب أثر الشك ل وإذا انقلب ةنل إىل ةن ،خر ل أو انقلدب شدكل إىل شدك ،خدر     
لزمل الململ  لده طبدق الردن أو الشدك الثدان  ل و لده اجلملدة جيدب  لده املودل  أن           

يدده  د  الركملدة     را   حالتل الصملليدة وال  دربة مالتدل السدابقة ل مدثًس: إذا ةدن ان مدا ب       
الرابملة ثم شك يف ذلك لزمل الململ بوةيصدة الشداك ل وإذا شدك بدا االثندتا والدثس        
 بنه  له الثس  ثم انقلدب شدكل إىل الردن بانهدا الثانيدة  مدل برندل ل وإذا انقلدب إىل         
الشك با االثنتا واألربف لزمل ان  ململ بوةيصة الشك الثدان  ل وإذا ةدن ان مدا بيدده     

 ثانية ل ثم ابدل ةنل بالرن بانها الثالثة بنه  له انها الثالثة وأف صسال.الركملة ال

 ) الشكوك اليت ال ُ ملتنه بها (
 ال  ملتنه بالشك يف ستة مواضف: 
د مددا إذا كددان الشددك بملددد الصددراغ مددن الملمددل ل كمددا إذا شددك بملددد القددراءة يف        1 

 جل أو أكثر.صحتها ل أو شك بملدما صله الص ر يف انها كانت ركملتا أو أ
د ما إذا كان الشك بملد خروو الوجت ل كما إذا شك يف االايدان بودسة الص در      2 

 بملدما طلملت الشما.
د مدا إذا كدان الشدك يف االايدان جبدزء بملددما دخدل  يمدا ال  نب د  الددخول  يدل              3 

 شر ًا مف االخسل باملشكوك  يل  مدًا سواء أكان جزءًا أم غريه.
ل  إذا شك يف االايان بواجب بنه  له االايان بل ل كمدا إذا  د ما إذا كثر الشك   4 

شك با الس دة والس داا ل  انل  ب  د حينئٍذ د  له انل ااده بسد داا ل وإذا شدك      
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يف االايددان مبصسددد بندده  لدده  دمددل ل كمددن شددك كددثريًا يف صددسة الص ددر بددا االثنددتا      
ال وال شد ء  ليدل ل وال  درق يف    والثس   انل  ب   له اندل    دأ  بالثالثدة و دتم صدس     

 دددم اال تندداء بالشددك إذا كثددر بددا ان  تمللددق بالركملددا  ل أو األجددزاء ل أو الشددرائ  ل 
و له اجلملة: ال  ملتنه بشك كثري الشك و ب  مملل  له صحة الملمدل املشدكوك  يدل ل    
واتحقق كثرة الشك بملروض الشك أز د نا  تملارف  روضدل للمشداركا مدف صداحبل     

اش احلواس و دمدل ز دادة مملتددًا بهدا  ر دًا ل  دإذا كدان الشدخص يف احلداال           يف اغتش
الملاد دة ال مت د   ليدل ثدس  صدلوا  إال و شدك يف واحددة منهدا  هدو مدن أ دراد كددثري            

 الشك.
ثم ان كثرة الشك ان اختوت مبوضف بان كانت مدن خواصدل ومساادل ل  دس بدد       

ملكلصا ل مدثًس: إذا كاندت كثدرة شدكل     من ان  ململ  يما  داه بوةيصة الشاك ك ريه من ا
يف خوو  الركملا     ملنت بشكل  يها ل  دإذا شدك يف االايدان بدالركوع أو السد ود      
أو غري ذلك نا    كثر شكل  يل لزمل االايان بل إذا كان الشك جبل الدخول يف ال دري ل  

ل ثدم شدك   وأما إذا    كن كذلك كما إذا حتقق مسمه الكثرة يف  ملل مملدا كدالركوع   
 يف  ملل ،خر أ  ًا كالس ود  الرا ر  دم اال تناء بل أ  ًا.

د مددا إذا شددك االمددام وحصددظ  ليددل املددأموم وبددالملكا ل  دداذا شددك االمددام بددا    5 
الثس  واألربف د مثًس د وكان املأموم حا رًا    ملنت االمام بشدكل ورجدف إىل املدأموم ل      

 الركملدا  والشدك يف األ ملدال ل  دإذا     وكذلك الملكا ل وال  رق يف ذلك با الشك يف
شك املأموم يف االايان بالس دة الثانية د مثًس د واالمام  مللم بدذلك رجدف املدأموم إليدل ل       

 وكذلك الملكا.
( : ال  ددرق يف رجددوع الشدداك مددن االمددام أو املددأموم إىل احلددا ظ      337) مسددألة  

و الرن ل  الشاك منهمدا  منهما با ان  كون حصرل  له هو اليقا ل وان  كون  له ه
 رجف إىل الران كما  رجدف إىل املتديقن ل وإذا اختلصدا بدالرن والديقا  مدل كدل منهمدا         
بوةيصتل ل مثًس: إذا ةن املأموم يف الودلوا  الربا يدة ان مدا بيدده  د  الثالثدة ل وجدزم        

ان االمام بأنها الرابملة وجب  لده املدأموم ان   دم إليهدا ركملدة متودلة ل وال جيدوز لدل         
  رجف إىل االمام.
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( : إذا اختلف االمام واملأموم يف جهة الشك  دان   اكدن بينهمدا     331) مسألة  
جهة مشرتكة  مل كل منهما بوةيصتدل ل كمدا إذا شدك املدأموم بدا االثندتا والدثس  ل        
وشك االمام بدا األربدف وا مدا ل وإاّل بدأن كاندت بينهمدا جهدة مشدرتكة أخدذ بهدا ل           

ا جهة االمتياز من طر ل ل مدثًس: إذا شدك االمدام بدا الدثس  واألربدف       وال ه كل منهم
وكان شك املأموم با االثنتا والثس  بنيا  له الثس   دان املدأموم  رجدف إىل االمدام     
يف ان مددا بيددده ليسددت بالثانيددة واالمددام  رجددف إىل املددأموم يف انهددا ليسددت بالرابملددة ل وال  

 .حاجة حينئٍذ إىل صسة االحتيا 
د مدا إذا كدان الشدك يف  ددد ركملدا  النا لدة ل  دان  دذا الشدك ال  ملتنده بدل ل               6 

واملول   تخري با البناء  له األجل والبناء  له األكثدر  يمدا إذا    سدتلزم الدبطسن ل     
و ددتملا البندداء  لدده األجددل  يمددا إذا اسددتلزمل ل كمددا إذا شددك بددا االثنددتا والددثس  ل     

ل يف مدوارد التخديري ل  دذا يف غدري صدسة الدوار ل وأمدا  يهدا         واأل  ل البنداء  لده األجد   
 ا اداها إذا شك  يها. األحو  

( :  ملترب الرن يف  ددد الركملدا  مدن الصر  دة وكدذلك يف النا لدة        339) مسألة  
لزومًا د مبملنه انل ال  تخري مملل يف البنداء  لده األجدل واألكثدر ل وال  دربة        األحو  له د  

 لق باأل ملال يف النا لة أو الصر  ة.بالرن  يما إذا امل
( : إذا وجبت النا لدة لملدارض د كندذر وشدبهل د جدرجمل  ليهدا حكدم           341) مسألة  

 الشك يف النا لة.
ل د سهوًا د و  ميكن اداركل بطلت   ( : إذا ارك يف صسة النا لة ركنًا 341) مسألة  

 وال ابطل بز ادة الركن  يها سهوًا.
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 ) صسة االحتيا  ( 
صسة االحتيا     ما  ؤاه بها بملد الوسة اداركًا للنقص احملتمل  يها ل و ملتدرب   

  يها ُأمور:
 لده   د أن  ؤاه بها بملد الوسة جبل االايان بش ء من منا يااها ل وإاّل   اودحط   1 

 لزومًا د. األحو د 
ل غدري  د أن  ؤاه بها اامة األجزاء والشرائ   له النحو اململترب يف اصل الوسة   2 

أن صسة االحتيا  ليا هلا أذان وال اجامة وليا  يها سدورة د غدري  احتدة الكتداا د وال       
 جنو .
لزومددًا د وان كانددت الوددسة األصددلية    األحددو د أن خيصددت يف جراءاهددا  لدده د      3 

 د ا صو  يف البسملة أ  ًا. األوىل األحو جهر ة ل د و
جبدل صدسة االحتيدا  لزمتدل إ دادة      ( : من أاه بش ء مدن املنا يدا     342) مسألة  

 لزومًا د وال حاجة مملها إىل صسة االحتيا . األحو أصل الوسة  له د 
( : إذا  لم جبدل ان  دأا  بودسة االحتيدا  ان صدسال كاندت اامدة         343) مسألة  

ل ادارك ما نقدص سق  وجوبها ل وإذا  لم انها كانت ناجوة و لم مقدار النقص لزمل 
 لزومًا د . األحو ا  السهو لز ادة السسم  له د ثم االايان بس د

( : إذا  لم بملد صسة االحتيا  نقص صسال باملقدار املشدكوك  يدل    344) مسألة  
  اددب  ليددل اال ددادة ل وجامددت صددسة االحتيددا  مقامددل ل مددثًس إذا شددك بددا الددثس   

تيدا  ان صددسال  واألربدف  بنده  لدده األربدف وأف صددسال ل ثدم ادبا لددل بملدد صددسة االح      
كانت ثسثًا صحت صسال وكانت الركملة مدن جيدام أو الركملتدان مدن جلدوس بدداًل  دن        

 الركملة الناجوة.
( : إذا شك يف االايان بوسة االحتيا   ان كان شدكل بملدد خدروو     345) مسألة  

الوجددت    ملددنت بشددكل ل وأمددا إذا كددان بملددد االايددان مبددا  نددايف الوددسة  مدددًا وسددهوًا د     
 لزومًا د استيناف الوسة. و األح 

( : إذا شك يف  دد الركملا  من صسة االحتيا  بنه  لده األكثدر    346) مسألة  
إاّل إذا اسددتلزم البندداء  ليددل بطسنهددا  يددب  حينئددٍذ  لدده األجددل ل مددثًس: إذا كانددت وةيصددة 
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ثندتا ل  الشاك االايان بركملتا احتياطًا ل  شك  يها با الواحدة واالثنتا بنده  لده اال  
وإذا كانت وةيصتل االايان بركملة واحدة ل وشك  يها با الواحددة واالثندتا بنده  لده     

 الواحدة.
( : إذا شك يف ش ء من ا ملال صسة االحتيدا  جدرجمل  ليدل حكدم      347) مسألة  

 الشك يف ا ملال الوسة االصلية.
د او زاده   ( : إذا نقص ركندًا مدن صدسة االحتيدا  د  مددًا أو سدهواً        341) مسألة  

 يها  مدًا بطلت كما يف الوسة األصلية ل و كذا  يما إذا زاد ركندًا  يهدا سدهوًا  لده د      
لزومًا د وجيتزن حينئٍذ با ادة اصل الوسة ل وال ادب سد داا السدهو بز دادة       األحو 

 غري األركان أو نقوانل  يها سهوًا.
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 ) ج اء األجزاء املنسية ( 
سدد دة واحدددة سددهوًا و  ميكددن اددداركها يف الوددسة  ( : مددن اددرك 349) مسددألة  

د أن  أا  بس دا  السهو أ  ًا ل وجيدرن  دذا احلكدم      األوىل األحو ج ا ا بملد ا د و 
 يما إذا كان املنس  س دة واحدة يف اكثر من ركملة ل و ملترب يف ج اء الس دة ما  ملتدرب  

د يف الودسة سدهوًا أاده    ومن ادرك التشدهط   ليف ادائها من الطهارة واالستقبال وغري ذلك
 ج اؤه أ  ًا. األوىل األحو بس دا  السهول و

وجوبًا د يف ج داء السد دة ان  دؤاه بهدا بملدد الودسة         األحو ( : د   351) مسألة  
 األحدو  جبل صددور مدا  نا يهدا ل ولدو صددر املندايف جداز االكتصداء بق دائها وان كدان د            

 استحبابًا د ا ادة الوسة أ  ًا.
لزومًا د اقد م ج داء السد دة  لده االايدان بسد دا         األحو ( : د   351) مسألة  

لزومدًا د اقدد م صدسة االحتيدا   لده ج داء         األحدو  السهو ألن سبب كان ل كما ان د  
 الس دة لو وجبا مجيملًا  له املكلف.

( : من شك يف االايان بق داء السد دة جبدل خدروو وجدت الودسة        352) مسألة  
 لزومًا. األحو  كذا إذا كان الشك بملد خروو الوجت  له وجب االايان بها ل و

( : إذا نس  ج اء الس دة وادذكر بملدد الددخول يف صدسة  ر  دة       353) مسألة  
ر با جطف الودسة وج داء السد دة وبدا ادأخري ج دائها إىل مدا بملدد الودسة ل وان           يط

 ه صسال.اذكر بملد الدخول يف صسة نا لة ج ا ا يف اثنائها ولل البناء  ل

 ) س ود السهو ( 
اب س داان للسدهو يف مدوارد ل ولكدن ال اتوجدف صدحة الودسة  لده االايدان          
 املوارد   : هو ذ بهما ل
 لزومًا د. األحو ( ما إذا اكلم يف الوسة سهوًا  له د 1) 
لزومًا د كما إذا ا تقدد ان مدا بيدده      األحو ( ما إذا سّلم يف غري موضملل  له د  2) 

اد بالسدسم  دو مجلدة    ة الرابملدة  سدلم ثدم انكشدف انهدا كاندت الثانيدة ل واملدر           الركمل
السددسم  لينددا و لدده  بدداد اهلل الودداحلا ( او مجلددة ) السددسم  لدديكم ( مددف اضددا ة    )
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)ورمحة اهلل وبركاال( او بدونها ل وأمطا مجلة ) السدسم  ليدك أ هدا الدنكه ورمحدة اهلل      
 س دا  السهو. وبركاال (  ز اداها سهوًا ال اوجب

 (.349( ما إذا نس  التشهد يف الوسة ل  له ما مر يف املسألة )3) 
( مددا إذا شددك بددا األربددف وا مددا أو مددا مكمددل ل  لدده مددا مددر يف املسددألة       4) 

(335.) 
( ما إذا  لم امجااًل د بملدد الودسة د اندل زاد  يهدا او نقدص ل مدف كدون صدسال           5) 

 لزومًا د . األحو السهو  له د اكومة بالوحة  انل  س د س دا  
د ان  أا  بس دا  السهو  يما لو نس  س دة واحدة كمدا مدر     األوىل األحو د و 

( ل و يما إذا جام يف موضف اجللوس أو جلا يف موضف القيام سهوًا ل 349يف املسألة )
 د ان  س د لكل ز ادة ونقيوة. األوىل األحو بل د 

 وجب س دا  السهو لزم االايان بهمدا بتملدداده ل   د ما ( : إذا املدط 354) مسألة  
نملم إذا سلم يف غري موضملل بكلتدا اجلملدتا املتقددمتا ل او اكلدم سدهوًا بكدسم طو دل        

   جيب االايان بس دا  السهو اال مرة واحدة.
( : اددب املبددادرة اىل سدد دا  السددهو ل ولددو أخر مددا  مدددًا        355) مسددألة  

ًا د  يأا  بهما  ورًا  صدورًا ل ولدو أخر مدا نسديانًا ااده بهمدا        وجوب األحو اسقطا  له د  
 مته اذكر.

( : كيصيددة سدد دا  السددهو أن  نددون ثددم  سدد د د وال حاجددة إىل        356) مسددألة  
التكبري جبل الس ود وان د كان احو  استحبابًا د ثم  ر ف رأسل وجيلدا ثدم  سد د ثدم       

ان   ديف   األوىلم  لديكم ( و  ر ف رأسدل و تشدهد اشدهد الودسة ل ثدم  قدول ) السدس       
اسدتحبابًا د ان  قدول يف كدل مدن       األحدو  اليل مجلة ) ورمحدة اهلل وبركاادل ( كمدا ان د     

 الس داا ) بسم اهلل وباهلل السسم  ليك أ ها النك ورمحة اهلل وبركاال ( .
وجوبدًا د يف سد ود السدهو ان  كدون  لده مدا  ودح          األحو ( : د   357) مسألة  

يدل يف الودسة ل وال املتدرب  يدل بقيدة شدرائ  السد ود أو الودسة وان كدان د           السد ود  ل 
 استحبابًا د ر ا تها. األحو 



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 131

( : من شك يف حتقق ما  وجب س دا  السهو    ملنت بدل ل ومدن    251) مسألة  
شدك يف االايدان بهمدا مدف المللدم بتحقدق موجبهمدا وجدب  ليدل االايدان بهمدا مدف  ددم              

 لزومًا د االايان بهما مف  وا  املبادرة أ  ًا. حو األ وا  املبادرة بل د 
( : إذا  لددم بتحقددق مددا  وجددب سدد دا  السددهو وشددك يف األجددل   359) مسددألة  

واألكثر بنه  له األجل ل مثًس: إذا  لم انل سّلم يف غري موضملل و   ددر اندل كدان مدرة     
يدان بسد دا  السدهو    واحدة أو مراا ل او احتمل انل اكلم ا  ًا   جيب  ليدل إال االا 

 مرة واحدة.
وجدب   ( : إذا شدك يف االايدان بشد ء مدن أجدزاء سد دا  السدهو         361) مسألة  

ل ل واال    ملدنت بدل ل وكدذا ال  ملدت  بدل إذا كدان       االايان بل ان كان شكل جبل ااوز اّل
 الشك بملد الصراغ.

نت بددل ل ( : إذا شددك و   دددر أنطددل أادده بسدد داا أو ثددس     ملدد   361) مسددألة  
 دداد أسددواء شددك جبددل دخولددل يف التشددهد أم شددك بملددده ل وإذا  لددم أنددل أادده بددثس      

 س دا  السهو.
( : إذا نس  س دة واحدة من س دا  السهو  إن أمكندل التددارك    362) مسألة  

ن ذكر ا جبل ان  تحقق  ول طو ل لزمدل التددارك ل واال أاده بسد دا  السدهو مدن       أب
 جد د.  
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 ( ) صسة اجلما ة 
استحب اجلما ة يف الولوا  اليوميدة ل و تأكدد اسدتحبابها يف صدسة الص در ويف       

ال رسددول اهلل صددله اهلل  ليددل الملشدداء ن ل و نب دد  اقددد م األ  ددل  صدد  احلددد ث ) جدد 
( إمام القوم وا د م إىل اهلل املاىل ل  قددطموا يف صدساكم أ  دلكم ( ل وكلمدا زاد     و،لل

  وجلما ة يف صسة اجلمملدة كمدا اقددم يف بيدان شدر      دد اجلما ة زاد   لها ل واب ا
 صسة اجلمملة.

 ( : جد اب اجلما ة يف الولوا  اليومية ل و و يف موارد: 363) مسألة  
( ما إذا أمكن املكلف اوحيح جراءال واسامح حته ضداق الوجدت  دن الدتمللم     1) 

 (.271والوسة ل وجد اقدم يف املسألة )
لوسواس حلدط ابطل مملدل الودسة كلمدا صدله واوجدف      ( ما إذا ابتل  املكلف با2) 

 د ملل  له أن  ول  مجا ة.
( مددا إذا    سددف الوجددت ان  وددل   ددرادجمل ووسددملها مجا ددة ل كمددا إذا كددان   3) 

 املكلف بطيئًا يف جراءال أو ألمر ،خر غري ذلك.
( ما إذا امللق النذر أو اليما أو الملهد وهو ذلك بأداء الودسة مجا دة ل واذا   4) 

 د امتثالل. األوىل األحو مر أحد الوالد ن ولده بالوسة مجا ة د  أ

 ) موارد مشرو ية اجلما ة ( 
اشرع اجلما ة يف مجيف الصدرائض اليوميدة ل وان اختلصدت صدسة االمدام وصدسة        

املأموم من حيث اجلهر وا صو  ل أو القور والتمام ل أو الق اء واألداء ل ومن  دذا  
ة االمددام ةهددرًا وصددسة املددأموم  وددرًا وبددالملكا وكددذلك يف     القبيددل ان اكددون صددس  

 الملشاء ن.
( : ال اشرع اجلما ة  يما إذا اختلصت صسة االمام وصدسة املدأموم    364) مسألة  

يف النددوع كالوددلوا  اليوميددة ل وايف ددا  ل واألمددوا  ل نملددم جيددوز أن  ددأف يف صددسة      
ل بدأن كاندت إحددجمل الودساا      ايف ا  مبدن  ودل  الدك الودسة وان اختلصدت ايف تدان      

للكسوف اداًء ل وااُلخرجمل للخسوف ج اًء ل أو بالملكا و  اثبت مشرو ية االئتمدام  



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 132

يف صددسة الطددواف وال يف صددسة ايف ددا  يف غددري الكسددو ا ولددو كددان مبددن  وددل  الددك  
 الوسة ل  س ارتك مرا اة مقت ه االحتيا  يف ذلك.

الودددلوا  اليوميدددة مبدددن  ودددل  صدددسة   ( : ال جيدددوز االئتمدددام يف 365) مسدددألة  
وجوبًا د ارك االئتمام يف صسة االحتيدا  حتده مبدن  ودل  صدسة        األحو االحتيا  د و 

االحتيا  وان كان االحتيا  يف كليت الوساا مدن جهدة واحددة ل  دإذا شدك كدل مدن        
االمددام واملددأموم بددا الددثس  واألربددف وبنيددا  لدده األربددف انصددرد كددل منهمددا يف صددسة      

 وجوبًا د . األحو حتيا   له د اال
 ر دد ا دادة صدسال مدن جهدة االحتيدا  الوجدوب  أو         نملد  ( : جيوز 366) مسألة  

االستحباب  ان  أف  يها ل وال جيوز ل ريه ان  أف بل  يها ل و ستثنه مدن  دذا احلكدم مدا     
ًة إذا كانت كل من صسا  االمام واملدأموم احتياطيدة وكاندت جهدة احتيدا  االمدام جهد       

الحتيا  املأموم أ  ًا ل كما إذا صّليا  ن وضدوء مبداء مشدتبل بامل داف غصلدة ولزمتهمدا       
ا ادة الوضوء والوسة لسحتيا  الوجوب  ل أو صّليا مف احملمول الدن ا اجتهدادًا أو   
اقليدًا وأرادا ا ادة الوسة لسحتيا  االستحباب  ل  ص  مثل ذلك جيدوز ألحدد ما أن   

 ال. أف بايفخر يف صس
لزومدًا د    األحدو  ( : ال اشرع اجلما ة يف النوا ل األصدلية د  لده د      367) مسألة  

يف بملض موارد ا د وال  رق يف ذلك با ما وجبت بنذر أو شبهل وغدريه ل كمدا ال  درق     
بددا أن  كددون كددل مددن صددسا  االمددام واملددأموم نا لددة ل وان اكددون إحدددا ما نا لددة ل     

اء  ان اجلما ة مشرو ة  يها ل وكذا ال بأس بهدا  يمدا   واستثنه من ذلك صسة االستسق
 صار مستحبًا بالملارض  ت وز يف صسة المليد ن مف  دم او ر شرائ  الوجوا.

( : جيدوز ملدن  ودل   دن غدريه د ارب دًا أو اسدتي ارًا د ان  دأف  يهدا             361) مسألة  
 ا  نل.مطلقًا ل كما جيوز ل ريه ان  أف بل إذا  لم  و  الوسة  ن املنو

ه منصردًا استحب لدل أن  مليدد صدسال مجا دة د امامدًا ل       ( : من صّل 369) مسألة  
أو مأمومًا د و شدكل جدوازه  يمدا إذا صدّليا منصدرد ن ثدم أرادا ا اداهدا مجا دة بائتمدام           
احد ما بايفخر من دون ان  كون يف اجلما ة مدن    دؤد  ر  دتل ل بدل  شدكل ذلدك       

 ًا أو مأمومًا د  اراد أن  مليد ا مجا ة.أ  ًا ملن صله مجا ة د امام
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   اإلمامة (و) شر 
 املترب يف اإلمامة ُأمور: 
د بلدوغ اإلمدام:  دس جيدوز االئتمدام بالوطدك حتده للوطدك ل نملدم حيتمدل جدواز               1 

 لزومًا د اركل. األحو االئتمام بالباله  شرًا ولكن د 
ار ًا ل نملم ال بدأس باالجتدداء بدل    دوأد  قلل:  س جيوز االجتداء بادنون وان كان   2 

 حال إ اجتل.
( ل و كصد  يف احراز دا   21د إميانل ل و دالتل: وجد مرط اصسري الملدالة يف املسألة )  3 

حسن الرا ر ل واثبدت بشدهادة  ددلا ل وبالشدياع املصيدد للديقا ل أو االطميندان ل بدل         
 د. ثبت باالطمينان احلاصل من أن منشأ  قسئ  كشهادة  دل واح

 د طهارة املولد:  س جيوز االئتمام بولد الزنا. 4 
د صددحة جراءاددل:  ددس جيددوز ائتمددام مددن جييددد القددراءة مبددن ال جييددد ا وان كددان       5 

ل اذا اختلصدا يف احملدل بدل    ددددمملذورًا يف  ملل ل بل ال جيوز ائتمام من ال جييد القراءة مبثل
نملم ال بأس باالئتمام مبن ال جييدد القدراءة    لزومًا د اركل مف احتاد احملل أ  ًا ل  األحو د 

يف غري احملل الذن  تحملدل االمدام  دن املدأموم ل كدأن  دأف بدل يف الركملدة الثانيدة بملدد أن           
 ركف ل أو يف الركملتا األخرياا ل كمدا ال بدأس باالئتمدام مبدن ال جييدد األذكدار كدذكر        

 ورًا من اوحيحها.الركوع والس ود والتشهد والتسبيحا  األربف إذا كان مملذ
د ذكورادل: إذا كدان املدأموم ذكدرًا ل وال بدأس بائتمدام املدرأة بداملرأة ل وإذا أمدتط            6 

 وجوبًا د ان اقف يف صصهن دون ان اتقدم  ليهن. األحو املرأة النساء د  
 وجوبًا د . األحو د أن ال  كون نن جرجمل  ليل احلد الشر    له د  7 
إذا كان املأموم  ودل   دن جيدام ل وال بدأس بإمامدة       د أن اكون صسال  ن جيام  1 

وجوبًا د  دم االئتمام باملستلق  أو امل دط ف د وان كدان      األحو اجلالا لل السا د و 
 املأموم مثلل د و دم ائتمامهما بالقائم والقا د.

د اوجهل إىل اجلهة اليت  توجل إليها املدأموم ل  دس جيدوز ملدن  ملتقدد ان القبلدة يف         9 
أن  أف مبن  ملتقد انها يف جهة ُاخرجمل ل نملم جيدوز ذلدك إذا كدان االخدتسف بينهمدا       جهة

  سريًا اودق مملل اجلما ة  ر ًا.
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د صحة صسة االمام  ند املأموم ل  س جيوز االئتمدام مبدن كاندت صدسال باطلدة        11 
 بنرر املأموم اجتهادًا أو اقليدًا ل مثال ذلك.

با تقاد ان وةيصتدل التديمم  دس جيدوز ملدن  ملتقدد ان       ( إذا ايمم االمام يف موضف 1) 
 الوةيصة يف ذلك املوضف    الوضوء أو ال سل ان  أف بل.

( إذا  لم ان اإلمام نس  ركندًا مدن األركدان   جيدز االجتدداء بدل وان    مللدم        2) 
 االمام بل و   تذكره.

لدل االجتدداء بدل وان    ( إذا  لم ان املاء الذن اوضأ بل االمام كان جنسدًا   جيدز   3) 
كان االمام  ملتقد طهارال ل نملم إذا  لم بن اسة بدن االمام أو لباسل د و و جا ل بدل د    
جاز ائتمامل بل وال  لزمل إخباره وذلك ألن صدسة االمدام حينئدٍذ صدحيحة يف الواجدف ل      

وم وبهذا  رهر احلال يف سائر موارد االختسف بدا االمدام واملدأموم  يمدا إذا كدان املدأم      
 ملتقد صحة صسة اإلمام بالنسبة اليل لكون ا لل الواجف  يها ندا ال   در بالودحة مدف     

 اال تماد  يل  له ح ة شر ية ومن أمثلة ذلك:
( إذا رأجمل االمام جواز االكتصاء بالتسبيحا  األربف يف الركملة الثالثدة والرابملدة   1) 

 مرة واحدة ل  انل جيوز ملن  رجمل وجوا الثس  ان  اف بل.
( إذا ا تقد االمام  دم وجوا السورة يف الوسة  انل جيوز ملن  درجمل وجوبهدا   2) 

ان  أف بل بملدما دخل يف الركدوع ل وكدذلك احلدال يف بقيدة املدوارد إذا كدان االخدتسف        
 من  ذا القبيل.

   صسة اجلما ة (و) شر
  ملترب يف صسة اجلما ة ُأمور: 
 يل ان  كون االئتمام بقود القربة  دس بدأس    د جود املأموم االئتمام ل وال  ملترب  1 

باالئتمام بداع ،خر غري ا ل كالتخّلص من الوسواس ل أو سهولة األمر  ليدل اذا جودد   
 لزومًا د . األحو بذلك القربة ل واال   اوح  له د 

 وال  ملترب جود االمامة اال يف ثس  صلوا : 
( صدسة  3( صسة اجلمملة )2إمامًا ) ( الوسة اململادة مجا ة  يما إذا كان اململيد1) 

 المليد ن حا وجوبها.
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د املدديهن االمددام لدددجمل املددأموم ل و كصدد  املينددل امجددااًل ل كمددا لددو جوددد االئتمددام     2 
 باالمام احلاضر وان    ملرف شخول.

( : إذا ائددتم با تقدداد ان االمددام ز ددد  رهددر بملددد الصددراغ انددل  مددرو    371) مسددألة  
اء ا تقد  دالدة  مدرو أ  دًا أم    ملتقدد ا ل وإذا ةهدر      صحت صسال ومجا تل ل سو

 لل ذلك يف األثناء و  ُ حرز  دالتل انصرد يف صسال.
( : ال جيوز للمأموم ان  ملدل يف صسة اجلما دة  دن إمدام إىل ،خدر      371) مسألة  

اال أن حيد  لسمام األول ما  مل ز بل  ن اكمال صدسال ل أو االسدتمرار يف االمامدة ل    
ا لو صار  رضل اجللوس و م جيدام ل أو اكمدل صدسال دونهدم لكدون  رضدل القودر        كم

 األحدو  و رضهم التمام ل ويف مثلل جيوز للمأموما اقد م غريه وامتام الوسة مملدل د و   
 د ان  كون االمام احد م. األوىل
د  دم كدون االمدام مأمومدًا ل  دس جيدوز االئتمدام مبدن ائدتم يف صدسال بشدخص             3 
 ،خر.

د ان  كون االئتمام من أول الودسة ل  دس جيدوز ملدن شدرع يف صدسة  درادجمل ان          4 
  أف يف اثنائها.

د ان ال  نصرد املدأموم يف اثنداء الودسة مدن غدري  دذر واال  ودحة مجا تدل ادل            5 
اشكال ل سدواء أندوجمل االنصدراد مدن أول األمدر ل أم بددا لدل ذلدك يف األثنداء ل ولكندل ال           

لزومدًا د حينئدٍذ ا دادة      األحو  مف االخسل بوةيصة املنصرد  ان د    ر بوحة الوسة اال
الوسة ل نملم إذا اخل مبا   تصر االخسل بل  ن  ذر  س حاجة إىل اال ادة و دذا  يمدا   

 إذا بدا لل الملدول بملد  وا  ال القراءة أو بملد ز ادة س دة واحدة للمتابملة مثًس.
ام جبددل الركددوع أو يف الركددوع وان كددان بملددد د إدراك املددأموم االمددام حددال القيدد   6 

 الذكر ل ولو    دركل حته ر ف االمام رأسل من الركوع   انملقد لل اجلما ة.
( : لو ائتم باالمام حال ركو ل وركف و   دركل راكملدًا بدان ر دف     372) مسألة  

وكدذا   االمام رأسل جبل ان  ول املأموم إىل حدط الركوع جاز لدل امتدام صدسال  درادجمل ل    
لو شك يف ادراكل االمام راكملًا مف  دم اداوز احملدل ل وأمدا مدف الت داوز  ندل كمدا لدو         

 شك يف ذلك بملد الركوع  توح صسال مجا ة.
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( : لو كبطر بقود االئتمدام واالمدام راكدف ور دف االمدام رأسدل مدن         373) مسألة  
وجيددوز لددل أ  ددًا الركددوع جبددل ان  ركددف املددأموم  لددل أن  قوددد االنصددراد و ددتم صددسال ل  

متابملة االمام يف الس ود بقود القربة املطلقة ثم اد د التكبري بملد القيام بقود األ دم  
 من اال تتاح والذكر املطلق.

( : لو ادرك االمام د و و يف التشهد مدن الركملدة األخدرية د جداز لدل        374) مسألة  
ان  تشهد بنية القربدة املطلقدة    أن  كبطر بنية اجلما ة وجيلا جاصدًا بل التبملية ل وجيوز لل

وجوبددًا د  ددإذا سددلم االمددام جددام وأف صددسال مددن غددري     األحددو ولكددن ال  سددّلم  لدده د   
 استئناف للنية والتكبري و كتب لل ثواا اجلما ة.

د ان ال  نصودل االمدام  دن املدأموم د إذا كدان املدأموم رجدًس د مائدل ميندف  دن                  7 
نف  نها كالزجاو ل وكذا با بملدض املدأموما مدف    مشا دال بل مطلق احلائل وان   مي

ايفخر نن  كون واسطة يف ااوالل باالمام كمن يف صدصل مدن طدرف االمدام ل أو جدامدل      
 إذا    كن يف صصل من  تول باالمام.

د أن ال  كون موجف االمام أ له من موجف املأموم ل وال بأس باملقدار اليسدري    1 
كمددا ال بددأس بددالملّلو التسددرحي  ) التدددرجي  ( اذا    ندداف   الددذن ال  ملددد  ّلددوًا  ر ددًا ل 

صدق انبسا  األرض  ر ًا ل واال  سبد من مسحرة أن ال  كون موجدف االمدام أ لده    
من موجف املأموم مبقدار مملتد بل ل وال بأس بأن  كون موجف املأموم أ له من موجدف  

   ودق مملل اجلما ة.االمام بكثري وان كان الملّلو د مليًا ما    بله حدًا ال
د أن ال  كون الصول با املأموم واالمام ل أو بينل وبا من  و سدبب االاودال     9 

لزومدًا د أن ال  كدون بدا موجدف االمدام ومسد د         األحدو  باالمام كدثريًا يف الملدادة ل د و   
املددأموم أو بددا موجددف السددابق ومسدد د السحددق أز ددد مددن أجودده مرااددب ا طددوة ل      

اسددتحبابًا أن ال  كددون بددا املددوجصا أز ددد نددا  شدد لل انسددان       حددو األواأل  ددل بددل  
 متملارف حال س وده.

( : مددن ح ددر اجلما ددة  ددرأجمل االمددام راكملددًا وكانددت بينددل وبددا       375) مسددألة  
اجلما ة مسدا ة حيتمدل أن ال  ددرك االمدام راكملدًا بطيطهدا جداز لدل أن  ددخل يف الودسة           

ش  حالل حته  لحدق باجلما دة ل أو  ودرب  يدتم     و و يف مكانل و هون إىل الركوع ثم مي
ركو ل وس وده يف موضملل ثم  لحق بها حا  قوم االمام إىل الركملدة التاليدة ل وجيدوز    
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املش  لسلتحاق بها يف القيام بملد الركدوع أ  دًا ل وخيدتص  دذا احلكدم مبدا إذا    كدن        
 ودددق مملددل االجتددداء   ندداك مددانف مددن االئتمددام اال البملددد و ملتددرب ان ال  كددون مبقدددار ال

وجوبدًا د أن ال    األحدو   ر دًا ل و لدزم املدأموم أن ال  نحدرف اثنداء مشديل  دن القبلدة د و         
  شت ل حال مشيل بالقراءة.

وجوبًادد أن ال حياذ دل يف املوجدف     األحو د أن ال  تقددم املدأموم  لده االمدام دو       11 
واحددًا  اندل جيدوز لدل الوجدوف       أ  ًا بل  قف متأخرًا  نل اال  يما إذا كان املأموم رجدسً 

مذاء االمام ل  ذا يف الرجللوأما املرأة  رتا   يف موجصها من االمام د إذا كان رجدًس د    
 ( من مكان املول .223وكذا مف غريه من الرجال ما مر يف املسألل )

( : إذا اجيمدت اجلما دة يف املسد د احلدرام لدزم وجدوف املدأموما د          376) مسألة  
 د خلف االمام واشكل اجامتها مستد رة.بامجملهم 

 أحكام صسة اجلما ة ( من)
والثانيدة   األوىللزومًا د ارك املأموم القراءة يف الركملة   األحو ( : د   377) مسألة  

التحميددد ل أو غددري ذلددك مددن    مددن الرهددر ن ل و سددتحب لددل أن  شددت ل بالتسددبيح أو     
ويف الددركملتا األولدديا مددن    ل وجيددب  ليددل اددرك القددراءة يف صددسة الص ددر ل     األذكددار

د حينئدٍذ أن  نودت     األوىل األحدو  الملشاء ن إذا مسدف صدو  االمدام ولدو  مهمتدل د و      
و ستمف لقراءة االمام وال  نا يل االشدت ال بالدذكر وهدوه يف نصسدل ل وأمدا إذا    سدمف       
شدديئًا مددن القددراءة وال اهلمهمددة  هددو با يددار إن شدداء جددرأ مددف ا صددو  وإن شدداء اددرك     

أو الثانيدة مدن صدسال ل     األوىللقراءة أ  ل ل  ذا كلل  يما إذا كان االمام يف الركملة وا
وأما إذا كان يف الركملة الثالثة أو الرابملة  س  تحمل  دن املدأموم شديئًا ل  سبدد للمدأموم      

أو الثانيدة لزمتدل القدراءة ل وإن كدان يف      األوىلمن أن  ململ بوةيصتل  ان كان يف الركملدة  
لثالثة أو الرابملة  ري با القراءة والتسبيحا  ل والتسبيح أ  دل ل وال  درق يف   الركملة ا

 بقية األذكار با ما إذا أاه بالوسة مجا ة ل وبا ما إذا أاه بها  رادجمل.
والثانيدة مبدا    األوىل( : خيتص سقو  القراءة  ن املأموم يف الركملة  371) مسألة  

اثناء القراءة لزمتل القراءة من أوهلا ل وال از ل جدراءة  إذا استمر يف ائتمامل ل  اذا انصرد 
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لزومًا د وكدذا إذا انصدرد ال لملدذر بملدد القدراءة جبدل أن  ركدف          األحو ما بق  منها  له د 
 لزومًا د . األحو مف االمام  تلزمل القراءة حينئٍذ  له د 

ان ( : إذا ائددتم باالمددام و ددو راكددف سددقطت  نددل القددراءة وإن كدد       379) مسددألة 
 االئتمام يف الركملة الثالثة أو الرابملة لسمام.

والثانية لدل د إذا كدان     األوىل( : لزوم القراءة  له املأموم يف الركملة  311) مسألة  
االمام يف الركملة الثالثة أو الرابملة د خيتص مبدا إذا أمهلدل االمدام للقدراءة ل  دان   ميهلدل         

كف مملدل ل وإن   ميهلدل لدذلك أ  دًا بدأن        جاز لل أن  كتص  بقراءة سورة الصاحتة و ر
 تمكن مدن ادراك االمدام راكملدًا إذا أف جراءادل جداز لدل جطدف احلمدد والركدوع مملدل وإن           

 د ان  نصرد يف صسال. األوىل األحو كان د 
( : املتددرب يف صددسة اجلما ددة متابملددة االمددام يف األ ملددال ل  سجيددوز    311) مسددألة  

التأخر  نل  سريًا ل ولو اأخر كثريًا ميث أخلط باملتابملدة يف   وىلاألالتقدم  ليل  يها ل بل 
لزومددًا د إذا    كددن    األحددو جددزء بطددل االئتمددام يف ذلددك اجلددزء ل بددل مطلقددًا  لدده د    

اإلخسل بها  ن  ذر وإاّل    بطل االئتمام ل كما إذا أدرك االمام جبل ركو دل ومنملدل   
كملدة التاليدة  اندل جيدوز لدل أن  ركدف و سد د        الزحام  دن االلتحداق بدل حتده جدام إىل الر     

 وحده و لتحق باالمام بملد ذلك.
( : إذا ركف املأموم أو س د با تقاد ان االمام جد ركف ل أو سد د   312) مسألة  

د أن  رجدف و تدابف     األحدو   بدان خس دل ااده بالدذكر الواجدب  يهمدا ثدم  لزمدل د  لده           
د أن  دأا  بدذكر الركدوع أو السد ود       وىلاأل األحدو  االمام يف ركو ل ل أو س وده د و 

 ند متابملة االمام أ  ًا ل وليا لدل االخدسل بالدذكر الواجدب ألجدل متابملدة االمدام يف        
 ركو ل وس وده بل  أا  بل ثمط  لحق باإلمام واوح مجا تل.

( : إذا ر ف املأموم رأسل من الركوع د با تقداد أن اإلمدام جدد ر دف       313) مسألة  
الدركن ل  دان      الملود اليدل ملتابملدة االمدام وال ا دره ز دادة       األحو له رأسل د لزمل   

 رجف  ص  صحة صسال مجا ة اشدكال ل وإذا ر دف رأسدل جبدل االمدام متملمددًا بطلدت        
 مجا تل و نصرد يف صسال ل وكذلك احلال يف الس ود.
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تقدد  ( : إذا ر ف املأموم رأسل من الس ود  رأجمل االمام ساجدًا وا  314) مسألة  
 س د للمتابملة ل ثدم انكشدف أنطهدا الثانيدة ُحسدبت لدل سد دة ثانيدة          األوىلأنطها الس دة 

 وال اب  ليل الس دة اأُلخرجمل.
( : إذا ر ددف املددأموم رأسددل مددن السدد دة  ددرأجمل االمددام يف السدد دة  315) مسددألة  

ولزمتدل    حتسب لدل الثانيدة ل    األوىلوا تقد انها الثانية  س د ل ثم انكشف انها كانت 
 س دة ُاخرجمل مف االمام.

( : ال اب متابملة اإلمام يف األجدوال ل وجيدوز التقددم  ليدل  يهدا ل       316) مسألة  
سواء يف ذلدك األجدوال الواجبدة واملسدتحبة ل مدن دون  درق بدا حداليت مسداع صدو            
االمام و دمل ل واستثنه من ذلدك اكدبرية االحدرام  دس جيدوز التقددم  يهدا  لده االمدام          

اسدتحبابًا د أن  دأا  بهدا      األحدو   شرع  يها جبل االمام ل أو  صرغ منهدا جبلدل ل بدل د     بان 
بملد انتهاء االمام منها ل وجيوز ارك املتابملة يف التشهد األخري لملدذر ل  ي دوز أن  تشدهد    
و سلِّم جبل االمام ل كما ال اب ر ا تها يف التسليم الواجب مطلقًا ل  ي دوز أن  سدلِّم   

 و نورف.جبل االمام 
( : ال جيددب  لدده مددن  ر ددد الدددخول يف اجلما ددة ان  نترددر حتدده   317) مسددألة  

 كبطددر أواًل مددن  ددو واسددطة يف ااوددالل باالمددام كددالواجف يف الوددف املتقدددم  ي ددوز ان   
 كبطددرا مجيملددًا د ملددة واحدددة ل بددل جيددوز ان  كددرب املتددأخر جبددل ان  كددرب املتقدددم إذا كددان  

 متهيئًا لل.
: إذا كبطر املأموم جبل االمام سدهوًا كاندت صدسال  درادجمل وجيدوز      (  311) مسألة  

لل جطملها واستينا ها مجا ة ل ويف مشرو ية الملدول بها إىل النا لة مدف كوندل بانيدًا  لده     
 جطملها اشكال.
( : إذا ائتم واالمام يف الركملدة الثانيدة مدن الودلوا  الربا يدة لزمدل        319) مسألة 

صدة التشدهد مقتودرًا  يدل  لده املقددار الواجدب مدن غدري          التخلف  ن االمدام ألداء وةي 
اواٍن ثم  لتحق باالمام و و جائم ل  إن   ميهلل للتسبيحا  األربف اكتصه بداملرة وحلقدل   

 يف الركوع أو الس ود حسبما  تيسر لل.
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ل أو الثانيدة   األوىل( : إذا ائتم واالمام جائم و   در أندل يف الركملدة    391) مسألة  
 األحو قراءة  نل ل أو أن االمام يف الثالثة أو الرابملدة لت دب  ليدل القدراءة د  د      لتسق  ال

 لزومًا د لل اإلايان بالقراءة جاصدًا بها القربة املطلقة.
( : إذا ائتم واالمام يف الركملة الثانية ل اسدتحب متابملتدل يف القندو      391) مسألة  

د ل و ددو أن   ددف  د ددل  لدده وجوبددًا د لددل الت ددايف حددال التشدده    األحددو والتشددهد د و   
 األرض و ر ف ركبتيل  نها جليًس.

 ( : ال اددب الطمأنينددة  لدده املددأموم حددال جددراءة االمددام ولكنهددا        392) مسددألة  
 د أحو  استحبابًا د  

( : إذا انكشف للمأموم بملد الودسة  سدق االمدام صدحت صدسال       393) مسألة  
 رد يف صسال.ومجا تل ل وإذا انكشف لل ذلك يف األثناء انص

 )صسة املسا ر ( 
جيب  له املسا ر التقوري يف الولوا  الربا ية ل و و أن  قتور  له الدركملتا   

 األوليا و سلم يف الثانية ل وللتقوري شرو :
)الشددر  األول( جوددد املسددا ة ل مبملندده احددراز جطملهددا ولددو مددن غددري إرادة ل  ددإذا  

وهدوه    قودر يف ذ ابدل ل وإن كدان      خرو غري جاصد للمسا ة لطلدب ضدالة أو غدر م   
ادمددوع مسددا ة أو أز ددد ل نملددم إذا جوددد املسددا ة بملددد ذلددك د ولددو بددالتلصيق مددف مسددا ة     
الرجوع د لزمل التقوري من حا الشروع  يها ل و كدذا احلكدم يف الندائم وامل مده  ليدل       

 إذا سو ر بهما من غري سبق التصا .
ثسثددة أميددال ل وامليددل أربملددة ايفف ذراع  واملسددا ة  دد  مثانيددة  راسدد  ل والصرسدد   

 ( كيلومرتًا.44بذراع انسان  ادن ل و ليل  املسا ة اتحقق مبا  قارا )
 ( :  تحقق ط  املسا ة بأهاء: 394) مسألة  
 ( أن  سري مثانية  راس  مستقيمًا.1) 
 ( أن  سري ا غري مستقيم ل بأن  كون سريه يف دائرة أو خ  منكسر.2) 
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ري أربملدة  راسد  و رجدف مثلدها ل ويف حكمدل مدا إذا كدان الدذ اا أو         ( أن  س3) 
 األحدو  الرجوع أجل من أربملة  راسد  إذا بلده نمو همدا مثانيدة  راسد  ل وان كدان د        

 د يف ذلك اجلمف با القور والتمام. األوىل
( : ال  ملتددرب يف املسددا ة امللصقددة أن  كددون الددذ اا واال دداا يف  ددوم   395) مسددألة 

 لدو سدا ر أربملدة  راسد  جاصددًا الرجدوع وجدب  ليدل التقودري مدا   حتودل            واحدد ل  
اسدتحبابًا د يف غدري     األحدو  االجامة القاطملة للسصر وال غري ا مدن جواطملدل ل وإن كدان د    

 ما جود الرجوع ليومل اجلمف با القور واالمتام.
احلاصدل  ( : اثبت املسا ة بالمللم ل وبشهادة  دلا ل وباالطميندان   396) مسألة  

من املبادجمل الملقسئيدة كالشدياع ل وخدرب الملدادل الواحدد ل أو مطلدق الثقدة وهدو ذلدك ل          
 وإذا   اثبت املسا ة بش ء من  ذه الطرق وجب التمام.

( : إذا جود املسا ر اًس خاصًا وا تقد أن مسريه ال  بله املسدا ة ل   397) مسألة  
ان مسدا ة أ اد دا جودرًا  يمدا إذا بقد       أو أنل شك يف ذلك  أف صسال ثم انكشف إنل كد 

الوجددت ل ووجددب  ليددل التقوددري  يمددا بقدد  مددن سددصره ل وإذا ا تقددد انددل مسددا ة  قوددر   
صددسال ثددم انكشددف خس ددل ا اد ددا متامددًا ل سددواء كددان االنكشدداف يف الوجددت ل أم يف     

 خارجل و تمها  يما بق  من سصره ما    نشئ سصرًا جد دًا.
املسدا ة مدن املوضدف الدذن  ملدد الشدخص بملدد اداوزه         ( : حتتسب  391) مسألة  

مسا رًا  ر ًا و و ،خر البلد غالبًا ل ورمبا  كدون ،خدر احلد  ل أو احمللدة يف بملدض الدبسد       
 الكبرية جدًا.

( : إذا جود الوك مسا ة ثم بله أثناء ا جور يف صسال وإن كدان   399) مسألة  
 الباج  من سصره ال  بله املسا ة.

 سل يف جوددد املسددا ة ل  مددن سددا ر بتبددف غددريه  ددددددد( : ال  ملتددرب االستق 411) مسددألة  
ددد باختيددار أو بدداكراه د مددن زوو أو والددد أو غري مددا وجددب  ليددل التقوددري إذا  لددم أن     
مسريه مثانية  راسد  ل وإذا شدك يف ذلدك لزمدل االمتدام وال جيدب االسدتملسم وإن متكدن         

 منل.
ف أن مسريه ال  بله مثانية  راسد  ل أو أندل شدك يف    ( : إذا ا تقد التاب 411) مسألة  

ذلك  اف صسال ل ثم انكشدف خس دل   ادب  ليدل اال دادة وجيدب  ليدل التقودري إذا         
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كان الباج  بنصسل مسا ة وإاّل لزمل االمتام ل نملم إذا كان جاصدًا ادًس خاصدًا مملتقددًا أندل     
 (.397ه املتقدم يف املسألة )ال  بله املسا ة ثم انكشف ا سف جرجمل  ليل حكم غري

)الشر  الثان ( استمرار القود ولو حكمًا ل مبملنه أنل ال  نا يدل اال الملددول  ندل     
أو الرتدد  يل ل  لو جود املسا ة و ددل  ندل ل او ادردد جبدل بلدوغ االربملدة اف صدسال ل        
 نملددم إذا كددان  ازمددًا  لدده الرجددوع وكددان مددا سددبق منددل جبددل الملدددول مددف مددا  قطملددل يف  

 الرجوع مبقدار املسا ة بق   له اقوريه.
( : إذا سدا ر جاصددًا للمسدا ة  ملددل  نددل ثدم بددا لدل يف السدصر  صدد           412) مسدألة   

 ذلك صوراان:
( أن  بله الباج  من سصره مقدار املسا ة ولو كان ب ميمة الرجوع اليدل ل  صد    1) 

  ذه الوورة  تملا  ليل التقوري.
 ة ولكندل  بل هدا ب دم مسدريه األول إليدل ل وال  بملدد       ( أن ال  كون البداج  مسدا  2) 

استحبابًا د أن جيمف بيندل وبدا     األحو وجوا القور يف  ذه الوورة أ  ًا وإن كان د  
 االمتام.

 األحو ( : إذا جود املسا ة وصدله جودرًا ثدم  ددل  دن سدصره د  د          413) مسألة  
 لزومًا د أن  مليد ا أو  ق يها متامًا.

: ال  ملتدرب يف جودد املسدا ة أن  قودد املسدا ر موضدملًا ممليندًا ل  لدو         (  414) مسألة  
سا ر جاصدًا مثانية  راس  مرتددًا يف مقوده وجب  ليل التقوري ل وكذلك احلدال  يمدا   
إذا جود موضملًا خاصًا و دل يف الطر ق إىل موضدف ،خدر وكدان املسدري إىل كدل منهمدا       

 مسا ة.
 املسددا ة االمتداد ددة إىل املسددري يف املسددا ة ( : لددو  دددل مددن املسددري يف 415) مسددألة  

 التلصيقية أو بالملكا بق   له التقوري.
)الشددر  الثالددث( أن ال  تحقددق أثندداء املسددا ة شدد ء مددن جواطددف السددصر: ) املددرور   

بددالوطن  لدده مددا سددي  ء ل جوددد االجامددة  شددرة أ ددام ل التوجددف ثسثددا  ومددًا يف اددل   
(  لددو خددرو جاصدددًا طدد  املسددا ة     اهلل املدداىلإن شدداء مددرتددًا وسدديأا  اصودديل ذلددك    

االمتداد ددة ل أو التلصيقيددة و لددم أنددل ميددرط بوطنددل و نددزل  يددل أثندداء املسددا ة ل أو أنددل  قدديم    
أثناء ددا  شددرة أ ددام    شددرع لددل التقوددري مددن األول ل وكددذلك احلددال  يمددا إذا خددرو    
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أ دام أثنداء املسدا ة ل أو     و نزل  يل ل أو  قيم  شدرة  جاصدًا املسا ة واحتمل أنل ميرط بوطنل
أنل  بقه أثناء دا يف ادل ثسثدا  ومدًا مدرتددًا  إندل يف مجيدف ذلدك  دتم صدسال مدن أول            
سصره ل نملم إذا اطمأن من نصسل أنل ال  تحقق ش ء من ذلك جودر صدسال وإن احتمدل    

 حتققل ضمليصًا.
 يدل أو جودد   ( : إذا خرو جاصدًا املسا ة وااصق أنل مدرط بوطندل وندزل     416) مسألة  

اجامددة  شددرة أ ددام ل أو أجددام ثسثددا  ومددًا مددرتددًا ل أو أنددل احتمددل شدديئًا مددن ذلددك اثندداء  
املسا ة احتمااًل ال  طمأن  س ل ل  ص  مجيف  ذه الوور  تم صسال ل ومدا صدسه جبدل    

وجوبدًا د وال بدد يف التقودري بملدد ذلدك        األحو ذلك جورًا  مليده أو  ق يل متامًا  له د  
 شاء السصر ملسا ة جد دة واال أف  يما بق  من سصره أ  ًا.من ان

نملدم يف الودورة األخدرية إذا  دزم  لده امل د  يف سدصره د بملدد أن إحتمدل جطملدل              
 (.412ببملض القواطف د جيرن  ليل ما اقدم يف املسألة )

)الشر  الرابف( أن  كون سصره سائ ًا ل  إن كان السصر بنصسل حرامدًا ل أو جودد    
بسصره أف صسال ل ومن  ذا القبيل مدا إذا سدا ر جاصددًا بدل ادرك واجدب كسدصر         احلرام

ال ر م  رارًا من أداء د نل مف وجوبل  ليل ل ومثلل السصر يف السيارة امل ووبة إذا جودد  
 الصرار بها  ن املالك ل و دخل  يل أ  ًا السصر يف األرض امل ووبة.

التقودري يف ا ابدل إذا    كدن اال داا     ( : الملاص  بسصره جيب  ليل  417) مسألة  
 بنصسل من سصر اململوية ل وال  رق يف ذلك با من ااا  ن مملويتل ومن    تب.

( : إذا سددا ر سددصرًا سددائ ًا ل ثددم ابدددل سددصره إىل سددصر اململوددية أف   411) مسددألة  
  صسال ما دام  اصيًا ل  إن  دل  نل إىل سصر الطا ة جور يف صسال سواء كان البداج 

 مسا ة أم ال.
( : إذا كانت ال ا ة من سصره أمر ن: أحدد ما مبداح وايفخدر حدرام      419) مسألة  

 أف صسال ل إاّل إذا كان احلرام اابملًا وكان الدا   إىل سصره  و األمر املباح.
 ( : امتددام الوددسة د إذا كانددت ال ا ددة ارمددة د  توجددف  لدده ان ددز           411) مسددألة  

ل أو   اكن ال ا ة ارمة يف نصا األمر   جيدب االمتدام ل مدثًس    ل  إن   اتن ز حرمتها
إذا سا ر ل ا ة شراء دار  ملتقد إنها م ووبة  انكشف د اثناء سصره أو بملد الوصدول إىل   
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املقودد د خس ددل كاندت وةيصتددل التقودري ل وكددذلك إذا سددا ر جاصددًا شددراء دار  ملتقددد       
 االمتام  دم حتقق ال ا ة احملرمة صد ة.جوازه ثم انكشف إنها م ووبة ل نملم ال   ر ب

)الشر  ا اما(: أن ال  كون سدصره للوديد هلدوًا ل وإاّل أف صدسال يف ذ ابدل ل       
وجور يف إ ابل إذا    كن كالذ اا للويد هلدوًا ل وإذا كدان الوديد لقدو  نصسدل ل أو      

  يالل وجب التقوري ل وكذلك إذا كان الويد للت ارة.
ال  كون نن ال مقرط لل كالسائح الدذن  رحتدل مدن بلدد إىل      )الشر  السادس(: أن

بلدد ولديا لددل مقدرط يف أن منهدا ل ومثلددل البددو الرحطددل ندن  كدون بيددواهم مملهدم ل ولددو         
كانت لل حالتان كأن  كون لل مقر يف الشتاء  سدتقر  يدل ورحلدة يف الوديف  طلدب  يهدا       

دن كدان لكدل منهمدا حكمدل ل     الملشب والكأل ل مثًس كما  و احلال يف بملض أ ل البدوا 
 ل و تم يف الثانية. األوىل يقور لو خرو إىل حد املسا ة يف احلالة 

)الشددر  السددابف(: أن ال  كددون كددثري السددصر إمددا با دداذ  مددل سددصرن مهنددة لددل        
كالسائق ل واملسح أو بتكرر السصر منل خارجًا وان    كن مقدمة ملهنتدل ل بدل كدان لدل     

ل ولو اقد رًا كما يف القسدم األول  الز ارة ل  اململيار كثرة السصرغرض ،خر منل كالتنزه و
ولو سا ر السائق أو شبهل يف غدري  ملدل وجدب  ليدل التقودري ك دريه مدن املسدا ر ن إاّل         

 مف حتقق الكثرة الصمللية يف حقل ل وسيأا  ضابطها.
ل ( : احلطدداا ل أو الرا دد  ل أو السددائق ل أو هددو م إذا كددان  ملدد   411) مسددألة  

  يما دون املسا ة وااصق أنل سا ر ولو يف  ملل  قور يف صسال.
( : من كان السصر  ملل يف أكثدر أ دام السدنة أو يف بملدض  ودوهلا ل       412) مسألة  

كمن  دور يف اارال ل أو  شت ل باملكداراة ل أو املسحدة أ دام الوديف  قد   دتم صدسال        
يف  درتة جودرية د كثسثدة أسدابيف د مدن          حينما  سا ر يف  ملل ل وأما من كان السصر  ملل

كل  ام وإن زاد  له مرة واحدة كمن  ؤجر نصسل للنيابة يف حج أو ز ارٍة ل أو  دمدة  
احل دداو أو الزائددر ن ل أو الرائددتهم الطر ددق ل أو للسددياجة أو املسحددة ل وهو مددا أ امددًا   

 خاصة  ي ب القور  ليهم.
 من ا ذ الململ السصرن مهنة لدل ل  متده   ( : ال  ملترب املدد السصر يف 413) مسألة  

ما صدق  ليل  نوان السائق أو هوه وجب  ليل االمتدام ل نملدم إذا اوجدف صددجل  لده      
اكرار السصر وجدب التقودري جبلدل ل والردا ر اوجدف صددق  ندوان السدائق مدثًس  لده           
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مملتدادة  الملزم  له مزاولة مهنة السياجة مرة بملد ُاخرجمل  له هو ال اكون لدل.  درتة غدري    
 ملن  تخذ الك املهنة  مًس لل ل و تلف الصرتة طواًل وجورًا مسب اختسف املوارد.

( : اتحقق كثرة السصر يف حق مدن  تكدرر مندل السدصر خارجدًا لكوندل        414) مسألة  
مقدمة ملهنتل ل أو ل رض ،خر إذا كان  سا ر يف كل شهر ما ال  قل  ن  شر مرا  مدن  

الشدهر ولدو    مدن لسدصر  يمدا ال  قدل  دن  شدرة أ دام       ن يف حال ا شرة أ ام منل ل أو  كو
بسصر ن أو ثسثة ل مف الملزم  له االستمرار  له  ذا املنوال مدة سدتة أشدهر مدثًس مدن     
سنة واحدة ل أو مدة ثسثة أشهر من سنتا  ما زاد ل وأما إذا كدان  سدا ر يف كدل شدهر     

نل  ما دون  حكمل القودر ل ولدو كدان    أربف مرا  مثًس او  كون مسا رًا يف سبملة أ ام م
 سددا ر مثددان مددرا  يف الشددهر الواحددد ل أو  كددون مسددا رًا يف مثانيددة أ ددام منددل أو اسددملة د    

 لزومًا د ان جيمف با القور والتمام. األحو  
( : إذا أجدام َمدْن َ َمُلدُل السدصر يف بلدده ل أو يف غدريه  شدرة أ دام بنيدة           415) مسألة  

كم  ملية السصر  يتم الوسة بملده حته يف سدصره األول ل وال  بملدد   اإلجامة    نقطف ح
اسدتحبابًا لدل اجلمدف بدا القودر       األحدو  جر ان  ذا احلكم حته يف املكارن وان كان 

 واالمتام يف سصره األول.
) الشر  الثامن ( : أن  ول إىل حد الرتخص ل  س جيدوز التقودري جبلدل ل وحددط      

وارجمل املسا ر بالوصدول إليدل  دن أنردار أ دل البلدد بسدبب        الرتخص  و املكان الذن  ت
ابتملاده  نهم ل و سمة ذلك غالبًا اوار هم  ن نرره ميث ال  درا م ل والملدربة يف  دا    
الرائ  وصصاء اجلو باملتملارف مدف  ددم االسدتملانة بدايفال  املتداولدة ملشدا دة األمداكن        

 البمليدة.
اال ددداا كمدددا  ملتدددرب يف الدددذ اا ل  ( : ال  ملتدددرب حدددد الرتخدددص يف 416) مسدددألة  

 املسدا ر  قوطدر يف صدسال حتده  ددخل بلدده وال  دربة بوصدولل إىل حدد الرتخددص وإن          
ر ا ة االحتيا  بتأخري الوسة إىل حدا الددخول يف البلدد ل أو اجلمدف بدا       األوىلكان 

 القور والتمام إذا صله بملد الوصول إىل حد الرتخص.
حددد الرتخددص ذ ابددًا  يمددا إذا كددان السددصر مددن بلددد     ( : إمنددا  ملتددرب 417) مسددألة  

املسا ر ل وأما إذا كان من املكان الدذن أجدام  يدل  شدرة أ دام ل أو بقد   يدل ثسثدا  ومدًا          
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مرتددًا  الرا ر أنل  قور من حا شدرو ل يف السدصر ل وال  ملتدرب  يدل الوصدول إىل حدد       
 الرتخص ولكن ر ا ة االحتيا  أوىل.

ا شك املسدا ر يف وصدولل إىل حدد الرتخدص بنده  لده  دمدل        ( : إذ 411) مسألة  
وأف صدسال ل  دإذا انكشددف بملدد ذلدك خس ددل وكدان الوجدت باجيددًا أ اد دا جوددرًا ل وال        
جيب الق اء لو انكشف بملده وكذلك احلال يف من ا تقد  ددم وصدولل حدد الرتخدص     

 ثم بان خطاؤه.

 ) جواطف السصر ( 
لثمانيددة املتقدمدة بقدد  املسددا ر  لدده اقوددريه يف  إذا حتقدق السددصر واجدددًا للشددرائ  ا  

 الوسة ما    تحقق أحد االمور )القواطف( ايفاية:
)األول: املرور بدالوطن(  دإن املسدا ر إذا مدرط بدل يف سدصره وندزل  يدل وجدب  ليدل            

االمتام ما    نش ء سصرًا جد دًا ل وأما املرور اجتيازًا من غري ندزول  صد  كوندل جاطملدًا     
وجوبددًا د ان جيمددف بملددده بددا القوددر والتمددام مددا    كددن جاصدددًا      األحو  دداشددكال د   

 للمسا ة ولو بالتلصيق مف ما  طو ل يف الرجوع.
 واملقوود بالوطن أحد املواضف الثسثة: 
 د مقره األصل  الذن  نسب إليل ل و كون مسكن أبو ل ومسق  رأسل  ادة. 1 
يدًا لنصسدل ميدث  ر دد أن  بقده  يدل بقيدة        د املكان الذن ا ذه مقدرًا ومسدكنًا دائم    2 
  مره.
د املكان الذن ا ذه مقرًا لصدرتة طو لدة ميدث ال  وددق  ليدل أندل مسدا ر  يدل ل           3 

كددان ،خددر ملدددة  شددرة أ ددام أو و ددراه الملددرف مقددرًا لددل حتدده إذا ا ددذ مسددكنًا موجتددًا يف م 
ل  لحقدل حكدم   ل كمدا لدو أراد السدكنه يف مكدان سدنة ونودف السدنة أو أكثدر  اند         هو ا

من اجامتل  يل بالنية املذكورة وأما جبلل  يحتا  باجلمف با القودر   سبو اأبملد الوطن 
 والتمام.

ثددم انددل ال  ددرق يف الددوطن اال دداذن )القسددما األخري ددن( بددا أن  كددون ذلددك      
باالستقسل ل أو  كون بتبملية شخص ،خر من زوو أو غريه ل وال املتدرب إباحدة املسدكن    
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األجسام الثسثة و زول  نوان الوطن  يها با روو مملرضًا  دن سدكنه ذلدك    يف أن من 
 املكان.
وجد ذكر بملض الصقهاء هوًا ،خرًا من الوطن  سمه بالوطن الشدر   و قودد بدل     

املكان الذن ميلك  يل منزاًل جد أجام  يدل سدتة أشدهر متودلة  دن جودد ونيدة ل ولكدن           
  ثبت  ندنا  ذا النحو.

أن  تملددد الدوطن اال داذن وذلدك كدأن  تخدذ االنسدان  لده النحدو          ثم إنل ميكدن   
املذكور مسداكن لنصسدل  سدكن أحدد ا د مدثس د أربملدة أشدهر أ دام احلدر ل و سدكن ثانيهدا              

 أربملة أشهر أ ام الربد و سكن الثالث باج  السنة.
)الثان : جودد اإلجامدة يف مكدان مملدا  شدرة أ دام( وبدذلك  نقطدف حكدم السدصر            

التمام ل ونمل  بقود اإلجامة اطمئنان املسا ر باجامتل يف مكان مملدا  شدرة    وجيب  ليل
أ دام ل سددواء أكانددت االجامددة اختيار ددة ل أم كانددت اضددطرار ة أم اكرا يددة ل  لددو حددبا  
املسا ر يف مكان و لم أنل  بقه  يل  شرة أ ام وجب  ليل االمتام ل ولو  زم  له اجامدة  

قل يف ا ارو بأن احتمل سصره جبدل امتدام اجامتدل ألمدر      شرة أ ام ولكنل    طمئن بتحق
 ما وجب  ليل التقوري وإن ااصق أنل أجام  شرة أ ام.

( : من اابف غريه يف السصر واالجامة كالزوجدة وا دادم وهو مدا إن     419) مسألة  
ا تقددد أن متبو ددل    قوددد االجامددة ل أو أنددل شددك يف ذلددك جوددر يف صددسال ل  ددإذا        

ناء االجامة أن متبو ل كان جاصدًا هلدا مدن أول األمدر بقده  لده اقودريه ل       انكشف لل اث
إاّل إذا  لم أنل  قيم بملد ذلك  شرة أ ام ل وكذلك احلكدم يف  كدا ذلدك  دإذا ا تقدد      
التددابف أن متبو ددل جوددد االجامددة  دداف ثددم انكشددف أنددل    كددن جاصدددًا هلددا  التددابف  ددتم  

 صسال حته  سا ر.
جودد املسدا ر االجامدة يف بلدد مددة ادددة وشدك يف انهدا ابلده           ( : إذا 421) مسألة 

 شرة أ ام أم ال كان حكمل القور ل وإن ابا بملد ذلك أنها ابله الملشرة ل مثال ذلدك:  
ما إذا دخل املسا ر بلدة الن ف املقدسة يف اليوم احلادن والملشر ن مدن شدهر رم دان    

قوان الشهر ومتامل  لم  ددر أندل  قديم     ازمًا  له االجامة إىل  وم المليد ولكنل شك يف ن
 يهددا اسددملة أ ددام ل أو  شددرة جوددر يف صددسال وإن ااصددق أن الشددهر    ددنقص ل و كددذا   
احلال  يما إذا  يل ان ما جوده ال  بله  شرة أ ام ثم انكشف خطاؤه ل كمدا اذا دخدل   
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مة إىل نها دة  الن ف د يف املثال املذكور د يف اليوم الرابف  شر من الشهر و زم  له االجا  
ليال  القدر مملتقدًا أن اليوم الذن دخدل  يدل  دو اليدوم ا داما  شدر وأن مددة اجامتدل         
ابله اسملة أ ام  انل  قور يف صسال وإن انكشف لل بملد ذلدك أن دخولدل كدان يف اليدوم     

 الرابف  شر منل.
 ( : ال  ملترب يف جود اإلجامة وجوا الوسة  لده املسدا ر ل  الودك    421) مسألة  

املسددا ر إذا جوددد االجامددة يف بلددد وبلدده اثندداء اجامتددل اف صددسال وإن    قددم بملددد بلوغددل  
  شرة ا ام ل وكذلك احلال يف احلائض أو النصساء إذا طهر  أثناء اجامتها.

 ( : إذا جود االجامة يف بلد ثم  دل  ن جوده  صيل صور: 422) مسألة  
متامدًا ل  صد   دذه الودورة  بقده      ( أن  كون  دولدل بملددما صدله صدسة ادائيدة      1) 

  له حكم التمام ما بق  يف ذلك البلد.
( أن  كددون  دولددل جبددل أن  وددليها متامددًا ل  صدد   ددذه الوددورة جيددب  ليددل         2) 

 التقوري.
( أن  كدون  دولدل أثنداء مدا  ودليها متامددًا ل  صد   دذه الودورة  ملددل بهددا إىل          3) 

د أن  مليدد ا    األوىل األحدو  صسال د و  القور ما    دخل يف ركوع الركملة الثالثة و تم
بملددد ذلددك ل وإذا كددان الملدددول بملدددما دخددل يف ركددوع الثالثددة بطلددت صددسال  لدده د         

 لزومًا د ولزمل استئنا ها جورًا. األحو 
( : ال  ملترب يف جود االجامة أن ال  نون ا روو مدن ادل االجامدة ل     423) مسألة  

أو لز ارة جبور املؤمنا أو للتصرو وغري ذلدك    س بأس بأن  قود ا روو لتشييف جنازة
ما    بله حد املسا ة ولو ملصقة و  اطل مدة خروجدل مبقددار  ندايف صددق االجامدة يف      

 البلد  ر ًا.
( : إذا نوجمل ا روو أثناء اجامتل متام النهار ل أو ما  قارا متامدل  دس    424) مسألة  

وري  ليدل وكدذا لدو ندوجمل ا دروو متدام       اشكال يف  دم حتقق جود االجامة ووجوا التق
الليل ل وأما لو نوجمل ا روو نوف النهار والرجوع ولو سدا ة بملدد دخدول الليدل  هدو      

 ال  نايف جود االجامة ما    تكرر مد اودق مملل االجامة يف أز د من مكان واحد.
 األوىل( :  شددرت  التددوال  يف األ ددام الملشددرة ل وال  ددربة بالليلددة        425) مسددألة   

واألخرية ل  لو جود املسا ر اجامة  شرة أ دام كاملدة مدف الليدال  املتوسدطة بينهدا وجدب        
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 ليل االمتام ل والرا ر كصا ة التلصيق أ  ًا ل بأن  قود االجامة مدن زوال  دوم الددخول    
 إىل زوال اليوم احلادن  شر مثًس.

أندل صدله متامدًا ل    ( : إذا جود اجامة  شرة أ ام يف بلد وأجام  يها أو  426) مسألة  
 ثم  زم  له ا روو إىل ما دون املسا ة  ص  ذلك صور:

( أن  كون  ازمًا  لده االجامدة  شدرة أ دام بملدد رجو دل ل  صد   دذه الودورة          1) 
 جيب  ليل االمتام يف ذ ابل وإ ابل ومقوده.

( أن  كون  ازمًا  له االجامدة أجدل مدن  شدرة أ دام بملدد رجو دل ل  صد   دذه          2) 
  ليل االمتام أ  ًا يف اال اا والذ اا واملقود. الوورة جيب

( أن ال  كددون جاصدددًا للرجددوع وكددان ناو ددًا للسددصر مددن مقوددده ل  صدد   ددذه      3)
 الوورة جيب  ليل التقوري من حا خروجل من بلد االجامة.

( أن  كون ناو ًا للسصر من مقوده ل ولكنل  رجف  يقف ال اجامتل يف طر قدل ل  4) 
 وورة وجوا القور أ  ًا يف الذ اا واملقود وال االجامة.وحكمل يف  ذه ال

( أن   صل  ن رجو دل وسدصره ل أو  درتدد يف ذلدك  دس  ددرن أندل  سدا ر مدن          5) 
مقوده أو  رجف إىل ال االجامة ل و له اقد ر رجو ل ال  ددرن باجامتدل  يدل و ددمها     

  ص   ذه الوورة جيب  ليل االمتام ما    نش ء سصرًا جد دًا.
)الثالث(: بقاء املسا ر يف ال خا  ثسثا  ومًا ل  إذا دخل املسا ر بلدة ا تقدد   

أنل ال  قيم  يها  شرة أ ام ل أو اردد يف ذلك ولكندل بقد   يهدا حتده ف لدل ثسثدون  ومدًا        
وجب  ليل االمتام بملد ذلك ما    نشد ء سدصرًا جد ددًا ل والردا ر كصا دة التلصيدق  ندا        

 شرة أ ام ل وال  كص  البقاء يف أمكنة متملددة ل  لدو بقد  املسدا ر يف    كما اقدم يف اجامة 
 بلد ن كالكو ة والن ف ثسثا  ومًا    رتاب  ليل حكم االمتام.

( : ال   در ا دروو مدن البلدد ل درض مدا اثنداء البقداء ثسثدا  ومدًا            427) مسألة  
امدة  شدرة أ دام د وإذا ف لدل      مبقدار ال  نايف صدق البقاء يف ذلدك البلدد د كمدا اقددم يف اج     

ثسثددون  ومددًا وأراد ا ددروو إىل مددا دون املسددا ة  دداحلكم  يددل كمددا ذكرندداه يف املسددألة       
 السابقة ل والوور املذكورة  ناك جار ة  نا أ  ًا.
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 ) أحكام الوسة يف السصر (
( : من أف صسال يف موضف  تملا  يدل التقودري  املدًا  امددًا بطلدت       421) مسألة  

 ال ل ويف غري ذلك صور:صس
( أن  كون ذلك جلهلل بأصل مشرو ية التقوري للمسا ر أو كونل واجبًا ل  ص  1) 

  ذه الوورة اوح صسال ل وال اب ا اداها.
( أن  كددون ذلددك جلهلددل بدداحلكم يف خوددو  املددورد وإن  لددم بددل يف اجلملددة: 2) 

لقودر  يهدا وإن  لدم بدل يف     وذلك كمن أف صسال يف املسا ة التلصيقيدة جلهلدل بوجدوا ا   
وجوبًا د ا ادة الوسة اذا  لم بداحلكم    األحو املسا ة االمتداد ة ل ويف  ذه الوورة د  

 يف الوجت وال جيب ج اؤ ا اذا  لم بل بملد خروو الوجت.
( أن  كددون ذلددك  طددأه واشددتبا ل يف التطبيددق مددف  لمددل بدداحلكم ل  صدد   ددذه 3) 

ال جيدب الق داء اذا انكشدف لدل احلدال بملدد م د         الوورة اب اال ادة يف الوجدت ل و 
 الوجت.

( أن  كددون ذلددك لنسدديانل سددصره أو وجددوا القوددر  لدده املسددا ر ل  صدد   ددذه  4) 
 الوورة اب اال ادة يف الوجت وال جيب الق اء إذا اذكر بملد م   الوجت.

( أن  كون ذلك ألجل السهو أثناء الململ مف  لمل باحلكم واملوضدوع  ملدًس ل   5) 
 األحو  ذه الوورة اب اال ادة يف الوجت  إن    تذكر حته خدرو الوجدت د  د      ص 

 وجوبًا د ج اؤ ا.
( : إذا جوددر يف صددسال يف موضددف جيددب  يددل االمتددام بطلددت ولزمتددل  429) مسددألة  

اال ادة ل أو الق اء من دون  رق بدا الملامدد واجلا دل والناسد  وا داطئ ل نملدم إذا       
مكان وجور يف صسال جلهلل بأن حكمل االمتام ثم  لم بدل كدان   جود املسا ر االجامة يف 

 احلكم بوجوا اال ادة  ليل مبنيًا  له االحتيا  الوجوب .
( : إذا كان يف أول الوجت حاضدرًا  دأخر صدسال حتده سدا ر جيدب        431) مسألة  

 ليل التقوري حال سصره ل ولو كان أول الوجت مسا رًا  أخر صدسال حتده أاده بلدده ل     
و جود االجامة يف مكان وجب  ليل االمتام ل  الملربة يف التقوري واالمتام بوجت الملمدل  أ

 (.431دون وجت الوجوا ل وسيأا  حكم الق اء يف  ااا الووراا يف املسألة )



 151.........  .....................................................صسة املسا ر .. .....

 ) التخيري با القور واإلمتام (
ة: مكددة اململرمددة واملد نددة   ددتخري املسددا ر بددا التقوددري واالمتددام يف مواضددف أربملدد     
ل والكو ة ل وحرم احلسا  ليل السدسم ل  للمسدا ر السدائه لدل التقودري أن  دتم       املنورة

صدسال يف  دذه املواضدف بدل  دو أ  دل وإن كدان التقودري د أحدو  اسدتحبابًا د وذكدر                
مجا ة اختوا  التخيري يف الدبسد الثسثدة مبسداجد ا ل ولكندل ال  بملدد ثبدو  التخديري        

د أحو  استحبابًا د والرا ر أن التخيري ثابدت يف حدرم       يها مطلقًا وإن كان االختوا 
 يما حيي  بدالقرب الشدر ف مبقددار  سدة و شدر ن ذرا دًا ) أن        ( ليل السسم)احلسا 

مرتًا ( مدن كدل جاندب  تددخل بملدض األروجدة يف احلدد املدذكور وخيدرو           11|5ما  قارا 
  نل بملض املس د ا لص .

يف الوددسة يف مواضددف التخدديري جاصدددًا بهددا     ( : إذا شددرع املسددا ر   431) مسددألة  
 التقوري جاز لل أن  ملدل بها إىل االمتام ل وكذلك الملكا.
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 ) ج اء الوسة ( 
من    ؤد الصر  دة اليوميدة ل أو أاده بهدا  اسددة حتده ذ دب وجتهدا جيدب  ليدل            

ج دداؤ ا خددارو الوجددت د إاّل صددسة اجلمملددة  إنددل إذا خددرو وجتهددا  لددزم االايددان بوددسة    
لرهر د وال  رق يف ذلدك بدا الملامدد والناسد  واجلا دل وغري دم ل و سدتثنه مدن  دذا           ا

 احلكم موارد:  
 ( ما  ا  من الولوا  من الوك أو ادنون.1) 
( ما  ا  من امل مده  ليدل إذا    كدن االغمداء بصمللدل واختيداره ل وإاّل وجدب        2) 

 لزومًا د . األحو  ليل الق اء  له د 
لكا ر األصل   س جيب  ليل الق اء بملد اسدسمل ل وأمدا املرادد    ( ما  ا  من ا3) 

  يلزمل الق اء.
 ( الولوا  الصائتة من احلائض أو النصساء  س جيب ج اؤ ا بملد الطهر.4) 
( : إذا بلدده الوددك أو أسددلم الكددا ر ل أو أ دداق ادنددون أو امل مدده   432) مسددألة  

اء الوجت  ان    تسدف ألداء الودسة ولدو     ليل ل أو طهر  احلائض أو النصساء ل يف أثن
بادراك ركملة من الوجت  س ش ء  ليل أداًء وال ج اًء ل وأما ان ااسف ولو لركملدة منهدا   
 ي ب اداؤ ا وان    ولها وجب الق اء يف خارو الوجت ل نملم وجدوا األداء مدف   

يل سدائر   دم سملة الوجت إاّل للوسة مدف الطهدارة الرتابيدة ل أو مدف  ددم سدملتل لتحود       
الشددرائ  مبندده  لدده االحتيددا  ل وكددذلك وجددوا الق دداء يف مثددل ذلددك اذا    وددلط  

 حته  ا  الوجت.
( : من متكن من أداء الوسة يف أول وجتها مف الطهارة ولدو كاندت    433) مسألة  

ارابية و   أ  بها ثم جنط ل أو اغم   ليل حتده خدرو الوجدت وجدب  ليدل الق داء ل       
كنددت بملددد دخددول الوجددت مددن حتودديل الطهددارة ولددو الرتابيددة واداء  و كددذا املددرأة اذا مت

الصر  ددة و  اصملددل حتدده حاضددت وجددب  ليهددا الق دداء ل وال  ددرق يف املددورد ن بددا  
لزومدًا د يف    األحدو  التمكن من حتويل بقية الشرائ  جبل دخول الوجت و دمل  لده د   

 الوورة األخرية.
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الرتاا د جيب  ليل الق داء و سدق   ندل     ( :  اجد الطهور ن د املاء و  434) مسألة  
 استحبابًا د اجلمف بينهما. األحو األداء وان كان د 

( : من رجف إىل مذ بنا مدن سدائر الصدرق االسدسمية ال جيدب  ليدل        435) مسألة  
أن  ق   الولوا  اليت صس ا صحيحة يف مذ بدل ل أو  لده و دق مدذ بنا مدف متشد        

 داها إذا رجف وجد بق  من الوجت ما  سف إ اداها.جود القربة منل ل بل ال اب إ ا
( : الصرائض الصائتة جيوز ج اؤ ا يف أن وجت من الليدل أو النهدار    436) مسألة  

يف السددصر أو يف احل ددر ل ولكددن مددا  صددو  يف احل ددر جيددب ج دداؤه متامددًا وإن كددان يف    
ا  دا  املسدا ر   السصر ل وما  صو  يف السصر جيب ج اؤه جورًا وإن كان يف احل ر ل ومد 

لزومًا د وإن كدان الق داء يف الدك      األحو يف مواضف التخيري جيب ج اؤه جورًا  له د  
املواضددف ل وأمددا مددا  صددو  املكلددف مددن الوددلوا  االضددطرار ة كوددسة امل ددط ف         
واجلددالا  ي ددب ج دداؤه  لدده هددو صددسة املختددار ل وكددذا احلكددم يف صددسة ا ددوف       

 وشدال.
الوددسة و ددو مكلددف بدداجلمف بددا القوددر والتمددام د     ( : مددن  ااتددل 437) مسددألة  

 ألجل االحتيا  الوجوب  د وجب  ليل اجلمف يف الق اء أ  ًا.
( : من  ااتدل الودسة د وجدد كدان حاضدرًا يف أول وجتهدا ومسدا رًا يف          431) مسألة 

،خره أو بملكا ذلك د وجدب  ليدل يف الق داء ر ا دة ،خدر الوجدت ل  يق د  جودرًا يف          
اسددتحبابًا د اجلمددف يف كددس        األحددو ل ومتامددًا يف الصددرض الثددان  د و       الصددرض األول

 الصرضا.
( : ال ارايب يف ج داء الصدرائض ل  ي دوز ج داء املتدأخر  وادًا جبدل         439) مسألة  

استحبابًا د ر ا ة الرتايدب ل نملدم مدا كدان مرابدًا        األحو ج اء املتقدم  ليل ل وإْن كان د  
  ن من  وم واحد وجب الرتايب يف ج ائل.من أصلل كالرهر ن ل أو الملشاء

( : إذا    مللم بملدد الصوائت ل ودار أمر ا با األجل واألكثر جداز   441) مسألة  
 أن  قتور  له املقدار املتيقن ل وال جيب  ليل ج اء املقدار املشكوك  يل.

( : إذا  ااتل صدسة واحددة وادردد  بدا صدساا خمدتلصيت الملددد ل         441) مسألة  
كما إذا اردد  با صسة الص ر وصسة امل را وجب  ليل اجلمف بينهمدا يف الق داء ل   
وإن اددردد  بددا صددساا متسدداو تا يف الملدددد كمددا إذا اددردد  بددا صددسا  الرهددر      
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والملشاء جاز لل أن  أا  بوسة واحدة  ما يف الذمة ل و تخري با اجلهدر وا صدو  إذا   
 جمل.كانت احدا ما اخصااية دون ااُلخر

( : وجوا الق اء موسطف  س بأس بتدأخريه مدا    نتدل إىل املسدااة      442) مسألة  
 يف أداء الوةيصة.

( : ال ارايب با احلاضرة والصائتة ل  من كانت  ليدل  ائتدة ودخدل     443) مسألة  
 األحددو  ليددل وجددت احلاضددرة  ددري يف اقددد م أ همددا شدداء إذا وسددملهما الوجددت ل د و        

الصائتة وال سيما إذا كانت  ائتة ذلك اليوم ل ويف ضديق الوجدت ادتملا     استحبابًا د اقد م 
 احلاضرة وال ازامحها الصائتة.

( : إذا شرع يف صسة حاضرة واذكر أن  ليل  ائتة جاز لل أن  ملددل   444) مسألة  
 بها إىل الصائتة إذا أمكنل الملدول.

اء يف ذلك النوا دل املرابدة   ( : جيوز التنّصل ملن كانت  ليل  ائتة ل سو 445) مسألة  
 وغري ا.

لزومدًا د    األحو ( : من كان مملذورًا  ن حتويل الطهدارة املائيدة د  د     446) مسألة  
ان ال  ق    وائتل مف التيمم اذا كان  رجو زوال  ذره  يمدا بملدد ذلدك ل و كدذا مدن      

 أن  ددأا  بق دداء  األحددو ال  ددتمكن مددن الوددسة التامددة لملددذر  انددل ال جيددوز لددل  لدده     
الصوائت ل إذا  لم باراصاع  ذره  يما بملد ل وال بأس بل إذا اطمأن ببقداء  دذره و ددم    
اراصا ل ل بل ال بأس بل مدف الشدك أ  دًا ل إاّل أندل إذا اراصدف  دذره لزمدل الق داء ثانيدًا          

وجوبًا د و ستثنه من ذلك ما إذا كان  ذره يف غري األركان ل  صد  مثدل     األحو  له د 
 ء ثانيًا وصح ما أاه بل أواًل ل مثال ذلك:ذلك ال جيب الق ا

انف واطمددأن ببقائددل إىل ،خددر   إذا    ددتمكن املكلددف مددن الركددوع أو السدد ود ملدد     
ل أو أنل شك يف ذلك  ق ه ما  اال من الولوا  مف االمياء بداًل  دن الركدوع أو    مره

القدراءة  الس ود ل ثم اراصف  ذره وجب  ليدل الق داء ثانيدًا ل وأمدا إذا    دتمكن مدن       
الوددحيحة لمليددب يف لسددانل واطمددأن ببقائددل ل أو شددك يف ذلددك  ق دده مددا  ليددل مددن        

 الصوائت ثم اراصف  ذره   جيب  ليل الق اء ثانيًا.
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( : ال خيتص وجوا الق اء بالصرائض اليومية بل جيب ج اء كدل   447) مسألة  
لزومدًا د    األحدو  ما  دا  مدن الودلوا  الواجبدة حتده املندذورة يف وجدت مملدا  لده د           

 وسيأا  حكم ج اء صسة ايف ا  يف الل.
( : من  ااتل الصر  ة لملذر و   ق ها مف التمكن منل حتده مدا  د     441) مسألة  

وجوبًا د أن  ق يها  نل ولده األكرب إن    كن جاصرًا حدا موادل د لود ر أو       األحو  
ر ل وإاّل   جيدب  ليدل   جنون د و   كن ننو ًا من ارثل ببملض أسدبابل ل كالقتدل والكصد    

د الق اء  ن اأُلم أ  دًا ل وخيدتص وجدوا الق داء مبدا وجدب         األوىل األحو ذلك د و 
 له امليت نصسل ل وأمطا ما وجب  ليل باستي ار وهو ذلك  س جيب  له الولد األكدرب  
ج اؤه ل ومن  ذا القبيل ما وجب  لده امليدت مدن  وائدت أبيدل و   دؤده حتده مدا          

 ج اء ذلك  له ولده. إنل ال جيب 
د الق داء  ليهمدا     األحدو  ( : إذا املدد الولدد األكدرب وجدب د  لده       449) مسألة  

 وجوبًا كصائيًا ل  لو ج ه أحد ما سق   ن ايفخر.
( : ال جيددب  لدده الولددد األكددرب أن  باشددر ج دداء مددا  ددا  أبدداه مددن     451) مسددألة  

ربع أحدد  ق ده  دن امليدت     الولوا  ل بل جيوز أن  سدتأجر غدريه للق داء ل بدل لدو اد      
سق  الوجوا  ن الولد األكرب ل وكذلك إذا أوصه امليت باسدتي ار شدخص لق داء    

  وائتل كانت وصيتل نا ذة شر ًا.
( : إذا شك الولد األكرب يف  دو  الصر  دة  دن أبيدل   جيدب  ليدل        451) مسألة  

جدل ل وإذا  لدم بصواهدا    الق اء ل وإذا دار أمر الصائتة با األجل واألكثر اجتور  له األ
 لزومًا د . األحو وشك يف ج اء أبيل هلا وجب  ليل الق اء  له د 

( : ال  ددرو اجددرة ج دداء مددا  ددا  امليددت مددن الوددلوا  مددن أصددل  452) مسددألة  
 الرتكة ل  لو    كن لل ولد ل و   و  بذلك   جيب االستي ار  له سائر الورثة.

مدددة الولدددد األكدددرب وال ذمدددة امليدددت مب دددرد   ( : ال حيكدددم بصدددراغ ذ 453) مسدددألة  
االستي ار ما    تحقق الململ يف ا ارو ل  إذا ما  األجري جبدل االايدان بالملمدل ل أو    

 األحدو  منملل مانف  نل وجدب  لده الدول  الق داء بنصسدل ل أو باسدتي ار غدريه  لده د          
 لزومًا د كما مر.
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 ) صسة االستي ار (
ما  اال من الولوا  كما مدرط ل  دإن    صملدل    جيب  له املكلف أن  ق   بنصسل  

ذلك وجب  ليل أن  توسدل إىل الق داء  ندل باال وداء ل أو باخبداره ولدده األكدرب ل أو        
 ب ري ذلك ل وال جيوز الق اء  نل حال حياال باستي ار أو اربع.

( : ال املترب الملدالدة يف األجدري ل بدل  كصد  الوثدوق بوددور الملمدل         454) مسألة  
لزومًا د ا تبار البلوغ  يل ل وال املترب املماثلة بدا    األحو بة مف احتمال صحتل د و منل نيا

القاضدد  واملق دد   نددل ل  الرجددل  ق دد   ددن املددرأة وبددالملكا ل والملددربة يف اجلهددر       
وا صو  مال القاض  ل  ي هر يف القراءة يف الولوا  اجلهر ة  يما إذا كدان القاضد    

رأة ل واتخري املرأة  يها با اجلهر وا صدو  ل وإن كدان   رجًس ل وإن كان الق اء  ن امل
 الق اء  ن الرجل.

( : جيب  له األجري ان  أا  بالملمدل  لده النحدو املتملدارف إذا        455) مسألة  
 اشرت  يف  قد االجارة كيصية خاصة ل وإاّل لزمل الململ بالشر .

 ) صسة ايف ا  (
وجوبدًا   األحدو  ذا بالزلزلة  لده د   اب صسة ايف ا  بالكسوف وا سوف ل وك 

د االايدان بهدا لكدل حادثدة       األوىل األحدو  د وإن   حيول ا وف بش ء من ذلك ل د و 
مساو ة خمو ة الغلب النداس ل كهبدوا الدر ح السدوداء ل أو احلمدراء ل أو الودصراء ل       

و دة  وةلمة اجلو ا ارجة للملادة والوا قة وهو ذلك ل وكذا يف احلواد  األرضية املخ
كددذلك ل كخسددف األرض وسددقو  اجلبددل ل وغددور مدداء البحددر وهددو ذلددك ل واتملدددد   

 صسة ايف ا  بتملدد موجبها.
( : وجت صسة ايف ا  يف الكسوف وا سوف من ابتداء حددوثهما   456) مسألة  

د  ددم اأخري دا  دن الشدروع يف االجندسء ل وأمدا يف         األوىل األحو إىل متام االجنسء د و 
املبادرة مب رد حوول ايف ة مف ضيق زمانها ل وأما مف سدملتل  دس جيدب     غري ما  ت ب

 البدار ل وان    ولط حته م ه الزمان املتول بايف ة سق  وجوبها.
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( : صسة ايف ا  ركملتان ل ويف كل ركملة منهدا  سدة ركو دا  ل     457) مسألة  
 ركف  إذا ر ف رأسدل  وكيصية ذلك أن  كبطر و قرأ سورة الصاحتة وسورة اامة غري ا ل ثم 

مدن الركددوع جدرأ سددورة الصاحتدة وسددورة اامدة ل ثددم  ركدف و كددذا إىل أن  ركدف الركددوع       
ا اما ل  إذا ر ف رأسدل مندل  دوجمل إىل السد ود وسد د سد داا كمدا يف الصدرائض         

ل ثدم  تشدهد    األوىلاليومية ل ثم  قوم  يأا  يف الركملة الثانية مبثل ما أاده بدل يف الركملدة    
 يف سائر الولوا .و سلم كما 

سددورة  وجيددوز االجتوددار يف كددل ركملددة  لدده جددراءة سددورة الصاحتددة مددرة وجددراءة       
ل بأن  قرأ بملدد سدورة الصاحتدة شديئًا مدن السدورة د بشدر  أن  كدون ، دة كاملدة أو            ُاخرجمل

لزومًا د ثم  ركف  إذا ر ف رأسل من الركوع  قرأ جدزءًا ،خدرًا     األحو مجلة اامة  له د  
من حيث جطملها ثم  ركف ل و كذا ل و تم السورة بملد الركدوع الرابدف   من الك السورة 

 ثم  ركف ل وكذلك يف الركملة الثانية.
ل و دأا  بالركملدة    األوىل له الكيصية  األوىلوجيوز لل التبمليض بأن  أا  بالركملة  

 الثانية  له الكيصية ااُلخرجمل ل أو بالملكا ل وهلا كيصيا  أخر الحاجة إىل ذكر ا.
( :  ستحب القنو  يف صسة ايف ا  جبل الركوع الثدان  والرابدف ل    451لة ) مسأ 

 والسادس ل والثامن ل والملاشر ل وجيوز االكتصاء بقنو  واحد جبل الركوع الملاشر.
وجوبددًا د  دددم االجتوددار  لدده جددراءة البسددملة بملددد     األحددو ( : د    459) مسددألة  

 (.272احلمد يف صسة ايف ا  كما اقدم يف املسألة )
( : جيوز االايان بوسة ايف ا  للخسوف والكسوف مجا دة ل كمدا    461) مسألة  

جيدوز أن  ددؤاه بهددا  درادجمل ل ولكددن إذا    دددرك االمدام يف الركددوع األول مددن الركملددة    
 ل أو الركملة الثانية أاه بها  رادجمل. األوىل
ا  واحكدام  ( : ما ذكرناه يف الولوا  اليومية من الشدرائ  واملنا يد   461) مسألة  

 الشك والسهو كل ذلك جيرن يف صسة ايف ا .
( : إذا شددك يف  دددد الركملددا  يف صددسة ايف ددا  و   ددرجح أحددد   462) مسددألة  

طر يل  له ايفخر بطلدت صدسال ل وإذا شدك يف  ددد الركو دا     ملدنت بدل إذا كدان         
 بملد ااوز احملل ل وإاّل بنه  له األجل وأاه باملشكوك  يل.
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( : إذا  لم بالكسوف أو ا سدوف و   ودلط  وديانًا ل أو نسديانًا      463) مسألة  
 األحدو  حته ف االجنسء وجب  ليل الق اء ل بس  رق بدا الكلد  واجلزئد  منهمدا د و     

وجوبًا د االغتسال جبل ج ائها  يما إذا كان كليًا و   ولها  وديانًا ل وإذا    مللدم بدل     
أو ا سوف كليًا بأن احدرتق القدر  كلدل وجدب     حته ف االجنسء ل  إن كان الكسوف 

االايان بها يف غري الكسو ا ل سواء أ لم مددو    األوىل األحو الق اء وإاّل  س ل و
 املوجب حينل ل أم    مللم بل.

 األوىل األحدو  ( : ال اوح صسة ايف ا  مدن احلدائض والنصسداء و    464) مسألة  
 أن اق يا ا بملد طهر ما.

: إذا اشدت لت ذمدة املكلدف بودسة ايف دا  وبالصر  دة اليوميدة ل         ( 465) مسدألة   
 ري يف اقد م ا تهما شاء إن وسملهما الوجت ل وإن وسف إحددا ما دون االَُخدرجمل جددطم    
امل يَّق ثم أاه باملوسَّف ل وإن ضاق وجتهما جدم اليومية ل وإذا ا تقد سملة وجدت صدسة   

ا جطددف اليوميددة وأادده بايف ددا  ل وإذا  ايف ددا   شددرع يف اليوميددة ل  انكشددف ضدديق وجتهدد 
ا تقد سملة وجت اليومية  شدرع يف صدسة ايف دا   انكشدف ضديق وجدت اليوميدة جطملهدا         
وأاه باليومية و اد إىل صسة ايف ة من ادل القطدف إذا    قدف مندل منداف غدري الصودل        

 باليومية.
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 الووم(أحكام )
 ه الشرو :جيب  له كل انسان ان  ووم شهر رم ان  ند حتقق  ذ 
 األوىل األحدو  ( البلوغ ل  س جيب  له غري الباله من أول الص ر ل وان كان 1) 

 امتامل إذا كان ناو ًا للووم ندبًا  بله اثناء النهار.
( الملقل و دم اإلغماء ل  لدو جدنط أو اغمد   ليدل ميدث  اادت مندل النيدة         3ل  2) 

صدوم ذلددك اليدوم ل نملدم إذا كددان     اململتدربة يف الودوم وا دداق اثنداء النهدار   جيددب  ليدل     
 لزومًا د ان  تم صومل. األحو مسبوجًا بالنية يف الوورة املذكورة د  

( الطهارة من احليض والنصاس ل  س جيدب  لده احلدائض والنصسداء وال  ودح      4) 
 منهما ولو كان احليض أو النصاس يف جزء من النهار.

