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وآله  املصطفى دحمم   أشرف اخللقالم على احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والس  

 األطهار امليامني
 

 كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 

ومها أفضل فرائض اإلسالم بعد اإلميان والوالية وصلة الرحم، ومها سبيل األنبياء ومنهاج 
املذاهب وحتل  املكاسب وترد  املظامل وتعمر األرض الصلحاء، هبما تقام الفرائض وتأمن 

وينتصف من الظاملني ويستقيم األمر، إىل غري ذلك مما ورد يف األخبار من األئم ة األطهار 
 عليهم السالم.

وقد حث  عليهما الكتاب العزيز، فقال عز  من قائل: }ولتكن منكم أُم ٌة يدعوَن إىل 
عن املنكِر وأُولِئَك ُهُم املفلحون{ وقال عز  وجل : }ُكنتم  اخلرِي ويأمروَن باملعروِف وينهونَ 

خرَي أُم ٍة أُخرجْت للناس تأمروَن باملعروف وتنهوَن عن املنكر{، وقال عز امسه: }أقاموا 
 الصالة وَءاتوا الزكاة وأََمروا باملعروِف ونَ َهْوا عن املنكِر{.
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، بل جيبان لو علم أن املكلف أراد ومها واجبان بال فرق بني املعصية الصغرية والكبرية
ا من مووجوهب، املعصية ولو مل تصدر عنه، لئال يقع مبغوض الشارع ولو مرة واحدة

 مع االلتفات إىل املالزمة. اضروريات الدين، فريتد منكرمه
جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على مجيع املكل فني كفاية، فإذا  (:1)مسالة 

ن به الكفاية، سقطا عن اجلميع، وإذا ختل ف اجلميع أمثوا مجيعاً، كسائر قام هبما واحد مم  
 الواجبات الكفائية.

 نعم، ال يسقط وجوهبما عن املكلف باحتمال أو ظن قيام غريه هبما (:2)مسألة 
يسقط وجوهبما إذا اطمأن  بذلك، أو قامت بينة عليه، فلو انكشف عدم قيامه أو عدم  

 القيام هبما.كفايته، وجب عليه 
إذا احتاج األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل مجاعة، وجبا عليهم  (:3)مسألة 

جمتمعني، فلو قام هبما بعضهم وجب عليه مجع اآلخرين لذلك، فإذا مل يتمكن من مجعهم، 
 سقط عنه وجوهبما، وأمث املتخل ف منهم.

، وجيب تكرارمها إىل أن وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فوري (:4)مسألة 
ويسقط وجوهبما إذا ، خارجاً    وهو فعل املعروف أو ترك املنكر  -يتحقق الغرض منهما 
 اطمأن  بعدم التأثري.

نعم جيبان إذا علم ، ال يكفي يف وجوهبما جمرد الشروع يف مقدمات احلرام (:5)مسألة 
أو الشك يف القدرة على أن املقدمة ستوصل إىل املعصية، وال جيبان مع الشك يف ذلك 

 املعصية.
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يسقط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بانعدام موضوعهما،  (:6)مسألة 
 سواء أعدمه املكلف، أو استند عدمه إىل األمور التكوينية.

ال يشرتط يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر قصد القربة واإلخالص،  (:7)مسألة 
نعم مها شرط يف ترتب الثواب، كسائر الواجبات ، وهنمافيسقط الواجب والعقاب بد

 التوصلية. 
إذا دار األمر بني النهي عن املنكر يف مورد واألمر باملعروف يف مورد آخر،  (:8)مسألة 

ومل يتمك ن من كليهما، قد م األهم منهما، وكذا لو دار األمر بينهما وبني ارتكاب معصية 
 أُخرى، قد م األهم منهما.

يستحب األمر باملعروف املستحب، كما يستحب النهي عن املنكر  (:9ة )مسأل
وينبغي أن يكون األمر باملعروف بالنسبة إىل املندوبات بكمال الرفق حىت ال ، املكروه

 يوجب اإلنزجار عنها أو عن غريها .
 

 شروط وجوبهما
 

العلماء ال خيتص وجوب األمر باملعروف  والنهي عن املنكر بصنف دون صنف فيعمان 
وأئمة اجلماعة واخلطباء والقراء والطالب والكسبة والتجار والوزراء وأصحاب املناصب 
والرعية من الفقراء واألغنياء، والعدول والفسقة والرجال والنساء، كل ما حتققت الشروط 

 التالية:
 التكليف بالبلوغ والعقل، فال جيبان على الصيب واجملنون. األول:
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لفاعل مصراً على ارتكاب احلرام أو ترك الواجب، فال جيبان لو ثبت أن يكون ا الثاني:
 ارتداعه.

لو علم بصدور املعصية مرة، وشك يف اإلصرار عليها، مل جيب األمر  (:10)مسألة 
 وجيبان لو ثبت اإلصرار وشك  يف عدوله.، باملعروف والنهي عن املنكر

 جتب التوبة بعد املعصية فوراً، فإذا مل يُظِهرها وجب أمره هبا. (:11)مسألة 
أن ال يرتت   ب عليهم   ا مفس   دة، أو ض   رر معت   د ب   ه دي   ث ال يُ َتحم    ل ع   ادًة، يف  الثالثثث :

س   واء ك   ان ، ال   نفو أو الع   رض أو امل   ال، فيس   قط وجوهبم   ا م   ع اس   تلزامهما ش   يئاً م   ن ذل   ك
لمني. كم    ا ال ف    رق ب    ني الض    رر احل    ا  الض    رر عل    ى نف    و اآلم    ر والن    اهي، أو س    ائر املس    

واالس  تقبا ، فيس  قط وجوهبم  ا ل  و خ  اف تض  رر أح  د املس  لمني يف املس  تقبل بس  بب أم  ره أو 
هني    ه يف احل    ال، وك    ذا ل    و ل    زم منهم    ا الش    د ة واحل    رج علي    ه أو عل    ى املس    لمني يف احل    ال أو 

امل  دار عل  ى ص  دق  ، ألنوالظ  ن املعت  د ب  هاالس  تقبال. ب  ل ال ف  رق يف ذل  ك ب  ني العل  م بالض  رر 
ويس تث  م ن احلك م درمتهم ا ، خوف الضرر واملفسدة، فكل ما صدق اخلوف سقط وجوهبما

حال ترتب ضرٌر عليهما فيما لو توجه خط ٌر عل ى أص ل اإلس الم كالتوحي د واإلمام ة أو ك ان  
ف  إذا تع  ر ض أح  دمها إىل ، وامل  راد بكيان  ه عقائ  ده األخ  رى وأحكام  ه الفقهي  ة، كيان  ه يف خط  ر

وج   ب ال   دفاع عنهم   ا ب   األمر ب   املعروف والنه   ي  ع   ن املنك   ر ح   ىت ل   و أد ى ذل   ك إىل ، ط   راخل
 اخلطر والضرر ألن حفظ اإلسالم وكيانه أهم من حفظ النفو واملال والعرض.

األمر باملعروف والنهي  ويستفاد من إطالق بعض الروايات أن أفضل اجلهاد وأحسنه
   عدم حتقق الشروط بأن كانت فيهما مفسدة وضرر  ولو مع   عن املنكر عند احلاكم اجلائر 

 ال أهنما واجبان.
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إذا علم اهتمام الشارع دكم، وخاف املفسدة أو الضرر يف األمر  (:12)مسألة 
 باملعروف أو النهي عن املنكر فيه، قد م األهم منهما.

لشريعة ال جيوز األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا استلزما إهانة ا (:13)مسألة 
 املقدسة، إال يف املوارد املهمة اليت ال يرضى الشارع فيها مبخالفة حكمه حىت مع اإلهانة.

ال جيب بذل مال إذا توق ف عليه املنع عن املنكر وحتقق املعروف خارجاً  (:14)مسألة 
 إال يف موارد اهتمام الشارع باحلكم وإرادته على مجيع التقادير.

بوجوب ما يأمر به، وحرمة ما ينهى عنه، فال جيبان على  علم القائم هبما، الرابع:
وال فرق يف العلم الناشئ من التقليد أو االجتهاد، فإذا ب  جمتهدان على ، اجلاهل بذلك

تنجيو املتنجو بالواسطة، فرأى أحدمها عدم اجتناب اآلخر عنه، أمره بذلك، وكذا لو 
 قل د شخصان جمتهداً يفيت بذلك.

رأى َمن ب  إجتهادًا أو تقليدًا على منج سية السبريتو أن جمتهداً  إذا (:15)مسألة 
آخراً أو مقل ده ال جيتنبه، مل  جيب أمره بذلك إال إذا أد ى عدم هنيه إىل منجسية ما ال جيوز 
تنجيسه  بنظر اجملتهد املعتقد بنجاسته كاملسجد والقرآن وأمساء اهلل واالنبياء واحلجج 

م وما شابه ذلك، فيجب على املكل ف املقلدد له هني املكل ف اآلخر الطاهرين عليهم السال
 الذي ال يتحرز عن املتنجو تقليداً للقائل بطهارته .

ال جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا صدرا جهاًل باملوضوع  (: 16)مسألة 
اهتمام الشارع  كَمن مل جيتنب الدم جهاًل بوجوده، أو شرب النجو جهاًل، إال يف موارد
 به كالدماء والفروج واألموال اخلطرية والوقوع يف املعصية واإلغراء بالقبيح.
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إذا صدرت معصية عن شخص مردد بني اثنني أو أكثر، مل جيز أن  (:17)مسألة 
يوج ه النهي وال األمر إىل كل واحد باخلصوص، كما ال جيوز توجيهه إىل بعضهم دون 

إىل اجملموع، كأن يقال: )َمن ارتكب الغيبة منكم فلريتدع( إذا بعض. نعم، جيوز توجيههما 
 مل يستلزم ذلك هتك اآلخرين.

ال ينهى وال يؤمر غري املكلف، كالصيب واجملنون إال يف مورد اهتمام (: 18)مسألة 
 الشارع باحلكم، ديث ال يرضى مبخالفة حىت غري املكلف.

تقدمة أو بعضها، مل جيب األمر إذا شك يف مورد بتحقق الشروط امل(: 19)مسألة 
 باملعروف والنهي عن املنكر.

 
 مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ليست لألمر باملعروف والنهي عن املنكر صيغة خاصة، بل مها طريقان إىل حتقق 
املعروف وانتفاء املنكر خارجاً، فيقعان بكل ما يبعث حنو الواجب ويردع عن احلرام، من 

أو ظاهر يف نفسه أو بالقرينة كاإلخبار بأنه تعاىل حكم بالتكليف املعني، أو  قول صريح
 باألمر والنهي، أو غري ذلك، كما سيتضح من املراتب التالية:

املبغوضية القلبية واإلنزجار، وإبرازمها إما برتك احلديث مع الفاعل، أو القيام عن  األولى:
مما يكشف عن عدم الرضا مبخالفة التكليف  جملسه، أو اإلعراض بالوجه عنه، و غري ذلك

 الشرعي.
البعث حنو املعروف واملنع عن املنكر لساناً، ببيان األحكام الشرعية وثواهبا  الثانية:

وعقاهبا من اجلنة والنار، وأن العدالة امتثال التكاليف اإلهلية، وحنو ذلك من املواعظ 
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األمر والنهي بال  ثم:د والقول اللني. الوعظ واإلرشاُأوالها:  وله مراتب:، واإلرشادات
التشديد والتهديد مراعيًا األيسر فاأليسر، فمع حتقق املقصود بالقول اللني ال  ثم:تشديد. 

جيوز التعدي إىل األمر والنهي ومع حتققه هبما ال يتعدى إىل التشديد والتهديد، خصوصاً 
 إقامة املعروف ورفع املنكر عليه. إذا استلزم هتك الفاعل وإهانته. وجيب التعدي إذا توقفت

لو توقفت هذه املرتبة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر على حمرم، (: 20)مسألة 
 من سب  أو كذب أو إهانة، وجب تقدمي األهم منهما.

 ُأوالها:البعث حنو املعروف واملنع عن املنكر بالقهر والقوة، وله مراتب أيضاً.  الثالثة:
الضرب الرادع عن  ثم:الفاعل وما يريد من فعل منكر أو ترك معروف. احليلولة بني 
اإلدماء واجلرح أو القتل، وجيب هنا مراعاة األيسر فاأليسر أيضاً، كما تقدم  ثم:املعصية. 

يف املرتبة الثانية، إال أنه ال جيوز الضرب املؤدي إىل كسر عضو أو إعابته واجلرح والقتل إال 
الم أو نائبه، فلو خالف القائم هبما وكسر عضواً أو أعابه أو جرح أو بإذن اإلمام عليه الس

قتل بال إذن اإلمام عليه السالم أو نائبه، فهو ضامن، وال يضمن مع إذنه عليه السالم أو 
 إذن نائبه.

 :ما ينبغي لآلمر بالمعروف
عاماًل مبا ال يشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كون القائم هبما عاداًل 

، ما يأمر به، مرتكباً ما ينهى عنه بل جيبان وإن كان فاسقاً تاركاً ، يأمر به تاركاً ما ينهى عنه
ن ينهاه 

َ
نعم لذلك مدخلية يف ترتب األثر عليهما، فإذا صدرا عن قلب تقي متواضع حىت مل
كبده من عن منكره أو يأمره باملعروف، مع اللني وخفض اجلناح والشفقة، كأب ينقذ فلذة  

الغرق، متلهفًا على سالمته ال يريد بذلك علوًا على اآلخرين، متورعًا عن املنكر مالزماً 
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للمعروف، متخلقًا باألخالق الكرمية، مبتعدًا عن رذائل األخالق فاألمر والنهي عن مثله 
 يرتقب منه األثر ويرجتى منه الثمر، وفاقد الشيء ال يعطيه.

ه من األوالد واإلخوان واألزواج وسائر أقاربه، فيأمرهم كما أن األوىل أن يبدأ بأهل
باملعروف كإقامة الصالة وصيام شهر رمضان، وأداء اخلمو والزكاة، وعدم التهاون 
بالواجبات، وينهاهم عن ارتكاب احملرمات كالغيبة والبهتان والكذب وأكل املال بالباطل، 

 فاألقربون أوىل باإلرشاد واهلداية.
 

 :األخالقمكارم 
 من األخالق احلميدة والصفات الكرمية اليت هي من املعروف ما يلي:

فإن َمن مل يهتم بأُمور املسلمني فليو مبسلم، وأنفع  االهتمام بأُمور المسلمين: -1
تعاىل، واملراد باملسلمني هو املؤمنون من شيعة أمري  الناس للناس، أحب الناس إىل اهلل

 .املؤمنني وأهل بيته 
فإن أنسك الناس نسكًا أنصحهم حبًا وأسلمهم قلبًا جلميع  لمسلمين:نصح ا -2

 املسلمني.
 الن اهلل تعاىل عند حسن ظن عبده املؤمن. حسن الظن باهلل: -3
 وقد عدت من صفات شيعة اإلمام جعفر الصادق عليه السالم. العفة: -4
 وهو سيد األعمال. إنصاف الناس: -5
احلكمة يف قلب اإلنسان، وينطلق هبا  وبه ينبت اهلل عز  وجل   الزهد في الدنيا: -6

 لسانه، ويبصره عيوب الدنيا، داءها ودواءها.
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 فَمن أصلح سريرته أصلح اهلل عز وجل  عالنيته. إصالح النفس: -7
 فبه يكون الناس أنصاره على اجلاهل. الحلم: -8
 فَمن تواضع هلل تعاىل رفعه. التواضع: -9
 عن حمارم اهلل تعاىل وعند البالء، فالنصر مع الصرب وإن طال به الزمان. الصبر: -10
 فَمن توكل على اهلل فهو حسبه. التوكل على اهلل عز وجل: -11
 فمن اعتصم باهلل سبحانه جعل له خمرجاً من املهالك.  اإلعتصام باهلل عز وجل: -12
ن شغله عيبه ع اشتغال اإلنسان بعيبه عن عيوب المؤمنين: -13

َ
ن عيوب فطوىب مل

 املؤمنني.
 
 مساوئ األخالق: 

 منها ما يلي:  كثرية؛  اليت تعد من املنكراملساوئ 
 وقد أقسم اهلل عز إمسه أن ال يسكن البخيل جناته. البخل: -1
 فإنه خيرج العبد من اإلميان. الطمع: -2
 وهو مفتاح الشر. الغضب: -3
 وهو ظلمات اآلخرة. الظلم: -4
 خلق اهلل وشر الناس. وهو أبغضكون اإلنسان مَمن يُثّتقى شّره:  -5
 وهي من عالمات شرك الشيطان، وإن  اهلل يبغض الفاحش البذي . بذاءة اللسان: -6
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القيام  ة  ألن  ه م  ن عم  ل اجلاهلي  ة وَم  ن وض  ع ش  يئاً للمف  اخرة حش  ره اهلل ي  وم االفتخثثار: -7
 أسود.

 
 عصمنا اهلل ومجيع املؤمنني من أمثاهلا 
  دق حمم د وآله الطاهرين عليهم السالم

 اهلل عليهم أمجعني وصلى
 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهي من أهم الركائز االقتصادية للمجتمع البشري، وقد أقر ها الشارع األقدس يف نظامه 
األكمل، وحث الناس عليها حثاً بليغاً، واعتربها من األمور اليت ال بديل عنها، فقد ورد يف 

"التجارة تزيُد يف العقل" و "ترُك التجارة ينقص العقَل" و "ترُك التجارة مذهبٌة  األخبار:
قل  عقُلك"  و"إذًا َيسُقط رأُيَك وال ُيستعان  -أي تركت التجارة  -للعقل" و "إن فَ َعْلَت 

بَك على شيٍء" جواباً عن قول السائل: "إين َقد مَهمُت أن أَدَع السوَق ويف يدي شيٌء" و 
و"إن  الرزَق عشرُة أجزاٍء، تسعُة أجزاٍء يف ، التجارة من َعَمِل الشيطان" قاله ثالثاً "ترُك 

 التجارِة وواحٌد يف غريها" وغري ذلك مما ورد يف األخبار.
وأهم أقسام التجارة البيع، وهو على أقسام منها احملرم، وسنتعرض له ولبعض آخر من 

 املعامالت احملرمة يف الفصل التا .
 األول الفصل

 املعامالت احملرمة

 وإليك أمهها ضمن العناوين اآلتية:
 األعيان النجسة:  

حترم وتبطل التجارة باخلمر وسائر املسكرات، وامليتة، واخلنزير، والكلب (: 21)مسألة 
غري الَصيود، وما ال منفعة حمل لة له، واملراد بالتجارة هبا: مطلق املعاوضة عليها كالبيع 
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جعلها أُجرة يف اجلعالة، أو اإلجارة، أو مهرًا يف الزواج أو عوضًا يف الطالق والشراء، أو 
 اخللعي.

األعيان النجسة غري املذكورات، جيوز بيعها واملعاوضة عليها، إذا كانت  (:22)مسألة 
 هلا منافع مقصودة حمللة، كبيع العذرة للتسميد.