ال جيابدل شددال أو طدول     (  دم ال رر ل مثل املرض الدذن   در مملدل الودوم    5) 
برئل أو شدة أملل ل كل ذلك باملقددار اململتدد بدل الدذجمل   ادر الملدادة بتحمدل مثلدل ل وال         
 رق با اليقا بذلك والرن بل واالحتمال املوجب لودق ا وف املسدتند إىل املناشدئ   
الملقسئية ل  ص  مجيف ذلك ال جيب الودوم ل وإذا أمدن مدن ال درر  لده نصسدل ولكندل        

مددن ال ددرر  لدده  رضددل أو مالددل مددف احلددرو يف حتملددل   جيددب  ليددل الوددوم ل   خدداف
وكذلك  يما إذا زامحل واجب مساٍو ل أو ا دم كمدا لدو خداف  لده  درض غدريه ل أو        

 مالل مف وجوا حصرل  ليل.
جيدب  ليددل   ( احل در أو مدا مكمددل ل  لدو كدان يف سددصر اقودر  يدل الوددسة         6) 

ل نملددم السددصر الددذن جيددب  يددل التمددام ال  سددق   يددل   الوددوم ل بددل وال  وددح منددل أ  ددًا
 الووم.

( : األماكن اليت  تخري املسا ر  يها با التقوري واالمتام  تملا  ليدل   466) مسألة  
  يها اال طار وال  وح منل الووم.

( :  ملترب يف جواز اال طار للمسا ر ان  ت اوز حد الرتخدص الدذن    467) مسألة  
 .)التخيري با القور واإلمتام(مسألة ل وجد مر بيانل يف   ملترب يف جور الوسة

د امتام الووم  له مدن سدا ر بملدد الدزوال       األحو ( : جيب د  له   461) مسألة  
 األحدو  وجيتزن بل ل وأما من سا ر جبل الزوال  س  وح منل صوم ذلك اليدوم  لده د    



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 161

 طدار بملدد الت داوز  دن حدد      لزومًا د وان    كن ناو ًا للسصر مدن الليدل د  ي دوز لدل اال      
 الرتخص ل و ليل ج اؤه.

( : إذا رجف املسا ر إىل وطنل أو ادل  ر دد  يدل االجامدة  شدرة ا دام        469) مسألة  
  صيل صور:

( ان  رجف اليل جبل الزوال أو بملده وجد ا طر يف سدصره ل  دس صدوم لدل يف  دذه      1) 
 الوورة.

ذه الوورة جيب  ليدل  دددددصره ل  ص   م  صطر يف سددددد( ان  رجف جبل الزوال ول2) 
 د ان  نون الووم و ووم بقية النهار و وح منل . األحو  له  د

( ان  رجف بملد الدزوال و   صطدر يف سدصره ل وال جيدب  ليدل الودوم يف  دذه        3) 
 لزومًا د . األحو الوورة ل بل ال  وح منل  له د 

لم بل بملد انق اء النهدار صدح   ( : إذا صام املسا ر جهس باحلكم و  471) مسألة  
 صومل و  جيب  ليل الق اء.

( : جيوز السصر يف شهر رم ان ولدو مدن غدري ضدرورة ل والبدد مدن        471) مسألة  
اال طار  يل ل وأما يف غريه مدن الواجدب اململدا  دس جيدوز السدصر إذا كدان واجبدًا باجيدار          

مدا كدان واجبدًا بالندذر ل ويف     وهوه ل وكذا الثالث من ا ام اال تكاف ل وجيوز السصر  ي
 لزومًا د  دم السصر  يهما. األحو احلاق اليما والملهد بل اشكال د  

( : ال  وح الووم الواجب من املسا ر سدصرًا اقودر الودسة  يدل د        472) مسألة  
 مف المللم باحلكم د إاّل يف ثسثة مواضف:

ل  ددن التمتدف ملدن    د صوم الثسثة ا داٍم و د  جدزء مدن الملشدرة الديت اكدون بدد          1 
   ز  نل.

د صوم الثمانية  شر  ومًا الديت  د  بددل البدندة كصدارة ملدن ا داض مدن  ر دا             2 
 جبل ال روا  امدًا.

د صوم النا لة يف وجت مملدا املندذور ا قا دل يف السدصر أو يف األ دم مدن السدصر          3 
ري واحل ددر ل دون النددذر املطلددق ل وكمددا ال  وددح الوددوم الواجددب يف السددصر يف غدد        

املواضددف املددذكورة ل كددذلك ال  وددح الوددوم املندددوا  يددل ل إاّل ثسثددة ا ددام للحاجددة يف 
 لزومًا د ان  كون يف األربملاء وا ميا واجلمملة. األحو املد نة املنورة د و
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( :  ملترب يف صحة صدوم النا لدة ان ال اكدون ذمدة املكلدف مشد ولة        473) مسألة  
ن  كون  ليل صدوم واجدب الجدارة أو ج داء     بق اء شهر رم ان ل وال   ر بوحتل ا

نذر مثًس أو كصارة أو هو ا ل  يوح منل صوم النا لة يف مجيدف ذلدك ل كمدا  ودح مندل      
 صوم الصر  ة  ن غريه د ارب ًا أو باجارة د وان كان  ليل ج اء شهر رم ان.

( : الشددي  والشدديخة إذا شددق  ليهمددا الوددوم جدداز هلمددا اال طددار     474) مسددألة  
ران  ن كل  وم مبدط من الطملدام ل وال جيدب  ليهمدا الق داء ل وإذا املدذر  ليهمدا       وُ كصِّ

الووم سق   نهما وال  بملد سدقو  الكصدارة حينئدٍذ أ  دًا ل وجيدرن  دذا احلكدم  لده         
ق  ليدل الودوم كّصدر  دن كدل  دوم       ذن الملطاش ) من بل داء الملطدش ( أ  دًا ل  دإذا شد    

 أ  ًا. كصارة ل وإذا املذر  ليل الووم سقطت  نل المبد
( : احلامل املقرا إذا خا ت ال رر  له نصسدها ل أو  لده جنينهدا     475) مسألة  

جاز هلا اال طار د بل جد جيب كما إذا كان الووم مستلزمًا لسضدرار احملدرم باحدد ما د      
 وُاكصِّر  ن كل  وم مبد وجيب  ليها الق اء أ  ًا.

خا دت ال درر  لده نصسدها ل أو  لده      ( : املرضف القليلة اللدنب إذا   476) مسألة  
الطصدل الرضديف جداز هلدا اال طدار د بدل جدد جيدب كمدا مدر يف املسدألة السدابقة د و ليهدا                  
الق اء والتكصري  ن كل  وم مبد ل وال  رق يف املرضف بدا اأُلم واملسدتأجرة واملترب دة د     

   كدن   لزومدًا د االجتودار يف ذلدك  لده مدا إذا اهودر اإلرضداع بهدا ل بدان           األحو و
  ناك طر ق ،خر إلرضاع الطصل ولو بالتبمليض من دون مانف وإاّل   جيز هلا اال طار.

 األوىل( :  كص  يف املدط ا طاء ثسثدة اربداع الكيلدو غدرام اقر بدًا ل و      477) مسألة  
 ان  كون من احلنطة ل أو دجيقها وإن كان جيزجمل مطلق الطملام حته ا بز.

 ثبو  اهلسل ( طرق) 
  يف وجوا صيام شهر رم ان ثبو  اهلسل بأحد  ذه الطرق: ملترب 
 ( ان  راه املكلف نصسل.1) 
( ان  تيقن او  طمئن لشياع أو هوه برؤ تل يف بلده ل أو  يما  لحقل حكمًا كمدا  2) 

 سيأا  بيانل.
 ( م   ثسثا  ومًا من شهر شملبان.3) 
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( واملتدرب  21املسدالة  الدة يف  ( شهادة رجلا  ادلا بالرؤ ة )وجدد مدرط مملنده الملد   4) 
 يها وحدة املشهود بل ل  لدو اد ده احدد ما الرؤ دة يف طدرف واد ده ايفخدر رؤ تدل يف         
طدددرف ،خدددر    ثبدددت اهلدددسل بدددذلك ل كمدددا  ملتدددرب  يهدددا  ددددم المللدددم أو االطميندددان   
باشدتبا هما و ددم وجدود مملدارض لشدهاداهما د ولدو حكمدًا د كمدا لدو اسدتهل مجا دة              

 اد ه الرؤ ة منهم  دالن  ق  ل أو استهل مجف و   دع الرؤ دة   كبرية من أ ل البلد
إاّل  دالن و   دره ايفخدرون و ديهم  ددالن مياثسنهمدا يف مملر دة مكدان اهلدسل وِحددَّة          
النرر مف  رض صصاء اجلو و دم وجود ما حيتمل ان  كون مانملًا  دن رؤ تهمدا ل  صد     

سل بشددهادة النسدداء إاّل إذا حوددل مثددل ذلددك ال  ددربة بشددهادة الملدددلا ل وال  ثبددت اهلدد
 اليقا او االطمينان بل من شهاداهن.

( : ال  ثبت اهلسل مكم احلاكم ل وال بتطوطجل ليدل  لده اندل لليلدة     471) مسألة  
 السابقة ل وال بقول املن م وهوه.

( : إذا ا طر املكلف ثم انكشف ثبو  اهلسل بأحد الطرق املزبورة  479) مسألة  
 يددل  لدده   ليددل الق دداء ل وإذا بقدد  مددن النهددار شدد ء وجددب  ليددل االمسدداك      وجددب  
ل وان    كن جد ا طر وكان ثبوال لل جبل الزوال نوجمل الووم وصدح مندل وان    األحو 

 د اجلمف با االمساك بقود القربة املطلقة والق اء. األحو كان بملده د  
 در يف بلدد الودائم إذا     ( :  كصد  ثبدو  اهلدسل يف بلدد ،خدر وان        411) مسألة  

اوا ق ا قهما ل مبملنده كدون الرؤ دة يف البلدد األول مسزمدة للرؤ دة يف البلدد الثدان  لدوال          
 املانف من سحاا أو جبل أو هو ما.

( : البد يف ثبو   سل شوال من حتقق أحد ااُلمدور املتقدمدة ل  لدو     411) مسألة  
    ثبت بش ء منها   جيز اال طار.

( : إذا صام  وم الشك يف انل من شهر رم ان أو شوال ل ثم ثبدت   412) مسألة  
 اهلسل اثناء النهار وجب  ليل اال طار.

( : ال جيدوز ان  ودوم  دوم الشدك يف اندل مدن شدملبان او مدن شدهر           413) مسألة  
رم ان بنية انل من شهر رم ان ل نملم جيوز صومل استحبابًا ل أو ج داًء  دإذا انكشدف    

ناء النهار انل من رم ان  ددل بنيتدل واف صدومل ل ولدو انكشدف احلدال بملدد        د حينئٍذ د اث  
 م   الوجت حسب لل صومل وال جيب  ليل الق اء.
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( : احملبدوس أو األسدري إذا    دتمكن مدن اشدخيص شدهر رم دان         414) مسألة  
وجددب  ليددل التحددرن حسددب االمكددان  يملمددل مبددا غلددب  ليددل ةنددل ل ومددف اسدداون         

شهرًا  يوومل ل وجيب  ليل ان حيصظ الشهر الذن صدامل ليتسدنه لدل    االحتماال  خيتار 
د من بملد د المللم بتطابقل مف شهر رم ان و دمل ل  ان انكشصت لل املطابقة  هدو ل وإن   

 انكشف خس ها  صيل صوراان:
( ان  نكشف ان صومل وجف بملد شهر رم دان ل  دس شد ء  ليدل يف  دذه      األوىل) 

 الوورة.
شددف ان صددومل كددان جبددل شددهر رم ددان  ي ددب  ليددل يف  ددذه      )الثانيددة( ان  نك 

 الوورة ان  ق   صومل إذا كان االنكشاف بملد شهر رم ان.

 ) نية الووم ( 
جيددب  لدده املكلددف جوددد االمسدداك  ددن املصطددرا  اململهددودة مددن أول الص ددر إىل   

ل  ال روا متقربًا بل إىل اهلل املاىل ل وجيوز االكتصاء بقودد صدوم متدام الشدهر مدن أولدل      
 س  ملتدرب حددو  القودد املدذكور يف كدل ليلدة ل أو  ندد طلدوع الص در وان كدان  ملتدرب            

 وجوده  نده ولو اراكازًا.
( : كما املترب النية يف صيام شهر رم ان املترب يف غدريه مدن الودوم     415) مسألة  

الواجب ل كووم الكصارة والنذر والق اء ل والووم نيابة  ن ال دري ل ولدو كدان  لده     
ف اجسام من الووم الواجب وجب  ليل التمليا زائدًا  له جود القربة ل نملدم ال  املكل

 حاجة إىل التمليا يف شهر رم ان ألن الووم  يل متملا بنصسل.
( :  كص  يف نية الووم ان  نون االمساك  دن املصطدرا   لده هدو      416) مسألة  

 االمجال ل وال حاجة إىل امليينها اصويًس.
إذا   اتحقق منل نية الووم يف  دوم مدن شدهر رم دان لنسديان       ( : 417) مسألة  

وجوبدًا د    األحدو  منل مثًس و   أ  مبصطر ل  ان اذكر بملدد الدزوال وجدب  ليدل  لده د       
االمساك بقية النهار بقودد القربدة املطلقدة والق داء بملدد ذلدك ل وان كدان التدذكر جبدل          

مددن الواجددب اململددا ل وامددا   الددزوال نددوجمل الوددوم واجتددزأ بددل ل وكددذا احلددال يف غددريه   
لزومًا د  دم اأخري دا  ندل ل     األحو الواجب غري اململا  يمتد وجت نيتل إىل الزوال د و 
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وأما صوم النا لة  يمتد وجدت نيتدل إىل ال دروا مبملنده ان املكلدف إذا    كدن جدد ااده         
لديًس  مبصطر جاز لل ان  قودد صدوم النا لدة وميسدك بقيدة النهدار ولدو كدان البداج  شديئًا ج          

 وحيسب لل صوم  ذا اليوم.
( : لو  قد نية الووم ثم نوجمل اال طار يف وجت ال جيوز اأخري النيدة   411) مسألة  

 لزومًا د . األحو اليل  مدًا ثم جدد النية   جيتزجملء بل  له د 
( : إذا نوجمل ليًس صوم ال د ل ثم نام و   ستيقظ طول النهدار صدح    419) مسألة  

 صومل.

   () املصطرا
 و   ُامور: 
) األول والثددان  : املمددد األكددل والشددرا ( وال  ددرق يف املددأكول واملشددروا بددا   

املتملددارف وغددريه ل وال بددا القليددل والكددثري ل كمددا ال  ددرق يف االكددل والشددرا بددا أن   
 كونا من الطر ق الملادن أو من غريه ل  لو شرا املداء مدن انصدل بطدل صدومل ل و بطدل       

 الباجية من الطملام با األسنان اختيارًا. الووم ببلف األجزاء
( : ال  بطددل الوددوم باألكددل أو الشددرا ب ددري  مددد ل كمددا إذا نسدد   491) مسددألة  

 صومل  أكل أو شرا ل كما ال  بطل مبا إذا ُوِجَر يف حلقل ب ري اختياره وهو ذلك.
ة أو ( : ال  بطددل الوددوم بددزرق الدددواء أو غددريه بدداإلبراة يف المل ددل   491) مسددألة  

الور د ل كما ال  بطل بالتقطري يف األذن ل أو الملدا ولدو ةهدر أثدر مدن اللدون أو الطملدم        
يف احللق ل وكذلك ال  بطل باسدتملمال البخدا  الدذن  سدهل  مليدة التدنصا اذا كاندت        

 املادة اليت  بثها ادخل ادرجمل التنصس  ال املرن.
  خيرو من   داء  مدل ل بدل    ( : جيوز للوائم بلف ر قل اختيارًا ما  492) مسألة  

 جيوز لل مجملل يف   ائل ثم بلملل.
( : ال بأس  له الوائم ان  بلف ما خيرو من صدره ل أو  نزل مدن   493) مسألة  

 استحبابًا د اركل. األحو رأسل من األخس  ما    ول إىل   اء الصم ل وإاّل د  
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املسددواك ال ددرده إىل  ( : جيددوز للوددائم االسددتياك ل لكددن إذا أخددرو 494) مسددألة  
 مل و ليل رطوبة اال ان  بوق ما يف  مل من الر ق بملد الرد أو استهلك الرطوبدة الديت   

  ليل يف الر ق.
( : جيددوز ملدن  ر ددد الودوم اددرك  ليدل األسددنان بملدد األكددل مددا        495) مسدألة   

 وجدب   مللم بدخول ش ء من األجزاء الباجية با األسنان إىل اجلدوف يف النهدار ل واال  
 التخليل.

( : ال بأس  له الوائم ان مي ه الطملام للوك أو احليدوان ل وان   496) مسألة  
 ذوق املرق وهو ذلك نا ال  تملددجمل إىل احللدق ل ولدو ااصدق املددن شد ء مدن ذلدك إىل         

 احللق من غري جود وال  لم بانل  تملدجمل جهرًا أو نسيانًا ل    بطل صومل.
ائم امل م ة بقودد الوضدوء ل أو ل دريه مدا    بتلدف      ( : جيوز للو 497) مسألة  

 شيئًا من املاء متملمدًا ل و نب   لل بملد امل م ة ان  بزق ر قل ثسثًا.
( : إذا ادخدل الودائم املداء يف  مدل للتم دمض أو غدريه  سدبق إىل         491) مسألة  

ل جو ل ب ري اختياره ل  ان كان  ن  طدش كدأن جودد بدل الترب دد وجدب  ليدل الق داء         
وأما يف غري ذلك من مدوارد ادخدال املدا ف يف الصدم أو األندف واملد دل اىل اجلدوف ب دري         

د  يمددا إذا كددان ذلددك يف     األوىل األحددو اختيددار  ددس جيددب الق دداء ل وان كددان  ددو د     
 الوضوء لوسة النا لة بل مطلقًا إذا    كن لوضوء صسة الصر  ة.

املمدد الكدذا  لده اهلل ل أو  لده     لزومدًا   األحدو  ) الثالث من املصطرا  :  له  
 األحدو   ليهم السسم ( والحق بهدم  لده د    )رسولل ل أو  له أحد األئمة اململووما 

 . ( ليهم السسم)د الود قة الطا رة وسائر األنبياء واوصيائهم  األوىل
( : إذا ا تقدددد الودددائم صددددق خدددربه  دددن اهلل ل أو  دددن أحدددد        499) مسدددألة  

ثم انكشف لدل كذبدل    بطدل صدومل ل نملدم إذا أخدرب  دن         (م ليهم السس)اململووما 
 له سبيل اجلزم غدري مملتمدد  لده ح دة      ) ليهم السسم( اهلل أو  ن أحد اململووما 

 شر ية مف احتمال كذا ا رب وكان كذبًا يف الواجف جرجمل  ليل حكم التملمد.
مدن دون جودد   ( : من  لحن يف جراءة القدر،ن اديدد ادوز لدل جراءادل       511) مسألة  

 احلكا ة  ن القر،ن املنزل ل وال  بطل بذلك صومل.
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( د املمدد   وان اهلل  لديهم ) الرابف من املصطرا  : د  له املشهور با الصقهداء )رضد   
اندل ال   در بودحة الودوم ل بدل  دو مكدروه كرا دة          املختدار االرمتاس يف املاء ( ولكدن  

الددرأس  قدد  ل وال بددأس  شددد دة ل وال  ددرق يف ذلددك بددا رمددا متددام البدددن ورمددا     
 بوجوف الوائم حتت املطر وهوه وان احا  املاء بتمام بدنل.

اسدتحبابًا د للودائم يف شدهر رم دان ويف غدريه  ددم         األحدو  ( : د   511) مسدألة   
 االغتسال برما الرأس يف املاء.

) ا اما من املصطرا  : املمد اجلماع املوجب لل نابة ( وال بطل الووم بدل إذا   
 ن  ن  مد.   ك
) السادس من املصطرا  : االستمناء مبس بة أو اقبيدل أو مسمسدة أو غدري ذلدك (      

بل إذا أاه بش ء من ذلك ل و   طمئن مدن نصسدل بملددم خدروو املد   دااصق خروجدل        
 بطل صومل.

( : إذا احتلم يف شهر رم دان جداز لدل االسدترباء بدالبول وان اديقن        512) مسألة  
  يف اددرجمل ل مدن غدري  درق بدا كوندل جبدل ال سدل أو بملدده وان           روو ما بق  من امل

 استحبابًا د الرتك يف الثان . األحو كان د 
) السابف من املصطرا  : املمدد البقداء  لده اجلنابدة حتده  طلدف الص در ( وخيدتص          

وبق دائل ل وأمدا يف غري مدا مدن اجسدام الودوم  دس   در          (1)ذلك بووم شدهر رم دان  
استحبابًا د اركل يف سائر اجسام الودوم الواجدب ل كمدا أن د       األحو  ذلك ل وان كان د 

د  دم ج اء شهر رم ان يف اليدوم الدذن  بقده  يدل  لده اجلنابدة حتده           األوىل األحو 
  طلف الص ر من غري املمد.

( : البقاء  له حد  احليض أو النصاس مف التمكن مدن ال سدل أو    513) مسألة  
لزومدًا د دون    األحدو  ن ل بدل ولق دائل أ  دًا  لده د      التيمم مبطدل لودوم شدهر رم دا    

 غري ما.
                                                           

بالنرر إىل احتمال ان  كون وجوا الق اء يف املمد البقاء  له اجلنابة إىل طلوع الص ر يف شهر  (1)
  يف النية بأن رم ان  قابًا مصروضًا  له الوائم ال من جهة بطسن صيامل  السزم ان  را   االحتيا

ميسك  ن املصطرا  يف ذلك اليوم بقود القربة املطلقة من دون امليا كونل صومًا شر يًا أو درد 
 التأدا.
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( : من أجندب يف شدهر رم دان لديًس ل ثدم ندام جاصددًا ادرك ال سدل           514) مسألة  
 استيقظ بملد طلوع الص ر جرجمل  ليدل حكدم املمدد البقداء  لده اجلنابدة و كدذا احلكدم         

وأما اذا كدان ناو دًا لل سدل     لزومًا د  األحو  يما لو نام مرتددًا يف االايان بال سل  له د  
مطمئنًا باالنتباه يف وجت  سف لل د إل تياد أو غريه د  ااصق انل    سدتيقظ اال بملدد الص در      
 س ش ء  ليل وصح صومل ل نملدم اذا اسدتيقظ ثدم ندام و   سدتيقظ حتده طلدف الص در         

د  يدل    األوىل األحدو  وجب  ليدل الق داء ل وكدذلك احلدال يف النومدة الثالثدة ل إاّل أن د        
 اداء الكصارة أ  ًا.

( : اذا اجنددب يف شددهر رم ددان لدديس وأراد النددوم و   كددن مطمئنددًا  515) مسددألة  
لزومًا د ان   تسل جبدل    األحو باالستيقاة يف وجت  سف االغتسال جبل طلوع الص ر د   

وجوبددًا الق دداء حتدده يف النومددة  األحو النددوم ل  ددان نددام ناو ددًا لل سددل و   سددتيقظ  دد 
 د اداء الكصارة أ  ًا وال سيما يف النومة الثالثة. األوىل األحو ل بل د  وىلاأل

( : اذا  لم باجلنابة ونس  غسلها حته طلدف الص در مدن نهدار شدهر       516) مسألة  
لزومدًا د ان    األحدو  رم ان كان  ليل ج اؤه ل ولكن جيب  ليل امساك ذلك اليدوم د و  

ام غدري شدهر رم دان بدل يف  دذا احلكدم حتده         نون بدل القربدة املطلقدة ل وال  لحدق صدي     
ج ائل كما مر ل واذا    مللدم باجلنابدة ل أو  لدم بهدا ونسد  وجدوا صدوم ال دد حتده          

 طلف الص ر صح صومل وال ش ء  ليل.
( : اذا    تمكن اجلنب مدن االغتسدال لديًس وجدب  ليدل ان  تديمم        517) مسألة  

ل وال جيدب  ليدل ان  بقده مسدتيقرًا      جبل الص ر بداًل  ن ال سل  دان اركدل بطدل صدومل    
 بملده حته  طلف الص ر وان كان ذلك أحو .

( : حكم املرأة يف االستحاضدة القليلدة حكدم الطدا رة ل و كدذا يف       511) مسألة  
االستحاضددة املتوسددطة والكددثرية ل  ددس  ملتددرب ال سددل يف صددحة صددومهما ل وان كددان د      

 باألغسال النهار ة اليت للوسة.استحبابًا د ان ارا يا  يل االايان  األحو 
) الثددامن مددن املصطددرا  : املمددد ادخددال ال بددار ل أو الدددخان ال لدديرا يف احللددق    

لزومدًا د ( وال بدأس ب دري ال لديظ منهمدا ل وكدذا مبدا  تملسدر التحدرز  ندل             األحو  له د  
  ادة كال بار املتوا د باثارة اهلواء.
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لل درورة ( وجيدوز الت شدؤ للودائم      ) التاسف من املصطدرا  : املمدد القد ء ولدو     
لزومدًا د ادرك ذلدك      األحدو  وان احتمل خروو ش ء من الطملام أو الشدراا مملدل ل د و   
 مف اليقا  روجل ما    ودق  ليل التقيأ واال  س جيوز.

( : لو خرو ش ء من الطملام ل أو الشراا بالت شدؤ ل أو ب دريه إىل    519) مسألة  
 لزومًا د . األحو ثانيًا بطل صومل  له د حلق الوائم جهرًا  ابتلملل 

) الملاشددر مددن املصطددرا : املمددد اإلحتقددان باملدداء ل أو ب ددريه مددن املائملددا  ولددو         
لل رورة ( وال بأس ب ري املائف ل كما ال بأس مبا استدخلل املرأة من املائف أو اجلامدد يف  

 مهبلها.

 

 ) اذ يل (
ماع د امندا ابطدل الودوم اذا اراكبهدا      املصطرا  املتقدمة د  دا األكل والشرا واجل  

الملا  مبصطر تها ل أو اجلا ل املقور ل وكذا غري املقور اذا كدان مدرتددًا ل وال اوجدب    
البطسن اذا صدر   ن اململتمد يف  دم مصطر تها  له ح ة شدر ية ل أو  دن اجلا دل    

 املركب اذا كان جاصرًا.

 ) أحكام املصطرا  ( 
ل طر يف شهر رم ان باألكل أو الشدرا ّصارة  له من ا ( : اب الك 511) مسألة  

أو اجلماع أو االستمناء ل أو البقاء  له اجلنابة مدف الملمدد واالختيدار مدن غدري كدره وال       
اجبددار ل و تحقددق الددتكصري حتدده يف اال طددار بدداحملرطم د بتحر ددر رجبددة أو صدديام شددهر ن        

إن شداء اهلل   ام الكصدارا  متتابملا ل او اطملدام سدتا مسدكينًا بتوضديح سديأا  يف احكد      
 .املاىل

( : إذا اكره الوائم زوجتل  له اجلماع يف نهار شهر رم دان و د     511) مسألة  
لزومًا د و ملزطر مبا  راه احلاكم الشدر   ل    األحو صائمة ا ا صت  ليل الكصارة  له د  

ومف  دم االكراه ورضا الزوجة بذلك  مللده كدل منهمدا كصدارة واحددة ل و ملدزران مبدا        
  راه احلاكم أ  ًا.
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( : مددن اراكددب شدديئًا مددن املصطددرا  يف نهددار شددهر رم ددان  بطددل     512) مسددألة  
لزومدًا ان  كدون    األحدو  وجوبًا د ان ميسدك بقيدة ذلدك النهدار ل بدل        األحو صومل د   

امساكل برجاء املطلوبية يف اال طدار بادخدال الددخان أو ال بدار ال لديرا يف احللدق ل أو       
ورسدولل ل وال ادب الكصدارة اال بدأول مدرة مدن اال طدار ل وال اتملددد          الكذا  له اهلل

بتملدده حته يف اجلماع واالستمناء ل  إنل ال اتكرر الكصدارة بتكرر مدا وان كدان ذلدك د      
 أحو  استحبابًا د .

( : مددن أ طددر يف شددهر رم ددان متملمدددًا ثددم سددا ر    سددق   نددل       513) مسددألة  
 الزوال.وجوا الكصارة وان كان سصره جبل 

( : خيتص وجوا الكصارة بالملا  باحلكم ل وال كصارة  له اجلا دل   514) مسألة 
 األحدو  القاصر ل ومثلل اجلا ل املقور اذا    كن مدرتددًا د واال لزمتدل الكصدارة  لده      

وجوبددًا د  لددو اسددتململ مصطددرًا واثقددًا بانددل ال  بطددل الوددوم   اددب  ليددل الكصددارة وان    
ل كما لو استمنه متملمدًا  املًا مرمتل ولكن واثقًا د ولدو لتقودري د      ا تقد حرمتل يف نصسل

بملدددم بطددسن الوددوم بددل  انددل ال كصددارة  ليددل ل نملددم ال  ملتددرب يف وجددوا الكصددارة المللددم 
 بوجوبها.

 ) موارد وجوا الق اء  ق  ( 
( : مدن ا طدر يف شددهر رم دان لملدذر مددن سدصر أو مدرض وهو مددا        515) مسدألة   

اء يف غريه من أ دام السدنة إاّل  دوم  المليدد ن )الصطدر واالضدحه(  دس        وجب  ليل الق 
 جيوز الووم  يهما ج اًء وغري ج اء من سائر اجسام الووم حته النا لة.

( : مددن اكددره يف نهددار شددهر رم ددان  لدده االكددل أو الشددرا ل أو     516) مسددألة  
 ء ل أو االحتقدان جداز   اجلماع أو اجت ت التقية اراكابها ل أو اضطر اليها ل أو إىل القد 
وجوبدًا د ولكدن     األحدو  لل اال طار بها د مف االجتوار  يل  له مقددار ال درورة  لده د    

لزومًا د الق اء يف اإلكراه واالضدطرار    األحو  بطل صومل وجيب  ليل الق اء ل بل د  
 إىل اال طار ب ري املذكورا  أ  ًا.

ب  يهدا الق داء  قد  والبقيدة     ( : اقدمت مجلة من املوارد الديت جيد   517) مسألة  
 كما  ل :
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( مددا إذا اخددلط بالنيددة يف شددهر رم ددان ولكنددل    راكددب شدديئًا مددن املصطددرا     1) 
 املتقدمة.

( مددا إذا اراكددب شدديئًا مددن املصطددرا  مددن دون  حددص  ددن طلددوع الص ددر ل       2) 
 انكشف طلو ل حا اال طار ل  إنل جيب  ليل الق اء د مف االمساك بقيدة  ومدل برجداء     

لزومًا د وأما إذا  حص و   رهر لل طلدوع الص در  دأاه مبصطدر       األحو املطلوبية  له د  
 ثم انكشف طلو ل صح صومل وال ش ء  ليل.

( ما إذا ااه مبصطر مملتمدًا  له من أخربه ببقاء الليل ل أو  له السدا ة وهو دا ثدم    3) 
ر برجداء املطلوبيدة   انكشف خس ل ل  إنل جيدب  ليدل الق داء مدف االمسداك يف بقيدة النهدا       

 لزومًا د . األحو  له د 
( ما إذا اخرب بطلدوع الص در  دأاه مبصطدر بدز م ان املخدرب امندا اخدرب مزاحدًا ثدم           4) 

 (.3انكشف ان الص ر كان طالملًا ل وحكمل ما اقدم يف الصقرة )
( ما إذا اخرب مدن  ملتمدد  لده جولدل شدر ًا د كالبيندة د  دن دخدول الليدل  دا طر            5) 

 ل ل وأما إذا كان املخرب نن ال  ملتمد  له جولدل ومدف ذلدك ا طدر ا مدااًل      وانكشف خس
 واسااًا وجبت الكصارة أ  ًا اال إذا انكشف ان اال طار كان بملد دخول الليل.

( ما إذا ا طر الوائم با تقاد دخول الليل ثم انكشدف  دمدل ل حتده  يمدا إذا     6) 
 لزومًا د.  األحوكان ذلك من جهة ال يم يف السماء  له د 

 ( الووم أحكام ج اءمن )
( : ال ُ ملترب الرتايب وال املدواالة يف الق داء ل  ي دوز التصر دق  يدل ل       511) مسألة  

 كما جيوز ج اء ما  ا  ثانيًا جبل ان  ق   ما  اال اواًل.
د أن  ق د  مدا  اادل يف شدهر رم دان لملدذر أو         األوىل األحو ( : د   519) مسألة  

سنتل إىل رم ان ايفا  ل وال  دؤخره  ندل ل ولدو أخدره  مددًا وجدب ان        ب ري  ذر اثناء
 كصر  ن كل  وم بالتودق مبدط من الطملدام ل سدواء  اادل صدوم شدهر رم دان لملدذر ام        

وجوبدًا د اداء     األحدو  لزومدًا د يف الودورة الثانيدة ل كمدا ان د          األحدو  بدوندل؛  لده د     
ووراا ل ولو  اال الووم ملرض واسدتند  الكصارة مف التأخري يف الق اء ب ري  مد يف ال

التأخري يف ج ائل إىل استمرار املرض اىل رم ان ايفا  ل ميث    تمكن املكلف مدن  
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الق دداء يف نمددوع السددنة سددق  وجددوا الق دداء ولزمتددل الصد ددة  قدد  ل و دد  مبقدددار     
 الكصارة املذكورة.

ل ال والجيدوز بملدده  ر رم ان جبل الزو( : جيوز اال طار يف ج اء شه 521) مسألة  
ولو ا طر لزمتل الكصارة ل و   اطملام  شرة مسداكا  ملطد  كدل واحدد مدنهم مددًا مدن        

ذلدك اليدوم    يفالطملام ل  لو   ز  نل صام بدلل ثسثدة أ دام ل  دذا اذا    كدن الق داء      
متملينًا  ليل بنذر أو هوه ل واال   جيز اال طار  يل مطلقًا ل كما  و احلكدم يف غدريه مدن    

اجب اململا بل جدد ارتادب الكصدارة  لده ذلدك كاال طدار يف الودوم اململدا بالندذر ل          الو
املوسطف د غري الق اء  ن النصا د  ي وز اال طار  يل جبدل الدزوال وبملدده       وأما الواجب 

ان ال  صطددر بملددد الددزوال ل وال سدديما اذا كددان الواجددب  ددو ج دداء صددوم شددهر   األوىلو
 رة.رم ان  ن غريه باجارة أو غري اجا

( : مددن  ااددل صدديام شددهر رم ددان لملددذر او غددريه و   ق ددل مددف        521) مسددألة  
وجوبددًا د ان  ق دديل  نددل ولددده األكددرب بالشددرطا     األحو الددتمكن منددل حتدده مددا  د  دد   

( د وجيزجمل  ن الق اء التودق مبدط من الطملام  دن كدل  دوم د      441املتقدما يف املسألة )
( 453( إىل املسدألة ) 441وما ذكرناه يف املسألة ) د ذلك يف االم أ  ًا ل  األوىل األحو و

 من األحكام الراجملة إىل ج اء الولوا  جيرن يف ج اء الووم أ  ًا.
( : إذا  ااددل صددوم شددهر رم دان ملددرض ل أو حدديض او نصدداس و    522) مسدألة   

 تمكن من ج ائل كأن ما  جبل الربء من املدرض ل او النقداء مدن احلديض او النصداس ل      
 ذلك جبل م   زمان  وح منل ج اؤه  يل    قض  نل. أو بملد

 ) احكام احلج (
َوِلّلِل َ َلده النَّداِس   ملة االسسمية ل جال اهلل املاىل )احلج من أ م الصرائض يف الشر  

املرون  ن ( ويف ِحجه الدَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِل َسِبيًس َوَمن َكَصَر َ ِإنَّ اهلل َغِن ٌّ َ ِن الدمَلاَلِمَا
أنل جدال : ) مدن مدا  و  حيدج ح دة االسدسم   مينملدل         ( ليل السسم)االمام الوادق 

من ذلك حاجة ُا حف بل أو مرض ال  طيق  يل احلج أو سدلطان مينملدل  ليمدت  هود دًا     
 أو نورانيًا ( .
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( : جيب احلج  له البداله الملاجدل املسدتطيف ل واتحقدق االسدتطا ة       523) مسألة  
 مور التالية:بتو ر اال

د سسمة البدن ل مبملنه ان  كون متمكنًا من مباشدرة احلدج بنصسدل ل  داملر ض أو       1 
اهلددرم د ان كددبري السددن د الددذن ال  ددتمكن مددن اداء احلددج إىل اخددر  مددره ل أو كانددت         
مباشرال الداء احلج موجبًة لوجو ل يف حرو شد د ال تحمدل  دادة ال جيدب  ليدل احلدج      

 بنصسل.
لسرا: و قود بها ان  كون الطر ق مصتوحًا ومأموندًا ل  دس  كدون  يدل     د  لية ا   2 

مانف ال ميكن مملل من الوصول إىل اماكن اداء املناسك ل وكذلك ال  كون خطدرًا  لده   
 النصا أو املال أو الملرض واال   جيب احلج.

ن وإذا كان طر ق احلج م لقًا أو غري مأمون اال ملن  دد ف مبل دًا مدن املدال  دان كدا       
 بذلل ُم ِحصًا مال الشخص   جيب  ليل ذلك واال وجب وان كان املبله مملتدًا بل.

د النصقدة ل و قودد بهدا كدل مدا حيتداو اليدل يف سدصر احلدج مدن اكداليف الدذ اا               3
واال اا د أو الذ اا  ق  ملن ال  ر د الرجدوع إىل بلدده د واجدور املسدكن ومدا  ودرف         

 و ة وغري ذلك.خسل ذلك من املواد ال ذائية واالد
د الرجددوع إىل الكصا ددة ل و ددو ان  ددتمكن بالصملددل أو بددالقوة مددن ا اشددة نصسددل      4 

و ائلتل بملد الرجوع إذا خرو إىل احلج وصدرف مدا  ندده يف نصقتدل ميدث ال حيتداو إىل       
التكصف وال  قف يف الشدة واحلرو بسبب ا روو إىل احلج وصرف مدا  ندده مدن املدال     

 يف سبيلل.
 الوجت ل بان  كون لل متسف من الوجت للسصر إىل االمداكن املقدسدة   د السملة يف  5 

واداء مناسددك احلددج  لددو حوددل لددل املددال الكددايف الداء احلددج يف وجددت متددأخر ال  تسددف  
لتهيئدة متطلبدا  السدصر إىل احلدج د مدن حتوديل اجلدواز والتأشدرية وهدو ذلدك د أو كدان              

 صد   دذه احلالدة ال جيدب  ليدل      ميكن ذلك ولكن مرو ومشقة شد دة ال اتحمدل  دادة   
احلج يف  دذا الملدام ل و ليدل أن حيدتصظ مبالدل الداء احلدج يف  دام الحدق إذا كدان ادرزًا           
متكنل من ذلك من دون  وائق اخرجمل وكان التورف  يل خيرجل  ن االسدتطا ة ميدث   
ال  تيسر لل التدارك ل واما مف  دم احراز التمكن من الدذ اا الحقدًا أو ايسدر اددارك     

 ملال  س بأس بور ل و دم التحصظ  ليل.ا
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( : إذا كددان  نددده مددا  صدد  بنصقددا  احلددج ولكنددل كددان مددد نًا بددد ن    524) مسددألة  
بدان    كدن وا يدًا لنصقاادل لدو اجتطدف مندل         د  مستو ب ملا  نده مدن املدال أو كاملسدتو ب   

مسدا سدنة   مقدار الد ن د   جيب  ليل احلج ل اال إذا كان مؤجًس بأجل بمليد جدًا كخ 
 مثًس.

( : إذا وجب  ليل احلج وكان  ليدل  دا أو زكداة أو غري دا مدن       525) مسألة  
احلقوق الواجبة لزمل اداؤ دا و  جيدز لدل اأخري دا الجدل السدصر إىل احلدج ل ولدو كدان          
سدااره يف الطدواف أو يف صددسة الطدوف مدن املددال الدذن امللدق بددل ا مدا أو هدوه مددن         

من ذلك املدال   جيزئدل إاّل    للزومًا ل ولو كان مثن  د  و األحاحلقوق    وحا  له 
 إذا كان الشراء بثمن يف الذمة والو اء من ذلك املال.

( : اب االستنابة يف احلج ان ارسال شدخص للحدج  دن غدريه يف      526) مسألة  
 حاال  ثس : 

كندل  أ د إذا كان الشدخص جدادرًا  لده ادأما نصقدة احلدج ولكندل كدان يف حدال ال مي            
 مملها  ملل احلج ملرض وهوه.

ا د إذا كان متمكنًا مدن ادائدل بنصسدل  تسدامح و  حيدج حتده ضدملف  دن احلدج            
 و  ز  نل ميث ال  أمل التمكن منل الحقًا.

و د إذا كان متمكندًا مدن اداء احلدج و  حيدج حتده مدا   ي دب ان  سدتأجر مدن            
 اركتل من حيج  نل.

أندواع: حدج التمتدف ل وحدج اال دراد ل وحدج       ( : احلدج  لده ثسثدة     527) مسألة  
القران ل واالول  و وةيصة كل من كدان ادل سدكناه  بملدد  دن مكدة املكرمدة اكثدر مدن          
مثانية ومثانا كيلومرتا ل واالخران وةيصة من كدان مدن ا دل مكدة أو مدن كاندت املسدا ة        

 با ال سكناه ومكة اجل من املقدار املذكور كاملقيما يف جدة.
( والثانيدددة )الملمدددرة األوىلتمتدددف مدددن  بددداداا ( :  تدددألف حدددج ال 521 ) مسدددألة 
 ( واب يف  مرة التمتف  سة امور حسب الرتايب ايفا :)احلج
 د االحرام بالتلبية. 1 

 د الطواف حول الكملبة اململرمة سبف مرا . 2
 .( ليل السسم)د صسة الطواف خلف مقام إبرا يم  3 
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 ة سبف مرا .د السمل  با الوصا واملرو 4 
 د التقوري بقص ش ء من شملر الرأس أو اللحية أو الشارا. 5 
 وجيب يف حج التمتف ثسثة  شر أمرًا: 
 د االحرام بالتلبية. 1
 د الوجوف يف  ر ا   وم التاسف من ذن احل ة من زوال الشما إىل غروبها. 2
 د الوجوف يف املزدلصة مقدارًا من ليلة المليد إىل طلوع الشما. 3
 د رم  مجرة الملقبة  وم المليد سبف حويا . 4
 د الذبح او النحر يف  وم المليد و يما بملده إىل ،خر ا ام التشر ق يف منه. 5
 د حلق شملر الرأس او التقوري يف منه. 6
 د الطواف بالبيت طواف احلج. 7
 .( ليل السسم)د صسة الطواف خلف مقام إبرا يم  1
 مرا . السمل  با الوصا واملروة سبف -9

 د الطواف بالبيت طواف النساء. 11
 د صسة طواف النساء. 12
 د املبيت يف منه ليلة احلادن  شر وليلة الثان   شر من ذن احل ة. 13
 د رم  اجلمار الثس  يف اليوم احلادن  شر والثان   شر. 14

تدف  التم ( :  تألف حج اال راد من االمور الثسثة  شر املذكور حلج  529) مسألة  
باسددتثناء )الددذبح والنحددر(  انددل لدديا مددن ا مالددل ل كمددا  شددرتك حددج القددر،ن مددف حددج  
اال راد يف مجيف األ مال باستثناء أن املكلف  وحب مملل اهلددن وجدت احرامدل حلدج     
القران ل وبذلك جيب اهلدن  ليل ل واالحرام لل كما  وح ان  كون بالتلبية  ودح ان  

  كون باإلشملار والتقليد.
اكددون وةيصتددل حددج اال ددراد أو حددج القددران جيددب  ليددل اداء الملمددرة    ثددم ان مددن 

ل   تمكن من احلج وجب  ليدل اداؤ دا  املصردة ا  ًا إذا متكن منها بل إذا متكن منها و 
 لزومًا اقد م احلج  له الملمرة املصردة. األحو وإذا متكن منهما مملًا يف وجت واحد  



 175.........  .......................................................احكام احلددج ....

مددور ا مسددة املددذكورة و  دداف  االملمددرة املصددردة مددف  مددرة التمتددف يفالواشددرتك  
: الطواف بالبيت طواف النساء وصسة  ذا الطدواف خلدف مقدام إبدرا يم و دتخري      اليها

 الرجل  يها با التقوري واحللق وال  تملا  ليل التقوري كما يف  مرة التمتف.
( : كل واحد من ا ملال الملمرة واحلج د باجسامهما املذكورة د  مدل     531) مسألة  

ن ال بد من ادائل   ملًا هلل املاىل ل وهلدا الكدثري مدن ا ووصديا  واالحكدام ندا        باد
اكصلددت لبيانهددا رسددالة ) مناسددك احلددج (  مللدده مددن  ددروم ادائهددا ان  ددتمللم احكامهددا     

 بوورة وا ية لئس خيالف وةيصتل  ينقص أو  بطل ح طل أو  مرال.
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 زكاة األموال ( احكام) 
ا ددتم الشددارع املقدددس بهددا ل وجددد جرنهددا اهلل ابددارك    الزكدداة مددن الواجبددا  الدديت  

واملدداىل بالوددسة يف غددري واحددد مددن ايف ددا  الكرميددة ل و دد  احدددجمل ا مددا الدديت بدد  
 ليهددا اإلسددسم ل وجددد ورد أن الوددسة ال اقبددل مددن مانملهددا ل وإنَّ مددن منددف جرياطددًا مددن 

ة االمدوال ل وزكداة   الزكاة  ليمت ان شاء  هود ًا أو نورانيًا ل و د   لده جسدما: زكدا    
 األبدان ) زكاة الصطرة ( وسيأا  بيان القسم الثان  بملد ذلك.

 ( : اب الزكاة يف اربملة اشياء: 531) مسألة  
 ( يف األنملام: ال نم بقسميها اململز وال أن ل واالبل ل والبقر ومنل اجلاموس.1) 
 ( يف النقد ن: الذ ب والص ة.2) 
 ري ل والتمر والزبيب.( يف ال ّس : احلنطة والشمل3) 
 وجوبًا د . األحو ( يف مال الت ارة  له د 4) 
 و ملترب يف وجوبها يف اجلميف أمران: 
)األول(: امللكيددة الشخوددية ل  ددس اددب يف األوجدداف الملامددة ل وال يف املددال الددذن  

 أوصه بان  ورف يف التملازن أو املساجد ل أو املدارس وهو ا.
وسددًا  ددن مالكددل شددر ًا ل  ددس اددب الزكدداة يف الوجددف   )الثددان (: ان ال  كددون اب 

ا ا  ل واملر ون وما امللدق بدل حدق ال رمداء ل وأمدا املندذور التوددق بدل  ت دب  يدل           
 الزكاة ولكن  لزم اداؤ ا من مال ،خر لك  ال  نايف الو اء بالنذر.

 ) زكاة احليوان ( 
 دس اددب بصقدددان  ( :  شددرت  يف وجددوا الزكداة يف األنملددام امددور:   532) مسدألة   

 ش ء منها:
( استقرار امللكية يف نموع احلول ل  لو خرجت  ن ملك مالكها اثنداء احلدول   1) 

  اب  يها الزكاة ل واملراد بداحلول  ندا م د  احدد  شدر شدهرًا والددخول يف الشدهر         
الثان   شر د وان كان احلول الثان   بدأ من بملد انتهائدل د وابتدداء السدنة  يهدا مدن حدا         

 لكها ويف نتاجها من حا والداها.مت
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( متكددن املالددك ل أو وليطددل مددن التوددرف  يهددا يف متددام احلددول ل  لددو غوددبت أو  2) 
 ضلت ل أو سرجت  رتة  ملتد بها  ر ًا   اب الزكاة  يها.

( السوم ل  لو كانت ممللو ة د ولو يف بملض السنة د   اب  يها الزكداة ل نملدم     3) 
صهددا جلدديًس ل والملددربة  يددل بالودددق الملددريف ل وحتسددب مدددة ال  قدددح يف صدددق السددوم  ل

 رضاع النتاو من احلول وان   اكن امهااها سائمة.
 .إن شاء اهلل املاىل ( بلوغها حد النواا ل وسيأا  بيانل4) 
( : صدددق السددائمة  لدده مددا ر ددت مددن األرض املسددتأجرة ل او     533) مسددألة  

 ة  يها مب   له د االحتيا  اللزوم  د .املشرتاة للر   ال اشكال ل  ثبو  الزكا
( : ال  شرت  يف وجوا الزكاة يف البقدر واالبدل زائددًا  لده كونهدا       534) مسألة  

 لددو اسددتململت يف السددق  ل أو  لزومددًا د     األحددو سددائمة ان ال اكددون  وامددل  لدده د     
ل أو احلمددل ل أو هددو ذلددك  ددس  ددرتك االحتيددا  بدداخراو زكااهددا ل وإذا كددان      احلددر 

استملماهلا من القلة مد  ودق  ليها انها  ارغة د وليست بملوامل د وجبت  يها الزكداة    
 بس اشكال.

 ( : يف ال نم  سة نوب: 535) مسألة  
 ( اربملون ل و يها شاة.1) 
 ( مائة واحدجمل و شرون ل و يها شااان.2) 
 ( مائتان وواحدة ل و يها ثس  شياه.3) 
 اربف شياه.( ثسمثائة وواحدة ل و يها 4) 
( اربملمائة  وا دًا  ص  كل مائة شداة ل ومدا بدا النودابا يف حكدم النوداا       5) 

لزومًا د يف الشاة املخرجة زكداة ان اكدون داخلدة يف السدنة الثالثدة ان        األحو السابق د و 
 كانت مملزًا ل وان اكون داخلة يف السنة الثانية ان كانت ضأنًا.

 شر نوابًا:( : يف اإلبل اثنا   536) مسألة  
 (  ا ل و يها شاة.1) 
 (  شرة ل و يها شااان.2) 
 (  ا  شرة ل و يها ثس  شياه.3) 
 (  شرون ل و يها اربف شياه.4) 
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 (  ا و شرون ل و يها  ا شياه.5) 
 ( ست و شرون ل و يها بنت خماض ل و   الداخلة يف السنة الثانية.6) 
   الداخلة يف السنة الثالثة.( ست وثسثون ل و يها بنت لبون ل و 7) 
 ( ست واربملون ل و يها حقة ل و   الداخلة يف السنة الرابملة.1) 
 ( احدجمل وستون ل و يها جذ ة ل و   اليت دخلت يف السنة ا امسة.9) 
 ( ست وسبملون ل و يها بنتا لبون.11) 
 ( احدجمل واسملون و يها حقتان.11) 
حقدة لكدل  سدا ل وبندت لبدون       ( مائة واحدجمل و شرون  وا دًا ل و يهدا 12) 

لكل اربملا ل مبملنه انل  تملا  د ا بداألربملا اذا كدان  دادًَّا هلدا ميدث اذا حسدبت بدل        
  اكن ز ادة وال نقيوة ل كما اذا كانت مائة وستا رأسدًا ل و دتملا  دد ا با مسدا     

وان كدان كدل    اذا كان  ادًا هلا د باململنه املتقدم د كما اذا كاندت مائدة و سدا رأسدًا ل      
ل  ري املالك يف الملدط بدان منهمدا   من األربملا وا مسا  ادًا كما اذا كانت مأا  رأس

وان كانا مملًا  داد ن هلدا وجدب الملدد بهمدا كدذلك كمدا اذا كاندت مدأاا وسدتا رأسدًا            
  يحسب  سينا واربف اربملينا .

 ( : يف البقر نوابان : 537) مسألة  
لزومدًا د ان  كدون     األحدو  دخل منها يف السنة الثانية د و  ( ثسثون ل وزكااها ما1) 
 ذكرًا.
( اربملون ل وزكااها مسنطة ل و   الداخلة يف السدنة الثالثدة ل ويف مدا زاد  لده     2) 

اربملا  ملد بثسثا أو أربملا  له التصويل املتقدم ل وما با النوابا يف البقر واالبدل  
  نم.يف حكم النواا السابق كما اقدم يف ال

( : اذا ادوىل املالدك اخدراو زكداة مالدل   جيدز لدل اخدراو املدر ض           531) مسألة  
زكاة اذا كان مجيف النواا يف االنملدام صدحاحًا ل كمدا ال جيدوز لدل اخدراو اململيدب اذا        

ل راو اهلرم اذا كان اجلميف شدباباً كان النواا بامجملل سليمًا ل وكذلك ال جيوز لل اخ
لزومددًا د نملددم إذا كددان مجيددف ا ددراد     األحددو ف  لدده د   بددل األمددر كددذلك مددف االخددتس

 النواا مر  ًا ل أو ممليبًا أو  رمًا جاز لل االخراو منها.
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( : اذا ملك من األنملام مبقدار النواا ثم ملك مقدارًا ،خر بنتداو   539) مسألة  
 او شراء او غري ذلك ل  صيل صور:

ملددا مّلكددل أواًل ل  صدد   ددذه   (: ان  كددون ملكددل اجلد ددد بملددد متددام احلددول    األوىل) 
الوورة  بتددت احلدول للم مدوع ل مدثًس إذا كدان  ندده مدن االبدل  دا و شدرون ل           

 وبملد انتهاء احلول ملك واحدة  حينئٍذ  بتدت احلول لست و شر ن.
)الثانية(: ان  كون ملكل اجلد د اثناء احلول ل وكان  و بنصسل مبقددار النوداا ل    

جلد ددد إىل امللددك االول ل بددل  ملتددرب لكددل منهمددا حددول     صدد   ددذه الوددورة ال  ن ددم ا  
لزومدًا د ل  دإذا     األحدو  بانصراده د وان كان امللك اجلد د مكمًس للنواا السحق  لده   

كان  ندده  دا مدن االبدل  ملدك  سدًا اخدرجمل بملدد م د  سدتة اشدهر ل لدزم  ليدل              
ة من حدا متلكدل   ل واخراو شاة اخرجمل  ند متام السن األوىلاخراو شاة  ند متام السنة 

ا مددا االخددرجمل ل واذا كددان  نددده  شددرون مددن االبددل وملددك سددتة يف اثندداء حوهلددا      
لزومًا ان  ملترب للملشر ن حواًل وللستة حواًل ،خر و د ف  له رأس كل حدول   األحو  

  ر  تل.  
لسحددق وال  ملتددرب نوددابًا   )الثالثددة(: ان  كددون ملكددل اجلد ددد مكمددس للنودداا ا      

وددورة جيددب اخددراو الزكدداة للنودداا األول  نددد انتهدداء سددنتل ل  ل  صدد   ددذه المسددتقًس
حدددًا ل  دداذا ملددك ثسثددا مددن وبملددده   ددم اجلد ددد اىل السددابق ل و ملتددرب هلمددا حددوال وا

ل ويف اثناء احلول ملك احد  شر رأسًا من البقر وجب  ليدل د بملدد انتهداء احلدول د       البقر
 اخراو الزكاة للثسثا و بتدت احلول لسربملا.

لرابملة(: ان ال  كون ملكل اجلد د نوابًا مستقًس وال مكمًس للنواا السحدق ل  )ا 
 صد   ددذه الوددورة ال جيددب  ليددل شدد ء مللكددل اجلد ددد ل وان كددان  ددو بنصسددل نوددابًا لددو  
 رض انل    كن مالكًا للنواا السابق ل  اذا ملك اربملا رأسدًا مدن ال دنم ثدم ملدك      

  ء يف ملكل ثانيًا ما    ول إىل النواا الثان .اثناء احلول اربملا غري ا   جيب ش
د كدداربملا شدداة مددثًس د  حددال    ( : إذا كددان مالكددًا للنودداا ال أز ددد     541) مسددألة  

ل احوال  دان اخدرو زكاادل كدل سدنة مدن غدريه اكدرر  لملددم نقودانل حينئدٍذ  دن              ليل
حددة ل ولدو   النواا ل وان اخرجها منل أو   خيرجها اصدًس   ادب اال زكداة سدنة وا    
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كان  نده از د من النواا د كأن كان  نده  سون شاة د وحال  ليل احدوال    دؤد     
 زكااها وجبت  ليل الزكاة مبقدار ما م ه من السنا اىل ان  نقص  ن النواا.

( : ال جيب اخراو الزكاة مدن شدخص األنملدام الديت امللقدت الزكداة        541) مسألة  
 از لل ان  ملط  شاة من غري ا زكاة.بها ل  لو ملك من ال نم اربملا ج

 ) زكاة النقد ن ( 
  ملترب يف وجوا الزكاة يف الذ ب والص ة أمور: 
)األول(: كمال املالك بالبلوغ والملقل ل  دس ادب الزكداة يف النقدد ن مدن امدوال        

 الوك وادنون.
اا )الثان (: بلوغ النواا ل ولكل منهما نوابان ل وال زكاة  يما    بلده النود   

األول منهما ل وما با النوابا مكم النواا السابق ل  نوابا الذ ب:  سدة  شدر   
مثقددااًل صددري يًا ل ثددم ثسثددة  ثسثددة ل ونوددابا الص ددة: مائددة و سددة مثاجيددل ل ثددم واحددد  
و شرون ل  واحد و شرون مثقااًل و كذا ل واملقدار الواجدب اخراجدل يف كدل منهمدا     

 %(.2‚5ربف الملشر ) 
(: ان  كونا مدن املسدكوكا  النقد دة الديت  تدداول التملامدل بهدا سدواء يف         )الثالث 

ذلك السكة االسسمية وغري ا ل  س اب الزكاة يف سبائك الدذ ب والص دة ل واحللد     
املتخذة منهما ل ويف غري ذلك ندا ال  كدون مسدكوكًا او  كدون مدن املسدكوكا  القدميدة        

 ا ارجة  ن رواو اململاملة.
ندل ال موضدوع لزكداة الدذ ب والص دة يف الملودر احلاضدر الدذن ال         وبذلك  مللم ا 

  تداول  يل التملامل بالملمس  النقد ة الذ بية والص ية.
)الرابف(: م   احلول ل بان  بقه يف ملك مالكل واجددًا للشدرو  متدام احلدول ل      

 لو خرو  ن ملكل اثناء احلول ل أو نقص  ن النواا ل او ال يت سدكتل د ولدو جبمللدل     
بيكة د   اددب الزكدداة  يددل ل نملددم لددو ابدددل الددذ ب املسددكوك مبثلددل ل أو بالص ددة          سدد

املسكوكة ل أو ابدل الص ة املسكوكة مبثلها ل أو بالذ ب املسكوك كًس أو بمل ًا بقودد  
الصددرار مددن الزكدداة وبقدد  واجدددًا لسددائر الشددرائ  اىل متددام احلددول  ددس  ددرتك االحتيددا     
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ول مب د  احدد  شدر شدهرًا ل ودخدول الشدهر الثدان         باخراو زكاال حينئدٍذ ل و دتم احلد   
  شر.
)ا اما(: متكدن املالدك مدن التودرف  يدل يف متدام احلدول ل  دس ادب الزكداة يف            

 امل ووا واملسروق ل واملال ال ائف  رتة  ملتد بها  ر ًا.

 ) زكاة ال س  األربف ( 
  ملترب يف وجوا الزكاة يف ال س  األربف أمران: 
وغ النواا ( وهلا نواا واحد و و ثسمثائة صداع ل و دذا  قدارا د     ) األول: بل 

ل وال اددب الزكدداة يف مددا    بلدده  (1) يمددا جيددل د مثامنائددة وسددبملة واربملددا كيلددو غرامدداً     
 النواا ل  اذا بل ل وجبت  يل ويف ما  ز د  ليل ل وان كان الزائد جليًس.

ة  يهدا اذا متلكهدا االنسدان بملدد     ) الثان : امللكية حدال امللدق الزكداة بهدا (  دس زكدا       
 امللق الزكاة بها.

أو  ( : اتمللددق الزكدداة بددال س  حينمددا  ودددق  ليهددا اسددم احلنطددة    542) مسددألة  
الشملري ل أو التمر أو الملنب ل إاّل أن املنا  يف ا تبار النواا بلوغها حده بملد  بسدها ل  

اف الزبيدب ل  داذا كاندت    حا اوصية احلنطة والشملري من التنب ل واجتذاذ التمدر واجتطد  

                                                           

ان نواا ال س  جد حدد يف النوو  الشر ية باملكا يل اليت كانت متداولة يف الملوور السابقة  (1)
الملور ل كما ال ميكن اطبيق الكيل  له وال املرف مقاد ر ا اليوم مسب املكا يل السائدة يف  ذا 

الوزن ب اب   ام  طرد يف مجيف انواع ال س  النها  تلف خصة وثقًس مسب طبيملتها ولملوامل 
ُاخرجمل ل  الشملري اخف وزنًا من احلنطة بكثري كما ان ما  ستو بل املكيال من التمر غري املكبوس أجل 

 ما يف احل م والشكل نا املل ا لل والُصَرو الواجملة با وزنًا نا  ستو بل من احلنطة الختسف ا راد
أ راد التمر از د منها با ا راد احلنطة ل بل ان نصا ا راد النوع الواحد  تلف يف الوزن مسب 
اختس ها يف الونف ويف نسبة ما حتملها من الرطوبة ل ولذلك ال سبيل إىل حتد د النواا بوزن 

ناف ل ولكن الذن  سهل االمر ان املكلف اذا   حيرز بلوغ ما ملكل من موحد جلميف االنواع واالص
ال لة حد النواا ال جيب  ليل اخراو الزكاة منل ومف كونل باملقدار املذكور يف املنت  قطف ببلوغل 

 النواا  له مجيف التقاد ر واحملتمس .
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ال لة حينما  ودق  ليها احد  دذه الملنداو ن مدد النوداا ل ولكنهدا ال ابل دل حيندذاك        
 جلصا ها   اب الزكاة  يها.

( : ال اتمللق الزكاة مبدا  ؤكدل و ودرف مدن مثدر النخدل حدال كوندل          543) مسألة  
ار متدرًا ل وأمطدا مدا    ُبسدرًا )خدساًل( أو رطبدًا وإن كدان  بلده مقددار النوداا لدو بقد  وصد          

 ؤكل و ورف من مثر الكرم  نبًا  ي ب إخدراو زكاادل لدو كدان ميدث لدو بقد  وصدار         
 زبيبًا لبله حد النواا.

( : ال اددب الزكدداة يف ال ددس  األربددف إاّل مددرة واحدددة ل  دداذا ادجمل   544) مسددألة  
 قد ن واألنملام.زكااها   اب يف السنة الثانية ل وال  شرت   يها احلول اململترب يف الن

 ( : خيتلف مقدار الزكاة يف ال س  باختسف الوور ايفاية: 545) مسألة  
(: ان  كددون سددقيها بدداملطر ل أو مبدداء النهددر ل أو مبددصط  روجهددا املدداء مددن     األوىل) 

األرض وهو ذلك نا ال حيتاو السق   يل إىل الملسو ل  ص   ذه الوورة جيب اخدراو  
 %( زكاة.11 شر ا )

انية(: ان  كون سدقيها بالددلو والرشدا ل والددوال  وامل دخا  وهدو ذلدك ل        )الث 
 %(.5 ص   ذه الوورة جيب اخراو نوف الملشر )

)الثالثة(: ان  كون سدقيها بداملطر أو هدوه ادارة ل وبالددلو أو هدوه ادارة ُاخدرجمل ل          
 دذه   ولكن كان ال الب احد ما مد  ودق  ر ًا انل سق  بل ل وال  ملتد بايفخر ل  ص 

 الوورة جيرن  ليل حكم ال الب.
)الرابملة(: ان  كون سقيها بداألمر ن  لده هدو االشدرتاك ل بدان ال  ز دد احدد ما        
 له ايفخر ل أو كانت الز ادة  له هو ال  سدق  بهدا ايفخدر  دن اال تبدار ل  صد   دذه        

 %(.7.5الوورة جيب اخراو ثسثة ارباع الملشر )
ودديل املتقدددم يف الثمددرة  ليهددا ال  لدده شدد راها ل ( : املدددار يف التص 546) مسددألة  

 اذا كان الش ر حا غرسل  سقه بالدالء مثس  لمدا بلده اوان امثار دا صدار ميدص مداء       
 .(%11)النز ز بملروجل وجب  يل الملشر 

( : إذا زرع األرض حنطة د مدثًس د وسدقا ا بامل دخا  أو هو دا ل        547) مسألة  
 زر هدا شدملريًا  مدصط املداء بملروجدل و  حيدتج اىل سدق          تسرطا املاء إىل ارض ناورة 

لزومدًا   األحو  له د   (%11)ويف الزرع الثان   (%5)،خر  مقدار الزكاة يف الزرع األول 
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د ومثل ذلدك مدا إذا زرع األرض وسدقا ا بملدسو ثدم حودده وزرع مكاندل شدملريًا مدثس          
لزومدًا د ثبدو      األحو د  مصط املاء املتخلف يف األرض و  حيتج اىل سق  جد د  ان  

 .(%11)الزكاة  يل بنسبة 
( : ال  ملترب يف بلوغ ال س  حدط النوداا اسدتثناء مدا صدر ل املالدك       541) مسألة  

يف املددؤن جبددل امللددق الزكدداة وبملددده ل  لددو كددان احلاصددل  بلدده حددد النودداا ولكنددل إذا    
الزكدداة مددن لزومددًا إخددراو  األحددو وضددملت املددؤن    بل ددل وجبددت الزكدداة  يددل ل بددل  

نموع احلاصل من دون وضف املدؤن ل نملدم مدا اأخدذه احلكومدة مدن ا يدان ال دس  ال         
 اب زكاال  له املالك.

( : اذا امللقت الزكاة بال س  ال  تملا  لده املالدك حتمدل مؤونتهدا      549) مسألة  
و إىل أوان احلواد أو االجتناء ل  ان لل املخرو  ن ذلك بان  سدلمها اىل مسدتحقها ل أ  

 احلاكم الشر   و    له الساق ل أو  له الش ر ثم  شرتك مملل يف املؤن.
( : ال  ملترب يف وجوا الزكاة أن اكون ال لدة يف مكدان واحدد ل  لدو      551) مسألة  

كان لل خنيل أو زرع يف بلد    بله حاصلل حد النوداا ل وكدان لدل مثدل ذلدك يف بلدد       
 واا وجبت الزكاة  يل.،خر ل وبله نموع احلاصلا يف سنة حد الن

( : إذا ملك شديئًا مدن ال دس  وامللقدت بدل الزكداة ثدم مدا  وجدب           551) مسألة  
 له الورثة إخراجها ل وإذا ما  جبل امللقها بل انتقل املدال بامجملدل اىل الورثدة ل  مدن     
بله نويبل حد النواا د حا امللق الزكاة بل د وجبت  ليل ل ومن    بله نوديبل حدده     

 يل.  اب  ل
( : من ملك نو ا من غلة واحدة كاحلنطة اجليدة والرد ئدة ل جداز    552) مسألة  

لل اخراو الزكاة منهما مرا يًا للنسبة ل وال جيوز اخراو متامها من القسم الردنء  لده  
 لزومًا د. األحو د 

( : إذا اشرتك اثنان أو أكثدر يف غلدة د كمدا يف املزار دة وغري دا د           553) مسألة  
كف يف وجوا الزكاة بلوغ نموع احلاصل حد النواا ل بدل خيدتص الوجدوا مبدن      

 بله نويبل حده.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 114

 ) زكاة مال الت ارة ( 
و دددو املدددال الدددذن  تملكدددل الشدددخص بملقدددد اململاوضدددة جاصددددًا بدددل االكتسددداا      

%( مددف 2.5د اداء زكااددل ل و دد  ربددف الملشددر )    األحددو واالسددرتباح ل  ي ددب د  لدده    
 الية:است ماع الشرائ  الت

 )األول(: كمال املالك بالبلوغ والملقل. 
 املوضدوع و نوداا احدد النقدد ن املتقددم يف     )الثان (: بلوغ املال حد النواا و  

 (.زكاة النقد ن)
 )الثالث(: ُم  ِّ احلول  ليل بملينل من حا جود االسرتباح. 
ة ل أو )الرابف(: بقاء جود االسرتباح طول احلول ل  لو  دل  نل وندوجمل بدل القنيد    

 الورف يف املؤونة مثًس يف األثناء   اب  يل الزكاة.
 )ا اما(: متكن املالك من التورف  يل يف متام احلول. 
)السددادس(: ان  طلددب بددرأس املددال أو بز ددادة  ليددل طددول احلددول ل  لددو طلددب      

 بنقيوة اثناء السنة   اب  يل الزكاة.

 أحكام الزكاة ( من) 
اىل املسدددتحق ل أو احلددداكم   اء الزكددداة حدددا اسدددليمها جيدددب جودددد القربدددة يف اد  

 ق ددددددددد ا اىل املستحدددددددد ل يف ا واهلددددد ل أو الملامل املنووا من جبلدل ل أو الوكي الشر  
استحبابًا د استمرار النية حته  وصلها الوكيل ل وان ادجمل جاصدًا بدل الزكداة     األحو د و

اسددليم الزكدداة إىل  األوىله وإن أثددم ل وامليطنددل واجددزاؤ ملختددارمددن دون جوددد القربددة  ا 
 احلاكم الشر   ليور ها يف موار ها.

( : ال جيددب اخددراو الزكدداة مددن  ددا مددا امللقددت بددل  ي ددوز ا طدداء   554) مسددألة  
 لزومًا د . األحو جيمتها من النقود ل دون غري ا  له د 

ل سدواء يف  ( : من كان لل  له الصقري د ن جاز لدل ان حيتسدبل زكداة     555) مسألة  
ذلك مو  املد ون وحياال ل نملم  ملترب يف املدد ون امليدت ان ال اصد  اركتدل بداداء د ندل ل       

 أو ميتنف الورثة  ن ادائل ل او  تملذر استيصاؤه لسبب ،خر.
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 ( : جيوز ا طاء الصقري الزكاة من دون إ سمل باحلال. 556) مسألة  
ونددل موددر ًا هلددا ثددم انكشددف   ( : إذا أدجمل الزكدداة اىل مددن  ملتقددد ك  557) مسددألة  

خس ل اسرتد ا إذا كانت  ينهدا باجيدة ل وكدان لدل اسدرتداد بددهلا إذا الصدت الملدا وجدد          
 لم ايفخذ ان ما اخذه زكاة ل وأما إذا    كن ايفخدذ  املدًا بدذلك  دس ضدمان  ليدل ل       

اخددراو  األوىلالوددورة وجيددب  لدده املالددك حينئددٍذ و نددد  دددم امكددان االسددرتداد يف    
ل نملددم اذا كددان أداؤه بملددد الصحددص واالجتهدداد ل أو مسددتندًا اىل احل ددة الشددر ية  بدددهلا

 وجوا اخدراو البددل مدب   لده االحتيدا  ل وإذا سدللم الزكداة اىل احلداكم الشدر            
 ور ها يف غدري مودر ها با تقداد اندل مودرف هلدا برئدت ذمدة املالدك ل وال جيدب  ليدل            

 اخراجها ثانيًا.
نقل الزكاة من بلد إىل بلد ،خر ل وإذا كدان يف بلدد الزكداة    ( : جيوز  551) مسألة  

مستحق كانت اجرة النقل  له املالك ل ولو الصت الزكداة بملدد ذلدك ضدمنها ل وإذا       
جيد املستحق يف بلده  نقلها ل ا ة اال وال إىل مسدتحقل اسدت از احلداكم الشدر   ل أو     

 ا الصت ب ري اصر  .    منها إذووكيلل يف احتساا اأُلجرة  له الزكاة 
( : جيدوز  دزل الزكداة مدن الملدا أو مدن مدال ،خدر  يدتملا اململددزول           559) مسدألة   

زكداة و كددون أماندة  نددده ل وال   ددمنل حينئدٍذ اال إذا  ددر  يف حصردل أو أخددر أداءه مددف     
وجود املستحق من دون غرض صحيح ل ويف ثبو  ال دمان إذا كدان التدأخري ل درض     

نترار مستحق مملا ل أو لإل وال اىل املستحق اددرجيًا اشدكال   صحيح كما إذا أخطره ال
  س  رتك مرا اة االحتيا  يف ذلك.

( : ال جيوز للمالك أن  سرتجف من الصقدري د بشدر  ل أو بدوندل د مدا        561) مسألة  
د ملل اليل من الزكاة مف  دم طيب نصسل بذلك ل كما ال جيوز للصقدري ان  وداا املالدك    

 اة بش ء جبل اسلمها. له املو ض الزك
( : اذا ااصق الف شد ء مدن األنملدام اثنداء احلدول  دان نقدص البداج           561) مسألة  

 ن النواا   اب الزكاة  يل ل واال وجبت الزكاة  يما بق  منهدا ل ولدو كدان التلدف     
بملد امللق الزكاة بل  ان نقص بل النوداا حسدب التدالف مدن الزكداة ومدن مدال املالدك         

 كددن بتصددر   منددل ل وان    ددنقص بددل النودداا كددان التلددف مددن املالددك   بالنسددبة اذا  
 لزومًا د وجيرن نرري  ذا احلكم يف النقد ن وال س  أ  ًا. األحو  حسب  له د 
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( : إذا باع املالك ما امللقت بدل الزكداة جبدل اخراجهدا صدح البيدف ل        562) مسألة  
ململدا أو املشداع ل وجيدب  لده     سواء وجف  له مجيف الملا الزكو ة ل أو  لده بمل دها ا  

البائف اخراو الزكاة ولو مدن مدال ،خدر ل وأمدا املشدرتن القدابض للمبيدف  دان ا تقدد ان          
البائف جد اخرجها جبدل البيدف ل أو احتمدل ذلدك    كدن  ليدل شد ء واال  ي دب  ليدل          

 اخراجها ل  ان اخرجها وكان م رورًا من جبل البائف جاز لل الرجوع بها  ليل.

 د صرف الزكاة () موار 
 اورف الزكاة يف مثانية موارد: 
) األول والثدان  : الصقددراء واملسدداكا ( واملددراد بدالصقري مددن ال ميلددك مؤونددة سددنتل    

السئقة مالل لنصسل و ائلتل ل ال بالصملل وال بالقوة ل  س جيوز ا طاء الزكاة ملن جيد مدن  
ومودرف  ائلتدل مددة سدنة ل أو كاندت      املال ما  ص  د ولو بالت ارة واالستنماء د مبور ل   

لل صنملة أو حر ة  تمكن بها من ا اشة نصسل و ائلتل وان   ميلك ما  ص  مبؤونة سدنتل  
 بالصملل ل واملسكا أسوأ حااًل من الصقري كمن ال ميلك جوال اليوم .

( : جيوز ا طداء الزكداة ملدن  دد   الصقدر إذا  لدم  قدره سدابقًا و           563) مسألة  
لزومًا د  دم د ف الزكداة    األحو ه بملد ذلك ل ولو جهل حالل من أول أمره د    مللم غنا

اليل اال مف الوثوق بصقره ل وإذا  لم غنداه سدابقًا  دس جيدوز ان  ملطده مدن الزكداة مدا           
  ثبت  قره بمللم أو م ة مملتربة.

( : ال   ددر بودددق  نددوان )الصقددري( الددتمكن مددن اددأما مؤونتددل       564) مسددألة  
ب مبهنة ل أو صنملة ال اناسب شأنل ل كمدا ال   در بدل كوندل مالكدًا رأس مدال ال       بالتكس

 كصدد  رمددل مبؤونتددل وان كانددت  ينددل اكصدد  لددذلك ل وكددذلك ال   ددره بددل متلكددل دارًا     
لسكناه واثاثًا ملنزلل وسائر ما حيتاو اليل من وسائل احلياة السئقدة بشدأنل ل نملدم إذا كدان     

اجتل وكانت اص  مبؤونتل    ملد  قريًا ل بل لو كان ميلدك  لل من ذلك اكثر من مقدار ح
دارًا  خمة د مثًس د اند ف حاجتل باجل منها جيمة وكان التصاو  بينهمدا  كصيدل ملؤونتدل        
 ملد  قريًا اذا بل ت الز ادة حدد االسدراف بدان خدرو  مدا  ناسدب حالدل كدثريًا واال           

 مينف من ذلك.
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ملة أو حر دة  صد  مددخوهلا مبؤونتدل ال جيدوز لدل د         ومن كان جدادرًا  لده امللدم صدن     
د ارك التمللم واألخذ من الزكاة ل نملم جيوز لل األخذ منها يف  درتة الدتمللم     األحو  له 

ل بل جيوز لل األخذ مدا    دتمللم وإن كدان مقودرًا يف اركدل ل وكدذلك مدن كدان جدادرًا          
االكتساا ميث صدار    له التكسب واركل اكاسًس وطلبًا للراحة حته  ا   نل زمان

اتاجًا  ملًس اىل مؤونة  وم ل أو ا ام  اندل جيدوز لدل ان  أخدذ مدن الزكداة وان كدان ذلدك         
 المل ز جد حول بسوء اختياره.

 ليدل  )أو االمام  (صله اهلل  ليل و،لل)) الثالث : الملاملون  ليها ( من جبل النك  
 أو احلاكم الشر   أو نائبل. (السسم
ؤلصدة جلدوبهم ( و دم طائصدة مدن الكصدار  تمدا لون اىل االسددسم ل أو        ) الرابدف : امل  

 ملاونون املسلما بإ طائهم الزكاة ل أو ُ ؤَمن بذلك من شدر م و تندتهم ل وطائصدة مدن     
 يملطدون مدن الزكداة     (صدله اهلل  ليدل و،لدل   )املسلما شكاك يف بملض ما جداء بدل الدنك    

املسلما ال  د نون بالوال دة  يملطدون    ليحسن اسسمهم و ثبتوا  له د نهم ل أو جوم من
مددن الزكدداة لريغبددوا  يهددا و ثبتددوا  ليهددا ل وال وال ددة للمالددك يف صددرف الزكدداة  لدده        

أو  ( ليدل السدسم  )املذكور ن يف املورد الثالث والرابف ل بدل ذلدك مندو  بدرأن االمدام      
 نائبل.

 يف الل. ) ا اما : الملبيد (  انهم  ملتقون من الزكاة ل  له اصويل مذكور 
) السادس : ال ارمون (  من كان  ليل د ن و  ز  ن ادائل جداز اداء د ندل مدن     

 الزكاة ل وان كان متمكنًا من إ اشِة نصسل و ائلتل سنة كاملة بالصملل أو بالقوة.
( :  ملتدرب يف الدد ن ان ال  كدون جدد صدرف يف حدرام ل واال   جيدز         565) مسألة  

زومدًا د ا تبدار اسدتحقاق الددائن ملطالبتدل ل  لدو كدان  ليدل          ل األحو اداؤه من الزكاة د و 
د ن مؤجل   حيل اجلل  س  درتك االحتيدا  بملددم ادائدل مدن الزكداة ل وكدذلك مدا إذا         

 جنف الدائن بادائل ادرجيًا ومتكن املد ون من ذلك من دون حرو.
بوادل  ( : ال جيدوز ا طداء الزكداة ملدن  دد   الدد ن ل بدل ال بدد مدن ث          566) مسألة  

 بمللم أو م ة مملتربة.
) السددابف : سددبيل اهلل ( و قوددد بددل املودداا الملامددة للمسددلما كتملبيددد الطددرق ل   

وبناء اجلسور واملستشصيا  ل ومسجهء للصقراء ل واملساجد واملددارس الد نيدة ل ونشدر    
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 الكتب االسسمية املصيدة وغري ذلك نا حيتداو اليدل املسدلمون ل ويف ثبدو  وال دة املالدك      
  له صرف الزكاة  يل اشكال ل  س رتك االحتيا  باالستئذان من احلاكم الشر  .

) الثامن : ابن السبيل ( و دو املسدا ر الدذن نصدد  نصقتدل ل أو الصدت راحلتدل وال         
 دتمكن مملدل مدن الرجدوع اىل بلدده وان كدان غنيددًا  يدل ل و ملتدرب  يدل ان ال جيدد مدا  بيملددل            

ل وان ال  ددتمكن مددن االسددتدانة ب ددري حددرو ل بددل د    و وددرف مثنددل يف وصددولل اىل بلددده 
لزومدًا د ا تبدار ان ال  كدون متمكندًا مدن بيدف ل او اجيدار مالدل الدذن يف بلدده ل             األحدو  

و ملتدرب  يددل أ  ددًا ان ال  كددون سدصره يف مملوددية ؛  ددإذا كددان شد ء مددن ذلددك   جيددز ان    
  ملطه من الزكاة.

 مستحقيها مف اسدت ماع الشدرائ    ( : جيوز للمالك د ف الزكاة اىل 567) مسألة  
 ايفاية:
( االميدان ل وال  ددرق يف املددؤمن بدا البدداله وغددريه ل و ودر ها املالددك  لدده غددري    1)

 الباله بنصسل ل أو بتوس  أما ل أو  ملطيها لوليل.
 األحدو  ( ان ال  ور ها ايفخذ يف حرام ل  س  ملطيها ملدن  ودر ها  يدل ل بدل د      2) 

 كون يف الد ف اليل ا انة  له اإلثم واغراء بالقبيح ل وان    كدن  لزومًا د ا تبار ان ال  
لزومدًا د  ددم ا طائهدا لتدارك الودسة أو شدارا         األحدو   ور ها يف احلرام ل كما ان د  
 ا مر ل أو املت ا ر بالصسق.

( ان ال اددب نصقتددل  لدده املالددك ل  ددس  ملطيهددا ملددن اددب نصقتددل  ليددل كالولددد     3) 
ة الدائمدة ل وال بدأس با طائهدا ملدن ادب نصقتدل  لديهم ل  دإذا كدان          واألبو ن ل والزوج

 الوالد  قريًا وكانت لل زوجة اب نصقتها  ليل جاز للولد ان  ملط  زكاال هلا.
( : خيتص  دم جواز ا طاء املالك الزكاة ملن ادب نصقتدل  ليدل مبدا      561) مسألة  

ل بملنوان ،خر ل كما إذا كان مدد ونًا  إذا كان اال طاء بملنوان الصقر ل  س بأس با طائها ل
 أو ابن سبيل.

( : ال جيددوز ا طدداء الزكدداة للزوجددة الصقددرية اذا كددان الددزوو بدداذاًل    569) مسددألة  
لزومدًا د    األحدو  لنصقتها ل أو كان جادرًا  له ذلك مف امكدان اجبداره  ليدل ل كمدا أن د      

استملداده للقيدام بهدا     دم ا طاء الزكاة للصقري الذن وجبت نصقتل  له شخص ،خر مف
 من دون منة ال اتحمل  ادة.
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( ان ال  كون  امشيًا ل  س جيوز ا طاء الزكاة للهامش  مدن سدهم الصقدراء أو    4) 
ان الدددا ف اليددل  ددو احلدداكم   مددن غددريه ل و ددذا شددر   ددام يف مسددتحق الزكدداة وان كدد     

نشدأة مدن سدهم    ل وال بأس بأن  نتصف اهلامش  د ك ريه د من املشدار ف ا ري دة امل    الشر  
سبيل اهلل ل و ستثنه ندا اقددم مدا إذا كدان اململطد   امشيدًا ل  دس حتدرم  لده اهلدامش            
زكاة مثلل ل وأما إذا اضطر اهلامش  إىل زكاة غري اهلامش  جاز لل األخذ منهدا ولكدن   

لزومدًا د حتد دده بملددم كصا دة ا مدا وهدوه واالجتودار  لده جددر ال درورة             األحو د 
 مف االمكان. ومًا  يومًا 

( : ال بددأس بددان  ملطدده اهلددامش  د غددري الزكدداة د مددن الودددجا           571) مسددألة  
د ان ال  ملطده    األوىل األحدو  الواجبة أو املستحبة ل وان كدان اململطد  غدري  دامش  د و     

 من الودجا  الواجبة كاملرا  والكصارا .
رد الديت جيدوز   ( : ال اب  له املالك جسمة الزكاة  له مجيف املوا 571) مسألة  

 لل صر ها  يها ل بل لل ان  قتور  له صر ها يف مورد واحد منها  ق .
( : جيوز ان  ملطه الصقري ما  ص  مبؤونتدل ومؤوندة  ائلتدل سدنة واحددة ل       572) مسألة  

 لزومدًا د وأمدا إذا ا طد       األحدو  وال جيدوز ان  ملطده اكثدر مدن ذلدك د ملدة واحددة  لده د           
ندة سدنة نصسدل و ائلتدل  دس جيدوز ا طداؤه الزائدد  ليدل بدس           ادرجيًا حته بلده مقددار مؤو  

 اشكال.
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 زكاة الصطرة ( أحكام) 
 اب الصطرة  له كل مكلف بشرو : 
 ( البلوغ.1) 
 ( الملقل و دم اإلغماء.2) 
مددوارد صددرف ) املوضددوع( ال ندده د و ددو  قابددل الصقددر الددذن اقدددم مملندداه يف     3) 
مدا جبدل ال دروا إىل أول جدزء مدن ليلدة  يدد         ( د و ملتدرب حتقدق  دذه الشدرائ  ،نداً      الزكاة

الصطددر  لدده املشددهور ل ولكددن ال  ددرتك االحتيددا  يف مددا إذا حتققددت الشددرائ  مقارنددًا        
لل روا بل بملده أ  ًا ما دام وجتها باجيدًا ل وجيدب يف ادائهدا جودد القربدة  لده النحدو        

 .(زكاة مال الت ارة) املوضوعيف اململترب يف زكاة املال وجد مر 
( : جيب  له املكلف اخراو الصطرة  ن نصسدل وكدذا  مدن  ملولدل      573مسألة )  

يف ليلة المليد سواء يف ذلك من اب نصقتدل  ليدل وغدريه وسدواء  يدل املسدا ر واحلاضدر ل        
 والو ري والكبري.

( : ال جيددب اداء زكدداة الصطددرة  ددن ال دديف إذا    ملددد  ر ددًا نددن   574) مسددألة  
د سواء أنزل بملد دخول ليلة المليد أم نزل جبل دخوهلدا ل وأمدا    ملولل م يصل د ولو موجتًا   

إذا  دط كذلك  ي ب األداء  نل بس اشكال  يما إذا ندزل جبدل دخدول ليلدة المليدد وبقد        
 لزومًا. األحو  نده ل وكذلك  يما إذا نزل بملده  له 

ل لكندل إذا    لصطدرة  لده مدن ادب  طرادل  لده غدريه       ( : ال اب ا 575) مسألة  
اداؤ ددا  لدده نصسددل إذا كددان مسددت مملًا  األحددو د ددا مددن وجبددت  ليددل وجددب  لدده  ؤ

 للشرائ  املتقدمة.
( : ال   الذن  مليلل  قدري ادب  طرادل  لده نصسدل مدف اسدت ما ل         576) مسألة  

لسدائر الشدرو  ل ولدو ادا دا  ندل اململيدل الصقدري   اسدق   ندل ولزمدل إخراجهدا  لده د              
 وجوبًا د. األحو 

( : ال جيب أداء الصطدرة  دن األجدري ل كالبنداء ل والن دار وا دادم        577) مسألة  
إذا كانت ممليشتهم  له انصسهم و   ملدوا نن  ملوهلم املستأجر وإاّل  ي ب  ليدل اداء  

  طراهم.
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( : ال حتل  طدرة غدري اهلدامش  للدهامش  ل والملدربة مدال اململطد          571) مسألة  
ل  امشيدة و دو غدري  دامش    حتدل  طراهدا       نصسل ال بمليالل ل  لو كاندت زوجدة الرجد   

 هلامش  ل ولو انملكا األمر حلت  طراها لل.
( :  ستحب للصقري اخراو الصطرة  ندل و مدن  ملولدل ل  دإن   جيدد       579)مسألة  

غري صاع واحد جاز لل ان  ملطيل  ن نصسدل ألحدد  ائلتدل و دو  ملطيدل إىل ،خدر مدنهم ل        
 خري منهم و و  ملطيها إىل  قري غري م.و كذا  صملل مجيملهم حته  نته  إىل األ

 ) مقدار الصطرة ونو ها ( 
ال اب  يف جنا زكاة الصطرة ان  كون جواًا شا ملًا أل ل البلد ل  تملارف  ندد م   

الت ددذن بددل وان    قتوددروا  ليددل ل سددواء أكددان مددن األجندداس األربملددة ) احلنطددة ل       
الذرة ل وأما ما ال  كون كدذلك د   والشملري ل والتمر ل والزبيب ( أم من غري ا كاألرز و

لزومًا د  دم اخدراو الصطدرة مندل وان كدان مدن األجنداس األربملدة ل كمدا أنط د            األحو  
لزومًا د ان ال  رو الصطدرة مدن القسدم اململيدب ل وجيدوز اخراجهدا مدن النقدود            األحو 

ار  وضًا  ن األجناس املدذكورة ل والملدربة يف القيمدة بوجدت اإلخدراو ومكاندل ل ومقدد       
 الصطرة صاع و و أربملة أمداد ل و كص   يها ا طاء ثس  كيلوغراما .

( : اب زكاة الصطرة بدخول ليلة المليدد  لده املشدهور بدا الصقهداء       511) مسألة  
( وجيوز اأخري دا إىل زوال مشدا  دوم المليدد ملدن    ودل صدسة        وان اهلل  ليهم)رض

المليدد ملدن  ودليها ل وإذا  زهلدا و       لزومًا د  دم اأخري ا  دن صدسة    األحو المليد د و 
 ؤد ا إىل الصقري لنسيان ل أو النترار  قري مملا مثًس جاز أداؤ دا إليدل بملدد ذلدك ل وإذا     

لزومدًا د ولكدن  ؤد هدا      األحدو     ملزهلدا حتده زالدت الشدما   اسدق   ندل  لده د         
 بقود القربة املطلقة من دون نية األداء والق اء.

وز ا طاء زكاة الصطرة بملد دخول شدهر رم دان ل وان كدان د     ( : جي 511) مسألة  
 إستحبابًا د أن ال  ملطيها جبل حلول ليلة المليد. األحو 

( : اتملا زكاة الصطرة بملزهلدا ل  دس جيدوز ابد لدها مبدال ،خدر ل وان        512) مسألة  
 الصت بملد الملزل ضمنها إذا وجد مستحقًا هلا وا مل يف ادائها إليل.
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أو نائبدل وان   ( ليدل السدسم  )( : جيوز نقل زكاة الصطرة إىل اإلمدام   513) مسألة  
 دم النقل إىل غري مدا خدارو البلدد مدف وجدود       األحو كان يف البلد من  ستحقها ل و

املستحق  يل ل ولدو نقلدها د واحلدال  دذه د ضدمنها ان الصدت ل وأمدا إذا    كدن  يدل مدن             
اصدر       دمنها ل وإذا سدا ر مدن بلدده        ستحقها ونقلها ليوصلها إليل  تلصت من غري

 إىل غريه جاز د ملها  يل.
لزومددًا د اختوددا  موددرف زكدداة الصطددرة بصقددراء      األحددو ( : د    514) مسددألة  

( ل وإذا    كدن  567املؤمنا ومساكينهم مدف اسدت ماع الشدرائ  املتقدمدة يف املسدألة )     
سدلما ل وال جيدوز ا طاؤ دا    يف البلد من  ستحقها منهم جداز د ملهدا إىل غري دم مدن امل    

 للناصب.
( : ال املطه زكاة الصطرة لشارا ا مر ل وكذلك لتارك الودسة ل   515) مسألة  

 لزومًا د . األحو أو املت ا ر بالصسق  له د 
( : ال املترب املباشرة يف اداء زكاة الصطرة  ي وز ا وداهلا إىل الصقدري    516) مسألة  

 األحدو  ؤ ا للحداكم الشدر   لي دملها يف موضدملها د و     ا طا األوىلمن غري مباشرة ل و
استحبابًا د ان ال  د ف للصقري من زكداة الصطدرة أجدل مدن صداع إاّل إذا اجتمدف مجا دة ال         

 (.572اسملهم ل واكثر ما  د ف لل منها ما ذكرناه يف زكاة املال يف املسألة )
ئر الصقددراء اقددد م  قددراء األرحددام واجلددريان  لدده سددا     األوىل( :  517) مسددألة  

 و نب   الرتجيح بالمللم والد ن والص ل.
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 ا ماأحكام 
و و يف أصدلل مدن الصدرائض املؤكددة املنودو   ليهدا يف القدر،ن الكدر م ل وجدد           

سدسم اهلل  )ورد اال تمام بشأنل يف كثري من الروا دا  املدأثورة  دن أ دل بيدت الملودمة       
 و له من  أكلل ب ري استحقاق.ل ويف بمل ها اللملن  له من ميتنف  ن ادائل  ( ليهم
 ( :  تمللق ا ما بانواع من املال: 511) مسألة  
) األول : ما   نمل املسلمون من الكصار يف احلرا من األموال املنقولة وغري دا (   

وإاّل   ميدف ال نيمدة لدل ل نملدم األراضد        ( ليدل السدسم  )إذا كانت احلرا باذن االمام 
 مسلما مطلقًا.اليت ليست من األنصال يفء لل

( : يف جددواز متلددك املددؤمن مددال الناصددب واداء  سددل اشددكال د      519) مسددألة  
 لزومطًا د اركل . األحو  

( : ما  ؤخذ من الكصدار سدرجة ل أو غيلدة وهدو ذلدك د ندا ال  دراب           591) مسألة  
باحلرا وشدؤونها د ال  ددخل حتدت  ندوان ال نيمدة؛ ولكندل  ددخل يف اربداح املكاسدب           

ل  دذا إذا   ( السدابف: أربداح املكاسدب   املسدألة  )وسديأا  بياندل يف   رن  ليل حكمها وجي
 األحو كدان األخدذ جدائزًا وإاّل د كمدا إذا كدان غددرًا ونق دًا لألمدان املمندوح هلدم د  د               

 لزومًا د رده إليهم.
( : ال اددرن احكددام ال نيمددة  لدده مددا يف  ددد الكددا ر إذا كددان املددال     591) مسددألة  

 أن  كون ملسلم أو لذم  َأود ل  نده.ارتمًا ك
) الثان  : اململادن (  كل ما صددق  ليدل اململددن  ر دًا بدان املدرف لدل نيدزا   دن          
سائر اجزاء األرض اوجب لدل جيمدة سدوجية د كالدذ ب والص دة والنحداس واحلد دد ل         
والكرب ت والزئبق ل والصريوزو واليداجو  ل وامللدح والدنص  والصحدم احل درن وامثدال       

ل ل السسم ( وان    كن ارضدل منهدا   لي)د  هو من األنصال  أن إنطها نلوكة لِسمام ذلك  
ولكن  ثبت ا ما يف املستخرو منل و كون الباج  للمخدرو إذا كدان يف ارض نلوكدة    
لل ل او كدان يف ارض خراجيدة مدف اذن ولد  املسدلما ل او كدان يف أرض األنصدال و         

 األحو رجل مدن أرض نلوكدة لل دري بددون اذندل د  د       مينف  نل مانف شر   ل وان اسدتخ 
 لزومًا د ان  رتاضيا بشأن ما زاد  له ا ما منل.
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( :  ملترب يف وجوا ا ما  يما  ستخرو من اململدادن بلوغدل حدال     592) مسألة  
االخراو د بملد استثناء مؤونتل د جيمة النواا األول يف زكاة الذ ب ) أن  سة  شدر    

(  إذا كانت جيمتل أجل من ذلك ال جيب ا ما  يل الذ ب املسكوك ثقااًل صري يًا منم
 بملنوان اململدن ل وإمنا  دخل يف أرباح السنة.

( : امنا جيب ا ما يف املستخرو مدن اململدادن بملدد اسدتثناء مؤوندة       593) مسألة  
االخراو واوصيتل ل مثًس: إذا كانت جيمة املستخرو اسداون ثسثدا مثقدااًل مدن الدذ ب      

سكوك وجد صرف  ليل ما  ساون  سة  شر مثقااًل وجب ا مدا يف البداج  و دو    امل
  سة  شر مثقااًل.

) الثالث : الكنز (  ملله من ملكدل باحليدازة ان خيدرو  سدل ل وال  درق  يدل بدا         
الددذ ب والص ددة املسددكوكا وغري مددا ل و ملتددرب  يددل بلوغددل نودداا أحددد النقددد ن يف      

 مؤونة االخراو  له النحو املتقدم يف اململادن.ل واستثنه منل أ  ًا لزكاةا
( : إذا ملك ارضًا ووجد  يها كنزًا  ان كدان هلدا مالدك جبلدل د وكدان        594) مسألة 

ذا  ٍد  ليها واحتمل كونل لل احتمااًل مملتدًا بل د راجملل  ان اد اه د ملل إليدل وإاّل راجدف    
 لكل وأخرو  سل.من ملكها جبلل كذلك و كذا ل  ان نصاه اجلميف جاز لل مت

) الرابف : ال و  (  من اخرو شيئًا من البحر ل أو األنهدار الملريمدة ندا  تكدون      
ثسثدة اربداع    4/3 يها ل كاللؤلؤ واملرجان ل واليسر ب و  وبل دت جيمتدل د ندارًا ) ان    

املثقال الورييف من الذ ب املسكوك ( وجب  ليدل اخدراو  سدل ل وكدذلك إذا كدان      
ل وما  ؤخذ من سطح املاء ل أو  لقيل البحر إىل السداحل ال   األحو ه بجلة خارجية  ل

 دخل حتت  نوان ال دو  وجيدرن  ليدل حكدم اربداح املكاسدب ل نملدم جيدب اخدراو          
 ا ما من الملنرب املأخوذ من سطح املاء.