األعيان النجسة اليت ال جتوز املعاوضة عليها، وال تعترب مااًل شرعاً، وإن  (:23)مسألة 
َن يف يده، إال  أن له حق  اإلختصاص هبا، إم ا ألن  أصلها كان 

مل تكن ملكًا وال مااًل مل
ملكًا له، كما إذا ماتت شاته، وإم ا حليازته هلا، كما إذا اصطاد كلبًا غري كلب الصيد، فال 

 شاة امليتة مَمن كانت بيده قهراً، وكذا يف بقية املوارد.جيوز أخذ ال
حق اإلختصاص الذي ذكرناه يف املسألة املتقدمة جتوز املعاوضة عليه،  (:24)مسألة 

 بأن يأخذ َمن بيده العني النجسة مااًل لرفع اليد عنها، وحيوزها الباذل للمال.
، إذا كانت هلا منفعة مقصودة جيوز بيع امليتة الطاهرة، كالسمك الطايف (:25)مسألة 

 حمل لة.
جيوز  -كشعرها وصوفها   -األجزاء اليت حتل ها احلياة من امليتات النجسة  (:26)مسألة 

 بيعها، واملعارضة عليها.
 جيوز بيع األرواث واألبوال الط اهرة. (:27)مسألة 
ليها، سواء  األعيان املتنج سة مملوكة ملالكها فيصح بيعها، واملعاوضة ع (:28)مسألة 

كانت قابلًة للتطهري أو ال، هلا منفعة حمل لة أو ال، كالعسل والدهن والدبو وحنوها إذا 
 نعم جيب اإلعالم بنجاستها.، القتها النجاسة
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جيوز بيع وشراء السباع كاألسد والذئب واهلر وحنوها، وكذلك احلشرات   (:29)مسألة 
غرض شرعي عقالئي، وكذا املسوخات  كالعلق ودود القز وحنل العسل... إذا تعلق هبا 

 كالفيل الذي ينتفع بعظمه وظهره.
  :بيع الدم واألعضاء 

الظاهر جواز بيع الدم ملعاجلة املرضى احملتاجني إليه، واألوىل أن يؤخذ  (:30)مسألة 
، أو     أي يبذل له املال لريفع يده عنه بتمليكه إياه     العوض يف مقابل اإلعطاء والتمكني

 ملعاوضة على حنو املصاحلة دون البيع.تكون ا
األقوى عدم جواز بيع اإلنسان أعضاء بدنه سواٌء  أكانت رئيسي ة يف  (:31)مسألة 

البدن كالعني واليد والرجل وما شاكلها، أم غري رئيسي ة كقطعة جلد أو حلم، وذلك لعدم 
احملافظة على  وجود والية له على جسمه يتصر ف به  كيفما شاء، بل جيب على اإلنسان

جسمه باعتباره مؤمتنًا عليه، فال جيوز له التفريط فيه هببة أو إهداء أو بيع أو تربع إال 
كشلل   معتدًا بهلضرورة ملحة جدًا يف غري الرئيسية بشرط أن ال يوجب فصُله عنه ضررًا 

جانب منه، واألوىل هنا كما تقدم يف املسألة السابقة أخذ العوض يف مقابل التمكني 
 واإلعطاء، أو املصاحلة بني العوض واملعو ض.

 :الخمر 
حيرم ويبطل بيع العنب والتمر ليعمل مخراً، واخلشب ليصنع صنماً أو آلة  (:32)مسألة 

بال فرق يف ذلك بني ذكر ذلك ضمن العقد، أو  -مثاًل  -لأَلغاين أو اللهو أو القمار 
 تواطئهما عليه خارج العقد.
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احملل ليباع فيه اخلمر، أو حيرز أو يعمل فيه شيء من  حترم إجارة (:33)مسألة 
 وكذلك حترم إجارة السفن والسيارات وغريمها من وسائل النقل حلمل اخلمر.، احملرمات

بيع العنب والتمر مَمن يعلم أنه يصنع مخرًا أو غريها  على األقوى حيرم (:34)مسألة 
وال جتوز ، من املنكر والتعاون على اإلمثلكونه ، من احملرمات، وإْن مل يشرتط يف العقد ذلك

 إجارة احملل ملن يعلم أنه يعمل فيه شيئاً من احملر مات لنفو العل ة املتقددمة .
واألظهر  ،رتط صرفه يف احلرام، فسَد الشرطُ إذا باع العنب أو التمر واش (:35)مسألة 

وذلك  املوارد األخرى،يف كل   فساد املعاملة أيضًا وإْن مل نقل بإفساد الشرط الفاسد
 خلصوصية املورد يف هذه املسألة كما ذهب إىل ذلك أحد األعالم املتأخرين.

 اآلالت المعدة للحرام: 

حترم وتبطل املعاوضة على اآلالت املعدة للحرام، اليت يقصد منها احلرام  (:36)مسألة 
زامري والربابط، الصلبان وآالت القمار والغناء، نظري الشطرنج وامل، كاألصنام و غالباً 

 واإلسطوانات الغنائية اليت ال يستفاد منها إال  لألغنية غالباً.
كاألشرطة الغنائية اليت  ميكن   -األدوات املشرتكة بني احلالل واحلرام  (:37)مسألة 

تسجيل أمر مباح عليها واملسجالت والراديوات والتلفازات، مما ميكن أن يستعملها املشرتي 
يف منافعها احملل لة، كاستماع القرآن واملراثي والوعظ واإلرشاد ونشرات األخبار أو مشاهدة 

ربية والثقافية وغريمها من املباحات بل املستحبات، كما ميكنه استعماهلا الربامج العلمية واخل
إذا قصد هبا األمور احملل لة جازت املعاوضة عليها، وإذا قصد هبا األُمور احملرمة   -يف احلرام 

 كاستماع األغاين ومشاهدة الصور اخلليعة واملثرية للشهوة، حرمت املعاوضة عليها.
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اأُلجرة على عمل اآلالت املعد ة للحرام، كما حيرم صنعها من  حيرم أخذ (:38)مسألة 
نعم جيوز بيع موادها من اخلشب واحلديد و ، دون ُأجرة، بل جيب كسرها وإعدام هيئتها

ا  غريمها، سواء كان بعد تغيري هيئتها أم قبله، وال جيب دفعها هبيئتها إىل املشرتي، ألنه إّن 
اهليئات، بل ال جيوز تسليمها هبيئتها إال  إذا اطمأن  أن باع املواد ال املرك ب منها ومن 

 املشرتي سيزيل هيئتها وال يستعملها يف احلرام، وحيرم مع عدم اإلطمئنان .
حيرم بيع وشراء األواين املصوغة من الذهب أو الفضة، إذا كان ذلك   (:39)مسألة 

األقوى ترك اقتنائها ألجل ألجل استعماهلا يف الطعام والشراب والوضوء والغسل، كما أن 
 الزينة كوضعها على الرفوف واملكتبات.

ال جيوز لبو الذ هب للرجال ولو بالتختم به، كما حيرم عليهم التزي ن به  (:40)مسألة 
 كما أن األحوط ترك شد  األسنان به.،  بغري لبو على األحوط

وال بأس بلبسه ، نهجيوز التزي ن بغري الذهب كالبالتني ولو كان أغلى م (:41)مسألة 
 وإن كان األحوط تركه.، أيضاً 

 :بيع المصحف والكتب
األقوى اإلجتناب عن بيع املصحف الشريف للكافر، كما أن  األقوى (: 42)مسألة 

عدم جواز بيعه للمسلم أيضاً، إال  أن جتعل املعاوضة على الغالف والورق وحنوه مما هو 
 معو ضة.ليو بقرآن حقيقة، أو تكون املعاملة هبة 

جيوز بيع الكتب املشتملة على اآليات القرآنية، وأمساء اهلل تعاىل (: 43)مسألة 
لكفار، وكذلك كتب األحاديث واألخبار وإن كان األحوط املنع أيضاً والزيارات لواألدعية 



16 
 

واستبداله باإلسطوانات احلالية اليت ميكن للكافر اإلستفادة منها دون تعريضها للنجاسة 
 العرضية.

حيرم بيع وحفظ كتب الضالل مع إحتمال ترتب الضالل عليها، كالتوراة  (:44)مسألة 
واألناجيل املتداولة وبقية الكتب املعد ة لذلك ال سي ما كتب الفرق املبتدعة، نعم إذا اطمأن 

 بعدم ترتب الضالل أو كانت فيها مصلحة أهم من ذلك جاز بيعها وشراؤها وحفظها.
 التصوير: 

حترم املعاوضة وأخذ اأُلجرة على صنع التماثيل اجملسمة لذوات األرواح  (:45)مسألة 
من احليوان واإلنسان، كاملصنوعة من الشمع أو اخلشب أو احلجر أو الربونز أو غريها من 

وال  ،لذوات األرواح والتخطيط رسمكال  كما حترم املعاوضة على الصور غري املنقوشة،املواد
 ذوات األرواح كاألشجار والبحار والنجوم واجلبال جمسمة  غريبأس بنقش ورسم الصور من 

 كانت أم غريها.
األقوى عدم الفرق يف احلرمة بني صنع جمسمة متام اإلنسان أو احليوان،  (:46)مسألة 

أو جزء من أجزائهما بال فرق يف ذلك بني كون الباقي مقدر الوجود، كما لو صنع جمسمة 
ى منه إال  الرأس، وكوهنا مستقلة إذا أضيفت إىل شيء شخص ينظر من فوق احلائط وال يُر 

 من ذوات األرواح كمجسمة يد زيد أو رأسه .
)الكامرات( املتداولة وإن كانت الصورة لذوات    األقوى جواز التصوير ب (:47)مسألة 

 األرواح، ألهنا غري جمس مة.
 ، وإن كانت جمس مة.جيوز بيع الصور واستعماهلا واقتناؤها والنظر إليها (:48)مسألة 
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 التعامل مع الظالمين والسالطين:  

حيرم بيع السالح ألعداء الدين حال حرهبم مع املسلمني، بل حيرم بيع   (:49)مسألة 
كل ما يوجب تقويتهم، وال مانع من ذلك حال اهلدنة معهم، إذا مل يستلزم تقويتهم على 

 املسلمني، وإال  حيرم كحال احلرب.
حترم إعانة الظاملني يف كل عمل حمرم، سواء كان ظلمًا أو غريه من  (:50)مسألة 

احملرمات، وجتوز إعانتهم يف املباحات واملستحبات إال  إذا استلزم ذلك عد ه من أعوان 
الظلمة وحواشيهم واملنسوبني إليهم، فتحرم لذلك، كما حيرم مدح الظامل مبا فيه من بعض 

 ته.الصفات اجليدة إن أوجب زيادة شوك
 الوالية من قبل الظاملني حمر مة و يسو غها أمران: :(51)مسألة 
 القيام مبصاحل املؤمنني، وعدم إرتكاب ما خيالف الدين احلنيف. األول:
وعيد على تركها مبا يوجب ضرراً  بدنياً أو مالياً كراه من قبل اجلائر بقبوهلا، بالاإل  الثاني:

لولد واألخ وحنوهم، مم ن يعد  اإلضرار به إضراراً عليه على نفسه، أو على متعلقيه كالوالد وا
 عرفاً.