( : احليوان املستخرو من البحر د كالسمك د ال  دخل حتدت  ندوان      595) مسألة  
ا استخرو مسكة ووجد يف بطنها لؤلدؤًا أو مرجاندًا ل وكدذلك مدا     ال و  ل وكذلك إذ

 ستخرو من البحر من األموال غري املتكونة  يل ل كما إذا غرجت سصينة واركها اربابهدا  
واباحوا ما  يها ملستخرجل  استخرو شخص لنصسل شيئًا منها  دان كدل ذلدك  ددخل يف     

 األرباح.
 يف بملض صوره واصويلها انل:) ا اما : احلسل املخلو  باحلرام (  
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د إذا  لددم مقدددار احلددرام و  اتيسددر لددل مملر ددة مالكددل د ولددو امجددااًل يف ضددمن       1 
 األحدو  اشخا  مملدود ن د جيدب التوددق بدذلك املقددار  دن مالكدل جدلط أو كثدر د و          

 وجوبًا د االست ازة يف ذلك من احلاكم الشر  .
مالكدل ل  دان امكدن الرتاضد  مملدل       د إذا   اتيسر لل مملر ة مقدار احلرام و لدم   2 

بولح أو هوه  هو ل وإاّل اكتصه برد املقدار اململلوم إليل إذا    كن ا لد  بتقودري مندل    
لزومًا د  ذا إذا    تخاصدما وإاّل    األحو ل وإاّل لزم رد املقدار الزائد إليل أ  ًا  له د  

 حتاكما إىل احلاكم الشر  .
قدار احلرام وال مالكل و لم انل ال  بلده  دا املدال    د إذا   اتيسر لل مملر ة م   3 

وجب التودق  ن املالك باملقدار الذن  مللم انل حرام إذا    كن ا لد  بتقودري مندل    
وجوبدًا د التوددق باملقددار احملتمدل أ  دًا ولدو بتسدليم املدال كلدل إىل            األحو ل وإاّل د  د  

م  تواا  و والصقدري يف املديا حودة    الصقري جاصدًا بل التودق باملقدار ادهول مالكل ث
 لزومًا د أن  كون التودق باذن من احلاكم الشر  . األحو كل منهما د و

د إذا   اتيسر لل مملر ة مقدار احلدرام وال مالكدل و لدم اندل  ز دد  لده ا مدا          4 
  حكمها حكم الوورة السابقة وال جيزن اخراو ا ما من املال.

مقدار احلرام وال مالكل واحتمدل ز ادادل  لده ا مدا      د اذا   اتيسر لل مملر ة  5 
وجوبًادد ا طداؤه    األحدو  ونقيودتل  ندل جيدزت اخدراو ا مدا وحتدل لدل بقيدة املدال د و           

بقود األ م من ا ما والودجة  ن املالك إىل من  كدون مودر ًا للخمدا ونهدول     
 املالك مملًا.

أو  بدة وهدو ذلدك (    ) السادس : األرض اليت متلكهدا الكدا ر مدن مسدلم ببيدف ل       
( ل ولكددن ثبددو  ا مددا  يهددا مبملندداه  وان اهلل  لدديهم لدده املشددهور بددا الصقهدداء )رضدد 

 اململروف ال خيلو  ن اشكال.
) السابف : أرباح املكاسب ( و   كل مدا  سدتصيده االنسدان بت دارة أو صدنا ة ل       

ا  لده د   أو حيازة أو أن كسب ،خر ل و دخل يف ذلك ما ميلكل بهد ة أو وصدية ومثلدهم  
لزومًا د ما  أخذه من الوددجا  الواجبدة واملسدتحبة مدن الكصدارا  ل ونهدول         األحو 

املالك ورد املرا  وغري ا  دا ا مدا والزكداة ل وال جيدب ا مدا يف املهدر و دوض       
ا لف ود ا  األ  اء ل واليف ما ميلدك بداالر   ددا مدا جيدوز اخدذه للمدؤمن بملندوان         
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وجوبًا د اخراو  ا املريا  الذن ال حيتسدب مدن غدري      األحو ثانون كالتملويب د و 
 األا واالبن.

( : خيتص وجوا ا ما يف األرباح د بملدد اسدتثناء مدا صدر ل مدن        596) مسألة  
مال خممطا ل أو ّنا    تملّلق بل ا ما يف سبيل حتويلها د مبدا  ز دد  لده مؤوندة سدنتل       

شدروا ل واملسدكن واملركدوا ل وأثدا      لنصسل و ائلتل ل و دخل يف املؤونة املدأكول وامل 
البيت ل وما  ور ل يف ازو ج نصسل أو من  تمللق بل ل ويف الز ارا  واألسدصار واهلددا ا   
واإلطملددام وهددو ذلددك ل وخيتلددف كددل ذلددك بدداختسف األشددخا  ل والملددربة يف كيصيددة  
الورف وكميتل مبا  ناسب شأن الشخص نصسل ل  إذا كان شأنل  قت د  أن  ودرف يف   

ة سنتل مائة د نار لكنل صدرف أز دد منهدا  لده هدو  ملدد سدصهًا واسدرا ًا مندل  ر دًا           مؤون
وجددب  ليددل ا مددا  يمددا زاد  لدده املائددة ل وأمددا إذا جتطددر  لدده نصسددل  وددرف  سددا 
د نارًا وجب  ليل ا ما  يما زاد  له ا مسدا ل ولدو كدان املودرف راجحدًا شدر ًا       

كما إذا صرف مجيدف ارباحدل اثنداء سدنتل يف     ولكنل غري متملارف من مثل املالك؛ وذلك 
وجوبدًا د    األحو  مارة املساجد أو الز ارا  ل أو االنصاق  له الصقدراء وهدو ذلدك د  د     

 أن  د ف  ا الزائد  له املقدار املتملارف.
( : الملربة يف املؤونة املستثناة  ن ا ما مبؤونة سنة حوول الربح  597) مسألة  

ا السحقة ل  من حول لد ل ارباح ادرجييدة  اشدرتجمل يف السدنة    ل  س ُ ستثنه مؤن السن
 رصة لبناء دار ل ويف الثانية حد دًا ل ويف الثالثة مواد انشدائية أخدرجمل و كدذا ل     األوىل

ال  كون ما اشرتاه من املؤن املستثناة ألنل مؤونة للسنا ايفاية اليت حيول  يها السدكنه  
كان املتملارف ملثلل مسب الملرف الذن  مليش  يدل    ملليل  ميا الك األ يان ل نملم إذا

حتويل الدار ادرجيًا  له النحو املتقدم ميث انل لو    صملل ذلك لملدط مقودرًا يف حدق   
 ائلتل ومتهاونًا مبستقبلهم نا  نايف ذلك شأنل  دط ما اشدرتاه يف كدل سدنة مدن مؤونتدل يف      

 الك السنة.
الد خدسل  ددة سدنوا  إذا كدان اركدل      ومثل ذلك ما  تملارف إ داده لدزواو األو  

 منا يًا لشأن األا أو األم ولو لمل ز ما  ن حتويلل هلم يف اوانل.
( : الرا ر أن رأس مال الت ارة ليا مدن املؤوندة املسدتثناة  ي دب      591) مسألة  

 اخراو  سل إذا ا ذه من ارباحل وإن كان مساو ًا ملؤونة سدنتل ل نملدم إذا كدان ميدث    
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ار بالباج  د بملد اخراو ا ما د مبؤونتل السئقة مالدل  الردا ر  ددم ثبدو        ال  ص  االا
ا ما  يل ل إاّل إذا امكنل د ملل ادرجيًا د بملد نقلل إىل الذمة مبراجملة احلداكم الشدر   د      

  انل ال  ملصه  ن التخميا يف  ذه الوورة.
 ملدل يف سدنة   ( : إذا ،جر نصسل سدنا كاندت األجدرة الواجملدة بدازاء       599) مسألة  

االجارة من ارباحها ل وما  قف بازاء الململ يف السنا ايفايدة مدن اربداح الدك السدنا ل      
وأما إذا باع مثرة بسدتانل سدنا كدان الدثمن بتمامدل مدن أربداح سدنة البيدف ل ووجدب  يدل            
ا ما بملد املؤونة وبملد استثناء ما جيرب بل النقص الوارد  له البستان مدن جهدة كوندل    

 نصملة يف املدة الباجية بملد انتهاء السنة.مسلوا امل
( : إذا اشرتجمل برمل شيئًا من املؤن  زاد  جيمتل ولدو لز دادة متودلة     611) مسألة  

استوجبها   جيب  يل ا ما ل نملم إذا با ل خسل سنتل أو اسدت نه  ندل  يهدا مطلقدًا د      
: إذا اشدرتجمل بشد ء   لزومدًا د اداء  سدل ل إذا زاد  لده مؤونتدل السدنو ة مدثسً        األحو  

من أرباحل  رسًا لركوبل واستخدمل يف ذلك  زاد  جيمتل السوجية   جيب ا ما  يدل  
وجوبدًا د اداء  سدل     األحو ما    بملل خسل سنتل ل أو  ست ن  نل  يها بداملرة وإاّل د  د   

مف ز ادال  له مؤونتدل ل ولدو با دل خدسل سدنتل ل أو بملدد ا وربدح  يدل  دس اشدكال يف           
  ا مددا يف الددربح إذا كددان زائدددًا  لدده مؤونددة سددنة حوددولل. وأمددا الز ددادا       ثبددو

املنصولة  ه  داخلة يف األرباح ل  ي ب  يهدا ا مدا ان   اودرف يف املؤوندة ل  دإذا      
ولددد الصددرس د يف مصددروض املثددال د كددان النتدداو مددن األربدداح ل ومددن  ددذا القبيددل مثددر         

يدوان ووبدره وحليبدل وغدري ذلدك ل ويف      األش ار واغوانها اململدة للقطدف ل وصدوف احل  
حكم الز ادة املنصولة الز ادة املتولة إذا  د   ر ًا موداجًا لز ادة املال كما لو مسدن  

 احليوان اململطد لسستصادة من حلمل كاملسمه بد )دجاو اللحم(.
( : من ا ذ رأس مالل نا  قتنه لسكتساا مبنا ملل مف احملا ردة  لده    611) مسألة  

د كالصندادق واحملدس  الت ار دة وسديارا  األجدرة واحلقدول الزرا يدة ل واململامدل             يندل 
االنتاجية ل وبملض اجسام احليوان كاألبقار اليت  كتسدب مليبهدا د   جيدب ا مدا يف      
ز ادة جيمتل السوجية ل إذا كان متخذًا من مال خممدا ل أو غدري متمللدق للخمدا ل نملدم      

راء  با ل بالزائد ادخل الز دادة يف اربداح سدنة البيدف ل     لو كان جد ملّكل باململاوضة كالش



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 191

كمددا انددل ادددخل يف األربدداح ز اداددل املنصوددلة ل وكددذا املتوددلة امللحقددة بهددا حكمددًا  يمددا   
  صرض لل مثلها.

( : األمددوال اململدددة لساددار بملينهددا كالب ددائف اململروضددة للبيددف املددد   612) مسددألة  
م بيملها بملدُد بالز دادة د وكدذلك مدا  صدرض هلدا مدن         ز ادة جيمتها السوجية رمًا وان    ت

ز ادة منصولة ل أو ما مكمها من الز ادة املتولة د  لو اشرتجمل كمية مدن احلنطدة جاصددًا     
االكتساا ببيملها  حلط رأس سنتل ا مسدية وجدد زاد  جيمتهدا  مدا اشدرتا ا بدل وجدب        

 السنة. اخراو  ا الز ادة إذا كان مبقدوره بيملها واخذ جيمتها اثناء
( : إذا اشرتجمل ما ليا من املؤونة بالذمة أو استدان مبل دًا الضدا تل    613) مسألة  

إىل رأس مالل وهو ذلدك   جيدب  يدل ا مدا مدا    دؤد د ندل ل  دإن أدطاه مدن اربداح           
سنتل وكان بدلل موجودًا  دط البدل من ارباح  ذه السنة  ي ب  ميسدل بملدد انق دائها    

 مؤونتها.اذا كان زائدًا  له 
( : رأس سنة املؤوندة  ديمن ال مهندة لدل  تملاطهدا يف مملاشدل د كالدذن          614) مسألة  

 مليلل شخص ،خر د وحول لل  ائدة ااصاجدًا أول زمدان حودوهلا ؛  متده حودلت جداز        
لدل صدر ها يف مؤونتددل السحقدة إىل  دام كامددل ل وأمدا مدن لددل مهندة  تملاطا دا يف مملاشددل         

الملامددل ل واضددرابهم د  ددرأس سددنتل حددا الشددروع يف   كالتدداجر والطبيددب ل واملوةددف و
االكتساا  ي وز لل احتسداا املدؤن املودرو ة بملدده مدن الدربح السحدق ل وال حيدق لدل          

 صرف ش ء من الربح احلاصل جبل نها ة السنة يف مؤونة السنة التالية إاّل بملد  ميسل.
و كدان  ندده ار    ( : إذا كان لد ل مال ال جيب  يل ا ما ل كما لد  615) مسألة  

من أبيل   جيب  ليل صر ل يف مؤونتل ل وال اوز دف املؤوندة  ليدل و لده االربداح ل بدل       
جاز لل ان  ورف ارباحل يف مؤونة سدنتل ل  دإذا   ادزد  نهدا   جيدب  يهدا ا مدا ل        
نملم إذا كان  نده ما   نيل  ن صرف الربح كأن كاندت  ندده دار لسدكناه  سدكنها مددة      

ساا اجراها من املؤونة واستثناء مقددار ا مدن الدربح ل كمدا لديا لدل ان         جيز لل احت
 اص  ماجتل. األوىل شرتن دارًا أخرجمل من األرباح وحيسبها من املؤن إذا كانت الدار 

( : إذا اشرتجمل برمل شيئًا من املؤن  است نه  نل بملد مدة؛  ان كدان   616) مسألة  
 يل إال إذا با دل بأز دد ندا اشدرتاه  دان الز دادة       االست ناء  نل بملد سنتل   جيب ا ما 

املدط من ارباح سنة البيف  ي ب اخراو  سدها إذا   اودرف يف مؤوندة الدك السدنة ل      
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وان كان االست ناء  نل يف اثناء سنتل  ان كان نا  تملارف ا داده للسنا ايفاية كالثيداا  
 وجوبًا د اداء  سل. ألحو االويصية والشتو ة   جيب ا ما  يل أ  ًا ل وإاّل د  

( : إذا ربددح ثددم مددا  اثندداء سددنتل وجددب اداء  سددل الزائددد  ددن     617) مسددألة  
 مؤونتل إىل زمان املو  وال  نترر بل إىل متام السنة.

( : إذا ربح واستطاع اثناء سنتل ل أو كدان مسدتطيملًا جبلدها و  حيدج      611) مسألة  
 يدل ا مدا ل لكندل إذا   حيدج بملوديان أو      جاز لل ان  ور ل يف سدصر احلدج وال جيدب    

 غريه د حته انتهت السنة د وجب  يل ا ما.
( : إذا ربح ولكنل    ف بتكاليف ح ل   جيز ابقاؤه بدس  مديا    619) مسألة  

للحج يف السنة الثانية إال مدف اسدتقرار ح دة االسدسم يف ذمتدل و ددم متكندل مدن أدائهدا          
تمامل ملؤونتها  اندل ال جيدب  ليدل حينئدٍذ اخدراو  سدل  ندد        الحقًا إال مف ابقاء الربح ب

 انتهاء سنتل ل بل جيوز لل إبقاؤه ليورف يف اكاليف ح ل.
( : ما  تمللق بذمتل مدن األمدوال بندذر أو د دن ل أو كصدارة وهو دا ل        611) مسألة  

السدنة  سواء كان التمللق يف سنة الربح ل أم كان من السنا السابقة جيوز أداؤه من ربح 
احلالية ل نملدم إذا    دؤد د ندل إىل ان انق دت السدنة وجدب ا مدا مدن دون اسدتثناء          
مقداره من رمل ل إال ان  كون د نًا ملؤونة حتويل الربح مدن دون وجدود بددل لدل ل أو     

  كون د نًا ملؤونتل يف الك السنة  ان مقداره  كون مستثنه من الربح.
من نصا  ذا الربح املسدتثنه  هدو ل وان اداه مدن     ثم ان ادطجمل د نل يف السنة التالية 

ارباح الك السنة  ان كان بملد الف  ذا املال ل او صر ل يف مؤونتل  س ش ء  ليدل وان  
كان  ذا املال باجيًا بنصسل ل او ببدلل كما لو اشرتجمل بل ب دا ة للبيدف  دان د دف د ندل مدن       

 ميسدل ان   ُ ودرف يف    ربح غري خمما  دط  ذا املال مدن اربداح  دذه السدنة  ي دب     
 مؤونتها.

امنددا  ددو مددن جهددة االر دداق     ( : ا تبددار السددنة يف وجددوا ا مددا   611) مسددألة  
ل وإال  ا ما  تمللق بدالربح مدن حدا ةهدوره وجيدوز للمالدك ا طداء ا مدا         باملالك

جبل انتهاء السنة ل و رتاب  له ذلك جواز ابد ل حولل بدان  دؤدن  دا أرباحدل يف     
 تخددذ مبدددأ سددنتل الشددروع يف االكتسدداا بملددده ل أو حوددول الصائدددة    أن وجددت شدداء و

 اجلد دة ملن ال كسب لل.
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 ( : ما  تلف اثناء السنة من األموال  له اجسام: 612) مسألة  
( ان ال  كون التالف من مال اارادل وال مدن مؤندل ل  دس جيدوز يف  دذا القسدم        1) 

 ا جيمة التالف جبل اخراو  سها.اداركل من ارباح سنة التلف ل ان ال استثنه منه
( ان  كون التالف من مؤنل كالدار اليت  سدكنها ل واللبداس الدذن حيتداو اليدل      2) 

وغري ذلك ل ويف  ذا القسم ا  ًا ال  تدارك التالف من ارباح سنة التلدف ل نملدم جيدوز    
وندة  لل املو  ل منها اذا احتاو إليل  يما بق  من السنة و كون ذلك مدن الودرف يف املؤ  

 املستثناة من ا ما.
( ان  كون التالف مدن امدوال اارادل و تحقدق لدل ربدح  يهدا ا  دًا ل ويف  دذا          3) 

القسم جيوز اددارك التدالف مدن اربداح سدنتل ل ان ال  ثبدت ا مدا إال يف الزائدد منهدا          
 له جيمة التالف ل وال  رق يف ذلدك بدا ان انحودر اارادل يف ندوع واحدد أم اتملددد ل        

ان  ت ر بانواع من األمتملة ل  انل جيوز ادارك التالف من أن نوع بدربح الندوع   كما إذا ك
ايفخر ل ويف حكدم التدالف يف جدواز التددارك يف كدس الصرضدا مدا إذا خسدر يف اارادل          
احيانًا ل مثًس إذا كان  ت ر ببيف السكر  ااصق ان الف جسم منل يف أثنداء السدنة ب درق أو    

 انددل جيددوز لددل ادددارك التددالف أو ا سددران مددن ارباحددل يف   غددريه ل أو انددل خسددر يف بيملددل
مملاملددة السددكر أو غري ددا يف الددك السددنة ل سددواء أكددان الددربح سددابقًا  لدده ا سددارة أو  
الحقًا هلا ل وجيب ا ما يف الزائدد  لده مؤوندة سدنتل بملدد التددارك ل نملدم إذا كاندت         

 دراب  بشدؤون الت دارة     لد ل اارا  متملددة مستقلة بمل ها  ن بملض بان متا ز   يما
من رأس املال واحلسابا  ل واألرباح وا سائر وهو دا كدان حكدم مدا  قدف يف بمل دها       

 من التلف أو ا سران حكم القسم الرابف ايفا .
( ان  كون التالف وما مكمل من مال الت ارة وكدان لدل ربدح يف غدري الت دارة      4) 

 دذا القسدم اددارك خسدران الت دارة      د يف   األحدو  من زرا ة أو غري ا  س جيوز د  له  
 بربح الزرا ة وكذلك الملكا.

( :  ددتخري املالددك بددا اخددراو ا مددا مددن الملددا ل واخراجددل مددن   613) مسددألة  
 النقود بقيمتل.

( :إذا امللددق ا مددا مبددال و   ددؤده املالددك ال مددن الملددا وال مددن     614) مسددألة  
ما من الملا أو من جيمتها الصملليدةل  جيمتها ثم اراصملت جيمتها السوجية لزمل اخراو ا 
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وال  كص  اخراجل مدن جيمتهدا جبدل االراصداع ل وإذا نزلدت القيمدة جبدل االخدراو جيدزن          
اداء القيمة الصمللية أ  دًا ل إال اذا كدان املدال مملددًا لسادار بمليندل  دزاد  جيمتدل يف اثنداء          

ل   دمن  دا   السنة وامكنل بيملل واخدذ جيمتدل  لدم  صملدل وبملدد ا نقودت القيمدة  اند        
 لزومًا د . األحو النقص  له د 

( : ال جيدوز للمالدك ان  تودرف  يمدا امللدق بدل ا مدا بملدد انتهداء           615) مسألة  
 السنة وجبل ادائل ل وجيوز ذلك مبراجملة احلاكم الشر  .

( : اذا   حياسددب الشددخص نصسددل مدددة وجددد حوددل خسهلددا  لدده  616) مسددألة  
اخراو مدا وجدب  ليدل مدن ا مدا  يهدا ؛  الواجدب ان         ارباح واشرتجمل ا يانًا ثم اراد

خيمطا ما اشرتاه من ارباح نصا سنة الشراء إما مدن  يندل ل او بقيمتدل حدا التخمديا      
 إال ما استخدمل يف مؤونتل يف سنة حوول الربح  انل  ملصه  ن التخميا.

 وأما ما اشرتاه بثمن يف الذمة ود ف الثمن من ارباح سدنة سدابقة  ي دمن  دا     
ما د ملل وال جيب  ليل ا ما يف اراصاع جيمة الملا املشرتاة إال اذا كانت مملدة لسادار  
بنصسها  انل  ثبت ا ما يف اراصاع جيمتها ا  ًا ل واذا شك يف متاع انل اشدرتاه يف اثنداء   
السطنة لي ب  ا نصسل املراصف جيمتل  له الصرض ل أو انل اشرتاه بثمن يف الذمة د ثدم   

ن مددن اربدداح سددنة سددابقة د لددئس جيددب ا مددا إاّل مددن مقدددار الددثمن امكنددل      ادجمل الددثم
الرجدددوع اىل احلددداكم الشدددر   ل أو املدددأذون مدددن جبلدددل إلجدددراء املوددداحلة مملدددل بنسدددبة 

 االحتمال.
( : جيب  له املرأة اخدراو  دا مدا ارمدل بكسدب ل أو غدريه يف        617) مسألة  

وجهدا أو غدريه بهدا ل بدل اذا  لمدت بملددم       ،خر السنة إذا   اور ل يف مؤونتهدا لقيدام ز  
وجوبدًا د املبدادرة إىل اخدراو  سدل وكدذلك غدري         األحو احلاجة إليل يف اثناء السنة د   

 املرأة إذا  لم بذلك.
( : ال  شددرت  يف ثبددو  ا مددا كمددال املالددك بددالبلوغ والملقددل ل     611) مسددألة  

منهدا ل وان   خيرجدل وجدب     يثبت يف أرباح الوك وادنون ل و له الدول  اخراجدل   
 ليهما ذلك بملد البلوغ واال اجة ل نملم إذا كان الودك املميدز مقلددًا ملدن ال  درجمل ثبدو        

 ا ما يف مال غري الباله  ليا للول  اخراجل منل.
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 ) مستحق ا ما ( 
خاصددة ل و سددمه ) سددهم  ( ليددل السددسم) قسددم ا مددا نوددصا نوددف لسمددام  

صقراء من اهلامشيا واملساكا ل وابناء السبيل منهم و سمه اإلمام ( ونوف لأل تام ال
صدله اهلل  )) سهم السادة ( ونمل  باهلامش  من  نتسب إىل  اشم جدد الدنك األكدرم    

 من جهة األا ل و نب   اقد م الصاطميا  له غري م. ( ليل و،لل
ل ( :  ثبددت االنتسدداا اىل  اشددم بددالمللم ل واالطمينددان الشخودد    619) مسددألة  

 وبالبينة الملادلة ل وباشتهار املد   لل بذلك يف بلده األصل  ل أو ما مكمل.
( : جيددوز للمالددك د ددف سددهم السددادة إىل مسددتحقيل مددن الطوائددف    621) مسددألة  

( مدن  567الثس  مف است ماع ما  دا الشر  الرابف من الشرائ  املتقدمة يف املسدألة ) 
 الزكاة.
م نوددف ا مددا  لدده  ددذه الطوائددف بددل جيددوز ( : ال جيددب اقسددي 621) مسددألة  

 لزومًا د ان ال  ملطه ما  ز د  له مؤونة سنتل. األحو ا طاؤه لشخص واحد د و
( : ال  دتملا ا مدا مب درد  دزل املالدك ل بدل  توجدف ذلدك  لده           622) مسألة  

 إذن احلاكم الشر   وهوه.
دم وجددود ( : جيددوز نقددل ا مددا مددن بلددده اىل بلددد ،خددر مددف  دد     623) مسددألة  

املستحق بل مف وجوده ا  ًا إذا    كن النقل اسااًا واسا ًس يف اداء ا مدا ل واذا  
نقل ا مدا  تلدف د جبدل ان  ودل اىل مسدتحقل د ضدمنل ان كدان يف بلدده مدن  سدتحقل             

لزومدًا د وإن    كدن  يدل مسدتحق ونقلدل لس ودال اليدل  تلدف مدن غدري             األحدو   له د  
 (.551ر نرري  ذا يف الزكاة يف املسألة )اصر       منل ل وجد م

( : اقدددم انددل جيددوز للدددائن ان حيسددب د نددل زكدداة و شددكل  ددذا يف   624) مسددألة  
لزومدًا د ان    األحو ا ما بس اجازة من احلاكم الشر   ل  دان اراد الددائن ذلدك د  د     

 يف  توّكددل  ددن الصقددري اهلددامش  يف جددبض ا مددا ويف ا صائددل د نددل أو انددل  وكددل الصقددري
 استيصاء د نل واخذه لنصسل  سًا.
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 ) سهم اإلمام  ليل السسم ( 
مدن اجدازة احلداكم الشدر   يف صدر ل ل أو       ( ليدل السدسم  )البدط يف سدهم اإلمدام    

لزومًا د ان  كدون  دو املرجدف األ لدم املّطلدف        األحو اسليمل ا اه ليور ل يف وجو ل د و 
ل  ( ليدل السدسم  )حدرز  يدل رضدا االمدام      له اجلها  الملامة ل وال صر ل كل مورد أ

كد ف ضرورا  املؤمنا املتد نا ل بدس  درق يف ذلدك بدا اهلدامشيا وغري دم ل ومدن        
أ م موار ل اجامة د ائم الد ن ور ف ا سمل وارو ج الشدرع املقددس ل ونشدر املاليمدل     

م يف واحكامل ل و نددرو يف ذلدك ادأما مؤوندة ا دل المللدم الوداحلا؛ البداذلا انصسده         
املليم اجلا لا ونوح املؤمنا وو رهدم وارشداد م واصدسح ذا  بيدنهم وهدو ذلدك       

 نا  رجف اىل صسح د نهم واكميل نصوسهم.
لزومدًا د ا تبدار جودد القربدة يف اداء ا مدا ل ولكدن         األحو ( : د   625) مسألة  

 جيزن اداؤه نردًا  نل أ  ًا.
( من  دم جواز إسرتجاع املالدك مدن   561)( : ما ذكرناه يف املسألة  626) مسألة  

الصقري ما د ملل زكاة إليل مف  ددم طيدب نصسدل بدذلك و ددم جدواز موداحلة الصقدري مدف          
 املالك  له املو ض الزكاة بش ء جبل اسلمها ل جيرن يف ا ما حر ًا مرف.

( : إذا ادجمل ا ما اىل من  ملتقد اسدتحقاجل ثدم انكشدف خس دل ل      627) مسألة  
( ل 557ىل احلدداكم  وددر ل كددذلك جددرجمل  يددل مددا ذكرندداه يف الزكدداة يف املسددألة )أو اداه ا

اسرتداد  ا ما اداه  سًا ل بل  دتخري بدا    األوىلولكن  نا ال  تملا  ليل يف الوورة 
 اسرتداد ا مف االمكان واداء ا ما ثانيًا.

( : إذا مدا  ويف ذمتدل شد ء مدن ا مدا جدرجمل  ليدل حكدم سدائر           621) مسألة  
لددد ون  يلددزم اخراجددل مددن اصددل الرتكددة مقدددمًا  لدده الوصددية واالر  ل واذا كددان       ا

ا ما يف  ا مالل لزم اخراجل مقدمًا  له سائر احلقوق ل نملم إذا كان امليدت ندن ال   
  ملتقد ا ما ل أو نن ال  ملطيل  س  بملد حتليلل للوار  املؤمن يف كلتا الووراا.

املؤمن مف من ال خيمطدا لملددم ا تقداده بوجوبدل     ( : ال بأس بشركة  629) مسألة  
ل أو لملويانل و دم مباالال بأمر الد ن ل وال  لحقدل وزر مدن جبدل شدر كل ل وجيز دل ان      

 خيرو  سل من حوتل من الربح.
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( : مددا  أخددذه املددؤمن مددن الكددا ر ل أو مددن املسددلم الددذن ال  ملتقددد   631) مسددألة  
 بة أو غدري ذلدك ال بدأس بالتودرف  يدل ولدو       با ما كاملخالف ل بار  أو مملاملة أو 

ل بدل   ( ليدل السدسم  ) لم ايفخذ ان  يل ا ما ل  ان ذلك مرخصط لل من جبل اإلمدام  
 األوىلاحلكم كذلك يف ما  أخذه املؤمن نن  ملتقد با ما ولكنل ال  ؤد ل  وديانًا ل و 

 ان حيتا  يف  ذه الوورة باخراو ا ما.
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 والنه   ن املنكر()أحكام  االمر باململروف 
ان من ا رم الواجبا  الد نية  و ) االمر باململروف ( و ) النه   ن املنكر ( جدال  

َولدددَتُكن مِّددنُكْم ُأمَّددٌة َ ددْدُ وَن ِإَلدده الدَخْيددِر َوَ ددأدُمُروَن ِبددالدَممْلُروِف َوَ ْنَهددْوَن َ ددِن اهلل املدداىل ل )
 ( .الدُمنَكِر َوُأْوَلدِئَك ُ ُم الدُمصدِلُحوَن

( انددل جددال: ال اددزال امدديت  ددري مددا امددروا     ه اهلل  ليددل وسددلم صددلو ددن الددنك )   
بدداململروف ونهددوا  ددن املنكددر واملدداونوا  لدده الددرب ل  دداذا    صمللددوا ذلددك نز ددت مددنهم    
الربكا  وُسّل  بمل هم  له بملض و   كن هلدم ناصدر يف االرض وال يف السدماء ( ل    

) ال ارتكددوا االمدر بدداململروف والنهد   ددن    و دن أمددري املدؤمنا ) ليددل السدسم( انددل جدال:    
 املنكر  ُيولله  ليكم شراركم ثم اد ون  س  ست اا لكم ( .

( : جيددب االمددر بدداململروف والنهدد   ددن املنكددر إذا كددان اململددروف       631) مسددألة  
واجبًا واملنكر حرامًا ل ووجوبدل  ندئدذ كصدائ   سدق  بقيدام الدبملض بدل ل نملدم وجدوا          

أو  ملدًس مدن ادرك الواجدب أو  ملدل احلدرام  دي   ال  سدق  بصملدل           اةهار الكرا دة جدوالً  
لددل ،له اهلل  ليددل و( )امرنددا رسددول اهلل )صدد ليددل السددسمالددبملض ل جددال أمددري املددؤمنا )

 ( ان نلق  أ ل اململاص  بوجوه مكصهرة(.وسلم
وإذا كددان اململددروف مسددتحبًا  كددون االمددر بددل مسددتحبًا و لددزم أن  را دد   يددل ان ال  

ه هو  ستلزم ا ذاء املأمور أو ا انتل ل كما ال بد من االجتودار  يدل  لده مدا ال      كون  ل
 ل و كذا يف النه   ن املكروه.ثقيًس  ليل ميث  ز ده يف الد ن كون 
 ( :  شرت  يف وجوا االمر باململروف والنه   ن املنكر امور: 632) مسألة  
ب االمدر بداململروف  لده اجلا دل     أ د مملر ة اململروف واملنكر ولو امجااًل ل  دس جيد    

باململروف ل كما ال جيب النه   ن املنكدر  لده اجلا دل بداملنكر ل نملدم جدد جيدب الدتمللم         
 مقدمة لسمر باالول والنه   ن الثان .

ا د احتمال إئتمار املأمور باململروف باالمر ل وانتهاء املنهد   دن املنكدر بدالنه  ل       
( اندل ال  وان اهلل  لديهم  املشهور با الصقهاء )رضد   لو  لم انل ال  باىل وال  كرت  بهما

جيب ش ء اا ل ولكن ال  رتك االحتيا  بابداء االنز او والكرا ة لرتكدل اململدروف أو   
 إراكابل املنكر وان  لم  دم اأثريه  يل.
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و د ان  كون اارك اململروف أو  ا دل املنكدر بوددد االسدتمرار يف ادرك اململدروف         
ف من الشخص انل بودد اراكاا املنكر أو ارك اململروف ولو ملدرة  و ملل املنكر ولو ُ ِر

 واحدة وجب امره أو نهيل جبل ذلك.
د د ان ال  كون  ا دل املنكدر أو ادارك اململدروف مملدذورًا يف  مللدل للمنكدر أو اركدل           

للمملروف ل إل تقاد ان ما  مللل مباح وليا مرام ل أو ان ما اركل ليا بواجب ل نملدم  
ندا ال  رضده الشدارع بوجدوده مطلقدًا كقتدل الدنصا احملرتمدة  دس بدد مدن             إذا كان املنكر

 الردع  نل ولو    كن املباشر مكلصًا   ًس  ما إذا كان جا ًس.
 د د ان ال خياف ايفمر باململروف والنا    ن املنكر اراب ضدرر  ليدل يف نصسدل أو      

حددرو شددد د ال  تحمددل   رضدل أو مالددل باملقدددار اململتدد بددل وال  سددتلزم ذلددك وجو دل يف   
 ادة ل اال إذا احرز كون  ملل اململروف أو ادرك املنكدر مبثابدة مدن اال ميدة  ندد الشدارع        

 املقدس  هون دونل حتمل ال رر واحلرو.
وإذا كان يف االمر باململروف أو النه   ن املنكر خوف االضرار بدبملض املسدلما    

م إذا كدان اململدروف واملنكدر مدن     يف نصسل أو  رضل أو مالل اململتدط بدل سدق  وجوبدل ل نملد    
االمور املهمة شر ًا  س بد من املوازنة با اجلدانبا مدن جهدة درجدة االحتمدال وا ميدة       

 احملتمل  رمبا ال حيكم بسقو  الوجوا.
 ( : لسمر باململروف والنه   ن املنكر  دة مرااب: 633) مسألة  
ك واددذمطره مددن اددرك  (: ان  ددأا  املكلددف بصملددل  رهددر بددل انزجدداره القلدد    األوىل) 

 اململروف أو  ملل املنكر كاأل راض  ن الصا ل وارك الكسم مملل.
)الثانية(: ان  أمر باململروف و نهه  ن املنكر بقولل ولسانل ل سدواء أكدان بودورة     

 الو ظ واالرشاد أم ب ري ما.
)الثالثة(: أن  تخذ اجدراءا   مليدة لسلدزام بصملدل اململدروف وادرك املنكدر كصدرك          
 وال را واحلبا وهو ذلك. االذن
ولكل مرابة مدن  دذه املراادب درجدا  متصاوادة شددة وضدملصًا ل وجيدب االبتدداء           

أو الثانية مف مرا اة ما  و اكثر اأثريًا واخف ا ذاًء ثم التدرو إىل ما  دو   األوىلباملرابة 
 اشد منل.
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 األحددو الثددة ووالثانيددة اوددل النوبددة إىل املرابددة الث  األوىلوإذا   انصددف املرابتددان  
لزومًا استحودال االذن مدن احلداكم الشدر   يف إ ماهلدا ل و تددرو  يهدا مدن االجدراء          
 االخف ا ذاًء إىل االجراء االشد واالجوجمل من دون ان  ول إىل حد اجلرح أو الكسر.

( :  تأكددد وجددوا االمددر بدداململروف والنهدد   ددن املنكددر يف حددق        634) مسددألة  
 ي ددب  ليددل إذا رأجمل مددنهم التهدداون يف بملددض الواجبددا    املكّلددف بالنسددبة إىل أ لددل ل  

كالوسة أو الويام أو ا ما أو بقيدة الواجبدا  أن  دأمر م بداململروف  لده الرتايدب       
املتقدم ل و كذا إذا رأجمل منهم التهاون يف بملدض احملرمدا  كال يبدة والكدذا وهو مدا      

يف جدواز االمدر بداململروف     انل جيب ان  نها م  ن املنكر و ق الرتايب املار ذكره ل نملم 
والنه   ن املنكر بالنسبة إىل االبدو ن ب دري القدول اللدا ومدا جيدرن ندراه مدن املراادب          

 املتقدمة اشكال  س  رتك مرا اة االحتيا  يف ذلك.
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 ( الت ارة) أحكام  
  تملاطا دا ل بدل   ( :  نب   للمكلف أن  تمللم أحكدام الت دارة الديت    635) مسألة  

صددة اكليددف إلزامدد  بسددبب اددرك   جيددب  ليددل ذلددك إذا كددان يف مملددرض الوجددوع يف خمال   
: ) مدن أراد الت دارة  ليتصقدل يف د ندل      ( ليدل السدسم  )ل ويف املرون  ن الودادق  التمللم

يف د نددل ثددم ااددر اددور  يف  لدديمللم بددذلك مددا حيددل لددل نددا حيددرم  ليددل ل ومددن    تصقددل     
 ( .الشبها 

( : إذا شدك يف صدحة اململاملدة و سداد ا بسدب اجلهدل مكمهدا           636 ) مسألة 
جيز لدل ارايدب ،ثدار أنط مدن الودحة والصسداد ل  دس جيدوز لدل التودرف  يمدا أخدذه مدن              

ل لم أو االحتيا  ولو بالودلح وهدوه  صاحبل وال  يما د ملل إليل ل بل  تملا  ليل اما التمل
ذ منل حته  له اقد ر  سداد اململاملدة جداز    نملم إذا أحرز رضاه بالتورف يف املال املأخو

 لل ذلك.
( : جيب  له املكلف التكسب لتحويل نصقة من اب نصقتل  ليدل   637) مسألة  

كالزوجدددة واألوالد إذا    كدددن واجددددًا هلدددا ل و سدددتحب ذلدددك لُسمدددور املسدددتحبة ل   
 كالتوسملة  له المليال ل وإ انة الصقراء.

ة د  يمدا ذكدره الصقهداء رضدوان اهلل  لديهم د        ( :  ستحب يف الت دار  631) مسألة  
 ( التسو ة با املبتا ا يف الثمن ااّل ملرجطح كالصقر.1)  أمور منها:

 ( التسا ل يف الثمن اال اذا كان يف مملرض ال نب.2) 
 ( الد ف راجحًا والقبض ناجوًا.3) 
 ( االجالة  ند االستقالة.4) 
 هاء جدس اهلل أسرار م د أمور منها:و كره يف اململامس  د  له ما ذكره الصق 
 ( مدح البائف سلملتل وذم املشرتن هلا.1) 
 ( الدخول يف سوم املسلم.2) 
 ( الربح  له املؤمن زائدًا  له مقدار احلاجة.3) 
 ( احللف يف اململاملة إذا كان صادجًا وإاّل حرم.4) 
 ( البيف يف موضف  سترت  يل المليب.5) 
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 ) اململامس  احملرمة ( 
 ( : اململامس  احملرمة د وضملًا أو اكليصًا د كثرية: منها ما  ل : 639) مسألة  
( بيف املسكر املا ف والكلب غري الويود وا نز ر ل وكدذا امليتدة الن سدة د  لده      1) 

لزومًا د ل وجيوز بيف غري  ذه األربملة من األ يان الن سدة إذا كاندت لدل منصملدة       األحو 
 استحبابًا اركل. األحو الدم للتزر ق ل وان كان اللة كالملذرة للتسميد و

 ( بيف املال امل ووا.2) 
لزومدًا د ل كالسدباع إذا   اكدن هلدا منصملدة        األحدو  ( بيف ما ال مالية لل د  لده   3) 

 اللة مملتد بها.
 ( بيف ما انحور منصملتل املتملار ة يف احلرام كجال  القمار واللهو احملرم.4) 
 ة.( اململاملة الربو 5) 
( اململاملة املشتملة  له ال ش ل و و  له أنواع منها: مزو املبيف املرغوا  يدل  6) 

ب ريه نا خيصه من دون إ سم كمزو الد ن بالشحم ل ومنها: إةهدار الودصة اجليددة يف    
املبيف مف أنها مصقودة واجملًا كدرش املداء  لده بملدض ا  دروا  ليتدو م أنهدا جد ددة ل         

ن غش مسلمًا أو ضره أو ماكره ( ويف ،خر: ) مدن غدش أخداه    ويف النبون: ) ليا منا م
 املسلم نزع اهلل بركة رزجل ل وسد  ليل ممليشتل ل ووكلل اىل نصسل ( .

( : ال بددأس ببيددف املتددن ا القابددل للددتطهري كددالصراش ل وكددذا غددري     641) مسددألة 
ل حتده مدف   القابل لل مف  دم اوجف منا ملل املتملار ة السائ ة  له الطهدارة كدالنص  ل بد   

 اوجصها  ليها د كالدبا والملسل د إذا كانت لل منصملة اللة مملتد بها.
( : جيب  له البدائف إ دسم املشدرتن بن اسدة املتدن ا إذا كدان مدف         641) مسألة  

 دم اال سم يف مملرض خمالصة اكليف إلزام  حترمي  د كاستملمالل يف األكدل والشدرا د    
يف الوضوء وال سل وإايان الصر  ة بهما د بشدر     أو وجوب  د كاستملمال املاء املتن ا 

 احتمال اأثري اال سم يف حقل ل بان   حيرز كونل غري ُمبال بالد ن مثًس.
( : ال جيددوز بيددف حلددم احليددوان املددذبوح  لدده وجددل غددري شددر          642) مسددألة  

 وكذلك جلده وسائر أجزائل اليت حتّلها احلياة  انل يف حكم امليتة.
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( : جيوز بيف اجللود واللحوم والشدحوم ومشدتقااها إذا احتمدل ان     643) مسألة  
اكددون مددأخوذة مددن احليددوان املددذكه د وان   جيددز االكددل منهددا مددا   حيددرز ذلددك د            

لزومددًا مددف  دددم إحددراز اددذكيتها ا ددسم املشددرتن باحلددال  يمددا إذا احتمددل        األحددو و
 اال سم يف حقل.استخدامل هلا  يما  شرت   يل التذكية مف احتمال اأثري 

 وحترز اذكية اللحم وهوه  يما إذا وجد   ليل احدجمل االمار  التالية. 
د  د املسلم مف اجرتانها مبدا  قت د  اودر ل  يدل اودر ًا  ناسدب التذكيدة كملدرض           1 

 اللحم لألكل وا داد اجللد للبا والصرش.
 د سوق املسلما سواء أكان  يها بيد املسلم أم نهول احلال. 2 
د الونف يف بسد االسسم ل كاللحوم اململلبة واملونو ا  اجللد دة مدن االحذ دة     3 

 وغري ا.
( : ما  سدتورد مدن الدبسد غدري االسدسمية وسدائر مدا  ؤخدذ مدن  دد            644) مسألة  

الكا ر من حلم وشحم وجلد جيوز بيملل اذا احتمدل كوندل مدأخوذًا مدن احليدوان املدذكه       
سبق د ولكن ال جيوز األكل منل ما   حيدرز اذكيتدل ولدو     مف ا سم املشرتن باحلال د كما  

من جهة المللم بكونل مسبوجًا باحدجمل األمارا  الثس  املتقدمدة ل وال جيددن يف احلكدم    
بتذكيتل اخبار ذن اليد الكا ر بكونل مذكه ل و كذا احلدال  يمدا  ؤخدذ مدن  دد املسدلم       

 اذكيتل. إذا  لم انل جد أخذه من  د الكا ر من غري استملسم  ن
( : بيف املال امل ووا باطل ل وجيب  له البدائف ردط مدا أخدذه مدن      645) مسألة  

 الثمن اىل املشرتن.
( : إذا    كدن مدن جودد املشدرتن إ طداء الدثمن للبدائف ل أو جودد          646) مسألة  

 دمددل    بطددل البيددف إذا كددان جاصدددًا للمملاملددة جدددًا ل و لزمددل ا طدداؤه بملددد الشددراء ل  
 ذا جود أن  ملط  الثمن الكل  من احلرام.وكذلك إ

( : حيددرم بيددف ،ال  اللددهو احملددرم مثددل الملددود والطنبددور واملزمددار       647) مسددألة  
لزومًا االجتناا  ن بيف املدزامري الديت اودنف للملدب اأَلطصدال ل وأمدا ايفال         األحو و

ا الودنا ية  املشرتكة اليت استململ يف احلرام اارة ويف احلسل ُأخرجمل وال اناسب صوراه
الدديت بهددا جددوام ماليتهددا  نددد الملددرف ان اسددتخدم يف احلددرام خاصددة كددالراد و واملسدد ل 
 والصيددد و والتلصز ددون  ددس بددأس ببيملهددا وشددرائها كمددا ال بددأس باجتنائهددا واسددتملماهلا يف  
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منا ملها احمللّلة ل نملم ال جيوز اجتناؤ ا ملدن ال  دأمن مدن اجندرار نصسدل أو بملدض أ لدل اىل        
 يف احلرام.استخدامها 

( : حيدرم بيدف الملندب والتمدر إذا جودد ببيملهمدا صدنف املسدكر ل وال          641) مسألة  
 بأس بل مف  دم القود وان  لم البائف ان املشرتن  ور هما  يل.

د اوو ر ذوا  األرواح مدن انسدان وغدريه      األحو ( : حيرم د  له   649) مسألة  
الشمف والصلزا  ل وامدا غدري ادسدم  دس     ان كان نسمًا كالتماثيل اململمولة من احل ر و

 بأس بل ل كما ال بأس باجتناء الوور ادسمة وبيملها وشرائها وان كان  كره ذلك.
( : ال  وددح شددراء املددأخوذ بالقمددار ل أو السددرجة ل أو اململددامس       651) مسددألة  

 الباطلة ل وان اسّلمل املشرتن وجب  ليل ان  ردطه اىل مالكل.
: ال  وح بيدف أوراق اليانوديب وشدراؤ ا ل كمدا ال جيدوز إ طداء        ( 651) مسألة  

املال  ند أخذ ا بقود البدليدة  دن الصائددة احملتملدة ل وامدا إذا كدان اال طداء ناندًا  دس          
بأس بل ل كما إذا كان بقود اال انة  لده مشدروع خدرين ل كبنداء مدرسدة أو جسدر أو       

ملدال اململطده ِلَمدن اصدابت القر دة      هو ذلدك ل و لده كدل اقدد ر ال جيدوز التودرف يف ا      
بامسل من دون اذن احلاكم الشدر   اذا كدان املتوددن هلدا شدركة حكوميدة يف الددول        
االسسمية ل واما اذا كان شركة ا لية  دس بدأس بالتودرف يف املدال امُلملطده مدا    مللدم        

 باشتمالل  له احلرام.
لكددن  ثبددت ا يددار   ( : ال ددش وان حددرم ال اصسددد اململاملددة بددل ل      652) مسددألة  

للم شوش بملدد االطدسع ل إاّل يف إةهدار الشد ء  لده خدسف جنسدل كبيدف املطلد  مبداء           
الذ ب أو الص ة  له أنل منهما ل  انل  بطل  يل البيف وحيرم الدثمن  لده البدائف ل  دذا     
اذا وجملت اململاملة  له شدخص مدا  يدل ال دش. وامدا إذا وجملدت  لده الكلد  يف الذمدة          

 حلة الو اء  للم شوش ان  طلب ابد لل بصرد ،خر ال غش  يل.وحول ال ش  ه مر
( : حيرم بيدف املكيدل واملدوزون بداكثر مندل كدأن  بيدف كيلدوغرام مدن           653) مسألة  

احلنطددة بكيلددو غددراما منهددا ل و ملددم  ددذا احلكددم مددا إذا كددان أحددد الملوضددا صددحيحًا  
اندت جيمتهمدا خمتلصدة ألمدر     وايفخر ممليبًا ل أو كدان احدد ما جيددًا وايفخدر رد ئدًا ل أو ك     

 ،خر ل  لو أ طه الذ ب املووغ وأخذ اكثر منل من غري املووغ  هو ربًا وحرام.
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( : ال  ملترب يف الز ادة أن  كون الزائدد مدن جدنا الملوضدا ل  دإذا       654) مسألة  
باع كيلو غرام من احلنطة بكيلو غرام منها ودر م  هو أ  ًا ربًا وحدرام ل بدل لدو كدان     

من األ مال د كأن شر  أحد املتبا ملا  له ايفخر أن  ململ لل  مًس د  هو أ  دًا    الزائد 
ربًا وحرام ل وكذلك إذا كاندت الز دادة حكميدة كدأن بداع كيلدو غدرام مدن احلنطدة نقددًا           

 بكيلو غرام منها نسيئة.
( : ال بدأس بالز دادة يف أحدد الطدر ا إذا أضديف اىل االخدر شد ء         655) مسألة  

لوغرام من احلنطة مف مندد ل بكيلدو غدراما مدن احلنطدة؛ بشدر  ان اكدون        كأن  بيف كي
اململاملة نقد ل و قود املتبا ملان كون املند ل بازاء املقدار الزائد مدن احلنطدة وكدذلك ال    
بأس بالز ادة إذا كانت اإلضا ة يف الطر ا كأن باع كيلو غدرام مدن احلنطدة مدف مندد ل      

لة نقدًا ونسيئة إذا جودا كون املند ل يف كدل طدرف   بكيلو غراما ومند ل واوح اململام
بددازاء احلنطددة يف الطددرف ايفخددر ل وكددذا اوددح نقدددًا إذا جودددا كددون املنددد ل يف طددرف   

 الناجص بازاء املند ل والكيلو غرام الزائد من احلنطة يف الطرف ايفخر.
يملددل ( : جيددوز يف مددا  بدداع باملسدداحة أو الملددد ل كاألجمشددة والكتددب ب 656) مسددألة  

لزومدًا   األحو باكثر منل نقدًا ونسيئة مف اختس هما جنسًا ل واما مف االحتاد يف اجلنا  
 ارك بيملل باألكثر كأن  بيف مرتًا من احلر ر مبرت ن منل اىل شهر واحد.

( : األوراق النقد ة مبا أنهدا مدن اململددود جيدوز بيدف بمل دها بدبملض         657) مسألة  
نقددًا ونسديئة ل  ي دوز بيدف  سدة دندانري كو تيدة بملشدرة         متصاضًس مف اختس همدا جنسدًا   

دنانري  راجية مطلقًا ل واما مف االحتاد يف اجلنا  ي وز التصاضل يف البيف بها نقددًا وامدا   
لزومًا اركل ل وال بدأس بتنز دل الودكوك نقددًا مبملنده ان املبلده املدذكور         األحو نسيئة  

خوددمها يف املوددارف وغري ددا بددأن  بيملددل  يهددا إذا كددان الشددخص مددد نًا بددل واجملددًا جدداز 
 الدائن بأجل منل حااًل و كون الثمن نقدًا.

( : ما  باع يف غالب البلدان بالكيل أو الوزن جيوز بيملل نقدًا بداكثر   651) مسألة  
نل يف البلد الذن  باع  يل بالملد ل وما خيتلف حالدل يف الدبسد مدن غدري غلبدة  حكمدل يف       م

كل بلد  تبف ما املارف  يل ل  س جيوز بيملدل بالز دادة يف بلدد  بداع  يدل بالكيدل والدوزن ل        
وجوبدًا   األحو وجيوز نقدًا  يما  باع  يل بالملدط ل واما إذا اختلف حالدل يف بلدد واحدد  د    

 بالتصاضل.  دم بيملل  يل
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( : إذا كان الملوضان من املكيدل أو املدوزون و   كوندا مدن جدنا       659) مسألة  
لزومدًا اركدل    األحو واحد جاز أخذ الز ادة ان كانت اململاملة نقد ة ل واما يف النسيئة  

 كأن  بيف كيلو غرام من اأُلرز بكيلو غراما من احلنطة اىل شهر واحد.
( اندل ال جيدوز التصاضدل    وان اهلل  ليهما الصقهاء )رض( : املشهور ب 661) مسألة  

با الملوضا املأخوذ ن من أصل واحدد ل  دس جيدوز بيدف كيلدو غدرام مدن الُزبدد بكيلدو          
غراما من اجلنب ل ولكن إطسق  ذا احلكم مب   له االحتيا  اللزومد  ل وال جيدوز   

 التصاضل يف بيف الرطب من  اكهة باجلاف منها.
( : املترب احلنطة والشملري من جنا واحد يف بداا الربدا ل  دس جيدوز      661ألة ) مس        

بيف كيلو غرام من أحد ما بكيلو غدراما مدن ايفخدر ل وكدذا ال جيدوز بيدف كيلدو غدرام         
 من الشملري نقدًا بكيلو غرام من احلنطة نسيئة.

لكدل   ( : ال ربا با الوالد والولد وال بدا الرجدل وزوجتدل  ي دوز     662) مسألة  
منهما أخذ الز ادة من االخدر ل وكدذا ال ربدا بدا املسدلم والكدا ر غدري الدذم  اذا أخدذ          

 املسلم الز ادة.

   املتبا ملا (و) شر
 ( :  شرت  يف املتبا ملا ستة أمور: 663) مسألة  
 ( البلوغ.1) 
 ( الملقل.2) 
 ( الرشد.3) 
 ( القود.4) 
 ( االختيار.5) 
ملاملدة الودك وادندون والسدصيل واهلدازل واملكدره       ( ملك الملقد ل  دس اودح م  6) 

 .إن شاء اهلل والص ول  ل  له اصويل يف بملض ذلك  أا  يف املسائل االاية
( : ال جيوز استقسل غري الباله يف اململاملة  لده أموالدل وإن أذن لدل     664) مسألة  

ململاملتهدا  اندل    الول  ل اال يف األشياء اليسرية اليت جدر  الملدادة بتوددن الودك املميدز     
 اوح مملاملتل  يها ل وإذا كانت اململاملة من الول  وكان املميز وكيًس  نل يف نرد إنشداء 
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الوي ة جاز  ل وكذا اوز مملاملتل مبال ال دري بأذندل وان    كدن بدأذن الدول  كمدا ال       
 مانف من وساطة الوك يف إ وال الثمن أو املبيف اىل البائف أو املشرتن.

( : إذا اشرتجمل من غري الباله شيئًا من أموالل د يف غدري املدورد الدذن      665) مسألة  
اودح مملاملتدل  يدل د وجدب رد مدا اشدرتاه اىل وليدل ل وال جيدوز رده اىل الطصدل نصسدل ل            
وإذا اشرتجمل منل مااًل ل ريه من دون اجازة املالك وجب رده اليل أو اسرتضداؤه  دان     

وجوبدًا أن  كدون ذلدك بداذن      األحدو   ندل ل و   تمكن من مملر دة املالدك اوددق باملدال    
 احلاكم الشر  .

( : لو اكره أحد املتملداملا  لده اململاملدة ل ثدم رضد  بهدا صدحت ل        666) مسألة 
 وال حاجة إىل إ ادة الوي ة.

( : اذا بدداع مددال ال ددري   ددواًل ان مددن دون إذنددل ل ثددم اجددازه بملددد  667) مسددألة  
 ذلك صح من حا الملقد.

( : جيوز لكدل مدن االا واجلدد مدن طدرف االا ان  بيدف مدال غدري          661)مسألة  
البدداله ومددن بلدده ننونددًا أو سددصيهًا او  شددرتن بددامواهلم اذا    كددن  يددل مصسدددة هلددم ل   
وجيوز ذلك أ  ًا لوص ط االا واجلد ولكن  ليل ان  را   مولحتهم وال  كصد   ددم   

ل يف ذلددك د وللملدددل مددن     املصسدددة ل ومددف  قددد اجلميددف جيددوز للم تهددد الملددادل ووكيلدد   
املؤمنا  ند  دم التمكن من الوصول إليهما د ان  بيف امدوال  دؤالء ومدال ال ائدب او      

اسدتحبابًا االجتودار    األحدو   شرتن بامواهلم اذا اجت ت مولحتهم ذلدك ل وان كدان   
  له ما اذا كان يف اركل ال رر والصساد.

ازه املالدك صدح ل وكدان املدال     ( : إذا بيف املدال امل ودوا ل ثدم أجد     669) مسألة  
ومنا ملل من حا اململاملدة للمشدرتن والملدوض ومنا ملدل للمالدك األصديل ل وال  درق يف        

 ذلك با أن  بيملل ال اصب لنصسل أو للمالك.
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 ) شرائ  الملوضا ( 
 ( :  شرت  يف الملوضا  سة أمور: 671) مسألة  
ند البيدف مدن الدوزن أو الكيدل     ( المللم مبقدار كل منهما مبا  تملارف اقد ره بل  1) 

 أو الملدط أو املساحة.
( القدرة  له إجباضل ل وإاّل بطل البيف د إاّل ان   م إليل ما  تمكن من اسليمل   2) 

د و كص  متكن مدن انتقدل اليدل الملدوض مدن االسدتيسء  ليدل ل  دإذا بداع الدابدة الشداردة            
 وكان املشرتن جادرًا  له أخذ ا صح البيف.

 نسل وخووصياال اليت  تلف بها القيم.( مملر ة ج3) 
ل وال داب   قت د  بقداء متمللقدل يف ملكيدة مالكدل     ( ان ال  تمللق بدل ألحدٍد حدق     4) 

 و  احلق بانتقالل اىل غريه ل وذلك كحدق الر اندة ل  دس  ودح بيدف الملدا املر وندة اال        
 مبوا قة املراهن أو مف  ك الر ن.

ت يف الذمة ل  س اوح بيف املندا ف ل  لدو   ( ان  كون املبيف من األ يان وان كان5) 
 باع منصملة الدار سنة    وح ل نملم ال بأس جبملل املنصملة مثنًا.

( : ما  باع يف بلد بالوزن أو الكيل ال  ودح بيملدل يف ذلدك البلدد اال      671) مسألة  
 بالوزن أو الكيل ل وجيوز بيملل باملشا دة يف البلد الذن  باع  يل باملشا دة.

( : ما  باع بدالوزن جيدوز بيملدل بالكيدل ل إذا كدان الكيدل طر قدًا اىل         672ة ) مسأل 
الوزن ل وذلك كأن جيملل مكيدال حيدون كيلدو غدرام مدن احلنطدة ل  تبداع احلنطدة بدذلك          

 املكيال.
( : إذا بطلدت اململاملدة لصقددانها شديئًا مدن الشدرو  املتقدمدة د  ددا           673) مسألة  

من املتبا ملا بتورف ايفخر يف مالل مدن الملوضدا   الشر  الرابف د ومف ذلك رض  كل  
 جاز لل التورف  يل.

( : جيوز بيف الوجف إذا خرا ميث سق   ن االنتصاع بدل يف جهدة    674) مسألة  
الوجددف ل أو صدداال ذا منصملددة  سددرية ملحقددة باململدددوم وذلددك كاحلوددري املوجددوف  لدده     

ة مملتد بها  انل جيوز  ندئدذ بيملدل   املس د إذا خلق ومتزق ميث ال ميكن االنتصاع بل منصمل
للمتدول  ومددن مكمددل ل ومثدل ذلددك مددا اذا طدرأ  لدده الوجددف مدا  سددتوجب ان  ددؤدن     
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بقاؤه اىل ا راا املسق  للمنصملة اململتد بهدا ولكدن الدسزم حينئدذ ادأخري البيدف اىل ،خدر        
لزومدًا يف كدل ذلدك ان  شدرتجمل بدثمن الوجدف ملدك         األحدو  أزمنة امكان االنتصاع بل. و

لزومدًا ان  كدون الوجدف اجلد دد مملنوندًا       األحدو   وجف  له نهج الوجف االول ل بل و
 بملنوان الوجف االول مف االمكان.

( : لو وجف ا سف با املوجوف  ليهم  له وجل  رن بتلدف املدال    675) مسألة  
أوالددنصا إذا بقدد  الوجددف  لدده حالددل ل  صدد  جددواز بيملددل وصددر ل  يمددا  ددو أجددرا اىل    

 جف إشكال  س  رتك مرا اة مقت   االحتيا   يل.مقوود الوا
( : لو شر  الواجف بيف الوجف إذا اجت ت املودلحة كقلدة املنصملدة     676) مسألة  

 أو وجوع ا سف با املوجوف  ليهم وهو ذلك جاز بيملل.
( : جيوز بيف الملا املستأجرة من املستأجر وغريه ل وإذا كان البيدف   677) مسألة  

أجر    كن لدل انتدزاع الملدا مدن املسدتأجر ل ولكدن  ثبدت لدل ا يدار إذا كدان           ل ري املست
 جا ًس باحلال ل وكذا احلال لو  لم باالجيار لكنل ا تقد جور مدال  رهر خس ل.

 )  قد البيف (
( : ال اشدرت  الملربيدة يف صدي ة البيدف ل بدل جيدوز إنشداؤه بأ دة ل دة           671) مسألة  

  طاء بقوده من دون صي ة أصًس.كانت ل بل  وح باألخذ واإل

 ) بيف الثمار (
( :  وددح بيددف الصواكددل والثمددار جبددل االجتطدداف مددن االشدد ار إذا    679) مسددألة  

استبان حاهلا وأنط بها ، دة أم ال ميدث أمكدن املديا مقددار ا بدا ر  ل وجيدوز بيملهدا         
 بملد ةهور ا وان كان جبل ان  ستبا حاهلا يف الوور التالية:

  كون املبيف مثر  اما  ما زاد. د ان 1 
د أن  كون املبيف نصا ما  و خارو منها  ملًس د بشدر  ان اكدون لدل ماليدة مملتدد         2 

 بها د وان    شرت   له املشرتن ان  قتطصها يف احلال.
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وجوبدًا يف ال دميمة    األحو د ان   م اليها بملض نبااا  األرض أو غريه ل و  3 
ه رأس مال املشرتن إن    رو الثمرة ل وأمدا يف غدري   ان اكون ميث  تحصظ مملها  ل

  ذه الوور الثس    واز البيف ال اشكال:  س رتك مرا اة مقت ه االحتيا   يل.
واما بيملها جبل ةهور ا  س جيوز إذا كان لملاٍم واحد وب ري ضميمة ل وال بأس بدل   

 إذا كان مف ال ميمة أو لملاما  ما زاد.
جيوز بيف التمر  له النخل ل و لزم ان ال جيملل  وضل مترًا مدن  ( :  611) مسألة  

ذلددك النخددل أو غددريه ل اال أن  كددون لشددخص خنلددة يف دار شددخص ،خددر  شددق دخولددل 
اليها ل  انل جيوز  ما مقدار متر ا وبيملل من صاحب الدار بذلك املقدار مدن التمدر ل   

 ثمر غريه.وال جيوز بيف مثر غري النخل بثمره أ  ًا وجيوز بيملل ب
( : جيددوز بيددف ا يددار والباذجنددان وهو مددا مددن ا  ددروا  الدديت     611) مسددألة  

التق  وّاز كل سنة مرا   د دة  يما لو ةهر  و ا  دد اللقطدا  يف اثنداء السدنة ل    
 وجوبًا. األحو وال جيوز بيملها جبل ةهور ا  له 

غدريه ل كمدا ال جيدوز     ( : ال جيوز بيف سنبل احلنطة باحلنطة ولو مدن  612) مسألة  
اسددتحبابًا  دددم بيددف سددنبل  األحددو بيددف سددنبل غددري احلنطددة مددن احلبددوا مددبط منددل ل و

 الشملري بالشملري من غريه.

 ) النقد والنسيئة (
( : جيوز لكل من املتبا ملا يف اململاملة النقد ة مطالبة ايفخر اسدليم   613) مسألة  

الواجدب يف املنقدول وغدريه  دو التخليدة       وض مالل بملدد اململاملدة يف احلدال ل والتسدليم     
بر ف  ده  نل ور ف املنا يا  ميث  تمكن من التورف  يدل ل وخيتلدف صددجها مسدب     

 اختسف املوارد واملقاما .
( :  ملتددرب يف النسدديئة ضددب  األجددل ميددث ال  تطددرق إليددل احتمددال    614) مسددألة  

  وح. الز ادة والنقوان ل  لو جملل األجل وجت احلواد مثًس  
( : ال جيوز مطالبة الثمن من املشرتن يف النسيئة جبل األجدل ل نملدم    615) مسألة  

 لو ما  وارك مااًل  للبا ف مطالبتل من ورثتل جبل األجل.
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( : جيوز مطالبة الثمن من املشرتن يف النسيئة بملد انق اء األجدل ل   616) مسألة  
أو  س  البيف وارجاع شخص املبيدف إذا   ولو    تمكن املشرتن من أدائل  للبائف إمهالل

 كان موجودًا ل وان كان االصًا استقر يف ذمة املشرتن بدلل من املثل أو القيمة.
( : اذا  يطن  ند املقاولة لب ا تل مثنًا نقدًا و،خر مدؤجًس بأز دد مندل     617) مسألة  

بداكثر مندل مدؤجًس     ابتا ها املشرتن باحد ما اململا صحط ل وامدا لدو با هدا بدثمن نقددًا و     
باجياا واحد د بأن جال مثًس بملتك  ذا الكتاا بملشرة نقدا وبملشر ن مدؤجًس اىل شدهر    
د وجبل املشرتن  يحتمل صدحة البيدف بأجدلط الثمدنا مدؤجًس ولكدن املشدهور بدا الصقهداء          

 ( بطسنل  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا   يل.وان اهلل  ليهم)رض
باع شيئًا نسديئة وبملدد م د  مددة مدن األجدل اراضديا  لده         ( : إذا  611) مسألة  

 انقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدًا  س بأس بل.

 ) بيف السلف (
( : بيددف السددلف  ددو ) ابتيدداع كلدد  مؤجددل بددثمن حددال (  كددا      619) مسددألة  

النسيئة ل  لو جال املشرتن للبائف : ) ا طيك  ذا الثمن  له ان اسلم  املتاع بملد سدتة  
ر ( وجال البائف : ) جبلت ( ل أو ان البائف جبض الثمن من املشدرتن وجدال: ) بملتدك    اشه

 متاع كذا ل  له ان اسلمل لك بملد ستة أشهر (  هذه اململاملة صحيحة.
( : ال جيوز بيف الذ ب أو الص دة سدلصًا بالدذ ب أو الص دة وجيدوز       691) مسألة  

ًا بالدذ ب أو الص دة أو مبتداع    ددد ة سلصر الدذ ب والص د  دددددددد ب ري ما ل كما جيدوز بيدف غي  
ان  األوىل األحدو  ،خر د  له اصويل  أا  يف ااَلمر السابف من شرائ  بيدف السدلف د و     

 جيملل بدل املبيف يف السلف من النقود.

 ) شرائ  بيف السلف ( 
 ( :  ملترب يف بيف السلف سبملة أمور: 691) مسألة  
  املوجبددة الخددتسف القيمددة وال ( أن  كددون املبيددف م ددبوطًا مددن حيددث الوددصا1) 

 لزم االستقوداء والتددجيق ل بدل  كصد  ال دب   ر دًا ل وال  ودح  يمدا ال ميكدن ضدب            
 اوصا ل نا ال اراصف اجلهالة  يل إاّل باملشا دة.
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( جبض متدام الدثمن جبدل ا درتاق املتبدا ملا ل ولدو كدان البدائف مدد ونًا للمشدرتن           2) 
و حلط جبل ا رتاجهما وجملل ذلك مثنًا كصه ل ولو جدبض  مبقدار الثمن وكان الد ن حااًل أ

البائف بملض الثمن صح البيدف بالنسدبة اىل املقددار املقبدوض  قد  ل وثبدت ا يدار لدل يف         
  س  أصل البيف.

 ( امليا زمان اسليم املبيف م بوطًا ل  س  وح جمللل وجت احلواد مثًس.3) 
ل األجل سواء كان ندادر الوجدود   ( ان  تمكن البائف من اسليم املبيف  ند حلو4) 
 أم ال.
لزومدًا ل إذا    كدن املديطن     األحدو  ( امليا مكان اسليم املبيف م دبوطًا  لده   5) 

  ند ما ولو النوراف وهوه.
( امليا وزن املبيف أو كيلل أو  دده ل واملتداع الدذن  بداع باملشدا دة جيدوز بيملدل       6) 

ده غدري مملتنده بدل  ندد الملقدسء كدبملض       سلصًا ل ولكن  لزم أن  كدون التصداو  بدا أ درا    
 أجسام اجلوز والبيض.

( أن ال  لزم منل الربا ل  اذا كان املبيف سلصًا من املكيدل أو املدوزون   جيدز ان    7) 
ل لزومدا  األحو ملكيل واملوزون  له جيملل مثنل من جنسل ل بل وال من غري جنسل من ا

 مثنل من جنسل بز ادة  ينية.وجوبًا ان ال جيملل  األحو وإذا كان من اململدود  

 ) أحكام بيف السلف (
( : ال جيوز بيف ما اشرتاه سلصًا من غري البائف جبل انق اء األجدل ل   692) مسألة  

وجيوز بملد انق ائل ولو    قب ل ل نملم ال جيوز بيف احلنطة والشملري وغري مدا ندا  بداع    
يملل مبقددار مثندل الدذن اشدرتاه بدل أو      بالكيل أو الوزن د  دا الثمار د جبل القبض اال ان  ب  

 بوضيملة منل.
( : لو سلم البائف املبيف  له طبق ما جرر بينل وبا املشدرتن يف بيدف    693) مسألة  

السلف بملد حلول األجل وجب  له املشرتن جبولدل ل ومندل مدا إذا كدان واجددًا لودصة       
    شرت  وجود ا أو انتصاؤ ا  يل.

املبيف جبل األجل ل أو  اجدًا للودصة الديت اشدرتطها       ( : إذا سّلمل 694) مسألة  
 جيب القبول ل وكذا إذا ا طاه زائدًا  له املقدار املقرر بينهما.
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( : إذا جبل املشرتن اسلم املبيدف جبدل حلدول األجدل ل أو رضد  مبدا        695) مسألة  
 .د ملل اليل البائف وان    طابق املقرر بينهما د كمًا أو كيصًا د جاز ذلك

( : إذا    وجددد املبيددف سددلصًا يف الزمددان الددذن جيددب اسددليمل  يددل     696) مسددألة  
 للمشددرتن أن  وددرب اىل أن  ددتمكن منددل ل أو  صسدد  البيددف و سددرتجف الملددوض أو بدلددل  
وكدذا اذا َدَ دَف الدبملض و  دز  ددن البداج  ل وال جيدوز لدل أن  بيملددل مدن البدائف أكثدر نددا           

 لزومًا. األحو اشرتاه بل  له 
 ( : إذا باع متا ًا يف الذمة مؤجس اىل مدة بثمن مؤجل بطل البيف. 697مسألة  ) 

 ) بيف الذ ب والص ة ( 
( : ال جيددوز بيددف الددذ ب بالددذ ب والص ددة بالص ددة مددف الز ددادة ل   691) مسددألة  

 سواء يف ذلك املسكوك وغريه.
تدددرب ( : ال بدددأس ببيدددف الدددذ ب بالص دددة وبدددالملكا نقددددًا ل وال  مل 699) مسدددألة  

 اساو هما يف الوزن ل وأما بيف أحد ما باالخر نسيئة  س جيوز مطلقًا.
( :  شددرت  يف بيددف الددذ ب أو الص ددة بالددذ ب أو الص ددة اقددابض    711) مسددألة  

الملوضا جبل اال رتاق وإاّل بطل البيف ل ولدو جدبض البدائف متدام الدثمن وجدبض املشدرتن        
نسددبة اىل ذلددك الددبملض و بطددل البيددف  بملددض املبيددف أو بددالملكا وا رتجددا صددح البيددف بال  

 بالنسبة اىل الباج  ل و ثبت ا يار يف أصل البيف ملن    تسلم التمام.
( : ال جيددوز أن  شددرتن مددن الوددائه أو غددريه خامتددًا أو غددريه مددن        711) مسددألة  

املووغا  الذ بيدة أو الص دية جبنِسدِل مدف ز دادة مبسحردة ُاجدرة الودياغة ل بدل امدا ان           
ري جنسل أو باجل من مقداره من جنسدل مدف ال دميمة  لده مدا اقددم يف كيصيدة         شرت ل ب 

 التخلص من الربا.
( : اذا كان لل درا م يف ذمة غريه  قدال لدل حوِّهلدا دندانري يف ذمتدك       712) مسألة  

 قبل املد ون صحط ذلك وحتوَّل ما يف الذمة اىل دندانري ل و كدذا احلكدم يف غري مدا مدن      
 ذا كانت يف الذمة  ي وز حتو لها من جنا إىل ،خر بس جبض.الملمس  النقد ة ا
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 ) ا يارا  ( 
وللمتبا ملا ا يار يف أحد  شدر   (ملك  س  الملقد  و )( : ا يار  713) مسألة  

 موردًا:
( جبل ان  تصرق املتملاجدان ل  لكل منهما  سد  البيدف جبدل التصدرق ل ولدو  ارجدا       1) 

هلمدا حتده  صرتجدا ل و سدمه  دذا ا يدار بدد )خيدار          نلا البيف مودطحبا بقد  ا يدار   
 ادلا(.

( ان  كون أحد املتبا ملا م بونًا د بان  كون ما انتقدل اليدل اجدل جيمدة ندا انتقدل        2) 
 نل مبقدار ال  تسامح بل  ند غالب الناس د  للم بون حق الصس  بشر  وجود الصدرق   

ا  ثبدو  ا يدار لدُل ادل إشدكال      حا الصس  أ  ًا وأمطا مف زوال الصرق اىل ذلدك احلد  
 س  درتك مرا داة مقت ده االحتيدا  يف ذلدك ل و دذا ا يدار  سدمه بدد ) خيدار ال دنب (            
وجيددرن يف غددري البيددف مددن اململددامس  الدديت ال ابددت   لدده اغتصددار الز ددادة والنقيوددة         
كاالجددارة وغري ددا ل وثبواددل امنددا  ددو مبنددا  الشددر  االراكددازن يف الملددرف الملددام ل  لددو  

رض مدثًس كدون املراكدز يف  درف خدا  د يف بملدض أهداء اململدامس  أو مطلقدًا د  دو               د 
اشرتا  حق اسرتداد ما  ساون مقدار الز ادة و له اقدد ر  دمدل ثبدو  ا يدار  كدون      
 ذا املراكز ا ا   و املتبف يف مورده ل وجيدرن نردري  دذا الكدسم يف كدل خيدار مبنداه        

  له الشر  االراكازن.
ا يار يف اململاملة للطر ا أو ألحد ما أو ألجدنك اىل مددة ممليندة ل     ( اشرتا 3) 

 و سمطه بد ) خيار الشر  ( .
( ادليا أحد الطر ا باراءة مالل أحسن نا  و يف الواجف لريغب  يدل الطدرف   4) 

األخر أو  ز د رغبة  يل ل  انل  ثبدت ا يدار حينئدٍذ للطدرف االخدر ل و سدمه بدد ) خيدار         
 التدليا ( .

( ان  لتزم أحد الطر ا يف اململاملة ل بأن  أا  بململ أو بدأن  كدون مدا  د ملدل د      5) 
إن كان شخويًا د  له صصة خمووصدة ل وال  دأا  بدذلك الملمدل أو ال  كدون مدا د ملدل         

 بتلك الوصة ل  لآلخر حق الصس  و سمه بد ) خيار  لف الشر  ( .



 223  .......................احكام الت ارة ............................................

ملددن انتقددل اليددل اململيددب ل   ( أن  كددون أحددد الملوضددا ممليبددًا ل  يثبددت ا يددار     6) 
 و سمه بد ) خيار المليب ( .

( أن  رهددر ان بملددض املتدداع ل ددري البددائف ل وال جييددز مالكددل بيملددل ل  للمشددرتن     7) 
 حينئٍذ  س  البيف ل و سمه  ذا بد ) خيار ابملض الوصقة ( .

( أن  ملتقددد املشددرتن وجدددان الملددا الشخودددية ال ائبددة حددا البيددف لدددبملض        1) 
خبددار البدائف ل أو ا تمدادًا  لدده رؤ دة سدابقة د ثددم  نكشدف أنهدا غددري         الودصا  د إمدا ال    

 واجدة هلا ل  للمشرتن الصس  و سمه  ذا بد ) خيار الرؤ ة ( .
( أن  ؤخر املشدرتن الدثمن وال  سدلمل اىل ثسثدة ا دام ل وال  سدلم البدائف املتداع         9) 

 ف يف ادأخري اسدليم الدثمن    اىل املشرتن ل  للبائف حينئٍذ  س  البيدف ل  دذا إذا أمهلدل البدا    
مدن غددري املدديا مددة االمهددال صددرحيًا أو ضددمنًا مبقت ده الملددرف والملددادة ل واال  ددان      
ميهلل اصًس  لل حق  س  الملقد مب رد اأخري املشرتن يف اسليم الثمن ل وان أمهلدل مددة   
 مملينة أو اشرت  املشرتن  ليل ذلك د يف ضمن الملقد د    كن لدل الصسد  خسهلدا سدواء      

 كانت أجل من ثسثة أ ام أو أز د وجيوز لل بملد ا.
ومدن  ندا  مللدم أن يف املبيدف الشخود  إذا كدان ندا  تسدرطع اليدل الصسداد د كدبملض               

الصواكل د  االمهال  يدل اددود طبملدًا باجدل مدن ثسثدة ا دام مدن الزمدان الدذن ال  تملدرض             
 ) خيار التأخري ( . خسلل للصساد  يثبت للبائف ا يار مب   زمانل ل و سمه  ذا بد

( إذا كددان املبيددف حيوانددًا ل  للمشددرتن  سدد  البيددف اىل ثسثددة أ ددام ل وكددذلك      11) 
اىل ثسثدة أ دام ل و سدمه  دذا بدد      احلكم إذا كدان الدثمن حيواندًا ل  للبدائف حينئدٍذ ا يدار       

 خيار احليوان ( .)
ذن با دل ل  ( أن ال  تمكن البدائف مدن اسدليم املبيدف ل كمدا إذا شدرد الصدرس الد        11) 

  للمشرتن  س  اململاملة و سمه  ذا بد ) خيار املذر التسليم ( .
( : اذا    ددتمكن البددا ف مددن اسددليم املبيددف لتلصددل بج ددة مساو ددة او      714) مسددألة  

ارضية  سخيار للمشرتن بل البيف باطل مدن أصدلل و رجدف الدثمن إىل املشدرتن د ومثلدل        
ف  انل  نصس  البيف و رجف املبيدف اىل البدا ف د ويف    ما إذا الف الثمن جبل اسليمل اىل البا 

حكم التلف املذر الوصول اليل  ادة كما لو انصلت الطائر الوحش  أو وجف السمك يف 
 البحر أو سرق املال الذن ال  سمة لل وهو ذلك.
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( : ال بأس مبدا  سدمه بدد ) بيدف الشدر  ( ل و دو بيدف الددار د مدثًس د             715) مسألة  
ا الف د نار مبائيت د نار ل مف اشرتا  ا يار للبائف لدو أرجدف مثدل الدثمن يف     اليت جيمته

الوجت املقرر اىل املشرتن ل  ذا إذا كان املتبائملان جاصد ن للبيف والشراء حقيقدة ل واال  
    تحقق البيف بينهما.

( :  وح بيف الشر  وان  لم البائف برجدوع املبيدف اليدل ل حتده لدو       716) مسألة  
سلِّم الثمن يف وجتل اىل املشرتن ل لمللمل بدان املشدرتن  سدمح لدل يف ذلدك ل نملدم إذا          

   سلِّم الثمن يف وجتل ليا لل بملد ذلك أن  طالب املبيدف مدن املشدرتن ل أو مدن ورثتدل      
  له اقد ر موال.

( : لو اطلف املشرتن  له  يب يف املبيدف الشخود  ل كدأن اشدرتجمل      717) مسألة  
انل كان أ مه ل  لل الصس  إذا كان المليب ثابتًا جبل البيف ل ولو    دتمكن   حيوانًا  تبا

من االرجاع حلدو  ا يري  يل أو اودرف  يدل مبدا ميندف مدن الدرد ل  لدل ان  سدرتجف مدن          
الثمن بنسبة التصاو  با جيميت الوحيح واململيب ل مثًس: املتاع اململيب املشدرتجمل بأربملدة   

ًا مثانية دنانري ل وجيمة ممليبل ستة دنانري ل  املسرتجف من الدثمن  دنانري إذا كانت جيمتل سامل
 ربملل ل و و نسبة التصاو  با الستة والثمانية.

واذا كان املبيف كليًا  اطلف املشرتن  له  يب يف الصرد املد وع لل منل    كدن لدل    
  س  البيف أو املطالبة بالتصاو  بل لل املطالبة بصرد ،خر من املبيف.

( : لو اطلف البائف بملد البيف  له  يب يف الدثمن الشخود  سدابق     711مسألة )  
 له البيف  لل الصس  ل وارجا ل اىل املشرتن ل ولو   جيز لل الدرد للدت ري أو التودرف    
 يل املدانف مدن الدرد  لدل ان  أخدذ مدن املشدرتن التصداو  مدن جيمدة السدا  مدن الملدوض              

 ( .ة السابقةبيان املتقدم يف املسألوممليبل ) بال
واذا كان الثمن كليًا د كما  دو املتملدارف يف اململدامس  د  داطلف البدائف  لده  يدب           

يف الصرد املد وع منل    كن لل الصس  وال املطالبة بالتصداو  بدل  سدتحق املطالبدة بصدرد      
 ،خر من الثمن.

ر ( : لو طرأ  يب  له املبيدف بملدد الملقدد وجبدل التسدليم ثبدت ا يدا        719) مسألة  
للمشرتن إذا    كن طرو المليب بصمللل ل ولو طرأ  له الدثمن  يدب بملدد الملقدد وجبدل      
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اسددليمل ثبددت ا يددار للبددائف كددذلك ل واذا    ددتمكن مددن االرجدداع جدداز  املطالبددة         
 بالتصاو  با جيميت الوحيح واململيب.

( : الرددا ر ا تبددار الصور ددة الملر يددة يف خيددار المليددب مبملندده  دددم       711) مسددألة  
أخري  يل أز د نا  تملارف  ادة حسب اختسف املدوارد ل وال  ملتدرب يف نصدوذه ح دور     الت

 من  ليل ا يار.
( : ال جيدوز للمشدرتن  سد  البيدف بالمليدب وال املطالبدة بالتصداو  يف         711) مسألة  

 أربف صور:
 ( ان  مللم بالمليب  ند الشراء.1) 
 ( ان  رضه باململيب بملد البيف.2) 
 ل  ند البيف من جهة الصس  ومطالبتل بالتصاو .( ان ُ سق  حق3) 
( ان  تربأ البائف من المليب ل ولو ادربأ مدن  يدب خدا   رهدر  يدل  يدب ،خدر         4) 

  للمشرتن الصس  بل ل وإذا    تمكن من الرد أخذ التصاو   له ما اقدم.
( : إذا ةهر يف املبيف  يب ل ثدم طدرأ  ليدل  يدب ،خدر بملدد القدبض         712) مسألة  
لل الرد ولل أخذ التصاو  ل نملم لو اشرتجمل حيواندًا ممليبدًا  طدرأ  ليدل  يدب جد دد        ليا 

يف اال ام الثسثة اليت لل  يها ا يار  لدل الدرد وان جب دل ل وكدذلك احلدال يف كدل مدورد        
 طرأ  له اململيب  يب جد د يف زمان كان  يل خيار ،خر للمشرتن.

وصيا  مالل بل أخربه بهدا غدريه ل   ( : إذا    طللف البائف  له خو 713) مسألة  
 با ل  له ذلك او با ل با تقاد انل  له مدا ر،ه سدابقًا ل ثدم ةهدر اندل كدان أحسدن مدن         

 ذلك  لل الصس .
( : إذا أ لددم البددائف املشددرتن بددرأس املددال  ددس بددد أن خيددربه أ  ددًا د     714) مسددألة  

ت نه  ددن ذكددره  حددذرًا مددن التدددليا د بكددل مددا أوجددب نقوددانل أو ز اداددل نددا ال  سدد       
النوراف وهوه ل  ان    صملل كأن   خيربه بانل اشرتاه نسيئة أو مشروطًا بشر  ل ثدم  
اطلف املشرتن  له ذلك كان لل  س  البيف ل ولدو با دل مرامدة د ان بز دادة  لده رأس       
املال د و   ذكر انل اشرتاه نسيئة كان للمشرتن مثل األجل الذن كدان لدل ل كمدا أن لدل      

 اململاملة.حق  س  
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( : إذا اخرب البائف املشرتن بدرأس املدال ثدم ادبا كذبدل يف إخبداره ل        715) مسألة  
كما إذا اخرب ان رأس مالل مائدة د ندار وبداع بدربح  شدرة دندانري ويف الواجدف كدان رأس         
املال اسملا د نارًا  يَّر املشرتن با  س  البيف وإم ائل بتمام الدثمن املدذكور يف الملقدد    

 ئة و شرة دنانري.و و ما
( : ال جيوز للقواا ان  بيدف حلمدًا  لده أندل حلدم ا دروف و سدّلم         716) مسألة  

حلم النمل ة ل  ان  ملدل ذلدك ثبدت ا يدار للمشدرتن إذا كاندت اململاملدة شخودية ل ولدل          
املطالبة بلحم ا روف إذا كان املبيف كليًا يف الذمة ل وكذلك احلدال يف نردائر ذلدك كمدا     

 ًا  له ان  كون لونل ثابتًا  سلم اىل املشرتن ما  زول لونل.إذا باع ثوب

 )اإلجالة ( 
و    س  الملقد من أحد املتملاملا بملد طلبدل مدن ايفخدر ل والردا ر جر انهدا يف       

 امددة الملقددود السزمددة حتدده اهلبددة السزمددة ل نملددم ال اددرن يف النكدداح ويف جر انهددا يف    
مقت ه االحتيا  يف ذلك ل واقف بكل لصدظ   ال مان والودجة إشكال   س  رتك مرا اة

 دل  له املراد وان    كن  ربيًا ل بل اقف بالصملل كما اقف بالقول ل  اذا طلدب أحدد   
املتبا ملا مثًس الصس  من صاحبل  د ف اليل ما أخذه منل كان  سخًا وإجالة ووجب  لده  

 الطالب إرجاع ما يف  ده من الملوض اىل صاحبل.
ال اددوز االجالددة بز ددادة  ددن الددثمن أو املددثمن أو نقوددان ل  لددو   ( : 717) مسددألة  

 أجال كذلك بطلت وبق  كل من الملوضا  له ملك مالكل.
( : إذا جملل لل مااًل خارجيًا او يف الذمدة ليقيلدل بدان جدال لدل أجلد         711) مسألة  

 ولك  ذا املال ل أو أجل  ولك  ل ط كذا صحط ذلك  يستحق املال بملد االجالة.
( : لو أجال بشر  مال  ا أو  مل كما لو جدال للمسدتقيل: أجلتدك     719) مسألة  

 بشر  أن املطي  كذا ل أو  ي  ثوب   قبل صح.
( : ال  قوم وار  املتملاجد ن مقامهمدا يف صدحة االجالدة  دس  نصسد        721) مسألة  

 الملقد بتقا ل الوارثا.
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 ) أحكام الشصملة ( 
ع أحدد الشدر كا حودتل  لده ثالدث كدان لشدر كل د مدف           ( : إذا بدا  721) مسدألة   

اجتماع الشرائ  ايفاية د حق أن  تملك املبيف بدالثمن املقدرر لدل يف البيدف ل و سدمه  دذا        
 احلق بالشصملة وصاحبل بالشصيف.

( : اثبت الشصملة يف البيف وما  صيد  ائدال كاهلبدة اململوضدة والودلح     722) مسألة  
ل وغدري املنقدول سدواء َجِبدل القسدمة أم    قبلدها ل واثبدت        بملوض ل كما اثبت يف املنقو

 أ  ًا يف الوجف  يما جيوز بيملل.
( :  شددرت  يف ثبددو  الشددصملة أن اكددون الملددا املبيملددة مشددرتكة بددا  723) مسددألة  

اثنا ل  إذا كانت مشرتكة با ثسثدة  مدا زاد وبداع أحدد م   اكدن ألحدد م شدصملة ل        
واحدًا منهم و ستثنه نا اقدم ما إذا كانت داران خيتص كدل   وكذا إذا با وا مجيملًا اال

منهما بشخص وكانا مشرتكا يف طر قهما  بيملت احددجمل الددار ن مدف احلودة املشدا ة      
مددن الطر ددق ل  صدد  مثددل ذلددك اثبددت الشددصملة لودداحب الدددار االخددرجمل ل وجيددرن  ددذا  

ه الشدر   احلكم أ  ًا يف صورة املدد الدور وإختودا  كدل واحددة منهدا بواحدد  لد      
 املتقدم.

( :  ملترب يف الشدصيف االسدسم ل إذا كدان املشدرتن مسدلمًا  دس شدصملة         724) مسألة  
للكا ر  له املسلم وإن اشرتجمل من كدا ر ل واثبدت للمسدلم  لده الكدا ر وللكدا ر  لده        

 مثلل.
( :  شدرت  يف الشدصيف أن  كدون جدادرًا  لده أداء الدثمن  دس اثبدت          725) مسألة  

ان بددذل الددر ن أو وجددد لددل ضددامن اال ان  رضدده املشددرتن بددذلك ل نملددم إذا للملدداجز  نددل و
طلب الشصملة واد ه غيبة الثمن ُأجِّل ثسثة أ ام  ان   حي ره بطلدت شدصملتل  دان ذكدر أن     

ل  املال يف بلد ،خر ُأجطدل مبقددار وصدول املدال اليدل وز دادة ثسثدة أ دام  دان انتهده  دس شدصملة            
 لصيق ل كما ان مبدأ ا زمان األخذ بالشصملة ال زمان البيف.و كص  يف اال ام الثسثة الت

( : الشصيف  تملك املبيف با طاء جدر الثمن ال باكثر مندل وال بأجدل ل    726) مسألة  
 وال  لزم ان  ملط   ا الثمن يف  رض التمكن منها بل لل أن  ملط  مثلل ان كان مثليًا.
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لقيم  بان  أخذ املبيدف بقيمدة الدثمن    ( : يف ثبو  الشصملة يف الثمن ا 727) مسألة  
 إشكال.

( :  لزم املبادرة اىل األخذ بالشصملة ل  يسق  مف املماطلة والتأخري  721) مسألة  
بس  ذر ل وال  سق  إذا كان التأخري  ن  ذر د ولو كان  ر يًاد ك هلل بدالبيف أو جهلدل    

ل املشرتن ز دًا  بدان  مدراً   أو كونباستحقاق الشصملة أو او مل كثرة الثمن  بان جليًس ل 
أو انل اشرتاه لنصسل  بان ل ريه أو الملكا ل أو انل واحد  بدان اثدنا أو الملكدا ل أو ان    

ل أو كدون الدثمن ذ بدًا  بدان      املبيف النودف مبائدة د ندار  تدبا اندل الربدف  مسدا د نداراً        
 ال ذار.ل وأمثال ذلك من اوسًا ةلمًا أو مق  مل ز  ن أدائلل أو لكونل اب  ة
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 ) أحكام الشركة ( 
 ( : اطلق الشركة  له مملنيا: 729) مسألة  
د كون ش ء واحٍد الثدنا أو أز دد بدأر  أو  قدد ناجدل أو حيدازة أو امتدزاو أو          1 

 غري ذلك.
د الملقددد الواجددف بدا إثددنا أو أز دد  لدده االشددرتاك  يمدا حيوددل هلدم مددن ربددح        2 

 ما ل واسمه بد ) الشركة الملقد ة ( واقدف  لده   و ائدة من االاار أو االكتساا أو غري
 اهاء بمل ها صحيح وبمل ها  اسد كما  أا .

( : لددو ااصددق شخوددان د مددثًس د  لدده االاددار والتكسددب بملددا أو        731) مسددألة  
أ يان مشدا ة بينهمدا  لده أن  كدون بينهمدا مدا حيودل مدن ذلدك مدن ربدح أو خسدران             

الشركة االذنية ( ولو انشدأ شخودان د مدثًس د      كانت الشركة صحيحة ل واسمه  ذه بد ) 
املشاركة يف رأس مال مكوطن من ماهلما لساار والتكسب بل و ق شرو  ممليندة كاندت   
الشركة صحيحة أ  ًا واسمه بد ) الشركة اململاوضية ( لت منها انتقال حودة مدن مدال    

 كل منهما اىل ايفخر.
رتاك  يمددا  رمانددل مددن ُأجددرة ( : لددو جددرر شخوددان د مددثًس د االشدد       731) مسددألة  

 ملهما ل كما لو جرر حسجان ان  كون كل ما  أخذانل من اجرة احلسجة مشرتكًا بينهمدا  
كانت الشدركة باطلدة ل نملدم لدو صداا احدد ما ايفخدر بنودف منصملتدل اىل مددة ممليندة د             
كسنة مدثًس د بدازاء نودف منصملدة ايفخدر اىل الدك املددة وجبدل ايفخدر صدح واشدرتك كدل              

 ما  يما حيولل ايفخر يف الك املدة من االَُجرة.منه
( : ال جيوز إشدرتاك شخودا د مدثًس د  لده أن  شدرتن كدل منهمدا            732) مسألة  

متا ددًا نسدديئة لنصسددل و كددون مددا  بتا ددل كددل منهمددا بينهمددا ل  يبيملانددل و ؤد ددان الددثمن         
 أن  شداركل  و شرتكان  يما  رمانل منل ل نملم ال بدأس بدان  وكدل كدل منهمدا صداحبل يف      

كذلك  كون هلمدا و كدون     يما اشرتاه بان  شرتن هلما ويف ذمتهما ل  إذا اشرتجمل شيئًا 
 الربح وا سران أ  ًا بينهما.

( :  ملترب يف  قد الشركة د م دا ًا اىل لدزوم إنشدائها بلصدظ أو  ملدل        733) مسألة  
االختيددار ل و دددم  دددل  ليهددا د اددو ر الشددرائ  ايفايددة يف الطددر ا: البلددوغ والملقددل ل و    
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احل ر د لسصل أو  لا د  س  وح شركة الوك وادنون واملكره والسصيل الذن  ودرف    
 اموالل يف غري موجملل واملصلا  يما ح ر  ليل من أموالل.

( : ال بأس باشرتا  ز ادة الربح  ما اقت يل نسبة املالا ملن  قدوم   734) مسألة  
 ملدل أكثدر أو أ دم مدن  مدل األخدر ل وجيدب        بالململ من الشر كا ل أو الذن  كدون  

الو اء بهذا الشر  ل و كذا احلال لو اشرتطت الز ادة ل ري الملامل منهمدا أو ل دري مدن    
 كون  ملل أكثر أو أ م من  مل صاحبل ل ولو اشرتطا ان  كون متام الربح الحدد ما  

اة مقت ده  أو  كون متام ا سران  له أحد ما  ص  صحة الملقد اشكال  س  رتك مرا 
 االحتيا  يف ذلك.

( : إذا    شرتطا ألحد ما ز ادة يف الدربح ل  دان اسداوجمل املداالن      735) مسألة  
اساو ا يف الربح وا سران ل واال كدان الدربح وا سدران بنسدبة املدالا ل  لدو كدان مدال         
أحد ما ضملف مال ايفخر كان رمل وضرره ضدملف ايفخدر ل سدواء اسداو ا يف الملمدل      

 ا أو    ململ أحد ما أصًس.أو اختلص
( : لددو اشددرتطا يف  قددد الشددركة أن  شددرتكا يف الملمددل كددل منهمددا   736) مسددألة  

مستقًس ل أو  ململ أحد ما  ق  ل أو  ملمدل ثالدث  سدتأجر لدذلك وجدب الملمدل  لده        
 طبق الشر .

( : إذا    مليِّنا الملامل  ان كانت الشركة اذنيدة   جيدز النط منهمدا     737) مسألة  
التورف يف رأس املال ب ري إجازة ايفخر ل وان كاندت الشدركة مملاوضدية جداز اكسدب      

 كل منهما برأس املال  له هو ال   رط بالشركة.
( : جيددب  لدده مددن لددل الملمددل ان  كددون  ملددل  لدده طبددق مددا  ددو  731) مسددألة  

احملددل ل أو  شددرتن مددن  د أن  شددرتن نسدديئة و بيددف نقددداً  املقددرر بينهمددا ل  لددو جددررا د مددثسً  
مبدا  دو املتملدارف     ا ا  وجب الململ بل ل ولو    ملدا شد ء مدن ذلدك لدزم الملمدل       

  له وجل ال   ر بالشركة.
( : لو  ّلف الملامدل  مدا شدرطاه ل أو  مدل  لده خدسف مدا  دو          739) مسألة  

املتملارف يف صورة  دم الشر  أثم ولكن اوح اململاملة ل  دان كاندت رامدة اشدرتكا يف     
 نت خاسرة أو الف املال ضمن الملامل ا سارة أو التلف.الربح وان كا
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( : الشر ك الملامل يف رأس املال أما ل  س   من التدالف كدًس أو    741) مسألة  
 بمل ًا من دون املدٍّ أو اصر  .