 ما يأخذه السلطان املسلم وهو على قسمني:  :(52)مسألة 
ما يأخذه السلطان املخالف املد عي للخالفة العامة من الضرائب اجملعولة على  األول:

النخيل واألشجار واألراضي والعقار، سواء كانت بعنوان اخلراج أو املقامسة، أي ضريبة النقد 
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، أو ضريبة الثمرة من النصف أو العشر وحنومها، أو بعنوان الزكاة فتربأ بذلك ذمة الدافع
 السلطان جماناً كاهلدية واجلائزة، كما جيوز شراؤها منه. وجيوز أخذها من

ما يأخذه السلطان املؤالف أو املخالف الذي ال يدعي اخلالفة العامة  الثاني:
للمسلمني، فال جيري فيه ما قدمناه من براءة ذمة الدافع له الزكاة، وأما الضرائب املأخوذة 

وأوىل منهما باإلشكال ما يأخذه السلطان ، قهرًا فتربأ ذمة دافعها دون ما كان بدون قهرٍ 
 الكافر.

جيوز أخذ اجلائزة من الظامل، إال  إذا علم أهنا مغصوبة، وال أثر الحتمال  (:53)مسألة 
وإذا علم أهنا مغصوبة وجب رد ها إىل ، الغصبي ة، بل وال للعلم اإلمجا  بأن يف أمواله حراماً 

د بني مجاعة حمصورين، وجب اسرتضاؤهم، إن وإذا ترد، مالكها إن كان معروفًا بعينه
 أمكن، وإال  اندرج يف جمهول املالك، والبد فيه من الرجوع إىل احلاكم الشرعي.

 الغناء والنوح والفحش 

 حيرم التكسب بالغناء، كما حيرم هو يف نفسه، وحيرم استماعه أيضاً. (:54)مسألة 
يناسب آالت املالهي واللعب  الغناء صوت مشتمل على املد  والرتجيع (:55)مسألة 

وجمالو الل هو والطرب، بال فرق يف ذلك بني وقوعه يف كالم حٍق، كقراءة القرآن والدعاء 
والرثاء، أو يف غريه، وال يعد منه جمرد حتسني الصوت ومد ه من دون ترجيٍع مطرٍب، وقد 

، ال سي ما يف األعراسفص لنا حقيقة الغناء يف رسالة فقهية إستداللية يف حرمة مطلق الغناء 
 ننصح مبراجعتها. 
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ذهب املشهور إىل حلية الغناء يف األعراس، وقد استثنوه من حرمة  (:56)مسألة 
إذا مل ينضم إليه حمرم آخر، كدخول الرجال على النساء، أو مساع أصواهتن على حنو ، الغناء

وما ذهبوا إليه يف  ات،أو غري ذلك من احملر ماهتم، أو ضرب باملزامري والطبول،يهي ج شهو 
سواء صاحبته آالت  ح مبقتضى التحقيق عندنا هو حرمتهغاية اإلشكال، بل الصحي

 .موسيقية أم ال
 .وال بأس بالنوح باحلق ذكر فضائل للميت كذباً     أي      حيرم النوح بالباطل (:57)مسألة  

حيرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به يف الكالم مع  (:58)مسألة 
 الناس غري الزوجة واألمة، أما معهما فال بأس به.

 القمار:  
ة للقمار كالشطرنج والطاو   (:59)مسألة         أي النرد      حيرم الل عب باآلالت املعد 

قطع اليت يلعب هبا دائرية الشكل،  كرقعة الشطرنج مؤلفة من مربعات، وال      والدوملة وهي 
سواء كان مع الرهن أو بدونه، كما حيرم أخذ الرهن عليها، وحيرم الل عب        كذا قيل عنها 

بغري اآلالت املعدة له أيضاً، كحمل احلجر الثقيل أو املصارعة أو الطفرة أو ركوب اخليل 
 وحنوها، إذا كان مع املراهنة، كما حيرم أخذ الرهن عليه، وأما من دون رهن فال بأس به.

ء ما يسمى بتذاكر اختبار احلظ )اليانصيب( وال جيوز ال جيوز شرا (:60)مسألة 
 ، وإذا كان األمر كذلك، فاملعاملة باطلةإعطاء الثمن بقصد البدلية عن الفائدة احملتملة

وهي من القمار، وأما إذا كان اإلعطاء جمانًا وبقصد اإلشرتاك يف مشروع خريي ملساعدة 
ال املعطى ملن أصابته القرعة بامسه إذا كان وعلى كال التقديرين، فامل، الفقراء فال بأس به
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من املال اجملهول مالكه، ال بد         كما هو شائع يف جمتمعاتنا       املتصد ي هلا شركة حكومية 
 من مراجعة اجملتهد اجلامع للشرائط إلصالحه .

 السحر:  
 حيرم عمل السحر وتعليمه وتعل مه، كما حيرم التكسب به. (:61)مسالة 
ر: كتابة أو دخنة أو تكل م أو نفٌث أو عقد، يؤث ر على بدن املسحور أو قلبه أو والسح

عقله، وليو منه: إحضار املالئكة واألرواح واجلن واستخدامهم أو تسخريهم، فإن هذه 
األُمور إذا مل ينضم إليها حمرم آخر بأن مل تكن مضرة لفاعلها أو لغريه ضرراً معتداً به، وال 

ر حمرمة، كالتفريق بني الزوجني فلم يقم دليل على حرمتها، إال  أن جتر دها عن ُقِصد منها أُمو 
 احلرام نادر جداً، فاألحوط اجتناب هذه األُمور.

حترم الكهانة، وهي: اإلخبار عن املغي بات وما سيقع يف املستقبل بزعم  (:62)مسألة 
 أن بعض اجلن خيربه هبا، أو أنه يعرفها بأسباب أُخر. 

حترم العرافة، وهي: إحلاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض  (:63)مسألة 
 بال دليل شرعي.
حترم الشعبذة، وهي: إراءة غري الواقع واقعاً، بسبب احلركات السريعة  (:64)مسألة 

 اخلارجة عن العادة وحنوها، إذا كانت منشًأ للحرام، كاإلضرار بالغري وحنوه.
حيرم التنجيم، وهو: اإلخبار عن حوادث الكون بالبت واجلزم، على  (:65)مسألة 

وجه ينايف االعتقاد بالدين، استنادًا إىل حركة األفالك، وطوارئ الكواكب من اقرتاهنا 
 واتصاهلا وانفصاهلا.

 النجش والغش والرشوة: 
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النجش حرام، وتسم ى يف عصرنا باملزاد العلين وهو: أن يزيد اإلنسان يف  (:66)مسألة 
مثن سلعة من غري إرادة شرائها، بل ألن يسمعه غريه فيزيد بزيادته، سواء اتفق مع البائع 

 على ذلك أم ال.
 الغش حرام، وله صور: (:67)مسالة 

 إخفاء األدىن يف األعلى. -1
 إخفاء غري املراد يف املراد. -2
 وجود الصفة اجليدة مع افتقادها واقعاً. إظهار -3
 إظهار املوجود على خالف جنسه، كطلي احلديد مباء الذهب أو الفضة. -4
عدم اإلعالم بالعيب، إذا كان املشرتي ممن يعتمد على البائع يف تركه اإلعالم  -5

 بالعيب.
 ويف النبوي الشريف: "ليو ِمن ا من غش  ُمسلماً أو َضر ُه أو ماكرَُه".

أيضاً: "إن  َمن غش  أخاه املسلم نزع اهلل بركَة رزِقِه وسد  عليه معيَشَتُه ووََكَله  وعنه 
 إىل نفسه".

، فإن  َمن غش  ُغش  يف مالِِه، فإن مل  وعن اإلمام الصادق عليه السالم: "إي اك والغش 
 يكن َلُه ماٌل ُغش  يف أَْهِلِه". 

نعم ، قد عرفت أن الغش حرام غري أن املعاملة ال تبطل بسببه (:68)مسألة 
للمغشوش اخليار إذا اطلع عليه، إال  إذا كان الغش بإظهار الشيء على خالف جنسه،  

 كبيع املمو ه على أنه ذهب أو فضة فتبطل املعاملة، وحيرم الثمن على البائع.
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حترم وتبطل املعاملة بالنقود املغشوشة املعمولة لغش الناس، فال يصح  (:69)مسألة 
جعلها عوضًا أو معو ضًا يف املعامالت مع جهل اآلخذ هبا، بل مع علمه باحلال على 

 األقوى، والظاهر وجوب إتالفها.
حترم الرشوة على القضاء، سواء كانت باحلق أم بالباطل، وحيرم أخذ  (:70)مسألة 
ذلك، وال بأس بالرشوة على استنقاذ احلق من الظامل  أو قضاء احلاجة ما مل العوض على 

تكن من حتليل احلرام وحترمي احلالل ومل تكن يف الَبني مفسدة أُخرى، ففي صحيح حممد بن 
عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن  عليه الس الممسلم قال: " سألت أبا عبد اهلل 

 ال عليه السالم: ال بأس به ".يتحو ل من منزله فيسكنه؟ ق
 الكذب: 

بال فرق يف ذلك بني اهلزل  حيرم الكذب. وهو اإلخبار مبا ال واقع له، (:71)مسألة 
وهل جيوز إذا مل يقصد اإلخبار كما هو الغالب يف اهلزل واملزاح ؟ فيه تردد واجلد، 

 وإشكال، والظاهر املنع .
رية ليست كذباً، وهي أن يطلق اللفظ جتوز التورية يف الكالم، والتو  (:72)مسألة 

ويقصد منه معً  صادقًا مطابقاً للواقع غري املع  الظاهر منه، ولو اختياراً من دون تقية وال 
 اضطرار.

جيوز الكذب يف اإلخبار لدفع الضرر عن النفو أو مؤمن آخر، بل قد (: 73)مسألة 
القتل، نظري ما ورد من قول نبينا  جيب كما جيوز احللف كاذباً هلذا الغرض إلجناء مؤمن من

قال: " احلف باهلل كاذبًا ونج  أخاك من القتل"، وجيوز الكذب لإلصالح بني ’ األعظم 
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وإن كان األوىل يف احللف كاذبًا أو لإلصالح اإلقتصار على صورة عدم التمكن ، املؤمنني
 من التورية.

 اإلحتكار: 

واإلمتناع عن بيعه يرتبص به الغالء حيرم االحتكار: وهو حبو الطعام  (:74)مسألة
 وزيادة القيمة مع حاجة املسلمني وضرورهتم إليه، وعدم وجود َمن يبذل هلم قدر كفايتهم.

وه   ذا ال يع   م ك   ل  س   لعة، ب   ل خي   تص بالطع   ام كاحلنط   ة والش   عري والتم   ر والزبي   ب والزي   ت 
ه عام ة املس لمني، ح ىت والسمن. نعم يلحق باملذكورات امللح واألرز والذرة وك ل م ا حيت اج إلي 

 املالبو واملساكن واملراكب وغريها على األحوط األوىل.
احملتكر جيرب على بيع ما احتكره من الطعام، وله أن يبيعه مبا شاء إال  إذا  (:75)مسألة

 أجحف يف التسعري، فإن ه جيرب على التنازل عم ا عي نه من السعر.
 حلق اللحية: 

حيرم حلق اللحية على األقوى كما حيرم أخذ اأُلجرة عليه كذلك، وجيوز  (:76)مسألة
واللحية هي جمموع الذقن ، حلقها تقيًة أو يف حال الضرر، فيجوز حينئٍذ أخذ اأُلجرة عليه

 مع العارضني، والذقن هي جممع اللحيني من أسفلهما.
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 الفصل الثاني

 آداب التجارة

 مستحبات التجارة: 
 التساهل يف املعاملة والثمن. -1
 وقد ورد: "إن  َمن أقاَل مسلماً يف مبيعه أقاَله اهللُ َعثَرتَُه يوَم القياَمِة".، إقالة النادم -2
التسوية بني املتبايعني يف الِسعر، فال يفر ق بني املماكو وغريه بالتقليل يف الثمن  -3

ة، كالفضل والتقوى والورع، لألول، وزيادته للثاين، وأما التفرقة باملرجحات الشرعي
 فالظاهر أن ه مما ال مانع عنه، بل هو ممدوح.

 أن يأخذ لنفسه ناقصاً، ويعطي للمشرتي راجحاً.  -4
اإلمجال يف الطلب، وهذا أهم آداب التجارة، ويف بعض األخبار عن موالنا اإلمام  -5

وُدوَن طلَب : "ليُكن طََلُبَك املعيَشَة فَ ْوَق َكْسِب املَضي ع املعظ م الصادق 
 احَلرِيص".
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التفق ه يف التجارة مبقدار يعرف به الصحيح من الفاس د ويس لم م ن الرب ا، فل و مل يع رف  -6
 حكمها وشك يف صحتها وفسادها، تعني عليه اإلحتياط.

 التكبري ثالثاً عند الشراء، والدعاء باملأثور . -7
 وغري ذلك من املستحبات.

 
 مكروهات التجارة: 
 مدح البائع سلعته. -1
 ذم املشرتي ما يشرتيه. -2
 احللف على البيع والشراء، وإن كان صادقاً. -3
 البيع يف مكان مظلم يسرت فيه العيب، بل مطلق سرت العيب، إذا مل يؤدد إىل الغش. -4
 الربح على املؤمن، وعلى َمن وعده باإلحسان، إال  مبقدار احلاجة والضرورة. -5
للبيع بني طلوع الفجر وشروق  الَسوم بني الطلوعني، والسوم يف البيع هو عرضها -6

 الشمو.
 الدخول إىل السوق قبل غريه، واخلروج بعد اجلميع. -7
 الدخول يف سوم املؤمن. -8
 تلقي الركبان والقوافل. -9
 بيع الصرف، واألكفان، والعبيد. -10
 ب الفحل.التكسب بضرا -11
 كون اإلنسان جز اراً أو حج اماً، خصوصاً مع اشرتاط اأُلجرة. -12
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 ...وغري ذلك من املكروهات
 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث

 شروط العقد

 

 أو يتك  ون العق  د م   ن إجي  اب وقب  ول، ويق   ع بك  ل لف  ظ ي   دل علي  ه بالص  راحة أو ب   الظهور
ب القرائن، مث  ل )َمل ْك  ُت( يف عق  د البي  ع، أو ) باَدل ت( وحنوه  ا يف اإلجي  اب، ومث  ل )قَِبْل  ُت( أو 

العق   د بالص   يك املش   رتكة، كقول   ه: )َرض   يُت( أو  )متل ك   ُت( وحنوه   ا يف القب   ول، وجي   وز إنش   اء 
 )اشتَ َرْيُت( أو )ابتَ ْعُت( يف اإلجياب وقوله: )َشريُت( أو )بِْعُت( أو )َمل ْكُت( يف القبول.

 وال تعترب العربية يف صحة العقد، وال مراعاة قواعدها يف املادة واهليئة. 
 :ويعترب فيه أُمور

التنجيز، فلو عل قه على أمٍر غري حاصل حال العقد بطل، سواء علم دصوله  األول:
 بعد ذلك أم جهل به، وكذا لو عل قه على أمٍر جمهول احلصول حال العقد.

ترتب القبول على اإلجياب، فلو قال املشرتي: )بِْعين كتابك بكذا(، وقال  الثاني:
ملشرتي القبول، وإال  فِفي صحته وترتب البائع: )بعُتك كتايب بكذا(، فاألقوى أن يعيد ا
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األثر عليه إشكال وتردد، وأما إذا كان القبول مبثل: )إشرتيُت( و )ابتعُت( وحنومها فالظاهر 
 مثل:)قَِبْلُت( أو )َرِضْيُت( ُحِكم ببطالنه.  صحته بال إعادة القبول، وأم ا إذا كان ب

ثمن والثمن وتوابعهما، فلو قال: التطابق بني اإلجياب والقبول يف كل من امل الثال :
)بعُتَك البعري بكذا(. فقال )إشرتيت البَ َقر بكذا(، أو قال: )بعُتَك السيارة مبائة(، فقال: 
)إشرتيُت السيارة خبمسني(، أو قال: )بعُتَك القماش بشرط أن ختيط   ثويب( فقال: 

 د. )إشرتيت القماش بال شرط أو بشرط أن أخيط لك عباءتك(، بطل العق
ذي خيرجهما عن كوهنما جياب والقبول، يعين عدم الفصل الاملواالة بني اإل الرابع:

عقداً، فلو تأخر املشرتي يف القبول وانصرف البائع عن بيعه، مل يصدق عليهما العقد. 
كما يف البيع باملكاتبة حىت يرجع  البائع عن بيعه، بل بقي منتظراً  نعم، لو مل ينصرف
 ة العقد.اجلواب فالظاهر صح

ال تعترب يف العقد وحدة اجمللو، فلو تبايعا باهلاتف فأوقع أحدمها  (:77)مسألة 
اإلجياب وهو يف طائرة واآلخر على األرض أو كالمها على األرض وكانت بينهما مسافة 

 طويلة، صحت املعاملة.
بل  إذا تعذر اللفظ خلرس أو ملانع آخر، تقوم الكتابة واإلشارة مقامه، (:78)مسألة 

 حىت مع التمكن من اللفظ، كما جيوز التوكيل مع القدرة على اللفظ والكتابة واإلشارة. 
 المعاطاة: 
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وهي عقد من دون إجياب وقبول لفظيني، فإذا أعطى البائع مااًل للمشرتي بقصد إنشاء 
 البيع، وأعطاه املشرتي مثنه قاصدًا به إنشاء القبول، حتقق بذلك البيع، ويعترب فيها مجيع

 الشروط املعتربة يف املعاملة اللفظية.
جتري املعاطاة يف سائر املعامالت بل اإليقاعات أيضاً، إال  يف موارد، فال  (:79)مسألة 

 تصحُّ إال باللفظ كالنكاح والطالق والنذر واليمني وحنوها.
يف ثابتة يف البيع اللفظي و  -إن شاء اهلل تعاىل  -اخليارات اليت سنذكرها  (:80)مسألة 

 املعاطاة بال فرق.
 ال فرق يف صحة املعاطاة بني األموال اخلطرية واحلقرية. (:81)مسألة 
املعاطاة وإن كانت فعاًل إلثنني، إال  أن البيع املعاطايت قد يتحقق  (:82)مسألة 

باإلعطاء من جانب واحد فقط، كما إذا أعطى البائُع املبيَع إىل املشرتي وكان الثمن كلياً 
 ملشرتي، أو أعطى املشرتي الثمن للبائع وكان املبيع كلياً يف ذمته.يف ذمة ا

األقوى أن املعاطاة كالبيع اللفظي الزمة من الطرفني، إال  إذا ثبت فيها  (:83)مسألة 
 أحد اخليارات.
الظاهر عدم الفرق يف قبول البيع للشرط بني اللفظي واملعاطاة، بال فرق  (:84)مسألة 

 ر يف مدة معينة أو شرط فعل أو غريمها.يف ذلك بني شرط خيا
 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: 

إذا قبض املشرتي ما اشرتاه بالعقد الفاسد وجب عليه رده إىل بائعه،  (:85)مسألة 
فلو تلف عنده ولو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، 
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يعلم برضا املالك بذلك حىت مع فساد املعاملة، وكذا يف  وال جيوز له التصرف فيه، إال  أن
الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وال فرق فيما ذكرناه، بني العلم باحلكم واجلهل به، 

 وإن كان املالك جمهواًل، جرى عليه حكم جمهول املالك.
 