( : لو اد ده الملامدل التلدف يف مدال الشدركة  دان كدان مأموندًا  ندد           741) مسألة  
 از لل ر ف امره اىل احلاكم الشر  .  صاحبل    طالبل بش ء ل واال ج

( : لو جملس للشدركة أجدًس  دان كاندت مملاوضدية لدزم مطلقدًا ل وان         742) مسألة  
كانت اذنية    لزم؛  ي وز لكل منهما الرجوع جبل االنق داء ل نملدم لدو اشدرتطا  ددم      
 سخها اىل أجل مملا صحط الشر  ووجب الململ بل ولكن مف ذلك انصس  بصسد  أن  

 ا وان كان الصاس  ،مثًا.منهم
( : إذا مددا  أحددد الشددركاء   جيددز لسخددر ن التوددرف يف مددال       743) مسددألة  

 الشركة ل وكذلك احلال يف اجلنون واالغماء والسصل.
( : لو اار أحد الشدر كا مبدال الشدركة ثدم ةهدر بطدسن  قدد الشدركة ل          744) مسألة  

ل  ركة صدحت اململاملدة و رجدف رمهدا اليهمدا      ان    كن االذن يف التورف مقيدًا بوحة الش
ل  دان أجداز صدح     وان كان االذن مقيدًا بوحة الملقد كان الملقد بالنسبة اىل ايفخر   وليًا

 واال بطل.
( : ال جيددوز لددبملض الشددركاء التوددرف يف املددال املشددرتك اال برضددا   745) مسددألة  

 توجدف املدد ل السدهام    الباجا ل ومته طلب أحد م القسمة  ان كانت جسمة ردط ) أن 
 له ضم مقدار من املال اىل بمل ها ليملادل البملض االخر ( او كانت مستلزمة لل درر  
  جيب  له الباجا القبول وإاّل وجب  ليهم ذلك ل ولو طلب احد م بيف ما  رتادب  

  له جسمتل ضرر ليقسم الثمن اب اجابتل وجيرب  ليل املمتنف.
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 ) أحكام الولح ( 
( : الولح  و ) التسا  بدا شخودا  لده متليدك  دا أو منصملدة        746) مسألة  

 أو  له إسقا  د ن أو حق بملوض مادن أو نانًا ( . وال  شرت  كونل مسبوجًا بالنزاع.
( :  ملترب يف املتواحلا البلدوغ ل والملقدل ل واالختيدار ل والقودد ل      747) مسألة  

الدل مدن الطدر ا ان ال  كدون ا دورًا      كما  ملترب  يمن اقت   املواحلة ان  تورف يف م
  ليل من ذلك لسصل أو  لا.

( : ال  ملترب يف الودلح صدي ة خاصدة ل بدل  كصد   يدل كدل لصدظ أو          741) مسألة  
  ملل دال  ليل.

( : ال  ملترب يف الولح المللدم باملوداا بدل ل  داذا اخدتل  مدال أحدد         749) مسألة  
لده الشدركة بالتسداون او بداالختسف ل     الشخوا مبال ايفخر جاز هلمدا ان  توداحلا    

كما جيوز اَلحد ما ان  واا االخر مبدال خدارج  مملدا ل وال  صدرق يف ذلدك بدا مدا        
 اذا كان التمييز با املالا متملذرًا وما اذا    كن متملذرًا.

( : اسقا  احلق أو الد ن ال حيتاو اىل جبدول ل وامدا املوداحلة  ليدل      751) مسألة  
 من القبول. س بد  يها 

( : لدو  لدم املدد ون مبقددار الدد ن ل و   مللدم بدل الددائن وصداحلل           751) مسألة  
بأجل منل   حيل الزائد للمد ون ل اال ان  مللدم برضدا الددائن باملوداحلة حتده لدو  لدم        

 مبقدار الد ن أ  ًا.
( : إذا كان شخودان لكدل منهمدا مدال يف  دد ايفخدر أو  لده ذمتدل          752) مسألة  

ز ددادة أحددد ما  لدده ايفخددر ل  ددان كددان املدداالن ميددث ال جيددوز بيددف أحددد ما   و لمددت
ة الربدا  أ  دًا ل الن حرمد   باالخر الستلزامل الربدا   جيدز التوداا  لده املبادلدة بينهمدا       

ل و كذا احلكم يف صورة احتمال الز ادة و دم المللدم بهدا   املم الولح  له  ذا النحو
 لزومًا. األحو  له 

اء  ن الولح باملبادلة با املالا بالولح  له هو ،خر بدان  قدول   وميكن االست ن 
احد ما لواحبل يف الصرض األول ) صاحلتك  له ان اهب ل  ما يف  دن وأ ب لدك  
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ما يف  دك (  يقبل ايفخر ل و قول يف الصرض الثان  ) صاحلتك  له أن اربأن  ندا لدك   
 يف ذميت وابرأك ّنا ل  يف ذمتك (  يقبل ايفخر.

( : ال بدأس باملوداحلة  لده مبادلدة د دنا  لده شدخص واحدد أو          753) مسألة  
 له شخوا  يما إذا    ستلزم الربدا  لده مدا مدر يف املسدألة السدابقة ل مدثًس إذا كدان         
أحد الد نا احلاّلا من احلنطة اجليددة وايفخدر مدن احلنطدة الرد ئدة وكاندا متسداو ا يف        

لددة أحددد ما بددايفخر ل وال جيددوز ذلددك يف صددورة  دددم املقدددار جدداز التودداا  لدده مباد
 التساون.

( :  وح الولح يف الد ن املؤجل بأجل منل إذا كان املقودود ابدراء    754) مسألة  
ذمة املد ون من بملض الد ن وأخذ الباج  منل نقدًا ال اململاوضدة بدا الزائدد والنداجص ل     

ري مدا يف املكيدل أواملدوزون ل     ذا  يما إذا كان الد ن من جنا الذ ب أو الص ة أو غ
وأما يف غري ذلك كالملمس  الورجية  ت وز اململاوضة  نل د صلحًا وبيملدًا د باالجدل نقددًا؛      

يداال  مدن املودارف    بسواء من املد ون وغريه ومن ذلك خوم الوكوك وانز دل الكم 
 (.657وغري ا كما مر يف املسألة )

ا بالصسد  ل وكدذا إذا  سد     ( :  نصسد  الودلح برتاضد  املتوداحل     755) مسألة  
 من جملل لل حق الصس  منهما يف ضمن الولح.

( : ال جيددرن خيددار ادلددا وال خيدار احليددوان يف الوددلح ل كمددا ال   756) مسدألة   
جيرن خيار ال نب يف الولح الواجف يف موارد جطف النزاع وا ودوما  بدل وال يف غدريه    

ح خيار التأخري  له النحدو املتقددم يف   الول لزومًا ل وكذلك ال جيرن يف  األحو  له 
البيف ل نملم لو أخطر اسليم املواا بل  ن احلد املتملارف ل أو اشدرت  اسدليمل نقددًا  لدم     
 ململ بل  لآلخر أن  صسد  املوداحلة ل وامدا بقيدة ا يدارا  الديت سدبق ذكر دا يف البيدف          

  ه  ارن يف الولح أ  ًا.
لزومدًا   األحدو  وداا بدل جداز الصسد  ل و    ( : لو ةهر المليدب يف امل  757) مسألة  

  دم املطالبة بالتصاو  با جيميت الوحيح واململيب  ند  دم امكان الرد.
( : جيوز للمتنداز ا يف د دن أو  دا أو منصملدة أن  توداحلا بشد ء        751) مسألة  

من املد ه بل أو بش ء ،خر حته مف إنكدار املدد ه  ليدل ل و سدق  بهدذا الودلح حدق        
كذا  سق  حق الديما الدذن كدان للمدد    لده املنكدر ل  لديا للمدد           الد وجمل ل و
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بملد ذلك اد د املرا ملة ل ولكن  ذا جطف للنزاع ةدا رًا وال حيدل ل دري احملدق مدا  أخدذه       
بالولح اال مف رضا صاحب احلق بذلك واجملًا ال درد اسدتنقاذ بملدض حقدل أو  لودًا     

 من الد وجمل الكاذبة.
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 ) أحكام االجارة ( 
( : االجددارة  دد  ) اململاوضددُة  لدده املنصملددة  مددًس كانددت أو غددريه (   759) مسددألة  

واالول مثددل اجددارة ا يددا  للخياطددة والثددان  مثددل اجددارة الدددار للسددكنه ل و ملتددرب يف   
املؤجر واملستأجر البلوغ والملقل واالختيار والرشدد ل وال اودح إجدارة املصلدا اموالدل      

 ل نصسل.اليت ح ر  ليها ل ولكن اوح اجارا
( : ال اوح االجدارة اذا    كدن املدؤجر مالكدًا للمنصملدة أو مكمدل        761) مسألة  

 و   كن وليًا  له املالك وال وكيًس  نل ل نملم اوح إذا املقبت باالجازة.
( : إذا ،جددر الددول  مددال الطصددل مدددة ل وبلدده الطصددل أثناء ددا كانددت  761) مسدألة   

وغل موجو ل  لده اجازادل حتده  يمدا إذا كدان  ددم       صحة االجارة بالنسبة اىل ما بملد بل
جملل ما بملد البلوغ جزءًا من مدة االجيار  له خسف مولحة الطصل ل و كذا احلكدم  
 يما إذا ،جر الول  الطصل نصسل اىل مدة  بله أثناء ا ل نملم إذا كان امتداد مددة االجيدار   

م رضدا الشدارع برتكهدا    اىل ما بملد البلوغ مقت ه مولحة ملزمًة شر ًا ميث  مللدم  دد  
 صح االجيار كذلك باذن احلاكم الشر   و   كن للطصل ان  صسخل بملد بلوغل.

( : ال جيدوز اسدتي ار الطصدل الدذن ال ولد  لدل د مدن االا أو اجلدد           762) مسألة  
من طر دل أو الوصد  الحد مادد إاّل بأجدازة ادتهدد الملدادل أو وكيلدل ل وإذا    دتمكن         

 ز استي اره باجازة بملض  دول املؤمنا.من الوصول إليل جا
( : ال املتددرب الملربيددة يف صددي ة االجددارة ل بددل ال  ملتددرب اللصددظ يف       763) مسددألة  

صددحتها ل  لددو سددّلم املددؤجر مالددل للمسددتأجر بقوددد االجيددار وجب ددل املسددتأجر بقوددد     
املصهمددددة لسجيددددار  االسددددتي ار صددددحت االجددددارة ل واكصدددد  يف األخددددرس االشددددارة  

 .  واالستي ار
( : لو استأجر دكانًا أو دارًا أو بيتدًا بشدر  أن  نتصدف بدل  دو بنصسدل        764) مسألة  

  جيز اجياره لل ري  له وجل  نتصف بل ال ري ل وجيوز لو كدان  لده هدو  رجدف االنتصداع      
بل لدنصا املسدتأجر األول ل كدأن اسدتأجر إمدراة دارًا ثدم اتدزوو  تدؤجر الددار لزوجهدا           

 لسكنا ا.
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( : إذا استأجر  ينًا  لل أن  ؤجر ا من غدريه د اال إذا اشدرت   ليدل      765) مسألة  
 دددم اجيار ددا صددرحيًا أو كددان االجيددار غددري متملددارف خارجددًا ميددث أغندده ذلددك  ددن      

لزومًا  دم اسدليم الملدا اىل املسدتأجر الثدان       األحو التور ح باشرتا   دمل د ولكن  
ال ل و له  ذا  لو اسدتأجر سديارة   من دون رضا املؤجر املستكشف ولو من جرائن احل

للركوا أو حلمل املتداع مددة ممليندة  ججر دا يف الدك املددة أو يف بمل دها مدن ،خدر صدحط           
ولكن  ستأذن املالك يف اسليمها اليل أو ال  سلِّمها بل  بقه  يها وان ركبها ذلدك ايفخدر   

 أو َحمَّلها متا ل.
املستأجرة واراد ان  ؤجر دا  ( : لو جاز للمستأجر ان  ؤجر الملا  766) مسألة  

بأز د نا استأجر ا بل  دس بدد ان حيدد   يهدا شديئًا كدالرتميم أو التبيديض أو   درم  يهدا          
 غرامة ولو حلصرها وصيانتها ل واال   جيز لل ذلك.

 ذا يف الدار والسصينة واحلانو  ل وكذا يف غري ا مدن اال يدان املسدتأجرة د حتده       
لزومًا ل وال  رق يف  دم جدواز االجيدار باالز دد بدا      حو األاالراض  الزرا ية د  له  

ان  ؤجر ا بنصا اجلنا الذن استأجر ا بل أو ب ري ذاك اجلنا سواء كان من النقدود  
 أم من غري ا.

( : لو اشرت  يف االجارة ان  كون  مل االجري لشخص املسدتأجر   767) مسألة  
ف  ددم االشدرتا  أو مدا مكمدل       جيز لل إجياره ليململ لشخص ،خر ل وجيدوز ذلدك مد   

كما مر ل اال انل ال جيوز أن  ؤجره بأز د نا استأجره سواء أكانت االجراان من جنا 
 واحد أم ال .

 ( : إذا ،جدددر نصسدددل لملمدددل مدددن دون اقييدددد باملباشدددرة وال مدددف        761) مسدددألة  
االجدرة   االنوراف اليها   جيز لل أن  ستأجر غريه لذلك الململ بملينل باالجل جيمدة مدن  

يف اجارة نصسل ل نملدم ال بدأس بدذلك إذا أاده بدبملض الملمدل ولدو جلديس  اسدتأجر غدريه           
 للباج  باالجل جيمة من االجرة.

( : إذا استأجر الدكان د مثًس د ملددة وانتهدت املددة   جيدز لدل البقداء          769) مسألة  
جدارة أو يف   يل من دون رضدا املالدك ل اال إذا كدان جدد اشدرت   ليدل يف ضدمن  قدد اال        

 قددد الزم ،خددر أن  كددون لددل أو ملددن  ملينددل مباشددرة أو بواسددطة حددق اشدد ال الدددكان        
واالستصادة منل ازاء مبله مملا سنو ًا أو ازاء مدا  ملدادل اجرادل املتملار دة يف كدل سدنة ل       
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 انل يف  ذه الوورة جيوز للمستأجر أو ملن  مليندل البقداء يف الددكان ولدو ِمدْن دون رضدا       
ق للمالك اال أن  طالب باملبله الذن ااصقا  ليل ازاء احلق املذكور املسمه املالك وال حي

 يف  ر نا بد ) السرجصلية ( .
 ( :  ملترب يف الملا املستأجرة ُأمور: 771) مسألة  
 ( التمليا ل  لو جال ،جراك إحدجمل دورن   اوح االجارة.1) 
أو اوصف لل خووصيتها  ( اململلومية ل بأن  شا د املستأجر الملا املستأجرة ل2) 

اليت  تلدف  يهدا الرغبدا  ولدو كدان ذلدك بتوصديف املدؤجر ل و كدذا  يمدا لدو كاندت             
 كلية.

( التمكن من التسليم ل و كص  متكن املسدتأجر مدن االسدتيسء  ليهدا ل  تودح      3) 
 اجارة الدابة الشاردة د مثًس د إذا كان املستأجر جادرًا  له أخذ ا.

ها مف بقاء  ينها ل  دس اودح إجدارة النقدود وهو دا لسادار       ( إمكان االنتصاع ب4) 
 بها.

( جابليتها لسنتصاع املقوود من االجارة ل  س اوح إجارة االرض للزرا ة إذا 5) 
    كن املطر وا يًا و  ميكن سقيها من النهر أو غريه.

ل ( :  وددح إجيددار الشدد ر لسنتصدداع بثمر ددا غددري املوجددود  ملددًس         771) مسددألة  
 وكذلك إجيار احليوان لسنتصاع بلبنل أو البئر لسستقاء.

إجدازة   ( : جيوز للمرأة إجيار نصسها لسرضداع مدن غدري حاجدة اىل      772) مسألة  
 زوجها ل نملم لو أوجب ذلك ا ييف حقل اوجصت صحة االجارة  له إجازال.

 أربملة: ( : املترب يف املنصملة اليت  ستأجر املال ألجلها ُأمور 773) مسألة  
( ان اكددون اللددة ل  لددو اهوددر  منددا ف املددال يف احلددرام أو اشددرت  االنتصدداع     1) 

 وو  احملدرطم منهدا أو اوجدف الملقدد مبنيدًا  لده ذلدك بطلدت االجدارة ل كمدا لدو ،جدر             
ل أو ،جددر السدديارة بشددر  أن حيمددل ا مددر بشددر  ان  بدداع أو حيصددظ  يددل ا مددر الدددكان

  ليها.
 لزومًا. األحو  بذل املال بازائها  ند الملقسء  له  ( أن اكون هلا مالية2) 
( امليا نوع املنصملة ل  لو ،جر سديارة اودلح للركدوا وحلمدل األثقدال وجدب       3) 

 امليا حق املستأجر من الركوا أو احلمل أو كليهما.
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( املدديا مقدددار املنصملددة ل و ددو امددا بتملدديا املدددة كمددا يف إجددارة الدددار والدددكان  4) 
ا بتمليا الململ كخياطة الثوا اململا  له كيصية مملينة أو سدياجة السديارة   وهو ما ل وام

 إىل بلد ممللوم من طر ق مملا واما بتمليا املسا ة كركوا السيارة ملسا ة ممللومة.
لزومدًا إاّل   األحدو  ( : حيرم حلق اللحيطة وأخذ االجدرة  ليدل  لده     774) مسألة  

ل لملسو أو هوه أو خاف ال درر مدن اركدل أو    إذا كان مكر ًا  له احللق أو م طرًا إلي
كان اركل حرجيًا  ليل مدٍّ ال  تحمل  ادًة ل  صد   دذه املدوارد جيدوز احللدق كمدا جيدوز        

 للحسق أخذ االجرة  ليل.
( : ال بد من امليا الزمان يف موارد املديا املنصملدة باملددة د كسدكنه       775) مسألة          

السديارة د اال اذا كدان  نداك جر ندة  لده التملديا كداالطسق          الدار د أو باملسا ة د كركوا  
الددذن  ددو جر نددة  لدده أن ابتددداء ا مددن حددا اجددراء الملقددد ل وال  ملتددرب املدديا املدددة يف    
االجارة  له اال مال كا ياطة اال إذا اختلصت االغراض باختسف االزمندة الديت  قدف    

إذا ُوجد  جر نة  ليل كاالطسق الدذن    يها الململ  س بد من امليا الزمان  يل أ  ًا إاّل
  قت   التمل يل  له الوجل الملريف.

( : لو ،جر داره سنة ل وجملل إبتداء ا بملد م   شهر د مثًس د مدن     776) مسألة  
 إجراء الوي ة صحت االجارة ل وان كانت الملا  ند اجراء الوي ة مستأجرة لل ري.

تملا مددة االجيدار  لدو جدال ) ،جرادك      ( : ال اوح االجارة إذا   ا 777) مسألة  
الدار كل شدهر بدد نار مهمدا أجمدت  يهدا (   اودح ل وإذا ،جر دا شدهرًا ممليندًا بدد نار           

 وجال ) كلما أجمت بملد ذلك  بحسابل ( صحت االجارة يف الشهر األول خاصة.
( : الدور اململدة الجامة ال رباء والزوار إذا    مللم مقددار مكدثهم    771) مسألة  

يها ل وحول االاصاق  له اداء مقدار مملا  ن إجامة كل ليلة د مدثًس د جيدوز التودرف       
 يها ل ولكن ال  ودح ذلدك إجدارة حيدث ال  مللدم مددة االجيدار بدل  كدون مدن االباحدة            

 املشروطة بالملوض  للمالك إخراجهم مته ما أراد.
وسدائر   ( : ال بأس بأخدذ االجدرة  لده ذكدر موديبة سديد الشدهداء        779) مسألة  

 األئمة  ليهم السسم وذكر   ائلهم وا طب املشتملة  له املوا ظ وهو ذلك.
( : اوز االجارة  ن امليت يف الملبادا  الواجبة  ليل نرري الودسة   711) مسألة  

والودديام واحلددج ل وال جيددوز ذلددك  ددن احلدد  اال يف احلددج  ددن املسددتطيف الملدداجز  ددن    
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و   دتمكن مدن املباشدرة ل وادوز االجدارة  دن احلد         املباشرة أو من استقر  ليل احلج 
وامليت يف بملدض املسدتحبا  الملباد دة كداحلج املنددوا وز دارة األئمدة  لديهم السدسم ل          
وما  تبملهما من الوسة ل وال بدأس باايدان املسدتحبا  وا دداء ثوابهدا اىل االحيداء كمدا        

 جيوز ذلك يف االموا .
د االجدارة  لده امللديم مسدائل احلدسل        حدو  األ( : ال ادوز د  لده     711) مسألة  

واحلرام واملليم الواجبا  مثدل الودسة والوديام وهو مدا ندا كدان ادل االبدتسء دون         
لزومًا  دم أخدذ االجدرة  لده ا سديل االمدوا  واكصيدنهم ود دنهم ل         األحو غريه ل و

  يها  له املقدار الواجب. نملم ال بأس بأخذ االجرة  له خووصية زائدة 
( :  ملترب يف االجدرة أن اكدون ممللومدة ل  لدو كاندت مدن املكيدل أو         712سألة ) م 

املوزون جدر  بهما ل ولدو كاندت مدن اململددود كدالنقود جددر  بالملدد ل وإن كاندت ندا          
 املترب مشا دال يف اململامس  لزم ان  شا د ا املؤجر أو  با املستأجر خووصيااها لل.

 ياطددة وهو ددا أن حيددبا الملددا الدديت    ( : جيددوز لألجددري  لدده ا   713) مسددألة  
اسددتؤجر للملمددل  يهددا بملددد امتددام الملمددل اىل أن  سددتويف االجددرة ل واذا حبسددها لددذلك     

  تلصت من غري اصر       من.
( : ال  ستحق املؤجر مطالبة االجرة جبل اسدليم الملدا املسدتأجرة ل     714) مسألة  

بالملمددل اال إذا جددر  الملددادة  وكددذلك االجددري ال  سددتحق مطالبددة االجددرة جبددل اايانددل     
 بتسليمها مسبقًا د كاالجري للحج د أو اشرت  ذلك.

( : إذا سّلم املؤجر الملدا املسدتأجرة وجدب  لده املسدتأجر اسدليم        715) مسألة  
 االجرة ل وان    تسّلم الملا املستأجرة أو    نتصف بها يف بملض املدة أو متامها.

مل وسّلم نصسل اىل املستأجر ليململ لل استحق ( : إذا ،جر نصسل لمل 716) مسألة  
االجرة ل وان    ستو ل املسدتأجر ل مدثًس: إذا ،جدر نصسدل  ياطدة ثدوا يف  دوم مملدا ل         
وح ر يف ذلك اليوم للململ وجب  له املستأجر ا طاء االجرة وان    سلمل الثدوا  

أو مشدت ًس بملمدل    ليخيطل ل وال  رق يف ذلك با ان  كون االجري  ارغًا يف ذلدك اليدوم  
 ،خر لنصسل أو ل ريه.

( : لددو ةهددر بطددسن االجددارة بملددد انق دداء مددداها وجددب  لدده         717) مسددألة  
املستأجر اداء اجرة املثل ل  لو استأجر دارًا سنة مبائة د ندار وةهدر بطسنهدا بملدد م د       
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املدددة ل  ددان كانددت اجراددل املتملار ددة  سددا د نددارًا   جيددب  لدده املسددتأجر أز ددد مددن   
 سا د ندارًا ل نملدم لدو كاندت االجدرة املتملار دة مدائيت د ندار مدثًس وكدان املدؤجر  دو             
املالك أو وكيلل املصوض اليل أمر حتد دد االجدرة د وكدان  املدًا بداجرة املثدل د    كدن لدل           
أخذ الزائد  له ااُلجرة املسماة و   املائة د نار ل ولو ةهر بطسن االجدارة اثنداء املددة    

 بة اىل ما م ه حكم ةهور البطسن بملد متام املدة. حكمل بالنس
( : إذا الصددت الملددا املسددتأجرة     ددمنها املسددتأجر إذا    تملدددط   711) مسددألة  

و   قوددر يف حصرهددا ل وكددذلك احلددال يف الددف املددال  نددد األجددري كا يددا  ل  انددل ال    
ململددل  يددل كددان   ددمن الددف الثددوا إذا    كددن منددل املدددط أو اصددر   ل نملددم إذا أ سددده ب 

ضامنًا لل وان    كن  ن جوٍدل ومثلل كل من ،جر نصسل لململ يف مال غدريه اذا ا سدد   
 ذلك املال.

( : إذا ذبح القواا حيوانًا بطر ق غدري مشدروع  هدو ضدامن لدل ل       719) مسألة  
 وال  رق يف ذلك با االجري واملتربع بململل.

ممللومدة مدن املتداع  حمطلدها اكثدر       ( : إذا استأجر سيارة حلمل كميدة  791) مسألة  
من الك الكمية ل  ملابت كان  ليل ضدمانها ل وكدذا إذا   املدا الكميدة ومحلدها اكثدر       
من املقدار املتملارف ل و له كس التقدد ر ن جيدب  ليدل د دف اجدرة الزائدد أ  دًا سدواء         

  ابت السيارة أم ال.
ملثدر   انكسدر الزجداو      ( : لو ،جر دابة حلمل الزجداو د مدثًس د       791) مسألة  

   منل املؤجر ل إاّل إذا كانت  ثراها بسببل كما لو ضربها ضربًا غري متملارف  ملثر .
( : ا تطان إن جوطر أو أخطأ يف  ملل كأن ااوز  ن احلد املتملدارف   792) مسألة  

 ت رر الطصل أو ما  كدان ضدامنًا ل وان ا درر أو مدا  بأصدل ا تدان    كدن  ليدل         
اال اجددراء  مليددة ا تددان د دون اشددخيص مددا اذا كددان الطصددل    اليددل ا    ملهدددضدمان إذ 

  ت رر بها أم ال د و   كن  مللم بت رره مسبقًا.
( : لو  اجل الطبيب املدر ض مباشدرة أو وصدف لدل الددواء حسدب        793) مسألة  

 ما  راه ل  استململل املر ض وا رر أو ما  كان ضمانل  ليل وان    كن مقورًا.
( : لو اربأ الطبيب من ال مان وما  املدر ض أو ا درر بطبابتدل       794سألة ) م

   من إذا كان حاذجًا وجد أ مل دجتل واحتا  يف اململاجلة.
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ل جر واملستأجر إذا اراضيا  له ذلك( : انصس  االجارة بصس  املؤ 795) مسألة  
جر أو وكددذلك انصسدد  بصسدد  مددن اشددرت  لددل حددق الصسدد  يف  قددد االجددارة مددن املددؤ     

 املستأجر أو كليهما.
( : إذا ةهدر غدنب املدؤجر أو املسدتأجر كدان لدل خيدار ال دنب د  لده            796) مسدألة   

اصودديل اقدددم نرددريه يف البيددف د ولددو اسددق  حقددل يف ضددمن الملقددد أو بملددده    سددتحق     
 الصس .

( : إذا غوبت الملا املستأجرة جبل التسليم اىل املستأجر  لل  س   797) مسألة  
الددب ال اصددب بملددوض املنصملددة    رة واسددرتجاع االجددرة ل ولددل أن ال  صسدد  و ط   االجددا
ل  لو استأجر سيارة شهرًا بملشرة دندانري وغودبت  شدرة أ دام ل وكاندت اجراهدا       الصائتة

املتملار ددة يف الملشددرة أ امددًا  سددة  شددر د نددارًا جدداز للمسددتأجر ان  طالددب ال اصددب      
  مسة  شر د نارًا.

املستأجر من اسّلم الملا املستأجرة أو غوبت منل بملدد  ( : إذا منف  791) مسألة  
اسلمها أو منف مدن االنتصداع بهدا   جيدز لدل الصسد  ل وكاندت لدل املطالبدة مدن ال اصدب            

 بملوض املنصملة الصائتة.
( : ال ابطل االجارة ببيف املؤجر الملا املستأجرة جبدل انق داء املددة     799) مسألة  

 من املستأجر أو من غريه.
( : ابطل االجارة بسقو  الملا املسدتأجرة  دن جابليدة االنتصداع منهدا       111لة ) مسأ 

باملنصملة ا اصة اململوكة ل  إذا استأجر دارًا سنة د مثًس د  انهدمت جبل دخول السدنة أو    
بملد دخوهلا بس  ول بطلت االجارة ل وإذا انهدمت اثناء السنة ابطل االجارة بالنسدبة  

للمستأجر ا يار يف  س  االجيار ل  دان  سد  رجدف  لده املدؤجر       اىل املدة الباجية وكان
بتمدام االجددرة املسدماة و ليددل لدل أجددرة املثدل بالنسددبة اىل املددة املاضددية ل وان    صسدد       

 جسطت االجرة بالنسبة وكان للمالك حوة من االجرة بنسبة املدة املاضية.  
ل  دان كاندت ميدث لدو ا يدد      ( : إذا استأجر دارًا  انهدم جسم منهدا   111) مسألة  

بناء القسم املهدوم  لده الوجدل املتملدارف لملدد  بملدد الدتملمري م دا رة ملدا جبلدل يف النردر           
الملريف كان حكمل ما اقددم يف املسدألة السدابقة ل وان   املدد كدذلك  دان أجددم املدؤجر         
 له املمري ا  ورًا  له وجدل ال  تلدف شد ء مدن منصملتهدا  ر دًا   ابطدل االجدارة و          
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 كن للمستأجر حدق الصسد  ل وان    قددم  لده ذلدك وكدان جدادرًا  ليدل  للمسدتأجر          
الزامل بل ل  ان    صملل كان لل مطالبتل باجرة مثدل املنصملدة الصائتدة كمدا ان لدل ا يدار يف       
 س  االجارة رأسًا د ولو مف التمكن مدن الزامدل د  دإن  سد  كدان  ليدل للمدؤجر اجدرة           

و رجددف  ليددل بتمددام االجددرة املسددماة ل وان    قدددم  لدده  مثددل مددا اسددتو اه مددن املنددا ف
املمري ا  له الوجل املذكور لتملذره ولو يف حقل  تلدف مقددار مدن منصملدة الددار بطلدت       
االجارة بالنسبة اىل املنا ف الصائتة ل وكان للمستأجر حق  س  اصل االجارة  ان  سد   

 جرجمل  ليل ما اقدم يف الوورة السابقة  ند الصس .
( : ان مو  املدؤجر أو املسدتأجر ال  قت د  بنصسدل بطدسن االجدارة        112ألة ) مس 

مطلقددًا ل نملددم جددد  قت دديل مددن جهددة اخددرجمل ل كمددا إذا    كددن املددؤجر مالكددًا للملددا         
املستأجرة بل مالكدًا ملنصملتهدا مدا دام حيدًا د بوصدية أو هو دا د  مدا  اثنداء مددة االجدارة             

 ة الباجية. انها ابطل حينئٍذ بالنسبة اىل املد
( : لو وكل شخوًا يف أن  ستأجر لدل  مدااًل  اسدتأجر م بأجدل ندا       113) مسألة  

  ا املوكل حرمت الز ادة  له الوكيل ووجب ارجا ها اىل املوكل.
( : اذا استأجره  له  مٍل مقيد بقيد خا  من زمدان أو مكدان أو    114) مسألة  

حق شديئًا  لده  ملدل ل  دان   ميكدن      ،لٍة أو وصٍف   اء بل  لده خدسف القيدد    سدت    
االايان بالململ ثانيًا  يطر املستأجر بدا  سد  االجدارة وبدا مطالبدة االجدري بداجرة املثدل         
للململ املستأجر  ليل ل  ان طالبل بها لزمل ا طاؤه اجرة املثل ل وان أمكدن اداء الملمدل   

 ثانيًا وجب االايان بل  له النهج الذن وجملت  ليل االجارة.
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 ) أحكام اجلملالة ( 
( : اجلملالة:  و ) االلتزام بملوض ممللوم ولو يف اجلملدة  لده  مدل     115) مسألة  

مددن جيددد ضددالتل ل و سددمه امللتددزم    ممللددوم كددذلك ( كددأن  لتددزم شددخص بددد نار لكددل   
جا س( ومن  أا  بالململ ) امًس( ل ونا اصرتق بل  ن االجارة وجدوا الملمدل  لده    )

ل ألجري جبل الململ بدااُلجرة ملامل ل كما اشت ل ذمة املستأجر لاألجري بملد الملقد دون ال
 وال اشت ل ذمة اجلا ل للملامل ما    أ  بالململ.

( :  ملترب يف اجلا ل: البلوغ ل والملقل ل واالختيدار ل و ددم احل در     116) مسألة  
لسصل أو  لا ل  السصيل الذن  ورف مالل  يما ال جيددن ال اودح اجلملالدة مندل ل وكدذا      

 صلا  يما ح ر  ليل من اموالل.امل
ل ارمددًا ل أو خاليددًا مددن   ( :  ملتددرب يف اجلملالددة أن ال  كددون الملمدد    117) مسددألة  

ل  س  وح جملل الملوض لشرا ا مر ل أو الدخول ليًس يف ال مرلدم د مدثًس د     الصائدة
 إذا    كن  يل غرض  قسئ .

 ووصدياال ل بدل  كصد  أن     ( : ال  ملترب يف اجلملالة املديا الملدوض   111) مسألة  
 كون ممللومًا لدجمل الملامل مد ال  كون مملل االجدام  له الملمدل سدصهيًا  لدو جدال ) بدف      
 ذا املال بأز د من  شرة دنانري والزائد لك( صح ل وكذا لدو جدال )مدن رد  رسد   لدل      

 نوصها أو لل كذا مقدار من احلنطة(.
هواًل ا دًا كمدا لدو جدال ) مدن ردط      ( : إذا كان الملوض يف اجلملالة ن 119) مسألة  

  رس   لل ش ء ( بطلت ل وللملامل اجرة املثل.
( : ال  سدتحق الملامدل شديئًا إذا ااده بالملمدل جبدل اجلملالدة أو بملدد ا          111) مسألة  
 ارب ًا.
( : جيوز لل ا ل الرجوع  ن اجلملالة جبل الشروع يف الململ ل واما  111) مسألة  

 .بالتوا ق مف الملامل   دم الرجوع ااّل لزومًا األحو بملد الشروع  
ام الملمدل  لده الملامدل إذا شدرع     ( : اجلملالدة ال اقت د  وجدوا امتد     112) مسألة  

ل نملم جد اقت يل جلهة اخرجمل ل كما إذا اوجب اركل االضرار باجلا ل أو من  كدون   يل
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يدة يف  لل الململ ل كأن  قول : ) كل من  اجل  ي   لل كذا (  شرع الطبيب باجراء  مل
  ينل ل ميث لو    تمها لتمليبت  ينل  ي ب  ليل االمتام.

( : ال  سدتحق الملامدل شديئًا مدن الملدوض إذا    دتم الملمدل الدذن          113) مسألة  
  داء بهدا اىل البلدد    د مدثًس    د  جملل بازائل ل  إذا جملل الملدوض  لده ردط الدابدة الشداردة    

الملدوض  لده مثدل خياطدة الثدوا       و   وصلها اليل    ستحق شيئًا ل وكدذا لدو جملدل   
 خا  بمل ل و   كملل ل نملم لو جمللل موز ًا  له اجزاء الململ من دون اراب  بينهدا  

 يف اجلملل ل استحق الملامل منل بنسبة ما ااه بل من الململ.
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 )أحكام املزار ة( 
( : املزار ددة  دد  ) االاصدداق بددا مالددك األرض او مددن لددل حددق         114) مسددألة  

 ( .رع  له زرع االرض موة من حاصلهاا الزاالتورف  يها وب
 ( :  ملترب يف املزار ة امور: 115) مسألة  
( االجياا من املالك والقبول من الزارع بكل مدا  ددل  ليهمدا مدن لصدظ: كدأن       1) 

 قول املالك للزارع ) سلمت اليك األرض لتزر ها (  يقول الزارع )جبلت( ل أو  ملدٍل  
 رع وجبولل هلا.داٍل  له اسليم األرض للزا

( أن  كونا بال ا  اجلا خمتار ن غري ا ور ن ل نملم جيدوز أن  كدون الدزارع    2) 
 ا ورًا  ليل لصلا إذا   اقتض املزار ة اور ل يف اموالل اليت ح ر  ليها.

( أن جيملل لكل واحد منهما نويب من احلاصدل وان  كدون ادددًا بالكسدور     3) 
حد ما نويب أصًس ل أو  يطن لل مقدار مملا كطن كالنوف والثلث ل  لو   جيملل ال

مدن احلوداد والبقيدة لسخدر        األوىلمثًس ل أو جملل نويبل ما حيود يف اال ام الملشرة 
اوح املزار ة ل نملم ال بأس أن  شرت  اختوا  أحد ما بنوع د كالذن حيودد أواًل د    

مددن احلاصددل ل أو  واالخددر بنددوع ،خددر ل  لددو جددال املالددك ) ازرع ولددك النوددف االول  
 النوف احلاصل من القطملة الكذائية ( صحت املزار ة.

( امليا املدة مبقدار  درك الزرع  يل  ادة ل ولو  يندا اول املددة وجملدس ،خر دا     4) 
 إدراك احلاصل كصه.

 ( أن اكون االرض جابلة للزرع ولو بالملسو واالصسح.5) 
و شدملري أو رز أو غري دا ل وكدذا    ( امليا املزروع من حيث نو ل ل وانل حنطة أ6) 

امليا صدنصل إذا كدان للندوع صدنصان  داكثر  تلدف  يهدا االغدراض ل و كصد  يف التملديا           
االنوراف امل    ن التور ح د لتملارف أو غدريه د ولدو صدرحا بدالتملميم صدح و كدون         

 للزارع حق اختيار أن نوع أو صنف شاء.
خمتلصدة يف مسدتلزما  الزرا دة     ( امليا االرض  يما إذا كانت للمالك جطملدا  7) 

 وسائر شؤونها ل واما مف التساون  س  لزم التمليا.
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( املديا مدا  ليهمدا مددن املودارف إذا    دتملا موددرف كدل منهمدا بالتملددارف        1) 
 خارجًا.

( : لو ااصق املالك مدف الدزارع  لده أن  كدون مقددار مدن احلاصدل         116) مسألة  
بة مملينة بطلت املزار ة وان  لمدا ببقداء شد ء مدن     الحد ما ل و قسم الباج  بينهما بنس

احلاصددل بملددد اسددتثناء ذلددك املقدددار ل نملددم جيددوز االاصدداق  لدده إسددتثناء مقدددار ا ددراو  
 )ال ر بة( وكذا مقدار البذر ملن كان منل.

( : إذا حددددا للمزار ددة امدددًا مملينددًا  دددرك الددزرع خسلددل  ددادة ل     117) مسددألة  
 كدن للتحد دد املتصدق  ليدل بينهمدا اطدسق  شدمل صدورة           انق ه و   ددرك ل  دان    

 دددم ادراك الددزرع  لدده خددسف الملددادة الددزم املالددك ببقدداء الددزرع يف األرض اىل حددا  
االدراك ل وان كان لل اطسق من  دذا القبيدل  مدف اراضد  املالدك والدزارع  لده بقداء         

 لل أن جيرب الدزارع  لده   الزرع د بملوض أو نانًا د ال مانف منل ل وان    رض املالك بل   
 ازالتل وان ا رر الزارع بذلك ل وليا لل إجبار املالك  له بقاء الزرع ولو باجرة.

( : اذا اددرك الددزارع االرض بملددد  قددد املزار ددة  لددم  ددزرع حتدده     111) مسددألة  
انق ت املدة  ان كانت االرض يف اور ل ضمن اجرة مثلها للمالك ل وان   اكدن يف  

رف املالك  س ضمان  ليدل اال مدف جهدل املالدك باحلدال ل  دذا اذا         اور ل بل يف او
 كددن اددرك الددزرع لملددذر  ددام كانقطدداع املدداء  ددن األرض واال كشددف ذلددك  ددن بطددسن  

 املزار ة.
( :  قد املزار دة مدن الملقدود السزمدة وال  نصسد  اال برضدا الطدر ا ل         119) مسألة  

الصسد    ك أو الدزارع أو كليهمدا للصسد  جداز    نملم لو اشرت  يف ضمن الملقد اسدتحقاق املالد  
 حسب الشر  ل وكذا لو خولف بملض الشرو  املأخوذة  يل من أحد ما  له االخر.

( : ال انصسدد  املزار ددة مبددو  املالددك أو الددزارع بددل  قددوم الددوار    121) مسددألة  
صسد   مقام مورثل ل اال إذا جيد  مبباشرة الزارع للملمدل  مدا  جبدل انتهائدل مندل  انهدا ان      

مبواددل ل واذا كددان الملمددل املسددتحق  لدده الددزارع كليددًا مشددروطًا مبباشددرال   انصسدد         
املزار دة مبوادل د وان كدان للمالدك حدق  سدخها د كمدا ال انصسد  إذا مدا  الدزارع بملدد               
االنتهاء نا  ليل من الململ مباشرة ولو جبل ادراك الزرع ل  تكون حودتل مدن احلاصدل    
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وجددل ل وحيددق لدل ا  ددًا إجبددار املالدك  لدده بقدداء الددزرع يف   لوارثدل ل كمددا ان لددل سدائر حق  
 ارضل حته انتهاء مدة املزار ة.

( : إذا ةهر بطدسن املزار دة بملدد الدزرع ل  دان كدان البدذر للمالدك          121) مسألة  
 احلاصددل لددل ل و ليددل للددزارع مددا صددر ل ل وكددذا ُأجددرة  ملددل واجددرة ايفال  الدديت          

ر للزارع  دالزرع لدل و ليدل للمالدك ُأجدرة االرض      استململها يف األرض ل وان كان البذ
 وما صر ل املالك وُأجرة ،الال اليت استململت يف ذلك الزرع.

( : إذا كددان البددذر للددزارع  رهددر بطددسن املزار ددة بملددد الددزرع  ددان   122) مسددألة  
 األحو رض  املالك والزارع  له ابقاء الدزرع يف االرض بداجرة أو ناندًا جداز واال  د     

للمالك  دم اجبار الزارع  له إزالدة الدزرع لدو اراد ابقداءه يف األرض بداجرة ل      لزومًا 
 ولو اراد الزارع جلملل  ليا للمالك اجباره  له ابقائل ولو نانًا.

( : الباج  من اصول الزرع يف االرض بملد احلواد وانق داء املددة    123) مسألة  
ر إن    شددرت  يف املزار ددة إذا إخ ددر يف السددنة اجلد دددة وادرك  حاصددلل ملالددك البددذ  

 اشرتاكهما يف االصول واال كان بينهما بالنسبة.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 241

 ) أحكام امل اربة ( 
( : امل دداربة :  دد  )  قددد واجددف بددا شخوددا  لدده أن  ددد ف         124) مسددألة  

 احد ما إىل االخر مااًل ليتط ر بل و كون الربح بينهما ( و ملترب  يها ُامور:
 ل و كص   يهما كل ما  دل  ليهما من لصظ أو  ملل.)االول(: اإلجياا والقبول  
)الثان (: البلوغ والملقدل والرشدد واالختيدار يف كدل مدن املالدك والملامدل ل وأمدا          

 دددم احل ددر مددن  لددا  هددو إنطمددا  ملتددرب يف املالددك دون الملامددل إذا   اقددتض امل دداربة  
 اور ل يف أموالل اليت ح ر  ليها.

بالكسور مدن نودف أو ثلدث أو هدو ذلدك د ااّل       )الثالث(: امليا حوة كل منهما  
أن  كددون  ندداك املددارف خددارج   نوددرف إليددل اإلطددسق د وال جيددوز املدديا حوددة أن     
منهما ب دري ذلدك ل كدأن املدا حودة املالدك مبائدة د ندار يف كدل شدهر ل نملدم جيدوز بملدد              

 ةهور الربح ان  واا أحد ما االخر  ن حوتل منل مببله ادد.
ن الربح بينهما  لو شر  مقدار منل ألجنك   اودح امل داربة   )الرابف(: أن  كو 

 ااّل إذا اشرت   ليل  مل متمللق بالت ارة.
)ا دداما(: ان  كددون الملامددل جددادرًا  لدده الت ددارة  يمددا كددان املقوددود مباشددرال   

 للململ ل  إذا كان  اجزًا  نل   اوح.
ابطدل امل داربة ولكدن     ذا إذا أخدذ  املباشدرة جيددًا ل وأمدا إذا كاندت شدرطًا          

  ثبت للمالك ا يار  ند  لف الشر .
وأمددا إذا    كددن ال  ددذا وال ذالددك وكددان الملامددل  دداجزًا مددن الت ددارة حتدده         

بالتسبيب بطلت امل اربة ل وال  رق يف البطسن با حتقق المل ز من األوطل وطروه بملدد  
 حا  تنصس  امل اربة من حا طرو المل ز.

ملامل أما ال ضمان  ليل لو الف املال أو امليدب حتدت  دده اال    ( : ال 125) مسألة 
مف التملدن أو التصر   ل كما أنطل ال ضمان  ليل مدن جهدة ا سدارة يف الت دارة بدل  د        
واردة  له صاحب املال ل ولدو اشدرت  املالدك  لده الملامدل ان  كدون شدر كًا مملدل يف         

لددو اشددرت  أن  كددون متددام ا سددارة كمددا  كددون شددر كًا مملددل يف الددربح بطددل الشددر  ل و
ا سارة  له ذمتل صحط الشر  ولكن  كون متام الربح ا  ا للملامل مدن دون مشداركة   
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املالك  يل ل ولو اشرت   ليل أن  ملوضدل  مدا اقدف مدن ا سدارة يف رأس املدال د كدس  أو         
 بمل ًا د صحط الشر  ولزم الملامل الو اء بل.

ائز مدن الطدر ا مبملنده أن للمالدك أن     ( : امل اربة االذنيدة  قدد جد    126) مسألة  
 سحب إذنل يف اورف الملامل يف مالل مته شاء ل كما أن للملامل أن  كف  دن الملمدل   
مته ما أراد سواء أكان جبل الشروع يف الململ أم بملده ل وسواء كدان جبدل حتقدق الدربح     

دم أو بملده ل وسواء كان الملقد مطلقدًا أو مقيددًا إىل أجدل خدا  ل نملدم لدو اشدرتطا  د        
 سخل إىل أجل مملا صح الشر  ووجب الململ بل ولكن مف ذلدك  نصسد  بصسد  أن    

 منهما وان كان الصاس  ،مثًا.
( : جيوز للملامل مف اطسق  قد امل اربة التورف حسب مدا  دراه    127) مسألة  

مولحة من حيث البائف واملشرتن ونوع اجلنا ل نملم ال جيوز لدل أن  سدا ر بدل إىل بلدٍد     
ذا كان أمرًا متملار ًا ميث  شملل االطسق أو  ستأذن املالك  يل با ودو  ل  ،خر إاّل إ

 ولو سا ر من دون اذنل والف املال أو خسر ضمن.
( : ابطل امل اربة االذنية مبو  كل من املالك والملامل ل أما  لده   121) مسألة  

امددل حيتدداو إىل األوطل  لصددرض انتقددال املددال إىل وارثددل بملددد مواددل  ابقدداء املددال بيددد المل    
 م اربة جد دة ل وأما  له الثان   لصرض اختوا  االذن بل.

( : جيوز لكل من املالدك والملامدل أن  شدرت   لده ايفخدر يف  قدد        129) مسألة  
امل اربة مااًل أو  مًس كخياطة ثوا وهو ا ل وجيب الو اء بالشر  ما دام الملقد باجيدًا  

    صس  سواء حتقق ربح أم ال.
( : ما  رد  له مال امل اربة من خسارة أو الف د مر دق او سدرجة     131لة ) مسأ 

او غري مدا د جيدرب بدالربح مدا دامدت امل داربة باجيدة مدن دون  درق يف ذلدك بدا الدربح               
السحق والسابق ل  ملكية الملامدل حلودتل مدن الدربح السدابق متزلزلدة كلدها أو بمل دها         

ول االستقرار إال بانتهاء أمد امل داربة أو  بملروض ا سران أو التلف  يما بملد ل والحي
حوول الصس  ل نملم إذا اشرت  الملامل  له املالك يف ضمن الملقدد  ددم كدون الدربح     

 جابرًا للخسران أو التلف املتقدطم  له الربح أو املتأخر  نل صح الشر  و مل بل.
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و ة جبدزء  ( : جيوز ا قاع اجلملالة  له استثمار االموال بطرجل املشر 131) مسألة  
مددن الددربح الملائددد منددل ل بددان  ددد ف مددااًل إىل شددخص و قددول لددل )اسددتثمر  ددذا املددال يف 

 الململ الكذائ  د كالت ارة د ولك نوف الربح(  يكون جملالة اصيد  ائدة امل اربة.
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 ( املساجاة) أحكام  
( : املسدداجاة :  دد  ) ااصدداق شددخص مددف ،خددر  لدده ر ا ددة أشدد ار  132) مسدألة   

 صسح شؤونها إىل مدة مملينة موة من حاصلها ( .وهو ا وا
 ( :  ملترب يف املساجاة امور: 133) مسألة  
ل  يكصد  د دف   ليهمدا مدن لصدظ أو  ملدل    )االول(: االجياا والقبول بكل مدا  ددل     

 املالك أش ارُه د مثًس د للصسح واسلمل أ طا ا بهذا القود.
 ر لسصل أو  لا يف كل من املالدك  )الثان (: البلوغ والملقل واالختيار و دم احل 

والصسح ل نملم ال بأس بكون الصسح ا ورًا  ليل لصلا إذا   اقتض املسداجاة اودر ل   
  ه أموالل اليت ح ر  ليها.

)الثالث(: أن اكون اصول االش ار نلوكة  ينًا ومنصملة أو منصملدة  قد  أو  كدون     
 اور ل  يها نا ذًا بوال ة أو وكالة.

يا مدة الململ مبقدار ابله  يها الثمرة  ادة ل ولو  ا أوهلدا وجملدل   )الرابف(: امل 
 ،خر ا إدراك الثمرة صحطت.

)ا دداما(: ان جيملددل لكددلٍّ منهمددا نودديب مددن احلاصددل اددددًا باحددد الكسددور      
كالنوف والثلث ل وال  ملترب يف الكسر أن  كدون مشدا ًا يف مجيدف احلاصدل كمدا اقددطم       

قا  لده ان  كدون طدن مدن الثمدرة للمالدك والبداج  للصدسح         نرريه يف املزار ة ل وان ااص
 بطلت املساجاة.

)السادس(: امليا مدا  لده املالدك مدن االمدور ومدا  لده الصدسح مدن اال مدال ل            
 و كص  االنوراف د إذا كان د جر نة  له التمليا.

 ( : ال  ملترب يف املساجاة أن  كون الملقد جبل ةهور الثمرة  تودح إذا  134) مسألة  
كان الملقد بملده أ  ًا ل إذا كان جد بق   مل  توجف  ليل اكتمال منو الثمدرة أو كثراهدا   

   بدق  مدل مدن  دذا القبيدل       أو جوداها أو وجا تها  ن اال ا  وهو ذلك ل وأمطدا إذا  
وان احتيج اىل  مل من هو ،خر كاجتطاف الثمرة وحراستها أو مدا  توجدف  ليدل اربيدة     

 كال.االش ار  ص  الوحة إش
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( : اوح املساجاة يف االصول غري الثابتة ل كالبطي  وا يدار ل كمدا    135) مسألة  
اوح يف االش ار غري املثمرة إذا كانت هلا حاصل ،خدر مدن ورد أو ورق وهو مدا ندا     

 لل مالية  ملتد بها  ر ًا كش ر احلناء الذن  ستصاد من ورجل.
ست نية  ن السق  بداملطر أو مبدص   ( : اوح املساجاة يف االش ار امل 136) مسألة  

 (.134رطوبة االرض إن احتاجت إىل أ مال اخر نا اقدطم يف املسألة )
( :  قد املساجاة الزم ال  بطدل وال  نصسد  إاّل بالتقا دل والرتاضد       137) مسألة  

او الصس  نن لدل ا يدار ولدو مدن جهدة  لدف بملدض الشدرو  الديت جملس دا يف ضدمن            
 انف  وجب البطسن.الملقد أو بملروض م

 ( : ال انصس  املساجاة مبو  املالك ل و قوم ورثتل مقامل. 131) مسألة  
( : إذا مددا  الصددسح جددام وارثددل مقامددل ل ان   اؤخددذ املباشددرة يف   139) مسددألة  

الململ جيدًا وال شرطًا ل  ان    قم الوار  بالململ وال استأجر من  قوم بدل  للحداكم   
ن مدال الصدسح مدن  قدوم بالملمدل ل و قسدم احلاصدل بدا املالدك          الشر   أن  ستأجر م

وورا  الصسح ل وأما إذا أخذ  املباشرة يف الململ جيدًا انصسدخت اململاملدة ل كمدا أنهدا     
إذا أخذ  شرطًا كان املالك با يار با  سد  اململاملدة والرضدا بقيدام الدوار  بالملمدل       

 مباشرة أو اسبيبًا.
ق املالدك والصدسح  لده ان  كدون متدام احلاصدل للمالدك        ( : إذا ااّص 141) مسألة  

وحددده    وددح الملقددد و   كددن مسدداجاة ل ومددف ذلددك  كددون متددام احلاصددل للمالددك ل  
وليا للصسح مطالبتل باالجرة النطل اجدم  لده الملمدل ناندًا ل ولدو بطلدت املسداجاة لصقدد        

 حو املتملارف.شر  ،خر وجب  له املالك أن  د ف للصسح اجرة ما  ملل  له الن
( : اب الزكاة  له كدل مدن املالدك والملامدل إذا بل دت حودة كدل         141) مسألة 

منهما حد النواا  يما إذا كانت الشركة جبل زمان الوجوا وإاّل  الزكاة  لده املالدك   
  ق .

( : امل ارسددة جددائزة و دد  أن  ددد ف أرضددًا إىل ال ددري لي ددرس  يددل      142) مسددألة  
اصدل هلمدا ل سدواء اشدرت  كدون حودة مدن االرض أ  دًا         أش ارًا  له أن  كدون احل 

 األوىل األحددو للملامددل أم ال ل وسددواء كانددت االصددول مددن املالددك أم مددن الملامددل ل و
ارك  دذه اململاملدة ل وميكدن التوصدل إىل نتي تهدا مبملاملدة ال اشدكال يف صدحتها كا قداع          
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بشرائها بالشركة ثم الولح با الطر ا  له النحو املذكور ل أو االشرتاك يف االصول 
اجارة ال دارس نصسدل ل درس حودة صداحب االرض وسدقيها وخددمتها يف مددة ممليندة          

 بنوف منصملة أرضل إىل الك املدة أو بنوف  ينها مثًس.
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 ) أحكام احل ر ( 
( : ال  نصذ اورف غري الباله يف مالل وال يف ذمتل مستقًس ولدو كدان    143) مسألة  

وال جيدن يف الودحة إذن وليدل ل و سدتثنه مدن ذلدك مدوارد        يف كمال التمييز والرشد ل
منهددا: االشددياء اليسددرية الدديت جددر  الملددادة بتودددن الوددك املميددز ململاملتهددا كمددا مددرَّ يف 

( ل ومنها: وصيتل لذون ارحامل ويف املربطا  وا ريا  الملامة كمدا سديأا    664املسألة )
مال اسف سنا  سلية ل ويف الذكر احد ( ل و سمة البلوغ يف االنثه اك1291يف املسألة )

 ( نبددا  الشددملر ا شددن  لدده الملانددة ل و دد  بددا الددبطن والملددورة.     1االمددور الثسثددة: ) 
 ( إكمال  ا  شرة سنة  سلية.3( خروو امل . )2) 

( : نبا  الشملر ا شن يف ا دد ويف الشدارا  سمدة للبلدوغ ل وأمدا       144) مسألة  
 ل وكذا غلرة الوو  وهو ا  ليست امارة  ليل.نباال يف الودر وحتت االب  

( : ال  نصذ اورف ادنون ولو كان ادوار ًا حال جنونل يف مالدل وال   145) مسألة  
يف ذمتددل ل وكددذا ال  نصددذ اوددرف السددصيل يف مالددل أو ذمتددل إال بدداذن وليددل أو إجازاددل ل      

الديت ح در  ليهدا إاّل    و كذا املصلا إذا ح ر  ليل احلاكم   انصذ اودر اال يف اموالدل   
 باذن غرمائل أو اجازاهم.

( : الوال ددة يف مددال الطصددل وكددذلك يف ادنددون والسددصيل إذا بل ددا      146) مسددألة  
كذلك لسا واجلد لل ل  دان  قددا  للقديم مدن جبدل احدد ما ل  دان  قدد أ  دًا  الوال دة           

ندون بملددد  للحداكم الشدر   ل وأمدا السدصيل وادندون اللددذان  درض  ليهمدا السدصل واجل        
البلددوغ  صدد  كددون الوال ددة  ليهمددا لل ددد واالا أ  ددًا أو للحدداكم خاصددة اشددكال ل       

وجوبًا اوا قهما مملًا ل وأما املصلا  للحاكم الوال ة  ليل يف بيدف أموالدل الديت     األحو  
 ح ر  ليها لتسد د د ونل ان  و أبه من بيملها.

االنصداق  لده نصسدل     ( : جيوز للمالك صرف مالل يف مرض موادل يف  147) مسألة 
ومن  ملولل والودرف  لده ضديو ل ويف حصدظ شدأنل وا تبداره والتوددق الجدل  ا يتدل          
وشصائل وغري ذلك نا  ليق بل وال  ملد سر ًا وابذ رًا ل وكدذا جيدوز لدل بيدف مالدل بالقيمدة       
املتملار ة واجاراها كذلك ل وأما اور ل يف مالل مبثدل اهلبدة والوجدف واالبدراء والودلح      

 وهو ددا مددن التوددر ا  الترب يددة ل وكددذا بيددف مالددل واجاراددل باالجددل مددن     بددس  ددوض
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املتملدارف  حكمددل حكددم وصدا اه يف نصددوذه مبقدددار الثلددث  مدا دونددل ل وأمددا بالنسددبة إىل    
االكثر منل  س  وح اال مف اجازة ورثتل ل و قتور يف املرض الذن  طول بواحبل  درتة  

ر ا  الترب ية الوادرة جبل ذلك نا ذة مدن  طو لة  له أواخره القر بة من املو   التو
 االصل.
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 ) أحكام الوكالة ( 
( : الوكالة    : ) اسلي  الشخص غريه  له مملاملة مدن  قدد أو    141) مسألة  

ا قاع أو ما  و من شؤونهما كالقبض واالجباض ( كأن  وكل شخوًا يف بيدف داره ل أو  
 جبض الثمن لل.

ي ة يف الوكالددة ل بددل  وددح انشدداؤ ا بكددل مددا دل  ( : ال املتددرب الودد 149) مسددألة  
 ليها ل  لو د ف مالل إىل شخص لبيملل وجب ل الوكيل بهدذا الملندوان صدحت الوكالدة ل     
و كذا لو كتب إىل شخص بأنل جد وكّلل يف بيدف مالدل  قبدل ذلدك  إنطدل اودح الوكالدة ل        

 وان كان الوكيل يف بلد ،خر واأخر وصول الكتاا إليل.
( :  ملترب يف املوكل والوكيل: الملقل والقود واالختيدار ل و ملتدرب يف    151) مسألة  

املوكل أ  ًا البلوغ إاّل  يما اوح مباشرال من الوك املميدز ل كمدا  ملتدرب  يدل أن  كدون      
جائز التورف  يما وكل  يل  س  وح اوكيل احمل دور  ليدل لسدصل أو  لدا  يمدا ح در       

 ملتددرب يف الوكيددل أ  ددًا كونددل متمكنددًا  قددًس   ليهمددا  يددل دون غددريه كددالطسق وهددوه ل و 
وشر ًا من مباشرة ما وكدلط  يدل  دامُلحِرم ال جيدوز أن  توكدل يف  قدد النكداح النطدل حيدرم          

  ليل اجراء الملقد.
( :  ملتددرب يف متمللددق الوكالددة أن ال  كددون نددا  ملتددرب ا قا ددل مباشددرة    151) مسددألة  

كمدا  ملتدرب أن  كدون امدرًا سدائ ًا يف نصسدل        كاليما والنذر والملهد والشهادة واالجدرار ل 
 ددس اوددح الوكالددة يف اململددامس  الصاسدددة كددالبيف الربددون والطددسق الصاجددد للشددرو       

 الشر ية.
( :  وح التوكيل الملام يف مجيف اال مدال الديت ارجدف إىل املوكدل      152) مسألة  

امف بدا امدر ن أو   وال  وح التوكيل يف  مل غري مملا منها ل نملم جيوز التوكيل يف اجل
 أكثر كأن  قول: وكلتك يف بيف دارن أو إجاراها.

( : ابطل الوكالدة ببلدوغ الملدزل إىل الوكيدل ل والملمدل الودادر مندل         153) مسألة 
 جبل بلوغ الملزل إليل بطر ق مملترب شر ًا صحيح.

 ( : للوكيل ان  ملزل نصسل وان كان املوكل غائبًا. 154) مسألة  
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يا للوكيل أن  وكل غريه يف ا قاع ما اوكدل  يدل ال  دن نصسدل     ( : ل 155) مسألة  
وال  ن املوكل ل اال أن  أذن لل املوكل يف ذلك ل  يوكل يف حدود اذندل ل  دإذا جدال لدل:     

 ) اخرت وكيًس    (  س بد أن  وكل شخوًا  نل ل ال  ن نصسل.
 لده شد ء كددأن   ( : ال  ملتدرب التن يددز يف الوكالدة ل  ي دوز املليقهددا     156) مسدألة   

  قول مثًس ) إذا جاء رأس الشهر  أنت وكيل  يف بيف دارن ( .
( : إذا وكلل يف بيف سلملٍة أو شراء متاع و   ورح بكدون البيدف أو    157) مسألة  

الشراء من غريه أو نا  ملم نصسل جاز للوكيل أن  بيف السلملِة من نصسدل أو  شدرتن املتداع    
 ق إىل غريه.من نصسل إاّل مف انوراف االطس

( : إذا وكل شدخص مجا دة يف  مدل  لده أن  كدون لكدل مدنهم         151) مسألة  
القيام بذلك الململ وحده جداز لكدل مدنهم ان  نصدرد بدل ل وان مدا  احدد م   ابطدل         
وكالة الباجا ل وان وكلهم  له أن  كون لكل واحد منهم القيدام بالملمدل بملدد موا قدة     

 رد بل ل وان ما  احد م بطلت وكالة الباجا.االخر ن   جيز لواحد منهم ان  نص
( : ابطل الوكالة مبو  الوكيل أو املوكل وكدذا جبندون احدد ما أو     159) مسألة  

إغمائدل ان كدان مطبقدًا ل وامدا ان كدان ادوار دًا  بطسنهدا يف زمدان اجلندون أو االغمداء د            
لدك ل وابطدل أ  دًا      ًس  ما بملده د ال إشكال  س  درتك مرا داة االحتيدا  يف مثدل ذ     

 بتلف مورد الوكالة كاحليوان الذن وكل يف بيملل.
( : لو جملدل املوكدل  وضدًا للملمدل الدذن  قدوم بدل الوكيدل وجدب           161) مسألة  

 د ملل إليل بملد إايانل بل.
( : إذا    قور الوكيل يف حصظ املدال الدذن د ملدل املوكدل إليدل و        161) مسألة 

أمددا لددو جوددر يف وكددل  يددل ل  تلددف ااصاجددًا     ددمنل ل و توددرف  يددل ب ددري مددا اجددازه امل
ل أو اورف  يل ب ري ما اجازه املوكل  يل والف ضدمنل ل  لدو لدبا الثدوا الدذن      حصرل

 وكل يف بيملل والف حينذاك لزمل  وضل.
( : لددو اوددرف الوكيددل يف املددال الددذن د ملددل املوكددل إليددل ب ددري مددا    162) مسددألة  

ل  لدو اوكدل يف بيدف ثدوا     منل اإلايان مبدا  دو وكيدل  يدل     يوحاجازه   ابطل وكالتل ل  
  لبسل ثم با ل صح البيف.
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 ) أحكام القرض والد ن (
( : القرض  و )متليك مال يفخر بال مان يف الذمدة مبثلدل إن كدان     163) مسألة  

مثليًا وبقيمتل د حا االجراض د ان كان جيميًا( وإجراض املؤمنا من املستحبا  االكيدده    
 سيما لذون احلاجا  منهم ل واما االجرتاض  هو مكدروه مدف  ددم احلاجدة و دف      وال

كرا تل مف احلاجة ل وكلما خّصت احلاجدة اشدتد  الكرا دة وكلمدا اشدتد  خصلدت إىل       
 أن ازول.

( : ال املتددرب الوددي ة يف القددرض  لددو د ددف مددااًل إىل أحددد بقوددد       164) مسددألة  
تدرب  يدل القدبض  لدو جدال )أجرضدتك  دذا        القرض واخذه ذاك بهدذا القودد صدح ل و مل   

 املال(  قال )جبلت(   ميلكل إال بملد جب ل.
( :  ملتددرب يف كددل مدن املقددرض واملقددرتض البلدوغ والملقددل والقوددد    165) مسدألة   

واالختيار والرشد ل و ملترب يف املقدرض  ددم احل در لصلدا ل و ملتدرب يف املدال املقدرتض        
ملة    وح القرض ل كمدا  ملتدرب أن  كدون ندا  ودح      أن  كون  ينًا  لو كان د نًا أو منص

 متلكل شر ًا  س  وح أجراض ا مر وا نز ر.
( : ال جيوز اشرتا  الز ادة يف القرض سواء أكدان الشدر  صدرحيًا     166) مسألة  

أم م دمرًا بددان وجددف الملقددد مبنيددًا  ليددل د و سددتثنه مددن ذلددك مددوارد اقدددمت يف املسددألة     
ة اشرتا  الز دادة بدا أن اكدون  ينيدة كمدا إذا أجرضدل  شدرة        ( د وال  رق يف حرم 655)

دنانري  لده أن  دؤدن اثد   شدر د ندارًا ل أو اكدون منصملدة كخياطدة ثدوا ل أو انتصا دًا           
كاالنتصاع بالملا املر ونة  نده ل أو صدصة كدان كدأن  قرضدل ذ بدًا غدري مودوغ و شدرت          

ل نملدم  سدتحب للمقدرتض د دف       ليل الو اء باملووغ ل  دإن ذلدك كلدل مدن الربدا احملدرم      
 الز ادة بس اشرتا  بل  و مستحب وان كان  كره للمقرض أخذ ا.

( : إذا اجرض مااًل وشر   له املقرتض أن  بيف منل شيئًا بأجل مدن   167) مسألة 
جيمتددل أو  ددؤاجره بأجددلَّ مددن اجراددل كددان داخددًس يف شددر  الز ددادة  يحددرم ل ومثلددل  لدده 

منل شيئًا بأجلط من جيمتل و شرت   ليل البا ف أن  قرضدل مبل دًا   لزومًا أن  شرتن  األحو 
 مملينًا.
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( : حرمة اشرتا  الز ادة املدم املقدرض واملقدرتض ولكدن ال  بطدل       161) مسألة  
بددل القددرض وأنطمددا  بطددل الشددر   قدد  ل  يملددك املقددرتض مددا  أخددذه جرضددًا وال ميلددك     

يدل ل نملدم إذا كدان اململطد  راضديًا      املقرض ما  أخذه من الز ادة  س جيدوز لدل التودرف     
 بتور ل  يل مف  لمل بأنل ال  ستحقل شر ًا جاز لل التورف  يل.

( : إذا اجرتض شيئًا مدن النقدود أو غري دا مدن املثليدا  كدان و داؤه         169) مسألة  
با طاء مثلل ل  للمقدرض املطالبدة بدل ولديا للمقدرتض االمتنداع وان ارجده سدملره  مدا          

ن املقرتض لو أ طاه للمقرض ليا لل االمتناع  ن أخذه وان اندزل  أخذه بكثري ل كما أ
 سملره بكثري ل وجيوز الرتاض   له أداء غريه يف كلتا الووراا.

( : جيددوز يف جددرض املثلدد  ان  شددرت  املقددرض  لدده املقددرتض أن     171) مسددألة  
 ليدل   ؤد ل من غري جنسل ل بأن  ؤدن مثًس  دوض الدد نار دوالرًا وبدالملكا ل و لدزم     

ذلك بشر  أن  كونا متساو ا يف القيمة  ند الو اء أو كان ما شر   ليل أجل جيمدة ندا   
 اجرتضل.

( : جيدوز د دف مبلده نقددن إىل شدخٍص او بندك جرضدًا ليحولدل إىل          171) مسألة  
 شخص أو بنك ،خر باجل نا د ف إليل وال جيوز أن  كون بأكثر من ذلك النل من الربا.

من أخذ الربا وكان جا ًس مرمتل أو بكونل مدن الربدا ثدم  لدم      ( : 172) مسألة  
باحلال  تاا حلط لل ما أخذه و ليل أن  رتكل  يمدا بملدد ل ولدو ور  مدااًل  يدل الربدا  دإن        
كان خملوطًا باملال احلسل  دس شد ء  ليدل وان كدان نيدزًا  ندل و درف صداحبل رده اليدل          

 وان    ملر ل جرجمل  ليل حكم نهول املالك.
ما حّال و و ما لديا الدائدل وجدت اددد وامدا مؤجدل       (1)( : الد ن 173) مسألة  

و ددو  س ددل ل وإذا كددان الددد ن مددؤجًس   حيددق للدددائن أن  طالددب املددد ن بادائددل جبددل   
حلول االجل إاّل إذا كان االجل حّقًا لل  ق  د ال حقًا للمد ن أو هلمدا مملدًا د  ت دوز لدل       

 يمددا إذا    ؤجددل يف ان وجددت اراد كمددا جيددوز لددل ذلددك   يف  ددذه الوددورة املطالبددة بددل 
ل وإذا أراد املد ن و اء د نل  ليا للدائن االمتنداع  دن القبدول يف أن وجدت كدان      الد ن

                                                           

لقرض والبيدف نسديئة والسدلف    الد ن  و اململوك الكل  الثابت يف ذمة شخص يفخر ومن أسبابل ا (1)
 .وغري ذلك
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إاّل إذا كان الد ن مدؤجًس مدف كدون التأجيدل حقدًا للددائن أو هلمدا مملدًا  دإن لدل يف  دذه            
 الوورة االمتناع  ن القبول جبل حلول االجل.

( : جيب  له املد ن اداء الد ن احلال وما مكمل  ورًا  ند مطالبدة   174لة ) مسأ 
الدائن إن جدر  ليل ولو ببيف ب ا تل ومتا ل و قاره وهدو ذلدك مدن نتلكاادل غدري دار      
سكناه وأثا  منزلل وسائر ما حيتداو اليدل مسدب حالدل وشدأنل ندا لدواله لوجدف يف  سدر          

 ب  ليل بيملها الداء الد ن.وشدطة أو حزازة ومنقوة  إنطل ال جي
ولو اوجف أداء الدد ن  لده التكسدب السئدق مدال املدد ن وجدب  ليدل ذلدك إذا           

 لزومًا. األحو كان نن ش لل التكسب بل مطلقًا  له 
( : إذا كان املد ن مملسدرًا ال  قددر  لده الو داء حدرم  لده الددائن         175) مسألة  

يسرة ل وجيب  له املد ن أن  كون مدن جودده   مطالبتل بل بل  ليل الورب والنررة اىل امل
 االداء  ند التمكن منل.

( : إذا  قد املدد ن دائندل و دئا مدن الوصدول إليدل أو إىل ورثتدل يف         176) مسألة  
لزومدًا أن  سدت يز يف ذلدك     األحدو  املستقبل لزمل أن  ؤد دل إىل الصقدري صددجة  ندل ل و    

   صقدد األمدل يف ذلدك     ل أو اىل ورثتدل احتمل الوصدول إليد   احلاكم الشر   ل وأمطا إذا
لزمل االنترار والصحص  نل  إن   جيده أوصه بل  ندد الو داة حتده جيد ء لدل طالبدل ل       
وإذا كان الدائن مصقودًا  ن أ لل وجدب اسدليم د ندل إىل ورثتدل مدف انقطداع خدربه بملدد         
 م    شر سنا من غيبتل ل بل جيوز ذلدك بملدد م د  اربدف سدنا إذا  حدص  ندل يف       

  ذه املدطة.
( : إذا ما  املد ن وجدب اخدراو الدد ن د وان كدان مدؤجًس د مدن          177) مسألة  

أصل اركتل وإذا   اف الرتكدة إاّل مبودارف كصندل ود ندل الواجبدة صدر ت  يهدا ولديا         
 للدائن د   ًس  ن الورثة د حينئٍذ ش ء من الرتكة.

الرتاضد  ل وال جيدوز    ( : جيوز امل يل الد ن املؤجل بنقودان مدف   171) مسألة  
 اأجيل الد ن احلال بز ادة ألنل ربا وكذلك ز ادة أجل املؤجل بز ادة النل ربا.
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 ) أحكام احلوالة ( 
( : احلوالة    ) حتو ل املد ن ما يف ذمتل من الدد ن إىل ذمدة غدريه     179) مسألة  

 ون و) احملدال (  بإحالة الدائن  ليل (  ه  متقومة بأشخا  ثسثة: ) احمليل ( و دو املدد  
و و الدائن و) احملدال  ليدل ( وإذا حتققدت احلوالدة و دق شدروطها الشدر ية برئدت ذمدة          
احمليل ل وانتقل الد ن إىل ذمدة احملدال  ليدل ل  لديا للددائن مطالبدة املدد ون االول بملدد         

 ذلك.
( :  ملترب يف احلوالة االجياا من احمليدل والقبدول مدن احملدال واحملدال       111) مسألة  

ليددل سددواء كددان بر ئددًا أم مددد نًا ل و كصدد  يف اإلجيدداا والقبددول كددل جددول و ملددل دال      
  ليهما.

( :  ملترب يف احلوالة أن  كون الد ن ثابتًا يف ذمة احمليل  س اودح يف   111) مسألة  
غري الثابت يف ذمتل وان وجد سببل كماِل اجلملالدة جبدل الملمدل   دًس  مطدا إذا    وجدد       

 ا سيقرتضل.سببل كاحلوالة مب
( :  ستحق احملال  ليل الربت ان  طالب احمليل باحملدال بدل ولدو جبدل      112) مسألة  

ادائل ل نملم إذا كان الد ن احملال بل مؤجطًس    كن لل مطالبدة احمليدل بدل إاّل  ندد حلدول      
أجلل وان كدان جدد أدطاه جبدل ذلدك ل ولدو اوداا احملدال مدف احملدال  ليدل  لده أجدل مدن              

 جيز لل أن  أخذ من احمليل إاّل األجلط.الد ن   
( : احلوالددة  قددد الزم  لدديا للمحيددل وال احملددال  ليددل  سددخها ل   113) مسددألة  

وكذلك احملدال وان ُا سدر احملدال  ليدل بملددما كدان مؤسدرًا حدا احلوالدة ل بدل ال جيدوز            
م لدو    مللدم    سخها مف إ سار احملال  ليل حا احلوالة إذا كان احملال  املًا مالدل ل نملد  

بل د حينذاك د كان لل الصس  إاّل إذا صدار احملدال  ليدل غنيدًا حدا اسدتحقاق احملدال  ليدل           
للد ن  ان يف ثبو  حق الصس  لدل يف  دذه الودورة اشدكااًل  دس  درتك مرا داة مقت ده         

 االحتيا  يف ذلك.
( : جيددوز اشددرتا  حددق الصسدد  للمحيددل واحملددال واحملددال  ليددل أو    114) مسددألة  

 حد م.أل



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 262

( : إذا أدجمل احمليل الد ن ل  ان كدان بطلدب مدن احملدال  ليدل وكدان        115) مسألة  
مددد ونًا للمحيددل  لددل أن  طالددب احملددال  ليددل مبددا أداه ل وان    كددن بطلبددل أو    كددن   

 مد ونًا  ليا لل ذلك.
( : ال  ددرق يف احملددال بددل بددا كونددل  ينددًا يف ذمددة احمليددل وبددا كونددل   116) مسددألة  

نصملة أو  مًس ال  ملترب  يل املباشرة ل كمدا ال  درق  يدل بدا كوندل مثليدًا كدالنقود أو جيميطدًا         م
 كاحليوان.

( : اودح احلوالدة مدف اخدتسف الدد ن احملدال بدل مدف الدد ن الدذن            117) مسألة  
 له احملال  ليل جنسًا ونو ًا كما اودح مدف إاطحاد مدا يف ذلدك ل  لدو كدان  لده ذمتدل         

 لل  له ذمة غريه درا م جاز أن حييلل  ليل بالدرا م أو بالدنانري.لشخص دنانري و
( : إذا أحال البائف دائنل  له املشرتن بد نل وجبلدها املشدرتن  لده     111) مسألة  

أساس كونل مد نًا للبائف بالثمن ثم ابيطن بطسن البيف بطلت احلوالة ل و كدذا اذا أحدال   
م ةهر بطدسن البيدف  إنطدل ابطدل احلوالدة أ  دًا       املشرتن البائف بالثمن  له شخص ،خر ث

  سف ما إذا انصس  البيف  يار أو باإلجالة  إنطل ابقه احلوالة وال اتبف البيف  يل.
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 ) أحكام الر ن ( 
( : الددر ن :  ددو )جملددل  ددا وثيقددة للتددأما  لدده د ددن أو  ددا       119) مسددألة  

 م مونة(.
اا من الرا ن وجبدول مدن املدراهن ل    ( : الر ن  قد مركب من اجي 191) مسألة  

وال  ملترب  يل أن  كون املدد ون  دو الدرا ن د وان كدان  دذا  دو ال الدب د بدل  ودح أن            
 كون غريه بأن جيملل شدخص مالدل ر ندًا لدد ن ،خدر ل كمدا ال  ملتدرب  يدل القدبض ل نملدم           

أو بيدد  مقت ه اطسجل كون الملا املر ونة بيدد املدراهن ااّل أن  شدرت  كونهدا بيدد ثالدث       
 الرا ن  يوح ما    ناف التأما املقوطم لل.

( : ال املترب الوي ة يف الر ن ل بل  كص  د دف املدد ون د مدثًس د مدااًل        191) مسألة  
 للدائن بقود الر ن ل واخذ الدائن لل بهذا القود.

( :  ملترب يف الرا ن واملراهن البلوغ ل والملقل ل واالختيار ل و ددم   192) مسألة  
ن الرا ن سصيهًا وال ا ورًا  ليل لصلدا إاّل إذا   اكدن الملدا املر وندة ملكدًا لدل أو       كو

   اكن من أموالل اليت ح ر  ليها.
( :  ملترب يف الملا املر ونة جواز اورف الرا ن  يهدا ولدو بدالر ن     193) مسألة  

  ق  ل  إذا ر ن مال ال ري  وحتل موجو ة  له اجازة املالك.
( :  ملتددرب يف الملددا املر ونددة أن اكددون  ينددًا خارجيددة نلوكددة جيددوز   194) مسددألة  

بيملها وشدراؤ ا  دس  ودح ر دن ا مدر وهدوه ل وال ر دن الدد ن جبدل جب دل وال ر دن            
 الوجف ولو كان خاصًا إاّل مف وجود أحد مسوغا  بيملل.

ه د  ( : منا ف الملا املر ونة ملالكها د سدواء أكدان  دو الدرا ن أم غدري       195) مسألة  
 دون املراهن.

( : جيددوز ملالددك الملددا املر ونددة أن  توددرف  يهددا مبددا ال  نددايف حددق   196) مسددألة  
الر انة بأن ال  كون متلصًا هلدا أو موجبدًا للدنقص يف ماليطتهدا أو خمرجدًا هلدا  دن ملكدل ل         
 ي وز لل االنتصاع من الكتاا مبطالملتل ومن الدار بسكنا ا وهو ذلك ل وأمدا التودرف   

لف أو املنقص ملاليتهدا   دري جدائز إاّل بدإذن املدراهن ل وكدذلك التودرف الناجدل  يهدا          املت
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ببيف أو  بة أو هو ما  إنطدل ال جيدوز إاّل بإذندل ل وان وجدف اوجصدت صدحتل  لده اجازادل         
  إن أجاز بطل الر ن.

( : لو باع املراهن الملدا املر وندة جبدل حلدول االجدل بداذن املالدك         197) مسألة  
ر ن وال  كون مثنها ر نًا بداًل  ن األصل ل وكذلك لدو با هدا  اجدازه املالدك ل     بطل ال

ولو با ها املالك باذن املراهن  له أن جيملل مثنل ر نًا  لم  صملل بطل البيف إاّل أن جييدزه  
 املراهن.

( : إذا حان زمان ج داء الدد ن وطالبدل الددائن  لدم  دؤده جداز لدل          191) مسألة  
لكهدا يف البيدف واسدتيصاء د ندل     ة ل واستيصاء د ندل إذا كدان وكديًس  دن ما    بيف الملا املر ون

ل وإاّل لددزم إسددت ازال  يهمددا ل  ددإن    ددتمكن مددن الوصددول إليددل اسددت از احلدداكم   منددل
وجوبدًا ل وإذا امتندف مدن االجدازة ر دف امدره اىل احلداكم ليلزمدل          األحو الشر    له 

لزامددل با هددا  ليددل بنصسددل أو بتوكيددل ال ددري بالو دداء أو البيددف ل  ددإن املددذر  لدده احلدداكم ا
و له التقد ر ن لو با ها وزاد الثمن  له الد ن كاندت الز دادة أماندة شدر يل  وصدلها      

 إىل مالكها.
( : إذا كاندت الملددا املر وندة مددن مسدتثنيا  الددد ن كددار السددكنه      199) مسدألة   

 ئر الر ون.وأثا  املنزل جاز للمراهن بيملها واستيصاء د نل من مثنها كسا
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 ) أحكام ال مان (
 ( : ال مان  و ) التملهد مبال يفخر ( و و  له هو ن: 911) مسألة  
د نقل الد ن من ذمدة امل دمون  ندل ) املدد ن ( إىل ذمدة ال دامن للم دون لدل )           1 

الدائن ( ومقت اه إسدت ال ذمدة ال دامن بدنصا املدال امل دمون ل  لدو مدا  جبدل و اِادِل           
 مقدمًا  له االر  كسائر د ونل.اخرو من اركتل 

د التدزام ال دامن للم دمون لدل بداداء مدال إليدل ونتي تدل وجدوا االداء اكليصدًا             2 
دون إشددت ال الذمددة وضددملًا  لددو مددا  جبددل االداء   خيددرو مددن اركتددل إاّل إذا أوصدده      

 بذلك.
( :  ملترب يف ال مان االجياا من ال امن والقبول مدن امل دمون لدل     911) مسألة  

لصظ أو  ملل مصهم د ولو ب ميمة القرائن د للتملهد باملال من األوطل ورضا الثان  بدذلك    ب
ل وال  ملترب رضا املد ون للم دمون  ندل و شدرت  يف ال دامن وامل دمون لدل: البلدوغ ل        
والملقل واالختيار و دم السصل كما  ملتدرب يف الددائن امل دمون لدل ان ال  كدون ا دورًا       

 ء من ذلك يف املد ون امل مون  نل  لو ضمن شدخص د دن    ليل لصلا ل وال  ملترب ش
 الو ري أو ادنون صح.

( : إذا  لدق ال دامن يف النحدو االول ضدمانل  لده أمدر كملددم أداء         912) مسألة  
لزومًا ل وأما يف النحو الثدان   دس مدانف     األحو امل مون  نل وهو ذلك    وح  له 

 من التملليق مبثل ذلك.
:  ملترب يف ال مان  له النحدو االول أن  كدون الدد ن ثابتدًا حدا      (  913) مسألة  

ال مان وإاّل    وح كأن  طلب شدخص جرضدًا مدن ،خدر  ي دمنل ثالدث جبدل ثبوادل ل         
 و وح ال مان  له النحو الثان  يف مثل ذلك.

( :  تملددرب يف ال ددمان املدديا امل ددمون لددل واملددد ن امل ددمون  نددل ل    914) مسددألة  
 ددإذا كددان أحددد مددد ونًا لشخوددا   ددمن شددخص الحددد ما ال  لدده  واملددال امل ددمون

التمليا    وح ال مان و كذا إذا كان شخوان مد ونا الحد   من شدخص  دن   
احد ما ال  له التمليا ل كما أنطل إذا كان شخص مد ونًا الحد بكيلو غرام من احلنطدة  

 .وبد نار   من شخص أحد الد نا ال  له التمليا    وح ال مان
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( : إذا أبددرأ الدددائن امل ددمون لددل ال ددامن  لدديا لل ددامن مطالبددة     915) مسددألة  
 املد ون امل مون  نل بش ء وإذا أبرأ بمل ل  ليا لل مطالبتل بذلك البملض.

( :  قد ال مان  له النحو األوطل الزم  دس جيدوز لل دامن  سدخل      916) مسألة  
لزومدًا ل ولدو    األحدو   يدل  لده   وال امل مون لدل ل كمدا ال  ودحط اشدرتا  حدق الصسد        

اشرت  الحد ما و س   س بد من مرا اة مقت ده االحتيدا  يف ذلدك ل وأمدا ال دمان      
 له النحو الثان   هو الزم من طرف ال امن وجيوز للم مون لدل ابدراء ال دامن مدن     

 ال مان  يسق .
مون ( : إذا كان ال امن حا ال دمان جدادرًا  لده أداء املدال امل د      917) مسألة  

 لدديا للدددائن امل ددمون لددل  سدد  ال ددمان ومطالبددة املددد ون امل ددمون  نددل ولددو   ددز   
ال ددامن  ددن االداء بملددد ذلددك ل وكددذلك إذا كددان الدددائن امل ددمون لددل  املددًا بمل ددز       
ال امن ورض  ب مانل ل واما إذا كان جا ًس بذلك  ص  ثبو  حق الصس  لل اشدكال  

  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا  يف ذلك.
( : ليا لل امن مطالبة املد ون امل دمون  ندل بالدد ن إذا    كدن      911) مسألة  

ال مان باذن منل وطلبل وإاّل  لل مطالبتل بل ولو جبدل و ائدل ل وإذا ادجمل الدد ن مدن غدري      
جنسل    كن لل اجبار املد ون امل مون  نل باالداء من خوو  اجلنا الدذن د ملدل   

 إىل الدائن امل مون لل.
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 أحكام الكصالة ()  
( : الكصالة    )التملهد لشخص باح ار شخص اخر لل حق  ليدل   919) مسألة  

  ند طلبل ذلك( و سمه املتملهدط )كصيس(.
( : اوح الكصالة باالجياا مدن الكصيدل بلصدظ أو بصملدل مصهدم د ولدو          911) مسألة  

زومًا ا تبدار رضدا   ل األحو مسب القرائن د بالتملهد املذكور وبالقبول من املكصول لل و 
املكصول بل كونل طر ًا للملقد بان  كون  قد ا مركبدًا مدن اجيداا مدن الكصيدل وجبدولا       

 من املكصول لل واملكصول.
( :  ملتددرب يف الكصيددل واملكصددول لدل: البلددوغ ل والملقددل ل واالختيددار ل   911) مسدألة   

يددل القدددرة  لدده لزومددًا ا تبددار ذلددك يف املكصددول أ  ددًا ل كمددا  ملتددرب يف الكص  األحددو و
إح ار املكصول ل و ددم احل در  ليدل مدن التودرف يف مالدل د لسدصل أو  لدا د إذا كدان            

 اح ار املكصول  توجف  له التورف  يل.
 ( : ابطل الكصالة بأحد امور  سة: 912) مسألة  
( ان  سلِّم الكصيدل املكصدول للمكصدول لدل ل أو  بدادر املكصدول إىل اسدليم نصسدل         1) 

قوم املكصول لدل بأخدذ املكصدول ميدث  دتمكن مدن اسدتيصاء حقدل أو اح داره          إليل ل أو  
 نلا احلكم.

 ( ج اء حق املكصول لل.2) 
( اسقا  املكصول لل حلقل  له املكصول ل أو نقلل إىل غريه إذا كان جابًس للنقدل  3) 

 كما يف الد ن.
ن الكصالدة  ( مو  الكصيل أو املكصول ل وأما مو  املكصول لل  س  وجدب بطدس  4) 

 بل  نتقل حقل إىل ورثتل.  
 ( ابراء املكصول لل الكصيل من الكصالة.5) 

( : مددن خلددص غرميددًا مددن  ددد صدداحبل جهددرًا أو حيلددة وجددب  ليددل      913) مسددألة 
اسليمل ا اه أو أداء ما  ليل ان كان جابًس لسداء كالدد ن ل ولدو خلد  القاادل  مددًا مدن       

امتنف مدن ذلدك ل  دان املدذطر االح دار ملدو  أو        د ول  الدم لزمل اح اره وحيبا لو 
 غريه د ف إليل الد طة.
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 ) أحكام الود ملة ( 
( : الود ملة :    )جملل الشخص حصظ  ا وصديانتها  لده  هددة     914) مسألة  

غددريه( و قددال لددذلك الشددخص )املددودع( ولددذلك ال ددري )الددود  ( وحتوددل الود ملددة      
ا ددا د ولددو مسددب القددرائن د ولقبددول مددن       باجيدداا مددن املددودع بلصددظ أو  ملددل مصهددم ململن
 الود   دال  له التزامل باحلصظ والويانة.

( :  ملترب يف املودع والود  : البلدوغ والملقدل واالختيدار والقودد ل      915) مسألة  
 س جيوز استقسل الوك با داع مالل  ند ،خر وان كان نيزًا واذن وليل يف ذلدك ل كمدا   

نملدم جيدوز ان  دودع الطصدل املميدز مدال غدريه باذندل كمدا مدر           ال  وح استيدا ل مطلقدًا ل  
نرريه يف البيف ل و ملترب يف املودع أ  دًا أن ال  كدون سدصيهًا وال ا دورًا  ليدل لصلدا إاّل       
إذا   اكن الود ملة من اموالدل الديت ح در  ليهدا ل كمدا  ملتدرب يف الدود   ان ال  كدون         

صدديانة الود ملددة وحصرهددا اتوجددف  لدده ا ددورًا  ليددل يف مالددل لسددصل أو  لددا إذا كانددت 
 التور ا  الناجلة أو املستهلكة  يل.

( : ال جيدوز اسدلم مدا  ود دل الودك مدن أموالدل ومدن أمدوال غدريه            916) مسألة  
بدون اذن مالكل ل  ان اسلمل الدود   ضدمنل ووجدب ردط مدال الطصدل إىل وليدل ل وردط       

الطصدل مدن التلدف واهلدسك جداز      مال ال ري إىل مالكدل ل نملدم لدو خيدف  لده مدا يف  دد        
أخذه مندل حسدبة ووجدب رده إىل الدول  أو املالدك وال   دمنل ايفخدذ حينئدٍذ مدن دون          

 املد وال اصر  .
( : من ال  تمكن من حصظ الود ملة ال جيوز لل جبوهلا ل ولو اسدلمها   917) مسألة  

 كان ضامنًا ل نملم مف  لم املودع مالل جيوز لل القبول وال ضمان  ليل.
( : إذا طلب شخص من ،خر ان  كون مالل ود ملة لد دل  لدم  وا دق     911) مسألة 

 له ذلك و   تسلمل مندل ومدف ذلدك اركدل املالدك  ندده وم ده  تلدف املدال    كدن           
 ان حيصرل بقدر االمكان. األوىلضامنًا وان كان 

( : الود ملدة جدائزة مدن الطدر ا وان كاندت مؤجّلدة ل  ي دوز لكدل          919) مسألة  
 منهما  سخها مته شاء.
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( : لو  س  الود   الود ملة وجدب  ليدل ان  وصدل املدال  دورًا إىل       921) مسألة  
صاحبل أو وكيلل أو وليل أو خيربه بذلك ل وإذا    صملدل مدن دون  دذر شدر   والدف      

  هو ضامن.
( : إذا    كن للدود   ادل مناسدب حلصدظ الود ملدة وجبدت  ليدل         921) مسألة  

 .جل ال  قال يف حقل إنل جور يف حصرها ل  لو أ مل وجور يف ذلك ضمناهيئتل  له و
( : ال   من الود   املال إاّل بالتملددن أو التصدر   ل والتملددن  دو      922) مسألة  

ان  تورف  يل مبا    أذن لل املالك كأن  لبا الثوا أو  صرش الصراش وهو ذلك إذا 
ان  قور يف حصردل بدأن   دملل د مدثًس د          توجف حصرها  له التورف ل والتصر    و 

يف ال ال  أمن  ليل من السرجة ل  لو املدجمل أو  ر  ضدمنل ل ولدو رجدف  دن املد دل أو      
اصر طل اراصف ال مان ل ومملنه كونل م مونًا  ليل بالتملدن والتصدر   كدون بدلدل  ليدل     

 لو الف وان    كن الصل مستندًا إىل املد ل أو اصر طل.
لو أخذ  الود ملة من  د الود   جهرًا بأن انتز ت مدن  دده او   ( :  923) مسألة  

أمره الرا  بد ملها إليل بنصسدل  دد ملها كر دًا     دمنها ل ولدو متكدن مدن د دف الردا           
بالوسائل املشرو ة املوجبة لسسمة الود ملة وجدب ل حتده إندل لدو اوجدف د ملدل  نهدا ل        

 دإن    صملدل ضدمن ل ولكدن      له انكار ا كاذبًا بل احللف  له ذلك جاز بل وجدب  
 وجوبًا اختيار ا بداًل  ن الكذا. األحو مف التصاال إىل التور ة وايسر ا لل  

( : إذا  ددا املددودع للود ملددة اددًس مملينددًا وكددان ةددا ر كسمددل د ولددو     924) مسددألة  
مسب القرائن د انطل ال خووصية لذلك احملل  نده وإنطما كان املييندل نردرًا إىل أندل احدد      

ارد حصرل  للود   أن   ملل يف ال ،خر أحصظ من احملدل االول أو مثلدل ولدو الدف     مو
 املال د حينئٍذ د     من.

( : إذا اودع ال اصب ما غوبل  ند أحد ال جيوز لدل ردطه  ليدل مدن     925) مسألة  
مف ااِلمكان بل  كون امانة شدر يطة يف  دده  ي دب  ليدل ا ودالل إىل صداحبل أو ا سمدل        

إذا  ر ددل وإاّل  ددرطف بددل  ددان  ددأس مددن الوصددول إليددل اودددطق بددل  نددل مددف        بددل ل  ددذا 
 لزومًا. األحو االست ازة يف ذلك من احلاكم الشر    له 

( : إذا ما  املالك املودع بطلت الود ملة  ان انتقل املدال إىل وارثدل    926) مسألة  
 ار  أو وليدل أو من غري ان  كون متمللقًا حلق ال ري وجب  له الود   ا ودالل إىل الدو  
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ا سمل بذلك د  دسف مدا إذا    نتقدل إليدل أصدًس كمدا لدو أوصده بودر ل يف ا دريا             
وكانت وصيطتل نا ذة أو انتقل متمللقًا حلدق ال دري كدأن  كدون  يندًا مر وندة ااصدق الدرا ن         
واملراهن  له إ د ها  ند ثالث د  إن أ مدل ال لملدذر شدر   ضدمن ومدن الملدذر  ددم         

د   االر  وارثًا أو اهوار الوار   يل ل  ان يف مثل ذلك جيدوز لدل    لمل بكون من  
التأخري يف رد املال الجل الرتون والصحدص  دن حقيقدة احلدال وال  كدون  ليدل ضدمان        

 مف  دم التملدن والتصر  .
( : لو ما  املدودع واملددد مسدتحق املدال وجدب  لده الدود   أن         927) مسألة  

م يف جب ل  لو د ف متدام الود ملدة إىل أحدد م مدن دون      د ملل إىل مجيملهم أو إىل وكيله
 اجازة الباجا ضمن سهامهم.

( : لو ما  الود   أو اغم   ليدل مطبقدًا بطلدت الود ملدة ووجدب       921) مسألة  
 له من بيده املال ا سم املودع بدل  دورًا أو ا ودالل إليدل ل وأمدا لدو كدان إغمداؤه موجتدًا          

  رتك مرا اة مقت ه االحتيا  يف ذلك.  ص  بطسن الود ملة بل اشكال  س
( : إذا أحا الود   بامدارا  املدو  يف نصسدل و   كدن وكديًس يف       929) مسألة  

اسليمها اىل غريه  دان امكندل ا وداهلا إىل صداحبها أو وكيلدل أو وليدل أو ا سمدل بدذلك         
إىل لزومددًا وان   ميكندل لزمدل االسددتيثاق مدن وصددوهلا     األحدو  املدا  ليدل ذلددك  لده    

صاحبها بملد و اال ولو باإل واء بها واالستشهاد  له ذلدك وا دسم الوصد  والشدا د     
باسددم صدداحب الود ملددة وخووصددياال والددل ل ولددو    ملمددل مبددا اقدددم كددان ضددامنًا      

 للود ملة ل وان برت من املرض أو ندم بملد مدة و مل مبا اقدم اراصف  نل ال مان.
 الكية وشر ية:( : االمانة  له جسما م 931) مسألة  
أمطا األوطل:  هدو مدا كدان باسدتيمان مدن املالدك واذندل ل سدواء أكدان  ندوان  ملدل             

نح ًا يف احلصظ والويانة كالود ملة ام كان بتبدف  ندوان ،خدر مقودود بالدذا  كمدا يف       
 الر ن والملار ة واإلجارة وامل اربة.

مان مدن املالدك واذندل    وأمطا الثان :  هو ما    كن االستيسء  يل  له الملدا باسدتي   
وجد صدار  حتدت اليدد ال  لده وجدل الملددوان ل بدل إمطدا جهدرًا كمدا إذا أطدار  الدر ح             
الثوا إىل بيت اجلار  وار يف  ده ل وأما بتسليم املالك هلا من دون اطسع منهمدا كمدا   
 إذا اسددلم البددا ف أو املشددرتن زائدددًا  لدده حّقهمددا مددن جهددة ال لدد  يف احلسدداا ل وامددا    
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شارع كاللقطة وال الة وما  نتزع من  د السارق أو ال اصدب مدن مدال ال دري     برخوة ال
حسبة لس وال إىل صاحبل ل  إن الملا يف مجيف  ذه املوارد اكون حتدت  دد املسدتول     
 ليها امانة شر ية جيب  ليل حصرها ل  دان كدان  ملدرف صداحبها لزمدل ا سمدل بكونهدا        

أن  أخدذ ا أخدذ ا ل وأمدا لدو كدان صداحبها        نده والتخلية بينهدا وبيندل ميدث لدو أراد     
 نهواًل كما يف اللقطة  ي ب الصحص  ن املالك  له ما سيأا  من التصوديل يف ذلدك.  