 
 القيمي والمثلي: 

القيمي: ما ال يوجد مثله يف الصفات اليت هبا ختتلف املاليات والرغبات  (:86)مسألة 
إال  بقل ة، واملثلي: ما يوجد مثله يف الصفات املذكورة بكثرة، فاحلبوب، كاحلنطة والشعري 
واألرز والذرة واملاش والعدس والدخن وحنوها وكذلك اآلالت والظروف واألقمشة املصنوعة 

ا أنواع احليوان كالبغل والفرس والغنم والبقر، وكذلك اجلواهر األصلية  يف املعامل مثليات، وأم
 كالياقوت والزمر د والعقيق واألملاس، والفريوزج وحنوها فهي قيمي ات.

مة زمان االنتقال إىل الذمة، القيمة اليت جيب تأديتها يف القيمي هي قي (:87)مسألة     
 فيه فاملدار على قيمة يوم الغصب للنص. زمان التلف، هذا يف غري املغصوب، وأما وهو
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 الفصل الرابع

 ينعاقدشروط املت

 العقل، فال يصح عقد اجملنون. األول:
البلوغ، فال أثر لعقد الصيب  ولو يف مال نفسه، سواء كان خمريًا أم غري خمري،  الثاني:

 بإذن الو  أم من دون إذنه.
و ُّ الصيب، وكان الصيب وكياًل عنه يف إنشاء الصيغة فقط، أي  نعم، إذا أوقع املعاملة 

 كان كاآللة له، أمكن القول بصحته.
وسنذكر يف كتاب احلجر إن شاء اهلل تعاىل أحكام الطفل واجملنون والسفيه وَمن له 

 الوالية عليهم.
 القصد، فال ينعقد من غري القاصد كاهلازل والغالط والساهي.الثال : 
اإلختيار، فال يصح عقد املكره، وهو َمن يلزمه شخص آخر بإيقاع العقد بال الرابع: 

رضاه وخياف من إضراره لو خالفه، وهذا غري اإلضطرار، وهو اإلجلاء، كما لو أجلأه املرض 
 إىل بيع داره للعالج مثاًل فيصدر العقد برضاه وهو غري مضر بصحة املعاملة.
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ه عدم إمكان التفص ي بالتورية، وقد تقدم ال يعترب يف صدق اإلكرا(: 88)مسألة 
 تعريفها عند البحث عن الكذب يف الفصل األول من هذا الكتاب.

الضرر املتوعد عليه يف اإلكراه أعم من الضرر الواقع على نفسه أو (: 89)مسألة 
متعلقيه من األوالد واألموال، أو شأنه وجاهه، أو غريها مما يهم ه، وأم ا الضرر الذي ال 

جع إليه بشيء من الوجوه املتقدمة فال يتحقق اإلكراه بالتوعيد به حىت يوجب بطالن ير 
 املعاملة.

 إذا رضي املكره بالعقد بعد زوال اإلكراه صح ت املعاملة ولزمت.(: 90)مسألة 
القدرة على التصرف، لكونه مالكًا أو وكياًل عنه أو مأذونًا من قبله أو ولياً  الخامس:
كن قادرًا على التصرف مل ترتتب عليه آثار العقد، كالنقل واإلنتقال، ولكن عليه، فلو مل ي

ال يبطل بذلك رأساً، بل يكون فضولياً، فتتوقف صحته على إجازة القادر على التصرف 
 يف املال بوجه من الوجوه املتقدمة، فلو أجاز صح، ولو رد  بطل.

 البيع الفضولي: 

 عق به بالرد مل يبطل العقد، بل يلغو الرد. وكذا لو أجاز املالك العقد مث(: 91)مسألة 
لو رد  العقد أواًل، مث عق به باإلجازة، فاألقوى نفوذ اإلجازة، وإلغاء الرد، وإْن كان األحوط 

 يف نفوذ اإلجازة أْن ال يسبقها الردُّ.
 إذا منع املالك عن بيع ماله فباعه الفضو ، مث  ندم املالك وأجاز العقد(: 92)مسألة 

 صح، ولغا املنع السابق.
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إذا باع الفضو  مال الغري عن نفسه باعتقاد أنه مالك املال أو و  (: 93)مسألة 
املالك أو وكيله أو بدعوى امللكية كما يف الغاصب، فإذا أجاز املالك العقد صح ورجع 

 الثمن إليه.
توقفت صحة البيع على    قبل إجازة املالك    إذا ملك الفضو  ما باعه (: 94)مسألة 

 إجازته، فلو أجاز صح .
لو باع شيئًا باعتقاد أنه فضو ، مث ظهر أن ه و  املالك أو وكيله أو (: 95)مسألة 

 مالك الشيء، صح  البيع ومل يتوقف على اإلجازة.
لو باع الفضو  مال غريه وكان املالك قد باعه من شخص آخر، صح (: 96)مسألة 

ع الفضو  أيضاً، إن أجازه املشرتي األول، وصحة بيع الفضو  مع بيع املالك، وصح بي
 إجازة املشرتي األول مشروطة بفسخ املالك عقده مع املشرتي األول.

الرضا الباطين غري كاف يف صحة العقد الفضو ، بل البد من إظهاره (: 97)مسألة 
إجازة التصرفات الواقعة بالقول: كأَجْزُت وَرضيُت، أو بالفعل: كأخذ الثمن أو بيعه أو 

 عليه، وحنو ذلك.
إجازة املالك املتأخرة عن العقد ترتتب عليها آثار النقل واإلنتقال من (: 98)مسألة 

حني صدور العقد، على حنو الكشف احلكمي ال احلقيقي، فنماء الثمن من حني العقد 
 ملالك املبيع، وكذا ّناء املبيع للمشرتي.

الفضو  ملك الغري وُمْلَك نفسه يف صفقة واحدة، مت البيع فيما لو باع (: 99)مسألة 
فلو أجاز جاز. نعم، إذا مل جيزه  ،ميلكه، وتوقفت صحته فيما ال ميلكه على إجازة املالك
 املالك فيما ميلكه، ثبت للمشرتي خيار تبعض الصفقة.
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مستوفاة ألحد، إذا مل جيز املالك بيع الفضو ، فمنافع املال إن كانت (: 100)مسألة 
وإن مل تستوَف كالدار إذا  ،رجع هبا على َمن استوفاها، كما إذا شرب املشرتي لنب الشاة

واألصح عدم الضمان، واألحوط ، مل يسكنها املشرتي، ففي ضماهنا لو نقصت خالفٌ 
 املصاحلة بينهما.

، فهي  وأما الزيادات العينية املتصلة: كالصوف والسمن والشعر وغريها مما يعد  ماالً 
 كنفو العني مضمونة على َمن وضع اليد عليها.

 تعاقب األيادي: 

إذا رد  املالك معاملة الفضو  وجب على الفضو  رد الثمن إىل (: 101)مسألة 
املشرتي، وجاز للمالك أخذ عني ماله من أي شخص وجدها يف يده، ومع تلف العني فله 

يطالب الفضو  برد العني ومنافعها، وإذا  أن يطالب بدهلا مَمن تلفت عنده، كما أن له أن
 احتاج الرد إىل مؤونة فهي على الفضو .

إذا رجع املالك على املشرتي البيع الفضو  وكانت العني موجودة، (: 102)مسألة      
رد ها إليه، وإن كانت تالفة رد بدهلا إليه من املثل أو القيمة، مث إن املشرتي إن كان عاملاً 

ع فضو  مل جيز الرجوع عليه بشيٍء إال  أن يكون مغرورًا من البائع يف قيمته، بأن بأن البائ
باعه ما قيمته دينار بدينارين، فإنه يرجع عليه يف الزيادة، ال يف أصل الثمن، وكذلك البائع 
إذا رجع على املشرتي، رجع يف مقدار الثمن املثلي، ال يف الزائد عنه إذا كان مغرورًا فيه، 

كان جاهاًل باحلال رجع عليه بكل ما اغرتمه للمالك، حىت لو ُغر م قيمة النماءات اليت وإذا  
استوفاها املشرتي، وكذا يف مجيع املوارد اليت تتعاقب فيها األيادي على مال املالك؛ ألن 



34 
 

املالك إذا رجع على السابق، رجع السابق إىل الالحق، إذا مل يكن مغرورًا منه، وإال  مل 
 ه.يرجع إلي

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 شروط العوضني

يشرتط يف املبيع أْن يكون عيناً متمو اًل، سواء كان موجوداً يف اخلارج أو كلي اً يف األول:  
كأن بيبع ما كان له يف ذمة غريه بشيٍء، فال جيوز أن يكون ،  ذمة البائع أو يف ذمة غريه

ثوب أو حقًا كحقد التحجري منفعًة كمنفعة الدار أو الدابة أو عماًل  كخياطة ال
بل جيوز أن يكون حق اً ، واإلختصاص، وأم ا الثمن فيجوز أن يكون منفعًة أو عماًل متمو الً 

بل جيوز على األقوى أن يكون حقاً ، قاباًل للنقل واإلنتقال كحقي التحجري واإلختصاص
لشفعة لإلطالقات قاباًل لإلسقاط وإْن مل يكن قاباًل للنقل واإلنتقال كحق  اخليار وا