 إن شاء اهلل املاىل.
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 ) أحكام الملار ة ( 
( : الملار ة : ) اسلي  الشخص غريه  له  ا ليستصيد من منا ملهدا   931) مسألة  

 نانًا ( .
ول الملار ة باالجياا مدن اململدري والقبدول مدن املسدتملري ل وال      ( : حت 932) مسألة  

 ملتددرب أن  كونددا لصردديا  لددو د ددف ثوبددل لشددخص بقوددد اال ددارة وجوددد ايفخددذ بأخددذه   
 االستملارة صحت الملار ة.

( :  ملترب يف اململري أن  كون مالكًا للمنصملة أو من مكمدل  دس اودح     933) مسألة  
ملتل إال باذن مالك املنصملة أو مف المللم برضداه ولدو مدن    ا ارة ما ميلك  ينل وال ميلك منص

 جرائن احلال.
( : اوح ا دارة املسدتأجر مدا أسدتأجره مدن اال يدان إذا    شدرت          934) مسألة  

 ليل استيصاء املنصملة بنصسل ل ولكن ليا لل اسليم الملا املستأجرة إىل املسدتملري مدن غدري    
 لزومًا. األحو اذن مالكها  له 

( : ال اودح ا دارة الطصدل وادندون ماهلمدا ل كمدا ال اودح ا دارة          935 ) مسألة 
السصيل مالل إال بإذن الول  ل وكذلك ال اوح ا ارة املصلا مالدل الدذن ح در  ليدل إال     
بإذن ال رماء وإذا رأجمل ول  الطصل مولحة يف ا ارة مالل جاز أن  كون الطصل وسديطًا  

 يف ا والل اىل املستملري.
: ال   من املستملري الملار ة إاّل أن  قور يف حصرهدا أو  تملددجمل يف    ( 936) مسألة  

االنتصاع بها ل نملم لو اشرت  ضمانها ضمنها ل وا من  ار ة الذ ب والص دة ل إاّل إذا  
 اشرت   دم ضمانها.

( : حكدم الملار دة يف بطسنهدا مبدو  اململدري حكدم الود ملدة يف ذلدك          937) مسألة  
 .(926وجد اقدطم يف املسألة )

( : الملار ددة جددائزٌة مددن الطددر ا وان كانددت مؤجّلددة  لكددل منهمددا     931) مسددألة 
 سخها مته شاء ل نملم مف اشرتا   دم  سخها إىل أجل مملديطن  ودح الشدر  و دد ب     

 الو اء بل ولكن مف ذلك انصس  بالصس  وان كان الصاس  ،مثًا.
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االنتصداع بهدا منصملدة     ( :  ملترب يف الملا املستملارة ان اكدون ندا ميكدن    939) مسألة  
اللة مف بقاء  ينها ل  س اوح ا ارة األطملمدة لألكدل وال إ دارة النقدود لسادار بهدا ل       
كمددا ال اوددح ا ددارة مددا انحوددر منا ملددل املتملار ددة يف احلددرام لينتصددف بددل يف ذلددك كددجال   

 القمار.
اململدري ل   ( : جيب  له املستملري االجتوار يف نوع املنصملة  له ما  يطنها 941) مسألة  

 س جيوز لل التملدطن إىل غري ا ولو كانت أدنه ضررًا  له اململري ل كما جيدب أن  قتودر   
يف كيصيدة االنتصداع  لده مدا جددر  بدل الملدادة ل  لدو أ دداره سديطارة للحمدل   جيدز لددل أن           

 حيمِّلها إال القدر اململتاد بالنسبة إىل الك السيارة وذلك احملمول والزمان واملكان.
( : ال  تحقددق رد الملار ددة إاّل برد ددا إىل مالكهددا أو وكيلددل أو وليددل ل  941 ) مسددألة 

ولو ردط ا إىل حرز ا الذن كانت  يل بس  د للمالك وال اذن منل كمدا إذا رد الدابدة إىل   
 االصطبل وربطها  يل  تلصت أو االصها متلف ضمنها.

ا دارة املتدن ا   ( : حكم الملار دة يف وجدوا اال دسم بالن اسدة يف      942) مسألة  
 (.641حكم البيف يف ذلك وجد اقدطم يف املسألة )

( : ال جيدوز للمسدتملري ا دارة الملدا املسدتملارة مدن غدري اذن مالكهدا          943) مسألة  
 واوح مف اذنل وال ابطل الملار ة الثانية د حينئٍذ د مبو  املستملري االول.

وجدب  ليدل ارجا هدا إىل    ( : إذا  لم املستملري بان الملار ة م ووبة  944) مسألة  
 مالكها ل و  جيز د ملها إىل اململري.

( : إذا اسددتملار مددا  مللددم ب وددبيتل  للمالددك ان  طالبددل أو  طالددب        945) مسددألة 
ال اصددب بملوضددل إذا الددف ل كمددا ان لددل أن  طالددب كددًس منهمددا بملددوض مددا اسددتو اه       

ل وإذا اسددتو ه املالددك املسددتملري أو الددف يف  ددده أو اال ددادن املتملاجبددة  ليهددا مددن املنددا ف  
 الملوض من املستملري  ليا للمستملري الرجوع بل  له ال اصب.

( : إذا    مللددم املسددتملري ب وددبية الملار ددة والصددت يف  ددده ل ورجددف   946) مسددألة  
املالك  ليل بملوضها  لدل ان  رجدف  لده اململدري مبدا غرمدل للمالدك إاّل إذا كاندت الملار دة          

ضمان الملار ة  ليل  ندد التلدف ل وإن رجدف املالدك  ليدل       ذ بًا أو   ة أو اشرت  اململري
 بملوض املنا ف جاز لل الرجوع إىل اململري مبا د ف.
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 ) أحكام اهلبة ( 
( : اهلبددة :  دد  ) متليددك  ددا مددن دون  ددوض  نهددا ( و دد   قددد  947) مسدألة   

 حيتاو إىل اجياا من الوا ب وجبول من املو وا لل بلصظ أو  ملل  دل  له ذلك.
( :  ملتددرب يف الوا ددب البلددوغ والملقددل والقوددد واالختيددار و دددم     941مسددألة  ) 

احل ددر  ليددل مددن التوددرف يف املو ددوا لسددصل أو  لددا ل واوددح اهلبددة مددن املددر ض يف 
 (.147مرض املو   له اصويل اقدم يف املسألة )

( : اوددح اهلبددة يف األ يددان اململوكددة وان كانددت مشددا ة وال اوددح  949) مسددألة  
نا ف ل واوح  بة ما يف الذمة ل ري من  و  ليل و كدون جب دل بقدبض مودداجل ل      بة امل

 ولو و بل ما يف ذمتل جاصدًا بل اسقاطل كان إبراءًا وال حيتاو إىل القبول.
( :  شرت  يف صحة اهلبة القبض والبد  يل مدن اذن الوا دب إاّل أن    951) مسألة  

لزومدًا ا تبدار االذن    األحدو   د وان كدان   هبل ما يف  ده  س حاجة حينئٍذ إىل جبض جد
يف القددبض بقدداءًا ل وال املتددرب الصور ددة يف القددبض وال كونددل يف نلددا الملقددد  ي ددوز  يددل  
الرتاخ   ن الملقد بزمان كثري ل ومته حتقق القبض صحت اهلبة من حينل ل  دإذا كدان   

ل  وا لدل للمو وا مناء سابق  له القبض جد حول بملد اهلبة كدان للوا دب دون املو د   
وإن أو بل شيئا  قدبض املو دوا لدل أحدد ما دون ايفخدر صدحت اهلبدة يف املقبدوض         

 دون غريه.
( : لألا واجلدط وال ة القبول والقبض  ن الو ري وادنون إذا بلده   951) مسألة  

القبدول والقدبض بدالتوا ق مدف      لزومدًا أن  دتم    األحو ننونًا ل اما لو جن بملد البلوغ  د 
  ل ولو و ب ول  الو ري أو ادنون مدا بيدده اىل أحدد ما   حيدتج إىل     احلاكم الشر 
 جبض جد د.

( :  تحقدق القدبض يف املنقدول وغدري املنقدول باسدتيسء املو دوا لدل          952) مسألة  
 لده املو دوا وصدريورال حتدت  دده وسدلطانل وخيتلدف صددق ذلدك مسدب اخددتسف           

 املوارد.
يف  بتددل بملددد اإلجبدداض إذا جوددد بهددا   ( : لدديا للوا ددب الرجددوع   953) مسددألة  

القربددة ووجددل اهلل املدداىل ل أو كانددت لددذن رحددم ل كمددا ال حيددق لددل الرجددوع لددو  وطضددل  
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املو وا لل  نها أو نقل املال املو وا إىل غريه أو اورف  يل اور ًا م يطرًا للملدا كمدا   
با لددك كمددا يف لددلددو صددبه الدددار أو  وددلط القمدداش للخياطددة ل ولددل الرجددوع يف غددري ذ

ل  ان رجدف وكاندت الملدا ممليبدة  لديا لدل أن  طالدب بالتصداو          الثوا و رش الصراش
وان كانت هلا ز ادة منصولل كالولد أو ز ادة متطولة جابلة لسنصوال كالووف والثمدرة  
 ه  للمو وا لل وان كانت ز ادة متولة غري جابلة لسنصودال كالسدمن والطدول  هد      

 اابملة للملا.
املقوود بذن رحم الوا ب من  ملد من أجاربل  ر دًا وال  لحدق   ( :  954) مسألة  

اسددتحبابًا هلمددا  دددم الرجددوع  يهددا ولددو جبددل    األحددو بددل الددزوو والزوجددة وان كددان  
 القبض.

( : لو ما  الوا ب جبل القبض بطلدت اهلبدة وانتقدل املو دوا إىل      955) مسألة  
بقده املو دوا يف ملدك    وار  الوا ب ل وكذا ابطل مبو  املو وا لدل جبدل القدبض و    

 الوا ب.
( : لو ما  الوا ب أو املو وا لل بملد القبض لزمت اهلبدة  لديا    956) مسألة  

للوا ب الرجوع اىل ورثة املو وا لل بملد موال كما انل ليا لورثة الوا دب بملدد موادل    
 الرجوع إىل املو وا لل.

يودح الرجدوع   ( : ال  ملترب يف صدحة الرجدوع اطدسع املو دوا لدل        957) مسألة  
 من دون  لمل أ  ًا.

( : يف اهلبة املشروطة جيب  له املو دوا لدل الملمدل بالشدر   دإذا       951) مسألة  
و ب شيئًا بشر  أن  هبل شيئًا وجب  له املو وا لل الململ بالشر  ل  دإذا املدذر أو   
امتنف من الململ بالشر  جاز للوا ب الرجوع يف اهلبدة د ولدو    كدن املو دوا جائمدًا       

ملينل د بل جيدوز الرجدوع يف اهلبدة املشدروطة جبدل الملمدل بالشدر  أ  دًا ل نملدم إذا كدان            ب
ادرجييًا وشرع  يل املو وا لل    كن للوا ب الرجوع إاّل مدف  ددم اإلكمدال يف املددطة     

 امل روبة أو املتملار ة.
( : يف اهلبددة املطلقددة ال جيددب التملددو ض وان كددان مددن األدندده إىل     959) مسددألة  
ه ل كما ال جيب  له الوا ب جبول الملوض لو بذلدل املو دوا لدل ولكدن لدو جبدل       األ ل
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واخذه لزمت اهلبة و  جيز لل الرجوع  يما و بدل كمدا ال جيدوز للمو دوا لدل الرجدوع       
  يما أ طاه.

( : الملوض املشدرو  ان كدان ممليندًا املدا وان كدان غدري مملدا  دان          961) مسألة  
لزومدًا ان  ملدوض باملسداون مدن مثدل أو جيمدة ااّل        حو األااصقا  له ش ء  هو ل وإاّل  

 إذا كانت جر نة من  ادة أو غري ا  له االجتزاء باليسري.
( : ال  ملتددرب يف التملددو ض أن  كددون الملددوض  بددة ل بددل جيددوز أن      961) مسددألة  

 كون غري ا من الملقود أو اال قا ا  كبيف ش ء  له الوا ب أو أبدراء ذمتدل مدن د دن     
و ذلك ل بل جيوز أن  كون  مدًس خارجيدًا د ولدو يف الملدا املو وبدة د  تمللدق         لل  ليل وه

بل غرض الوا ب كأن  شرت   له املو دوا لدل أن  دب  يف األرض املو وبدة مدرسدة      
 أو مس دًا أو غري ما.
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 )أحكام اإلجرار ( 
( : االجرار : و ) إخبار الشخص  ن حق ثابت  ليدل أو نصد  حدق     962) مسألة  
اء كان مدن حقدوق اهلل املداىل أم مدن حقدوق النداس ( وال  ملتدرب  يدل لصدظ خدا            لل سو

 يكص  كل لصظ مصهم لل  ر ًا ل بل ال  ملترب ان  كون باللصظ  تكص  اإلشارة املصهمدة لدل   
 أ  ًا.
( : ال  ملترب يف حتقق االجرار واخذ املقر بل داللة الكسم  ليدل باحدد    963) مسألة  

املطابقددة والت ددمن وااللتددزام ( وال كونددل مقوددودًا باإل ددادة ل  طددرق الداللددة اللصريددة ) 
 يؤخذ املتكلم بلوازم كسمل وان    نملقد لل ةهور  يها بل وحته مدف جهلدل باملسزمدة    
أو غصلتل  نها ل  إذا نصه االسدباا الشدر ية النتقدال مدال إليدل واحددًا بملدد واحدد كدان          

 ذلك ا رتا ًا منل بملدم مالكيتل لل  يلزم بل.
( :  ملتددرب يف املقددرط بددل ان  كددون نددا لددو كددان املقددرط صددادجًا يف اخبدداره  964) مسددألة  

ألمكن الزامل بدل شدر ًا ل وذلدك بدان  كدون املقدر بدل مدااًل يف ذمتدل أو  يندًا خارجيدة أو            
منصملة أو  مًس أو حقًا كحق ا يار والشصملة وحدق االسدتطراق يف ملكدل أو اجدراء املداء      

زاا  له سطح داره أو  كدون  ملدًس مسدتوجبًا للحدد شدر ًا كالزندا       يف نهره أو نوب مي
وشرا ا مر وما شاكل ذلك ل وأما إذا أجرط مبا ال ميكن الزامل بل شر ًا  س أثر لل  دإذا  

 أجر بان  ليل لز د شيئًا من مثن خنز ر وهو ذلك    نصذ اجراره.
ا يدل  نصدذ اجدراره وال أثدر     ( : إذا أجدرط بشد ء ثدم  قبدل مبدا   داده و ن       965) مسألة  

للمنايف  لو جال لز د  ل ط  شرون د نارًا ثم جدال ال بدل  شدرة دندانري الدزم بالملشدر ن ل       
وليا االستثناء من التملقيب باملنايف بدل  كدون املقدرط بدل مدا بقد  بملدد االسدتثناء إن كدان          

 دذه الددار   االستثناء من املثبت ونصدا املسدتثنه ان كدان االسدتثناء مدن املنصد   لدو جدال         
اليت بيدن لز د إاّل ال ر ة الصسنية كان اجرارًا بالدار ما  دا ال ر ة ولو جدال لديا لز دد    

 من  ذه الدار ااّل ال ر ة الصسنية كان اجرارًا لل بال ر ة خاصة.
 ددس  نصددذ   لالبلددوغ والملقددل والقوددد واالختيددار ( :  ملتددرب  دده املقددر 966) مسددألة  

لسكران وكذا اهلازل والسا   وال ا ل واملكره ل نملم ال  بملدد  اجرار الوك وادنون وا
صحة اجرار الوك إذا املّلق مبا حيق لل أن  صمللدل كبيدف االشدياء اليسدرية وال  نصدذ اجدرار       
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السصيل يف اموالل وما  لحق بها و نصذ يف غري ا كالطسق وهوه ل وأما املصلدا  دس  نصدذ    
يل و نصذ  يما  دا ذلدك كددار سدكناه واثدا  بيتدل      اجراره  يما  تمللق مبالل الذن ح ر  ل

وهو ما وكذا  نصذ اجراره يف الد ن سابقًا والحقًا ولكدن ال  شدارك املقدر لدل ال رمداء ل      
وأما املر ض  ينصذ اجراره كالوحيح إاّل يف مرض املو  مف التهمة  س  نصذ اجراره  يمدا  

 زاد  له الثلث سواء أجر لوار  أو أجنك.
( : إذا اجددر بولددد أو أ  أو اخددت أو غددري ذلددك نصددذ اجددراره مددف         967) مسددألة  

احتمال صدجل  يما  ليل مدن وجدوا انصداق أو حرمدة نكداح أو مشداركة يف ار  وهدو        
ذلك ل وأما بالنسبة إىل غري ذلك نا  ليل من األحكام  صيل اصويل ل  دان كدان االجدرار    

مدف احتمدال صددجل  دادة وشدر ًا      بالولد وكان ص ريًا وحتت  ده ثبدت النسدب بداجراره    
و دم املنازع وال  شرت   يل اود ق الو ري وال  لتصدت إىل انكداره بملدد بلوغدل و ثبدت      
بذلك النسدب بينهمدا وكدذا بدا اوالد مدا وسدائر الطبقدا   لده اشدكال ال  درتك مملدل            
مرا اة االحتيا  يف ذلك ل واما يف غري الولدد الود ري  دس أثدر لسجدرار إال مدف اودد ق        

يفخر  ان    ودق ايفخر    ثبت النسب وان صدجل د وال وار  غري مدا د اوارثدا ل     ا
ويف ثبددو  التددوار  مددف الددوار  االخددر ان    كددن مقددرًا اشددكال واالحتيددا  ال  ددرتك  
وكذلك يف املدن التوار  إىل غري مدا وال  درتك االحتيدا  أ  دًا  يمدا لدو أجدر بولدد أو         

 غريه ثم نصاه بملد ذلك.
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 كام النكاح () أح 
( : النكاح )  قد بدا الرجدل واملدرأة حيدل بسدببل كدل منهمدا  لده          961) مسألة  

 االخر ( .
 و و  له جسما: 
( واسددمه و )  قددد ال املدديطن  يددل مدددة الددزواو دائددم ومنقطددف ل والملقددد الدددائم  دد  

م أو الزوجة بد ) الدائمة ( والملقد غدري الددائم  دو ) مدا املديطن  يدل املددة ( كسدا ة أو  دو         
 املتمتف بها واملنقطملة ( .الزوجة بد )سنة أو اكثر أو اجل واسمه 

 ) أحكام الملقد (
( :  شرت  يف النكاح د دوامًا ومتملة د االجياا والقبدول اللصرييدان ل      969) مسألة  

لزومدًا د االجيداا      األحدو   دس  كصد   يدل ندرد الرتاضد  القلدك كمدا ال  كصد  د  لده            
جيدوز لكدل مدن الطدر ا اوكيدل ال دري د رجدًس كدان أو إمدراة د يف              والقبدول بالكتابدة ل و  

 اجراء الوي ة كما جيوز هلما املباشرة  يل.
( : اذا وكددس ال ددري  دده اجددراء الوددي ة   اددز هلمددا االسددتمتا ا   971) مسددألة  

الزوجية حته النرر الذن ال حيل هلما جبل الدزواو مدا    طمئندا بداجراء الوكيدل  قدد       
ال  كص  نرد الردن ل ولدو اخدرب الوكيدل بدذلك  دان حودل االطميندان  دربه          النكاح و

 لزومًا. األحو كصه واال  س  ربة بل  له 
( : جيب  له الوكيل ان ال  تملدجمل  ما  يطنل املوكل من حيث املهدر   971) مسألة  

وا ووصيا  االخرجمل وان كان  لده خدسف مودلحة املوكدل حسدب ا تقداده ل  دان        
 وليًا موجو ًا  له اجازال.املدجمل كان   

( : جيوز ان  كون شخص واحد وكيًس  ن الطدر ا كمدا جيدوز ان     972) مسألة  
د اسدتحبابًا د ان ال     األحدو   كون الرجل وكيًس  ن املرأة يف ان  ملقد ا لنصسل وان كان 

  توىل شخص واحد كس طريف الملقد.
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 ) صي ة الملقد الدائم (
الطر دان الملقدد الددائم وبملدد املديا املهدر جالدت املدرأة          ( : اذا باشر 973) مسألة  

خماطبة للرجل ) زوجتك نصس   له الودداق اململلدوم ( وجدال الرجدل مدن دون  ودل       
مملتد بل )جبلت التزو ج( صح الملقد ل ولو وكس غري ما وكان اسم الرجدل ) امحدد (   

د مدوكليت  اطمدة   واسم املراة )  اطمة ( مثًس  قال وكيل املرأة: ) زوجت موكلك أمح
أو زوجت موكليت  اطمة موكلك امحد  له الودداق اململلدوم ( وجدال وكيدل الرجدل      
من دون  ول مملتد بدل ) جبلدت التدزو ج ملدوكل  امحدد  لده الودداق اململلدوم ( صدح          

اطابق االجياا والقبدول ل مدثًس لدو جالدت املدرأة ) زوجتدك (        األوىل األحو الملقد ل و
 لت التزو ج ( وال  قول ) جبلت النكاح ( مثًس. ملله الزوو ان  قول: ) جب

 ) صي ة الملقد غري الدائم (
( : اذا باشددر الطر ددان الملقددد غددري الدددائم بملددد املدديا املدددة واملهددر     974) مسددألة  

 قالت املرأة ) زوجتك نصسد  يف املددة اململلومدة  لده املهدر اململلدوم ( وجدال الرجدل مدن          
صح الملقد ولو وكس غري ما  قدال وكيدل املدرأة:    دون  ول مملتد بل ) جبلت التزو ج ( 

) زوجددت موكلددك مددوكليت أو زوجددت مددوكليت موكلددك يف املدددة اململلومددة  لدده املهددر   
اململلوم ( وجال وكيل الرجل من دون  ول مملتدد بدل ) جبلدت التدزو ج ملدوكل   كدذا (       

 صح أ  ًا.

 ) شرائ  الملقد (
 ( :  شرت  يف  قد الزواو ُأمور: 975) مسألة  
لزومًا ل و كصد  غري دا مدن الل دا       األحو ( الملربية د مف التمكن منها د  له   1) 

 املصهمة ململنه النكاح والتزو ج ل ري املتمكن منها وان متكن من التوكيل.
( القود اىل اجياد م مون الملقد ل مبملنده ان اقودد املدرأة بقوهلدا: )زوجتدك      2) 

ن الرجدل  قودد بقولدل )جبلدت( انشداء      نصس ( ا قاع الزواو وصريوراها زوجة لل كما ا
 جبول زوجيتها لل ل و كذا الوكيسن.
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 األحدو  ( ان  كون الملاجد د موجبًا كان أم جابًس د  اجًس وكدذا بال دًا  لده      4ل  3) 
 لزومًا.
( املدديا الددزوو والزوجددة  لدده وجددل ميتدداز كددل منهمددا  ددن غددريه باالسددم أو      5) 

جمل بناا  ( بطل ل وكذا لو جدال ) زوجدت   الوصف أو االشارة  لو جال: ) زوجتك احد
 بنيت احد ابنيك أو احد  ذ ن ( .

( رضا الطر ا واجملًا ل  لو اذنت املرأة مترا رة بالكرا دة مدف المللدم برضدا ا     6) 
القلك صح الملقد ل كما انل اذا  لمت كرا تها واجملًا وان ارا ر  بالرضا بطل الملقدد  

 اال ان ايز بملده.
ا حلن يف الوي ة ميث   اكن مملل ةا رة يف اململنه املقوود ( : اذ 976) مسألة  

   كف ل واال كصه وان كان اللحدن يف املدادة ل  يكصد  )جوزادك( يف الل دة الدارجدة       
 بدل ) زوجتك ( اذا كان املباشر للملقد من ا ل الك الل ة.

قددق ( : اذا كددان نددرن الوددي ة  املددًا مبملنا ددا امجددااًل وجاصدددًا لتح 977) مسددألة  
اململندده صددح الملقددد ل وال  شددرت   لمددل بددل اصودديًس بددان  كددون نيددزًا للصملددل والصا ددل     

 واملصملول مثًس.
( : الملقددد الواجددف   ددوليًا اذا املقددب باالجددازة صددح سددواء أكددان    971) مسددألة  

   وليًا من الطر ا أم كان   وليًا من أحد ما.
ا بملد ذلدك واجدازا الملقدد    ( : لو اكره الزوجان  له الملقد ثم رضي 979) مسألة  

ا ددادة الملقددد يف كلتددا    األوىل األحددو صددح ل وكددذلك احلددال يف اكددراه احددد ما ل و    
 الووراا.

( : االا واجلد من طرف االا هلمدا الوال دة  لده الطصدل الود ري       911) مسألة  
والو رية واملتول جنونل بالبلوغ ل  لو زوجهم الول  صح اال انل حيتمل ثبدو  ا يدار   

 والو رية بملد البلوغ والرشد ل  اذا  سدخا  دس  درتك االحتيدا  بت د دد الملقدد       للو ري
أو الطددسق ل  ددذا اذا   اكددن يف الملقددد مصسدددة  لدده القاصددر بنرددر الملقددسء يف ةددرف   
وجو ل وامدا مدف املصسددة  يكدون الملقدد   دوليًا وال  ودح اال مدف االجدازة بملدد البلدوغ            

 والرشد أو اال اجة.
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 شرت  يف نكاح البال دة الرشديدة البكدر اذن ابيهدا أو جدد ا مدن        ( : 911) مسألة  
د أن   اكدن اسدتقل   طرف االا اذا   اكن مالكة ألمر ا ومستقلة يف شدؤون حيااهدا    

لزومدًا اشدرتا     األحدو  بل ل  ن أبو ها يف التودطن للتورط ا  املتملّلقة بنصسها وماهلا د 
  اجددازة االم واال  وغري مددا مددن  اذن احددد ما اذا كانددت مسددتقلة ا  ددًا ل وال اشددرت  

 االجارا.
وال  رق  يما ذكر با الزواو الدائم واملوجت ولو مدف اشدرتا   ددم الددخول يف      

 منت الملقد.
( :  وح زواو البال ة الرشيدة البكر من غري استئذان من أبيهدا أو   912) مسألة  

 جد ا ل اذا املقب باالجازة من أحد ما.
تددرب اذن االا واجلددد اذا كانددت البنددت ثيبددًا ل وكددذلك اذا  ( : ال  مل 913) مسددألة  

كانت بكرًا ومنملا ا  دن الدزواو بكصؤ دا شدر ًا و ر دًا مطلقدًا ل أو ا تدزال التددخل يف         
امر زواجها مطلقًا ل أو سقطا  ن ا لية االذن جلنون أو هوِه ل وكذا اذا   اتمكن مدن  

لزواو حينئذ مف حاجتها امللحة اليل  ملدًس  استئذان احد ما ل يابهما مثًس  انل جيوز هلا ا
 من دون اذن أنط منهما.

( : املقوود بالبكر د  نا د من    دخل بها زوجها ل  من ازوجدت     914) مسألة  
وما   نها زوجها او طلقها جبل ان  دخل بهدا  هد  بكدر ل وكدذا مدن ذ بدت بكاراهدا        

ء او بدالو ء شدبهة  هد  مبنزلددة    ب دري الدو ء مدن وثبدة أو هو دا ل وامدا ان ذ بدت بالزندا        
 البكر ل واما من دخل بها زوجها  ه  ثيبة وان    صتض بكاراها.

 ) موجبا  خيار الصس  من المليب والتدليا (
( :  ثبددت للددزوو خيددار المليددب اذا  لددم بملددد الملقددد بوجددود احددد    915) مسددألة  

 طسق: المليوا الستة ايفاية يف الزوجة حا الملقد  يكون لل الصس  من دون
 ( اجلنون ولو كان أدوار ًا ل وليا منل االغماء والورع.1) 
 ( اجلذام.2) 
 ( الرب .3) 
 ( الملمه.4) 
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 ( الملرو ولو    بله حد االجملاد.5) 
( الملصل و و حلم أو  رم  نبت يف الرحم سواء منف مدن احلمدل أو الدو ء يف    6) 

 القبل أم ال.
بكددون زوجتدل مص دداة حدا الملقددد    ويف ثبدو  خيدار المليددب للدزوو  يمددا لدو  لدم      

لزومددًا هلمددا  دددم ارايددب اثددر الزوجيددة او الصرجددة اال بملددد   األحو اشددكال  لددو  سدد   دد
 اد د الملقد أو الطسق.

وال  ثبت ا يار للزوو يف المليوا املتقدمدة اذا حددثت بملدد الملقدد وان كدان جبدل        
 الو ء.

وو نبوبدًا ) ان مقطدوع   ( :  ثبت خيار المليب للزوجة إذا كدان الدز   916) مسألة  
الذكر ميث    بق منل ما ميكنل الو ء بل ( أو موابًا بالملنن ) و دو املدرض املدانف  دن     
انتشار المل و ميث ال  قدر مملل  له اال سو ( سواء كان اجلب أو الملنن سدابقًا  لده   

 الملقد أم كان حادثًا بملده أو بملد الملقد والو ء مملًا.
مليب يف جنون الزوو سواء كان سابقًا  لده الملقدد أم   و ل  ثبت للزوجة خيار ال 

حادثًا بملده أو بملد الملقد والو ء أم ال ؟  يل اشكال ل وكذا  يمدا لدو كدان خوديًا حدا      
الملقددد ) ا ودداء  ددو اخددراو االنثدديا ( أو وجطيددًا ) الوجدداء رض االنثدديا ميددث  بطددل   

ك االحتيا  يف مجيف ذلدك  اثر ما ( أو نذومًا أو ابر  ل  ان اختار  الصس   س  رت
 بملدم ارايب اثر الزوجية أو الصرجة اال بملد اد د الملقد أو الطسق.

( : جيوز للرجدل الصسد  بمليدب املدرأة مدن دون إذن احلداكم وكدذا         917) مسألة  
املرأة بمليب الرجل ل نملم مف ثبدو  الملدنن إذا   ادرض املدرأة بالودرب مملدل ال حيدق هلدا         

ا اىل احلداكم الشدر    يؤجدل الدزوو بملدد املرا ملدة سدنة  دان         الصس  اال بملد ر دف امر د  
وطئها أو وطهء غري ا يف اثناء  ذه املدة  س  س  ل وااّل كدان هلدا التصدرد بالصسد   ندد      
انق دداء املدددة واملددذر الددو ء مددن دون مراجملددة احلدداكم ل واذا  لددم بشددهادة الطبيددب      

ابددًا جداز هلدا الصسد  مدن      االخوائ  املوثوق بل ان الزوو سوف ال  قدر  لده الدو ء   
 دون االنترار إىل متام السنة.

( : إذا  سدد  الرجددل بأحددد  يددوا املددرأة  ددان كددان الصسدد  بملددد      911) مسددألة  
الدخول استحقت املرأة متام املهر و ليها الملدة كما يف الطسق وان كان الصس  جبلدل    
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التددليا ) املتحقدق    استحق شيئًا وال  ددة  ليهدا.  دذا إذا    كدن اددليا ل وامدا مدف       
بتوصدديف املددرأة للرجددل  نددد ارادة الددزواو بالسددسمة مددن المليددب مددف المللددم بددل او           
بالسكو   ن بيان المليب نن  ليل البيان مف اجدام الزوو باراكاز السدسمة مندل (  دان    
كدان املددلا نصدا املدرأة   اسدتحق املهدر إذا اختدار الرجدل الصسد  وان اختدار البقداء            

ملهر هلا ل وان كدان املددلا غدري الزوجدة  داملهر املسدمه  سدتقر  لده الدزوو           ملليل متام ا
 حيق لل بملد د ملل اليها ان  رجف بل  له املدلا. بالدخول ولكن 

واذا  سخت املرأة بمليب الرجل اسدتحقت متدام املهدر ان كدان بملدد الددخول وان        
 املهر املسمه. كان جبلل   استحق شيئًا اال يف الملنن  انها استحق  ليل  يل نوف

( :  ثبدت يف النكداح خيدار التددليا د يف غدري المليدوا الديت مدر اندل            919) مسألة  
 ثبت بسببها خيار المليب د  ند التسرت  له  يب يف احدد الدزوجا ) سدواء كدان نقودًا       
 ن ا لقة االصلية كالملور وهوه أو ز ادة  ليهدا كاللحيدة للمدرأة ( أو اال هدام بوجدود      

 وجود هلا كالشرف والنسب واجلمال والبكارة وهو ا.صصة كمال ال 
 لو خطب امرأة وطلب زواجها  له انل من ب   سن  تزوجتل املرأة  لده ذلدك    

 بان انل من غري م كان هلا خيار التدليا  ان  سخت  لها املهر إذا كان بملدد الددخول   
 يمدا إذا كدان  ددم     وان كان جبلل  س ش ء هلا ل وامنا  تحقق التدليا املوجدب للخيدار  

المليب أو وجود صصة الكمال مذكورًا يف الملقد بنحدو االشدرتا  أو التوصديف و لحدق     
بهما اوصيف الزوو أو الزوجة بوصة الكمال أو  دم المليب أو إراءال متوصًا بها جبدل  
الملقددد  نددد ا طبددة واملقاولددة ثددم ا قدداع الملقددد مبنيددًا  ليددل ل وال  تحقددق مب ددرد سددكو   

 ها مثًس مف ا تقاد الزوو  دم المليب أو وجود صصة الكمال.الزوجة وولي
( : اذا ازوو امراة  له انها بكر  بانت ثيبًا  صس  د حيدث  كدون لدل      991) مسألة  

الصس  د  ان كان جبل الددخول  دس مهدر ل وان كدان بملدده اسدتقر املهدر ورجدف بدل  لده            
اختدار البقداء أو    كدن لدل     املدلا ل وان كاندت  د  املددّلا   اسدتحق شديئًا ل واذا      

الصس  د كما يف صورة ا تقاد البكارة من دون اشرتا  أو اوصيف أو بناء د كدان لدل ان     
  نقص من مهر ا بنسبة ما بل التصاو  با مهر مثلها بكرًا وثيبًا.
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 ) أسباا التحر م ( 
( : حيرم الزواو مدن جهدة النسدب بداالم وان  لدت ل وبالبندت وان        991) مسألة  

نزلددت ل وباالخددت ل وببنددا  ااَل  واالخددت وان نددزلن ل وبالملمددا  وبا دداال  وإن     
  لون ل ان  مة االا واالم وخاالاهما و كذا.

( : حترم من جهة املوا رة أم الزوجة وجدااها من طدرف االا أو   992) مسألة  
االم ل  ددس جيددوز الددزواو بهددن وان    دددخل بزوجتددل ل وكددذلك حتددرم بنددت الزوجددة     

دخول بها ل سواء أكانت بنتها بس واسطة أو مف الواسطة ل وسدواء أكاندت موجدودة    امل
يف زمان زوجية االم أم ولد  بملد طدسق االم وازوجهدا برجدل ،خدر ل وال حتدرم بندت       
الزوجة ما    دخل بُأمها ل نملم ال  ودح نكاحهدا مدا دامدت امهدا باجيدة  لده الزوجيدة         

 حيكم بوحة نكاح البنت وال ببقاء زوجية االم. لزومًا ل  لو ازوجها   األحو  له 
( : حيرم الزواو مبملقودة األا أو احد األجداد كما حيرم التدزو ج   993) مسألة  

 مبملقودة االبن ل أو احد األحصاد أو األسبا .
( : حيددرم اجلمددف بددا االخددتا ل  دداذا  قددد  لدده احدددا ما حرمددت  994) مسددألة  

ل  باجية  له زواجهدا ل ولدو  قدد  ليهمدا يف زمدان واحدد بطدس        األوىل ليل الثانية ما دامت 
 وال  رق يف ذلك با الملقد الدائم واملنقطف.

( : إذا طلق زوجتل د رجمليدًا د   جيدز لدل نكداح اختهدا  ده  دداها ل           995) مسألة  
وإذا كددان الطددسق بائنددًا صددح ذلددك ل واذا اددزوو بددامرأة بملقددد منقطددف  انتهددت املدددة أو  

 لزومًا  دم الزواو باختها يف  داها. ألحو اابرأ ا  
( : إذا  قد  له امدرأة   جيدز لدل ان  تدزوو ببندت اخيهدا أو ببندت         996) مسألة  

اختها اال باذنها ل ولو  قد بدون اذنها اوجصت صحتل  له اجازاهدا  دان أجازادل صدح     
 واال بطل ل وان  لمت بالزواو  سكتت ثم أجازال صح أ  ًا.

( : لو زنده  التدل أو  متدل جبدل ان  ملقدد  لده بنتهدا حرمدت  ليدل           997) مسألة  
لزومًا ل ولو زنه بالملمة أو ا الة بملد الملقدد  لده البندت   حتدرم      األحو البنت  له 

 ليل وان كان الزنه جبل الدخول بها ل ولو زنه ب ري الملمة وا الة   حتدرم  ليدل بنتهدا    
 زوو بنتها.د استحبابًا د أن ال  ت األحو وان كان 
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( : ال جيوز للمسلمة أن اتزوو دوامًا أو متملة من الكدا ر وان كدان    991) مسألة  
كتابيًا ل وكذلك ال جيوز للمسلم أن  تزوو ب دري الكتابيدة مدن اصدناف الكصدار مطلقدًا ل       
وجيوز لل الزواو متملة من اليهود ة والنورانية اذا   اكدن لدل زوجدة مسدلمة ل واال       

وجوبدًا ل كمدا ال    األحو و منهما من دون اذن املسلمة بل وال باذنها  له جيز لل الزوا
 د ان  تزوو منهما دوامًا وال من ادوسية ولو متملة. األحو جيوز د  له 

( : ال جيددوز للمددؤمن أو املؤمنددة ان  تددزوو دوامددًا أو متملددة بملددض      999) مسددألة  
ل وجيدوز زواو املدؤمن مدن     املنتحلا لدد ن االسدسم ندن حيكدم بن اسدتهم كالنواصدب      

املخالصة غري الناصبية ل كما جيوز زواو املؤمنة من املخالف غري الناصك  له كرا ة ل 
 نملم اذا خيف  ليل أو  ليها ال سل حرم وان صحط الملقد.

( : لو زنه بذا  بملل أو بذا  الملدة الرجملية حرمدت  ليدل مؤبددًا     1111) مسألة  
زنا بذا  الملدة غري الرجملية  س  وجب حرمة املزند  بهدا ل   لزومًا ل أما ال األحو  له 

  للزان  الزواو بها بملد انق اء  داها.
( : لو زنه بامرأة ليا هلا زوو وليست بذا   ددة رجمليدة   جيدز     1111) مسألة  

وجوبدًا ل وجيددوز ل دريه ان  تزوجهدا جبددل     األحدو  لدل ان  تزوجهدا اال بملدد اوبتهددا  لده     
وجوبًا  دم الدزواو بهدا جبدل ان     األحو مرأة مشهورة بالزنا ل  ان ذلك اال ان اكون ا

وجوبدًا  ددم الدزواو بالرجدل املشدهور بالزندا اال بملدد اوبتدل ل          األحو اتوا ل كما ان 
استرباء رحم الزانية من ماء الص ور مي ة جبدل التدزوو بهدا ل سدواء      األوىل األحو و

 ذلك بالنسبة اىل الزان  وغريه.
( : حيرم الزواو باملرأة دوامًا أو متملة يف  داها مدن ال دري ل رجمليدة     1112) مسألة  

كانت أو غدري رجمليدة ل  لدو  لدم الرجدل أو املدرأة بانهدا يف الملددة ومرمدة الدزواو  يهدا            
وازوو بها حرمت  ليل مؤبدًا وان    دخل بها بملدد الملقدد ل واذا كاندا جدا لا بانهدا      

زوو بها بطل الملقد ل  ان كان جد دخل بهدا يف  دداها   يف الملدة أو مرمة الزواو  يها وا
 حرمت  ليل مؤبدًا أ  ًا ل واال جاز الزواو بها بملد متام الملدة.

( : لو ازوو بامرأة  املًا بانها ذا  بملل حرمت  ليل مؤبدًا د دخدل    1113) مسألة  
   ددخل  بها أم    دخل د ولو ازوجها مف جهلل باحلال  سد الملقد و  حترم  ليل لو  
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 األحدو  بها حته مف  لم الزوجة باحلال ل واما لو دخل بها  تحرم  ليدل مؤبددًا  لده    
 لزومًا.
( : ال حترم الزوجدة  لده زوجهدا بزنا دا ل وان كاندت مودرة  لده         1114) مسألة  

 د مف  دم التوبة د ان  طلقها الزوو. األوىلذلك ل و
ان زواجهدا وجدف يف الملددة أو    ( : إذا ازوجت املدرأة ثدم شدكت  ده      1115) مسألة  

 بملد انق ائها   املنت بالشك.
( : إذا ال  البدداله شددر ًا ب ددري البدداله  أوجددب ولددو بددبملض احلشددصة   1116) مسددألة  

لزومدًا ثبدو   دذا احلكدم  يمدا       األحدو  حرمت  له السئ  أمط امللو  واختل وبنتدل ل و 
للددوا  بملددد الددزواو باحدددجمل  إذا كددان السئدد  غددري بدداله أو كددان امللددو  بال ددًا أو كددان ا  

 املذكورا  ل وال حيكم بالتحر م مف الشك يف الدخول بل وال مف الرن بل أ  ا.
( : ال حترم  له السئ  بنت اخت امللو  وال بندت اخيدل ل كمدا ال     1117) مسألة  

 حترم  له امللو  ام السئ  وال بنتل وال اختل.
وان   اكدن املدرأة ارمدة ل و قدف     ( : حيرم الدزواو حدال االحدرام     1111) مسألة  

الملقد  اسددًا حتده مدف جهدل الرجدل احملدرم باحلرمدة ل ومدف  لمدل باحلرمدة حتدرم  ليدل             
 مؤبدًا.
( : ال جيوز للمحرمة ان اتزوو برجل ولو كدان ادًس ل ولدو  مللدت      1119) مسألة  

 .لزومًا األحو بطل الملقد مطلقًا ل ومف  لمها باحلرمة حترم  ليل مؤبدًا  له 
( : إذا    أ  احملرم او احملرمدة بطدواف النسداء يف احلدج أو الملمدرة       1111) مسألة  

املصردة   حتل هلما املمارسا  اجلنسية اليت حرمت  ليهما باإلحرام ل وإذا أايدا بدل يف   
 أن وجت بملد ذلك اراصملت احلرمة.

لكنل لو  ملدل  ( : ال جيوز الدخول بالزوجة جبل اكماهلا اسف سنا و 1111) مسألة  
   حيرم  ليل وطؤ ا بملد بلوغها وان كان جد ا  ا ا.

( : حترم املطلقدة ثسثدًا  لده زوجهدا املطلدق هلدا ل نملدم لدو ازوجدت           1112) مسألة  
ب ريه ودخل بها  طلقها حلت لزوجهدا االول د  لده اصوديل  دأا  يف احكدام الطدسق د         

 واما لو طلقها اسملًا  ه  حترم  ليل مؤبدًا.
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 ( واإلنصاق الواجب أحكام الملقد الدائم من)
( : حيدرم  لده الزوجدة الدائمدة ان  درو مدن دار دا مدن دون اذن          1113) مسألة 

زوجها وان    كن ذلك منا يًا حلقدل يف االسدتمتاع بهدا وجيدب  ليهدا ان متكدن زوجهدا        
مددن نصسددها متدده شدداء ل ولدديا هلددا منملددل مددن املقاربددة وهو ددا مددن املمارسددا  اجلنسددية  

ملتملار دة اال لملدذر شدر   ل  داذا  ملدت بوةيصتهدا اسدتحقت النصقدة  لده زوجهدا مدن            ا
 ال ذاء واللباس واملسكن وسائر ما حتتاو اليل مسب شانها بالقياس اليل.

( : إذا نشز  الزوجة  له زوجها بان منملت نصسها  ندل مطلقدًا      1114) مسألة  
واما إذا منملت نصسها  ندل يف بملدض   استحق النصقة  ليل سواء خرجت من  نده أم ال ل 

االحيان ال لملذر مقبول شر ًا أو خرجت مدن بيتهدا ب دري اذندل مدن دون مسدوغ شدر          
لزومددًا  دددم سددقو  نصقتهددا بددذلك ل وامددا املهددر  هددو ال  سددق  بالنشددوز بددس     األحو  دد

 اشكال.
( : ال  ستحق الدزوو  لده زوجتدل خدمدة البيدت ومدا شداكلها وان         1115) مسألة  

  ستحب هلا ان اقوم بذلك.كان 
( : إذا استوحب الزوو زوجتدل يف سدصره كاندت نصقتهدا  ليدل وان       1116) مسألة  

كانت اكثر من نصقتها يف احل ر ل كما جيب  ليل بذل أجدور سدصر ا وهو دا ندا حتتداو      
اليل من حيث السصر ل و كذا احلكم  يما لو سا ر  الزوجة بنصسها يف سدصر ضدرورن   

يااها كأن كانت مر  ة واوجف  سجها  له السصر اىل طبيدب ل وامدا    راب  بشؤون ح
يف غدري ذلددك مددن السددصر الواجددب كسددصر احلددج او السددصر غددري الواجددب الددذن ُاذن  يددل  
الزوو هلا  ليا  ليل بذل أجوره ل ولكن جيب  ليل بذل نصقتهدا  يدل كاملدة وان كاندت     

هلدا يف السدصر غدري الواجدب  لده      از د من نصقتها يف احل ر ل نملم إذا  لق الدزوو اذندل   
 اسقاطها لنصقتها  يل كًس أو بمل ًا وجبلت    بذلك   استحقها  ليل.

( : لو امتنف الزوو املوسر  ن بذل نصقدة زوجتدل املسدتحقة هلدا مدف       1117) مسألة  
مطالبتها جداز هلدا ان اأخدذ ا مدن مالدل بددون اذندل وجيدوز هلدا ر دف امر دا اىل احلداكم             

ه  له االنصاق ل  دان    تيسدر هلدا  دذا وال ذاك. واضدطر  اىل ا داذ       الشر   الجبار
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وسيلة لتحويل مملاشها   جيب  ليها اطا ة زوجهدا حدال اشدت اهلا بتلدك الوسديلة ل      
 لزومًا ان ال متتنف  ن القيام مقوجل يف غري الك احلال. األحو و

جهدددا  قر دددا ( : ال  ملتدددرب يف اسدددتحقاق الزوجدددة النصقدددة  لددده زو 1111) مسدددألة  
وحاجتهدا بدل اسدتحقها  ليدل وان كاندت غنيدة غدري اتاجدة ل واذا   حتودلها د كدًس او            
بمل ًا د لصقر الزوو أو امتنا ل بق  ما   حتولل د نا  لده ذمتدل  ؤد دل متده مدا متكدن ل        

 و وح ان اسق   نل ما استحقل  ليل  ملًس أو يف األزمنة املستقبلة بشر  أو بدونل.
وو مال  ال  ص  بنصقتل ونصقة زوجتل جاز لل اأما نصقتدل مندل  دان زاد    واذا كان للز 

 صر ل اليها.
( :  ثبت لسبو ن حق االنصاق  له االبن ل كمدا  ثبدت للولدد ذكدرًا      1119) مسألة  

لزومًا ثبو  حدق االنصداق لسبدو ن  لده      األحو كان أو انثه حق االنصاق  له ابيل ل و
ولد او ا ساره  له اوالد االوالد ان ابناء االبناء والبندا   البنت وثبوال هلما مف  قد ال

 وبنااهم االجرا  االجرا.
لزومًا ثبو  حق االنصاق للولدد مدف  قدد االا او ا سداره  لده       األحو وكذلك  

جده ألبيل وان  س االجرا  االجرا ل وثبوال مف  قدد اجلدد او ا سداره  لده امدل ومدف       
جلدة مدن جبلدها ومدن جبدل ام االا أو اجلدد ِمدن طر دل         قد ا او ا سار ا  له اجلد او ا

 وان  لوا مف مرا اة االجرا  االجرا إليل.
واذا املدد من  ثبت  ليل حق االنصاق كما لو كان للشدخص اا مدف ابدن او كدان      

لل اكثر من ابن واحد  يحتمل ثبو  احلق  لده كدل واحدد كصا دة كمدا حيتمدل اشدرتاك        
زوما  يما إذا    قم البملض منهم مبدا  لزمدل  لده اقدد ر     ل األحو اجلميف  يل بالسو ة  

 االشرتاك ان  قوم بل البملض االخر.
( :  شدرت  يف ثبدو  االنصداق بالقرابدة  قدر املنصدق  ليدل مبملنده ان ال          1121) مسألة  

 تو ر لل ما حيتاو اليل  ملًس من ممليشتل من طملدام او لبداس او مسدكن او دواء او هو دا     
مدن ادو ريه باالكتسداا ألسئدق بشدأنل وال بداالجرتاض مدن دون حدرو          وال  تمكن ا  دا 

 ومشقة مف التمكن من الو اء الحقًا.
وال  شرت  يف ثبو  االنصاق بها كمال املنصق بالملقل والبلدوغ  ي دب  لده الدول       

ان  نصق من مال الوك وادندون  لده مدن  ثبدت لدل حدق االنصداق  ليدل ل نملدم  شدرت            
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ملد نصقة نصسل وزوجتل الدائمة  لدو كدان لدل مدن املدال جددر كصا دة نصسدل         متكن املنصق منل ب
وزوجتل خاصة    ثبت  ليل االنصاق  له اجاربدل ولدو زاد صدر ل يف االنصداق  لديهم ل      
واالجرا منهم مقدم  له االبملد  الولدد مقددم  لده ولدد الولدد ل ولدو اسداووا و  دز         

يهم بالسددو ة اذا كددان نددا  قبددل   ددن االنصدداق  لدديهم مجيملددًا وجددب اوز ددف امليسددور  لدد  
 التوز ف وميكنهم االنتصاع بل وإاّل  ري يف االنصاق  له ان منهم شاء.

واذا امتنف من وجبت نصقة جر بدل  دن بدذهلا جداز ملدن لدل احلدق اجبداره  ليدل ولدو            
بالل وء اىل احلاكم وان كان جائرًا ولكن ان    نصق حته م ه زمانل سق   ندل وان  

 كان ،مثًا.
( : اذا اضطر شخص اىل التورف يف مال غريه مدن طملدام أو دواء    1121) مسألة  

أو ثياا او سسح أو غري ا النقاذ نصسل من اهلسك أو ما  دانيل وجب  لده املالدك مدف    
ح وره و دم اضطراره اليل ان  بذلل لل بملوض او بدونل ل وجيوز للم طر مف غيداا  

 ف ضمانل الملوض.املالك التورف يف مالل بقدر ال رورة م
وجوبدًا ان  نصدق املالدك  لده مدا لد دل مدن احليدوان او          األحو ( :  1122) مسألة  

 نقلل اىل غريه او  ذكيل بذبح أو غريه اذا كان من املذكه و   ملد ذلدك ا دييملًا للمدال    
 ل وال جيوز لل حبسل من دون االنصاق  ليل حته ميو .

دائمتان أو از دد  بدا   ندد احددا ن      ( : اذا كان للرجل زوجتان 1123) مسألة  
ليلة ثبت ل ري ا حق املبيدت ليلدة مدن اربدف ليدال ل وال  ثبدت حدق املبيدت للزوجدة  لده           

ملدن   األوىل األحدو  زوجها د سواء كانت واحدة أو از د د يف غدري  دذه الودورة ل نملدم      
  نده زوجدة دائمدة واحددة ان  قسدم هلدا ليلدة مدن كدل اربدف ليدال وملدن  ندده زوجتدان             

كذلك ان  قسم هلا ليلتا و كذا ل وال  ثبت حق املبيدت للود رية وال للم نوندة حدال     
جنونها وال للناشزة كما  سق  حال سصر الزوو و يمدا لدو اسدقطتل الزوجدة بملدوض أو      
بدونل ل وال جيوز متاركة الزوجة الدائمة رأسدًا وجمللدها كاململلقدة ال  د  ذا  بملدل وال      

    مطلقة.
ال جيوز ارك و ء الزوجة الشابة اكثر من أربملة اشهر اال لملذر  ( : 1124) مسألة  

كددداحلرو وال دددرر أو مدددف رضدددا ا أو نشدددوز ا أو اشدددرتا  اركدددل  ليهدددا حدددا الملقدددد  
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لزومًا مشول  دذا احلكدم للزوجدة املنقطملدة وملدا اذا كدان الدزوو مسدا رًا  دس           األحو و
 الزوجة حقها. حيق لل أن  طيل السصر من دون  ذر شر   اذا كان  صو   له

 ددذا واذا   اقدددر الزوجددة  لدده الوددرب اىل اربملددة اشددهر ميددث خدداف الددزوو       
وجوبا املبادرة اىل مقاربتها جبل متام االربملدة   األحو وجو ها يف احلرام اذا    قاربها  

 أو طسجها و لية سبيلها.
بدل جب دل   ( : اذا كان املهدر حدااًل  للزوجدة االمتنداع مدن الدتمكا ج       1125) مسألة  

سواء كان الزوو متمكنًا من االداء أم ال ل ولو مكنتل من نصسها  ليا هلا االمتناع بملدد  
ذلك الجل ان اقب ل ل واما لدو كدان املهدر كلدل أو بمل دل مدؤجًس د وجدد اخدذ  بمل دل           

 احلال د    كن هلا االمتناع من التمكا وان حلط األجل.

 ) النكاح املنقطف (
ح النكداح املنقطدف ل وان كدان الددا   اليدل امدرًا ،خدر غدري         ( :  ود  1126) مسألة  

االستمتاع كحوول احمَلرمية ل وال بدد  يدل مدن املديا املهدر واملددة ل  دان    تمليندا بطدل          
الملقد ل وال حد للمدة جلة وكثدرة ل نملدم  بطدل الملقدد مدف المللدم بملددم و داء  مدر احدد           

 الزوجا أو كليهما للمدة اململينة.
( : جيوز للمرأة يف النكاح املنقطف د وكذا الدائم د ان اشدرت   لده       1127) مسألة  

زوجها  دم الدخول بها ل  لو اشرتطت  ليدل ذلدك   جيدز لدل مقاربتهدا وجيدوز لدل مدا         
 سوجمل ذلك من االستمتا ا  ل نملم لو رضيت الزوجة بملد ذلك مبقاربتها جاز  لل.

ملنقطددف وان محلددت مددن   ( : ال اددب نصقددة الزوجددة يف النكدداح ا    1121) مسددألة  
زوجها وال استحق مدن زوجهدا املبيدت  ندد ا ل وال ادوار  بينهدا وبدا زوجهدا ل ولدو          
شددر  ثبددو  االر  هلمددا أو الحددد ما  صدد  نصددوذ الشددر  اشددكال  ددس  ددرتك مرا دداة      

 مقت ه االحتيا   يل.
( :  ودح الملقدد املنقطدف ولدو مدف جهدل الزوجدة بملددم اسدتحقاجها           1129) مسألة  
واملبيت ل وال  ثبت هلا حق  له الزوو من جهة جهلها ل وحيدرم  ليهدا ا دروو    النصقة 

 ب ري اذن زوجها ل اذا كان خروجها منا يًا حلقل ل ال مف  دم املنا اة.
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( : لو وكلت املراة رجًس يف ازوجيها ملدة مملينة مبهر ممللوم  خدالف   1131) مسألة  
دة أو ب دري ذلدك املهدر ل  دان اجداز  الملقدد       الوكيل  ملقد ا دوامًا أو متملة ل ري الك املد 

 صح واال بطل.
( : لدو زوو األا أواجلدد مدن طر دل بنتدل الود رية أو ابندل الودد ري         1131) مسدألة  

لصرتة جورية ال ل ا ة االستمتاع بل ل ا ة اخرجمل من حوول احملرمية وهدوه صدح الملقدد    
ة لسستمتاع من الود رية أو  مف  دم اراب مصسدة  ليل ل نملم مف  دم جابلية املدة اململين

الستمتاع الو ري  يها بوجل  وحة الملقد ال  لو من اشكال  س  درتك مرا داة مقت ده    
 االحتيا  يف ذلك.

( : لو و ب الدزوو مددة زوجتدل املنقطملدة بملدد الددخول بهدا لزمدة          1132) مسألة  
 متام املهر ل و نتوف املهر اذا كانت اهلبة جبل الدخول.

( : ال بأس  له الدزوو يف الدزواو مدن املتمتدف بهدا يف  دداها مندل         1133) مسألة  
دوامددًا أو منقطملددًا ل ولكددن ال  وددح اد ددد الملقددد  ليهددا دائمددًا أو منقطملددًا جبددل انق دداء  

 االجل أو بذل املدة.

 ) مسائل متصرجة (
( : ال جيوز للرجل ان  نرر إىل ما  دا الوجدل والكصدا مدن جسدد      1134) مسألة  

جنبية وشملر ا ل وكذا الوجل والكصا منها إذا كان النرر بتلدذذ شدهون أو مدف    املرأة األ
د اسددتحبابًا د اركددل بددونهما أ  ددًا ل وكددذلك       األحدو  خدوف الوجددوع يف احلدرام ل بددل   

لزومدًا يف غدري مدا جدر  السدرية       األحدو  احلال يف نرر املرأة اىل الرجل األجدنك  لده   
د ن والقددما وهو دا ل وامدا نرر دا اىل  دذه       له  دم اإللتدزام بسدرته كدالرأس واليد    

املواضف منل  الرا ر جوازه من دون الذذ شهون و دم خدوف الوجدوع يف احلدرام وان    
 د استحبابًا د اركل أ  ًا. األحو كان 

( : جيوز النرر اىل النساء املبتذال  السا  ال  ندتها إذا نهدا  دن     1135) مسألة  
ذذ شدهون وال خيداف الوجدوع يف احلدرام ل وال  درق يف      التكشف بشدر  ان ال  كدون بتلد   

ذلك با نساء الكصدار وغري دن ل كمدا ال  درق  يدل بدا الوجدل والكصدا وبدا سدائر مدا            
 جر   اداهن  له  دم سرته من بقية أ  اء البدن.
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( : جيب  له املرأة ان اسرت شملر ا وما  ددا الوجدل والكصدا مدن      1136) مسألة  
لزومًا ان اتسرت  ن غدري   األحو و واحملارم من البال ا مطلقًا ل بل بدنها  ن غري الزو

الباله أ  ًا إذا كان نيزًا وأمكن ان  رتاب  لده نردره اليهدا ثدوران الشدهوة  يدل ل وامدا        
الوجدل والكصدان  ي دوز هلدا ابدداؤ ا إاّل مدف خدوف الوجدوع يف احلدرام أو كوندل بدددا             

االبداء حينئٍذ حته بالنسبة اىل احملارم.  دذا يف غدري   ا قاع الرجل يف النرر احملرم  يحرم 
 د  هلا ابداء شملر ا وذرا ها وهو مااملرأة املسنة اليت ال ارجوا النكاح واما     ي وز 

 نا ال  سرته ا مار واجللباا  ادة د من دون ان اتربو بز نة.
د سدواء كدان     ( : حيرم النرر إىل  ورة ال ري د غري الزوو والزوجدة   1137) مسألة  

النرددر مباشددرة أم مددن وراء الزجدداو أو يف املددر،ة أو يف املدداء الوددايف وهددو ذلددك ل نملددم    
حرمة النرر اىل  دورة الكدا ر املماثدل يف اجلدنا والودك املميدز ابدت   لده االحتيدا           

 اللزوم .
( : جيوز لكل من الرجل واملراة ان  نرر اىل بدن اارمل د ما  ددا    1131) مسألة  

رة منددل د مددن دون الددذذ ل وأمددا النرددر مددف التلددذذ  ددس  ددرق يف حرمتددل بددا احملددارم    الملددو
وغري ددم ل واملقوددود باحملددارم كددل مددن حيددرم  ليددل نكاحددل مؤبدددًا لنسددب أو رضدداع أو   

 موا رة دون احملرم ب ري ا كالزنا واللوا  واللملان.
ل بقودد التلدذذ   ( : ال جيوز لكل من الرجل واملرأة النردر اىل ناثلد   1139) مسألة  

 الشهون.
لزومًا ارك النرر اىل صورة املرأة االجنبيدة غدري املبتذلدة     األحو ( :  1141) مسألة  

اذا كددان الندداةر  ملر هددا ل و سددتثنه مددن ذلددك الوجددل والكصددان  ي ددوز النرددر اليهمددا يف   
 الوورة من دون الذذ شهون و دم خوف الوجوع يف احلرام.

اجددة اىل ان حيقددن الرجددل رجددًس أو امددرأة غددري     ( : اذا د ددت احل 1141) مسددألة  
زوجتل أو أن   سل  وراهما لزمل التحصظ مف االمكان من ملدا الملدورة بيدده أو النردر     

 اليها ل وكذلك املرأة بالنسبة اىل املرأة أو الرجل غري زوجها.
( : اذا اضطر  املرأة اىل الملسو من مرض وكان الرجل االجدنك   1142) مسألة  
ملسجها جاز لدل النردر اىل بددنها ومسدل بيدده اذا اوجدف  ليهمدا مملاجلتهدا ل ومدف          ار ق ب



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 294

امكان االكتصاء باحد ما د النرر واملا د ال جيوز ايفخر ل  لو متكن مدن اململاجلدة بدالنرر      
  ق  ال جيوز لل املا وكذلك الملكا.

اىل  ( : لو اضطر الطبيب يف مملاجلة املر ض غدري زوجتدل اىل النردر    1143) مسألة  
لزومدًا ان ال  نردر اليهدا مباشدرة بدل يف املدر،ة وشدبهها ل اال اذا اجت ده          األحو  ورال  

 ذلك النرر لصرتة اطول أو   اتيسر اململاجلة ب ري النرر مباشرة.
( : جيددب الددزواو  لدده مددن ال  سددتطيف التمالددك  لدده نصسددل  ددن     1144) مسددألة  

 اجل.الوجوع يف احلرام د كاالستمناء د بسبب  دم زو
( : ال جيوز ا لوة باملرأة االجنبية مف  ددم االمدن مدن الصسداد وان      1145) مسألة  

 ايسر دخول ال ري  ليهما ل وال بأس بها مف االمن منل متامًا.
( : لو ازوو امرأة  له مهر مملا وكان مدن نيتدل ان ال  د ملدل اليهدا      1146) مسألة  

 صح الملقد ووجب  ليل د ف املهر.
( : املراد و و من خرو  ن االسسم واختار الكصدر  لده جسدما:     1147) مسألة  

 طرن ومل  ل والصطرن من ولد  له اسسم ابو ل أو احد ما واختار االسسم بملدد ان  
 وصل اىل حد التمييز ثم كصر ل و قابلل املل .

( : لو ارادد الدزوو  دن ملدة أو ارادد  الزوجدة  دن ملدة أو  طدرة           1141) مسألة  
كاح ل  ان كان االراداد جبل الدخول بها أو كانت الزوجة  ائسة أو صد رية    بطل الن

اكن  ليها  دة ل واما اذا كان االراداد بملد الدخول وكانت املدرأة يف سدن مدن حتديض     
وجدب  ليهدا ان املتدد  ددة الطدسق واذا رجدف  دن ارادداده اىل االسدسم جبدل انق داء            

 ر  دة الطسق يف بابل.الملدة بق  الزواو  له حالل. و أا  مقدا
( : اذا اراد الزوو  ن  طدرة حرمدت  ليدل زوجتدل ووجدب  ليهدا        1149) مسألة  

ان املتد  دة الو اة وثبو  الملدة حينئذ  له غري املدخول بها واليائسة والو رية مدب   
وجوبدًا  ددم    األحو  له االحتيا  اللزوم  ل وان رجف  ن اراداده يف اثناء الملددة  د  

الصرجدة وال الزوجيدة اال بملدد الطدسق أو اد دد الملقدد ل و دأا  مقددار  ددة           ارايب ،ثدار 
 الو اة يف باا الطسق.

 ( : اذا اشدددرتطت املدددرأة يف  قدددد ا ان ال خيرجهدددا الدددزوو مدددن       1151) مسدددألة  
 بلد ا مثًس وجبل ذلك زوجها   جيز لل اخراجها منل ب ري رضا ا.
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ل بنت من غريه جداز لدل ان  زوجهدا مدن     ( : اذا كانت لزوجة الرج 1151) مسألة  
 ابنل من زوجة غري ا وكذلك الملكا.

 ( : اذا محلت املرأة من السصاح   جيز هلا ان اسق  جنينها. 1152) مسألة  
( : لو زنا بامرأة ليست بذا  بملل وال يف  دة ال ري ثدم ادزوو بهدا     1153) مسألة  

 هدو  لحدق بهمدا شدر ًا وحيكدم  ليدل        ولد  و   مللم ان الولد من احلدسل أو احلدرام   
 بأنل من احلسل.

( : لو ازوو بامرأة جا ًس بكونها يف الملدة بطدل الملقدد ل وان كدان     1154) مسألة  
جد دخل بهدا يف  دداها حتدرم  ليدل مؤبددًا كمدا مدر ل وان ولدد  بملدد ذلدك  دان امكدن             

ن حلوجدل بكدلٍّ   حلوق الولد بل دون الدزوو االول ُأحِلدق بدل وكدذلك الملكدا ل وان امكد      
منهما د كمدا لدو م ده مدن و ء كدل منهمدا سدتة اشدهر  داكثر و   ت داوز اجوده مددة              
احلمددل د اجددرع بينهمددا ان   ميكددن ر ددف االشددتباه بددالرجوع اىل طر قددة  لميددة بينددة ال         

 اتخللها االجتهادا  الشخوية كما  د ه ذلك بشان بملض الصحوصا  احلد ثة.
مدا حلوجدل بامدل  دان كاندت املدراة جا لدة بكونهدا يف          ذا يف حلوق الولدد بابيدل ل وا   

الملدددة أو مرمددة التددزو ج  يهددا حلددق الولددد بهددا ل وإن كانددت  املددة بددذلك    لحددق بهددا  
 شر ًا  إنها زانية حينئٍذ.

( : لو اد ت املرأة انهدا  ائسدة   اسدمف د وا دا ولدو اد دت انهدا         1155) مسألة  
لزومددًا  دددم  األحددو مددة يف د وا ددا  ددان خليددة مددن الددزوو صدددجت اال اذا كانددت مته 

 الزواو منها اال بملد الصحص  ن حاهلا.
( : لو ازوو بامرأة اد ت انها خلية واد ه د بملد ذلك د مددع انهدا      1156) مسألة  

زوجتل   اسمف د واه اال بالبينة ل  ان اجامها حكم لل بها وااّل  ليا لدل طلدب اوجيدل    
 اليما اليهما.
: ح انة الولد واربيتل وما  تمللق بها من مولحة حصرل ور ا تدل  (  1157) مسألة 

اكون يف مدة الرضاع د ا   حولا كاملا د مدن حدق ابو دل بالسدو ة ل  سجيدوز لدسا         
 ددم  ودلل  نهدا     األوىل األحدو  ان  صولل  ن ُأمل خسل  دذه املددة وان كدان انثده و    

 حته  بله سبف سنا وان كان ذكرًا.
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بوان بطسق وهوه جبل أن  بلده الولدد السدنتا    سدق  حدق االم      واذا ا رتق اال 
 يف ح انتل ما   اتزوو من غريه ل  س بد من اوا قهما  له ح انتل بالتناوا وهوه.

( :  نب   ان ال  ردط ا اطب اذا كان نن  رضه خلقدل ود ندل  ملدن     1151) مسألة  
مدن ارضدون خلقدل ود ندل  زوجدوه       رسول اهلل صله اهلل  ليل والل وسلم : اذا جداءكم 

 إاّل اصمللوا اكن  تنة يف األرض و ساد كبري.
( : إذا صاحلت املرأة زوجهدا  لده أن ال  تدزوو  ليهدا و كدون لدل        1159) مسألة  

مهر ددا صددحت املودداحلة ووجددب  لدده زوجهددا أن ال  تددزوو  ليهددا كمددا لدديا هلددا أن   
 اطالب زوجها باملهر.

ن ولدد الزنده اذا    كدن احلمدل بدل بدالزنه  هدو ولدد         ( : املتولدد مد   1161) مسألة  
 حسل.
( : اذا جدددامف زوجتددل حرامدددًا كمددا يف نهدددار شددهر رم دددان أو يف     1161) مسددألة   

 حي ها اراكب مملوية اال انها اذا محلت  ولد   ملترب الولد ولدًا شر يًا هلما.
مددا ( : اذا ايقنددت زوجددة ال ائددب مبددو  زوجهددا  تزوجددت بملددد      1162) مسددألة  

ا تد   ددة الو داة ثدم  لمدت ميداة زوجهدا االول انصودلت  دن زوجهدا الثدان  ب دري            
طسق ل و   اللة لزوجهدا االول ل ثدم أن الثدان  ان كدان دخدل بهدا لزمدل مهدر مثلدها          
وجيب  ليها اال تداد من وطئهدا شدبهة  دس جيدوز لزوجهدا االول مقاربتهدا أ دام  دداها         

ل وال اب  له الواطهء نصقتها يف مددة الملددة وامندا     واما سائر االستمتا ا   ي وز َلُل
     له زوجها.
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 ) أحكام الرضاع ( 
اذا أرضملت امرأة ولدًا ل ري ا اوجب ذلك حرمة النكاح بدا  ددد مدن الدذكور      

 واالنا  ل واصويل ذلك يف املسائل االاية:
 ( : حترم  له املرا ف  دة من النساء: 1163) مسألة  
 النها امل من الرضا ة ل كما ان صاحب اللنب ابوه.( املرضملة 1) 
 ( ام املرضملة وان  لت نسبية كانت أم رضا ية النها جدال.2) 
( بندددا  املرضدددملة والدة النهدددن أخواادددل ل وامدددا بندددا  املرضدددملة رضدددا ًا اذا   3) 

 ارا ملن بلنب رجل ،خر  س حيرمن  له  ذا املرا ف.
الد املرضددملة والدة ذكددورًا واناثددًا الن ( البنددا  النسددبيا  والرضددا يا  مددن او4) 

 املرا ف اما ان  كون  مهن أو خاهلن من الرضا ة.
 ( اخوا  املرضملة وان كن رضا يا  ل النهن خاال  املرا ف.5) 
(  ما  املرضملُة وخاالاها و ما  ،بائها وامهااها نسبيا  كدنط أم رضدا يا  ل   6) 

  انهن  ما  املرا ف وخاالال من الرضا ة.
( بنا  صاحب اللنب النسبيا  والرضا يا  بس واسطة أو مدف الواسدطة الن   7) 

 املرا ف اما ان  كون اخا ن أو  مهن أو خاهلن من الرضا ة.
(امهددا  صدداحب اللددنب النسددبيا  والرضددا يا  النهددن جدددا  املرا ددف مددن  1) 

 الرضا ة.
 ( اخوا  صاحب اللنب النسبيا  والرضا يا  النهن  ما  املرا ف.9) 
(  مددا  صدداحب اللددنب وخاالاددل و مددا  وخدداال  ،بائددل وامهااددل النسددبيا    11)

 والرضا يا  النهن  ما  املرا ف وخاالال من الرضا ة.
 ( حسئل صاحب اللنب النهن حسئل أبيل.11) 
 ( : حترم املرا ملة  له  دة من الرجال: 1164)مسألة  
االا الشدر   للولدد    ( صاحب اللنب النل ابو ا من الرضدا ة ل واملقودود بدل   1) 

 الذن در اللنب بوالدال.
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( ،بدداء صدداحب اللددنب واملرضددملة مددن النسددب أو الرضدداع النهددم اجددداد ا مددن  2) 
 الرضا ة.

( اوالد صاحب اللنب من النسب أو الرضاع وان نزلوا النها اكون اخدتهم أو  3) 
وامددا   مددتهم أو خددالتهم وكددذلك اوالد املرضددملة والدة واوالد ددم نسددبًا أو رضددا ًا ل   

اوالد املرضملة رضا ًا  ان    كونوا اوالدًا لواحب اللنب نسدبًا او رضدا ًا   حيرمدوا    
  ليها.
 ( اخوة صاحب اللنب من النسب او الرضاع النهم ا مامها من الرضا ة.4) 
( ا مام صاحب اللدنب واخوالدل وا مدام ،بائدل وامهاادل مدن النسدب والرضداع         5) 

 أو اخواهلا.النهم اما ان  كونوا ا مامها 
( : حترم بنا  املرا ف د أو املرا ملة د النسبيا  والرضدا يا  وان     1165) مسألة  

 نزلت  له ،بائل واخوال وا مامل واخوالل من الرضا ة.
( : حترم  له ابناء املرا ف أو املرا دملة امهاادل واخواادل وخاالادل      1166) مسألة  

 و ماال من الرضا ة.
وز ان  تددزوو ابددو املرا ددف أو املرا ددملة بنددا  املرضددملة   ( : ال جيدد 1167) مسددألة  

ان ال  تزوو بنااهدا الرضدا يا  وان كدان حيدرم  ليدل ان       األوىلالنسبيا  وان نزلن ل و
  نرر منهن اىل ما ال حيل النرر اليل ل ري احملارم.

د ان  تدزوو ابدو املرا دف أو املرا دملة       األحدو  ( : ال جيدوز د  لده     1161) مسدألة  
 حب اللنب النسبيا  والرضا يا .بنا  صا

( : ال حتددرم اخددوا  املرا ددف واملرا دملة  لدده صدداحب اللددنب وال   1169) مسدألة   
 ان ال  تزوو صاحب اللنب بهن. األوىل له ،بائل وأبنائل وا مامل واخوانل ل وان كان 

( : ال حترم املرضملة وبنااها وسدائر اجاربهدا مدن النسداء  لده اخدوة        1171) مسألة  
 را ف واملرا ملة ل كما ال حترم  ليهم بنا  صاحب اللنب وسائر اجاربل من النساء.امل

( : اذا ازوو امرأة ودخل بها حرمت  ليدل بنتهدا الرضدا ية ل كمدا      1171) مسألة  
حترم  ليل بنتهدا النسدبية ل واذا ادزوو امدراة حرمدت  ليدل امهدا الرضدا ية وان    كدن          

 بية.دخل بها كما حترم  ليل امها النس
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( : ال  رق يف نشر احلرمة بالرضاع با مدا إذا كدان الرضداع سدابقًا      1172) مسألة  
 له الملقد وما اذا كان الحقًا لل مثًس: اذا زوطو الول  ص ريًا مدن صد رية  ارضدملتها ام    
الو ري أو زوجة ابيل او جدال صاحب اللنب بطل الملقد وحرمدت الود رية  ليدل النهدا     

 و خالتل.اكون اختل أو  متل أ
( : اذا ارضدملت املدرأة طصدًس لدزوو بنتهدا سدواء أكدان الطصدل مدن           1173) مسألة  

بنتها أم من ضراها بطل  قد البنت وحرمت  لده زوجهدا مؤبددًا الندل حيدرم  لده أبد         
املرا ف بنا  املرضملة النسبيا  كما مر ل واما اذا ارضملت املرأة طصًس البنها    بطدل  

  حترم  ليل نملم  رتاب  ليل سائر االثار كحرمدة املرا دف او    قد االبن  له زوجتل و
املرا ملة  له اوالد  مدل و متدل لودريورال  مطدا او  مدة الوالد  مدل وخدااًل أو خالدة         

 الوالد  متل.
( : اذا ارضملت زوجة الرجدل بلبندل طصدًس لدزوو بنتدل سدواء أكدان         1174) مسألة  

وحرمت  لده زوجهدا مؤبددًا بنداءًا  لده       الطصل من بنتل أم من ضراها بطل  قد البنت
اندل مدب   لده     1161انل حيرم  له أب  املرا ف بنا  صاحب اللنب وجد مدر يف املسدألة   

 االحتيا  ومقت اه االنصوال  نها مف الطسق.
( : لدديا للرضدداع اثددر يف التحددر م مددا   اتددو ر  يددل شددرو  مثانيددة   1175) مسددألة  
 و  :
اندت املدرأة ميتدة حدال ارا داع الطصدل منهدا الرضدملا          ( حياة املرضملة ل  لدو ك 1) 

 كلها أو بمل ها    كن هلذا الرضاع أثر.
( حوول اللنب للمرضملة من والدة شدر ية وان كاندت بدو ء شدبهة ل  لدو درط      2) 

اللنب من املرأة من دون والدة أو ولدد  مدن الزندا  أرضدملت بلبنهدا مندل طصدًس    كدن         
 الرضا ها أثر.

باالمتوا  من الثدن ل  اذا الق  اللدنب يف  دم الطصدل أو شدرا      ( االرا اع3) 
 اللنب احمللوا من املرأة وهو ذلك    كن لل أثر.

( خلدو  اللدنب ل  داملمزوو يف  دم الطصدل بشد ء ،خدر مدائف أو جامدد كدداللنب          4) 
 والسكر ال أثر لل.
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و طلدق  ( كون اللنب الذن  را ملل الطصل منتسبًا بتمامدل اىل رجدل واحدد ل  لد    5) 
الرجل زوجتل و   حامدل أو بملدد والداهدا مندل  تزوجدت شخودًا ،خدر ومحلدت مندل          
وجبددل ان ا ددٍف محلددها ارضددملت طصددًس بلددنب والداهددا السددابقة مددن زوجهددا االول مثددان   
رضدملا  مدثًس واكملدت بملددد وضدملها حلملدها بلدنب والداهددا الثانيدة مدن زوجهدا األخددري          

و ملتددرب أ  ددًا وحدددة املرضددملة  لددو كددان بسددبف رضددملا     كددن  ددذا الرضدداع مددؤثرًا ل 
لرجددل واحددد زوجتددان ولددداا منددل  ارا ددف الطصددل مددن احدددا ما سددبف رضددملا  ومددن  

 االخرجمل مثان رضملا  د مثًس د    كن لرضا ل أثر.
( املذن الطصل باحلليب  لو ارا ف ثم جداء احلليدب ملدرض أو هدوه    رتادب      6) 

 اثر  له الك الرضملة.
انبا  اللحم وشدط الملرم ل و كتص  مف الشدك يف حودولل   ( بلوغ الرضاع حدط 7)

سا ة( أو مبا بله  دا  شدرة رضدملل ل وامدا مدف القطدف بملددم         24برضاع  وم وليلة )
 حوولل وحتقق احد التقد ر ن د الزمان  والكم  د  س  رتك مرا اة مقت ه األحتيا .

 را دملل الطصدل مدن     و سحظ يف التقد ر الزمان  د أن اليوم والليلة د ان  كدون مدا     
املرضملة  و غذاؤه الوحيد طيلة الك املدة ميث  را ف منها مته احتاو اليل أو رغدب  

أو لبندًا مدن مرضدملة اخدرجمل         يل ل  لدو مندف مندل يف بملدض املددة أو انداول طملامدًا ،خدر        
ل نملم ال بأس بتناول املاء أو الدواء أو الش ء اليسري مدن االكدل بدرجدة ال  وددق      ؤثر

وجوبددًا ا تبددار ان  كددون الطصددل يف اول املدددة جائملددًا د      األحددو ل ددذاء  ر ددًا ل و ليددل ا
 لريا ف كامًس د ويف ،خر ا روط ًا.

كما  سحظ يف التقد ر الكم  د أن ا ما  شرة رضدملة د ادوال  الرضدملا  بدان        
ال  صول بينها رضاع من امرأة اخرجمل وال   ر  لل غري الرضاع وان ا ذجمل بل بشدر   

ف بملده جائملًا  رياون من اللنب  ق  ل و سحظ  يل أ  ًا ان اكون كدل واحددة   ان  را 
منها رضملة كاملة بان  كون الوك جائملًا  ريا ف حتده  رادون ل  دس انددرو الرضدملة      
الناجوة يف الملدد وال املتدرب الرضدملا  الناجودة املتملدددة مبثابدة رضدملة كاملدة ل نملدم إذا         

د اال راض  نل ل بل ل رض التنصا أو االنتقدال  التقم الوك الثدن ثم ر  ل ال بقو
مدن ثددن اىل ،خدر وهو مدا ثدم  داد اليدل ا تدرب  دوده اسدتمرارًا للرضدملة وكدان الكددل             

 رضملة واحدة كاملة.
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(  دم اداوز الرضديف للحدولا ل  لدو رضدف أو أكمدل الرضداع بملدد ذلدك            1) 
كددون دون احلددولا مددن   ددؤثر شدديئًا ل وامددا املرضددملة  ددس  لددزم يف اددأثري ارضددا ها ان      

 والداها.
( :  ملترب يف حتقق االخدوة الرضدا ية بدا مرا دملا احتداد صداحب        1176) مسألة 

اللنب  اذا ارضملت امرأة صبيًا رضدا ًا كدامًس ل ثدم طلقهدا زوجهدا وازوجدت مدن ،خدر         
وولد  منل وادد لد ها اللنب د الجل ذلك د  ارضملت بل صبية رضا ًا كامًس   حتدرم    

وبية  له ذلك الودك وال اوالد احدد ما  لده اوالد ايفخدر الخدتسف اللبدنا        ذه ال
من ناحية املدد الزوو ل واما إذا ولد  املرأة مراا لزوو واحد وارضملت يف كل مدرة  
واحدًا منهما اصدبح الطصدسن أخدو ن وحدرم احدد ما  لده ايفخدر كمدا حيدرم الرضديف           

ال إذا كدان للرجدل زوجتدان ولدداا      له املرضملة والرضيملة  له زوجها ل وكذلك احلد 
منددل وارضددملت كددل منهمددا واحدددًا منهمددا ل  ددان احددد الطصلددا حيددرم  لدده االخددر كمددا   
حيرمان  له املرضملتا وزوجهما ل  املنا  د اذن د يف حرمدة احدد الطصلدا  لده ايفخدر        
بالرضا ة وحدة الرجل املنتسب اليل اللنب الذن ارا ملا مندل ل سدواء احتدد  املرضدملة     

 املدد  ل نملم  ملترب ان  كون متام الرضاع احملرم من امرأة واحدة كما اقدم.أم 
( : إذا حرم احد الطصلا  له ايفخر بسبب ارا دا هما مدن لدنب     1177) مسألة  

منتسب اىل رجل واحد    ؤد ذلك اىل حرمة اخدوة احدد ما  لده اخدوا  االخدر ل      
 وال اىل حرمة االخوة  له املرضملة.

( : ال جيوز الزواو ببنت أخ  الزوجة وبنت اختها مدن الرضدا ة    1171) مسألة  
اال برضددا ا ل كمددا ال جيددوز الددزواو بهمددا مددن النسددب اال برضددا ا  ددان الرضدداع مبنزلددة  
النسب ل وكذلك االخت الرضا ية مبنزلة االخت النسبية  س جيوز اجلمف با االخدتا  

تا ل وحيددرم  لدده مددن اراكددب  الرضددا يتا كمددا ال جيددوز اجلمددف بددا االخددتا النسددبي  
 احشة اللوا  بنت امللو  وامل واختدل الرضدا يا  كمدا  دو احلدال يف النسدبيا   لده        

 (.1116التصويل املتقدم من املسألة )
( : ال حترم املرأة  له زوجها  يمدا إذا ارضدملت بلبندل مدن اجربائهدا       1179) مسألة 

ل أو  مهدا أو خاهلدا أو اوالد مدا أو    اخا ا أو اوالد اخيها ل أو اختهدا أو اوالد اختهدا   
 متها أو خالتها أو اوالد ما أو ابن ابنها ل وكذلك ال حترم املرأة  له زوجها  يمدا إذا  



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 312

ارضملت بلبنل من اجربائل اخاه أو اختل أو  مل أو  متدل أو خالدل أو خالتدل أو ولدد بنتدل      
 من زوجتل االخرجمل أو ولد اختل.

الرجل امرأة أرضملت طصل  متدل أو طصدل خالتدل    ( : ال حترم  له  1111) مسألة  
ارك الزواو منها ل كما ال حتدرم  ليدل زوجتدل إذا ارا دف ابدن       األوىل األحو وان كان 

  مها من زوجة اخرجمل لل.
 ( : ال اوار  يف الرضاع  يما  توار  بل من النسب. 1111) مسألة  

 ) الرضاع و،دابل (
 ا مددن غري ددا ل  لدديا لددسا املدديا   ( : االم أحددق بارضدداع ولددد  1112) مسددألة  

غري ا الرضاع الولد ل اال إذا طالبت باجرة وكانت غري دا اقبدل االرضداع بداجرة أجدل      
أو بدون اجرة  ان لسا حينئٍذ ان  سرتضف لل اخرجمل ل وان كدان األ  دل ان ال  صملدل    

 ذلك و رتكل مف امل النها خري لل وار ق بل كما ورد يف ا رب.
 نب دد  ان خيتددار لرضدداع الولددد املرضددملة املسددلمة الملاجلددة ذا    ( : 1113) مسددألة  

الوددصا  احلميدددة َخلقددًا وُخلقددًا  صدد  ا ددرب  ددن  لدد  )  ليددل السددسم ( : ) انرددروا مددن 
 رضددف اوالدكددم  ددان الولددد  شددب  ليددل ( وال  نب دد  ان اسرتضددف الكددا رة واحلمقدداء     

اللدنب احلاصدل مدن الزندا أو     والملشماء وجبيحة الوجل ل كما  كره اسرتضاع الزانيدة مدن   
 املرأة املتولدة من الزنا.

( : حيسن إرضاع الولد واحدًا و شر ن شهرًا وال  نب د  ارضدا ل    1114) مسألة  
أجل من ذلك ل كما ال  نب   ارضا ل  وق حولا كاملا ل ولو ااصق ابواه  لده  طامدل   

 جبل ذلك كان حسنًا.
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 ) مسائل متصرجة يف الرضاع ( 
امتناع النساء من االسرتسال يف ارضاع االطصدال حدذرًا    األوىل( :  1115 ) مسألة 

 من نسيانهن وحوول الزواو احملرم بس التصا  اىل الملسجة الرضا ية.
( : ال جيوز للزوجة ارضاع ولد ال ري إذا زاحم ذلك حدق زوجهدا    1116) مسألة  

 اال أن  أذن هلا يف ذلك.
هدداء ) رضددوان اهلل  لدديهم ( انددل ميكددن الحددد  ( : ذكددر بملددض الصق 1117) مسددألة  

االخددو ن ان جيملددل نصسددل ارمددًا  لدده زوجددة االخددر  ددن طر ددق الرضدداع ل وذلددك بددان  
 تزوو طصلة ثم ارضف من زوجة اخيدل لتودري املرضدملة أم زوجتدل ل وبدذلك انددرو يف       

رت  ندل  اارمل  ي وز لل النرر اليها  يما جيدوز النردر اىل احملدارم ل وال جيدب  ليهدا التسد      
مثلمدا  لزمهددا التسددرت  ددن االجددنك ولكددن  ددذا اددل اشددكال اال اذا كددان الرضدداع بلددنب  
رجل ،خدر غدري اال   اندل حيقدق ال درض املدذكور كمدا لدو كدان للمدرأة زوو سدابق جدد             
ارضملت صبية بلبندل  تزوجهدا اخدو زوجهدا الثدان   اندل حتدرم  ليدل املرضدملة اجمل زوجدة           

 ضا ة.اال  النها اوبح أم زوجتل من الر
( : إذا ا ددرتف الرجددل مرمددة امددرأة اجنبيددة  ليددل بسددبب الرضدداع  1111) مسدألة   

وامكن صدجل    سملل ان  تزوجها ل وإذا اد ه حرمة املراة  ليل د بملدد أن  قدد  ليهدا     
د وصدجتل املرأة حكم ببطسن الملقد وثبت هلا مهر املثل إذا كان جد دخل بهدا و  اكدن   

واما إذا    كدن جدد دخدل بهدا أو كدان جدد دخدل بهدا مدف  لمهدا            املة باحلرمة وجتئٍذ ل 
باحلرمة  س مهر هلا ل ونردري ا درتاف الرجدل مرمدة املدرأة ا درتاف املدرأة مرمدة رجدل          

  ليها جبل الملقد أو بملده  ي رن  يل التصويل االنف الذكر.
 ( :  ثبت الرضاع احملرم بأمر ن: 1119) مسألة  
 كثر  وجب المللم أو االطمينان بوجو ل.)االول(: اخبار شخص أو أ 
)الثان (: شهادة  دلا  له وجوع الرضاع احملدرم بالتصوديل املتقددم كدأن  شدهدا       

 له  ا  شرة رضملة متوالية وهو ذلك ل ويف ثبوادل بشدهادة رجدل مدف امدرااا أو      
 نساء اربف اشكال  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا  يف مثلل.
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ذا    مللم بوجدوع الرضداع أو كمالدل حكدم بملدمدل ل وان كدان       ( : إ 1191) مسألة  
 األحتيا  مف الرن بوجو ل كامًس د بل مف احتمالل د حسنًا.
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 الطسق(احكام ) 
 ( : ُ شرت  يف املطلق ُامور: 1191) مسألة  
ل وامدا طدسق   لوك املميدز ان    بلده  شدر سدنا    ( البلوغ ل  س  وح طسق ا1) 

   رتك مقت ه االحتيا   يل.من بل ها  س
( الملقل ل  س  وح طسق ادنون وان كان جنونل ادوار ًا اذا كدان الطدسق يف   2) 

 دور جنونل.
 ( االختيار ل  س  وح طسق املكره وَمن مكمل وان املقبل الرضا.3) 
( جود الصدراق حقيقدة بالودي ة ل  دس  ودح الطدسق إذا صددر  الودي ة مدن          4) 

نن ليا لل جود مملتد بل ل كما ال اوح لو الصدظ بهدا يف حالدة الندوم ل      السكران وهوه
 أو  زاًل لأو سهوًا ل أو هو ذلك.

( : اذا طلق ثم اد ه  دم القود  يل أو االكراه  ليدل  دان صددجتل     1192) مسألة  
 املرأة  هو واال    سمف منل.

ة مدددن احلددديض ( : ال جيدددوز الطدددسق مدددا   اكدددن املطلقدددة طدددا ر 1193) مسدددألة  
 والنصاس ل واستثنه من ذلك موارد:

 )االول(: ان ال  كون الزوو جد دخل بزوجتل. 
)الثددان (: ان اكددون الزوجددة مسددتبينة احلمددل ل  ددان    سددتنب محلددها وطلقهددا       

زوجهدا د و د  حدائض د ثدم  لدم انهدا كاندت حدامًس د وجتئدٍذ د بطدل طسجهدا وان كدان                    
 لو بتطليقها ثانيًا.ر ا ة االحتيا  يف ذلك و األوىل

)الثالث(: ان  كون الزوو غائبًا أو هوه ل واملندا  انصودالل  دن زوجتدل ميدث ال      
 مللم حاهلا من حيث الطهر واحليض ل  انل  وح منل طسجهدا حينئدٍذ وان صدادف أ دام     
حي ها ل ولكن مف او ر شرطا: )احدد ما( ان ال  تيسدر لدل اسدتملسم حاهلدا ولدو مدن        

حلاصددل مددن المللددم بملاداهددا الوجتيددة أو ب ددريه مددن االمددارا  الشددر ية  جهددة االطمينددان ا
وجوبدًا واحدو     األحدو  )ثانيهما( ان مت    له انصوالل  نها مدة شدهر واحدد  لده    

منل م   ثسثة أشهر ل ولو طلقها و   تو ر الشرطان وصادف أ ام حي دها   حيكدم   
 بوحة الطسق.
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 جيز لل طسجها اال بملد م   مددة  وإذا انصول الزوو  ن زوجتل و   حائض   
 قطف بانقطاع ذلك احليض و دم طرو حيض ،خر ل ولو طلقها بملدد ذلدك يف زمدان      

  مللم بكونها حائ ًا صح طسجها بالشرطا املتقدما.
وإذا طلدق الدزوو زوجتدل يف غدري  دذه الودور الدثس  د و د  حدائض د   جيدز                

 بانت طا رة صح الطسق.الطسق ل وان طلقها با تقاد انها حائض  
( : كما ال جيوز طدسق املدرأة يف احلديض والنصداس كدذلك ال جيدوز        1194) مسألة  

طسجها يف طهدر جاربهدا  يدل ولدو ب دري اندزال ل  لدو جاربهدا يف طهدر او جبدل طهر دا لزمدل             
االنترار حتده حتديض واطهدر ثدم  طلقهدا بددون مواجملدة ل و سدتثنه مدن ذلدك الود رية            

جيوز طسجهما يف طهدر املواجملدة ل وكدذلك احلامدل املسدتبا محلدها ل ولدو         واليائسة  انل
ر ا ددة  األوىلطلقهددا جبددل ذلددك ثددم ةهددر انهددا كانددت حددامًس بطددل طسجهددا وان كددان       

االحتيا  يف ذلك ولو بتطليقها ثانيًا ل وأما املسدرتابة الديت ال حتديض ومثلدها حتديض  دس       
 ن  ملتزل  نها ثسثة أشهر.جيوز طسجها إذا واجملها الزوو إال بملد ا

وإذا انصول الزوو  ن زوجتل يف طهر واجملها  يل   جيز لدل طسجهدا مدا دام  مللدم     
بملدددم انتقاهلددا مددن ذلددك الطهددر اىل طهددر ،خددر ل وامددا مددف الشددك  ي ددوز لددل طسجهددا       

 بالشرطا املتقدما يف املسألة السابقة وان انكشف وجو ل يف طهر املواجملة.
ال  قف الطدسق إاّل بالودي ة ا اصدة الدالدة  لده املديا املطلقدة         ( : 1195) مسألة  

واملشتملة  له لصظ ) طالق ( كان  قول الزوو مثًس ) زوجيت  سنل طالق ( او خياطب 
زوجتل و قول ) انت طالق ( أو  قول وكيلل ) زوجة موكل   سندة طدالق ( وإذا كاندت    

طدسق مبدا  درادف الودي ة املدذكورة مدن       الزوجة مملينة    لزم ذكر امسها ل وال  قدف ال 
سائر الل ا  مف القدرة  له ا قا ل بتلك الودي ة ل وامدا مدف المل دز  ندل و ددم ايسدر        
التوكيل أ  ًا  ي زن ا قا دل مبدا  راد هدا بدان ل دة كاندت ل و شدرت  يف صدحة الطدسق          

 ا قا ل مبح ر  دلا ذكر ن نتمملا  سمملان االنشاء.
ح طسق املستمتف بها ل بل  راجهدا  تحقدق بانق داء املددة     ( : ال  و 1196) مسألة  

أو بذلددل هلددا ل بددان  قددول الرجددل : ) و بتددك مدددة املتملددة ( وال  ملتددرب يف صددحة البددذل     
 االشهاد ل وال خلو ا من احليض والنصاس.
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 )  دطة الطسق (
وان  ةسدنا  سليد   ( : ال  دة  له الو رية الديت   اكمدل التسدف    1197) مسألة  

مسددا وجددد انقطددف  نهددا ا ل بهددا زوجهددا ل وكددذلك اليائسددة د و دد  الدديت بل ددت    دخدد
وال  رجه  وده لكرب السن د ل  يسمح هلما بالزواو مب رد الطدسق ل وكدذلك     يضاحل

من    دخل بها زوجها وان كانت بال ة اال إذا دخدل مداؤه يف  رجهدا جبدذا أو هدوه      
  ان  ليها الملدة منل.