 والعمومات وعدم ما يصلح للتقييد والتخصيص، وإْن كان األحوط خالفه.
تعيني مقدار العوضني مبا يقد ران به عرفاً من الكيل أو الوزن أو العد، فال يصح الثاني: 

بيع اجملهول وال املقد ر بغري املتعارف، ويكفي يف معرفة التقدير إخبار البائع باملقدار عداً أو 
 وزناً أو كياًل.
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العلم جبنو العوضني وأوصافهما اليت هبا تتغري الرغبات واألغراض واملاليات،  الثال :   
كاأللوان والطعوم واجلودة والرداءة، وال تعترب معرفة األوصاف اليت ال توجب اختالف قيمة 

 الشيء، وإن كان مرغوباً عند بعض دون بعض.
 اهدة أو توصيف البائع أو الرؤية السابقة.تكفي يف املعرفة: املش(: 104)مسألة 

كون كال العوضني مما يرجع أمره إىل املتعاقدين، إم ا ألنه مملوك هلما، أو ألنه الرابع:   
مبنزلة اململوك، كبيع الكلي يف الذمة، أو بيع الو  بعض أعيان الزكاة ليشرتي به علفاً هلا إذا  

 كانت من األنعام.
ملاء والطري يف اهلواء والشجرة يف البيداء قبل اإلصطياد فال يصح بيع السمك يف ا

 واحليازة.
جيوز للراهن بيع العني املرهونة ولو من دون إذن املرهتن، وللمشرتي (: 105)مسألة 

 اخليار إذا كان جاهالً باحلال عند البيع.
القدرة على تسليم العوضني، فال يصح بيع غري مقدور التسليم، كاجلمل الخامس:   

 الشارد، والسمك املرسل يف املاء.
ال جيوز بيع املغصوب وإن كان البائع هو املالك، إذا مل يقدر على (: 106)مسألة 

 واألوىل من ذلك بيعه للغاصب نفسه.، نعم جيوز إذا متكن من ذلك، تسليمه للمشرتي
نهم ال جيوز بيع األراضي اخلراجية؛ ألهنا ملك للمسلمني، َمْن ُوجد م(: 107)مسألة 

 وَمن سيوجد بعد ذلك.
 بيع الوقف: 
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 ال جيوز بيع الوقف إال  يف مواضع منها:
كون الوقف معنونًا بعنوان خاص لدى واقفه، كالبستان أو احلمام وحنومها، فزال   -1

العنوان امللحوظ حال الوقف فيجوز بيعه، وإن كان نفع الفاقد للعنوان امللحوظ أكثر من 
 واجده.
الشديد بني املوقوف عليهم، ديث ال يؤمن مع بقاء الوقف من وقوع اإلختالف  -2

 تلف النفوس أو األموال.
 أداء بقائه إىل خرابه الختالف املوقوف عليهم فيما بينهم. -3
اشرتاط الواقف بيع الوقف عند حدوث حادثة، كقل ة املنفعة أو كثرة اخلراج، أو غري  -4

 ذلك من احلوادث.
ن اإلنتفاع به مع بقاء عينه، كالدار اخلربة إذا مل ميكن خرابه على حنو ال ميك -5

 اإلنتفاع بعرصتها أيضاً، واحلصري املخرق واحليوان املذبوح وحنوها.
خرابه ديث ال ميكن اإلنتفاع به مع بقاء عينه منفعة معتدًا هبا، مع كوهنا ذات  -6

 منفعة قليلة ملحقة بالعدم عرفاً.
 واز البيع املتقدمة بني املوقوفات العامة واخلاصة،ال فرق يف صور ج(: 108)مسألة 

بل جيري حىت يف املوقوفات على جهات معينة، كاملدارس للطالب والربط واخلانات 
 املوقوفة للعابرين.

نعم، هذا خاص بالوقف وال جيري يف التحرير، فال جيوز بيع املساجد على كل حال، 
 ألهنا حمر رة.
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على أشخاص معينني وجاز بيعه ألحد املسوغات إذا كان الوقف (: 109)مسألة 
املتقدمة، توقف البيع على إجازهتم بال حاجة إىل إجازة احلاكم الشرعي، وإذا كان الوقف 
، عامًا ومل يكن له متوٍل خاص، فاألقوى توقف بيعه على إجازة اجملتهد اجلامع للشرائط

ذا كان متوٍل خاٌص توقف ويشرتى بثمنه ملكًا آخر، ويوقف على هنج الوقف األول، وإ
 بيعه على إجازته.
إذا خرب الوقف وسقط عن اإلنتفاع به، وأمكن بيع بعضه وتعمري (: 110)مسألة 

 الباقي بثمنه، تعني  ذلك، وال جيوز بيع اجلميع.
إذا خرب بعض الوقف جاز بيعه وصرف مثنه يف املقدار العامر منه، أو (: 111)مسألة 

 الوقف اخلراب. يف وقف آخر موقوف على هنج
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 الفصل السادس

 اخليارات

 اخليار: حق يصح به فسخ العقد الالزم كالبيع.
 أقسام الخيار: 

. جيوز للمتعاقدين فسخ العقد ما مل يفرتقا، فلو تفرقا بعد البيع األول: خيار المجلس
ولو خبطوة سقط خيارمها وصار البيع الزماً، غري قابل للفسخ هبذا اخليار، ولو فارقا جملو 
البيع مصاحبًا أحدمها اآلخر مل يسقط خيارمها، فاملوضوع للخيار حقيقًة بقاؤمها جمتمعني، 

 يف غريه.  سواء كانا يف جملو البيع أم
 خيتص هذا اخليار بالبيع وال جيري يف سائر املعامالت.(: 1)مسألة

. َمن اشرتى حيوانًا أو كان الثمن املنتقل إليه حيوانًا فله اخليار الثاني: خيار الحيوان
 إىل ثالثة أيام من حني العقد.
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كان   . َمن اشرُتط له اخليار ضمن عقد الزم فله اخليار، سواءالثال : خيار الشرط
البائع أو املشرتي، أو كليهما، أو شخصًا آخر أجنبياً، ويستث  من ذلك النكاح فال خيار 

 فيه إال بأسباب معينة سنذكرها يف كتاب النكاح إن شاء اهلل تعاىل.
متصلة بالعقد أم منفصلة    جيوز للبائع اشرتاط اخليار لنفسه إىل مدة معي نة (: 2)مسألة

على أن يكون له اخليار يف فسخ املعاملة إذا رد الثمن، أو بدله عند تلفه، ويسمى    عنه 
ونتيجته التمكن من إرجاع البائع  ،ببيع اخليار، وهو خاص بالشيعة صاهنم اهلل عن البلي ات

املبيع إىل ملكه عند دفع الثمن إىل املشرتي، مع أنه قد استفاد من الثمن يف املدة املشرتطة 
 مالكية، وكذلك املشرتي انتفع باملبيع انتفاعاً مالكياً يف تلك املدة. استفادة 
يشرتط يف ذلك ضبط املدة وتعيينها، وال يصح الفسخ إال  يف تلك املدة مع (: 3)مسألة

رد الثمن أو بدله إىل املشرتي، فلو مضت ومل يفسخ املعاملة سقط خياره، ولو فسخ العقد 
 بدله، مل ينفذ فسخه. يف تلك املدة ومل يرد الثمن أو

ّناءات املبيع من زمن العقد إىل زمن الفسخ للمشرتي، وّناءات الثمن يف (: 4)مسألة
 تلك املدة للبائع.

. ويتحقق الغنب ببيع شيء أقل من مثن مثله، أو شرائه بأكثر منه إذا  الرابع: خيار الغبن
لة، مع اجلهل بالقيمة، كان التفاوت مبا ال يتسامح فيه غالب الناس يف مثل تلك املعام

فللمغبون من املتعاقدين خيار الفسخ إذا التفت إىل غبنه، ولو أقدم على املعاملة مع علمه 
 بالغنب فال خيار له.

 . وهو قسمان:الخامس: خيار التأخير
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إذا سل م أحد املتعاوضني ما عليه ومل يسلم اآلخر، ُأْجربَ على التسليم، فإذا امتنع  -1
عقد، ألن مقتضى إطالق العقد تسليم العوضني بالفعل، وهذا يعم كل فلآلخر فسخ ال

 معاوضة وال خيتص بالبيع.
إذا باع شيئًا ومل يقبض الثمن ومل يسل م املبيع، فيلزم البيع إىل ثالثة أيام، فإن جاء  -2

املشرتي بالثمن فهو أحق باملبيع، وإال  فللبائع فسخ املعاملة، ولو تلف املبيع قبل قبض 
شرتي يف تلك املدة أو بعدها فهو من مال البائع، وهذا خيتص بالبيع وال يعم غريه من امل

 املعاوضات.
يشرتط يف ثبوت هذا اخليار بكال قسميه عدم اشرتاط التأخري يف التسليم، (: 5)مسألة

 وإال  فال موجب للخيار.
يعم ما إذا كان   هل خيتص هذا اخليار مبا إذا كان املبيع شخصياً خارجياً أم(: 6)مسألة

  كلياً يف الذمة؟ فيه قوالن: األحوط أن يكون الفسخ بعد الثالثة برضا املتعاقدين يف الثاين.
 كعدم القبض.     ال متامهما    قبض بعض العوضني (: 7)مسألة

، كبعض اخلضراوات والبقول واللحوم، إذا باعها السادس: خيار ما يفسده المبيت
املشرتي يف دفع الثمن وأخذ املبيع، فللبائع اخليار قبل أن يطرأ وبقيت عند بائعها، وتأخر 

 عليها الفساد، فإذا فسخ البيع فله أن يتصرف يف املبيع كيف شاء.
. إذا اشرتى أو باع شيئاً بتوصيف غريه أو دسب رؤيته له سابقاً، السابع: خيار الرؤية

 طالبة باألرش.مث وجده على خالف ذلك ختري  بني الفسخ واإلمضاء دون امل
الظاهر عدم اختصاص هذا اخليار بالبيع، بل يعم كل عقد واقع على عني (: 8)مسألة

 شخصية موصوفة إذا تبني اخلالف، كما يف الصلح واإلجارة.
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 إذا اشرتى أو باع فوجد املبيع أو الثمن معيباً فله اخليار بني الثامن: خيار العيب.
 ع املطالبة باألرش.الرد واإلمساك بال أرش، أو اإلمساك م

الظاهر أن  املراد بالعيب املوجب للخيار: كل ما ُعد  عيبًا عرفاً، سواء كان (: 9)مسألة
خالف مقتضى اخللقة األصلية، كزيادة يد أو إصبع أو نقصان كالعمى والصمم واخلرس 

 والعور والعرج، أو ككون األرض حمل نزول اجليوش مثاًل.
اخللقة متحققًا يف أكثر األفراد كالثيبوبة يف اإلماء، مل إذا كان خالف (: 10)مسألة

 يوجب وجوده اخليار.
ال فرق يف العيب املوجب للخيار بني العيب املوجود حال املعاملة، (: 11)مسألة

 والعيب املتجدد بعدها قبل القبض.
 ُمسقطات الخيار: 

يف العقد، ويسقط يسقط خيار اجمللو بافرتاق املتبايعني، كما يسقط باشرتاط سقوطه 
 بإسقاطه بعد العقد.