ذا طلددق الرجددل زوجتددل املدددخول بهددا ومددن مكمهددا د غددري       ( : إ 1191) مسددألة  
الو رية واليائسة د وجبت  ليها الملدة ل و دة غري احلامل د اليت  كون الطهر الصاصدل    
بدا حي دتا منهدا اجدل مدن ثسثدة َأشدهر د ثسثدة اطهدار ل وحيسدب الطهدر الصاصدل بدا               

 برؤ ة الدم الثالث.الطسق وحي ها ولو كان حلرة طهرًا واحدًا ل  تنق    داها 
( : املطلقة احلامل  داها مدة محلها ل  تنق   بوضف احلمل اامدًا   1199) مسألة  

ل ولكن  ملترب يف ذلك احلداق الولدد   مللقة د ولو كان بملد الطسق بسا ة أو سقطًا د حته ال 
بذن الملدة ل  لو    لحق بل كما لو محلت من الزنا    كدن وضدملل موجبدًا للخدروو     

 منل ل بل اكون  داها باالجراء أو الشهور.  ن الملدة
 ( : إذا محلت باثنا  انق اء  داها بوضف االخري منهما. 1111) مسألة  
( : املطلقة غري احلامل إذا كاندت مسدرتابة و د  الديت ال حتديض مدف        1111) مسألة  

كونها يف سن من حتيض ولو النقطاع حي ها ملدرض أو رضداع أو اسدتملمال دواء وهدو     
ك  داها ثسثة اشهر ومثلها من  كون الطهر الصاصل با حي دتا منهدا ثسثدة اشدهر     ذل

او از د ل  إذا طلقها يف أول الشهر ا تد  اىل ثسثة اشهر  سلية ل وإذا طلقها يف اثنداء  
الشهر ا تد  بقية شهر ا وشهر ن  سليا ،خدر ن ومقددارًا مدن الشدهر الرابدف اكمدل       

ل  مددن طلقددت يف غددروا اليددوم    األحددو   ومددًا  لدده  بددل نقددص الشددهر االول ثسثددا  
الملشر ن مدن شدهر رجدب د مدثًس د وكدان الشدهر اسدملة و شدر ن  ومدًا وجدب  ليهدا ان              
املتد اىل اليوم احلادن والملشر ن من شدوال ليكتمدل ب دمل اىل أ دام الملددة مدن رجدب        

 ثسثون  ومًا.
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 بها غري  ائسدة حي دتان   ( :  دة املتمتف بها إذا كانت بال ة مدخواًل 1112) مسألة  
لزومدًا ل وامدا مدن ال حتديض ملدرض او       األحدو  كاملتان وال اكص  حي ة واحدة  لده  

 ل و دة احلامل املتمتف بها وضف محلها.وهوه  ملداها  سة واربملون  ومًارضاع 
( : ابتداء  دة الطسق من حا وجو ل ل  لو طلقت املرأة د و د  ال    1113)مسألة  

ل  لمت بل والملدة جدد انق دت جداز هلدا الدزواو دون ان انتردر م د  زمدان مدا         امللم بل د  مل 
وإذا  لمت بالطسق د اثناء الملدة د اكملتها ل ومثلدها املتمتدف بهدا  دان ابتدداء  دداها مدن          

 حا انق اء املدة او  بتها وان   امللم بهما.
مددر ( : إذا اددويف الددزوو وجبددت  لدده زوجتددل الملدددة مهمددا كددان      1114) مسددألة  

الزوجددة  تملتددد الودد رية والبال ددة واليائسددة  لدده السددواء مددن دون  ددرق بددا الزوجددة      
املنقطملة والدائمة واملددخول بهدا وغري دا ل وخيتلدف مقددار الملددة ابملدًا لوجدود احلمدل          
و دمل ل  إذا   اكن الزوجدة حدامًس ا تدد  اربملدة اشدهر و شدرة أ دام ل وإذا كاندت         

مددن  ددذه املدددة ووضددف احلمددل  تسددتمر احلامددل يف   حددامًس كانددت  ددداها ابملددد األجلددا
 داها اىل ان ا دف ثدم ادرجمل ل  دان كدان جدد م ده  لده و داة زوجهدا د حدا الوضدف د               
أربملة اشهر و شرة أ ام  قد انتهت  داها ل واال استمر  يف  داها اىل ان اكمل  دذه  

لسدصر او مدرض أو    املدة ل ومبدأ  دة الو اة د  يما اذا    بل ها خرب و اادل اال بملدد مددة    
حبا او غري ذلك د من حا بلوغ خرب املو  اىل الزوجة دون زمان الو اة واجملدًا  لده    

 اشكال يف ادنونة والو رية  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا   يهما.
( : كما جيب  له الزوجة ان املتد  ند و اة زوجها ل كدذلك جيدب    1115) مسألة 

حلدداد بدرتك مدا ُ ملددط ز ندة هلدا سدواء يف البددن او الثيداا ل           ليها إذا كانت بال ة  اجلة ا
 يحددرم  ليهددا لددبا االمحددر واالصددصر وهو مددا واسددتخدام احللدد  والتددز ن بالكحددل    
والطيب وا  اا ومدا اىل ذلدك ندا  ملدد ز ندة الزوجدا  مسدب الملدرف االجتمدا            

 الذن امليشل املرأة.
بملددد ذلددك اأكددد  الزوجددة   ( : إذا غدداا الددزوو  ددن زوجتددل ل و   1116) مسددألة  

لقرائن خاصة من مو  زوجها يف غيبتل ل كان هلا ان اتزوو بجخر بملدد انتهداء  دداها ل    
 لو ازوجت شخوًا ،خر ودخل بها ثم ةهدر ان زوجهدا االول مدا  بملدد زواجهدا مدن       
الثان  وجب  ليها االنصوال من زوجها الثان  واال تداد منل  دة و ء الشبهة )و د   
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وجوبدًا   األحو سق( ومن االول  دة الو اة ل وال اتداخل الملداان  له متاثل  دة الط
و ليل  دإذا كاندت حدامًس ا تدد  مندل  ددة و ء الشدبهة اىل ان ا دف محلدها ثدم املتدد            
أربملددة اشددهر و شددرًا  دددة الو دداة لزوجهددا االول ل وامددا إذا   اكددن حددامًس  تملتددد اواًل 

 الشبهة للثان . دة الو اة للزوو االول ثم املتد  دة و ء 
( : إذا اد ت املدرأة انق داء  دداها جبلدت د وا دا وجيدوز الدزواو         1117) مسألة  

لزومًا كان اكون د وا ا خمالصة للملادة اجلار دة بدا    األحو بها ما   اكن متهمة  له 
النساء كما لو اد ت انها حاضدت يف شدهر واحدد ثدس  مدرا   انهدا ال اوددق اال إذا        

 طانتها بان  اداها كانت  يما م ه كذلك.شهد  النساء من ب
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 ) الطسق البائن والرجمل  ( 
( : الطددسق البددائن مددا لدديا للددزوو بملددده الرجددوع اىل الزوجددة إاّل  1111) مسددألة  

 بملقد جد د و و ستة:
 ( طسق الو رية اليت   ابله التسف.1) 
 ( طسق اليائسة.2) 
 ( الطسق جبل الدخول.3) 
سبقل طسجان إذا وجف منل رجو ان د أو مدا مكمهمدا د يف الدبا     ( الطسق الذن 4) 

 دون ما لو وجملت الثسثة متوالية.
( طددسق ا لددف واملبدداراة مددف  دددم رجددوع الزوجددة  يمددا بددذلت وإال كانددت لددل  5) 

 الرجملة كما سيأا  .  
ل وسدتمر  ليدك   تنف  ن الطسق و ن االنصاق  ليهدا ( طسق احلاكم زوجة املم6) 

ك االجسام ل واما غري االجسام املدذكورة  هدو طدسق رجملد  و دو الدذن حيدق        احكام ال
 للمطلق بملده ان  راجف املطلقة ما دامت يف الملدة.

( : اثبددت النصقددة والسددكنه لددذا  الملدددة الرجمليددة يف الملدددة وجيددب  1119) مسددألة  
 ن  ليها ان متكنل من نصسها يف االستمتا ا  اليت  سدتحقها الدزوو و سدتحب هلدا التدز     

لل وحيرم  ليها ان  درو مدن دار دا بددون اذندل اال يف حاجدة الزمدة ل كمدا حيدرم  ليدل           
 اخراجها من دار سكنا ا  ند الطسق اال ان اأا  بصاحشة مبينة وابرز ا الزناء.

 ) الرجملة(
( : الرجملددة  بددارة  ددن ) رد املطلقددة الرجمليددة يف زمددان  ددداها اىل    1111) مسددألة  

رجملددة يف البائنددة وال يف الرجمليدة بملددد انق داء  ددداها ل واتحقددق   نكاحهدا السددابق (  دس   
 الرجملة بأحد أمر ن:

 )االول( ان  تكلم بكسم دال  له انشاء الرجوع كقولل: )راجملتك( وهوه. 
)الثان ( ان  أا  بصملل  قود بل الرجوع اليهدا ل  دس  تحقدق بالصملدل ا دال   دن        

حتققل باللما والتقبيل بشدهوة مدن دون    جود الرجوع حته مثل النرر بشهوة ل نملم يف
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جوددد الرجددوع اشددكال  ددس  ددرتك مرا دداة االحتيددا  بت د ددد الملقددد أو الطددسق ل وامددا    
 الو ء  الرا ر حتقق الرجوع بل مطلقًا وان    قود بل ذلك.

( : ال  ملترب االشهاد يف الرجملة وان كان ا  ل ل كمدا ال  ملتدرب  يهدا     1111) مسألة  
ليها ل و ليدل  لدو رجدف بهدا  ندد نصسدل مدن دون اطدسع احدد صدحت           اطسع الزوجة  

 الرجملة و اد  املرأة اىل نكاحها السابق.
( : إذا طلدق الرجدل زوجتدل طسجدًا رجمليدًا ثدم صداحلها  لده ان ال          1112) مسألة  

 رجف اليها بازاء مال اخذه منها صحت املواحلة ولزمدت ل ولكندل مدف ذلدك لدو رجدف       
 صح رجو ل. اليها بملد املواحلة

( : لددو طلددق الرجددل زوجتددل ثسثددًا مددف  لددل رجملددتا أو  قددد ن     1113) مسددألة  
جد د ن أو  قد جد د ورجملة يف البا حرمت  ليل حته ادنكح زوجدًا غدريه ل و ملتدرب     

 يف زوال التحر م بالنكاح الثان  ُأمور:
 )االول( ان  كون الملقد دائمًا ال متملة. 
 لزومًا ان  كون الو ء يف القبل. األحو ثان  و)الثان ( ان  طأ ا الزوو ال 
)الثالث( ان  كون الزوو الثان  بال ًا حا الدو ء  دس  كصد  كوندل مرا قدًا  لده        

 لزومًا. األحو 
 )الرابف( ان  صارجها الزوو الثان  مبو  أو طسق. 
 )ا اما( انق اء  داها من الزوو الثان . 

 ) الطسق ا لف (
ا لف  و ) الطسق بصد ة من الزوجة الكار دة لزوجهدا (  ملتدرب    ( :  1114) مسألة  

 يل بلوغ كرا تها حدًا حيملها  له اهد د زوجهدا بملددم ر ا دة حقوجدل الزوجيدة و ددم       
 اجامة حدود اهلل  يل.

( : صي ة ا لف ان  قدول الدزوو د بملدد ان اقدول الزوجدة لزوجهدا:         1115) مسألة  
(  زوجيت  سنل طالق  له ما بدذلت ه ان اطلق  )او الش  الصسن   لبذلت لك مهرن 

 األحددو او  قددول ) زوجدديت  سنددة خالملتهددا أو خمتلملددة د بالكسددر د  لدده مددا بددذلت ( و      
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 ندئذ ان  ملقبل بكلمة )    طدالق ( ل وإذا كاندت الزوجدة ممليندة    لدزم ذكدر        األوىل
 امسها يف ا لف.

مهر دا لزوجهدا ووكلدل زوجهدا      ( : إذا وكلدت املدرأة احددًا يف بدذل     1116) مسألة  
أ  ًا يف طسجها جال الوكيدل )  دن مدوكليت  سندل بدذلدُت مهر دا ملدوكل   دسن ليخلملهدا          
 ليل ( و ملقبدل بقولدل ) زوجدة مدوكل  طدالق او خالملتهدا أو خمتلملدة د بالكسدر د  لده مدا             
بذلت ( ولو وكلت الزوجة شخوًا يف بذل ش ء ،خر غري املهر لزوجها  ذكره الوكيدل  

كان كلمة املهر مثًس إذا كان املبذول مائة د نار جال الوكيل )  ن موكليت بدذلُت مائدة   م
 د نار ملوكل   سن ليخلملها  ليل ( ثم  ملقبل مبا اقدم.

 املباراة (طسق ) 
( : املباراة    ) طسق الدزوو الكداره لزوجتدل بصد دة مدن الزوجدة        1117) مسألة  

 باراة اكون من الطر ا.الكار ة لزوجها (  الكرا ة يف امل
( : صي ة املباراة ان  قول الدزوو د بملدد ان اقدول الزوجدة لزوجهدا         1111) مسألة  

زوجيت  سنل طدالق  لده مدا بدذلت( او     رن أو الش ء الصسن  لتطلق  د ) بذلت لك مه
انيدة ان  لزومدًا يف الودي ة الث   األحدو   قول: ) بارأ  زوجيت  سندة  لده مدا بدذلت ( و    

( ل ولدو وكدلط غدريه يف اجددراء  دذا الطدسق  قدول الوكيددل )       قولدل )  هد  طددالق   ملقبهدا ب 
زوجة موكل   سنل طالق  له ما بذلت ( او  قول ) بارأ  زوجدة مدوكل   سندل  لده     
ما بذلت  ه  طالق ( وإذا كانت املرأة مملينة    لزم ذكر امسها يف املباراة كما  ر دت  

 نرريه يف ا لف.
ملترب الملربيدة الودحيحة يف صدي يت ا لدف واملبداراة مدف القددرة        ( : ا 1119) مسألة  

 له ا قا هما بها ل واما مف المل ز  ن ذلك و دن التوكيدل  ي دزجمل مدا  راد همدا بدان       
ل ة كانت ل وال املترب الملربية يف بذل الزوجة ماهلا للدزوو ليطلقهدا بدل  قدف ذلدك بكدل       

 ل ة مصيدة للمملنه املقوود.
جملددت الزوجددة  ددن بددذهلا يف  دددة ا لددف واملبدداراة جدداز    ( : لددو ر 1121) مسددألة  

 للزوو أ  ًا ان  رجف اليها ل  ينقلب الطسق البائن رجمليًا.
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 األحدو  ( :  ملترب يف املباراة ان ال  كون املبذول اكثر مدن املهدر بدل     1121) مسألة  
 ان  كون اجل منل ل وال بأس بز ادال يف ا لف. األوىل

 ق () مسائل متصرجة يف الطس
( : إذا وطئ الرجل امرأة شبهة با تقداد انهدا زوجتدل ا تدد   ددة       1122) مسألة  

الطدسق د  لده التصوديل املتقددم د سدواء  يلدت املدرأة أن الرجدل زوو هلدا أم  لمدت               
ل  بكونل أجنبيطًا  نها ل ومبدأ  دة و ء الشبهة ادردة  ن الزواو حا الصراغ مدن الدو ء  

 لزومًا. األحو الصاسد  مبدؤ ا من حا ابا احلال  له  وأما اذا كان مف الزواو
( : إذا زنه بامرأة د أن وطأ ا مف المللدم بكونهدا أجنبيدة د   ادب        1123) مسألة  

لزومدًا   األحو  ليها الملددة مدف  لمهدا باحلدال أ  دًا ل وأمدا إذا ا تقدد  أندل زوجهدا  د          
 ثبو  الملدة  ليها.

جددة  لدده زوجهددا يف  قددد الددزواو ان  كددون ( : لددو اشددرتطت الزو 1124) مسددألة  
اختيار الطسق بيد ا مطلقًا أو إذا سدا ر أو إذا    نصدق  ليهدا بطدل الشدر  ل وأمدا إذا       
اشرتطت  ليل أن اكون وكيلة  نل يف طدسق نصسدها مطلقدًا أو إذا سدا ر أو إذا    نصدق      

  ليها صح الشر  وصح طسجها حينئٍذ.
ادنون املطبق د سواء بلده كدذلك أو  درض  ليدل      ( : طسق زوجة  1125) مسألة  

اجلنون بملد البلوغ د بيد ابيل وجده ألبيل  ي وز هلما الطدسق مدف مرا داة مودلحتل  دان       
    كن لل اا وال جد كان األمر بيد احلاكم الشر  .

( : إذا زوو الطصل أبوه أو جدده مدن أبيدل بملقدد انقطداع جداز هلمدا         1126) مسألة  
ل مف املولحة ل ولو كانت املددة از دد  لده زمدان صدباه ل كمدا إذا كدان        بذل مدة زوجت

 مر الوك أربف  شرة سنة وكانت مدة املتملة سنتا مثًس ل وليا هلما اطليدق زوجتدل   
 الدائمة.

( : لو ا تقدد الرجدل بملدالدة رجلدا وطلدق زوجتدل  ندد ما جداز          1127) مسألة  
 حيرز  و  دالة الشدا د ن ل بدل  كصد  ان    ل ريه ان  تزوجها بملد انق اء  داها وان  

حيتمل احراز املطلدق  ددالتهما  يدب   لده صدحة الطدسق مدا    نكشدف ا دسف وال          
 جيب الصحص  ن حاهلما.
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( : ال  ملتددرب يف صددحة الطددسق إطددسع الزوجددة  ليددل   ددًس  ددن       1121) مسددألة  
 رضا ا بل.

الذن ال امللدم زوجتدل حياادل وال    ( : املصقود املنقطف خربه  ن أ لل  1129) مسألة  
موال ان كان لل مال  نصق منل  ليها أو  قوم وليدل باالنصداق  ليهدا مدن مدال نصسدل لزمهدا        
الودرب واالنترددار إىل أن  رجددف إليهددا أو  أايهددا خددرب مواددل أو طسجددل ولدديا هلددا املطالبددة  

 بالطسق جبل ذلك وان طالت املدة.
 له زوجتل وال ولد  ُ نِصدق  ليهدا مدن مدال       وأما إذا    كن للزوو مال  نصق منل 

نصسل جاز هلا ان ار ف امر ا إىل احلاكم الشر ه  يؤجلها أربف سدنا و دأمر بدالصحص    
 نددل خددسل  ددذه املدددة  ددان انق ددت السددنوا  االربددف و  اتددبا حيااددل وال مواددل أمددر    

هدا احلداكم   احلاكم وليل بطسجها  ان    قدم  لده الطدسق و  ميكدن إجبداره  ليدل طّلق     
بنصسل أو بوكيلل  تملتد أربملة أشهر و شرة أ ام  اذا خرجت مدن الملددة صدار  أجنبيدة     

  ن زوجها وجاز هلا أن اتزوو نن اشاء.
( : إذا ر ملت زوجة املصقود أمر ا إىل احلداكم الشدر   بملدد أربدف      1131) مسألة  

أمدر احلداكم   سنوا  مثًس مدن  قدد زوجهدا مدف جيامهدا بدالصحص  ندل خدسل الدك املددة           
بت د د الصحص  نل مقدارًا ما د مف احتمال اراب الصائدة  ليل د  إذا    بله  ندل خدرب     

 أمر بطسجها  له ما اقدم.
واذا ابا بملد الطسق وإنق اء الملددة  ددم حتقدق الصحدص  لده وجهدل د أو ادبا          

 دددم وجددوع بملددض املقدددما  ااُلخددرجمل  لدده الوجددل اململتددرب شددر ًا د لددزم التدددارك               
االستيناف ل وإذا كان ذلك بملد ازوجها من ال ري كان بداطًس وان كدان الدزوو الثدان      و

ل نملدم إذا ادبا ان الملقدد     األحدو  جد دخل بها جا ًس باحلدال حرمدت  ليدل أبددًا  لده      
 ليها وجف بملد مو  زوجها املصقود وجبل ان  بله خربه إليها  الملقُد وإن كان بداطًس إاّل  

 االبد ة حته مف الدخول.انل ال  وجب احلرمة 
 
 



 315  .......................احكام ال وب ............................................

 ) أحكام ال وب ( 
( ان  دوانًا  له مال ال ري أو حقدل ( : ال وب  و ) استيسء االنس 1131) مسألة  

و و من كبائر احملرما  ل وجد ورد التشد د بشأنل كثريًا ل و ن النك االكرم صدله اهلل  
سددبف ارضددا  ددوم  ليددل و،لددل انددل جددال: ) مددن غوددب شددربًا مددن األرض طوجددل اهلل مددن 

 القيامة ( .
( : االسددتيسء  لدده األوجدداف الملامددة ومددا  يددل الندداس شددرع سددواء   1132) مسددألة  

كاملساجد والشوارع والقناطر وهو ا ومنف الناس من االنتصاع بها مثل االسدتيسء  لده   
االمسك ا اصة غوب  ارطم ل ومن سبق إىل مكدان يف املسد د للودسة أو ل ري دا مدن      

ض الراجحة كالد اء وجراءة القر،ن والتدر ا   جيدز ل دريه ازاحتدل  دن ذلدك      االغرا
املكان ومنملل من االنتصاع بل ل سواء اوا ق السابق مف املسبوق يف ال رض أم  الصدا  يدل   
ل نملم حيتمل  ند التزاحم اقدم الطدواف  لده غدريه  يمدا  تملدارف ا داذه مطا دًا حدول         

الودسة  لده غري دا يف سدائر املسداجد ل  دس  درتك         الكملبة اململرمدة ل كمدا حيتمدل اقددم    
 االحتيا  للسابق بتخلية املكان للمسبوق يف مثل ذلك.

( : لو استوىل  له انسان  حبسل ةلمًا    ملدط غاصدبًا د وان كدان     1133) مسألة  
،مثًا بذلك د  لو اصابل ضدرر أو مدا  حتدت اسدتيسئل مدن غدري اسدتناد اليدل     دمنل ل           

من منا ملل إاّل إذا كان كسدوبًا  توجدف  دن كسدبل بسدبب احلدبا  اندل   دمن         كما ال   
  ندئٍذ اجرة مثلل من حيث اصو ت منا ملل  ليل.

( :  تقوم ال وب د كما اقدم د باسدتيسء ال اصدب  لده امل ودوا        1134) مسألة 
وصدريورال حتدت  دده  ر ددًا ل وخيتلدف ذلدك بدداختسف امل ودوبا  ل  يتحقدق يف املتدداع        

ام والنقود وهو ا بأخذ ا بيده أو نقلها إىل ما حتت  ده من بيت وهوه ولو بدأمر  والطمل
ال ري بذلك ل و تحقق يف مثل السيارة بركوبها وجياداهدا مدثًس ويف مثدل الددار بالسدكنه      

  يها مف  دم ح ور املالك أو كونل ضمليصا ال  قدر  له مدا ملتل وإخراجل.
ر دددف اليدددد  دددن امل ودددوا وردطه إىل  ( : جيدددب  لددده ال اصدددب  1135) مسدددألة  

امل ودددوا مندددل وإن كدددان يف ردطه مؤندددل ل بدددل وإن اسدددتلزم ال دددرر  ليدددل. وإذا كدددان    
 امل ووا من االموال د  ينًا أو منصملة د وجب  ليل ردط  وضل إليل  له اقد ر الصل.
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( : منداء امل ودوا مدن اال يدان ا ارجيدة د كالولدد واللدنب د ملدك            1136) مسألة  
ل  ي ب  له ال اصب ردطه إليل ما دام باجيًا وردط  وضل  له اقدد ر الصدل ل وامدا     ملالكل

منا ملدل االخددرجمل د كسددكنه الدددار وركددوا السديارة  ي ددب  لدده ال اصددب ان  ملددوض     
املالك  نها سواء استو ا ا أم الصت حتت  دده كمدا لدو بقيدت الددار مملطلدة    سدكنها        

 أحد.
الوك أو ادنون أو السصيل  درد إىل ولديهم    ( : املال امل ووا من 1137) مسألة  

 ومف التلف  رد إليل  وضل ل وال  راصف ال مان بالرد إليهم انصسهم.
( : إذا اشددرتك اثنددان يف ال وددب  ددان اشددرتكا يف االسددتيسء  لدده   1131) مسددألة  

مجيف املدال كدان كدل منهمدا ضدامنًا جلميملدل ل سدواءًا كدان أحدد ما أو كس مدا متمكندًا            
ه من االستيسء  له مجيملل أم كان ماجة يف ذلك إىل مسدا دة ايفخدر واملاوندل ل    لوحد

 .1151 يتخري املالك يف الرجوع إىل ا هما شاء مثل ما سيأا  يف املسألة 
( : لددو كددان امل وددوا باجيددًا لكددن نزلددت جيمتددل السددوجية ردطه و     1139) مسددألة  

لملدا ل ولدو بدزوال صدصة كمدال        من نقوان القيمة ما    كن ذلدك بسدبب نقودان ا   
 منها.

( : إذا غوب جسدة ذ بية أو هو ا  تلصت  نده  يئتها كدأن اذابهدا    1141) مسألة  
مثًس لزمل رد  ينها إىل املالك و ليل األرش أ  ًا د أن ما اتصداو  بدل جيمتهدا جبدل الدف       

رًا  دن ا طداء   اهليئة وبملده د ولو طلب ال اصب ان  ووغها ثانيًا كما كانت سدابقًا  درا   
األرش   جيددب  لدده املالددك القبددول ل كمددا ان املالددك لدديا لددل اجبددار ال اصددب  لدده  

 .األوىلالوياغة وارجاع امل ووا إىل حالتل 
( : لو اوجد يف الملا امل ودوبة أثدرًا ا دًا از دد بدل جيمتهدا كمدا إذا         1141) مسألة  

يل بتلك احلالة وجدب رد دا   غوب ذ بًا  واغل جرطًا أو جسدة ل وطلب املالك رد ا ال
اليل ل وال ش ء لل بازاء  ملل ل بل ليا لل ارجا هدا إىل حالتهدا السدابقة مدن دون اذن     
مالكهدا ل ولددو ارجملهددا مددن دون اذنددل إىل مدا كانددت  ليددل سددابقًا أو إىل حالددة اخددرجمل ال   

  ص  ضمانل لسرش اشكال ال  رتك مملدل مرا داة   األوىلاكون  يها أجل مالية من حالتها 
 االحتيا .
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( : لو اورف ال اصب يف الملا امل ووبة مبدا از دد بدل جيمتهدا  مدا       1142) مسألة  
جبل وطلب املالك ارجا ها إىل حالتها السابقة وجب وال   من ال اصب حينئذ جيمدة  
الوصة ل ولكن لو نقوت القيمة االولية للملا بذلك ضدمن ارش النقودان ل  الكتداا    

املالك ا ادال إىل ما كان  ليل سابقًا  ا اده ال اصب  لده   الذن جام بت ليده إذا طلب
 ما كان  ليل  نقوت جيمتل  ما كانت  ليل جبل الت ليد ضمن النقص.

( : لو غوب ارضًا   رسها أو زر ها  دال رس والدزرع ومناؤ مدا     1143) مسألة  
 ليددل لل اصددب ل وإذا    ددرض املالددك ببقائهددا يف األرض د نانددًا أو بدداجرة د وجددب        

ازالتهمددا  ددورًا وان ا ددرر بددذلك ل كمددا ان  ليددل أ  ددًا طددم احلصددر وأجددرة األرض مددا   
دامت مش ولة بهما ل ولو حد  نقدص يف جيمدة األرض بدالزرع أو القلدف وجدب  ليدل       

ل كمدا ان  ه بيف االرض مندل أو اجاراهدا إ داه   أرش النقوان ل وليا لل إجبار املالك  ل
 ع   اب  له ال اصب اجابتل.املالك لو بذلك جيمة ال رس والزر

( : اذا الف امل ووا وكان جيميًا ل و و ما ال  كثر وجدود مثلدل يف    1144) مسألة  
الوصا  اليت  تلدف باختس هدا الرغبدا  د كاالح دار الكرميدة وغالدب اندواع احليدوان          

ل كالبقر وال نم د وجب رد جيمتل مسب النقد الرائج يف بلد التلف ل  دان اصاوادت جيمتد    
من  وم ال وب إىل  دوم االداء كاندت الملدربة بقيمتدل  دوم التلدف ل نملدم اذا كدان النقدد          
الرائج يف  وم التلف اكثر مالية منل يف  وم االداء  دالسزم احتسداا جيمتدل مبدا  تقددر بدل       

 يف زمن االداء.
( : اذا غوددب جيميددًا  تلددف و  اتصدداو  جيمتددل السددوجية يف زمددان   1145) مسددألة  

التلدف ل إاّل اندل حودل  يدل يف االثنداء مدا  وجدب اراصداع جيمتدل  دان    كدن            ال وب و
بصملدل ال اصددب كمدا اذا كددان احليدوان مر  ددًا حدا غوددبل ثدم صددار صدحيحًا ثددم  دداد       
مرضل  ما  ضمن جيمتل حال صحتل ل وان كدان بصمللدل كمدا لدو كدان احليدوان مهدزواًل        

زال والدف     دمن جيمتدل     ا لصل كثريًا واحسدن طملامدل حتده مسدن ثدم  داد إىل اهلد       
 حال مسنل.

( : امل ووا التالف اذا كدان مثليدًا ل و دو مدا  كثدر وجدود مثلدل يف         1146) مسألة 
الوددصا  الدديت  تلددف بدداختسف الرغبددا  د كاحلنطددة والشددملري وغري مددا مددن احلبددوا    
وغالب منت ا  املوانف يف  ذا الملودر د وجدب رد مثلدل ل أن مدا  كدون مطابقدًا لدل يف         
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ف ا ووصديا  النو يدة والودنصية ل  دس جيدزجمل الدردنء مدن احلنطدة د مدثًس د  دن              مجيد 
 جيد ا.

( : اذا وجددد املثددل باز ددد مددن مثددن املثددل وجددب  لدده ال اصددب       1147) مسددألة  
حتويلل ود ملل إىل املالك ل نملم إذا كانت الز ادة كثرية ميث  دط املثل متملدذرًا  ر دًا     

املتملار ة يف  وم االداء كما  دو احلدال يف سدائر مدوارد     جيب ذلك ل بل  كص  د ف جيمتل 
 املذر املثل.

( : لددو وجددد املثددل ولكددن انددزل جيمتددل    كددن  لدده ال اصددب إاّل  1141) مسددألة  
ا طاؤه ل وليا للمالدك مطالبتدل بالقيمدة وال بالتصداو  ل ولدو سدق  املثدل  دن القيمدة          

 ؤمطدل ان  كدون للمثدل  يدل جيمدة  دس        متامًا  ان اراضيا  له االنترار إىل زمان أو مكان
اشكال ل وإاّل  لل اصب د دف جيمدة امل ودوا إىل املالدك ولديا للمالدك االمتنداع  دن         
جبوهلا ل و ل  را ده يف القيمدة زماندًا ومكاندًا و داء ال ودب أو التلدف او أدنده القديم          

لزومدًا   األحدو  و و جيمتل يف الزمدان أو املكدان املتودل بسدقوطل  دن املاليدة ؟ وجدوه و       
 التواا.

( : الصلزا  واململادن املنطبملة كالذ ب والص ة واحلد د والنحداس   1149) مسألة  
من املثليا  ل و ل املونوع منها  ملدط مثليدًا أو جيميدًا أو اندل مثلد ط مسدب مادادل وجيمد         
مسددب  يئتددل ل الرددا ر  ددو التصودديل بددا املددوارد ل  انددل اذا كانددت الوددنملة مبثابددة مددن  

واال ميدددة اكدددون  ددد  يف االسددداس ادددّ  انردددار الملقدددسء ومدددورد رغبدددااهم     النصاسدددة
كاملونو ا  االثر ة القدمية جدًا  ملدط املونوع جيميدًا ل واذا   اكدن كدذلك ل  دان كدان      
 كثددر وجددود مثلددل يف الوددصا  الدديت  تلددف باختس هددا الرغبددا  د ك الددب املوددنوع يف    

املوددنوع مددن القسددما ك الددب انددواع مملامددل  ددذا الملوددر د  هددو مثلدد  ل واذا    كددن    
احلل  واملووغا  الذ بية والص ية  هو مثل  مبادال وجيم  بهيئتدل ل  لدو غودب جرطدًا     
ذ بيًا كان وزنل  شر غراما   تلف  نده ضمن  شر غرامدا  مدن الدذ ب مدف مدا بدل       

 التصاو  با جيمتل مووغًا وجيمتل غري مووغ.
مالكها ل ثم غوبها ،خدر مدن ال اصدب ل    ( : اذا غوبت الملا من  1151) مسألة  

 تلصت  نده  للمالك مطالبة أن منهما ببددهلا مدن املثدل أو القيمدة ل كمدا ان لدل مطالبدة        
 أن منهما مبقدار من الملوض.
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ثم انل اذا أخذ الملوض مدن ال اصدب االول  لدسول مطالبدة ال اصدب الثدان  مبدا         
ان   لدديا لددل ان  رجددف إىل غرمددل للمالددك ل وأمددا اذا اخددذ الملددوض مددن ال اصددب الثدد 

 االول مبا د ملل إىل املالك.
( : اذا بطلت اململاملة لصقد ا شرطًا من شروطها ل كمدا إذا بداع مدا     1151) مسألة  

 باع بالوزن من دون وزن  ان  لم كدل مدن الطدر ا برضدا الطدرف ايفخدر بتودر ل يف        
ف والدثمن ل وإاّل  مدا يف   مالل حته  له اقد ر  ساد اململاملة جداز هلمدا التودرف يف املبيد    

 د كل منهما مدن مدال صداحبل كامل ودوا جيدب رده إىل مالكدل ل  لدو الدف حتدت  دده           
 وجب د ف  وضل اليل سواء أ لم ببطسن اململاملة ام ال.
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 ) أحكام اللقطة ( 
( : اللقطة   : ) املال املأخوذ اململثور  ليل بملد ضديا ل  دن مالكدل     1152) مسألة  

 ادهول ( .
( : إذا   اكددن للمددال امللددتق   سمددة  وددصل بهددا مددن  د يددل د           1153) مسددألة  

محودة   12|6كاملسكوكا  املصردة د جاز للملتق  أن  تملكل وإن بل ت جيمتل در مدًا )   
اسدتحبابًا أن  توددق بدل  دن      األحدو  من الص ة املسدكوكة ( أو زاد   ليدل ل ولكدن    

 مالكل.
ة  سمة ميكن أن  وصها بهدا مدن  دد يها وكاندت     ( : إذا كانت للقط 1154) مسألة  

وجوبدًا ان ال   األحدو  جيمتها دون الدر م   جيب املر صها والصحدص  دن مالكهدا ل و   
  تملكها امللتق  بل  تودق بها  ن مالكها.

( : اللقطددة اذا كانددت هلددا  سمددة ميكددن الوصددول بهددا إىل مالكهددا     1155) مسددألة  
ب  لدده امللددتق  املر صهددا يف نددامف الندداس أو مددا   وبل ددت جيمتهددا در مددًا  مددا زاد وجدد  

مكمها سنة كاملة من  وم االلتقا  سدواء أكدان مالكهدا مسدلمًا أو كدا رًا ادرتم املدال ل        
وال املتددرب املباشددرة يف التملر ددف ل بددل للملددتق  االسددتنابة  يددل مددف االطمينددان بوجو ددل ل   

 و سق  وجوبل  نل مف اربع غريه بل.
ق  وجوا التملر ف  يما إذا كان امللدتق  خيداف مدن التهمدة     ( :  س 1156) مسألة  

وا طر ان  درطف باللقطدة ل كمدا  سدق  مدف االطميندان بملددم الصائددة يف املر صهدا أو يف          
االستمرار  يل. ولو ألجل احراز أن مالكها جد سا ر إىل بلد بمليد ال  ودلل خرب دا وإن   

قطدة ملالكهدا مدا دام    يدأس مدن      وجوبًا أن حيدتصظ بالل  األحو  رط ها ل ويف مثل ذلك 
الوصول إليل د ولو الحتمال أنل بنصسل  تودجمل للتملر ف مبالل ال ائف ليول إىل امللدتق    
خربه د ومف حوول اليأس من ذلك  تودق بها  ن املالدك بداذن احلداكم الشدر   وال      
 نترددر بهددا حتدده مت دد  سددنة ل ولددو صددادف ندد ء املالددك كددان با يددار بددا أن  رضدده   

 ودق وبا أن  طالبل ببدهلا.بالت
( : إذا  رف اللقطدة سدنة و   رهدر مالكهدا  دإن كاندت اللقطدة يف         1157) مسألة  

لزومدًا أن  توددق بهدا  دن مالكهدا ل       األحو احلرم د أن حرم مكة زاد ا اهلل شدر ًا د  د    
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   وأما إذا كانت يف غري احلرم  دري امللدتق  بدا أن حيصرهدا ملالكهدا د ولدو باال وداء مدا         
 يدأس مدن ا وداهلا اليدل د ولدل حينئدذ أن  نتصدف بهدا مدف الدتحصظ  لده  ينهدا ل وبدا أن               

 وجوبًا  دم متلكها. األحو  تودق بها  ن مالكها ل و
( : لددو  ددرطف اللقطددة سددنة و   رصددر مبالكهددا  قوددد الددتحصظ بهددا   1151) مسددألة  

ةصر بدل ل وأمدا اذا كدان    للمالك  تلصت من دون املٍد وال اصر       منها ملالكها وان 
جد اودق بها  ن مالكها ثم اوصل اليدل كدان املالدك با يدار بدا أن  رضده بالتوددق        

 وبا أن  طالبل ببدهلا.
( : لدو أخطدر املر دف اللقطدة  دن أول زمدن االلتقدا   وده إاّل إذا          1159) مسألة  

إاّل إذا  كان لملذر ل وال  سق   نل وجوبل  له كدل اقدد ر ل  ي دب املر صهدا بملدد ذلدك      
 كان التأخري مد ال  رجه مملل الملثور  له مالكها وإن  رطف بها.

( : إذا كددان امللددتق  صددبيًا أو ننونددًا وكانددت اللقطددة ذا   سمددة      1161) مسددألة  
وبل ت جيمتها در مًا  مدا زاد  للدول  أن  توددجمل لتملر صهدا د بدل جيدب  ليدل ذلدك مدف           

 (.1157جمل  ليها التخيري املتقدم يف املسألة )استيسئل  ليها د  إذا   جيد مالكها جر
( : لددو الصددت اللقطددة جبددل متددام السددنة ل  ددإن   خيددلط باملبددادرة إىل    1161) مسددألة  

التملر ددف و   تملددد يف حصرهددا و   صددر     كددن  ليددل شدد ء ل وإاّل ضددمن  وضددها     
املثدل أو   وجيب  ليل االستمرار يف التملر ف  اذا  ثر  له املالك د ف اليدل الملدوض مدن   

 القيمة.
( : لو  ثر  له مال وحسب أنل لل  أخذه ثم ةهدر أندل مدال ضدائف      1162) مسألة  

 لل ري كان لقطة وارجمل  ليل أحكامها.
( :  ملترب يف التملر ف أن  كون  له هو لو مسملل املالدك الحتمدل    1163) مسألة  

خيتلدف مسدب اخدتسف     د احتمدااًل مملتددًا بدل د أن  كدون املدال اململثدور  ليدل لدل ل و دذا          
املوارد ل  قد  كص  أن  قول ) من ضاع لل ش ء أو مال ( وجد ال  كص  ذلدك بدل البدد    
أن  قول ) من ضاع لل ذ ب ( أو هوه ل وجد ال  كص   ذا أ  ًا بل  لزم اضا ة بملدض  
ا ووصيا  إليل ل كأن  قول ) من ضاع لل جر  ذ ب ( مثًس ل ولكن جيب  لده كدل   

لزومدًا   األحدو  بابهام اللقطة  س  ذكر مجيف صصااها حته ال  تملا بدل  حال االحتصاة 
  دم ذكر ما ال  توجف  ليل التملر ف.
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( : لددو ادط دده اللقطددة أحددد و   مللددم أنهددا لددل سددئل  ددن أوصددا ها   1164) مسددألة  
ل  و سمااها  إذا اوا قت الوصا  والملسئم الديت ذكر دا مدف ا ووصديا  املوجدودة  يهدا      

مئنددان بانهددا لددل د كمددا  ددو ال الددب د ا طيددت لددل ل وال  ملتددرب أن  ددذكر            وحوددل االط
األوصاف اليت ال  لتصت إليها املالك غالبًا ل وأما مف  دم حوول االطمينان  س جيدوز  

 د ملها اليل.
( : اللقطة ذا  الملسمة إذا    ململ امللتق   يها مبا اقددم ضدمنها ل    1165) مسألة 

كاملسد د والزجداق  أخدذ ا شدخص ،خدر أو الصدت ضدمن          لو وضملها يف نامف الناس
 بدهلا للمالك.

( : لددو كانددت اللقطددة نددا ال  بقدده سددنة لددزم امللددتق  أن حيددتصظ بهددا   1166) مسددألة  
وجوبدًا أن  ملدرف بهدا     األحو ألطول مدة ابقه اتصرة بوصااها الدخيلة يف ماليتها ل و

ن  قوطمهدا  لده نصسدل و تودرف  يهدا      خسل ذلك  إن    رصر مبالكها كان با يار با أ
مبددا  شدداء وبددا أن  بيملهددا وحيصددظ مثنهددا ملالكهددا ل وال  سددق   نددل بددذلك مددا سددبق مددن      
التملر ف ل  ملليل أن حيصظ خووصيااها وصصااها وُ تمط املر صها سدنة كاملدة ل  دإن وجدد     

 (.1157صاحبها د ف بدهلا إليل وإاّل  مل  يل مبا اقدم يف املسألة )
إذا اختار امللتق  ان  قوطمها  له نصسل أو ايسر بيملها  با ها ل ومف  ددم   ذا  يما  

األمر ن جيب  ليل أن  تودق بها ل وال  لزمل املر صها بملد ذلك ولو  ثدر  لده مالكهدا    
وجوبًا أن  كدون التقدو م والبيدف والتوددق يف املدوارد       األحو     من لل جيمتها ل و

 وكيلل إن أمكنت.املتقدمة باجازة احلاكم الشر   أو 
( : ال ابطل الودسة ممدل اللقطدة حاهلدا وإن    كدن مدن جودده         1167) مسألة  

 د ملها إىل املالك  له اقد ر الرصر بل.
( : إذا ابدل حذاء الشخص مذاء غريه جاز لل التورف  يل بكدل   1161) مسألة  

انًا جداز لدل أن   هو حيرز رضا صاحبل بل ل ولو  لدم أندل جدد املمدد التبدد ل ةلمدًا و ددو       
 قابلل باملثل  يأخذ حذاءه بدداًل  دن حدذاء نصسدل بشدر  أن ال از دد جيمدة املدرتوك  لده          
جيمة املأخوذ وإاّل  الز دادة مدن نهدول املالدك وارتادب  ليدل أحكامدل ل و كدذا احلكدم          

ل   يما لو  لم أنل جد اشتبل أواًل ولكنل اسامح واهاون يف الرد بملدد االلتصدا  إىل اشدتبا ل   
أما يف غري  ااا الووراا د سدواء  لدم باشدتبا ل حددوثًا وبقداءًا أم احتمدل االشدتباه         و
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و   تيقنل د  ت رجمل  له املرتوك حكدم نهدول املالدك ايفاد  يف املسدألة السحقدة ل  دذا         
 يما إذا    كن الشخص  و الدذن بددطل مالدل مبدال غدريه د  مددًا أو اشدتبا ًا د وإاّل  دس           

 نل بل جيب  ليل ردطه إىل مالكل.جيوز لل التقا  م
( : إذا وجف املال ادهول مالكل د غري اللقطة د بيد شخص  إن  لدم     1169) مسألة  

رضا مالكل بالتودرف  يدل جداز لدل التودرف  لده النحدو الدذن حيدرز رضداه بدل ل وإاّل            
وجب  ليل الصحص  نل ما دام حيتمل الصائدة يف ذلك ل وأما مدف المللدم بملددم الصائددة     
يف الصحص  إن    كن جد  ئا من الوصول إىل املالدك حصدظ املدال لدل ل ومدف اليدأس       

لزومدًا أن  كدون    األحدو   تودق بل أو  قوطمدل  لده نصسدل أو  بيملدل و توددق بثمندل ل و      
ذلك باجازة احلاكم الشر   ل ولو صادف   اء املالك و   رض بالتودق ضمنل لدل  

 لزومًا. األحو  له 
إذا وجد مدااًل يف دار سدكناه و   مللدم اندل لدل أو ل دريه  دان           ( : 1171) مسألة  

 كن  دخلها أحد غريه أو  دخلها جليل من الناس  هو لل وان كان  دخلها كثري كمدا يف  
 امل ائف والدواو ن وهو ما جرجمل  ليل حكم اللقطة.

( : إذا وجددد حيددوان نلددوك يف غددري الملمددران كددالربارن واجلبددال      1171) مسددألة  
ايفجددام والصلددوا  وهو ددا  ددإن كددان احليددوان حيصددظ نصسددل وميتنددف  ددن صدد ار السددباع  و

كالددذئب والثمللددب لكددرب جثتددل أو سددر ة  دددوه أو جواددل كددالبملري والصددرس واجلدداموس    
والثددور وهو ددا   جيددز أخددذه سددواء أكددان يف كددسء ومدداء أم    كددن  يهمددا إذا كددان       

واجددد حينئددٍذ كددان ،مثددًا وضددامنًا لددل صددحيحًا  قددوجمل  لدده السددمل  اليهمددا ل  ددإن أخددذه ال
واب  ليل نصقتل وال  رجف بها  له املالك ل وإذا استو ه شيئًا من منائل كلبندل وصدو ل   
كان  ليل مثلل أو جيمتل وإذا ركبدل أو محلدل محدًس كدان  ليدل أجرادل وال ادربأ ذمتدل مدن          

ل  ف الدذن أخدذه مندل   ضمانل إاّل بد ملل إىل مالكل وال  زول ال مان ولو بإرسالل يف املوضد 
 نملم إذا  ئا من الوصول إليل ومملر تل اودق بل  نل بإذن احلاكم الشر  .

( : اذا كددان احليددوان املددذكور ال  قددوجمل  لدده االمتندداع مددن صدد ار   1172) مسددألة  
السددباع د سددواء كددان غددري نتنددف أصددًس كالشدداة أم    بلدده حددد االمتندداع كودد ار اإلبددل    

كاملرض وهوه د جداز أخدذه ل  دإن أخدذه  رط دل يف موضدف        وا يل أو زال  نل لملارض 
االلتقا  إن كان  يل نزطال ل  إن    ملرف املالدك جداز لدل متلكدل والتودرف  يدل باألكدل        
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والبيف وهو ذلك ولكن اذا وجد صداحبل وجدب  ليدل د دف جيمتدل إليدل لدو طالبدل بهدا ل          
 يدأس مدن الرصدر بدل وال     وجيوز لدل أ  دًا ابقداؤه  ندده إىل أن  ملدرف صداحبل مدادام          

 ش ء  ليل حينئٍذ.
( : إذا وجدد احليدوان يف الملمدران د و د  مواضدف  كدون احليدوان          1173) مسألة  

مأمونًا  يها من السباع  دادة كدالبسد والقدرجمل ومدا حوهلدا ندا  تملدارف وصدول احليدوان          
ق منها إليل د   جيز أخدذه ل ومدن أخدذه ضدمنل وجيدب  ليدل حصردل مدن التلدف واالنصدا           

 ليل مبا  لزم وليا لل الرجوع  له صاحبل مبا انصق ل كما جيب  ليدل املر صدل و بقده يف    
 ده م مونًا إىل أن  ؤد ل إىل مالكل ل  إن  دئا مندل اوددق بدل بدإذن احلداكم الشدر          

لزومًا ل نملدم إذا كدان غدري مدأمون مدن التلدف لدبملض الطدوارت كداملرض           األحو  له 
 نل وال ضدمان  ليدل وجيدب  ليدل أ  دًا الصحدص  دن         وهوه جاز لل أخذه لدرء ا طر

 مالكل ل  إن  ئا من الوصول إليل اودق بل كما اقدم.
( : إذا دخلت الدجاجة أو السدخلة مدثًس يف دار انسدان و   ملدرف      1174) مسألة 

صاحبها   جيز لل أخذ ا ل وجيوز لل أخراجها من الدار وليا  ليل ش ء إذا    كدن  
إذا أخدذ ا  ي درجمل  ليهدا حكدم نهدول املالدك وجدد اقددم يف املسدألة           جد أخذ ا ل وأما

( ل نملددم جيددوز متلددك احلمددام وهددوه مددن الطيددور اذا ملددك جناحيددل و   ملددرف      1169)
 صاحبل من دون  حص  نل.

ل  ( : إذا احتاجت ال الة إىل النصقة  إن وجد متربع بها انصدق  ليهدا   1175) مسألة  
إن كدان جيدوز لدل أخدذ ا و   كدن مترب دًا يف االنصداق  ليهدا         وإاّل انصق  ليها من مالل  د 

 جاز لل الرجوع مبا انصقل  له املالك وإاّل   جيز لل ذلك.
( : إذا كان لل الة مناء أو منصملة جداز لآلخدذ د إذا كدان ندن جيدوز        1176) مسألة  

ذلدك   لدل أخدذ ا د أن  سدتو يها وحيتسدبها بددل مدا انصقدل  ليهدا ل ولكدن البدد أن  كدون            
 مساا القيمة.

( : اللقي  د و و الطصل الذن ال كا ل لدل وال  سدتقل بنصسدل  لده        1177) مسألة  
السمل   يما  ولحل ود دف مدا   درطه د  سدتحب أخدذه بدل جيدب ذلدك كصا دة اذا اوجدف            
 ليل حصرل ل وجيب التملر دف بدل اذا احدرز  ددم كوندل منبدوذًا مدن جبدل أ لدل واحتمدل           

 التملر ف.الوصول اليهم بالصحص و
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( : من أخذ اللقي   هو أحدق مدن غدريه م دانتل وحصردل والقيدام        1171) مسألة  
ب رورة اربيتل إىل أن  بله ل  ليا ألحد د غري أبو ل وأجدداده ووصد  االا أو اجلدد د      

 أن  نتز ل من امللتق  و تودجمل حل انتل.
ولدو  ملدل      ( : ال جيوز للملتق  أن  تبنده اللقدي  و لحقدل بنصسدل     1179) مسألة  

  رتاب  له ذلك ش ء من أحكام البنوة واالبوة واالمومة.
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 ) أحكام الذباحة ( 
( : احليدوان وحشديًا كدان أم أ ليدًا د غدري احملدرطم أكلدل ولدو لملدارض            1111) مسألة  

وسيأا  بيان احملرطم أكلل يف أحكام األطملمة واألشربة د إذا ذّكد  بالدذبح  لده الرتايدب      
لباا وخرجت روحل حيل أكلل ل  ذا يف غري اإلبل والسمك واجلدراد ل  ايفا  يف  ذا ا

 وأما  ذه الثسثة  تذكه ب ري الذبح  له ما سيت ح يف املسائل ايفاية.
( : احليدوان الوحشد  احمللدل حلمدل د كدال زال د واحليدوان األ لد              1111) مسدألة   

ل وأمدا احليواندا  احملللدة    احمللل إذا استوحش د كالبقر د حيدل حلمهمدا باالصدطياد أ  دًا       
األ لية كالشاة والدجاجة والبقر غري املتوحش وهو دا ل وكدذلك احليواندا  الوحشدية     

 إذا اأ لت  س حيكم بطهارة حلمها وال مليتها باالصطياد.
( : احليددوان الوحشدد  احلددسل أكلددل إمنددا حيكددم مليتددل وطهاراددل       1112) مسددألة  

 له الملددو أو نا  دًا للطدريان ل  ولدد الدوحش جبدل أن       باالصطياد  يما إذا كان جادرًا 
 قدر  له الصرار و در  الطدري جبدل أن  دنهض للطدريان ال حيدسن باالصدطياد وال حيكدم         
بطهاراهما حينئٍذ  لو رمه ةبيًا وولده غري القادر  له الملدو  ماادا حدل الردك وحدرم     

 الولد.
لل نصدا سدائلة كالسدمك إذا    ( : احليوان احمللل حلمل الذن ليست  1113) مسألة  

 ما  ب ري اذكية حرم أكلل لكنل طا ر.
( : احليوان احملرم أكلل إذا   اكن لدل نصدا سدائلة د كاحليدة د ال أثدر         1114) مسألة 

 لذمل أو صيده ألن ميتتل طا رة.
( : الكلدب وا نز در ال  قدبسن التذكيدة  دس حيكدم بطهاراهمددا وال        1115) مسدألة   

بح أو الودديد ل وأمددا السددباع و دد  مددا اصددرتس احليددوان واأكددل اللحددم      مليتهمددا بالددذ 
كالذئب والنمر  ه  جابلة للتذكية  لو ذمت أو اصطيد  بالرم  وهوه حكدم بطهدارة   
حلومها وجلود ا وإن   حيل أكلها بدذلك ل نملدم إذا اصدطيد  بالكلدب الودائد  صد        

 لزومًا  دم طهاراها. األحو اذكيتها اشكال  
( : ال  بملددد أن  كددون حكددم القددرد والصيددل والددداط حكددم السددباع  1116 ) مسددألة 

 يما مر ل وأما احلشرا  واملقوود بها    الدواا الو ار اليت اسكن بداطن األرض  
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كال ب والصار  ه  ال اقبل التذكية ل  دإن كاندت هلدا نصدا سدائلة وذمدت د مدثًس د             
 حيكم بطهارة حلومها وجلود ا.

 : لو خرو اجلنا ميتًا من بطن أمل يف حال حيااها   حيل أكلل.(  1117) مسألة  

 ) كيصية الذبح (
ل  ( : الكيصية اململتربة يف الذبح   : أن اقطدف األوداو األربملدة متامداً    1111) مسألة  

لزومدًا د بشدقها  دن جطملهدا وال بقطدف احللقدوم وحدده ل وال          األحدو   س  كتصده د  لده    
ذا كددان القطددف مددن حتددت الملقدددة املسددماة بددد ) اجلددوزة ( ل       تحقددق جطددف األوداو إاّل إ 

واألوداو األربف    املدرنء ) ندرجمل الطملدام والشدراا ( واحللقدوم ) ندرجمل الدنصا (        
 والملرجان ال ليران احمليطان باحللقوم.

( :  ملترب يف جطدف األوداو األربملدة باالضدا ة إىل جودد الدذبح بدل:        1119) مسألة  
احليوان ل  لو جطف الذابح بمل ها وارسدلل  مدا     دؤثر جطدف     أن  كون يف حال حياة 

الباج  ل وال  ملترب  يل التتابف  لو جطف األوداو جبدل ز دوق روح احليدوان إاّل أندل  ودل      
 بينها مبا  و خارو  ن املتملارف اململتاد     رط مليتل.

أن ( : لددو جطملددت األوداو األربملددة  لدده غددري الددنهج الشددر   د كدد     1191) مسددألة  
ضربها شخص بجلة  انقطملت أو   ها الدذئب  قطملهدا بأسدنانل أو غدري ذلدك د وبقيدت        
حياة احليوان  إن    بق ش ء من األوداو اصًس أو    بق شد ء مدن احللقدوم  ودلح     
للددذبح  ددس حيددل اكلددل ل و كددذا إذا بقدد  مقدددار مددن اجلميددف ممللقددة بددالرأس أو متوددلة  

كان املقطوع غري املدذبح وكدان احليدوان حيدًا حدل       لزومًا ل نملم إذا األحو بالبدن  له 
 أكلل بالذبح.

 ) شرو  الذبح ( 
 ( :  شرت  يف اذكية الذبيحة ُأمور: 1191) مسألة  
)األول( أن  كون الدذابح مسدلمًا د رجدًس كدان أو امدرأة أو صدبيًا نيدزًا د  دس حتدل            

زومدًا ل كمدا ال حتدل    ل األحدو  ذبيحة غري املسلم حته الكا ر الكتداب  وإن مسده  لده    
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ذبيحة املنتحلا لسسسم احملكوما بالكصر ومدنهم الناصدب اململلدن بملدداوة أ دل البيدت       
  ليهم السسم .

)الثددان ( أن  كددون الددذبح باحلد ددد مددف االمكددان  ددس  كصدد  الددذبح ب ددريه حتطدده      
لزومدًا ل   األحدو  احلد د املخلو  بالكروم وهدوه املسدمه بدد ) اسدتالا سدتيل (  لده       

نملم إذا    وجد احلد دد جداز ذمهدا بكدل مدا  قطدف األوداو مدن الزجاجدة واحل دارة          
احلددادة وهو مددا حتددده إذا   اكددن  نددداك ضددرورة ادددد و إىل االسددتمل ال يف ذمهدددا      

 كا وف من الصها بالتأخري.
)الثالث( االستقبال بالذبيحدة حدال الدذبح إىل القبلدة ل و تحقدق االسدتقبال  يمدا         

ل  ن جائمًا أو جا دًا مبا  تحقق بل استقبال االنسان حدال الودسة يف احلدالتا   إذا كان احليوا
وأمددا إذا كددان م ددط ملًا  لدده األميددن أو األ سددر  يتحقددق باسددتقبال املنحددر والددبطن وال  

ل   ملترب استقبال الوجل واليد ن والرجلا ل وحترم الذبيحة باالخسل باالسدتقبال متملمدداً  
خطاءًا أو لل هل باالشرتا  د كمن ال  ملتقد لزومدل شدر ًا د أو       وال بأس برتكل نسيانًا أو

لملدم المللم جبهتها أو  دم التمكن من اوجيل الذبيحة إليها ولو مدن جهدة خدوف مدو      
 الذبيحة لو اشت ل بتوجيهها إىل القبلة.

)الرابددف( التسددمية ل بددأن  ددذكر الددذابح اسددم اهلل وحددده  ليهددا بنيددة الددذبح حددا    
متوددًس بددل  ر ددًا ل و كصدد  يف التسددمية االايددان بددذكر اهلل املدداىل مقرتنددًا   الشددروع  يددل أو 

بالتملريم مثل )اهلل أكرب( و)بسم اهلل( بل  كتصه مب رد ذكر لصظ اجلسلة ولو مبا  راد دل  
اسدتحبابًا   األحدو  يف سائر الل ا  ل كما  كتصه بذكر بقية االمسداء احلسدنه وان كدان    

لتسدمية مدن دون نيدة الدذبح ل ولدو أخدل بهدا نسديانًا            دم االكتصاء بدذلك ل وال أثدر ل  
 حترم الذبيحة ولو اركها جهًس حرمت.

)ا دداما(: خددروو الدددم املتملددارف ل  ددس حتددل إذا   خيددرو منهددا الدددم أو كددان     
ا ارو جليًس د باالضا ة إىل نو ها د بسدبب اجنمداد الددم يف  روجهدا أو هدوه ل وأمدا إذا         

 ز ف الذبيحة د جلرح مثًس د     ر ذلك بتذكيتها.كانت جلتل ألجل سبق ن
)السادس( أن اتحرك الذبيحة بملد متامية الذبح ولدو حركدة  سدرية ل بدأن اطدرف       

 ينها أو حترك ذنبها أو اركض برجلها ل  ذا  يما إذا شك يف حيااهدا حدال الدذبح وإاّل    
  س املترب احلركة اصسًد.
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م إبانة الرأس  مدًا جبدل خدروو الدروح مدن     لزومًا  د األحو ( :  1192) مسألة  
الذبيحددة وإن كانددت ال حتددرم بددذلك ل وال  ددرق يف ذلددك بددا الطيددور وغري ددا ل كمددا ان 

لزومًا  دم كسر رجبدة الذبيحدة أو أصدابة خنا هدا  مددًا جبدل أن متدو  وان           األحو 
رجبدة إىل  حترم بذلك أ  ًا ل والنخاع  دو ا دي  األبديض املمتدد يف وسد  الصقدار مدن ال       

 الذنب.
استحبابًا أن  كدون الدذبح يف املدذبح مدن القددام وإن جداز الدذبح مدن          األحو و 

اسدتحبابًا وضدف السدكا  لده املدذبح ثدم جطدف األوداو         األحدو  القصا أ  ًا ل كمدا أن  
 وإن كان  كص  أ  ًا ادخال السكا حتت ااَلوداو ثم جطملها من خلف.

 ) هر اإلبل ( 
 ملترب يف حلية حلم اإلِبل وطهارادل د م دا ًا إىل الشدرو  السدتة      ( :  1193) مسألة  

املتقدمة يف الذبح د أن انحدر بدان  ددخل سدكينًا أو رادًا أو غري مدا مدن ايفال  احلدادة          
 احلد د ة يف لبتها و   املوضف املنخصض الواجف با أصل الملنق والودر.

 األوىلة  لدده جنبهددا و( : جيددوز هددر اإلبددل جائمددة وباركددة وسدداجط  1194) مسددألة  
 هر ا جائمة.

( : لو ذبح اإلبل بداًل  ن هر ا أو هر الشاة أو البقدرة أو هو مدا    1195) مسألة  
بداًل  ن ذمها حرم حلمها وحكم بن استها ل نملم لو جطف األوداو األربملدة مدن اإلبدل    

حلمهمدا   ثم هر ا جبل ز دوق روحهدا أو هدر الشداة مدثًس ثدم ذمهدا جبدل أن متدو  حدلط          
 وحكم بطهاراهما.

( : لو املذر ذبح احليوان أو هره الستملودائل أو لوجو دل يف بئدر أو     1196) مسألة  
موضددف ضدديق ال  ددتمكن مددن الوصددول إىل موضددف ذكااددل وخيددف مواددل  ندداك جدداز أن   
 ملقره يف غري موضدف الدذكاة بشد ء مدن الدرمح والسدكا وهو مدا ل  دإذا مدا  بدذلك           

اسق   يل شدرطية االسدتقبال ل نملدم البدد مدن أن  كدون واجددًا        الملقر طهر وحل أكلل و
 لسائر الشرو  اململتربة يف التذكية.
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 ) ،داا الذباحة والنحر (
( : ذكر الصقهاء رضدوان اهلل  لديهم أندل  سدتحب  ندد ذبدح ال دنم         1197) مسألة  

أن ارب   داه وإحدجمل رجليل ل واطلدق ااُلخدرجمل وميسدك صدو ل أو شدملره حتده  دربد ل        
 ند ذبح البقر أن املقل  داه ورجسه و طلق ذنبل ل و ند هر اإلبل أن ارب   دا ا مدا  و

با ا صا إىل الركبتا أو إىل االبطا واطلق رجس ا ل  ذا إذا هر  باركة ل أمدا إذا  
هر  جائمة  ينب   أن اكون  د ا اليسدرجمل مملقولدة ل و ندد ذبدح الطدري أن  رسدل بملدد        

و سدتحب  درض املداء  لده احليدوان جبدل أن  دذبح أو  نحدر ل         الذباحة حته  ر رف ل 
و ستحب أن  ملامل مف احليوان  ند ذمل أو هره ما  بملده  ن األذجمل والتملذ ب ل بدأن  

 حيد الشصرة ومير السكا  له املذبح بقوة وجيد يف االسراع وغري ذلك.

 ) مكرو ا  الذباحة والنحر (
نددا  وهر ددا د كمددا ورد يف مجلددة مددن        ( :  كددره يف ذبددح احليوا  1191) مسددألة  

 الروا ا  د ُأمور:
 )ااَلول( سل  جلد الذبيحة جبل خروو روحها. 
)الثددان ( أن اكددون الذباحددة يف الليددل أو يف  ددوم اجلمملددة جبددل الددزوال مددن دون       

 حاجة.
 )الثالث( أن اكون الذباحة مبنرر من حيوان ،خر من جنسل. 
 النملم. )الرابف( أن  ذبح ما ربطاه بيده من 
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 ) أحكام الويد بالسسح ( 
( :  شددرت  يف اذكيددة الددوحش احمللددل أكلددل إذا اصددطيد بالسددسح      1199) مسددألة  
 ُأمور:
)األول( أن اكدددون ايفلدددة كالسددديف والسدددكا وا ن دددر وغري دددا مدددن االسدددلحة  

القاطملة ل أو كالرمح والسهم والملوا نا  شاك مده وخيرق جسد احليدوان سدواء كدان    
ول د من حد د أو  لز غريه د كالسهم أو صنف خارجًا وشدائكًا بنصسدل كداململراض ل       يل ن

ل  حيل  يما لو جتلل بالوجوع  ليدل ولكن  ملترب  يما ال نول  يل أن خيرق بدن احليوان وال
وأما ما  يل نول  س  ملترب  يل ذلك  يحل احليوان لو جتلل وإن   جيرحل وخيرق بدندل ل  

حل ددارة أو الملمدود أو الشددبكة أو احلبالدة أو غري ددا مددن ايفال    ولدو اصددطيد احليدوان با  
اليت ليست بقاطملة وال شائكة حرم أكلل وحكم بن استل ل وإذا اصدطاد بالبندجيدة  دإن    
كانت الطلقدة انصدذ يف بددن احليدوان و رجدل حدل أكلدل و دو طدا ر ل وأمدا إذا   اكدن            

ارة احملرجدة   حيدل أكلدل و     كذلك بأن جتلتل بسبب ض طها أو بسبب ما  يها من احلدر 
 لزومًا. األحو  كن طا رًا  له 

)الثان (: أن  كون الوائد مسلمًا أو مكمل كالوك املميز امللحق بدل ل وال حيدل    
صيد الكا ر وكذا املنتحل لسسسم احملكوم بالكصر كالناصب اململلن بملداوة أ ل البيدت  

  له ما مرط يف الذبح. ( ليهم السسم)
ث(: جوددد اصدطياد احليددوان احمللدل بالودديد ل  لدو رمدده  دد ًا أو  دددوًا أو     )الثالد  

 خنز رًا أو شاة  اصاا  زااًل مثًس  قتلل   حيل.
)الرابف(: التسمية  ند استملمال السسح يف االصطياد ل و قوجمل االجتزاء بهدا جبدل   

بهددا اصددابة اهلدددف أ  ددًا ل ولددو أخددل بهددا متملمدددًا   حيددل صدديده وال بددأس بدداالخسل  
 نسيانًا.
)ا اما(: أن  دركل ميتدًا ل أو  دركدل و دو حد  ولكدن    كدن الوجدت متسدملًا          

لتذكيتل ل  لو أدركل حيًا وكان الوجت متسملًا لذمل و   ذمل حته خرجدت روحدل     
 حيل أكلل.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 332

( : لو اصطاد اثنان صيدًا واحدًا و  اتو ر الشرو  املتقدمدة إاّل يف   1211) مسألة  
 ق  كأن مسطه أحد ما و   سم ايفخر متملمدًا   حيل أكلل.أحد ما  

( :  ملترب يف حلية الويد أن اكون ايفلة مستقلة يف جتلل  لو شداركها   1211) مسألة  
شدد ء ،خددر كمددا إذا رمدداه  سددق  الودديد يف املدداء ومددا  و لددم اسددتناد املددو  إىل كددس     

 و  إىل الرم   ووصل.األمر ن   حيل ل وكذا احلال  يما إذا شك يف استناد امل
( : ال  ملترب يف حلية الويد اباحة ايفلة  لو اصطاد حيواندًا بالكلدب    1212) مسألة  

أو السهم امل ووبا حل الويد وملكل الوائد دون صاحب ايفلة أو الكلدب ل ولكدن   
 الوائد اراكب مملوية وجيب  ليل د ف اجرة الكلب أو ايفلة إىل صاحبل.

أبانت ،لة الوديد كالسديف وهدوه   دوًا مدن احليدوان مثدل         ( : لو 1213) مسألة  
اليد والرجل كان المل و املبان ميتة حيدرم أكلدل وحيدل أكدل البداج  مدف اجتمداع شدرو          

( ل ولدو جطملدت ايفلدة احليدوان نودصا  دإن    دركدل        1111التذكية املتقدمة يف املسألة )
كلتدا القطملدتا مدف ادو ر الشدرو       حيًا أو أدركل حيًا إاّل أن الوجت    تسف لذمل حتدل  

املددذكورة ل وأمددا إذا أدركددل حيددًا وكددان الوجددت متسددملًا لذمددل  القطملددة الصاجدددة للددرأس   
والرجبددة ارمددة والقطملددة الدديت  يهددا الددرأس والرجبددة طددا رة وحددسل  يمددا إذا ذبددح  لدده 

 النهج املقرر شر ًا.
 ددارة وهو مددا نددا ال ( : لددو جسددم احليددوان جطملددتا باحلبالددة أو احل 1214) مسددألة  

حيل بل الويد حرمت القطملة الصاجدة للرأس والرجبدة ل وأمدا القطملدة الديت  يهدا الدرأس       
والرجبددة  هدد  طددا رة وحددسل  يمددا إذا أدركددل حيددًا وااسددف الوجددت لتذكيتددل وذمددل مددف    

 الشرو  اململتربة وإاّل حرمت    أ  ًا.
لذبيحة حيدًا إذا وجملدت  ليدل    ( : اجلنا ا ارو من بطن الويد أو ا 1215) مسألة  

 التذكية الشر ية حل أكلل وإاّل حرم سواء ااسف الوجت لتذكيتل أم ال.
( : اجلنا ا ارو من بطدن الوديد أو الذبيحدة ميتدًا طدا ر وحدسل        1216) مسألة  

بشر   دم سدبق موادل  لده اذكيدة امدل ل و ددم اسدتناد موادل إىل التدوان  يف اخراجدل           
 ل وكونل اام ا لقة وجد أشملر أو أوبر. له النحو املتملارف 
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 )الويد بالكلب(
( : إذا اصددطاد كلددب الودديد حيوانددًا وحشدديًا الددل اللحددم  قتلددل     1217) مسددألة  

  احلكم بطهارال وحليتل بذلك  توجف  له شرو  ستة:
( أن  كددون الكلددب ممللمددًا ل ميددث  سرتسددل و هدديج إىل الودديد متدده أغددراه      1) 

هلياو والذ اا إذا زجدر ل نملدم ال   در  ددم انزجداره بزجدره       صاحبل بل و نزجر  ن ا
إذا جرا من الويد ووجف بوره  ليل كما  و ال الب يف الكسا اململلمة ل وال  ملتدرب أن  
اكون من  ادال أن ال  أكل من الويد شيئًا حته  ول إليل صاحبل ل كما ال بدأس بدأن   

ان  كدون ميدث اذا اراد صداحبل     لزومداً  األحدو   كون مملتادًا بتناول دم الويد ل نملم 
 أخذ الويد منل ال ميتنف وال حيول دونل.

( أن  كون صديده بإرسدالل لسصدطياد ل  دس  كصد  اسرتسدالل بنصسدل مدن دون         2) 
ارسال ل كما ال  كص  اذا اسرتسل بنصسدل واغدراه صداحبل بملدد االسرتسدال حتده  يمدا        

 لزومًا يف  ذه الوورة. األحو بل د  له إذا أثطر  يل االغراء د كما إذا زاد يف َ ْدوه بسب
 ( أن  كون املرسل مسلمًا  له ما مرط يف شرو  الويد بالسسح.3) 
( اسمية املرسل  ند ارسالل أو جبل االصابة ل ولو اركها متملمددًا حدرم الوديد    4) 

 وإن مسه غريه ل وال   ر اركها نسيانًا.
ل  لددو مددا  بسددبب ،خددر  ( أن  سددتند مددو  احليددوان إىل جددرح الكلددب و قددره5) 

 كخنقل وااملابل يف الملدو أو ذ اا مرارال من شدة خو ل   حيل.
( أن ال  درك صاحب الكلب الويد إاّل بملد موادل أو إذا أدركدل حيدًا ال  تسدف     6) 

الوجددت لذمددل بشددر  أن ال  سددتند ذلددك إىل اوانيددل يف الوصددول إليددل ل  لددو متكددن مددن     
وااسدف الوجدت لتذكيتدل  لدم  صملدل حتده مدا           ادراكل حيدًا وذمدل أو ادركدل كدذلك     

 حيل.
( : إذا أدرك مرسدل الكلدب الودديد حيدًا والوجدت متسدف لذمددل ل       1211) مسدألة   

ولكنل اشت ل  ن التذكية مبقدمااها من سل السكا وهوه  له النهج املتملدارف  مدا    
   كدن  نددده  جبدل اذكيتدل حددل ل وأمدا إذا اسدتند اركددل التذكيدة إىل  قدد ايفلددة كمدا إذا        
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 األحدو  السكا د مدثًس د حتده ضداق الوجدت ومدا  الوديد جبدل اذكيتدل   حيدل  لده             
 لزومًا ل نملم لو اركل  له حالل إىل أن جتلل الكلب واز ق روحل بملقره حل أكلل.

( : لدو أرسدل كسبدًا متملدددة لسصدطياد  قتلدت صديدًا واحددًا  دان           1219) مسألة  
( حدل الوديد   1217واجده للشرو  املتقدمدة يف املسدألة )  كانت الكسا املسرتسلة كلها 

وإن    كن بمل ها واجدًا لتلك الشدرو    حيدل ل نملدم اذا اسدتند القتدل إىل الكلدب       
الواجد للشرو  حلط كما اذا سبق أحد الكسا  اثخن بداجلراح واشدرف  لده املدو      

 ثم جاء ايفخر  اصابل  سريًا.
إىل صدديد حيددوان الددل بالودديد كددال زال    ( : إذا أرسددل الكلددب   1211) مسددألة  

وصاد الكلب حيوانًا ،خر كذلك  هو طا ر وحدسل ل وكدذا احلدال  يمدا إذا أرسدلل إىل      
 صيد حيوان  واده مف حيوان ،خر.

( : لو كان املرسل متملددًا بأن أرسل مجا ة كلبًا واحدًا و   سدم   1211) مسألة  
إذا املددد  الكدسا و   كدن بمل دها     أحد م متملمدًا حرم صيده ل وكذا احلدال  يمدا   

 (  إن الويد حينئٍذ جنا وحرام.1217ممللمًا  له النحو املتقدم يف املسألة )
( : ال حيددل الودديد إذا اصددطاده غددري الكلددب مددن أنددواع احليوانددا   1212) مسددألة  

كالملقاا والوقر والباشق والنمر وغري ا ل نملم إذا أدرك الودائد الوديد و دو حد  ل     
  له النهج املقرر يف الشرع حل أكلل.ثم ذّكاه 
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 ) صيد السمك واجلراد (
( : لو أخذ من املاء أو من خارجل حيًا السدمك الدذن لدل  لدا يف      1213) مسألة  

االصل وان زال بالملدارض حدل أكلدل و دو طدا ر ل ولدو مدا  داخدل املداء  هدو طدا ر            
 مطلقًا.ولكن حيرم اكلل ل وأما ما ال  لا لل من االمساك  يحرم اكلل 

( : لو وثبت السمكة خارو املاء أو نبذاها األمواو إىل السداحل أو   1214) مسألة  
غار املاء وبقيت السمكة وماات جبل أخذ ا حرمت ل نملم إذا نوب الودائد شدبكة أو   
صنف حردرية  ددخلتها السدمكة  ماادت  يهدا جبدل أن  سدتخرجها الودائد حدلط أكلدها ل           

 ء بجلة ُاخرجمل  ماات جبل ان خيرجها منل.و كذا احلال لو أخذ ا من املا
( : إذا اخددرو السددمكة مددن املدداء ثددم أ اد ددا إليددل كددأن وضددملها يف    1215) مسددألة  

 صحن من املاء  ماات  يل حرم حلمها.
( : إذا طصددا السددمك  لدده وجددل املدداء بسددبب إبتس ددل مددا  سددمه بددد  1216) مسددألة  

 جبل ذلك حرم. )الز ر( مثًس  ان أخذه حيًا حل أكلل وان ما 
( : لو شوجمل مسكة حية أو جطملها خدارو املداء جبدل أن متدو  حدل       1217) مسألة  

 أكلها وإن كان االجتناا  نل أوىل.
( : إذا جطملت من السدمكة احليدة بملدد أخدذ ا جطملدة وا يدد البداج          1211) مسألة  

ال ميدت ل ولكدن   إىل املاء حيطًا حلدت القطملدة املباندة  نهدا سدواء أمدا  البداج  يف املداء أم         
 االجتناا أحو  استحبابًا.

( : ال  ملتددرب يف صددائد السددمك االسددسم ل وال  شددرت  يف اذكيتددل      1219) مسددألة  
 التسمية  لو أخذه الكا ر حلط حلمل.

( : السمكة امليتة اذا كانت يف  د املسلم حيكم مليتها وان    مللدم   1221) مسألة  
أو يف ،لة الويد جبل اخراجهدا أو انهدا ماادت  لده      أنها ماات يف خارو املاء بملد أخذ ا

وجل ،خر ل و كذا حيكم مليتها وان    مللم كونها من ذوا  الصلا اذا كان ذو اليدد  
 املسلم جد  رضها لألكل و   كن نن  ستحل غري ذوا  الصلا من االمساك.

طياد ا واذا كانددت السددمكة امليتددة يف  ددد الكددا ر   حيكددم مليتهددا وان أخددرب باصدد  
 لدده الوجددل املوجددب للحليددة اال أن حيددرز ذلددك ولددو مددن جهددة االطمينددان باصددطياد ا  
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بسصن الويد اليت املتمد اخراو االمساك من املاء جبل مواها و ندر ان خيتل  بها شد ء  
 من امليتة.

و كذا ال حيكم ملية مدا يف  دد الكدا ر مدن السدمك إذا شدك يف كوندل مدن ذوا           
 ل منها اال أن  طمئن بذلك.الصلا وان أخرب بكون

( : اجلددراد اذا اسددتقل بددالطريان وأخددذ حيددًا باليددد أو ب ري ددا مددن     1221) مسددألة  
ايفال  حلط أكلل ل وال  ملترب يف اذكيتل اسسم ايفخذ وال التسمية حدال أخدذه ل نملدم لدو     

يف  وجده يف  د كا ر ميتًا و   طمئن انل أخدذه حيدًا   حيدل وان اخدرب بتذكيتدل كمدا مدرط       
 السمك.
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 ) أحكام االطملمة واالشربة ( 
ل  يحدل احلمدام   يور كل ما كان ذا ر ش اال السباع( : حيل من الط 1222) مسألة  

والدجاو والملوصور جبميف اصنا ها ل كمدا حيدل الددراو والقدبج والكدردان واحلبدارجمل       
ل  هاوالكرك  ل وحيل اهلد د وا طاف والشدقراق والودرد والودوام وان كدان  كدره جتلد      

 وحتل النملامة والطاووس أ  ًا.
وأما السباع و   كل ذن خملب سواء أكدان جو دًا  دتمكن بدل  لده ا درتاس الطدري         

كالبازن والوقر أو ضمليصًا ال  قوجمل بل  له ذلك كالنسر والب ا   ه  ارمدة ااَلكدل ل   
مدا   لزومًا ل وحيرم أ  ًا كدل  األحو و لحق بها ال راا جبميف أنوا ل حته الزاغ  له 

 طددري ولدديا لددل ر ددش كا صدداش وكددذلك الزنبددور والصراشددة وغري مددا مددن احلشددرا     
 لزومًا. األحو الطائرة د  دا اجلراد د  له 

( : الرا ر أن كل طائر  كون صدصيصل أكثدر مدن د يصدل د أن  كدون        1223) مسألة  
مدا  بس  جناحيل  ند الطريان أكثر من حتر كهما د  كون ذا خملب  يحدرم حلمدل  دسف     

  كون د يصل أكثر من صصيصل  انل الل اللحم.
و له  ذا  تميز احملرطم من الطيور  ن غريه بالنرر إىل كيصية طريانها ل كما  تميدز   

ما ال  ملرف طريانل بوجود ) احلوصلة أو القانودة أو الويودية ( يف بدندل ل  مدا  كدون      
 لل احدجمل الثس  حيل أكلل دون غريه.

ل احلددب وغددريه مددن املددأكول  نددد احللددق ل والقانوددة مددا  واحلوصددلة مددا جيتمددف  يدد 
جيتمف  يل احلواة الدجاق اليت  أكلها الطري ل والويويُة شوكة يف رجدل الطدري خارجدل    

  ن الكف.
( : حيل من حيوان البحدر السدمك الدذن لدل  لدا يف االصدل وان        1224) مسألة  

  البحر دة كدالبقر البحدرن    زال بالملارض د كما اقدم د وحيدرم غدريه مدن اندواع احليواندا       
وال ددصدع والسددرطان والسددلحصاة وكددذلك مددا لدديا لددل  لددا مددن السددمك كدداجلرن       

 والزمري.
نملم الطيور املسماة بطيور البحر د من السامة وال ائودة وغري مدا د حيدل منهدا مدا        

 حيل مثلها من طيور الربط.
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وا يدل والب دال    ( : حيدل مدن البهدائم الرب دة ال دنم والبقدر واالبدل        1225) مسألة  
واحلمري جبميف أجسدامها سدواء الوحشدية واأل ليدة ل وكدذلك ال دزال ل نملدم  كدره اكدل          

 حلم ا يل والب ال واحلمري اال لية.
وحيددرم مددن البهددائم السددباع و دد  مددا كددان مصرتسددًا ولددل ةصددر أو ندداا ل جو ددًا كددان  

لكلددب واهلددر كاألسددد والنمددر والصهددد أو ضددمليصًا كالثمللددب وال ددبف ل وكددذلك حيددرم ا  
واالرنب وا نز ر والقرد والصيل والداط ل وحيرم الدواا الود ار الديت اسدكن بداطن     
األرض كال ب والصأر والريبوع والقنصذ واحلية وهو ا ل وحترم الد دان حتده د ددان   

 لزومًا د اال ما ال  تسري ازالتل  ي وز أكل الصاكهة مملها. األحو الصاكة د  له 
مدا وطئدل االنسدان مدن البهدائم ان كدان ندا  ؤكدل حلمدل كدالبقر           ( :  1226) مسألة  

لزومدًا ل   األحدو  وال نم واالبل حرم حلمل وكذا لبنل ونسلل املت ددد بملدد الدو ء  لده     
ووجب ان  ذبح وحيرق ل  ان كدان ل دري الدواطئ وجدب  ليدل ان   درم جيمتدل ملالكدل ل         

جدب نصيدل مدن البلدد وبيملدل يف      وأما إذا كان نا  ركب ةهره كا يدل والب دال واحلمدري و   
 بلد ،خر ل و  رم الواطئ اذا كان غري املالك جيمتل و كون الثمن لل.

( : كل حيوان الل االكدل حتده الطدري والسدمك اذا صدار جدساًل        1227) مسألة 
حرم حلمل ولبنل وبي ل ل  اذا استربت حلط ل وجد اقددم مملنده اجللدل وكيصيدة االسدترباء      

 يف املطهرا .
( : حيرم اجلدجمل و و ولدد اململدز اذا رضدف مدن لدنب ا نز درة حتده         1221لة ) مسأ 

لزومدًا ان   األحو اشتد حلمل و رمل وحيرم بذلك نسدلل ولبندل أ  دًا ل ولدو    شدتد  د      
سبملة أ ام بلدنب طدا ر إن    كدن مسدت نيًا  دن الرضداع واال اسدتربت بدالمللف          ت سترب

 والشملري وهو ما ثم حيل بملد ذلك.
 األحددو اجلدددجمل المل ددل واوالد سددائر احليوانددا  احمللددل حلمهددا  لدده  و لحددق ب 
ل وال  لحق بالرضاع من ا نز درة الرضداع مدن سدائر احليواندا  احملدرم حلمهدا ل         لزومًا

كما ال حيرم احليوان احمللل حلمل بشربل شيئًا من املائف الن ا كالبول والددم ل نملدم اذا   
لزومدًا ان ال  ؤكدل مدا يف     األحو ل  د شرا من ا مدر حتده سدكر  دذبح يف الدك احلدا      

جو ل من االمملاء والكرش والقلب والكبد وغري ا وان غسل وامدا حلمدل  ي دوز اكلدل     
 ولكن البد من غسل ما الجتل الن اسة مف بقاء  ينها.
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( : حيرم من احليوان احمللل حلمل: الددم ل والدرو  ل والق ديب ل     1229) مسألة  
و دد  كددل  قدددة يف اجلسددم مدددورة شددبل البندددق ل       والصددرو ل واملشدديمة ل وال دددد   

ل وخرزة الدماغ و   حبة بقدر احلموة يف وسد  الددماغ ل والنخداع و دو      والبي تان
لزومدًا د و مدا      األحدو  خدي  ابديض كدامل  يف وسد   قدار الرهدر ل والمللبداوان د  لده           

ملثاندة ل   وبتان نتداان  لده الرهدر مدن الرجبدة إىل الدذنب ل واملدرارة ل والطحدال ل وا       
 وحدجل الملا و   احلبِة الناةرة منها ال جسم الملا كلل.

 ددذا يف غددري الطيددور والسددمك واجلددراد ل امددا الطيددور  يحددرم مددا  وجددد  يهددا مددن   
لزومدًا االجتنداا  دن غري مدا أ  دًا ل كمدا أن        األحدو  املذكورا : الدم والرجيف ل و

جلراد ل نملم ال بأس مبدا يف  وجوبًا االجتناا  ن رجيف السمك ودمل ورجيف ا األحو 
 جو هما من ذلك اذا اكل مملهما.

 األحدو  ( : حيرم اكل الطا واملدر وكذلك الرتاا والرمل  لده   1231) مسألة  
 ليدل  )لزومًا ل و ستثنه من ذلك مقدار محوة متوسطة احل م من اربة سيد الشدهداء  

ا  له ما  ؤخدذ مدن القدرب    وجوبًا االجتوار  يه األحو لسستشصاء ال ل ريه ل و (السسم
الشر ف أو نا  قرا منل امللحق بل  ر ًا ل و يما زاد  له ذلك ميزو مبداء وهدوه ميدث    

  ستهلك  يل و ستشصه بل رجاًء.
( : ال حيددرم بلددف النخامددة واالخددس  الودددر ة إىل   دداء الصددم ل    1231) مسددألة  

 وكذا بلف ما خيرو بتخليل االسنان من بقا ا الطملام.
( : حيدرم انداول كدل مدا   درط االنسدان ضدررًا بلي دًا ل سدواء أكدان            1232سألة ) م 

موجبددًا للددهسك أم موجبددًا لتملطيددل بملددض األ  دداء أو  قدددان بملددض احلددواس. وحيددرم   
أ  ًا اناول ما حيتمل  يل ذلك اذا كان االحتمال مملتددًا بدل  ندد الملقدسء ولدو مدن جهدة        

 ندد م ل حتده لدو كدان ال درر املرتادب       اال تمام باحملتمل ميدث  وددق مملدل ا دوف     
  ليل غري  اجل.

( : حيرم استملمال الرت اق ومشتقاال وسدائر أندواع املدواد املخددرة      1233) مسألة  
اذا كان مستتبملًا لل رر البليه بالشخص سواء أكان مدن جهدة ز دادة املقددار املسدتململ      

طلقددًا اال يف حددال  لزومددًا االجتندداا  نهددا م   األحددو منهددا أو مددن جهددة ادمانددل ل بددل    
 ال رورة  تستململ مبقدار ما اد و ال رورة إليل.
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( : حيرم شرا ا مر وغريه من املسكرا  ل ويف بملض الروا دا    1234) مسألة  
إنددل جددال )إن ا مددر ُأم  ( ليددل السددسم)أنددل مددن أ رددم اململاصدد  ل ورون  ددن الوددادق 

 دس  ملدرف ربدل وال  درتك     ا بائث ورأس كل شر ل  أا   له شاربها سا ة  سلب لبدل  
مملوية إاّل ركبها وال  رتك حرمة إاّل انتهكها وال رمحدًا ماسدة إاّل جطملهدا وال  احشدة إاّل     
أاا ددا وإن شددرا منهددا جر ددة لملنددل اهلل ومسئكتددل ورسددلل واملؤمنددون وإن شددربها حتدده  
سكر منها نزع روح االميان من جسده وركبت  يل روح سخيصة خبيثة و  اقبل صدسال  

 بملا  ومًا(.أر
( : حيرم  وري الزبيب اذا غله بنصسل أو بالندار أو بالشدما  دان     1235) مسألة  

   ور بدذلك مسدكرًا ادزول حرمتدل بدذ اا ثلثيدل ل وأمدا إذا صدار مسدكرًا  دس ادزول            
 حرمتل اال بالتخليل.

واذا طب  الملنب نصسل  ان حول المللم ب ليان مدا يف جو دل مدن املداء حدرم  لده        
واال   حيرم ل كما ال حيرم ما  سمه بالملودري الدزبيك وان غلده اال ان  ودري      األحو 

 مسكرًا  يحرم  ندئٍذ وال ازول حرمتل اال بالتخليل.
( : حيددرم الصقدداع و ددو شددراا مملددروف  وجددب النشددوة  ددادة ال    1236) مسددألة  

 السكر و سمه اليوم بالبرية.
نصا السددائلة حتدده الدددم يف  ( : حيددرم الدددم مددن احليددوان ذن الدد   1237) مسددألة  

البي ة وما  تخلف يف االجزاء املأكولة من الذبيحدة ل نملدم ال اشدكال مدف اسدتهسكل يف      
 املرق وهوه.

( : حيرم لنب احليوان احملرم أكلل د ولو لملدارض د وكدذلك بي دل ل       1231) مسألة  
 ارك شربل. األحو واما لنب االنسان  

ل  مائدة  شرا  ليهدا شد ء مدن ا مدر أو املسدكر     ( : حيرم األكل من  1239) مسألة  
 لزومًا. األحو بل حيرم اجللوس  ليها أ  ًا  له 

( : إذا أشر ت نصا ارتمة  له اهلسك أو ما  دانيدل لشددة اجلدوع     1241) مسألة  
أو الملطش وجب  له كل مسلم انقاذ ا بأن  بذل هلا من الطملام أو الشدراا مدا  سدد    

 بل رمقها.
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 ل والشرا () ،داا األك
( : جد  ددط مدن ،داا أكدل الطملدام ُأمدور: أن   سدل  د دل مملدًا جبدل           1241) مسألة  

الطملام وبملده و نشصهما باملند ل بملدده ل وأن  بددأ صداحب الطملدام جبدل اجلميدف وميتندف        
بملد اجلميف ل وأن  بدأ يف ال سل جبل الطملام بواحب الطملام ثم مبن  لده مييندل إىل أن   

يف  ساره ل وأن  بدأ يف ال سل بملد الطملام مبن  لده  سدار صداحب      تم الدور  له من
الطملام إىل أن  تم الددور  لده صداحب الطملدام ل وأن  سدمط   ندد الشدروع يف الطملدام         
ولو كانت  له املائدة الوان من الطملام استحبت التسمية  له كل لون بانصراده ل وأن 

اصددبملا ل وان  أكددل نددا  ليددل إذا   أكددل بدداليما ل وبددثس  أصددابف أو أكثددر وال  أكددل ب 
كاندت  لدده املائددة مجا ددة وال  تندداول مدن جدددام ايفخددر ن ل وان  ود طر اللقددم و طيددل     
األكل واجللوس  له املائدة ل وجييدد امل ده ل وأن حيمدد اهلل بملدد الطملدام ل وأن  لملدق       
األصددابف وميوددها ل وخيّلددل بملددد الطملددام وال  كددون التخلددل بملددودة الرحيددان وج دديب     

رمددان وا ددو  والقوددب ل وأن  لددتق  مددا  تسدداج  خددارو السددصرة و أكلددل إاّل يف        ال
الددربارن والوددحارن  إنطددل  سددتحب  يهددا أن  دددع املتسدداج   ددن السددصرة للحيوانددا         
والطيور ل وأن  كون أكلل غداة و شيًا و رتك األكل بينهما ل وأن  سدتلق  بملدد األكدل    

ل وأن  صتدتح وخيتدتم بدامللح وأن   سدل      له القصا وجيملل الرجل اليمنه  لده اليسدرجمل   
الثمار باملاء جبدل أكلدها ل وال  أكدل  لده الشدبف ل وال ميتلدئ مدن الطملدام ل وال  نردر يف          
وجوه الناس لدجمل األكل ل وال  أكدل الطملدام احلدار ل وال  دنص  يف الطملدام والشدراا ل       

ل وال   دف ا بدز   وال  نترر بملد وضف ا بز يف السصرة غريه ل وال  قطف ا بز بالسدكا  
حتت االناء ل وال  نرف الملرم من اللحم امللوق بل  لده هدو ال  بقده  ليدل شد ء مدن       
اللحم ل وال  قشدر الثمدار الديت اؤكدل بقشدور ا ل وال  رمد  الثمدرة جبدل أن  ستقود           

 أكلها.
( : جد  دط من ،داا شرا املاء ُأمور: أن  شرا املاء موًا ال بدًا ل   1242) مسألة  

جائمددًا بالنهددار وال  شددربل جائمددًا بالليددل ل وان  سددمط  جبددل شددربل وحيمطددد بملددده     و شددربل
 ( ليهم السسم)و شربل بثسثة أنصاس و ن رغبة والذذ ل وأن  ذكر احلسا وأ ل بيتل 
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و لملددن جتلتددل بملددد الشددرا ل وأن ال  كثددر مددن شددرا املدداء ل وال  شددربل  لدده األغذ ددة    
 وز ومن ال  روال ل وال  شرا بيساره.الدمسة ل وال  شرا من ال كسر الك
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 ) أحكام النذر ( 
( : النددذر  ددو )ان جيملددل الشددخص هلل  لدده ذمتددل  ملددل شدد ء أو    1243) مسددألة  

 اركل(.
( : ال  نملقد النذر مب رد النيدة بدل البدد  يدل مدن الودي ة و ملتدرب يف         1244) مسألة  

امسائدل املختودة بدل ل  لدو جدال       صي ة النذر اشتماهلا  له لصظ )هلل( أو ما  شدابهل مدن  
الندداذر مددثًس )هلل  لدد َّ أن ،ادد  بنا لددة الليددل( أو جددال )للرمحددان  لدد ط أن ااودددق مبائددة  
د نار( صح النذر ل ولل أن  ؤدن  ذا اململنه بأ ة ل ة ُاخرجمل غدري الملربيدة ل ولدو اجتودر     

جدال )ندذر      له جولل ) ل  كذا(    نملقد النذر وان نوجمل يف نصسل مملنه )هلل( ل ولدو 
هلل أن اصوم( أو )هلل  ل ط نذر صوم(  ص  انملقاده اشكال  دس  درتك مرا داة االحتيدا      

 يف ذلك.
( :  ملترب يف الناذر البلوغ والملقل واالختيار والقود و دم احل در   1245) مسألة  

 ن التورف يف متمللق النذر ل  يل و نذر الوك وإن كان نيزًا ل وكذلك نذر ادندون د   
كان ادوار ًا د حال جنونل ل واملكره ل والسدكران ل ومدن اشدتد بدل ال  دب إىل أن        ولو

سلبل القود أو االختيار ل واملصلا إذا امللق نذره مبا امللق بل حق ال رماء من اموالدل ل  
 والسصيل سواء امللق نذره مبال خارج  أو مبال يف ذمتل.

و الددرتك أن  كددون مقدددورًا ( :  ملتددرب يف متمللددق النددذر مددن الصملددل أ 1246) مسددألة  
للناذر حا الململ ل  س  وح نذر احلج ماشيًا نن ليا لل جدرة  لده ذلدك ل وكدذلك    
 ملترب  يل أن  كون راجحدًا شدر ًا حدا الملمدل كدأن  ندذر  ملدل واجدب أو مسدتحب أو          
ارك حرام أو مكروه ل وأما املباح  إن جود بل مملنه راجحدًا كمدا لدو ندذر أكدل الطملدام       

التقوطن  له الملبادة مثًس انملقد نذره وإاّل    نملقد ل كمدا  نحدل  يمدا إذا زال     جاصدًا بل
رجحانل لبملض الطوارت كما لو نذر ارك التدخا لتتحسن صحتل و قوجمل  له خدمدة  

 الد ن ثم ضرطه اركل.
( : ال  وددح نددذر الزوجددة بدددون إذن زوجهددا  يمددا  نددايف حقددل يف    1247) مسددألة  

صددحة نددذر ا يف ماهلددا مددن دون اذنددل د يف غددري احلددج والزكدداة        االسددتمتاع منهددا ل ويف
والودجة وبرط والد ها وصلة رمحها د اشكال  س  رتك مقت ه االحتيدا   يدل ل و ودح     
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نذر الولد سدواء أذن لدل الوالدد  يدل أم ال ل ولكدن إذا نهداه أحدد األبدو ن  مدا امللدق بدل            
 لزمل الو اء بدل ل كمدا ال  نملقدد مدف     النذر  لم  ملد بسببل راجحًا يف حقل اهل نذره و  

 سبق اوجيل النه  إليل  له  ذا النحو.
( : إذا نذر املكلدف االايدان بالودسة يف مكدان بنحدو كدان مندذوره         1241) مسألة  

امليا  ذا املكان هلا ال نصا الوسة ل  إن كان يف املكان جهة رجحدان بودورة أوليدة د     
كونهدا ملحوةدة حدا الندذر كمدا إذا كدان املكدان         كاملس د د أو بوورة ثانو ة طارئة مف 

 أ رغ للملبادة وأبملد  ن الر اء بالنسبة إىل الناذر صح النذر وإاّل    نملقد وكان ل وًا.
( : إذا نددذر الوددسة أو الوددوم أو الودددجة يف زمددان مملددا وجددب   1249) مسددألة  

بملدده د    ملتدرب و داًء ل       ليل التقيد بذلك الزمان يف الو داء ل  لدو أاده بالصملدل د جبلدل أو      
 من نذر أن  تودق  له الصقري إذا شص  من مرضل ل أو أن  ووم اول كل شهر ل ثدم  

 اودق جبل شصائل ل أو صام جبل اول الشهر أو بملده    تحقق الو اء بنذره.
( : إذا نددذر صددومًا و  حيدددده مددن ناحيددة الكميددة كصدداه صددوم  ددوم  1251) مسددألة  

واحددة حتده    ة مدن دون حتد دد كيصيتهدا أو كميتهدا كصتدل صدسة       واحد ل وإذا ندذر صدس  
مصردة الوار ل وإذا نذر صدجة و  حيدد ا نو ًا وكمدًا اجدزأه كدل مدا  طلدق  ليدل اسدم        
الودجة ل وإذا نذر التقرا إىل اهلل بش ء د  له وجل  ام د كان لدل أن  دأا  بدأنط  مدل       

وار مدن صدسة الليدل ل وهدو ذلدك      جرب  ل كالووم أو الودجة أو الوسة ولو ركملدة الد  
 من طا ا  وجربا .

( : إذا نذر صوم  دوم مملدا جداز لدل أن  سدا ر يف ذلدك اليدوم ولدو          1251) مسألة  
مدن غددري ضدرورة  يصطددر و ق ديل وال كصددارة  ليددل ل وكدذلك إذا جدداء  ليدل اليددوم و ددو      

ل  ال طدار والق داء  مسا ر  إنل ال جيب  ليل جود االجامة ليتسنه لل الويام ل بل جيوز لل ا
وإذا    سا ر  إن صادف يف ذلك اليوم أحد موجبدا  اال طدار كمدرض أو حديض أو     
نصاس أو ااصق احد المليد ن  يل أ طر وج داه ل أمدا إذا أ طدر  يدل د دون موجدب د  مددًا         

  ملليل الق اء والكصارة ل و   كصارة حنث النذر ايفا  بيانها.
ارك  مل يف زمان اددود لزمدل اركدل يف ذلدك     ( : إذا نذر املكلف  1252) مسألة  

الزمان  ق  ل وإذا نذر اركدل مطلقدًا أن جاصددًا االلتدزام برتكدل يف مجيدف األزمندة لزمدل         
اركل مدة حياال ل  إن خالف وأاه مبا التزم برتكل  امدًا أثم ولزمتل الكصدارة وجدد بطدل    
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ل  سديانًا أو اكرا دًا أو اضدطراراً   نذره وال إثم وال كصارة  ليل  يما أاده بدل خطدأ أو غصلدة أو ن    
 وال  بطل بذلك نذره  ي ب الرتك بملد اراصاع الملذر.

( : إذا نددذر املكلددف التودددق مبقدددار مملددا مددن مالددل ومددا  جبددل   1253) مسددألة  
اسدتحبابًا لكبدار الورثدة     األحدو  الو اء بل ل   خيرو ذلك املقدار من أصل الرتكدل ل و 

 ن جبلل.اخراجل من حووهم والتودق بل م
( : إذا نذر الوددجة  لده  قدري   جيدزه التوددق بهدا  لده غدريه ل          1254) مسألة  

وإذا ما  الصقري اململا جبل الو داء بالندذر    لزمدل شد ء وكدذلك إذا ندذر ز دارة أحدد         
مملينًا  إنل ال  كصيدل أن  دزور غدريه وإذا   دز  دن الو داء بندذره         ( ليهم السسم)األئمة 

  س ش ء  ليل.
( ال جيددب  ليددل لدديهم السددسم( : مددن نددذر ز ددارة أحددد األئمددة )   1255مسددألة )  

 ال سل هلا وال اداء صساها اال إذا كان ذلك مقوودًا لل يف نذره والتزامل.
( : املال املنذور ملشهد من املشا د املشدر ة إذا    قودد النداذر لدل      1256) مسألة  

 لده  مارادل أو انارادل ل أو لشدراء  دراش       مور ًا مملينًا  ورف يف مواحلل ل  ينصق منل
لددل أو الداء ُأجددور خدمددل والقددائما  لدده حصرددل وصدديانتل ومددا إىل ذلددك مددن شددؤون    
املشددهد ل  ددان    تسددري صددر ل  يمددا ذكددر واشددبا ل أو كددان املشددهد مسددت نيًا مددن مجيددف  
الوجدوه صدرف يف مملوندة زواره ندن جوددر  نصقدتهم أو جطدف بهدم الطر دق أو املرضددوا         

 رت ،خر.لطا
( : املددال املنددذور لشددخص صدداحب املشددهد د مددن دون أن  قوددد    1257) مسدألة   

الناذر لل مور ًا مملينًا د  ورف  له جهة راجملة إىل املندذور لدل كدأن  نصدق  لده زواره       
 الصقراء أو  له مشهده الشر ف أو  له ما  يل احياء ذكره وهو ذلك.

نة د مثًس د  نمت منوًا متودًس كالسدمن     ( : لو نذر التودق بشاة مملي 1251) مسألة  
ل وإذا منت مندوًا منصودًس كمدا إذا    يف اختواصها باجلهة املنذورة هلاكان النماء اابملًا هلا 

اولد  شاة اخرجمل أو حول  يها لنب  النمداء للنداذر إاّل إذا كدان جاصددًا للتملمديم حدا       
 انشاء النذر.
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إذا بددرت مر  ددل أو جدددم مسددا ره   ( : إذا نددذر املكلددف صددوم  ددوم  1259) مسددألة  
  تبا برء املر ض وجدوم املسا ر جبل نذره    كن  ليل ش ء.

( : إذا ندذر األا أو األم ادزو ج بنتهمدا مدن  دامش  أو مدن غدريه         1261) مسألة  
 يف أوان زواجها    كن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها و دط كأن    كن.
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 ) احكام اليما ( 
 ( : اليما  له ثسثة أنواع: 1261) مسألة  
د مددا  قددف اأكيدددًا وحتقيقددًا لألخبددار  ددن حتقددق أمددٍر أو  دددم حتققددل يف املاضدد  أو    1 

احلال أو االستقبال ل واالميان من  ذا النوع أما صادجة وأما كاذبة ل واالميان الودادجة  
صددجًا   ليست ارمة ولكنها مكرو ة مد ذااها ل  يكره للمكلدف أن حيلدف  لده شد ء    

أو ان حيلف  له صدق كسمل ل وأمدا االميدان الكاذبدة  هد  ارمدة ل بدل جدد املتدرب مدن          
اململاصدد  الكددبرية كدداليما ال مددوس و دد  الدديما الكاذبددة يف مقددام  وددل الددد وجمل ل     
و ستثنه منها الديما الكاذبدة الديت  قودد بهدا الشدخص د دف الرلدم  دن نصسدل أو  دن            

إذا كان الرا   هددد نصسدل أو  رضدل أو نصدا مدؤمن      سائر املؤمنا ل بل جد اب  يما 
،خددر أو  رضددل ل ولكددن اذا التصددت إىل إمكددان التور ددة وكددان  ار ددًا بهددا ومتيسددرة لددل     

وجوبًا ان  ورطن يف كسمل ل بان  قود بالكسم مملنه غري مملناه الرا ر بددون   األحو  
من  سدألة  دن مكاندل    جر نة موضحة لقوده ل  مثًس إذا حاول الرا  اال تداء  له مدؤ 

وأ ن  و؟  قول ) مدا رأ تدل (  يمدا إذا كدان جدد ر،ه جبدل سدا ة و قودد اندل    دره مندذ            
 دجائق.
د ما  قرن بل الطلب والسدؤال و قودد بدل حدث املسدؤول  لده اجنداح املقودود           2 

سألك باهلل ان املطي  د نارًا ( . والديما  أو سمه بد ) ميا املناشدة ( كقول السائل: ) 
 ذا النوع ال  رتاب  ليها ش ء مدن اثدم وال كصدارة ال  لده احلدالف يف احس دل وال        من

  له احمللوف  ليل يف حنثل و دم اجناح مسؤولل.
د ما  قف اأكيدًا وحتقيقًا ملا بنه  ليل والتزم بل من ا قاع امر أو اركل يف املسدتقبل    3 

 و ) واهلل الاركن التدخا ( .و سمه ) ميا الملقد ( كقولل ) واهلل ال صومنط غدًا ( أ
و ددذا الدديما  دد  الدديت انملقددد  نددد اجتمدداع الشددرو  ايفايددة وجيددب الو دداء بهددا      

وارتاب  لده حنثهدا الكصدارة و د   تدق رجبدة أو إطملدام  شدرة مسداكا أو كسدواهم ل           
 ويف حال المل ز  ن  ذه االمور جيب صيام ثسثة ا ام متواليا .

 وع للمسائل ايفاية.واليما من  ذا النوع    املوض 
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( :  ملتددرب يف إنملقدداد الدديما ان  كددون احلددالف بال ددًا  دداجًس خمتددارًا    1262) مسددألة  
 جاصدًا غري ا ور  ن التورف يف متمللق اليما ل نرري ما اقدم يف النذر.

( : ال انملقددد الدديما اال بدداللصظ أو مددا  ددو مبثابتددة كاالشددارة مددن     1263) مسددألة  
 ددًا الكتابددة مددن الملدداجز  ددن الددتكلم َبددْل ال  ددرتك االحتيددا  يف    األخددرس ل واكصدد  أ 

 الكتابة من غريه.
( : ال انملقد اليما اال اذا كان احمللوف بل  و الذا  االهلية سدواء   1264) مسألة  

بذكر امسدل املخدتص بدل كلصدظ اجلسلدة )اهلل( ومدا  لحقدل كلصدظ )الدرمحن( لأو بدذكر           
 شدداركل  يددل غددريه )مقلددب القلددوا واالبوددار(    وصددصل أو  مللددل املخددتص بددل الددذن ال  

و)الذن  لق احلبة وبدرأ النسدمة( ل أو بدذكر وصدصل أو  مللدل الدذن   لدُب إطسجدل  ليدل          
بنحو  نورف اليل املاىل وإن شاركل  يها غريه بدل  كصد  ذكدُر  مللدل أو وصدصل الدذن ال       

 ف والبوري. نورف اليل يف حد نصسل ولكن  نورف إليل يف مقام احللف كاحل  والسمي
واذا كان احمللوف بل بملض الوصا  اإلهلية أو ما  لحق بها كمدا لدو جدال ) وحدق      

 اهلل ل أو جبسل اهلل أو بملرمة اهلل (   انملقد اليما إاّل إذا جود ذاال املقدسة.
 لديهم  )واألئمدة   (صله اهلل  ليدل و،لدل  )( : ال حيرم احللف بالنك  1265) مسألة  

وس املقدسددة والقددر،ن الشددر ف والكملبددة اململرمددة وسددائر االمكنددة وسددائر النصدد (السددسم
 احملرتمة ولكن الانملقد اليما باحللف بها ل وال  رتاب  له خمالصتها إثم وال كصارة.

( :  ملترب يف متمللق اليما أن  كون مقدورًا يف ةدرف الو داء بهدا ل     1266) مسألة  
د ال لتمل يز نصسدل د  دان كدان مملدذورًا         لو كان مقدورًا حا اليما ثم   ز  نل املكلف

يف اأخريه ولو ال تقاد جدرال  ليل الحقًا اهلت ميينل وإاّل أثم ووجبدت  ليدل الكصدارة ل    
و لحق بالمل ز  يما ذكدر ال درر الزائدد  لده مدا  قت ديل طبيملدة ذلدك الصملدل أو الدرتك           

 واحلرو الشد د الذن ال  تحمل  ادة ل  انل انحل اليما بهما.
( : انملقددد الدديما  يمددا اذا كددان متمللقهددا راجحددًا شددر ًا كصملددل        1267ألة ) مسدد 

الواجدب واملسددتحب واددرك احلدرام واملكددروه ل وانملقددد أ  دًا اذا كددان متمللقهددا راجحددًا    
مسب االغراض الملقسئية الدنيو ة أو مشتمًس  له مولحة دنيو دة شخودية للحدالف    

انملقدد الديما  يمدا اذا كدان متمللقهدا       وكمدا ال   بشر  ان ال  كون اركدل راجحدًا شدر ًا.   
مرجوحًا كذلك انحل  يما اذا امللقت براجح ثم صار مرجوحًا ل كما لدو حلدف  لده    
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اددرك التدددخا أبدددًا ثددم ضددرطه اركددل بملددد حددا  انددل انحددل ميينددل حينئددٍذ ل ولددو  دداد إىل     
 الرجحان   املد اليما بملد اهسهلا.

مف منف الوالد ل وال ميدا الزوجدة مدف مندف     ( : ال انملقد ميا الولد  1261) مسألة  
الزوو ل وال  ملترب يف إنملقاد ميينهما اذن الوالد والزوو  لو حلف الولد أو الزوجدة و   

  طلملا  له حلصهما أو   مينملا مف  لمهما بل صح حلصهما ووجب الو اء بل.
أو اكرا دًا أو  ( : إذا ارك املكلف الو اء بيمينل نسديانًا أو اضدطرارًا    1269) مسألة  

 ددن جهددل  ملددذر  يددل   اددب  ليددل الكصددارة ل مددثًس اذا حلددف الوسواسدد   لدده  دددم   
اال تناء بالوسواس ل كما اذا حلف ان  شت ل بالوسة  دورًا ل ثدم منملدل وسواسدل  دن      
ذلددك  ددس شدد ء  ليددل اذا كددان الوسددواس بال ددًا إىل درجددة  سددلبل االختيددار واال لزمتددل   

 الكصارة.
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 ملهد () احكام ال 
( : ال  نملقد الملهد مب درد النيدة بدل حيتداو إىل الودي ة ل  دس جيدب         1271) مسألة  

الملمددل بالملهددد القلددك وان كددان ذلددك احددو  اسددتحبابًا ل وصددي ة الملهددد ان  قددول )      
  ا د  اهلل ل أو  ل ط  هد اهلل أن أ ملل كذا أو اارك كذا ( .

بال دًا  داجًس خمتدارًا جاصددًا غدري      ( :  ملترب يف منشئ الملهد ان  كدون   1271) مسألة  
 ا ور  ن التورف يف متمللق الملهد  له حذو ما اقدم ا تباره يف النذر واليما.

( : ال  ملتددرب يف متمللددق الملهددد ان  كددون راجحددًا شددر ًا كمددا مددرط       1272) مسددألة  
ا تبدداره يف متمللددق النددذر ل بددل  كصدد  ان ال  كددون مرجوحددًا شددر ًا مددف كونددل راجحددًا     

الغراض الدنيو ة الملقسئية أو مشتمًس  لده مودلحة دنيو دة شخودية مثدل مدا       مسب ا
 مرط يف متمللق اليما.

( : اذا انشددأ الملهددد مطلقددًا أن غددري ُممللِّددق  لدده حتقددق امددٍر وجددب  1273) مسددألة  
الو اء بل  له أن حال ل واذا انشاه ممللقًا  له ج داء حاجتدل مدثًس كمدا لدو جدال ) لد ط        

  ومًا اذا برت مر   ( وجب  ليل الو اء بل اذا ج يت حاجتل.  هد اهلل أن أصوم
ومته خالف املكلف  هده بملد انملقاده لزمتل الكصارة ل و    تق رجبدة أو صديام    

 شهر ن متتابملا أو اطملام ستا مسكينًا.
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 ) أحكام الوجف ( 
وطل ( : الوجف  و ) حتبيا االصل واسبيل املنصملدة ( واذا فط بشدر   1274) مسألة  

الشر ية خرو املدال املوجدوف  دن ملدك الواجدف واصدبح ندا ال  و دب وال  دور  وال          
 ( وما بملد ا.674 باع اال يف موارد مملينة جيوز  يها البيف كما اقدم يف املسألة )

 ( : ال  تحقددق الوجددف مب ددرد النيددة ل بددل البددد مددن انشددائل بلصددظ     1275) مسددألة  
أو بصملل كا طاء الصدراش إىل جديمط املسد د بنيدة      كد ) وجصت  ذا الصراش  له املس د (

وجصل ل ومثلل املمري جدار املس د أو بناء أرض  له طراز مدا ُابنده بدل املسداجد بقودد      
 كونل مس دًا  انل  كون وجصًا بذلك.

ل والقوددد ل جددف: البلددوغ ل والملقددل ل واالختيددار( :  ملتددرب يف الوا 1276) مسددألة  
جددوف لسددصل أو  لددا ل  ددس  وددح وجددف الوددك     و دددم احل ددر  ددن التوددرف يف املو  

 وادنون واملكره وال ا ل والسا   واحمل ور  ليل.
 ( :  ملترب يف الوجف امور: 1277) مسألة  
أ د  دم اوجيتل مبدة ل  لو جدال )دارن وجدف  لده الصقدراء إىل سدنة( بطدل وجصدًا ل          

 و وح حبسًا اذا جود ذلك.
وجدف بملدد نداا (    ودح ل نملدم اذا  هدم       ا د ان  كون من زًا ل  لو جال ) ذا   

منل  ر ًا انل اراد الوصدية بدالوجف وجدب الملمدل بهدا اذا كاندت الوصدية نا دذة  ي ملدل          
 وجصًا بملد و اال.

وجدف أرضدًا    و د ان ال  كون وجصًا  له نصا الواجف ولو يف ضمن ،خر ن ل  لو   
موادل  لده مدن  قدرأ      الن  د ن  يها    وح ل ولو وجف دكانًا ألن اورف منا ملل بملدد 

القددر،ن  لدده جددربه و هدددن اليددل ثوابددل صددحط ل واذا وجددف بسددتانًا  لدده الصقددراء لتوددرف  
منا ملل  ليهم وكان الواجف  قريًا حا الوجف أو أصدبح كدذلك بملدده جداز لدل االنتصداع       

 مبنا ملل ك ريه اال اذا كان من جوده خروو نصسل.
ا اصدة ل  دس  ودح الوجدف إذا       د د جبض الملا املوجو ة إذا كان من االوجداف    

 قب ددها املوجددوف  ليددل أو وكيلددل أو وليطددل ل نملددم  كصدد  جددبض الطبقددة املوجددودة  ددن        
 مدن  وجدد منهدا بملدد      األوىلالطبقا  السحقة ل بل  كص  جدبض املوجدود مدن الطبقدة     
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ذلك ل وإذا وجف  له اوالده الو ار واوالد اوالده وكاندت الملدا يف  دده كصده ذلدك      
 القبض و  حيتج إىل جبض ،خر. يف حتقق

وال  ملترب القبض يف صحة الوجف  له الملناو ن الملامدة ل  لدو جدال ) وجصدت  دذه       
االرض مقددربة للمسددلما ( صددار  وجّصددا وان   اقددبض مددن جبددل املتددول  أو احلدداكم     

 الشر  .
ة  د د ان  كون املوجوف  ينًا خارجية ونا ميكن االنتصداع بهدا مددة مملتددًا بهدا منصملد        

اللة مف بقاء  ينها ل  س  وح وجف الد ن وال وجدف االطملمدة وهو دا ندا ال نصدف  يدل       
اال بااسف  ينل وال وجف الورد للشم مف انل ال  بقه اال مددة جودرية ل وال وجدف ايف     

 اللهو احملرطم.
و د وجود املوجوف  ليل حال الوجف إذا كدان مدن االوجداف ا اصدة ل  دس  ودح         

ملدوم يف حا الوجف ل كما إذا وجف  لده مدن سديولد لدل مدن االوالد ل      الوجف  له امل
ويف صحة الوجف  له احلمل جبل ان  ولد اشكال  س  درتك مرا داة مقت ده االحتيدا      
 يل ل نملم إذا لوحظ احلمل بل اململدوم ابملًا ملن  و موجود بالصملل بان جيملل طبقة ثانيدة  

 لشاركل صح الوجف. أو مساو ًا للموجود يف الطبقة ميث لو وجد
( : ال  ملتددرب جوددد القربددة يف صددحة الوجددف وال سدديما يف الوجددف    1271) مسددألة  

ا ا  كالوجف  له الذر ة ل كما ال  ملتدرب القبدول يف الوجدف جبميدف انوا دل وان كدان       
 ا تباره احو  استحبابًا.

( : جيوز للواجف يف وجدف غدري املسد د ان جيملدل يف ضدمن انشداء        1279) مسألة  
الوجف اولية الوجف ونرارادل لنصسدل مدادام احليداة أو اىل مددة ادددة وكدذلك جيدوز ان         
جيمللها ل ريه ل كما جيوز ان جيملل أمر التولية لنصسل أو لشخص ،خر بدان  كدون املتدول     
كل من  ملينل نصسل أو ذلك الشخص ل ولو جملل التولية لشخص   جيب  ليل القبدول  

ع الوجف أم كان غائبًا ثم بل ل ذلك ل ولو جبل التوليدة  سواء أكان حاضرًا يف نلا ا قا
املا ووجب  ليل الململ مبا جرره الواجف من الشرو  ل ولكدن لدل ان  ملدزل نصسدل  دن      

 التولية بملد ذلك.
( :  ملترب يف متول  الوجف ان اكون لل الكصا دة الدارة شدؤونل ولدو     1211) مسألة  

 وثوجًا بل يف الململ و ق ما  قت يل الوجف.باالستملانة بال ري ل كما  ملترب ان  كون م
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( : إذا   جيملل الواجف متوليًا للوجف و  جيملل حق نوبل لنصسدل   1211) مسألة  
أو ل ريه  الملا املوجو دة ان كاندت وجصدًا  لده أ دراد ممليدنا  لده هدو التمليدك كداوالد           

هدا مدن دون اخدذ    الواجف د مثًس د جاز هلم التودرف  يهدا مبدا  توجدف  ليدل انتصدا هم من        
اجازة أحد  يما إذا كانوا بدال ا  داجلا رشديد ن ل وان    كوندوا كدذلك كدان زمدام        
ذلددك بيددد ولدديطهم الشددر   ل وأمددا التوددرف يف الملددا املوجو ددة مبددا  رجددف اىل موددلحة    

البطددون السحقددة مددن املمري ددا واجاراهددا  لدده الطبقددا        الوجددف ومرا دداة موددلحة   
 اكم الشر   أو املنووا من جبلل.السحقة  االمر  يل بيد احل

وإذا كانددت الملددا املوجو ددة وجصددًا  لدده جهددة  امددة أو خاصددة أو  نددوان كددذلك       
كالبستان املوجوف  لده الصقدراء أو ا دريا   داملتول  لدل يف حدال  ددم نودب الواجدف          
احدًا للتولية و دم جملل حق النوب لنصسل أو ل ريه  و احلاكم الشدر   أو املنودوا   

 من جبلل.
( :  ددتص املسدداجد بانددل ال اوليددة الحددد  ليهددا ل  لدديا لواجددف     1212) مسددألة  

االرض مس دًا ان  نوب متوليًا  ليل ل نملدم ادوز التوليدة ملوجو دا  املسد د مدن بنداء        
 و رش وايف  انارة وارب د واد ئة وهو ا.

( : إذا ةهددر  خيانددة مددن املتددول  للوجددف كملدددم صددر ل منددا ف      1213) مسددألة  
ف يف املوارد املقررة يف الوجصية ضمط اليل احلداكم الشدر   مدن مينملدل  نهدا ل وأن        الوج

 ميكن ذلك  زلل ونوب شخوًا ،خر متوليطا لل.
( : إذا خرا املس د    رو  رصتل  ن الوجصية وال جيوز بيملهدا   1214) مسألة  

مثل البستان والددار  وان املذر املمريه إىل االبد ل واما غري املس د من اال يان املوجو ة 
 تبطل وجصيتها با راا املوجب لزوال الملنوان إذا كانت الوجصيدة جائمدة بدذلك الملندوان     
كوجف البستان مادام كذلك و ندئٍذ  رجف ملكًا للواجف ومندل إىل ورثتدل حدا موادل ل     
 و ذا  سف ما إذا كان امللحوة يف الوجصية كس  من الملا والملندوان د كمدا  دو ال الدب د     

 انل إذا زال الملنوان  ان امكن املمري الملا املوجو ة وا ادة الملنوان من دون حاجدة إىل  
بيف بمل ها د كأن  واا شدخص  لده ا دادة املمري دا  لده أن اكدون لدل منا ملهدا ملددة           
مملينة ولو كانت طو لة نسبيًا د لدزم ذلدك واملدا ل وان اوجدف ا دادة  نوانهدا  لده بيدِف          

لزومًا املينل ل وان املذر ا ادة الملنوان اليها مطلقًا ولكدن   حو األبمل ها ليملمر الباج   
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لزومدًا   األحدو  أمكن إستنماء  رصتها بوجل ،خر  هو املتملا ل وان   ميكن بيملت ل و
لزومدًا أن   األحدو  ان  شرتجمل بثمنهدا ملدك ،خدر و وجدف  لده نهدج وجدف االول ل بدل         

المكان وإال  االجرا اليدل ل وان   كون الوجف اجلد د مملنونًا بملنوان الوجف االول مف ا
 املذر  ذا ا  ًا صرف مثنها  له اجلهة املوجو ة  ليها.

( : ما  وجدف  لده املسداجد واملشدا د وهو مدا مدن ،ال  االندارة         1215) مسألة  
والتكييددف والصددرش وهو ددا ال جيددوز نقلددها إىل اددل ،خددر مددادام ميكددن االنتصدداع بهددا يف   

ا لدو  درض اسدت ناؤه  نهدا بداملرة ميدث ال  رتادب  لده         املكان الذن وجصت  ليل ل وأمد 
للمسد د   ابقائها  يل إال ال دياع والتلدف نقلدت إىل ادل ،خدر ناثدل لدل ل بدان جيملدل مدا          

ملس ٍد ،خدر ومدا للحسدينية يف حسدينية اخدرجمل ل  دان    وجدد املماثدل أو اسدت نه  ندل           
 باملرة جملل يف املواا الملامة.

باجيًا  له حالدل ل وامدا لدو  درض اندل ال  نتصدف إال ببيملدل         ذا إذا امكن االنتصاع بل  
ميث لو بقد  ل داع والدف بيدف وصدرف مثندل يف ذلدك احملدل املوجدوف  ليدل ان كدان يف            

 حاجة اليل وإال  ص  املماثل ثم املواا الملامة مثل ما مرط.
( : ال جيوز صرف منا ف املال املوجدوف  لده ادرميم مسد د مملدا       1216) مسألة  

رميم مس د ،خر ل نملم إذا كان املس د املوجوف  ليل يف غنه  دن الرتمديم إىل أمدد    يف ا
لزومددًا  األحو بمليددد و   تيسددر اميددف  وائددد الوجددف وادخار ددا إىل حددا احتياجددل  دد 

صددر ها  يمددا  ددو االجددرا إىل مقوددود الواجددف مددن اددأما سددائر احتياجددا  املسدد د      
 املوارد. املوجوف  ليل أو ارميم مس د ،خر حسب اختسف

( : إذا احتاجدت االمدسك املوجو دة إىل الدتملمري أو الرتمديم الجدل        1217) مسألة  
بقائها وحوول النماء منها ل  ان    كن هلا ما  ورف  ليها يف ذلك صرف جزء مدن  
منائها وجوبًا مقدمًا  له حق املوجدوف  لديهم ل وإذا احتداو إىل متدام النمداء يف الدتملمري       

لددواله ال  بقدده للطبقددا  السحقددة صددرف النمدداء بتمامددل يف ذلددك وان أو الرتمدديم ميددث 
 أدجمل إىل حرمان الطبقة املوجودة

( : إذا أراد املتول  للوجف بيملدل بدد وجمل وجدود املسدوغ للبيدف         1211) مسألة  
جيز الشراء منل إال بملد التثبدت مدن وجدوده ل وامدا لدو بيملدت الملدا املوجو دة ثدم حدد            

لث شك يف وجود املسوغ للبيف يف حينل جاز البناء  له صدحتل ل  للمشرتن أو لطرف ثا
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نملم إذا انازع املتول  واملوجوف  ليل مدثًس يف وجدود املسدوغ و دمدل  ر ملدوا أمدر م إىل       
 احلاكم الشر    حكم بملدم ثبو  املسوغ وبطسن البيف لزم ارايب ،ثاره.
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 ) أحكام الوصية ( 
 ما:( : الوصية  له جس 1219) مسألة  
أ د الوصية التمليكية و   ان جيملل االنسان شيئًا نا لل من مال أو حق ل دريه بملدد     
 و اال.
ا د الوصية الملهد ة و   ان  ملهد االنسان بتول  شخص بملد و اادل أمدرًا  تمللدق      

بددل أو ب ددريه كد نددل يف مكددان مملددا أو متليددك شدد ء مددن مالددل الحددد أو القيمومددة  لدده    
 ص اره وهو ذلك.

( :  ملترب يف املوص  البلوغ والملقدل والرشدد االختيدار ل  دس اودح       1291ألة ) مس 
وصية ادنون واملكره ل وال وصية السصيل يف اموالل واوح يف غري ا كت هيزه وهدوه ندا   
ال امللق لل مبال ل وكذا ال اوح وصية الوك إال إذا بله  شر سنا  انل اودح وصديتل   

ا اودح وصديتل الرحامدل وأجربائدل ل وأمدا ال ربداء  صد         يف املربا  وا ريا  الملامدة كمد  
نصوذ وصيتل هلم اشكال ل كما  شكل نصوذ وصية الباله سبف سدنا يف الشد ء اليسدري ل    

  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا   يهما.
و ملترب يف املوص  أ  ًا أن ال  كون جاال نصسل متملمدًا  له وجل الملويان ل  داذا   

 نصسل ما جيمللل  رضة للمو  من جدرح أو انداول سدم أو هدو     اوصه بملد ما احد  يف
ذلك   اوح وصيتل يف مالل واوح يف غدريه مدن اهيدز وهدوه ندا ال امللدق لدل باملدال ل         
وكذا اوح  يما إذا  ملل ذلك خطأ أو سهوًا أو  له غري وجل الملويان مثدل اجلهداد يف   

ا  دويف ثدم أوصده ل أو أوصده     سبيل اهلل أو مف ةن السسمة  ااصق موادل بدل ل وكدذا إذ   
بملد ما  ملدل السدبب ثدم  دويف ثدم مدا  ل أو أوصده جبدل أن حيدد  يف نصسدل ذلدك ثدم             

 احد   يها وان كان جبل الوصية بانيًا  له أن حيد  ذلك بملد ا.
ل بدل  كصد  كدل    حة الوصية التلصظ بها أو كتابتها( : ال  ملترب يف ص 1291) مسألة  

صهمددة للمددراد وإن كددان الشددخص جددادرًا  لدده النطددق ل مددا  دددل  ليهددا حتدده االشددارة امل
و كصدد  يف ثبددو  الوصددية وجددود مكتددوا للميددت  مللددم مددن جددرائن ااَلحددوال أنددل اراد   
الململ بدل بملدد موادل ل وأمدا إذا  لدم أندل كتبدل ليوصد   لده طبقدل بملدد ذلدك  دس  لدزم               

 الململ بل.
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 ُامور:( : إذا ةهر  لسنسان  سما  املو  وجب  ليل  1292) مسألة  
)منها( ردط األمانا  إىل أصحابها أو ا سمهم بذلك  له اصويل اقدم يف املسألة  

(929). 
و) منها ( االستيثاق من وصول د ونل إىل أصحابها بملد ناال ل ولدو بالوصدية بهدا     

واالستشددهاد  ليهددا ل  ددذا يف د ونددل الدديت   حيددل اجلددها بملددد أو حددلط و   طالبددل بهددا   
جادرًا  له و ائها وإاّل  ت ب املبدادرة إىل أدائهدا  دورًا وإن   خيدف      الد ان أو    كن

 املو .
و) منها ( الوصية بأداء ما  ليل من احلقوق الشدر ية كدا ما والزكداة واملردا       

إذا كان لل مال و   كن متمكنًا من ادائها  ملًس أو    كن لدل مدال واحتمدل د احتمدااًل       
ل بملض املؤمنا ارب ًا واحسانًا ل وأما إذا كان لل مدال وكدان   مملتدًا بل د أن  ؤدن ما  لي  

 متمكنًا من األداء وجب  ليل ذلك  ورًا من غري اقيد برهور امارا  املو .
و) منها ( : االستيثاق من اداء ما  ليل من الودسة والودوم والكصدارا  وهو دا      

لدل مدال واحتمدل د احتمدااًل      بملد و اال ولو بالوصية بل إذا كان لل مال ل بل إذا    كدن  
مملتدًا بل د أن  ق يها شخص ،خر  نل ارب ًا وجبت  ليل الوصية بل أ  ًا ل ورمبا   د    
االخبار  ن اال واء كما لو كان لل مدن  طمدئن بق دائل ملدا  دا   ندل د كالولدد األكدرب د           

  يكص  حينئٍذ اخباره بصوائتل.
غدريه أو يف ذمتدل أو يف ادل خصد  ال      و) منها ( : ا سم الورثة مبا لل من مال  ندد  

 لددم هلددم بددل إذا  ددد اركددل ا ددييملًا حلقهددم ل وال جيددب  لدده األا نوددب القدديم  لدده    
الو ار إاّل إذا كدان ا مدال ذلدك موجبدًا ل ديا هم أو ضدياع أمدواهلم  إندل جيدب  لده           

 األا واحلالة  ذه جملل القيم  ليهم ل و لزم أن  كون أمينًا.
ج الواجب  له امليت باالسدتطا ة واحلقدوق املاليدة د و د       ( : احل 1293) مسألة  

االموال اليت اشت لت بها ذمتل كالد ون والزكاة واملرا  د  رو من أصدل املدال سدواء     
اوصدده بهددا امليددت أم ال ل نملددم إذا اوصدده باخراجهددا مددن ثلثددة  ددرو مددن الثلددث كمددا     

 سيأا .
د اداء احلدج واخدراو احلقدوق    ( : إذا زاد ش ء من مال امليت د بملد   1294) مسألة  

املالية ان وجب د  ان كان جدد اوصده بداخراو الثلدث أو االجدل مندل  دس بدد مدن الملمدل            
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بوصيتل ل واال كان متام الزائد للورثة وال جيب  لديهم صدرف شد ء مندل  ليدل حتده يف       
ابراء ذمتل نا امللق بها من الواجبا  املتوجصة  له صرف املال كالكصارا  والندذورا   

 ملالية والوسة والويام استي ارًا.ا
( : ال انصذ الوصية ب ري ح ة االسدسم واحلقدوق املاليدة  يمدا  ز دد       1295) مسألة  

 لدده ثلددث الرتكددة ل  مددن اوصدده بنوددف مالددل مددثًس لز ددد أو للوددرف يف االسددتي ار      
للوسة والويام  ندل اوجدف نصوذ دا يف الزائدد  لده الثلدث  لده ام داء الورثدة ل  دان           

وا يف حياة املوص  أو بملد موال ولو مبدة صدحت الوصدية ل واال بطلدت يف املقددار     ام 
 الزائد ل ولو ام ا ا بمل هم دون بملض نصذ  يف حوة اديز خاصة.

( : إذا أوصددده بددداداء ا مدددا والزكددداة وغري مدددا مدددن الدددد ون   1296) مسدددألة  
ر املسددتحبة وباسددتئ ار مددن  ق دد   وائتددل مددن الوددسة والودديام وبالوددرف يف االمددو    

كاطملام املساكا كل ذلك مدن ثلدث مالدل ل وجدب اداء الدد ون اواًل ل  دان بقد  شد ء         
صرف يف اجرة الووم والوسة ل  ان زاد صدرف الزائدد يف املودارف املسدتحبة ل  داذا      
كان ثلثل مبقدار د نل  ق  و  جيز الوار  وصيتل يف الزائد  له الثلث بطلدت الوصدية   

 يف غري الد ن.
( : إذا اوصدده بدداداء د ونددل وباالسددتئ ار للوددوم والوددسة  نددل     1297لة ) مسددأ 

وباالايان باالمور املستحبة و   ذكر اخراو ذلك من ثلث مالل وجدب اداء د وندل مدن    
اصل املال ل  ان بق  منل ش ء صرف الثلدث يف االسدتئ ار للودسة والودوم واالايدان      

 ددان أجدداز الورثددة الوصددية يف املقدددار  بدداالمور املسددتحبة اذا و دده الثلددث بددذلك ل واال  
الزائد وجب الململ بها ل وان   جيز ا الورثة وجب االستئ ار للوسة وللوديام مدن   

 الثلث ل  ان بق  منل ش ء  ورف يف املستحبا .
( : إذا اوصه بوصا ا متملددة وكلها من الواجبدا  الديت ال  درو     1291) مسألة  

ريا   دان زاد   لده الثلدث و  جيدز الورثدة      من االصدل أو كلدها مدن الترب دا  وا د     
مجيملها ورد النقص  له اجلميف بالنسبة ما  اكن جر ندة حاليدة أو مقاليدة  لده اقدد م      

 بمل ها  له البملض  ند التزاحم.
( : إذا اوصدده بدداخراو ثلثددل و   ملددا لددل موددر ًا خاصددًا  مددل      1299) مسددألة  

 ُلَق بذمتل من الواجبا  مقدمًا  لده   الوص  و ق ما اقت يل مولحة امليت ل كاداء ما
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املستحبا  ل بل  لزمل مرا اة ما  و اصدلح لدل مدف ايسدر  مللدل  لده النحدو املتملدارف ل         
وخيتلف ذلك باختسف االموا  ل  رمبا  كون االصلح اداء الملبدادا  االحتياطيدة  ندل    

 ورمبا  كون االصلح  ملل القربا  والودجا .
اخراو ثلثددل ل  ددان نددصط  لدده ارادة ابقدداء  ينددل    ( : إذا اوصدده بدد  1311) مسددألة  

وصرف منا ملل أو وجد  جر نة حالية أو مقالية  له ذلدك املديطن الملمدل مبوجبدل ل واال     
وجب اخراو الثلث  ينًا أو جيمة وصر ل يف موارده من غري اأخري يف ذلدك وان اوجدف   

ل يف االخدراو   له بيف الرتكة ل نملم إذا وجد  جر نة  له  ددم ارادة املوصد  التمل يد   
جاز التأخري  يل مبقدار ما اقت يل القر نة ل مدثًس لدو أوصده بداخراو ثلثدل مدف االلتصدا         
إىل أن االسراع  يل  توجف  له بيف الددار السدكنية لورثتدل املدؤدن إىل اشدردط م د و دو        
ما ال  رضه بل  قينًا د كان ذلك جرنية  له اذنل يف التأخري إىل الزمدان الدذن  دتمكن  يدل      

 الورثة أو وليهطم من حتويل مسكن هلم ولو باالجيار.
جبميددف  ( ليددل السددسم)( : إذا اوصدده مددن ال وار  لددل اال االمددام  1311) مسددألة  

مالل للمسلما واملساكا وابن السبيل   انصذ اال مبقدار الثلث منل كما  و احلال  يمدا  
 ليددل )سددبيل سددهم االمددام إذا اوصدده جبميملددل يف غددري االمددور املددذكورة وسددبيل البدداج   

 من ا ما. (السسم
( : إذا اوصه بوصيٍة متليكية أو  هد ة ثم رجف  نها بطلت ل  لدو   1312) مسألة  

اوصدده لز ددد مددثًس بثلددث مالددل ثددم  دددل  ددن وصدديتل بطلددت الوصددية ل وإذا اوصدده إىل  
 األوىلشخص مملا ليكون جيطمًا  له ص اره ثم اوصه إىل غريه بذلك بطلت الوصدية  

 واوح الثانية.
( :  كص  يف الرجوع  ن الوصية كل مدا  ددل  ليدل ل  لدو اوصده       1313) مسألة  

بداره لز د مثًس ثم با ها بطلت الوصية ل وكذا اذا وكدلط غدريه يف بيملهدا مدف التصاادل إىل      
 وصيتل.

( : إذا اوصه بثلثل لز د ثم اوصه بنوف ثلثل لملمدرو كدان الثلدث     1314) مسألة  
سو ة ل ولو اوصه بملا شخوية لز د ثم اوصه بنوصها لملمرو كاندت الثانيدة   بينهما بال

 مبطلة لسوىل مبقدار النوف.
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( : إذا و ددب بملددض اموالددل يف مددرض مواددل واجب ددل واوصدده        1315) مسددألة  
ببمل ها ايفخر ثم ما  ل  ان و ه الثلث بهما أو ام ا ما الورثدة صدحطا مجيملدًا ل وإاّل    

 الثلث  ان بق  ش ء حسب منل املال املوصه بل.حيسب املال املو وا من 
( : إذا ا رتف يف مرض املدو  بدد ن  ليدل  دان    كدن متطهمدًا يف        1316) مسألة  

ا رتا ل خيرو املقددار اململدرتف بدل مدن اصدل الرتكدة ل ومدف االاهدام خيدرو مدن الثلدث ل            
بددا الورثددة واملقوددود باالاطهددام وجددود امددارا  ُ رددن مملهددا بكذبددل ل كددأن  كددون بينددل و 

مملاداة  رن مملها بانل  ر د بذلك اضرار م ل أو كان لل ابة شدد دة مدف املقدرط لدل  ردن      
 مملها بانل  ر د بذلك نصملل.

( : إذا اوصه لشخص مبال  قبدل املوصده لدل الوصدية ملدك املدال        1317) مسألة  
 بملد مو  املوص  وان كدان جبولدل يف حياادل ل وال  كصد  ندرد  ددم ر  دل للوصدية يف        

 دخول املال يف ملكل بو اة املوص .
( : إذا    ردط املوصه لل الوصية ومدا  يف حيداة املوصد  أو بملدد      1311) مسألة  

موال جامت ورثتل مقامل  اذا جبلوا الوصية ملكوا املال املوصه بل إذا    رجدف املوصد    
  ن وصيتل.

لدل يف حدال الوصدية     ( : ال  ملترب يف الوصية الملهد ة وجود املوصه 1319) مسألة  
أو  ند مو  املوص  ل  لو اوصه با طاء ش ء مدن مالدل اىل مدن سديوجد بملدد موادل د        
كولد ولده د  ان ُوجد ُأ ط  لل واال كان مرياثًا لورثة املوص  ل نملم إذا  هدم مندل ارادة     

 صر ل يف مورد ،خر اذا    وجد املوصه لل صرف يف ذلك املورد و   كن ارثًا.
ة التمليكية  س اوح للمملدوم إىل زمدان مدو  املوصد  ل  لدو اوصده      وأما الوصي

بش ء من مالل ملا حتملل زوجة ابنل بملدد و اادل   اودح ل واودح للحمدل حدا وجدود        
 الوصية  ان ولد حيًا ملك املال بقبول وليل وإال بطلت ورجف إىل ورثة املوص .

ل  امليطن و سدمه ) الوصد  (   ( : إذا  يطن املوص  شخوًا لتنصيذ وصيتل 1311) مسألة  
و ملترب ان  كون  اجًس و طمأن بتنصيذه للوصدية إذا ا دمطنت اداء احلقدوق الواجبدة  دن      

لزومًا ل واملشهور با الصقهاء ) رضد  اهلل  دنهم ( اندل     األحو املوص  بل مطلقًا  له 
ال اوددح الوصددا ة إىل الوددك منصددردًا وان كددان كددذلك إذا اراد منددل التوددرف يف حددال 

لزومدًا   األحو صباه مستقًس ل ولكن  ذا ال خيلو من اشكال ل  لو اوصه اليل كذلك  
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اوا قل مف احلاكم الشر   يف التورف ل واما إذا اراد ان  كون اودر ل بملدد البلدوغ أو    
 مف اذن الول ط  س بأس بذلك.

 األحددو وإذا كددان املوصدد  مسددلمًا ا تددرب ان  كددون الوصدد  مسددلمًا ا  ددًا  لدده    
 .لزومًا
( : جيوز للموصد  ان  وصد  إىل اثدنا أو أكثدر ل ويف حالدة املددد        1311) مسألة  

االوصياء ان نصط املوص   له أنط لكل مدنهم صدسحية التودرف بودورة مسدتقلل  دن       
االخر ن أو  له  دم السماح هلم بالتورف اال ندتمملا اخدذ بنوطدل ل وكدذا إذا كدان      

ليددة أو مقاليددة ل وإال  ددس جيددوز النط مددنهم   ةددا ر كسمددل احددد االمددر ن ولددو لقر نددة حا   
 االستقسل بالتورف وال بدط من اجتما هم.

وإذا اشدداح الوصدديان بشددر  االن ددمام و  جيتمملددا ميددث كددان  ددؤدن ذلددك إىل   
املطيل الململ بالوصية  دان    كدن السدبب  يدل وجدود مدانف شدر   لددجمل كدل واحدد           

ر    لده االجتمداع ل وان املدذر ذلدك     منهما  ن ااباع نرر االخر اجرب ما احلاكم الش
او كان السبب  يل وجود املانف  نل لدجمل كليهما ضمط احلاكم إىل احدد ما شخودًا ،خدر    

 حسب ما  راه من املولحة و نصذ اور هما.
( : ال جيب  له من  ملينل املوص  لتنصيذ وصيتل جبول الوصا ة بدل   1312) مسألة  

لزومًا ا تبار متكندل مدن    األحو بل ل الرد ل بل لل ان  رد ا يف حياة املوص  بشر  ان  
اال واء إىل شخص ،خر ا  ًا ل  لو كان الردط بملدد مدو  املوصد  أو جبدل موادل ولكدن       
   بل ددل حتدده مددا   ددس أثددر لددل واكددون الوصددا ة الزمددة ل وكددذلك إذا بل ددل الددردط و   

ل نملدم إذا كدان    وجوبداً  األحدو   تمكن من اال واء إىل غريه لشدطة ل املرض مثًس  لده  
 الململ بالوصية حرجيًا  له املوصه اليل جاز لل ردط ا.

( : ليا للوص  ان  صوض امر الوصية إىل غدريه مبملنده ان  ملدزل     1313) مسألة  
نصسل  ن الوصا ة وجيمللها لل ل كما ليا لل ان جيملدل وصديًا لتنصيدذ ا بملدد موادل إال إذا      

نملدم لدل ان  وّكدل مدن  ثدق بدل يف القيدام مبدا         كان مأذوندًا مدن جبدل املوصد  يف اال وداء ل      
  تمللق بالوصية نا   كن مقوود املوص  مباشرة الوص  لل بشخول.

( : إذا اوصدده إىل اثددنا نددتمملا ومددا  احددد ما أو طددرأ  ليددل     1314) مسددألة  
جنون أو غريه نا  وجدب إراصداع وصدا تل أجدام احلداكم الشدر   شخودًا ،خدر مكاندل ل          
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نوددب احلداكم اثددنا و كصدد  نودب شددخص واحددد ا  دًا إذا كددان كا يددًا     واذا ماادا مملدداً 
 بالقيام بشؤون الوصية.

( : إذا   ز الوص   ن اجناز الوصية د لكدرب السدنط وهدوه د حتده        1315) مسألة  
 يف ذلك.  له سبيل التوكيل او االستي ار ضمط اليل احلاكم الشر   من  سا ده 

اء إىل  دة اشخا   له الرتايب ل كأن  قدول  ( : ال بأس باال و 1316) مسألة  
) ز د وصدي   دأن مدا   ملمدرو وصدي  ( ل  وصدا ة  مدرو اتوجدف  ندئدٍذ  لده مدو             

 ز د.
( : الوص  امدا ل  دس   دمن مدا تلف يف  دده اال مدف التملددن او         1317) مسألة  

لدد  التصر   ل مثس: إذا اوصه امليدت بودرف ثلثدل  لده  قدراء بلدده  نقلدل الوصد  إىل ب        
 ،خر والف املال يف الطر ق ضمنل لتصر طل مبخالصة الوصية.

( : اثبت د وجمل مد   الوصية لل مبال بشدهادة مسدلما  ددلا ل     1311) مسألة  
وبشهادة مسلم  ادل مف ميا املد   ل وبشهادة مسلم  دادل مدف مسدلمتا  دادلتا ل     

لمة  ادلدة ونودصها   وبشهادة اربف مسلما   ادال  ل و ثبت ربف الوصية بشدهادة مسد  
بشهادة مسلمتا  ادلتا وثسثدة اربا هدا بشدهادة ثدس  مسدلما   دادال  كمدا اثبدت         
الد وجمل االنصة الذكر بشهادة رجلا ذميا  دلا يف د نهما  ند ال رورة و دم ايسطدر  

  دول املسلما.
واما د وجمل القيمومدة  لده الود ار مدن جبدل ابديهم او جدد م او الوصدا ة  لده           

ل امليت  س اثبت اال بشهادة  دلا من الرجال وال اقبدل  يهدا شدهادة النسداء     صرف ما
 منصردا  وال من ما  إىل الرجال.
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 ) أحكام الكصارا  ( 
( : الكصددارا   لدده  سددة أجسددام:  انهددا امددا ان اكددون مملينددة أو   1319) مسددألة  

اجلمدف ل و يمدا  لد      مرابة أو خمرية أو ما اجتمف  يها الرتايب والتخيري أو اكدون كصدارة  
 امثلة لل ميف:

أ د كصارة القتل خطًأ مرابة و    تق رجبة  دان   دز صدام شدهر ن متتدابملا  دان         
  ز اطملم ستا مسكينًا ل وا  ًا كصارة من ا طر يف ج داء شدهر رم دان بملدد الدزوال      

 مرابة و   اطملام  شرة مساكا  ان   ز صام ثسثة ا ام.
ر يف  دوم مدن شدهر رم دان أو خدالف الملهدد خمدرية ل        ا د كصارة من املمد اال طا  

 و    تق رجبة أو صيام شهر ن متتابملا أو اطملام ستا مسكينًا.
و د كصارة حنث اليما والنذر اجتمف  يها التخديري والرتايدب و د   تدق رجبدة أو        

 اطملام  شرة مساكا أو كسواهم  ان   ز صام ثسثة ا ام متواليا .
من  مدًا وةلمًا كصدارة مجدف و د   تدق رجبدة وصديام شدهر ن        د د كصارة جتل املؤ  

 متتابملا واطملام ستا مسكينًا.
أو مدن   (صله اهلل  ليدل و،لدل  ) د د كصارة من حلف بالرباءة من اهلل أو من رسولل   

 ثم حنث كصارة مملينة و   اطملام  شرة مساكا. ( ليهم السسم)د نل أو من االئمة 
ك مجا ة يف القتل الملمدن وجبت الكصدارة  لده كدل    ( : إذا اشرت 1321) مسألة  

 واحد منهم ل وكذلك يف جتل ا طأ.
( : إذا ثبت  له مسلم حدط  وجب القتل كالزان  احملون والسئد    1321) مسألة 

 قتلل غري االمام أو املأذون من جبلل وجبت الكصارة  له القاال ل نملم ال كصدارة يف جتدل   
 املراد إذا    تب.

وجوبددًا ان  األحو ( : لددو نددذر صددوم  ددوم أو أ ددام  مل ددز  نددل  دد   1322لة ) مسددأ 
غرامًا اقر بًا ( من الطملام  له مسكا ل أو  د ف لل مدد ن   751 تودق لكل  وم مبدط ) 

 كيلو غرامًا اقر بًا ( من الطملام ليووم  نل. 1|5) 
طملدام يف  ( : المل ز  ن الملتق املوجب لسنتقال إىل الويام ثدم اال  1323) مسألة  

الكصارة املرابة متحقق يف  ذا الزمان لملددم الرجبدة اململوكدة ل وامدا المل دز  دن الوديام        
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املوجب لتملا الطملام  يتحقق بالت رر بل أو بكونل شاجًا مشقة ال  تحمدل  دادة ل وامدا    
المل ز  دن االطملدام واالكسداء يف كصدارة الديما وهو دا املوجدب لسنتقدال إىل الوديام          

ايسر حتويلهما ولدو لملددم ادو ر مثنهمدا أو احتياجدل إليدل يف نصقدة نصِسدِل أو          يتحقق بملدم 
 واجك النصقة  ليل.

( : املدددار يف الكصددارة املرابددة  لدده حددال االداء ل  لددو كددان جددادرًا   1324) مسددألة  
 لدده الوددوم ثددم   ددز أطملددم وال  سددتقر الوددوم يف ذمتددل ل و كصدد  يف حتقددق المل ددز      

ل  يهدا المل دز الملدريف يف وجدت الدتكصري  لدو كدان   دزه ملددة          املوجب لسنتقدال إىل البدد  
جورية كاسبوع مثًس لزمدل االنتردار ل ولدو صددق المل دز  ر دًا  دأاه بالبددل ثدم طدرأ            
القدرة اجتزأ بل ل بل  كص  الشروع  يل ل  اذا   ز  ن الووم  ددخل يف االطملدام ثدم    

 متّكن منل اجتزأ بامتام االطملام.
ب التتدابف يف صدوم الشددهر ن مدن الكصدارة املخدرية واملرابددة      ( : جيد  1325) مسدألة   

وكصارة اجلمف ل كما جيدب التتدابف بدا صديام اال دام الثسثدة يف كصدارة الديما والندذر ل          
واملقوود بالتتابف  دم  ّلل اال طار وال صوم ،خر غري الكصارة با ا امهدا ل  دس جيدوز    

لدل بتخلدل المليدد أو  لدل  دوم جيدب  يدل        الشروع يف الووم يف زمان  مللدم اندل ال  سدلم    
صوم ،خر اال إذا كان ذلك الووم مطلقًا  نطبق  لده صدوم الكصدارة كمدا لدو ندذر جبدل        
امللق الكصارة بان  ووم اليوم االول من شدهر رجدب  دان صدومل ال   دره بالتتدابف بدل        

د  اندل    حيسب من الكصارة ا  ًا مف جود ا ل  سف ما إذا نذر ان  وومل شدكرًا د مدثسً   
   رط بالتتابف.

( : امندا   در اال طدار يف االثنداء بالتتدابف  يمدا إذا وجدف  لده وجدل           1326) مسألة  
االختيار ل  لو وجف لملذر كداملرض وطدرطو احلديض والنصداس د ال بتسدبيب مندل د والسدصر          
االضددطرارن دون االختيددارن ونسدديان النيددة إىل  ددوا  وجتهددا   جيددب االسددتيناف بملددد 

 ذر بل  ب   له ما م ه.زوال المل
( :  كص  يف اتابف الشهر ن من الكصدارة صديام شدهر و دوم واحدد       1327) مسألة         

متتابملًا ل وجيوز لل التصر ق بملد ذلك النط  ارض  ملدده  دذرًا  ر دًا وان    بلده درجدة      
 لزومًا اركل. األحو ال رورة ل واما التصر ق إختيارًا ال لملذر اصًس  
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( : من وجدب  ليدل صديام شدهر ن جيدوز لدل الشدروع  يدل يف اثنداء           1321 ) مسألة 
وجوبًا حينئٍذ ان  ووم سدتا  ومدًا وان كدان الشدهر الدذن شدرع        األحو الشهر ولكن 

 يدل مددف االيددل ناجوددا أو خمددتلصا ل وأمددا لددو شددرع  يددل مددن أول الشددهر  ي ز ددل شددهران  
  سليان وان كانا ناجوا.

ري يف االطملام الواجب يف الكصارا  با اسليم الطملام إىل ( :  تخ 1329) مسألة  
املسدداكا واشددبا هم ل وال  تقدددر االشددباع مبقدددار مملددا بددل املدددار  يددل  ددرض الطملددام   
اجلا ز  ليهم مبقدار  كص  الشدبا هم مدرة واحددة جدل أو كثدر ل وامدا نو دل  ي دب ان         

ه وان كان بس ادام و و مدا   كون نا  تملارف الت ذن بل ل الب الناس من املطبو  وغري
جر  الملادة باكلل مف ا بز وهوه ل واال  ل ان  كون مف االدام وكل ما كدان اجدود   

 كان ا  ل.
غرامدًا اقر بدًا (    751واما يف التسليم  اجل ما جيزن اسدليم كدل واحدد مدنهم مدد )      

طلددق كيلددو غددرام اقر بددًا ( و كصدد   يددل م  1|5اسددتحبابًا مدددان )  األحددو واال  ددل بددل 
لزومدًا   األحدو  الطملام كالتمر واالرز والزبيب واملاش والذرة واحلنطدة وغري دا ل نملدم    

 يف كصارة اليما والنذر االجتوار  له اسليم احلنطة أو دجيقها.
( : التسليم إىل املسكا متليك لل واربأ ذمدة املكصدر مب درد ذلدك ل      1331) مسألة  

 ل  ليل أو  له غريه.وال اتوجف  له اكلل الطملام  ي وز لل بيمل
( :  تساوجمل الو ري والكبري يف االطملدام إذا كدان بنحدو التسدليم ل      1331) مسألة  

 يملطدده الودد ري مددد كمددا  ملطدده الكددبري وان كددان الددسزم يف الودد ري التسددليم إىل وليطددل    
الشر   ل واما إذا كان االطملام بنحدو االشدباع  دالسزم احتسداا االثدنا مدن الود ار        

وجوبدًا ل وال  ملتدرب    األحو انوا منصرد ن بل وان اجتمملوا مف الكبار  له بواحد إذا ك
  يل اذن من لل الوال ة واحل انة إذا    كن منا يًا حلقل.

( : جيوز التبمليض يف التسليم واالشباع  يشبف البملض و سدلم إىل   1332) مسألة  
ة أو  دد ف اليدل امددادًا    الباج  ل وال جيوز التكرار مطلقًا بان  شبف واحددًا مدرا  متملددد   

متملددة من كصارة واحدة وجيوز مدن  ددة كصدارا  ل كمدا لدو ا طدر متدام شدهر رم دان          
 ي وز لل اشباع ستا مسكينًا مملينا يف ثسثدا  ومدًا أو اسدليم ثسثدا مددًا مدن الطملدام        

 لكل واحد منهم.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 366

وجدب   ( : اذا املذر اكمدال الملددد الواجدب يف االطملدام يف البلدد      1333) مسألة  
النقل إىل غريه ل وان املذر لزم االنترار وال  كصد  التكدرار  لده الملددد املوجدود  لده       

 وجوبًا. األحو 
( : الكسدوة لكدل مسدكا ثدوا وجوبدًا ل وثوبدان اسدتحبابًا ل وال         1334) مسألة 

 لزومًا. األحو  كتصه  يها بكسوة الو ري جدًا كابن شهر ن  له 
يمة يف الكصارة ال يف االطملام وال يف الكسوة بل ال ( : ال ازن الق 1335) مسألة  

بد يف االطملام من بذل الطملام اشبا ًا أو متليكدًا ل كمدا اندل ال بدد يف الكسدوة مدن بدذهلا        
 متليكًا.
ل  دس جيدوز ان   كصارة املخدرية الدتكصري جبدنا واحدد    ( : جيب يف ال 1336) مسألة  

نًا يف كصددارة اال طددار يف شددهر    كصددر جبنسددا كددأن  وددوم شددهرًا و طملددم ثسثددا مسددكي     
 رم ان.

( : املراد باملسكا الذن  و مورف الكصارة  و الصقدري املسدتحق    1337) مسألة  
لزومدًا ل ولكدن جيدوز د ملهدا إىل      األحو للزكاة ل و شرت   يل االسسم بل االميان  له 

وز د ملهدا إىل  ال ملصاء من غري أ ل الوال ة د  دا الُنوطاا د إذا   جيد املدؤمن ل وال جيد    
واجب النصقة كالوالد ن واالوالد والزوجة الدائمة ل وجيوز د ملهدا إىل سدائر االجدارا    

 بل لمللل أ  ل.
( : مدن   دز  دن بملدض ا ودال الدثس  يف كصدارة اجلمدف ااده           1331) مسألة  

لزومدًا ل وان   دز  دن اجلميدف لزمدل االسدت صار        األحو بالبقية و ليل االست صار  له 
  ق .

وجوبدًا   األحو ( : اذا   ز  ن االطملام يف كصارة القتدل خطدًأ  د    1339مسألة )  
ان  وددوم مثانيددة  شددر  ومددًا و  ددم اليددل االسددت صار ل  ددان   ددز  ددن الوددوم اجددزأه       

 االست صار وحده.
( : إذا   ز  ن ا وال الثس  يف الكصدارة املخدرية ال طدار شدهر      1341) مسألة  

 طيق ل ومف التملذر  تملا  ليدل االسدت صار ل ولكدن إذا     رم ان  مدًا  ملليل التودق مبا
 وجوبًا. األحو متكن بملد ذلك لزمل التكصري  له 
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وإذا   ز  ن ا وال الثس  يف الكصارة املخرية حلنث الملهد  ليوم مثانيدة  شدر   
  ومًا ل  ان   ز لزمل االست صار.

ال طدار يف ج داء شدهر    ( : إذا   ز  ن صيام ثسثة ا ام يف كصدارة ا  1341) مسألة  
رم ان بملدد الدزوال ل ويف كصدارة الديما والندذر  ملليدل االسدت صار ل و كدذا احلدال لدو           

   ز  ن اطملام  شرة مساكا يف كصارة الرباءة.
( : جيددوز التددأخري يف اداء الكصددارة املاليددة وغري ددا مبقدددار ال  ملدددط     1342) مسددألة  

 ت املبادرة إىل االداء احو  استحبابًا.اوانيًا واسااًا يف اداء الواجب ل وان كان
( : جيوز التوكيل يف اداء الكصدارا  املاليدة وال جيدزت التدربع  يهدا       1343) مسألة  
لزومدًا أن ال جيددزن اداؤ ددا  دن شددخص مددن دون طلبدل ذلددك ل كمددا ال     األحددو  لده  

م جيدوز  جيزن التربع  نل من الكصارة البدنية أن الويام وان كان  اجزًا  دن اداءه ل نملد  
 التربع  ن امليت يف الكصارا  املالية والبدنية مطلقًا.
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 ) أحكام اإلر  ( 
( : األرحام يف اإلر  ثدس  طبقدا ل  دس  در  أحدد األجربداء يف        1344) مسألة  

طبقة إال إذا    وجد للميت أجرباء من الطبقدة السدابقة  ليهدال وارايدب الطبقدا  كمدا       
  ل :

بوان واألوالد مهما نزلدوال  الولدد وولدد الولدد كس مدا مدن       (: األاألوىل)الطبقة  
ل غددري أن الولددد مينددف احلصيددد والسددب   ددن اإلر   نددد اجتما همددا مددف    األوىلالطبقددة 

 الولد.
)الطبقددة الثانيددة(: األجددداد واجلدددا  مهمددا اوددا دوال واألخددوة واألخددوا  أو    

مدنهم األبملدد  دن املدريا ل     أوالد ما  ند  قد مال وإذا املدد أوالد األ  منف األجدرا  
 ددإبن األ  مقدددم يف املددريا   لدده حصيددد األ ل و كددذا كمددا أن اجلددد  تقدددم  لدده أبدد   

 اجلد.
)الطبقدة الثالثددة(: األ مددام واألخددوال والملمددا  وا دداال ل وإذا    وجددد أحددد   

منهم جام أبناؤ م مقامهم ولوحظ  يهم األجرا  األجرال  س  در  االبنداء مدف وجدود     
ا ال أو الملمة أو ا الة إال يف حالة واحددةل و د  أن  كدون للميدت  دم الا       الملم أو

أن  شرتك مف أب  امليت يف األا  ق ل ولل ابن  م مدن األبدو ن أن  شدارك أبدا امليدت      
يف الوالد ن مملًال  إن ابدن الملدم د يف  دذه احلالدة د  قددم  لده الملدم بشدر  ان ال  كدون            

مة وال خال وال خالةل ولو املدد الملدم لدألا أو ابدن    مملهما  م لسبو ن وال لسم وال  
الملدم لسبدو ن أو كدان مملهمدا زوو أو زوجدة  صد  جر دان احلكدم املدذكور اشدكال  دس            

  رتك مقت ه االحتيا  يف ذلك.
وإذا    وجد للميت أجرباء من  ذه الطبقا  ورثتل  مومة أبيدل وامدل و مااهمدا     

 قد مل وإذا    وجد للميدت أجربداء مدن  دذا     وأخواهلما وخاالاهما وابناء  ؤالء مف 
القبيل ورثتل  مومة جده وجدال واخواهلما و مااهما وخاالاهمال وبملدد م أوالد دم   

 مهما اسلسلوا بشر  صدق القرابة للميت  ر ًا واألجرا منهم  قدم  له األبملد.
و ناك بإزاء  ذه الطبقدا  الدزوو والزوجدةل  إنهمدا  رثدان بودورة مسدتقلة  دن          

 ذا الرتايب  له اصويل  أا . 
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 ( األوىل) إر  الطبقة  
إاّل ابنداؤه ورثدوا    األوىل( : إذا    كن للميدت جر دب مدن الطبقدة      1345) مسألة  

املال كللل  إن كان لدل ولدد واحدد د ذكدرًا كدان أو انثده د كدان كدل املدال لدلل وإذا املددد              
ل بينهم بالسو ةل وإذا مدا   دن أوالد   أوالده وكانوا مجيملًا ذكورًا أو اناثًا اقامسوا املا

ذكور وانا  كان للولدد ضدملف البندتل  مدن مدا   دن ولدد وبندت واحددة جسدم مالدل            
 ثسثة أسهم وا ط  للولد سهمانل وللبنت سهم واحد.

غدري أحدد ابو دل     األوىل( : إذا    كدن للميدت جر دب مدن الطبقدة       1346) مسألة  
مملًا  أخذ األا ثلث  املدال واأخدذ االم الثلدث     ق  أخذ املال كللل ومف وجود األبو ن 

مف  دم احلاجبل ومف وجود احلاجب من األجربداء  دنقص سدهم االم مدن الثلدث إىل      
السدس و ملطه الباج  لألال واملقوود باحلاجب ان  كدون للميدت اخدوة أو أخدوا      

ن االم  دن  اتو ر  يهم الشرو  ايفايةل  انهم  ندئٍذ وإن    رثدوا شديئًا إاّل أنهدم حي بدو    
 الثلث  ينخصض سهمها من الثلث إىل السدسل والشرو    :

 د وجود األا حا مو  الولد. 1 
 د أن ال  قلوا  ن اخو نل أو اربف اخوا ل أو أ  واختا. 2 
 د أن  كونوا اخوة امليت ألبيل وامل أو لألا خاصة. 3 
 د أن  كونوا مولود ن  ملًسل  س  كص  احلمل. 4 
 وا مسلما.د أن  كون 5 

 د أن  كونوا احرارًا. 6
 ( : لو اجتمف األبوان مف األوالد  لذلك صور: 1347) مسألة  
)منها( أن جيتمدف األبدوان مدف بندت واحددة وال اكدون للميدت اخدوة اتدو ر  ديهم            

الشرو  املتقدمة للح ب  يقسم املال  سة أسدهمل  لكدل مدن األبدو ن سدهم واحدد       
 وللبنت ثسثة أسهم.

( أن جيتمف األبوان مف بنت واحددة وللميدت اخدوة اتمدف  ديهم الشدرو        و)منها 
( إىل ان حكمهددا حكددم وان اهلل  لدديهماملتقدمددة للح ددب  ددذ ب بملددض الصقهدداء )رضدد

الوددورة السددابقة  يقسددم املددال  سددة أسددهم ا  ددًا وال أثددر لوجددود االخددوةل ولكددن       
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واملطه ثسثة اسدهم كاملدة    املشهور جالوا ان االخوة حي بون االم  يقسم املال اسداسًال
منها للبنت كما املطه ا  ًا ثسثة أرباع سدس ،خرل وانخصض حوة االم إىل السددس  
 تكددون حوددة األا السدددس وربددف السدددسل  بالنتي ددة  قسددم املددال أربملددة و شددر ن    
حوة: املطه أربملة منها لسم و سة منها لألال والباج  د و و  ا  شدرة حودة د     

لو  ن اشكال  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا   يما بل التصداو   للبنتل واملسألة ال  
 با ا ما والسدس من حوة االم.

و)منها( أن جيتمف األبوان مف ابن واحدل  يقسم املال إىل ستة أسهمل  ملطه كدل   
من األبو ن منها سهمًال و ملطه الولد سدهامًا أربملدةل وكدذلك احلدال إذا املددد األوالد      

ل  إن لكل من األا واالم السدس واملطه السدهام األربملدة لدألوالد    مف وجود األبو ن
 تقامسونهددا بيددنهم بالسددو ة إن كددانوا مجيملددًا ذكددورًا أو اناثددًا وإاّل جسددمت بيددنهم للددذكر  

 ضملف ما لسنثه.
 ( : إذا اجتمف احد األبو ن مف األوالد  لل صور ا  ًا: 1341) مسألة  
 ( 525ت واحدةل  يملطه ربف املال ) )منها(: أن جيتمف أحد األبو ن مف بن 

 لألا أو االمل و ملطه الباج  كلل للبنت.
و)منها(: أن جيتمف أحد األبو ن مدف ابدن واحدد أو  ددطة ابنداء للميدتل ويف  دذه         

احلالددة  ملطدده أحددد األبددو ن سدددس املددال والبدداج  لسبددنل ومددف التملدددد  قسددم بيددنهم       
 بالسو ة.

بندا  للميدتل  يأخدذ األا أو االم  دا      و)منها(: أن جيتمف أحد األبو ن مدف  
 املال و كون الباج  للبنا   قسم بينهن بالسو ة.

و)منها(: أن جيتمف أحد األبو ن مف ابن وبندت مملدًال  يملطده سددس املدال لدألا        
 أو االم و قسم الباج  با أوالده للذكر ضملف حوة االنثه.

واسدددطة كدددان االر  ( : إذا    كدددن للميدددت ابدددن أو بنددت بدددس   1349) مسددألة   
ألوالد ما  ري  ولد االبن حوة أبيل وإن كان انثهل و ر  ولد البنت حودة امدل وإن   
كان ذكرًال  لو مدا  شدخص  دن بندت ابدن وابدن بندت اخدذ  البندت سدهما واخدذ            
األبن سهمًا واحدًال واذا املدد أوالد االبن أو اوالد البنت  ان كانوا مجيملدًا ذكدورًا أو   

 وة ابيهم أو امهم بالسو ة واال جسمت بينهم للذكر ضملف ما لسنثه.اناثًا اقامسوا ح
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 ) إر  الطبقة الثانية (
( : سبق أن االخوة واالخوا  مدن الطبقدة الثانيدةل وإرثهدم  كدون       1351) مسألة  

  له اهاء:
د أن  كدون وار  امليدت اخدًا واحددًال أو اختدًا واحددة:  لدأل  أو االخدت د يف              1 

ال كلدل سدواء أكدان مدن طدرف األا أم مدن طدرف االم أم مدن الطدر ا           ذه احلالة د امل 
 مملًا.

د أن  رثل اخوة أو اخوا  أو اخوة واخوا  وكلهم ألبيل واملل أو كلدهم ألبيدل     2 
 قدد ل  يقسددم املددال بيددنهم بالسددو ة إن كددانوا مجيملددًا ذكددورًا أو اناثددًال وإاّل جسطددم للددذكر   

 ان.ضملف ما لسنثهل  لسخت سهم ولس  سهم
د أن  رثل اخوة أو اخوا  أو اخوة واخوا  وكلدهم المدلل  يقسدم املدال بيدنهم        3 

 بالسو ة.
د أن جيتمف األ  لألبدو ن مدف األ  لدألا دون أ  لدسمل  دري  املدال كلدل األ           4 

لألبددو نل وال  ددر  األ  لددألا شدديئًال ومددف املدددد االخددوة لألبددو ن د يف  ددذه احلالددة د       
ل و كددذا احلكددم  نددد اجتمدداع االخددت لسبددو ن مددف االخددت   تقددامسون املددال بالسددو ة

لسا دون اخت لسمل ومدف اخدتسف الورثدة يف الدذكورة واالنوثدة  قسدم املدال للدذكر         
 ضملف ما لسنثه.

د أن جيتمف االخوة أو االخوا  لألبو ن د أو االخوة أو االخدوا  لدألا إذا        5 
ت واحددة لدسمل  يملطده لدأل  أو      كن اخوة أو اخوا  لألبو ن د مدف أ  واحدد أو اخد    

األخددوة أو االخددوا   ( 527االخددت لددسم سدددس املددالل و قسددم البدداج   لدده سددائر ) 
 بالسو ة اال إذا اختلصوا يف الذكورة واالنوثة  يملطه للذكر ضملف ما لسنثه.

د أن جيتمف االخوة أو االخوا  لألبو ن د أو االخوة أو االخوا  لدألا إذا       6 
اخوا  لألبو ن د مف اخوة أو أخوا  أو اخدوة واخدوا  لدسمل  ينقسدم      اكن اخوة أو 

املددريا  ثسثددة اسددهم  ملطدده سددهم منهددا لسخددوة مددن االمل  تقامسونددل بالسددو ة ذكددورًا    
 واناثًا والسهمان ايفخران للباجا للذكر ضملف ما لسنثه.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 372

د أن جيتمف االخوة مدن األبدو ن مدف اخدوة لدألا وأ  واحدد أو اخدت واحددة           7 
لسمل  يحرم االخوة لألا من املريا  و ملطه لأل  أو االخدت مدن االم سددس املدالل     
و قسم الباج  د كلدل د  لده اخوادل مدن األبدو ن بالسدو ةل و كدذا احلكدم  ندد اجتمداع             
االخوا  من االبو ن مف االخوا  من االا مف ا  واحد أو اخت واحدة لدسمل ولدو   

 كر ضملف ما لسنثه.اختلصوا يف الذكورة واالنوثة  ملطه للذ
د أن جيتمف للميت اخوة أو اخوا  أو اخدوة واخدوا  مدن األبدو ن مملدًا ومدن         1 

االا خاصددة واخددوة أو اخددوا  أو اخددوة واخددوا  لددسم  قدد ل  ددس  ددر  االخددوة         
واالخوا  لألا د كما يف الوورة السابقة د و ملطده لسخدوة واالخدوا  مدن االم ثلدث        

ًا واناثًال والثلثان ايفخران ملن كدان مدن األبدو ن  قسدم     املالل  قسم بينهم بالسو ة ذكور
بينهم بالسو ة ان كانوا مجيملًا ذكورًا أو مجيملًا ذكورًا أو اناثدًا واالجسطدم للدذكر ضدملف     

 ما لألنثه.
( : إذا ما  الزوو  ن زوجة واخوةل ورثتل الزوجة د ربدف الرتكدة     1351) مسألة  

ادل و قدًا ملدا  ر دت يف املسدائل السدابقةل وإذا       او مثنهدا  لده اصوديل  دأا  د وورثتدل اخو       
ماات الزوجة  ن اخوة وزوو كان للزوو نوف املدال والبداج  لسخدوة طبقدًا ملدا سدبق       
غري انل يف بملض صور وراثة االخوا  اكون السهام املصروضة اكثر مدن الصر  دة  دريد    

اذا ماادت   النقص  له االخوا  من االبو ن أو من االا دون االخوا  من االم مدثسً 
املرأة  ن زوو واخدتا مدن االبدو ن أو مدن االا واخدتا مدن االم  دان سدهم املتقدرا          
باالم الثلث وسدهم االخدتا مدن االبدو ن أو االا الثلثدان وذلدك متدام الصر  دة و ز دد          
 ليها سهم الزوو  ريد النقص  له االختا مدن االبدو ن أو االال  داذا كاندت الرتكدة      

تا مددن االم در مددان منهددا كمددا لددو    وجددد زوو الخددتهم   سددتة درا ددم  ملطدده لسخدد 
املتو اةل و ملطه للزوو ثسثة درا م    نوف الرتكة و بقه در م واحد لسخدتا مدن   
األا أو األبو نل و ذا مملنه أن االخوا  لألا أو األبدو ن  درد الدنقص  لديهن دون     

 االخوا  من االم.
جامددت ذر ددتهم مقددامهم يف اخددذ    ( : إذا    كددن للميددت اخددوة    1352) مسددألة  

حووددهمل  لددو خّلددف امليددت اوالد ا  الم واوالد ا  لسبددو ن أو لددسا كددان الوالد    
اال  لدددسم السددددس وان كثدددروال والوالد اال  لسبدددو ن أو لدددسا البددداج  وان جّلدددوال  
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واقسددم حوددة اوالد االخددوة أو االخددوا  مددن االم بيددنهم بالتسدداون وان اختلصددوا يف     
نوثددةل امددا حوددة اوالد االخددوة أو االخددوا  مددن االبددو ن أو االا  هددل   الددذكورة واال

اقسددم بيددنهم بالتسدداون ا  ددًا أو  ملطدده للددذكر ضددملف حوددة االنثدده؟  يددل اشددكال          
 لزومًا  و الرجوع إىل الولح. األحو و

( : ان األجددداد واجلدددا   ددم مددن الطبقددة الثانيددة د كمددا سددبق د        1353) مسددألة  
دة االبملدد مدف وجدود االجدرال وألر  االجدداد واجلددا        ولكن ال  در  اجلددط أو اجلد   

 صور:
 ( أن  نحور الوار  يف جدًّ أو جدة ألبيل أو المل  املال كلل لل د أو اجلدة.1)
 ( أن  رثل جده وجدال ألبيلل  لل د الثلثان ولل دة الثلث.2)
 ( أن  رثل جده وجدال ألملل  يقسم بينهم املال مجيملًا بالسو ة.3)
رثل أحد جد ل ألبيل مف أحد جد ل الملل  لل د أو اجلدة من االم الثلدث  ( أن  4)

 والباج  لل د أو اجلدة من األا.
( أن  رثل جداه ألبيل د اجلد واجلدة د وجدداه المدلل  يملطده لل دد ن مدن األا        5) 

ثلثددانل لل ددد منددل ضددملف مددا لل دددةل و ملطدده لل ددد ن مددن االم ثلددث  قسددم بينهمددا       
 بالسو ة.

( : إذا مددا  الرجددل ولددل زوجددة وجدددان د اجلددد واجلدددة د ألبيددل        1354) مسددألة  
وجدان الملل  ملطه جلد ل مدن االم ثلدث نمدوع الرتكدة  قسدم بدا اجلدد واجلددة  لده          
السواء وار  الزوجة نويبها د  له اصويل سيأا  د و ملطه البداج  جلدده وجدادل ألبيدل       

 للذكر منهما ضملف حظ االنثه.
ماات املرأة  ن زوو وجد وجدة اخذ الزوو نودف املدال    ( : إذا 1355) مسألة  

 والباج  لل د واجلدة و قًا للتصويس  السابقة.
( : إذا اجتمف األ  أو االخدت أو األخدوة أو األخدوا  مدف اجلدد       1356) مسألة  

 أو اجلدة أو األجداد واجلدا   صيل صور:
مجيملًا مدن جبدل االم    (: أن  كون كل من اجلد أو اجلدة واأل  أو االختاألوىل) 

  ص   ذه الوورة  قسم املال بينهم بالسو ة وإن اختلصوا يف الذكورة واالنوثة.
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)الثانية(: أن  كونوا مجيملًا من جبل األال  صد   دذه الودورة  قسدم املدال بيدنهم        
بالتصاضددل للدددذكر ضدددملف حوددة االنثددده مدددف االخددتسف يف الدددذكورة واالنوثدددةل وإاّل    

  بالسو ة.
: أن  كون اجلد أو اجلدة لألا واأل  أو االخت لألبدو نل وحكدم  دذه    )الثالثة( 

الوورة حكم الوورة الثانيةل وجد اقددم أنطدل إذا كدان للميدت أ  أو اخدت لدألا  قد         
  س إر  لل إذا كان مملل أ  أو أخت لألبو ن.

)الرابملة(: أن  كون األجداد أو اجلدا  متصرجا  كان بمل دهم لدألا وبمل دهم     
ء أكددانوا مجيملددًا ذكددورًا أم اناثددًا أم خمددتلصا يف الددذكورة واألنوثددةل وكانددت   لألمددم سددوا

االخوة أو األخوا  ا  ًا كذلك أن كدان بمل دهم لدسم وبمل دهم لدألا كدانوا مجيملدًا        
ذكورًا أو اناثًا أو خمدتلصا  يهمدال  صد   دذه الودورة  قسدم املدال  لده الشدكل التدال :           

واألجدداد أو اجلددا  مجيملدًا الثلدث  قسدمونل       للمتقرا باالم من األخوة أو األخوا 
بينهم بالسو ة ولو مف االختسف يف الذكورة واالنوثةل وللمتقرا بداألا مدنهم كدذلك    
الثلثان الباجيان  قتسمونهما بينهم بالتصاضل للذكر ضملف حودة االنثده مدف االخدتسف     

 يف الذكورة واالنوثة وإاّل  بالسو ة.
أو اجلدة من جبل األا أ  أو اخت من جبدل االمل   )ا امسة(: أن  كون مف اجلد 

 صد   دذه الودورة  كدون لدأل  أو االخددت السددس إن كدان واحددًال والثلدث إن كددان          
متملددًال  قسم بينهم بالسدو ة والبداج  لل دد أو اجلددة واحددًا كدان أو متملدددًال نملدم يف         

 ة وإاّل  بالسو ة.صورة التملدد  قسم بينهم بالتصاضل مف االختسف يف الذكورة واالنوث
)السادسة(: أن  كون مف اجلدد أو اجلددة لدألم أ  لدألا أو أ  واخدت أو أكثدرل        

 صدد   ددذه الوددورة  كددون لل ددد أو اجلدددة الثلددث واحدددًا كددان أو متملددددًا ومددف التملدددد  
 قسددم املددال بيددنهم بالسددو ةل ولددأل  الثلثددان إن كددان واحدددًا ومددف التملدددد  قسددم بيددنهم   

 ف يف الذكورة واالنوثة  كون للذكر ضملف ما لسنثه.بالسو ة ومف االختس
وإذا كانت مف اجلد أو اجلدة لدسم اخدت لدألا  دإن كانتدا اثندتا  مدا  دوق  لدهن           

كلتددا الوددوراال  الثلثددان وإن كانددت واحدددة  لددها النوددف ولل ددد أو اجلدددة الثلددث يف 
 تيا  بالولح  يل. يبقه السدس زائدًا من الصر  ة يف الوورة األخريةل وال  رتك االح
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)السابملة(: أن  كون األجداد أو اجلدا  متصرجا  كان بمل هم لدألا وبمل دهم    
لسم وكان مملهم أ  أو اخت لألا واحدًا كان أو أكثرل  ص   ذه الوورة  قسدم املدال   
 لدده النحددو التددال : لل ددد أو اجلدددة مددن جبددل االم الثلددثل ومددف التملدددد  قسددم بيددنهم    

ف يف الدذكورة واالنوثدةل ولل دد أو اجلددة واأل  أو االخدت      بالسو ة ولدو مدف االخدتس   
لألا مجيملًا الثلثان الباجيان  قسمان بالتصاضل مف االختسف وإاّل  بالسو ةل وإذا كدان  
مملهددم أ  أو اخددت لددسم  كددون لل ددد أو اجلدددة لددسم مددف األ  أو االخددت هلددا الثلددث    

د أو اجلدددة لددألا الثلثددان   بالسددو ة ولددو مددف االخددتسف يف الددذكورة واالنوثددةل ولل دد     
  قسمان بالتصاضل مف االختسف  يهما وإاّل  بالسو ة.

)الثامنة(: أن  كون مف االخوة أو األخدوا  املتصدرجا جدد أو جددة لدألال  صد         
 ددذه الوددورة  كددون لددأل  أو االخددت لددسم السدددس إن كددان واحدددًا والثلددث إن كددان   

الخت لدألا مدف اجلدد أو اجلددة لدل البداج        متملددًا  قتسمونل بينهم بالسو ةل ولأل  أو ا
 قتسمونل للذكر ضملف ما لسنثه مف االختسف وإاّل  بالسو ةل وإن كدان مملهدم جدد أو    
جدة لسم  ق   لل د أو اجلدة مف األ  أو االخت لسم مجيملًا الثلدث  قتسدمونل بيدنهم    

خدتسف وإاّل  بالسو ة ولس  أو االخت لألا البداج   قتسدمونل بيدنهم بالتصاضدل مدف اال     
  بالسو ة.

( : أوالد االخوة ال  رثون مف االخدوة شديئًال  دس  در  ابدن األ        1357) مسألة  
وإن كددان لألبددو ن مددف األ  أو االخددت وإن كددان لددألا أو االم  قدد ل  ددذا  يمددا إذا       
زامحلل وأما إذا    زامحل كما إذا ارك جدًا المل وابن أ  المدل واخدًا ألبيدل  دإن ابدن      

 نئٍذ  شارك اجلد يف الثلث والثلثان ألخيل.األ  حي
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 ) إر  الطبقة الثالثة ( 
 ( : الملم والملمة من الطبقة الثالثةل وإلرثهما صور: 1351) مسألة  
) منها ( : أن  نحور الوار  يف  م واحد أو  مدة واحددةل  املدال كلدل للملدم أو       

) الملم أو الملمدة لألبدو ن (    الملمة سواء أكانا مشرتكا مف أا امليت يف األا واالم مملًا
 أم يف األا  ق  ) الملم أو الملمة لألا ( أم يف االم  ق  ) الملم والملمة لسم ( .

و) منهددا ( : أن ميددو  الشددخص  ددن ا مددام أو  مددا ل كلددهم أ مددام أو  مددا    
 لسال أو لسم أو لألبو ن  يقسم املال  ليهم بالسو ة.

كس مدا لدألا أو كس مدا لألبدو ن      و) منها ( : أن ميو  الشخص  ن  م و مة 
 للملم ضملف ما للملمةل وال  رق يف ذلك بدا أن  كدون الملدم أو الملمدة واحددًا أو أكثدر       

 من واحد.
و) منها ( : أن ميو  الشخص  ن أ مام و ما  لسمل ويف  دذه الودورة ا  دًا     

 استحبابًا التواا يف الز ادة. األحو  قسم املال بينهم بالتصاضل وإن كان 
و) منها ( : أن ميو  الشخص  دن أ مدام و مدا ل بمل دهم لألبدو ن وبمل دهم        

لألا وبمل هم لسمل  س  رثل األ مدام والملمدا  لدألا وإمندا  رثدل البداجونل  دإذا كدان         
للميددت  ددم واحددد أو  مددة واحدددة لددسم  ملطدده السدددس و أخددذ األ مددام والملمددا        

ا كان للميت  م لدسم و مدة   لألبو ن الباج   قسم بينهم للذكر ضملف حظ االنثهل وإذ
 هلا مملًا كان هلما الثلث  قسطم بينهما  

 للذكر ضملف ما لسنثه.
و) منهددا ( : أن ميددو  الشددخص  ددن أ مددام و مددا  بمل ددهم لددألا وبمل ددهم      

لألمدمل  يقدوم املتقدرا بداألا د يف  دذه الودورة د مقدام املتقدرا بداألبو ن يف الودورة              
 السابقة.

وا دداال  مددن الطبقددة الثالثددة د كمددا مددرط د وللخددال       ( : األخددوال  1359) مسددألة  
املنصددرد املددال كلددل وا دداالن  مددا زاد  قسددم بيددنهم بالسددو ة وللخالددة املنصددردة املددال كلددل    
وكذلك ا التان وا اال ل وإذا اجتمدف الدذكور واالندا  بدان كدان للميدت خدال  مدا         

د  صد  كدون القسدمة بيدنهم     زاد وخالة  ما زاد د سواء أكدانوا لألبدو ن ام لدسا ام لدسم      
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بالتساون أو بالتصاضل اشدكال  دس  درتك االحتيدا  بالتوداا يف الز دادةل وإذا اجتمدف        
منهم املتقربون باألا واملتقربون بألم واملتقربون باألبو ن  ص  سقو  املتقدربا بداألا   

س دد أن ا دال املتحدد مدف ام امليدت يف األا  قد  د واهودار اإلر  بالبداجا إشدكال  د            
 رتك االحتيا  بالولحل و له كل اقدد ر  مدف االخدتسف يف الدذكورة واالنوثدة جيدرن       
االشكال املتقدم يف كون القسمة بالتساون أو بالتصاضدل  دس  درتك االحتيدا  بالتوداا      

 ا  ًا.
( : إذا اجتمف من األ مام والملما  واحدد أو أكثدر مدف واحدد أو      1361) مسألة  

  جسدم املدال ثسثدة أسدهم  سدهم واحدد للخؤولدة وسدهمان         أكثر من األخدوال وا داال  
للملمومددةل وإذا    كددن للميددت أ مددام وأخددوال جامددت ذر ددتهم مقددامهم  لدده هددو مددا   

 ذكرناه يف األخوة غري أن ابن الملم لألبو ن  تقدم  له الملم لألا كما اقدم.
خاالادلل  ( : إذا كان ورثة امليت من أ مام أبيل و ماادل وأخوالدل و   1361) مسألة  

ومن أ مام ُأمل و مااها وأخواهلا وخاالاهال ا طه ثلدث املدال هلدؤالء املتقدربا بداألم      
ويف كون التقسيم بيدنهم بالسدو ة أو بالتصاضدل اشدكال  دس  درتك االحتيدا  بالتوداال         
وا طد  ثلدث البدداج   دال األا وخالتدلل و قسددم بينهمدا بالسدو ة و ملطدده البداج  لملددم        

التقسيم بينهما بالسو ة أو بالتصاضل اشكال  دس  درتك االحتيدا     األا و متل ويف كون 
بالتواال وإذا    كن للميت أحد من  ؤالء كان اإلر  لذر تهم مف ر ا ة األجدرا  

  األجرا.

 ) إر  الزوو والزوجة (
( : للزوو نوف الرتكدة إذا    كدن للزوجدة ولدد وإن ندزلل ولدل        1362) مسألة  

ا ولدد ولدو مدن غدريهل وبداج  الرتكدة  قسدم  لده سدائر الورثدةل           ربف الرتكدة إذا كدان هلد   
وللزوجة د إذا ما  زوجها د ربف املال إذا    كن للزوو ولد وإن نزلل وهلا الدثمن إذا    
كان لل ولد ولو مدن غري دال والبداج   ملطده لسدائر الورثدةل غدري أن الزوجدة هلدا حكدم           

وال نوديب هلدا ال  يهدا وال يف     خا  يف اإلر   إن بملض األموال ال ار  منهدا مطلقداً  
جيمتها ومثنها و   األراض  بوورة  امة كدأرض الددار واملزر دة ومدا  يهدا مدن ندرجمل        
القنوا ل وبملض األموال ال ار  منها  ينًا ولكنها ادر  منهدا جيمدة مبملنده أنهدا ال حدق       
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يدة  هلا يف نصا األ يانل وإمنا هلا نويب مدن ماليتهدا وذلدك يف األشد ار والدزرع واألبن     
اليت يف الدور وغري ال  إن للزوجة سهمها يف جيمة الك األمدوال والملدربة بقيمتهدا  دوم     
الد فل ولو بذل الوار  هلا نصا األ يان بداًل  ن القيمة وجب  ليها القبول  تودبح  

 شر كة مف الوار  يف الملا.
وأمددا غددري الددك األمددوال مددن أجسددام الرتكددة  ددرت  منددل الزوجددة كمددا  ددر  سددائر    

ثةل ثم إن طر قة التقو م  يما ار  الزوجة من جيمتل    مدا املدارف  ندد املقدوما     الور
يف اقددو م مثددل الدددار والبسددتان  نددد البيددف مددن اقددو م البندداء أو الشدد ر مبددا  ددو  ددو ال     
مبسحرتل ثابتًا يف األرض بدون ُأجرة وال مبسحرتل منقوضدًا أو مقطو دًال  يملطده إر     

 له  ذا األساس.الزوجة من جيمتل املستنبطة  
( : ال جيوز لسدائر الورثدة التودرف  يمدا ادر  مندل الزوجدة حتده          1363) مسألة 

  يما هلا نويب من جيمتل كاألش ار وبناء الدار إاّل مف االستيذان منها.
( : إذا املدددد  الزوجدا  جسددم الربدف أو الددثمن  لديهنل ولددو       1364) مسدألة   

 ددخل بهدا وكدان جدد ازوجهدا يف مرضدل         كن جد دخدل بهدن أو ببمل دهنل نملدم مدن       
الذن ما   يل  نكاحها باطل وال مهدر هلدا وال مدريا ل ولكدن الدزوو إذا ادزوو امدرأة        

 يف مرض مواها  ر  منها ولو    دخل بها.
( : الزوجدان  توارثدان د  يمدا إذا انصودس بدالطسق الرجملد  د مدا             1365) مسدألة   

 الطسق بائنًا  س اورا .دامت الملدة باجيةل  إذا انتهت أو كان 
( : إذا طلدق الرجدل زوجتدل يف حدال املدرض ومدا  جبدل انق داء          1366) مسألة  

 السنة د أن اثنه  شر شهرًا  سليًا د ورثت الزوجة  ند او ر شرو  ثسثة:
 ( أن ال اتزوو املرأة ب ريه إىل موال اثناء السنة.1) 
 و بدونل.( أن ال  كون الطسق بأمر ا ورضا ا بملوض أ2) 
( مو  الزوو يف ذلك املرض بسببل أو بسدبب أمدر ،خدرل  لدو بدرت مدن ذلدك        3) 

 املرض وما  بسبب ،خر   ارثل الزوجة.
( : ما استململل الزوجدة مدن ثيداا وهو دا بداذن مدن زوجهدا هلدا          1367) مسألة  

ص بذلك من دون متليكها إ ا ا  ملترب جزًء من الرتكةل  ر  مندل نمدوع الورثدة وال  دت    
 بل الزوجة.
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 ) مسائل متصرجة يف اإلر  ( 
( :  ملطه نانًا من اركة الرجل الكرب ابنداءه حدا و اادل مودحصل      1361) مسألة  

وخامتل وسيصل وثياا بدنل دون ما أ دده للت دارة وهو دا و د  اسدمه بدد ) احلبدوة ( ل        
ة اشدكالل  وإذا املدد غري الثياا كمدا إذا كدان لدل خامتدان  صد  كدون اجلميدف مدن احلبدو         

وكذلك االشكال يف كون الرحل ومثدل البندجيدة وا ن در ومدا  شدبههما مدن األسدلحة        
 من احلبوةل  س  رتك االحتيا  مبواحلة االبن االكرب مف سائر الورثة بشأنها.

( : إذا كان  له امليت د ن  ان كان مست رجًا للرتكدة وجدب  لده     1369) مسألة  
ة الدذكر يف أداء الدد ن أو  كهدا مبدا خيودها مندلل وإذا       الولد األكرب صرف خمتواال ايفنص

   كن مست رجًا  إن كان مزامحًا هلا لنقص ما اركل غري ا  ن و ائل كدان  لده الولدد    
يف ادائل من الدك املختودا  بالنسدبة أو  كهدا مبدا خيودها مندلل وإذا          سهام األكرب اإل

دائدل بالنسدبةل  لدو كدان الدد ن      وجوبدًا لدل أن  سدا م أ  دًا يف أ     األحو  كن مزامحًا  د 
 ساون نوف نموع الرتكة صرف نوف الك املختودا  يف  دذا السدبيلل ويف حكدم     

 الد ن  يما ذكر كصن امليت وغريه من مؤونة اهيزه اليت  رو من أصل الرتكة.
( :  ملترب يف الوار  أن  كون مسلمًا إذا كان املور  كدذلكل  دس    1371) مسألة  

ملسلم وإن ور  املسلم الكا رل وكذلك  ملترب  يل ان ال  كون جدد جتدل    ر  الكا ر من ا
مورثل  مدًا ةلمًال وأما إذا جتلل خطًأ ا ًا د كما إذا رمه م ارة إىل م ارٍة إىل طدرٍي   
 وجملت  لده مورثدل ومدا  بهدا د أو خطدأ شدبيهًا بالملمدد د كمدا إذا ضدرا مورثدل مبدا ال              

دجمل إىل جتلل د   مينف ذلك من ارثل منلل نملدم ال  در      قتل  ادة جاصدًا ضربل ال جتلل  أ
 من د تل.

( : احلمل  ر  إذا انصول حيًال وجيوز جبل والدال اقسديم الرتكدة    1371) مسألة  
وجوبًا أن  ملزل لل نويب  األحو  له سائر الورثةل ولكن إذا    طمئن بكونل انثه  
اًل مملتدًا بلل  إن ولد حيدًا وادبا ان   ذكر أو ذكر ن بل أز د منل إذا احتمل املدده احتما

 اململزول أز د من نويبل جسم الزائد  له سائر الورثة بنسبة سهامهم.
( : ال اوار  با ولد الزنده وبدا ابيدل الزاند  وامدل الزانيدة ومدن         1372) مسألة  

  تقرا بهمال  س  رثهم كما ال  رثونلل و ثبت التوار  بينل وبا اجربائل من غدري الزنده  
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كالولد واحلصيد وكذلك الزوو والزوجة  ريثهم و رثونلل وإذا مدا  مدف  ددم الدوار      
 .( ليل السسم)الشر    ارثل لسمام 

 دو وار  مدن ال ورا  لدل بنسدب أو      ( ليدل السدسم  )( : االمدام   1373) مسألة  
مدن ا مدا وامدره يف  ودر      ( ليدل السدسم  )سبب ،خرل وسبيل ارثل منل سبيل سدهمل  

لزومًا ان  رجف  يل إىل املرجف اال لم املطلف  لده   األحو بيد احلاكم الشر   وال يبة 
 اجلها  الملامة.

( : إذا غاا الشخص غيبة منقطملة ال  مللم مملهدا حياادل وال موادل     1374) مسألة  
 حكم اموالل ان  رتبص بها اربدف سدنا  صحدص  ندل  يهدا بداذن احلداكم الشدر    داذا          

ا ورثتل الدذ ن  رثوندل لدو مدا  حدا انتهداء مددة الرتبدصل         جهل خربه جسمت اموالل ب
وال  رثل الذ ن  رثونل لو ما  بملد انتهاء مدة الرتبصل و ر   دو مورثدل إذا مدا  جبدل     
ذلك وال  رثل إذا ما  بملد ذلكل وجيوز ا  ًا اقسيم اموالدل بملدد م د ِّ  شدر سدنوا       

 من  قده بس حاجة إىل الصحص.
ا  املتوارثدددان واحتمدددل يف مدددو  كدددل منهمدددا السدددبق ( : إذا مددد 1375) مسدددألة  

واللحدوق واالجدرتان أو  لدم السدبق وجهدل السدابق ور  كدل منهمدا االخدرل وطر قددة          
ذلك ان  بنه  له حياة كل واحد منهما حا مو  االخر  يور  ندا كدان ميلكدل حدا     

 املو  وال  ور  نا ورثل من االخر.
 
 

  له امد و،لل الطا ر ن.واحلمد هلل راط الملاملا وصله اهلل 
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 املسائل املستحدثة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أ مال املوار ف والبنوك

(1) 

 االجرتاض د ااِل داع 
 املوار ف والبنوك يف الدول االسسمية  له ثسثة أصناف: 
د ااَل لد : و دو الدذن  كدون رأس مالدل مدن مدال شدخص واحدد أو أشدخا              1 

 مشرتكا.
 و و الذن  كون رأس مالل مكوطنًا من أموال الدولة.د احلكوم :  2 
 د املشرتك: و و الذن اشرتك الدولة وااَل ال  يف اكو ن رأس مالل. 3 
: ال جيوز االجرتاض من البنوك ااَل لية بشر  د ف الز ادة اَلنطل ربدًا ادرطمل   1مسألة  

و داًء   ولدو اجدرتض كدذلك صدحط القدرض وبطدل الشدر ل وحيدرم د دف الز دادة وأخدذ ا           
 للشر .

 وجد ذكر للتخّلص من الربا طرق: 
منهددا: اأن  شددرتن املقددرتض مددن صدداحب البنددك أو مددن وكيلددل املصددوِّض ب ددا ة     

% مثًس بشر  أن  قرضدل مبل دًا ممليطندًا مدن النقدد ملددطة       21% أو 11بأكثر من جيمتها الواجملية 
و شدرت   ليدل يف ضدمن     ممللومة  تصقان  ليهال أو  بيملل متا دًا بأجدلط مدن جيمتدل السدوجية     

اململاملة أن  قرضل مبل ًا ممليطنًا ملدطة ممللومةل  يقدال: إنطدل جيدوز االجدرتاض  ندئدٍذ وال ربدا       
  يل.

لزومًا االجتناا  نلل ومثلدل احلدال يف اهلبدة     األحو ولكنطل ال خيلو  ن إشكالل و
 وااِلجارة والولح بشر  القرض.

اباايدة جملدل ااِلمهدال يف أداء الدد ن     ويف حكم جملل القرض شرطًا يف اململاملة احمل 
 شرطًا  يها.
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ومنها: ابد ل القرض بالبيف ل كأن  بيف البنك مبل ًا ممليطنًا كمائة د نار بأز دد مندل د     
 كمائة و شر ن د نار د نسيئة ملدطة شهر ن مثًس.

ولكدن  دذا وإن    كدن جرضدًا ربو دًا  لده التحقيدق ل غدري إنط صدحطتل بيملدًا اددلط            
 إشكال.

نململ ال مانف من أن  بيف البنك مبل ًا كمائة د نار نسيئة إىل شهر ن مدثًسل وجيملدل    
الددثمن املؤجَّددل  ملددة ُأخددرجمل از ددد جيمتهددا  لدده املائددة د نددار مبوجددب أسددملار صددرف        
الملمس  مبقدار ما از د ا ملائة والملشدرون  لده املائدة ل ويف نها دة املددطة ميكدن أن  أخدذ        

ة املقدرطرة أو مدا  سداو ها مدن الددنانريل ليكدون مدن الو داء ب دري          البنك من املشرتن الململد 
 اجلنا.

ومنها: أن  بيف البنك ب ا ة مببله كمائة و شر ن د نارًا نسيئة ملدطة شهر ن مدثًسل   
 ثم  شرت ها من املشرتن نقدًا مبا  نقص  نها كمائة د نار.

ك بشدراء الب دا ة نقددًا    و ذا أ  ًا ال  ودحط إذا اشدرت  يف البيدف ااَلول جيدام البند      
بااَلجلط من مثنل نسيئة ولو بإ قاع الملقد مبنيطًا  له ذلك ل وأمطا مف خّلوه  دن الشدر   دس    

 بأس بل.
و سحظ أنط  ذه الطرق وهو ا د لو صحطت د ال حتّقق للبنك غرضًا أساسديًا و دو      

اَلجدل وازد داده   استحقاق مطالبة املد ن مببله زائد لو ادأخطر  دن أداء د ندل  ندد نها دة ا     
كّلما زاد التأخريل  إنط أخذ الصائدة بإزاء التأخري يف الدد ف  كدون مدن الربدا احملدرطم ولدو       

 كان ذلك بوي ة جمللل شرطًا يف ضمن  قد البيف مثًس.
: ال جيوز االجرتاض من البنوك احلكومية بشر  د ف الز ادة ل اَلنطدل ربدا ل   2مسألة  

لر ن أو بدونلل ولو اجرتض كذلك بطل الشدر  كمدا   بس  رق با كون االجرتاض مف ا
 بطل اصل القرض وان خله  ن شر  الز ادةل اَلنط البنك ال ميلدك مدا حتدت  دده مدن      

 املال ليمّلكل للمقرتض.
وللتخلص مدن ذلدك جيدوز للشدخص أن  قدبض املدال مدن البندك بملندوان نهدول            

وجدد أذنطدا للمدؤمنا     ل املالك ال بقود االجرتاضل و تودرف  يدل بدإذن احلداكم الشدر      
 ِمَمْن  قب ل كذلك بالتورطف  يل  له أحد وجها:
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 تمّلكل من غري  وضل وال   درطه  ندئدٍذ المللدم بدأنط البندك سدوف  لزمدل         إما بأن
 بد ف أصل املال والز ادةل  لو طالبل بهما جاز لل الد ف إليل.

ذاادل وادربأ ذمطتدل    وإما بأن حيتسبل جرضًا  لده نصسدلل و كصد   ندئدٍذ و داؤه للبندك       
بذلكل وال   رطه المللم بأنط البنك سوف  لزمل بد ف الز ادة أ  ًال  لو طالبل بهدا جداز   

 لل د ملها إليل.
: جيدوز ااِل دداع يف البندوك ااَل ليدة د مبملنده إجراضدها د مدف  ددم اشدرتا               3مسدألة  

ال مبملنده   احلوول  له الز ادةل مبملنه  دم إناطة القرض بالتزام البنك بدد ف الز دادةل  
ان  ب  يف نصسدل  لده أنط البندك لدو    دد ف الز دادة    طالبهدا مندلل  دإنط البنداء  لده            
املطالبة جيتمف مف  دم االشرتا  ل كما جيتمف البناء  له  دم املطالبدة مدف االشدرتا  ل    

  أحد ما أجنك  ن ايفخر.
ا د مدف شدر  الز دادةل     : ال جيوز ااِلبداع يف البنوك ااَل لية د مبملنه إجراضده  4مسألة  

ولو  ملل ذلك صحط ااِلبداع وبطل الشر  ل  إذا جام البندك بدد ف الز دادة   اددخل يف     
ملكلل ولكن جيوز لل التورطف  يها إذا كان واثقًا من رضدا أصدحابل بدذلك حتده  لده      

 اقد ر  لمهم بصساد الشر  و دم استحقاجل للز ادة شر ًا د كما  و ال الب د .
جيددوز اال ددداع يف البنددوك احلكوميددة د مبملندده اجراضددها د مددف اشددرتا       : ال 5مسددألة  

احلوول  له الز ادةل  انل ربال بل إ داع املال  يها ولدو مدن دون شدر  الز دادة مبنزلدة      
االاسف لل شر ًا الن ما ميكن اسرتجا ل من البنك ليا  و مال البندكل بدل مدن املدال     

بداح والصوائدد الديت جينيهدا الشدخص اثنداء       ادهول مالكلل و له ذلك  شكل إ داع االر
سددنتل يف البنددوك احلكوميددة جبددل إخددراو ا مددا منهددا النددل مددأذون يف صددر ل يف مؤونتددل  
وليا مأذونًا يف إاس ل  لو االصل ضمنل الصحابلل  ذا إذا    قف اال داع بدأذن احلداكم   

مدوالل وامدا   الشر   مدف ارخيودل للبندك يف اداء  دوض املدال املدودع ندا لد دل مدن االَ         
اال داع مف االذن والرتخديص املدذكور ن د كمدا صددر ذلدك منطدا للمدؤمنا كا دة د  يقدف             
صحيحًا وجيرن  ليل حكم ااَل داع يف البندك اال لد ل وأمدا الز دادة املمنوحدة مدن ِجَبدل        
البنك و ق جوانينل  نأذن للمدود ا بالتودرف يف النودف منهدا مدف التوددق بالنودف        

 املتد نا. االخر  له الصقراء
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: ال  رق يف ااِل داع د  يما اقدطم د با ااِل داع الثابت الذن لل أمدد خدا ط     6مسألة  
د مبملنه أنط البنك غري ملزم بوضف املال حتدت الطلدب د وبدا ااِل دداع املتحدرطك د املسدمطه         

 باحلساا اجلارن د الذن  كون البنك ملزمًا بوضف املال حتت الطلب.
نوك املشرتكة مدف البندوك احلكوميدة  يمدا اقددطم مدن ااَلحكدامل        : اشرتك الب7مسألة 

اَلنط ااَلموال املوجودة لد ها  تملامدل مملهدا مملاملدة نهدول املالدك ل  دس جيدوز التودرطف         
  يها من دون إذن احلاكم الشر  .

: ما اقدطم كان حكم ااِل داع واالجرتاض مدن البندوك ااَل ليدة واحلكوميدة     1مسألة  
سسميةل وأمطدا البندوك الديت  قدوم غدري املسدلما بتمو لدها د أ ليدة كاندت أم           يف الدول ااِل

 غري ا د  ي وز ااِل داع  يها بشر  احلوول  له الصائدةل جلواز أخذ الربا منهم.
وأمطا االجرتاض منها بشر  د ف الز ادة  هو حدرامل وميكدن الدتخّلص مندل بقدبض       

 ي وز لل التودرطف  يدل بدس حاجدة إىل إذن     املال من البنك ومتّلكل ال بقود االجرتاضل 
 احلاكم الشر  .

 (2) 

 اال تمادا 
 اال تماد  له جسما:

د ا تمدداد االسددترياد: و ددو أنط  ر ددد اسددترياد ب ددا ة أجنبيددة  تقدددطم إىل البنددك       1 
بطلب  تح ا تماد  تملهدط البنك مبوجبل بتسّلم مسدتندا  الب دا ة املسدتوردة واسدليمها     

اد واسددد د مثنهددا إىل اجلهددة املودددطرةل وذلددك بملددد متاميددة اململاملددة بددا  إىل  ددااح اال تمدد
املسددتورد واملودددر مراسددلة أو مبراجملددة الوكيددل املوجددود يف البلدددل وإرسددال القددوائم     
احملدطدة لنو ية الب ا ة كمدًا وكيصدًا حسدب الشدرو  واملواصدصا  املتّصدق  ليهدال وجيدام         

البندك ل  إنطدل بملدد  دذه املراحدل  قدوم البندك        املستورد بد ف جسم من مثدن الب دا ة إىل   
 بتسّلم مستندا  الب ا ة وأداء مثنها إىل اجلهة املودطرة.

د ا مداد التودد ر: و دو ال خيتلدف  دن ا تمداد االسدترياد إاّل يف االسدمل  مدن            2 
 ر ددد اوددد ر ب ددا ة إىل ا ددارو  قددوم املسددتورد ااَلجددنك بصددتح ا تمدداد لدددجمل البنددك    
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وجبدل بتسدّلم مسدتندا  الب دا ة واسدد د مثنهدا إىل البدائف املوددطر بملدد          ليتملهدط البنك مب
 ط ط املراحل املشار إليها ،نصًا.

 النتي ة أنط القسما ال خيتلصان يف احلقيقة ل  اال تماد سدواء أكدان لسسدترياد أم     
للتود ر  قوم  له أساس املهدد البندك للبدائف بدأداء د دن املشدرتن و دو مثدن الب دا ة          

 اة واسّلم مستندااها واسليمها إىل املشرتن.املشرت
نململ  نا جسم ،خر من اال تمادل و و أنط املودطر  قدوم بإرسدال جدوائم الب دا ة      

كمًا وكيصًا إىل البنك أو  ر ل يف ذلدك البلدد دون مملاملدة مسدبقة مدف اجلهدة املسدتوردةل        
مدن البندك  دتح    والبنك بدوره  ملرض الك القوائم  له الك اجلهةل  إن جبلتها طلبدت  

 ا تماد هلال ثم  قوم بدور الوسي  إىل أن  تمط اسليم الب ا ة وجبض الثمن.
: الرا ر جواز  تح اال تماد لدجمل البنوك جبميف ااَلجسدام املدذكورةل كمدا    9مسألة  

 جيوز للبنوك جيامها مبا ذكر من ا دما .
 :  تقاضه البنك من  ااح اال تماد هو ن من الصائدة:11مسألة  
ااَلول: مددا  كددون بددإزاء خدمااددل لددل مددن التملهطددد بددأداء د نددل واالاطوددال باملودددطر      

 واسّلم مستندا  الب ا ة واسليمها إليلل وهو ذلك من ااَل مال.
و ذا النحو من الصائدة جيوز أخذه  له أسداس أنطدل داخدل يف  قدد اجلملالدةل أن       

 مال املذكورةل وميكدن إدراجدل  ده    أنط  ااح اال تماد  مليطن للبنك جملًس إزاء جيامل بااَل
  قد ااِلجارة أ  ًا مف اوّ ر شرو  صحطتل املذكورة يف اّلها.

الثان : ما  كون  ائدة  له املبله الذن  قدوم البندك بتسدد ده إىل اجلهدة املوددطرة       
من مالل ا ا ط ال من رصيد  ااح اال تمادل  إنط البنك  أخذ  ائددة نسدبية  لده املبلده     

 إزاء  دم مطالبة  ااح اال تماد بل إىل مدطة ممللومة.املد وع 
وجد  وحطح أخذ  ذا النحو من الصائدة بأنط البنك ال  قوم بململية إجدراض لصدااح    

اال تمادل وال  ددخل الدثمن يف ملكدل بملقدد القدرض ليكدون ربدًال بدل  قدوم بدد ف د دن            
مداد ضدمان غرامدة     ااح اال تماد مبوجب طلبل وأمرهل و ليل  يكون ضمان  ااح اال ت

 بقانون ااِلاسفل ال ضمان جرض ليحرم أخذ الز ادة.
ولكن من الواضح أنط  دااح اال تمداد ال   دمن للبندك بطلبدل أداء د ندل إاّل نصدا        
مقدار الد نل  أخذ الز ادة بإزاء إمهالل يف د ملل  كون من الربدا احملدرطمل نملدمل لدو  ديطن      
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 ندل ُجملدًس مبقددار أصدل الدد ن والز دادة املقدرطرة         ااح اال تماد للبنك إزاء جيامل بأداء د
 نسيئة ملدطة شهر ن مثًسل اندرو ذلك يف  قد اجُلملالةل وحيكم بوحتل.

 ذال وميكن التخّلص من الربا يف أخذ  ذا النحو من الصائددة بوجدل ،خدرل و دو      
ودددطرل إدراجدل يف البيدفل  دإنط البندك  قدوم بددد ف مثدن الب دا ة بالململدة ااَلجنبيدة إىل امل         

 يمكن جيامل ببيف مقدار من الململة ااَلجنبية يف ذمطدة املسدتورد مبدا  ملادلدل مدن  ملدة بلدد        
املستورد مف إضا ة الصائدة إليلل ومبا أنط الثمن واملثمن خيتلصان يف اجلنا  س بدأس بدلل   
  ذا كّلل إذا كان البنك أ ليًال وأمطا إذا كان حكوميًا أو مشدرتكًا يف بلدد اسدسم   حيدث    

إنط البنددك  ددؤدن د ددن  ددااح اال تمدداد مددن املددال ادهددول مالكددلل ال  وددري مددد نًا شددر ًا  
 للبنك بش ءل  س  كون التملهطد باداء الز ادة إليل من جبيل التملهطد بد ف الربا احملرطم.

  

(3) 

 خزن الب ائف
 جد  كون البنك وسيطًا يف إ وال الب ائف من املودطر إىل املسدتوردل  ربطمدا  قدوم    

بتخز نها  له حساا املستوردل كما إذا فط الملقد بينل وبا املودطر وجام البنك بتسدد د  
مثنهددا لددلل  ملنددد وصددول الب ددا ة  قددوم البنددك بتسددليم مسددتندااها للمسددتورد وإخبدداره    
بوصوهلال  إن اأخطر املستورد  ن اسّلمها يف املو د املقرطرل جام البندك  زنهدا وحصرهدا    

إزاء أجر ممليطنل وجد  قوم مصرها  له حساا املوددطر كمدا إذا    له حساا املستورد 
أرسل الب ا ة إىل البنك دون  قدد وااطصداق مسدبق مدف جهدة مسدتوردةل  ملندئدٍذ  قدوم         
البنك بملرض جوائم الب ا ة  له اجلها  املستوردة يف البلدل  دإن    قبلو دا حصرهدا    

  له حساا املودطر إزاء أجر مملا.
بنددك أخددذ ااُلجددرة إزاء  مليددة التخددز ن يف كلتددا الوددوراا       : جيددوز لل11مسددألة 

املتقدطمتا إذا كان جيامل بها بطلب من املودطر أو املستوردل أو كان جد اشدرت  ذلدك يف   
 ضمن  قد كالبيف د وإن كان الشر  اراكاز ًا د وإاّل  س  ستحقط شيئًا.
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 (4) 

 بيف الب ائف  ند  ّلف أصحابها  ن اسّلمها
ف صاحب الب ا ة  ن اسّلمها ود ف املباله املستحّقة للبنك د بملد إ دسن   إذا  ّل 

 البنك وإنذاره بذلك د  قوم البنك بيف الب ا ة الستيصاء حّقل من مثنها.
: جيددوز للبنددك يف احلالددة املددذكورة أن  قددوم ببيددف الب ددا ةل كمددا جيددوز   12مسددألة  

ب دا ة يف بيملهدا  ندد  ّلصهدم     لآلخر ن شراؤ ال اَلنط البنك وكيل مدن جبدل أصدحاا ال   
 ن د ف ما  ليهم من بقيطة املباله املستحّقة لل واسّلم الب ا ةل وذلدك مبقت ده الشدر     
الور ح أو االراكازن املوجود يف أمثدال  دذه املدواردل  دإذا جداز بيملهدا جداز شدراؤ ا         

 أ  ًا.

 الكصالة  ند البنوك
غري ا بإجنداز مشدروعل   إذا املهطد شخص أو أشخا  مشرتكون جلهة حكومية أو  

كتأسيا مدرسة أو مستشصه أو جسر أو هو ال  دتمط االاطصداق بينهمدا  لده ذلدكل  دإنط       
املتملهطدد لددل جدد  شددرت   لدده املتملهِّدد د ددف مبدداله مدن املددال يف حالددة  ددم إجندداز املشددروع      
 وإمتامل يف الوجت املقرطر  وضًا  ن ا سدائر الديت جدد اوديبلل ولكد   طمدئنط املتملهَّدد لدل        

بددذلك  طالددب املتملهِّددد بكصيددل  لدده  ددذال ويف  ددذه احلالددة  رجددف املتملهطددد واملقدداول إىل  
البنك ليودر لل مستند ضمان  تكّصل  يدل للمتملهطدد لدل بدأداء مبداله التملدو ض إذا امتندف        

 املقاول املتملهِّد  ن د ملها بملد  ّلصل  ن القيام بإجناز املشروع يف املو د املقرطر.
البنك لل هة صاحبة املشدروع بدأداء املبداله املطلوبدة  لده اقدد ر        : املهطد13مسألة  

امتناع املقاول  ن أدائها هو  من الكصالة املالية يف مقابل الكصالدة املودطلحة د يف أبدواا     
اململامس  د اليت  ه  بارة  ن التملهطد لشخص بإح ار شخص ،خر لل حقط  ليدل  ندد    

 طلبل.
ان يف أنط ال ددامن اشددت ل ذمطتددل للم ددمون لددل واصددرتق الكصالددة املاليددة  ددن ال ددم 

بنصا الد ن امل مونل  لو ما  جبل و ائل ُأخرو من اركتدل مقددَّمًا  لده ااِلر ل وأمطدا     
 الكصيل املال   س اشت ل ذمطتل للمكصول لل بنصا املالل بدل بأدائدل إليدلل  لدو مدا  جبدل      
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لكصالة بإجياا من الكصيدل  ذلك   ُ خرو من اركتل ش ء  إاّل بوصيطة منلل و وحط  قد ا
بكلط ما  دلط  له املهطده والتزاملل من جدول أو كتابدة أو  ملدلل وبقبدول مدن املكصدول لدل        

 بكل ما  دلط  له رضاه بذلك.
: جيوز للبنك أن  أخذ  مولة ممليطندة مدن املقداول املتملهطدد اِلجنداز املشدروع       14مسألة 

الدة بدأن  ملديطن املقداول الملمولدة      إزاء كصالتل واملهطدهل وميكدن  در ج ذلدك مدن بداا اجلمل     
 املطلوبة ُجملًس للبنك  له جيامل بململ الكصالة  يحلط لل أخذ ا حينئٍذ.

: إذا  ّلف املقاول  ن إجناز املشروع يف املدطة املقدررةل وامتندف  دن د دف     15مسألة  
حيدقط  املباله املطلوبة إىل املتملهَّد لل ) صداحب املشدروع (  قدام البندك بدد ملها إليدلل  هدل        

للبنددك الرجددوع بهددا  لدده املقدداول أم ال؟ الرددا ر أنطددل مددقط لددل ذلددكل اَلنط املهطددد البنددك    
وكصالتل كان بطلب من املقاولل  هو ضامن ملا خيسره البندك مبقت ده املهطددهل  يحدقط لدل      

 أن  رجف إليل و طالبل بل.

 (6) 

 ) بيف السهام (
سهم اليت متتلكهدال و قدوم   جد اطالب الشركا  املسا مة وساطة البنك يف بيف ااَل 

البنك بدور الوسي  يف  ملية بيملها واور صها إزاء  مولة ممليطنة بملد االاطصاق بيندل وبدا   
 الشركة.

: اوز  ذه اململاملة مف البندكل  إنهدا د يف احلقيقدة د ال  لدو مدن دخوهلدا        16مسألة  
دور إزاء ُأجدرة ممليندةل   إمطا يف ااِلجارةل مبملنه أنط الشركة استأجر البندك للقيدام بهدذا الد    

وإمطا يف اجلملالة  له ذلكل و لده كدس التقدد ر ن  اململاملدة صدحيحةل و سدتحقط البندك        
 االَُجرة أو اجُلملل إزاء جيامل بالململ املذكور.

:  وحط بيف  ذه ااَلسهم وشدراؤ ال نملدمل إذا كاندت مملدامس  الشدركة      17مسألة  
ر أو اتملامدل بالربدا د ملي دز شدراء أسدهمها       املسا مة ارطمة د كما لو كانت اتداجر بدا مو   

 واالشرتاك يف الك اململامس .

(7) 
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 ) بيف السندا  (
السندا : صكوك اودر ا جهدا  خموطلدة جانوندًا بقيمدة امسيدة ممليطندة مؤجطلدة إىل         

مدطة ممللومدةل وابيملهدا بااَلجدلط منهدال مدثًس  بيدف السدند الدذن جيمتدل االمسيدة مائدة د ندار             
 نارًا نقدًا  له أن  ؤدطن املائة بملد سنة مثًسل وجد اتوّله البنوك  مليدة   مسة واسملا د

 البيفل واأخذ  له ذلك  مولة ممليطنة.
 :  ذه اململاملة ميكن أن اقف  له هو ن:11مسألة  
د أن اقرتض اجلهة اليت اودر السند ّنن  شرت ل مبلده  سدة واسدملا د ندارًا د        1 

ليدل مائدة د ندار يف نها دة املددطة احملددطدة و داًء لد ندل مدف ا تبدار           يف املثال املدذكور د وادد ف إ   
 ا مسة دنيانري الزائدة  ائدة  له القرضل و ذا ربًا ارطم.

د أن ابيف اجلهة اليت اودر السند مائة دنيار مؤجطلة الد ف إىل سنة مدثًس  مسدة     2 
 واسملا د نارًا نقدًا.

تحقيدقل ولكدنط صدحطتل بيملدًا ادلط إشدكال       و ذا وإن    كن جرضدًا ربو دًا  لده ال    
لزومًا االجتناا  نلل  النتي ة أنطدل ال ميكدن اودحيح بيدف السدندا  املدذكورة        األحو و

 اليت اتملامل بها اجلها  الرمسية وغري ا.
: ال جيوز للبنوك التوسطد  يف بيدف السدندا  وشدرائهال كمدا ال جيدوز هلدا        19مسألة  

 أخذ الملمولة  له ذلك.
 
 

(1) 
 احلواال  الداخلية وا ارجية () 

: احلوالة يف املوطلح الصقه  اقت   نقل الد ن مدن ذمطدة احمليدل إىل ذمطدة     21مسألة 
احملال  ليلل ولكنطها د  ندا د اسدتململ يف ااَل دمط مدن ذلدكل و يمدا  لده منداذو للحدواال             

 املور ية:
يف الددداخل أو ااَلوطل: أن  ودددر البنددك صددّكًا لملميلددل بتسددّلم املبلدده مددن وكيلددل       

ا ارو  له حسابل إذا كان لل رصيد مال  يف البنكل و ندئذ  أخذ البندك مندل  مولدة    
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ممليطنددة إزاء جيامددل بهددذا الدددورل والرددا ر جددواز أخددذه  ددذه الملمولددةل اَلنط للبنددك حددقط    
االمتناع  ن جبول و اء د نل يف غري مكان القدرضل  ي دوز لدل أخدذ  مولدة إزاء انازلدل       

 وجبول و اء د نل يف ذلك املكان. ن  ذا احلقط 
الثان : أن  ودر البنك صّكًا لشخص حيقط لل مبوجبدل أن  تسدّلم مبل دًا ممليندًا مدن       

بنك ،خر يف الداخل أو ا ارو بملنوان االجرتاض منلل نررًا لملددم وجدود رصديد مدال      
وز للشخص  ندهل و أخذ البنك  مولة ممليطنة إزاء جيامل بهدذا الملمدلل والردا ر أنطدل جيد     

للبنك أخذ الملمولة  له إصداره صّكًا من  دذا القبيدل إذا كدان مدردطه إىل أخدذ اجلملدل       
 له اوكيل البنك الثان  يف إجراض حامل الوك املبله املدذكور  يدل مدن أمدوال البندك      
ااَلوطل املوجدودة لد ددلل  لدديا  ددو مددن جبيددل أخدذ اجلملددل  لدده ااِلجددراض نصسددل ليكددون   

ملدل  لده التوكيدل يف ااِلجدراض  دس  كدون ااِللدزام بدد ف         حرامًال بل من جبيدل أخدذ اجل  
 اجلملل مرابطًا بململية ااِلجراض نصسهال بل بالتوكيل  يهال  س  كون بل بأس حينئٍذ.

ثم إنط املبله املذكور يف الوّك إذا كان من الململة ااَلجنبيدة  يحدد  للبندك حدقطل      
لل إلزامدل بالو داء بدنصا الململدةل     و و أنط املد ن حيث اشت لت ذمطتل بالململة املذكورة  

 لو انازل  ن حّقل  ذا وجبدل الو داء بالململدة احملّليدة جداز لدل أخدذ شد ء مندل إزاء  دذا           
 التنازلل كما أنط لل ابد لها بالململة احملّلية مف الك الز ادة.

الثالث: أن  د ف الشدخص مبل دًا ممليطندًا مدن املدال إىل البندك يف الن دف ااَلشدرف          
خذ حتو ًس باملبله أو مبا  ملادلل  له بنك ،خر يف الدداخل كب ددادل أو ا دارو    مثًسل و ُأ

كلبنددان أو دمشددق مددثًسل و أخددذ البنددك إزاء جيامددل بململيددة التحو ددل  مولددة ممليطنددة منددلل  
 و ذا ميكن أن  قف  له هو ن:

 أ د أن  بيف الشخص مبل دًا ممليطندًا مدن الململدة احملّليدة  دل البندك مببلده مدن الململدة            
ااَلجنبية املادل املبله ااَلول مف إضا ة  مولة التحو ل إليلل و ذا ال بأس بل كمدا سدبق   

 نرريه.
ا د أن  قوم الشخص بإجراض البنك مبل ًا ممليطنًا و شدرت   ليدل حتو لدل إىل بندك       

،خر يف الداخل أو ا ارو مدف  مولدة ممليندة بدإزاء  مليدة التحو دلل و دذا ال بدأس بدل          
و ل وإن كان  مًس ارتمًا لل مالية  ند الملقسءل  يكدون اشدرتا  القيدام    أ  ًال اَلنط التح

بل  له املقرتض من جبيل اشرتا  النصف امللحوة  يل املال احملرطم شدر ًال إاّل أنط املسدتصاد   
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من النوو  ا اصطة الداّلدة  لده جدواز اشدرتا  املقدرض  لده املقدرتض جيامدل بدأداء          
ا  التحو دل أ  دًال  دإذا كدان جيدوز اشدرتاطل ّناندًا        القرض يف مكان ،خرل جواز اشدرت 

 وبس مقابلل  ي وز اشرتاطل بإزاء  مولة ممليطنة بطر ق أوىل.
الرابددف: أن  قددبض الشددخص مبل ددًا ممليطنددًا مددن البنددك يف الن ددف ااَلشددرف مددثًسل    

وحيوطل البنك الستيصاء بدلل  له بنك ،خر يف الداخل أو ا ارول و أخدذ البندك ااَلول   
 زاء جبولل احلوالة  مولة ممليطنة منلل و ذا  قف  له هو ن:إ

أ د أن  بيف البنك  له الشخص مبل ًا من الململة احملّلية مببله من الململدة ااَلجنبيدة     
املادل املبله ااَلول مف إضا ة  مولة التحو دل إليدلل  يحوطلدل املشدرتن إىل البندك الثدان        

 الستسم الثمنل و ذا جائز كما سبق.
د أن  قرضدل البندك مبل دًا ممليطندًال و شدرت   ليدل د دف  مولدة ممليطندة إزاء جبولدل           ا   

بنقل القرض إىل ذمطة أخرجمل واسد ده يف بلد ،خدرل و دذا ربدًال اَلنطدل مدن جبيدل اشدرتا         
د ف الز ادة يف القرض وإن كانت بإزاء  مليدة التحو دلل نملدمل إذا وجدف  دذا مدن غدري        

لبنك أوطاًلل ثم طلب منل حتو ل جرضل إىل بنك ،خدر  شر  مسبق بأن اجرتض املبله من ا
الستيصائل منلل  طلب البنك  مولة  له جبولل ذلك جازل اَلنط من حدقط البندك االمتنداع    
 ن جبول ما ألزمل بل املقرتض من نقل القرض إىل ذمطة ُأخرجمل واسد ده يف بلد غري بلدد  

القدرض وااِلمهددال  يددل   القدرضل ولدديا  دذا مددن جبيدل مددا  أخدذه املقددرض بدإزاء إبقدداء     
ليكون ربًال بل  و ّنا  أخذه لك   قبل بانتقال جرضدل إىل ذمطدة ُأخدرجمل وادائدل يف مكدان      

 ،خرل  س بأس بل حينئٍذ.
: جد انحلط احلوالة إىل حوالتال كما إذا أحال املد ن دائندل  لده البندك    21مسألة  

رع لدل يف بلدد الددائنل أو    بإصدار صّك اَلمرهل وجام البنك بتحو ل مبله الوّك  له  د 
  له بنك ،خر  يل  تسّلمل الدائن  ناكل  إنط مردط ذلك إىل حوالتا:

 إحدا ما: حوالة املد ن دائنل  له البنكل وبذلك  وبح البنك مد نًا لدائنل. 
ثانيتهما: حوالة البنك دائنل  لده  درع لدل يف بلدد الددائن أو  لده بندك ،خدر  يدلل           

جبددول احلوالددةل ويف الثانيددة إصدددار ال وكلتددا احلددوالتا   األوىلودور البنددك يف احلوالددة 
صحيحة شر ًال ولكن إذا كانت حوالة البنك  له  درع لدل ميثدل نصدا ذمطتدلل ال اكدون       
 ددذه حوالددة باملوددطلح الصقهدد ل إذ لدديا  يهددا نقددل الددد ن مددن ذمطددة إىل ُأخددرجملل وإمنددا    
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ل يف ذلدك املكدانل و لده أنط    مرجملها إىل طلب البنك من وكيلل يف مكان ،خر و اء د ند 
حالل  ي وز للبنك أن  تقاضه  مولة  له جيامل مبا ذكرل حته بإزاء جبولل حوالة مدن  
لدل رصدديد يف البندك دائنددل  ليددلل اَلنطهدا مددن جبيدل احلوالددة  لدده املدد نل واملختددار:  دددم      

 نصوذ ا من دون جبول احملال  ليلل  لل أخذ الملمولة  له ذلك.
م مدن أجسدام احلوالدة و رجيهدا الصقهد  جيدرن بمليندل يف احلوالدة         : ما اقدط22مسألة  

 له ااَلشخا ل ك   د ف مبل ًا من املال لشدخص ليحوطلدل بدنصا املبلده أو مبدا  ملادلدل       
 له شخص ،خر يف بلده أو بلد ،خرل و أخذ بدإزاء ذلدك  مولدة ممليطندةل أو  أخدذ مدن       

  مولة ممليطنة. شخص وحيولل  له شخص ،خر و أخذ احملول منل إزاء ذلك
: ال  رق  يما اقدطم با أن اكون احلوالة  لده املدد ن أو  لده الدربنءل     23مسألة  

 وااَلول كما إذا كان للمحال  ليل رصيد مال ل والثان  ما    كن كذلك.

 (9) 

 ) جوائز البنك (
جد  قوم البنك بململية القر ة بدا  مسئدلل و ملطد  ملدن اوديبل القر دة مبل دًا مدن          

 ل بملنوان اجلائزة ارغيبًا لِس داع  يل.املا
 :  ل جيوز للبنك القيام بهذه الململية؟  يل اصويل:24مسألة  
 إنطل إن جيامل بها ال باشرتا   مسئل  ند إ دا هم اَلمواهلم يف البنكل بدل بقودد    

اشو قهم وارغيبهم  له اكثري رصيد م لد لل وارغيدب ايفخدر ن  لده  دتح احلسداا      
كل كما جيوز  ندئذ ملن أصابتل القر ة أن  قبض اجلائزة و تودرف  يهدا    ندهل جاز ذل

َبملد االستئذان يف ذلك من احلاكم الشر   إذا كدان البندك حكوميدًا أو مشدرتكًا يف بلدد      
إسسم ل وإذا كان أ ليًا جاز جبض اجلائزة والتودرطف  يهدا بدس حاجدة إىل إذن احلداكم      

ملية القر ة ود دف اجلدائزة بملندوان الو داء بالشدر       الشر  ل وأمطا إذا كان جيام البنك بمل
الذن اشرتطل  ليل  مدسؤه يف ضدمن  قدد القدرض أو هدوهل  دس جيدوز ذلدكل كمدا ال          

 جيوز ملن أصابتل القر ة أخذ ا بملنوان الو اء بذلك الشر ل وجيوز بدونل.

(11) 
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 ) حتويل الكمبياال  (
لكمبيالدة حلسداا  ميلدلل  إنطدل     من ا دما  اليت  قوم بها البنك: حتوديل جيمدة ا   

جبل اار   استحقاجها خيطر املد ن )موّجف الكمبيالة( و شرح يف إخطاره جيمتها ورجمهدا  
واددار   اسددتحقاجها ليكددون  لدده  لددم و تهيطددأ للددد فل وبملددد التحودديل  قيطددد القيمددة يف  

ا حساا الملميل أو  د ملها إليدل نقددًال و أخدذ مندل  مولدة إزاء  دذه ا دمدةل ومدن  دذ         
القبيل جيام البنك بتحويل جيمة الودّك حلاملدل مدن بلدده أو مدن بلدد ،خدرل كمدا إذا           
 رغب احلامل اسّلم القيمة بنصسل من اجلهة احملال  ليهال  يأخذ البنك مندل  مولدة إزاء   

 جيامل بهذا الململ.
 : حتويل جيمة الكمبياال  وأخذ الملمولة  له ذلك  قف  له أهاء:25مسألة  
قدطم املستصيد كمبيالة إىل البنك غري اوطلة  ليل و طلب من البندك حتوديل   د أن    1 

جيمتها إزاء  مولة ممليطنةل والردا ر جدواز  دذه ا دمدة وأخدذ الملمولدة بإزائهدال ولكدن         
بشر  أن  قتور  مل البنك  له حتويل جيمة الكمبيالدة  قد ل وأمطدا حتوديل  وائدد ا      

ملمولة  قهيًا بأنطها جملالة من الددائن للبندك  لده    الربو ة  هو غري جائزل وميكن  ر ج ال
 حتويل د نل.

د أن  قدطم املستصيد كمبيالة إىل البنك اوطلة  ليلل ولكن    كن مدد نًا ملوّجملهدال     2 
أو كان مد نًا لل بململة ُأخرجمل غري ما أحال بها  ليلل وحينئدذ جيدوز للبندك أخدذ  مولدة      

قدطم يف سابقهد اَلنط القبول غري واجب  لده الدربنء   إزاء جبولل  ذه احلوالة د بالشر  املت 
وكذا  له املد ن ب ري جنا احلوالةل  حينئدذ ال بدأس بأخدذ شد ء مقابدل التندازل  دن        

 حّقل  ذا.
د أن  قدطم املستصيد كمبيالة إىل البندك اوطلدة  ليدل ّندن لد دل رصديد مدال  لددجمل            3 

ستحقاقل ليقدوم البندك  ودم جيمتهدا     البنكل وجد أشار  يها بتقدميها إىل البنك  ند اال
من حسابل اجلارن وجيد ا يف حساا املستصيد )الدائن( أو د ملها لدل نقددًال  مدردط ذلدك     
إىل أن املوّجف أحال دائندل  لده البندك املدد ن لدلل  يكدون ذلدك مدن جبيدل احلوالدة  لده            

ك  ندا(  دس اكدون    املد نل واملختار  يها د كما اقدطم د ا تبار جبول احملال  ليل )و و البند   
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احلوالة نا ذة من دون جبولدلل و ليدل  ي دوز لدل أخدذ  مولدة إزاء جيامدل بقبدول احلوالدة          
 اداء د نل.

(11) 

 (بيف الملمس  ااَلجنبية وشراؤ ا)
من أ مال البنوك: القيام بشراء الملمدس  ااَلجنبيدة وبيملهدال ل درض ادو ري القددر        

ل  ما الت طدار املسدتورد ن للب دائف مدن ا دارو     الكايف منها لتأما حاجا   مسئهال وال سيط
 وللحوول  له الربح منل نتي ة الصرق با أسملار الشراء والبيف.

:  ودحط بيدف الملمدس  ااَلجنبيدة وشدراؤ ا بقيمتهدا السدوجية ل وباالءجدل         26مسألة  
ا وبااَلكثرل بس  رق يف ذلك با كون البيف أو الشدراء حدااًل أو مدؤجطًسل  دإنط البندك كمد      

  قوم بململية الملقود احلاّلة  قوم بململية الملقود املؤجطلة.

(12) 

 (السحب  له املكشوف)
كلط من لد ل رصيد لدجمل البندك يف احلسداا اجلدارن حيدقط لدل سدحب أنط مبلده ال         

 ز د  ن رصيدهل نململ جد  سمح البنك لل بسحب مبله ممليطن مدن دون رصديد ل نردرًا    
حب  له املكشوف ( وحيتسب البنك  ائدة  لده  دذا   لثقتل بلل و سمطه ذلك بد : ) الس

 املبله.
: السحب  له املكشدوف مدردطه إىل االجدرتاض مدن البندك بشدر  د دف        27مسألة  

الصائدةل  هو جرض ربوجمل ارطم ل وما  تقاضاه البنك من الصوائد  لده املبداله املسدحوبة    
ًا أو مشددرتكًا يف بلددد  املدددط مددن الصوائددد الربو ددة احملرطمددةل نملددمل إذا كددان البنددك حكوميدد     
احلودول  لده املدال     اسسم   س بأس بالسحب منلل ال بقود االجدرتاض ل بدل بقودد   

 ل  له هو ما اقدم يف املسألة الثانية.ادهول مالكل

(13) 
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 (خوم الكمبياال )
 متهيدا : 
األول: ميتاز البيف  ن القرض يف أنط البيف متليك  ا بملدوض ال ّناندًال والقدرض     
 .(5)للمال بال مان يف الذمطة باملثل إذا كان مثليًا وبالقيمة إذا كان جيميًا متليك
كما ميتاز  نل يف أنط البيف الربون باطل مدن أصدلل ل دون القدرض الربدون ل  إنطدل       

 باطل مسب الز ادة  ق  ل وأمطا أصل القرض  هو صحيح.
كون ربدًا وارطمدة دون   وميتاز  نل أ  ًا يف أنط كلط ز ادة يف القرض إذا اشرتطت ا 

البيف ل  إنطل حترم  يل الز ادة مطلقًا يف املكيل واملوزون مدن الملوضدا املتحدد ن جنسدًا ل     
ل  ة نقد دة وأمطا لو اختلصا يف اجلنا ل أو    كونا من املكيدل واملدوزون ل  دإن كاندت اململاملد     

مائة بي دة مبائدة و شدر    ل وأمطا لو كانت اململاملة مؤجطلة كما لو باع  س اكون الز ادة ربًا
ل  صد   ددم   بأربملا كيلو من احلنطة إىل شدهر  إىل شهر ل أو باع  شر ن كيلو من األرز

 لزومًا االجتناا  نل. األحو كون ذلك من الربا إشكال ل  
الثان : األوراق النقد ة مبا أنطها من اململدود جيوز بيف بمل ها بدبملض متصاضدًس مدف     

ئة ل وأمطا مف االاطحاد يف اجلنا  ي وز التصاضل يف البيف بهدا  اختس هما جنسًا نقدًا ونسي

                                                           

جد  قال : إنط البيف والقرض  صرتجان من جهة أخرجمل ل و   ا تبار وجود  ارق با ( 5)
الملوض واململوض يف البيف ل وبدونل ال  تحقق البيف و دم ا تبدار ذلدك يف القدرض ل و رتادب     

بددد مددن وجددود مددائز بددا  لدده ذلددك انددل لددو بدداع مائددة د نددار مبائددة و شددرة دنددانري يف الذمطددة  س 
الملوضا كأن  كون أحدد ما د ندارا  راجيدا والثدان  د ندار اردنيدا ل وأمدا لدو كاندا مجيملدا مدن            
الد نار الملراج  مثس ل من  ئة وطبملدة واحددة ل  هدو جدرض بودورة البيدف ل النطبداق الملدوض         

  له اململوض مف ز ادة  يكون ارطما لتحقق الربا  يل .  
ألنل  كص  يف حتقق مصهوم البيف وجود الت ا ر با الملوضدا يف  ولكن  ذا غري واضح ل  

و اء االنشاء من حيث كون اململوض  يندا شخودية والملدوض كّليدا يف الذمدة ل م دا ا اىل أن       
الزم  ذا الرأن القول بوحة بيف  شر ن كيلو من احلنطة نقدا مبثلها نسيئة بد وجمل أندل جدرض   

مف أنل د كما  ملرتف  ذا القائل د من بيف أحد املثلا    غري ربون حقيقة وإن كان بوورة البيف ل
 بايفخر مف ز ادة حكمية  يكون من الربا احملرطم.  
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لزومًا الت نب  ندل ل و لده    األحو نقدًا ل وأمطا نسيئة  س خيلو  ن إشكال كما اقدطم و
ذلك ل  ي وز للدائن  شرة دنانري  راجية مثًس أن  بيدف د ندل باألجدلط منهدا كتسدملة دندانري       

منهدا مدن  ملدة ُأخدرجمل كتسدملة دندانري ُأردنيدة نقددًا وال         نقدًا ل كما جيوز لدل بيملدل باألجدلط    
 جيوز ذلك نسيئة إال إذا كان د نل حااًل النل ال جيوز بيف الد ن غري احلال بد ن مؤجطل.

الثالدددث: الكمبيددداال  املتداولدددة بدددا الت طدددار يف األسدددواق   املتدددرب هلدددا ماليدددة     
لده الدذن ات دمطنل د دن يف ذمطدل      كاألوراق النقد دة ل بدل  د  ندرد وثيقدة إلثبدا  أنط املب      

موّجملها ملن كتبت بامسل ل  اململامس  اجلار دة  ليهدا ال ادرن  لده أنصسدها ل بدل  لده        
النقود اليت املبطر  نها ل وأ  ًا  ندما  د ف املشدرتن كمبيالدة للبدائف ال  دد ف بدذلك مثدن       

البدائف ال   الب ا ة اليل وال اصدرغ ذمتدل مندل ل ولدذا لدو ضدا ت الكمبيالدة أو الصدت  ندد         
  تلف منل مال  سف ما إذا د ف لل ورجة نقد ة والصت  نده أو ضا ت.

 : الكمبياال   له نو ا: 21مسألة  
أ د ما  ملبطر  ن وجود جرض واجمل  ل بأن  كون موّجف الكمبيالدة مدد نًا ملدن كتبدت       

 بامسل باملبله الذن ات مطنل.
 ا د ما  ملرب  ن وجود جرض صورن ال واجف لل. 
مطا يف األوطل:  ي وز للدائن أن  بيف د نل املؤجطل الثابت يف ذمطة املدد ن بأجدل مندل    أ 

حااًل ل كما لو كان د نل مائة د نار  با ل بثمانية واسدملا د ندارًا نقددًا وبملدد ذلدك  قدوم       
 البنك أو غريه مبطالبة املد ن )موطجف الكمبيالة( بقيمتها  ند االستحقاق.

جيددوز للدددائن الوددورن بيددف مددا ات ددمطنل الكمبيالددة ل النتصدداء  وأمطددا يف الثددان :  ددس  
الد ن واجملًا و ددم اشدت ال ذمطدة املوّجدف للموّجدف لدل )املسدتصيد( بدل إنطمدا كتبدت لدتمكا            

 املستصيد من خومها  حسب ولذا مسطيت )كمبيالة ناملة(.
ومددف ذلددك ل ميكددن اوددحيح خوددمها بنحددو ،خددر ل بددأن  ؤّكددل موّجددف الكمبيالددة     

صيد يف بيف جيمتها يف ذمطتل بأجلط منها ل مرا يًا االختسف بدا الملوضدا يف اجلدنا ل    املست
كأن اكون جيمتها  سا د نارًا  راجيًا والدثمن ألدف اومدان إ راند  مدثًس ل وبملدد  دذه        
اململاملدة اوددبح ذمطددة موّجددف الكمبيالددة مشدد ولة  مسددا د نددارًا  راجيددًا إزاء ألددف اومددان  

ملوجدف أ  دًا املسدتصيد يف بيدف الدثمن د و دو ألدف اومدان يف ذمطتدل د مبدا              إ راند  ل و وّكدل ا  
 ملادل املثمن و و  سون د نارًا  راجيًا ل وبذلك اودبح ذمطدة املسدتصيد مد ندة للموّجدف      
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مببله  ساون ما كانت ذمطة املوّجف مد نة بل للبندك ل ولكدن  دذا الطر دق جليدل الصائددة ل       
ان ا وم بململة أجنبية ل وأمطا إذا كان بململة اّلية  س أثدر  حيث إنطل إنطما  صيد  يما إذا ك

لل ل إذ ال ميكن انز لل  له البيف  ندئذ  له ما  ر ت من اإلشكال يف بيف اململدود مدف  
التصاضل نسيئة ل وأمطا خوم جيمة الكمبيالة الوور ة لددجمل البندك  لده هدو القدرض ل      

جيمة الكمبيالة االمسية ل ثدم حيدول البندك     بأن  قرتض املستصيد من البنك مبل ًا أجلط من
الدائن  له موّجملها بتمام جيمتها ل ليكون من احلوالدة  لده الدربنء ل  هدذا ربدًا ادرطم ل       
ألنط اشرتا  البنك يف  ملية االجرتاض )ا وم( اجتطاع ش ء مدن جيمدة الكمبيالدة إنطمدا     

ادة بدإزاء املددطة الباجيدة بدل      و من جبيل اشرتا  الز دادة احملدرطم شدر ًا ولدو   اكدن الز د      
بددإزاء جيددام البنددك بددبملض األ مددال كتسدد يل الددد ن وحتودديلل وهو مددا ل اَلنطددل ال حيددقط  

 للمقرض أن  شرت   له املقرتض أنط هو من أهاء النصف امللحوة  يل املال.
 ددذا إذا كددان البنددك أ ليددًا ل وأمطددا لددو كددان حكوميددًا أو مشددرتكًا يف بلددد إسددسم      

تخّلص من ذلك بأن ال  قود املستصيد يف  مليدة ا ودم لد دل شديئًا مدن البيدف        يمكن ال
واالجرتاض ل بل  قود احلوول  له املال ادهول مالكدل  يقب دل و تودرف  يدل بداذن      
احلاكم الشر    إذا رجف البنك يف نها ة املدطة إىل موّجف الكمبيالة وألزمل بد ف جيمتهدال  

 بدل ما د ف إذا كان جد وّجف الكمبيالة بأمر وطلب منل.جاز لل الرجوع  له املستصيد ب

(14) 

 (الململ لدجمل البنوك)
 اونطف أ مال البنوك صنصا: 
أحد ما: ارطم ل و دو األ مدال الديت هلدا صدلة باململدامس  الربو دة كالتوكيدل يف          

إجرائها ل واس يلها ل والشهادة  ليها ل وجدبض الز دادة يفخدذ ا ل وهدو ذلدك ومثلدها       
مال املرابطدة مبملدامس  الشدركا  الديت اتملامدل بالربدا أو اتداجر بدا مور ل كمبيدف          األ 

 أسهمها و تح اال تماد هلا وما  شبههما.
و ذه كّلهدا ارطمدة ال جيدوز الددخول  يهدا ل وال  سدتحقط الملامدل ُأجدرة إزاء الدك           

 ااَل مال.



  املسائل املنتخبة....................... .......................................... 391

 جرة  ليها.ثانيهما: سائف ل و   غري ما ذكر ل  ي وز الدخول  يها وأخذ ااُل 
: إذا كان دا دف الز دادة يف اململاملدة الربو دة غدري مسدلم د سدواء كدان  دو           29مسألة  

البنك األجنك أو غريه د  قد اقدطم أنطل جيوز حينئٍذ أخذ ا للمسدلم ل و لده ذلدك جيدوز      
 الدخول يف األ مال اليت اراب  بإجراء مثل  ذه اململاملة الربو ة يف البنوك وخارجها.

: األمدددوال املوجدددودة لددددجمل البندددوك احلكوميدددة واملشدددرتكة يف الدددبسد     31مسدددألة  
اإلسسمية مّلا كانت املددط مدن املدال ادهدول مالكدل ل الدذن حيدرم التودرطف  يدل مدن غدري            

البنوك يف جبض األمدوال واسدليمها    مراجملة احلاكم الشر   ل   جُيز الململ لدجمل  ذه 
ا مدن غدري إذن احلداكم الشدر   نملدم إذا ُاِذَن      إىل املتملاملا مف البنك ّنن  تودرط ون  يهد  

 احلاكم الشر   الململ لدجمل  ذه البنوك يف ادال املذكور جاز.
: اجلملالة واإلجدارة واحلوالدة وهو دا مدن اململدامس  املشدرو ة اجلار دة        31مسألة  

مف البنوك احلكومية يف الدول اإلسسمية اتوّجف صحطتها  له إجازة احلاكم الشدر   ل  
اوحط من دون إجازال ل و كذا اململامس  اجلار ة مف البنوك املشرتكة با احلكومدة   س 

واال ددال   يمددا خيددصط سددهم احلكومددة  يهددا  ددان صددحتها اتوجددف  لدده اجددازة احلدداكم     
 الشر   أ  ًا.

(15) 

 ( قد التأما)
ل أو  التأما  قد  لتزم املؤمن لل مبقت اه أن  د ف مبل ًا مملينًا د شهر ًا ل أو سدنو اً   

د ملة واحدة د إىل املؤمِّن يف مقابل املهطد املؤمِّن أن  ؤدطن إىل املدؤمَّن لدل أو إىل املسدتصيد     
ل  الذن اشرت  التأما لواحلل مبل ًا من املال ل أو إ درادًا مراطبدًا ل أو أنط  دوض مدال  ،خدر     

 يف حالة وجوع حاد  أو ضرر مبيطن يف الملقد.
 منها: : التأما  له أجسام ل32مسألة  
االَُخدرجمل كداملرض    تالتأما  له األشدخا  مدن خطدر الو داة أو بملدض الطدوار       

 وهوه.
ومنها: التأما  له األمدوال كالسديطارا  والطدائرا  والسدصن وهو دا مدن خطدر         

 احلر ق أو ال رق أو السرجة أو ما شاكلها.



 399  .........................املسائل املستحدثة .......................................

دا د   و ناك اقسيما  ُأخرجمل للتأما ال خيتلف احلكم الشدر   بدالنرر إليهدا  س    
 لذكر ا.

 :  شتمل  قد التأما  له أركان:33مسألة  
د اإلجيدداا والقبددول مددن املددؤمِّن واملددؤمَّن لددل ل و كصدد   يهمددا كددلط مددا  دددلط      2و 1 

  ليهما من لصظ أو كتابة أو غري ما.
 د امليا املؤمَّن  ليل ل شخوًا كان أو مااًل. 3 
 د امليا مدطة  قد التأما بدا ة ونها ة. 4 
:  ملتددرب يف التددأما املدديا ا طددر املوجددب لل ددرر ل كددال رق واحلددرق     34لة مسددأ 

والسرجة واملدرض واملدو  وهو دا ل وكدذا  ملتدرب  يدل املديا أجسدا  التدأما السدنو ة أو           
 الشهر ة لو كان الد ف أجساطًا.

:  شددرت  يف طددريف  قددد التددأما : البلددوغ والملقددل والقوددد واالختيددار  35مسددألة  
ل أو  لا ل  س  وحط من الو ري وادنون واهلازل واملكره واحمل دور  و دم احل ر لسص

  ليل.
:  قددد التددأما مدن الملقددود السزمددة ل وال  نصسد  إاّل برضددا الطددر ا ل   36مسدألة   

نملم ل إذا اشرت  يف ضمن الملقد استحاق املؤمَّن لدل أو املدؤمِّن أو كليهمدا للصسد  جداز      
 الصس  حسب الشر .

ّلف املؤمِّن  ن الململ بتملهطده ل كان للمؤمَّن لدل إلزامدل بدذلك د     : إذا  37مسألة  
ولو بالتوسطل إىل احلاكم الشر   أو غريه د ولل ا يدار يف  سد  الملقدد واسدرتجاع مبلده       

 التأما.
: إذا اقرطر يف  قد التأما جيام املؤمَّن لدل بدد ف مبلده التدأما أجسداطًا ل      31مسألة  

ا أو كيصًا د   جيب  له املدؤمِّن القيدام بدد ف املبداله الديت        تخلف  ن اسد د جس  د كمط 
املهطد بد ملها  ند وجوع ال رر اململيطن ل كما ال حيقط للمؤمَّن لل اسدرتجاع مدا سددطده مدن     

 أجسام التأما.
: ال املترب يف صحطة  قدد التدأما مددطة خاصدة ل بدل  د  اابملدة ِلمدا  تطصدق          39مسألة 

 ؤمَّن لل. ليل الطر ان: املؤمِّن وامل
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: إذا ااطصق مجا ة  له اأسديا شدركة  تكدوطن رأس ماهلدا مدن األمدوال       41مسألة  
املشرتكة بينهم ل واشرت  كلط منهم  له ايفخر ن يف ضمن  قد الشركة أنطل  له اقدد ر  
حدو  حادثة د حدد نو ها يف ضمن الشر  د  له نصسل أو مالدل د مدن داره أو سديارال       

شركة بتدارك خسارال يف الدك احلادثدة مدن رأس مدال الشدركة      أو هو ذلك د أن اقوم ال 
 أو أرباحها ل وجب الململ بالشر  ما دام الملقد باجيًا.

 (16) 

 (السرجصلية د ا ّلو)
( و دراد بهدا   السدرجصلية  طدار والكسدبة مدا  سدمطه بدد )     من اململامس  الشائملة با الت 

 شد لل يفخدر إزاء مقددار مدن املدال      انازل املستأجر  مطا حتت اورط ل بإجيار احملدلط الدذن   
 تّصق  ليل الطر ان ل واطلق أ  ًا  لده اندازل املالدك للمسدتأجر  دن حّقدل يف إخراجدل        
من احملدلط أو ز دادة بددل اإلجيدار بملدد نها دة مددطة اإلجدارة إزاء مقددار مدن املدال  تطصقدان             

 بشأنل.
ة ال ُ حدد   : استئ ار األ يدان املسدتأجرة كمحدّس  الكسدب والت دار      41مسألة  

حّقًا للمستأجر  يها ميث ميكنل إلدزام املدؤجطر  ددم إخراجدل منهدا واد دد إجيار دا مندل         
مبقدار بدل إجيار ا السابق بملد نها ة اإلجارة ل وكذا طول إجامدة املسدتأجر  ده احملدل ل     
ووجا تل يف مكسبل املوجبة لتملز ز املوجف الت ارن للمحلط ل ال  وجب ش ء مدن ذلدك   

 يف البقاء ل بل إذا مّتت مدطة اإلجارة جيب  ليل  لية احمللط واسليمل إىل صاحبل.حّقًا لل 
وإذا اسددت لط املسددتأجر القددانون احلكددوم  الددذن  ق دد  مبنددف املالددك  ددن إجبددار      
املسددتأجر  لدده التخليددة أو  ددن الز ددادة يف بدددل اإلجيددار ل  ددامتنف  ددن د ددف الز ددادة أو    

ورط ل يف احملل بدون رضا املالدك غودبًا ل وكدذا مدا     التخلية  ململل  ذا ارطم ل و كون ا
  أخذه من املال إزاء  ليتل حرامًا.

: إذا ،جر املالك اّلل من شخص سنة مبائة د ندار مدثًس ل وجدبض إضدا ة     42مسألة  
 له ذلك مبله  سمائة د نار مثًس إزاء اشرتاطل  له نصسل يف ضدمن الملقدد أن جيددطد    

أو ملددن  تنددازل لددل بدددون ز ددادة أو بز ددادة متملار ددة وإذا أراد     اإلجيددار هلددذا املسددتأجر ل 
املسددتأجر الثددان  التنددازل  ددن احملددلط لثالددث أن  ملاملددل مبثددل ذلددك و كددذا ل صددح  ددذا    
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االشرتا  وحينئذ جيوز للمستأجر أن  أخذ إزاء انازلل  ن حّقل مبل دًا  سداون مدا د ملدل     
 ن  ليل.إىل املالك نقدًا أو أكثر أو أجلط حسب ما  تطصقا

: إذا ،جر املالك اّلل من شخص مدطة ممللومة وشر   لده نصسدل د إزاء    43مسألة  
مبلدده مددن املددال أو بدونددل د يف ضددمن الملقددد أن جيدددطد إجيدداره لددل سددنو ًا بملددد نها ددة املدددطة    

أو  له النحدو املتملدارف يف كدل سدنة ل  دااطصق       األوىلبالوورة اليت وجف  ليها يف السنة 
بل ًا للمستأجر إزاء انازلل  ن احمللط و ليتدل  قد  د حيدث ال  كدون لدل       أنط شخوًا د ف م

إاّل حقط البقاء وللمالك احلر طة يف إجيار احمللط بملد خروجل كيدف مدا شداء د  ملندئدٍذ جيدوز       
للمستأجر أخذ املبله املتطصق  ليل ل واكون السدرجصلية بدازاء التخليدة  حسدب ل ال بدإزاء      

  دا ملها.انتقال حقط التورطف منل إىل
ل  : جيب  له املالدك الو داء مبدا اشدرتطل  لده نصسدل يف ضدمن  قدد اإلجدارة         44مسألة  

أن  دؤجر احملدلط للمسدتأجر أو ملدن  تندازل لدل  ندل         (42) ي ب  ليل يف مصروض املسألة 
بدون ز ادة أو بز دادة متملار دة  ليدل حسدب مدا إشدرت   لده نصسدل كمدا جيدب  ليدل يف            

دطد اإلجيددار للمسددتأجر مددا دام  رغددب يف البقدداء يف احملددلط  أن جيدد (43)مصددروض املسددألة 
 مبقدار بدل اإلجيار السابق أو مبا  و بدل إجياره املتملارف حسبما  و مقرطر يف الشر .

وإذا  ّلف املالك  دن الو داء بشدرطل وامتندف  دن اد دد اإلجيدار  للمشدرو  لدل           
ل ولكن إذا    تيسطدر إجبداره د    بالتوسطل باحلاكم الشر   أو غريهإجباره  له ذلك ولو 

 ألنط سبب كان د  س جيوز لل التورطف يف احمللط من دون رضا املالك.
( 43د    42: إذا جملددل الشددر  يف  قددد اإلجددارة يف مصددروض املسددألتا ) 45مسددألة 

 له هو شدر  النتي دة د ال  لده هدو شدر  الصملدل ل أن اشدرتا  اد دد االجدارة كمدا            
ستأجر  له املؤجر أن  كون لل أو ملن  مليطندل مباشدرة أو بواسدطة     رضناه د بأن اشرت  امل 

أو بالقيمدة املتملار دة  ده كدلط     حقط إش ال احمللط واالستصادة من إزاء مبله مملديطن سدنو ًا ل   
ل  حينئٍذ  كون للمستأجر د أو ملن  مليطنل د حقط إش ال احمللط واالستصادة منل ولدو مدن      سنة

مالك أن  طالب بش ء سوجمل املبله الذن ااطصقا  ليدل إزاء  دون رضا املالك ل وال حيقط لل
 احلقط املذكور.

(17) 
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 (واملقاصطة النو ية اإلجرارمسائل يف جا دة )
 ندداك مسددائل اتملّلددق بأحكددام الملقددود واإل قا ددا  واحلقددوق ل  تلددف  يهددا ،راء    

 ُيسدأل    لماء اإلمامية  ن ،راء غري م مدن أربداا املدذا ب اإلسدسمية د كدًس أو بمل داً       
  ن كيصية املامل اإلمام  مف غريه يف موارد الك املسائل.

 ددر ج  ددذه املسددائل  (رضددوان اهلل  لدديهم)وجددد املددارف لدددجمل  قهائنددا املتددأخر ن  
  له جا دة اإللزام ل أن إلزام غري اإلمام  بأحكام هلتل.

ق ولكن حيث إنط  دذه القا ددة   اثبدت  نددنا بطر دق مملتدرب ل  دس ُبددط مدن اطبيد           
الك املسائل  له القوا د البد لدة لقا ددة اإللدزام ل كقا ددة املقاصطدة النو يدة ) خدذوا        
مددنهم كمددا  أخددذون مددنكم يف سددننهم وج ددا ا م ( وجا دددة اإلجددرار ) أن إجددرار غددري      

 اإلمام   له مذ بل ومملاملتل مبوجب أحكامل ( .
لملامدة اختلصدوا يف   :  وحط لدجمل ااِلمامية النكاح من غري إشهاد ل ولكنط ا46مسألة  

ذلك ل  منهم من وا ق اإلماميدة يف ذلدك ل ومدنهم مدن ذ دب إىل  سداد النكداح بددون         
اإلشددهاد ل و ددم احلنصيددة والشددا ملية واحلنابلددة ل ومددنهم مددن ذ ددب إىل  سدداده بدددون       
اإل ددسن ل و ددم املالكيددة ل ولكددنط القددائلا بصسدداده  لدده طددائصتا:  مددنهم مددن  ددرجمل يف  

الصقهاء يف صحطتها و ساد ا د كالملقد املذكور د أنطل ليا ألحدد أن    األنكحة اليت اختلف 
 تزوطو املرأة جبل أن  طّلقها اململقدود لدل أو  صسد  نكاحهدا ل و دؤالء  دم املالكيدة وأكثدر         
احلنابلة ل  إذا كان الزوو من  ؤالء   ميكدن الدزواو بداملرأة جبدل أن  طّلقهدا أو  صسد        

املختلف  يها أنطل جيدوز الدزواو مدن املدرأة مدن غدري        نكاحها. ومنهم من  رجمل يف األنكحة
 حاجة إىل  س  أو طسق ل و ؤالء  م الشا ملية واحلنصية.

 مته كان الدزوو مدنهم جداز الدزواو بداملرأة بملدد انق داء  ددطاها د إذا كاندت ّندن             
اب  ليها الملدطة  ندد م د إجدرارًا للدزوو  لده مذ بدل ل وكدذا جيدوز للمدرأة إذا كاندت           

ة أن اتزوطو بملد انق اء  داها  لده اقدد ر وجدوا الملددطة  ليهدا  ندد م ل ولكدنط        إمامي
د يف الودوراا د خروجدًا  دن الشدبهة ومرا داًة لسحتيدا  د التوصدل إىل طسجهدا             األوىل

 ولو من جبل احلاكم الشر   إذا كان الزوو نتنملًا منل.
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هددا ل أو بدا ا الددة  : ال جيدوز  نددد الملامدة اجلمدف بددا الملمطدة وبندت أخي     47مسدألة   
وبنت ُأختها ل مبملنه أنطدل  بطدل كدس الملقدد ن إذا اقارندا يف الوجدوع ل كمدا  بطدل املتدأخطر          

 منهما مته سبق أحد ما ايفخر.
وأمطا  ند اإلمامية  ي وز  قد الملمطدة  لده بندت أخيهدا وا الدة  لده بندت ُأختهدا          

ت  له ا الة مشدروطًا بسدبق   مطلقًا ل كما جيوز  قد بنت األ   له الملمطة وبنت اأُلخ
الملقد أو حلوجل برضا الملمطة أو ا الة ل و ليل  اذا مجف الملام  با الملمطة وبنت أخيهدا  
أو ا الددة وبنددت ُأختهددا يف النكدداح جدداز لإلمددام  أن  ملقددد  لدده أنط منهمددا مددف اقددارن    
 الملقددد ن ل بددل  لدده كليهمددا مددف رضددا الملمددة أو ا الددة ل كمددا جيددوز لددل أن  ملقددد  لدده  

اململقودة بالملقد املتأخطر مف رضا الملمة أو ا الة إذا كان  قد ما سابقًا ل و كذا احلدال  
 بالنسبة إىل كلط واحدة منهما إذا كانت إمامية.

: ال اب الملددطة  لده املطّلقدة اليائسدة والود رية  لده مدذ ب اإلماميدة         41مسألة         
 لده خدسف بيدنهم يف شدرو      ولو مف الدخول بهما ل ولكن اب  له مذ ب الملامدة  

ثبواها  له الو رية ل  إذا كان الدزوو  امطيدًا  طّلدق زوجتدل الود رية أو اليائسدة وكدان        
مذ بل ثبو  الملدة  ليها ُأجرط  له مدا  دراه يف مذ بدل مدن أحكامهدا كصسداد الملقدد  لده         

 األحددو ُأختهددا خددسل  ددرتة الملدددطة ل وكددذا سددائر مددن حيددرم  نددد م نكاحهددا مجملددًا ل و 
مًا لإلمام  أن ال  تزوطجها جبدل انق داء  ددطاها ل وأن ال اتدزوطو  د  جبدل ذلدك وإن        لزو

لزومًا هلا أن ال اأخذ نصقة أ طام الملددطة   األحو كانت إمامية أو صار  كذلك ل كما أنط 
من الزوو وإن  رض ثبو  النصقة هلدا  لده مذ بدل إاّل اطبيقدًا لقا ددة املقاصطدة النو يدة        

 مف اوّ ر شروطها.
: اشددرت  يف صددحطة الطددسق  نددد االماميددة مجلددة مددن الشددرو  الدديت ال  49مسددألة  

اشرت   ند سائر املذا ب اإلسدسمية د كدًس أو بمل دًا د  دإذا طّلدق غدري اإلمدام  زوجتدل           
بطدسق صدحيح  لده مذ بدل و اسدد حسدب مدذ بنا ل جداز لإلمدام  د إجدرارًا لدل  لده              

ل  ها إذا كانت ّنن اب  ليهدا الملددطة يف مذ بدل   مذ بل د أن  تزوطو مطّلقتل بملد انق اء  دطا 
 كما جيوز للمطّلقة إذا كانت من اإلمامية أن اتزوطو من غريه كذلك.

و يما  ل  بملض الشرو  اليت املترب يف صحطة الطسق  ند اإلمامية وال املترب  ندد   
 غري م د كًس أو بمل ًا د :
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 د أن  كون الطسق يف طهر غري طهر املواجملة. 1 
 د أن  كون من طزًا غري مملّلق  له ش ء. 2 
 د أن  كون باللصظ دون الكتابة. 3 
 د أن  كون  ن اختيار ال  ن إكراه. 4 
 د أن  كون م ور شا د ن  دلا. 5 
:  ثبت خيار الرؤ ة د  له مذ ب الشا مل  د ملن اشدرتجمل شديئًا بالوصدف      51مسألة  

وال  ثبت ا يار  لده مدذ ب اإلماميدة     ثم ر،ه وإن كان املبيف حاو ًا للوصف املذكور ل
يف  ذا املورد ل  إذا كان املدذ ب الشدا مل  نا دذًا  لده اإلماميدة ل ميدث كدان املشدرتن         
الشدا مل   أخدذ البدائف اإلمددام  با يدار يف  دذه احلالددة ل  للمشدرتن اإلمدام  أن  قابددل        

 ملقاصطة النو ية.باملثل  يأخذ البائف الشا مل  با يار يف  ذه الوورة  مًس بقا دة ا
: ذ ب أبو حنيصة والشا مل  إىل  دم ثبدو  ا يدار للم بدون ل ومدذ بنا     51مسألة  

ثبوال لل ل والرا ر أنط الط الكسم يف الثبو  و دمل ال  شدمل مدا إذا كدان بنداء امل بدون      
 له  دم االكرتا  بالقيمة وشراء الب ا ة أو بيملها بأنط مثن كدان ل  دإنط الردا ر  ددم     

ا يار لل حينئٍذ ل وكذا ال  شمل مدا إذا كدان بنداء املتملداملا  لده حودول النقدل        ثبو  
واالنتقال بالقيمة السوجية ال أز د ل وا تمد امل بون  له جول ال ابن يف  ددم الز دادة ل   
 إنط الرا ر ثبو  ا يار لل  نا  ند اجلميف مدن جهدة اإلغدرار ل وكدذا ال  شدمل مدا إذا       

  االراكدازن يف الملدرف ا دا ط حّقدًا ،خدر غدري حدقط الصسد          كان الثابت مسب الشدر 
 كحقط املطالبة مبا بل التصاو .

و لدده أنط حددال ل  صدد  كددلط مددورد كددان املددذ ب اإلمددام  ثبددو  خيددار ال ددنب         
ومذ ب الملام   دم ثبوال ل جيوز لإلمدام  د أخدذًا بقا ددة املقاصدة النو يدة د أن  لدزم         

ذلك حيث  كدون املدذ ب الملدام   دو القدانون النا دذ       الملامط  بملدم ثبو  ا يار لل ل و
  له اجلميف ميث  لزم بل اإلمام  أ  ًا.

:  شرت   ند احلنصية يف صحطة  قد السلم أن  كون املسلم  يدل موجدودًا   52مسألة  
حال الملقدد ل وال  شدرت  ذلدك لددجمل اإلماميدة ل  دإذا كدان املدذ ب احلنصد  نا دذًا  لده            

ن احلنصدد   لددزم البددائف اإلمددام  بددبطسن  ددذا الملقددد ل جدداز اإلماميددة ميددث كددان املشددرت
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للمشددرتن اإلمددام  أن  لددزم البددائف احلنصدد  بددالبطسن يف مثلددل مبقت دده جا دددة املقاصددة    
 النو ية ل و كذا احلال لو صار املشرتن إماميًا بملد ذلك.

د   : ذ ب الملامطة إىل أنط ما   ل  ن السهام املصروضة  رثل  وبة امليطدت 53مسألة  
كداأل  د و ددم ردطه  لده ذون السدهام أنصسدهم ل وذ دب ااِلماميدة إىل خدسف ذلدك ل            
 مثس لو ما  الشخص وخّلف أخًا وبنتًا  قدد ذ دب اإلماميدة إىل إ طداء البندت نودف       
اركتل  رضًا والنوف ايفخر ردطًا ل و دم إ طاء األ  شيئًا؛ وأمطا الملامدة  قدد ذ بدوا إىل    

 ل ألنطل من  وبة امليطت.إ طاء النوف الثان  لأل  
 إذا كان املذ ب الملام  نا ذًا  له الوار  اإلمدام  ميدث ال  دردط إليدل الصاضدل       

 له سهمل ل  للملوبة إذا كانوا من اإلمامية أخذ الصاضل  لده سدهم الدوار  الملدام      
 منل مبقت ه جا دة املقاصطة النو ية.

كدة امليدت مدن املنقدول     : ار  الزوجة  له مذ ب الملامدة مدن مجيدف ار   54مسألة  
وغريه واألراضد  وغري دا ل وال ادر   لده املدذ ب اإلمدام  مدن األرض ال  يندًا وال         

 جيمة ل وار  من األبنية واألش ار جيمة ال  ينًا.
و له ذلدك  لدو كدان املدذ ب الملدام  نا دذًا  لده الشديملة ميدث ادورط  الزوجدة             

ن بقيددة الورثددة مددن اإلماميددة ل الملاميددة مددن األرض ومددن  ددا األبنيددة واألشدد ار إذا كددا
 للزوجددة اإلماميددة أ  ددًا أن اأخددذ مددا  وددل إليهددا مرياثددًا مددن األراضدد  وأ يددان األبنيددة 

 واألش ار حيث  كون سائر الورثة من الملامة.

(11) 
 ) أحكام التشر ح (

: ال جيوز اشر ح بدن امليطت املسدلم ل  لدو  ملدل ذلدك لزمتدل الد دة  لده        55مسألة  
  كتاا الد ا .اصويل مذكور يف

: جيوز اشر ح بدن امليطت الكدا ر بأجسدامل إذا    كدن اقدون الددم  ده       56مسألة  
لزومدًا االجتنداا  دن اشدر ح بدندل ل       األحو حال حياال ل وإاّل د كما لدو كدان ذمطيدًا د  د      

نملم ل إذا كان ذلك جائزًا يف شر ملتل د مطلقدًا أو مدف إذندل يف حدال احليداة ل أو إذن وليطدل        
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الو اة د  س بأس بل حينئٍذ ل وأمطا املشكوك كونل اقون الدم يف حدال احليداة  ي دوز     بملد 
 اشر ح بدنل إذا   اكن أمارة  له كونل كذلك.

: لو اوّجف حصظ حياة مسلم  له التشر ح ل و  ميكن اشدر ح الكدا ر   57مسألة  
  ميكدن ذلدك   غري اقون الدم أو مشكوك احلال ل جاز اشر ح غريه من الكّصار ل وإن 

أ  ًا جاز اشر ح املسلم ل وال جيوز اشر ح املسلم ل رض التملّلم وهدوه مدا   اتوّجدف    
  ليل انقاذ حياة مسلم أو من مكمل ولو يف املستقبل.

(19) 
 ) أحكام الرتجيف (

: إذا اوّجف حصظ حياة املسلم  له جطف   و من أ  اء امليطت املسدلم  51مسألة  
حلاجدل ببدندل جداز القطدف ل ولكدن اثبدت الد دة  لده القداطف  لده           د كالقلب والكلية د إل 

لزومًا ل وإذا ُأحلق ببدن احل ط اراطبدت  ليدل بملدد اإلحلداق أحكدام بددن احلد ط ل         األحو 
 نررًا إىل أنطل أصبح جزءًا منل.

: ال جيوز جطف   و من أ  اء امليدت املسدلم إلحلاجدل ببددن احلد   يمدا       59مسألة  
حيااددل وان كددان يف حاجددة ماسددة إليددل كمددا يف الملددا وهو ددا مددن      إذا   اتوجددف  ليددل

اال  اء ل ولو جطف  ملله القاطف الد دة ل وجيدب د دن املقطدوع وال جيدوز إحلاجدل ببددن        
 احل  ولكن إذا فط اإلحلاق وحّلت  يل احلياة   جيب جطملل بملد ذلك.

 ط مدن غدري   : إذا أوصه بقطف بملض أ  ائل بملد و اال لُيلحق ببددن احلد  61مسألة  
أن اتوجف حياة احل ط  له ذلك ل  ص  نصوذ وصيطتل وجواز القطدف حينئدٍذ إشدكال د وإن     

   اب الد ة  له القاطف د  س  رتك مرا اة مقت ه االحتيا  يف ذلك.
: املقوددود بامليدت يف املددوارد املتقدمددة  دو مددن اوجصددت رئتداه وجلبددل  ددن    61مسدألة   

يل وأما امليت دماغيًا مف استمرار رئتيل وجلبل يف وةائصهمدا  الململ اوجصًا نهائيًا ال رجملة  
وان كان ذلك  ن طر ق اركيب اجهزة االنملاش الونا ية  س ُ ملدده ميطتدا ل وحيدرم جطدف     

   و منل إلحلاجل ببدن احل  مطلقا.
: ال جيوز جطف جزء من إنسدان حد  إلحلاجدل جبسدم غدريه إذا كدان جطمُلدل        62مسألة  

لي ًا كمدا يف جلدف الملدا وجطدف اليدد ومدا شداكلها وامدا إذا   ُ لحدق بدل           ُ لحُق بل ضررًا ب
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ال رر البليه د كما يف جطف جطملة من اجللد أو جزء مدن النخداع أو احددجمل الكليدتا ملدن       
لد ل كلية أخرجمل سدليمة د  دس بدأس بدل مدف رضدا صداحبل إذا    كدن جاصدرًا لود ر أو            

ف يف الوددورة املددذكورة جيددوز أخددذ املددال جنددون وإال   جيددز مطلقددًا ل وكمددا جيددوز القطدد
 بأزاء اجلزء املقطوع.

: جيوز التربع بالددم للمرضده احملتداجا اليدل كمدا جيدوز أخدذ الملدوض         63مسألة  
  ليل.

: جيوز جطف   و من بددن امليدت الكدا ر غدري اقدون الددم أو مشدكوك        64مسألة  
احليداة  يدل احكدام بددن      احلال إلحلاجل ببدن املسلم وارتادب  ليدل بملدد اإلحلداق وحلدول     

املسلم لوريورال جزءًا منل ل وجيوز أ  ًا احلاق بملدض أ  داء احليدوان د كقلبدل د ببددن        
املسلم وان كان احليوان جنا الملا كا نز ر وُ ودبُح بملدد األحلداق وحلدول احليداة  يدل       

 جزءًا من بدن املسلم والحقل احكامل.

(21) 

 (التلقيح الونا  )
القيح املرأة مب ط غدري الدزوو ل سدواء أكاندت ذا  زوو أم ال      : ال جيوز65مسألة  

 ورض  الزوو والزوجة بذلك أم ال ل كان التلقيح بواسطة الزوو أم غريه.
: لو فَّ القيح املرأة مبنط  غري الزوو  حملت منل ثم ولد  ل  إن حدد   66مسألة  

ريه د  دس إشدكال يف إنتسدابل     ذلك اشتبا ًا د كما لو ُأر د القيحها مبنط  زوجهدا  اشدتبل ب د    
 إىل صاحب املنط  ل  إنطل نرري الو ء بشبهة.

وأمطا إن حد  ذلك مف المللم والملمد ل  س  بملد انتسابل إليل ا  ًا وثبدو  مجيدف    
أحكام االبوة والبنوة بينهما حته االر  ل ألنط املستثنه من اإلر   و الولد  ن زندًا ل  

 وجب حلوول احلمل بل ارطمًا.و ذا ليا كذلك وإن كان الململ امل
و كددذا احلددال يف انتسددابل إىل ُامطددل  إنطددل  نتسددب اليهددا حتدده يف الوددورة الثانيددة وال  

 رق بينل وبا سائر أوالد ا أصدًس ل ومدن جبيدل  دذه الودورة مدا لدو القدت املدرأة منطد            
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 زوجها يف  رو امدرأة اخدرجمل باملسداحقة أو هو دا  حملدت ثدم ولدد   اندل  نتسدب إىل         
 صاحب النطصة وإىل اليت محلتل وان كان الململ املذكور ارمًا.

: لددو ُأخددذ  بو  ددة املددرأة وحددومين الرجددل  ُلقِّحددت بددل ووضددملت يف  67مسددألة  
رحم صنا ية أو هو ا و رض انل ايسطر انميُتها  يها حته اكدوطن إنسدان بدذلك  الردا ر     

يندل وبينهمدا مجيدف أحكدام     أنطل  نتسب إىل صاحب احلومين وصاحبة البو  ة ل و ثبت ب
 النسب حته االر  ل نملم ل ال ر  ّنن ما  منهما جبل التلقيح.

: لو نقلت بو  ة املرأة امللّقحة مدومين الرجدل إىل رحدم امدرأة ُأخدرجمل      61مسألة  
 نشأ  يهدا واولدد  صد  انتسدابل إىل صداحبة البو  دة أو إىل صداحبة الدرحم اشدكال  دس           

 تمللددق بددذلك مدن أحكددام االمومددة والبنددوة ل نملددم ال  بملددد   درتك مرا دداة االحتيددا   يمددا  
 ثبو  احملرمية بينل وبا صاحبة الرحم وان   حيكم بأنتسابل اليها.

: جيوز القيح املرأة صنا يًا مب ط زوجها ما دام حيًا وال جيدوز ذلدك بملدد    69مسألة  
سدائر أوالد مدا   لزومًا د وحكم الولد املولود بهدذه الطر قدة حكدم      األحو و اال د  له  

بس  رق اصًس إاّل إذا كان التلقيح بملد و اة الزوو  انل ال  ر  منل يف  ذه الودورة وان  
كان منتسبًا اليل ل ثم انل ال جيوز ان  كون املباشر لململية التلقديح الودنا   غدري الدزوو     

غدري   إذا اوجصت  له كشدف املدرأة  وراهدا للطبيبدة د مدثًس د لتنردر اليهدا أو لتلمسدها مدن           
حائل ل نملم إذا    كن  تيسر هلا احلمل ب دري ذلدك وكدان الودرب  لده  ددم اإلجنداا        

 حرجيًا  ليها مدٍّ ال ُ تحمطل  ادة جاز هلا ذلك.

(21) 

 (أحكام حتد د النسل)
: جيوز للمرأة استملمال ما مينف احلمل من الملقداجري اململددطة لدذلك بشدر      71مسألة  

وال  رق يف ذلك با رضا الزوو بدل و دمدل مدا    نداف      أن ال  لحق بها ضررًا بلي ًا ل
 شيئًا من حقوجل الشر ية.

: جيددوز للمددرأة اسددتملمال اللولددب املددانف مددن احلمددل وهددوه مددن املوانددف  71مسددألة  
بالشر  املتقدطم ل ولكدن إذا اوجدف وضدملل يف الدرحم  لده ان  باشدر ذلدك غدري الدزوو          

حيددرم كشددصل هلددا اختيددارًا كددالملورة لددزم  كالطبيبددة وانرددر أو المددا مددن دون حائددل مددا  
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االجتوددار يف ذلددك  لدده مددورد ال ددرورة كمددا إذا كددان احلمددل م ددرًا بدداملرأة أو موجبددًا 
لوجو هدا يف حدرو شدد د ال  تحمدل  دادة و   كدن  تيسدر هلدا املندف مندل بدبملض طرجدل             

 االخرجمل أو كانت ضرر ة أو حرجية  ليها كذلك.
اللولدب  سدتتبف الدف البو  دة بملدد  وديبها ل         ذا إذا    ثبت هلا أنط استملمال 
 لزومًا االجتناا  نل مطلقًا. األحو وإاّل  

: جيوز للمرأة ان ارن  ملية جراحيدة ل لدق القنداة التناسدلية ) الدنصري (      72مسألة 
وان كان  ؤدن إىل جطف نسلها ميث ال حتمل أبدًا ل ولكن إذا اوجف ذلك  له كشدف  

لنرر اليل أو للمسل مدن غدري حائدل   جيدز هلدا الكشدف إال يف       ما حيرم كشصل من بدنها ل
حددال ال ددرورة حسددب مددا مددرط يف املسددألة السددابقة ل وال جيددوز للمددرأة أن اددرن  مليددة   
جراحيددة لقطددف الددرحم أو نددزع املبي ددا وهددو ذلددك نددا  ددؤدن إىل جطددف نسددلها ولكددن    

ري  ذا الكسم كلل جيدرن يف   ستلزم ضررًا بلي ًا بها إال إذا اجت تل ضرورة مرضية ل ونر
 الرجل ا  ًا.

: ال جيوز إسقا  احلمل وان كان بو  دة خمودبة بداحلومين إال  يمدا إذا     73مسألة  
خا ت االم ال رر  لده نصسدها مدن إسدتمرار وجدوده وكدان موجبدًا لوجو هدا يف حدرو          
 شد د ال  تحمدل  دادة  اندل جيدوز هلدا  ندئدٍذ إسدقاطل مدا   ال دل الدروح ل وامدا بملدد            

 األحدو  حته يف حالة ال رر واحلدرو  لده   ولوو الروح  يل  س جيوز االسقا  مطلقًا 
وإذا اسددقطت االم محلددها وجبددت  ليهددا د تددل البيددل أو ل ددريه مددن ورثتددل وان    لزومددال 

اسقطل االا  ملليل د تدل المطدل ل وان اسدقطل غري مدا د كالطبيبدة د لزمتدل الد دة هلمدا وان          
  يف د دة احلمددل بملددد ولددوو الدروح  يددل د ددف )  سددة   كدان االسددقا  بطلبهمددا ل و كصدد 

،الف ومائتا و سا ( مثقااًل مدن الص دة ان كدان ذكدرًا ونودف ذلدك ان كدان انثده         
لزومدًا د و كصد  يف     األحدو  سواء أكان موادل بملدد خروجدل حيدًا أم يف بطدن ُامطدل د  لده         

نطصدة ومدائتا    د تل جبل ولوو الروح  يل د ف مائدة و سدة مثاجيدل مدن الص دة ان كدان      
و شرة مثاجيل إن كان  لقة وثسمثائدة و سدة  شدر مثقدااًل ان كدان م د ة واربملمائدة        
و شر ن مثقااًل ان كانت جد نبتت لدل الملردام و سدمائة و سدة و شدر ن مثقدااًل ان       

 األحدو  كدان ادام اال  داء واجلدوارح ل وال  درق يف ذلدك بدا الدذكر واالنثده د  لده            
 د. لزوما
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 االسدت صار   مدًا اإلسقا  يف و   الكصارة اإلسقا  مباشر  له جيب وكذلك 

 سدتا  إطملدام  و متتدابملا   نشدهر  وجوبدًا وصدوم   األحدو    لده  الرجبدة   تق  ن بداًل

    إن متتابملا  نصوم شهر خطأ اإلسقا  ويفل الطملام من مسكا مد لكل مسكينًا
 بدا  باإلسدقا   الكصدارة  وجدوا  يف  درق  وال كدذلكل  مسدكينا  سدتا   إطملدام  دتمكن  

 .لزومًا األحو   له الروح و دمل ولوو
: جيوز للمرأة استملمال الملقاجري اليت اؤجطل الدورة الشهر ة  دن وجتهدا   74مسألة  

ل رض إمتدام بملدض الواجبدا  د كالوديام ومناسدك احلدج أو ل دري ذلدك د بشدر  أن ال            
ًا    كدن هلدا أحكدام     لحق بها ضررًا بلي ًا ل وإذا استململت الملقدار  درأ  دمدًا متقّطملد    

 احليض وإن رأال يف أ طام الملادة.

(22) 

 (أحكام الشوارع املصتوحة من جبل الدولة)
: جيدوز اسدتطراق الشدوارع واألرصدصة املسدتحدثة الواجملدة  لده الددور         75مسألة  

 واألمسك الشخوية للناس اليت استملكها الدولة وامللها طرجًا.
نهدا جدد جامدت الدولدة باسدتمسكل جهدرًا  لده        نملم ل من  لدم أنط موضدملًا خاصدًا م    

صاحبل من دون إرضائل بتملو ض أو ما مكمل ل جرجمل  ليل حكم األرض امل ودوبة ل  
 س جيوز لل التورطف  يل حته مبثل االسدتطراق إاّل مدف اسرتضداء صداحبل أو وليطدل د مدن        

رجمل  ليدل  األا أو اجلدط أو القيطم املنووا مدن جبدل أحدد ما د  دإن    مللدم صداحبل جد        
حكددم املددال ادهددول مالكددل ل  رياجددف بشددأنل احلدداكم الشددر   ل ومنددل  رهددر حكددم          

 الص س  الباجية منها ل  إنطل ال جيوز التورطف  يها إاّل بإذن أصحابها.
: جيوز الملبور واملرور من أراضد  املسداجد الواجملدة يف الطدرق ل وكدذا      76مسألة  

و كذا احلال يف أراض  احلسدينيا  واملقدابر   جيوز اجللوس  يها وهوه من التورط ا  ل 
ومددا  شددبههما مددن األوجدداف الملامددة ل وأمطددا أراضدد  املدددارس ومددا شدداكلها  صدد  جددواز   

 لزومًا الت نب  نل. األحو التورطف  يها مبثل ذلك ل ري املوجوف  ليهم إشكال ل و
تها : املساجد الواجملة يف الشوارع واألرصصة املسدتحدثة ال  درو  رصد   77مسألة  

 ن الوجصية ل ولكن ال ارتاطب  ليها األحكام املرتاطبة  له  نوان املس د الددائرة مدداره   
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وجودًا و دمًا ل كحرمة ان يسل ل ووجوا إزالة الن اسدة  ندل ل و ددم جدواز مكدث      
اجلنب واحلائض والنصساء  يل ل وما شداكل ذلدك ل وأمطدا الص دس  الباجيدة منهدا ل  دإن        

 د اراطبت  ليها مجيف أحكامل ل وأمطا إذا خرجدت  ندل د كمدا        رو  ن  نوان املس
إذا جمللددها الرددا  دّكانددًا أو اددًس أو دارًا د  ددس ارتاطددب  ليهددا الددك األحكددام ل وجيددوز     
االنتصاع منها جبميف االنتصا ا  احملّللة الشر ية إاّل ما  ملدط منها اثبيتًا لل وب ل  إنطل غدري  

 جائز.
باجيدة مدن املسداجد بملدد  ددمها د كأح ار دا وأخشدابها د          : األنقداض ال 71مسدألة   

و،الاهدا د كصرشدها ووسدائل إناراهدا وارب دد ا وادد ئتها د إذا كاندت وجصدًا  ليهدا وجدب               
صر ها يف مس د ،خر ل  إن   ميكدن ذلدك جمللدت يف املوداا الملامدة ل وإن   ميكدن       

مثنها  له مس د ،خر ل وأمطدا  االنتصاع بها إاّل ببيملها با ها املتوّل  أو من مكمل وصرف 
إذا كانت أنقاض املس د ملكًا طلقًا لدل ل كمدا لدو كاندت جدد اشدرت ت مدن مندا ف الملدا          
املوجو ة  له املس د ل  س جيب صرف الك األنقاض بأنصسها  له مسد د ،خدر ل بدل    
جيوز للمتول  أو من مكمل أن  بيملها إذا رأجمل املودلحة يف ذلدك ل  يودرف مثنهدا  لده      

،خر ل ومدا ذكرنداه مدن التصوديل جيدرن أ  دًا يف أنقداض املددارس واحلسدينيا           مس د 
 وهو ما من األوجاف الملامة الواجملة يف الطرجا .

: مقابر املسلما الواجملة يف الطرق إن كانت من األمدسك الشخودية أو   79مسألة  
ور  ليهدا  من األوجاف الملامة  قد ةهر حكمها ّنا سبق ل  دذا إذا    كدن الملبدور واملدر    

 تكددًا ملددواه املسددلما وإاّل  ددس جيددوز ل وأمطددا إذا   اكددن ملكددًا وال وجصددًا  ددس بددأس           
بالتورطف  يها ما    كن  تكًا ل ومن ذلدك  رهدر حدال األراضد  الباجيدة منهدا ل  إنطهدا        
يف الصرض ااَلول ال جيوز التورطف  يها وشدراؤ ا إاّل بدإذن مالكهدا ويف الصدرض الثدان       

ك إاّل باذن املتوّل  ومن مكمدل ل  يودرف مثنهدا يف مقدابر ُأخدرجمل للمسدلما       ال جيوز ذل
لزومًا ل ويف الصرض الثالث جيدوز ذلدك مدن     األحو مف مرا اة األجرا  األجرا  له 

 دون حاجة إىل إذن أحد ل ما    ستلزم التورطف يف ملك ال ري كجثار القبور املهدطمة.

(23) 

 (مسائل يف الوسة والويام)
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: لدو سدا ر الودائم يف شدهر رم دان جدوطًا بملدد ال دروا د و   صطدر يف           11سألة م 
بلده د إىل جهة ال را ل  وصل إىل مكان   ا را الشدما  يدل بملدد ل   جيدب  ليدل       

 اإلمساك إىل ال روا وان كان ذلك أحو  استحبابًا.
ا : لو صّله املكّلدف صدسة الودبح يف بلدده ل ثدم سدا ر إىل جهدة ال در        11مسألة  

 وصل إىل بلد    طلف  يل الص ر بملد ل ثم طلف ل أو صّله صسة الرهدر يف بلدده ل ثدم    
سا ر جوطًا  وصل إىل بلد   ازل الشما  يل بملد ل ثدم زالدت أو صدّله صدسة امل درا      
 يل ل ثم سا ر  وصل إىل بلد   ا را الشما  يدل ل ثدم غربدت   ادب  ليدل ا دادة       

 وان كانت اال ادة احو  استحبابًا.الوسة يف ش ء من  ذه الصروض 
: لو خرو وجت الوسة يف بلدده د كدأن طلملدت الشدما أو غربدت و        12مسألة  

 ودلِّ الوددبح أو الرهدر ن د ثددم سدا ر جددوطًا  وَصدَل إىل بلددد ملتطلدف الشددما  يددل أو          
لزومًا أن  دؤدن الودسة بقودد مدا يف الذمطدة وال  ندون خودو          األحو ا را بملد  

 الق اء. االداء أو
: إذا سا ر جوطًا بالطائرة وأراد الوسة  يها ل  إن متّكن من اإلايان بهدا  13مسألة  

إىل القبلة واجدًا لشرط  االستقبال واالستقرار ول ري ما مدن الشدرو  صدحطت ل وإاّل    
لزومًا د إذا كان يف سملة الوجت ل ميث  تمّكن من اإلايدان بهدا     األحو   اوحط د  له  

و  بملد النزول من الطائرة ل وأمطا إذا ضاق الوجدت ل وجدب  ليدل اإلايدان     واجدة للشر
بها  يها ل و ندئٍذ إن  لم بكون القبلة يف جهة خاصطدة صدّله إليهدا ل وال اودحط صدسال      
لو أخلط باالستقبال إاّل مف ال رورة ل وحينئٍذ  نحرف إىل القبلة كّلما اهر دت الطدائرة   

ال االهددراف ل وإن    ددتمكن مددن اسددتقبال  ددا  و سددكت  ددن القددراءة والددذكر يف حدد 
القبلة  ملليل مرا اة أن اكون با اليما واليسار ل وإن    مللم باجلهة اليت اوجدد  يهدا   
القبلة بذل جهده يف مملر تها و ململ  له ما حيول لل مدن الردنط ل ومدف املدذطره  كتصد       

استحبابًا اإلايان بهدا   حو األبالوسة إىل أنط جهة حيتمل وجود القبلة  يها ل وإن كان 
إىل أربف جها  ل  ذا  يما إذا متّكن من االسدتقبال ل وإن    دتمكن مندل إاّل يف اكدبرية     
اإلحرام اجتور  ليل ل وإن    تمّكن مندل أصدًس سدق  ل ثدم اندل جيدوز ركدوا الطدائرة         

اجدددًا وهو ددا اختيددارًا جبددل دخددول الوجددت وإن  لددم أنطددل   ددطر إىل أداء الوددسة  يهددا   
 لشرط  االستقبال واالستقرار.
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: لو ركب طائرة سدر تها سدر ة حركدة األرض ل وكاندت متط هدة مدن       14مسألة  
اإلايدددان  األحو الشدددرق إىل ال دددرا ل ودار  حدددول األرض مددددطة مدددن الدددزمن ل  ددد  

بالوددلوا  ا مددا بنيطددة القربددة املطلقددة يف كددلط أربددف و شددر ن سددا ة ل وأمطددا الودديام    
  ي ب  ليل ج اؤه.

وأمطا إذا كانت سر تها ضملف سر ة الوو  د حيدث ادتمط الددورة  ندئدٍذ يف كدلط        
لزومًا ان  أا  بوسة الوبح  ند كدلط   در ل وبدالرهر ن     األحو اثنيت  شرة سا ة د   

  ند كلط زوال ل وبالملشاء ن  ند كلط غروا.
ولددو دار  الطددائرة حددول األرض بسددر ة  ائقددة ميددث اددتمط كددلط دورة يف ثددس      

 ا  مددثًس أو أجددلط ل  الرددا ر  دددم وجددوا الوددسة  ليددل  نددد كددلط   ددر وزوال       سددا
ل  شر ن سا ة بنيطة القربة املطلقةلزومًا ان  أا  بها يف كلط أربف و األحو وغروا ل و

مرا يددًا وجددوع صددسة الوددبح بددا طلددو ا ل والرهددر ن بددا زوال وغددروا بملددد ا ل     
 والملشاء ن با غروا ونوف ليل بملد ذلك.

من  نا  رهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة مدن ال درا إىل الشدرق ل وكاندت     و 
ل ليل اإلايان بالولوا   ه أوجااهدا سر تها مساو ة لسر ة حركة األرض ل  أنل جيب  

وكذا احلال  يما إذا كانت سدر تها أجدلط مدن سدر ة األرض ل وأمطدا إذا كاندت سدر تها        
ل   سددا ا  مددثًس أو أجددلطالدددورة يف ثددسأكثددر مددن سددر ة األرض بكددثري ل ميددث اددتمط  

  يرهر حكمل ّنا اقدم.
: من كانت وةيصتل الويام يف السصر ل وطلف  ليل الص در يف بلدده ل ثدم    15مسألة  

سا ر جوطًا ناو ًا للووم ل ووصل إىل بلد ،خر    طلف الص ر  يل بملد ل جداز لدل األكدل    
 الص ر يف البلد الثان . والشرا وهو ما من سائر املصّطرا  إىل حا طلوع

: من سا ر يف شدهر رم دان مدن بلدده بملدد الدزوال ووصدل إىل بلدد           16مسألة  
لزومًا ان  دتم صديام ذلدك اليدوم وال جيدب  ليدل ج داؤه         األحو ازل  يل الشما بملد  

 حينئذ.
: من كان وةيصتل الويام يف السصر ل إذا سا ر من بلده الدذن رؤن  يدل   17مسألة  

إىل بلدد   ُ دَر  يدل اهلدسل بملدد ل الختس همدا يف ااُل دق ل   جيدب  ليدل           سل رم دان  
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صيام ذلك اليوم ل ولو  يطد يف بلد رؤن  يل  سل شوطال ل ثم سدا ر إىل بلدد   ُ دَر  يدل     
 لزومًا لل اإلمساك بقيطة ذلك اليوم وج اؤه. األحو اهلسل ل الختسف أ قهما ل  

يف مكدان نهداره سدتة أشدهر وليلدل سدتطة أشدهر        : إذا  رض كدون املكّلدف   11مسألة 
لزومًا لل يف الوسة مسحرة أجرا األماكن اليت هلا ليل ونهدار يف كدلط    األحو مثًس ل  

اربف و شر ن سا ة ل  يوّل  ا ما  له حسب أوجااها بنيطة القربة املطلقة ل وأمطا يف 
مطدا يف شدهر رم دان أو مدن     الووم  ي ب  ليل االنتقال إىل بلد  تمّكن  يل من الويام إ

 بملده ل وإن    تمّكن من ذلك  ملليل الصد ة بدل الووم.
وأمطا إذا كان يف بلد لل يف كدلط اربدف و شدر ن سدا ة ليدل ونهدار د وإن كدان نهداره           

ثدس  و شدر ن سدا ة وليلدل سدا ة أو الملكدا د  حكدم الودسة  ددور مددار األوجدا              
 ليدل أداؤه مدف الدتمّكن مندل و سدق  مدف        ا اصة  يل ل وأمطا صوم شهر رم ان  ي دب 

  دم التمّكن ل  إن متّكن من ج ائل وجب ل وإاّل  ملليل الصد ة بدلل.
 

(24) 

 (أوراق اليانويب)
و دد  أوراق اوزط هددا بملددض الشددركا  واأخددذ بإزائهددا مبدداله ممليطنددة مددن املددال ل     

د ف لدل مبل دًا   واتملهطد الشركة بأن اقرع با أصحاا البطاجا  ل  من أصدابتل القر دة اد   
 بملنوان اجلائزة ل و ذه الململية ميكن أن اقف  له وجوه:

األول : أن  كون إ طاء املدال  ندد اسدّلم البطاجدة بدازاء اجلدائزة احملتمدل حودولل          
 ليها أن  له اقد ر اصابة القر ة بامسل ل و ذه اململاملة ارطمة وباطلدة بدس إشدكال ل    

ل ل  إن كانت الشركة حكومية  املبله املدأخوذ   لو اراكب احملرطم وأصابت القر ة بامس
 لاحلاكم الشدر   من منها نهول املالك ل وجواز التورطف  يل متوّجف  له االستئذان 

وإن كانت الشركة أ لية جاز التورطف  يدل مدف إحدراز رضدا أصدحابل بدذلك حتده مدف         
  لمهم بصساد اململاملة.
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االشدرتاك يف مشدروع خدرين ل كبنداء      الثان  : أن  كون إ طاء املدال ّناندًا وبقودد    
مدرسة أو جسر أو هو ذلك ل ال بقود احلوول  له الربح واجلائزة ل و دذا ال بدأس   

 بل.
ثددم إنطددل إذا أصددابت القر ددة بامسددل جيددوز لددل أخددذ اجلددائزة والتوددرف  يهددا مددف       

االستئذان يف ذلك من احلداكم الشدر   إذا كاندت الشدركة حكوميدة يف بلدد اسدسم  ل        
  س حاجة إىل إذنل. وإاّل

الثالث : أن  كون د ف املال بملنوان إجراض الشركة ل ميث ا دمن لدل  وضدل ل     
و كددون لددل أخددذه بملددد سددتة أشددهر مددثًس ل ولكددن الددد ف املددذكور مشددرو  بأخددذ بطاجددة   
اليانويب  له أن اد ف الشركة لل جدائزة  ندد إصدابة القر دة بامسدل ل و دذه اململاملدة        

 لقرض الربون.ارطمة ل ألنها من ا
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