يسقط خيار احليوان بالتصرف يف احليوان تصرفًا كاشفًا عن إمضاء العقد والرضا به،  
 كما يسقط باشرتاط سقوطه ضمن العقد. وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد.

يسقط خيار الشرط بانقضاء املدة اليت جعالها للخيار، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد 
 العقد.
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يسقط خيار الغنب، بتصرف املغبون فيما انتقل إليه تصرفًا كاشفًا عن رضاه باملعاملة، 
سواء كان ذلك بعد العلم بالغنب أم قبله، كما يسقط باشرتاط سقوطه ضمن العقد، 

 ويسقط أيضاً بإسقاطه بعد العقد.
ضمن يسقط خيار التأخري بإسقاطه بعد الثالثة بل وقبلها، كما يسقط باشرتاط سقوطه 

املعاملة، وال يبعد السقوط بأخذ البائع الثمن من املشرتي ال بعنوان العارية أو الوديعة 
 وحنومها، ألن ظاهر الثمن إمضاء املعاملة وعدم فسخها.

يسقط خيار الرؤية باإلسقاط بعد الرؤية، بل قبلها أيضاً، كما يسقط بالتصرف 
 ويسقط باشرتاط سقوطه ضمن املعاملة.بالكاشف عن الرضا باملعاملة قبل الرؤية وبعدها، 

يسقط خيار العيب باإلسقاط، كما يسقط بالتصرف يف املعيب تصرفاً كاشفاً عن الرضا 
به، ويسقط بالعلم بالعيب قبل العقد، ويسقط بالتربئ من العيوب على حنو اإلطالق، 

املغري  للعني،  دون األرش بتلف العني أو خروجها عن امللك، والتصر ف   فقط    ويسقط الرد 
 دون الرد، إذا مل يكن العيب موجباً لنقص القيمة.   فقط    ويسقط األرش 

 أحكام الخيار: 

الظاهر أن  اخليارات املتقدمة ليست فورية، بل ميتد خيار اجمللو بامتداد (: 1)مسألة
اصطحاهبما، وخيار احليوان ثالثة أيام، وخيار الشرط يتبع الشرط، وهكذا يف بقية 

 يارات، ولو كانت فورية تسقط فوريتها بالعذر الشرعي كاجلهل هبا.اخل
كالبائع ألن اخليار دائماً جبانب       تلف املبيع يف زمن اخليار مم ن ال خيار له (: 2)مسألة

ففي بيع احليوان من مال بائعه، إذ ال خيار له،      املشرتي دون البائع حيث ال خيار له 
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كان اخليار للمشرتي، وإذا كان اخليار للبائع فهو من مال   وكذلك يف خيار الشرط إذا
 املشرتي.
 اخليار حق يورث، فإذا مات َمن له اخليار انتقل إىل ورثته.(: 3)مسألة
إذا تعدد الور اث للخيار فال أثر لفسخ بعضهم إذا مل ينضم الباقون إليه، ال (: 4)مسألة

 ضي َمن عليه اخليار، فيصح يف حصته.يف متام املبيع وال يف حصة الفاسخ، إال  إذا ر 
حُيرم من إرث اخليار َمن حُيرم من إرث املال، كالقاتل ألحد والديه والكافر (: 5)مسألة

 واململوك، كما أن احلاجب يف إرث املال حاجب يف إرث اخليار. 
إذا كان اخليار متعلقًا مبال حيرم منه بعض الور اث، كاألرض اليت ال ترث (: 6)مسألة

ا الزوجة أو احلبوة اليت ال يرث منها غري اإلبن األكرب، فاألقوى واألحوط عدم حرمانه منه
من إرث ذلك اخليار، فرتث الزوجة من اخليار إذا باع امليت أرضًا باخليار. وكذلك ترث 

 بقية الورثة من اخليار املتعل ق باحلبوة.
 ىل ورثته.إذا كان اخليار ألجنيب فمات، مل ينتقل اخليار إ(: 7)مسألة
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 الفصل السابع

 أحكام الشرط

الشرط التزام بني املتعاقدين متعلق بالعقد، وجيب الوفاء به كما جيب الوفاء بالعقد، فلو 
وجب عليه بناء الدار، والتخلف عنه    مثاًل    باع سيارته واشرتط على املشرتي بناء داره 

 يوجب اخليار.
 الوفاء بالشرط أُمور: ويشرتط يف وجوب

قدرة املشرتط على الشرط. بل لو علم بعدم قدرته عليه مل ميكنه إنشاء اإللتزام األول: 
 به ضمن املعاملة.

 عدم جمهوليته على حنو يوجب اجلهالة يف البيع، فيكون غررياً.الثاني: 
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مثن، أو عدم منافاته ملقتضى العقد، كما لو باع شيئًا بشرط أن ال يكون له الثال : 
أو كشرط عدم السلطنة على العوض يف البيع أو  ، آجر داره بشرط أن ال تكون هلا ُأجرة

 كعدم ترتيب آثار الزوجية يف عقد النكاح، فال ريب يف بطالن أصل العقد يف هذه األمور. 
ذكره ضمن املعاملة صرحياً، أو ضمناً، كما إذا عقدا املعاملة مبني ًة عليه ومقيدة الرابع: 

نعم جمرد الذكر قبل العقد من دون ، ، لذكره قبل العقد، أو لكونه املتفاهم العريف من مثلهبه
 بناء العقد عليه، ال يوجب الوفاء به.

عدم خمالفته للكتاب الكرمي والسنة الشريفة، كما إذا باعه بشرط أن ال يرثه الخامس: 
ر مًا من احملر مات، كأن وارثه أو أن يكون لألُنثى مثل حظ الذكر منه، أو أن يرتكب حم
 استأجره للعمل يف هنار شهر رمضان بشرط أن يفطر... وهكذا.

إذا فسد الشرط يف عقد ألجل فقده شيئًا من الشروط املتقدمة، مل يسِر (: 1)مسألة
إال  يف موارد مستثناة حسبما ذكرنا يف  بل ينفذ العقد ويلغو الشرط، الفساد إىل نفو العقد

 .الفصل األولمن  35املسألة 
التعليق يف الشرط ال يوجب بطالنه، فلو باع داره وشرط عليه سك  ولده (: 2)مسألة

 فيها إذا جاء من سفره، صح ووجب الوفاء به.
 جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي أن يبعه ماله ثانياً مىت شاء ذلك.(: 3)مسألة
 ه أمران:إذا مل يِف املشرتط عليه بالشرط يرتتب علي(: 4)مسألة
 اخليار للمشرتط له بني فسخ العقد واإلمضاء. -1
 جواز إجباره عليه. -2

 وليو األمر مرتتباً على تعذر الثاين، بل كالمها يف عرض واحد.
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إذا عجز املشرتط عليه عن الوفاء بالشرط مل جيز للمشرتط له املطالبة بقيمة (: 5)مسألة
 الشرط، بل له اخليار فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 الثامنالفصل 

 ما يدخل يف املبيع

يدخل يف املبيع كل ما قصد املتعامالن دخوله فيه، بنصب قرينة لفظية أو حالية على 
 إرادته، أو التصريح بإرادته، وإن كان أجنبياً عن املبيع.

وأما إذا مل يكن هناك تصريح وال قرينة لفظي ة أو حالية، فيندرج يف املبيع كل ما يعد  
عرفاً، فإذا باع بستانًا دخلت فيه األرض واألشجار والنخيل، بل واألبنية مما تابعًا للمبيع 

 حييط به سورها والبئر وأدوات السقي واحلظرية وغريها مم ا يعد من توابعها ومرافقها.
خبالف ما لو باع أرضًا فال تدخل فيها األشجار والنخيل املوجودة فيها، إال أن يصرح 

نة، كما إذا باع األُم يف احليوانات أو باع الشجرة، فإن احلمل بدخوهلا أو ينصب عليه قري
 والثمرة ال يدخالن يف املبيع.
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نعم، لو باع خناًل فإن كان التمر مؤبرًا فهو للبائع، وجيب على املشرتي ابقاؤها على ما 
بقاء تلك الثمرة، وإن مل يكن مؤبرًا فهو للمشرتي، وخيتص هذا إجرت به العادة يف 

كما أن ه خمتٌص بالنخل ،  وأما يف غريه فالثمرة للناقل سواٌء كانت مؤبرة أو ال، بالبيعالتفصيل 
 فال جيري يف غريه، فالثمرة فيه للناقل مطلقاً إال  مع الشرط. 

وإذا باع داراً دخلت األرض واألبنية واألبواب والشبابيك وأنابيب املاء وجماريه واألسالك 
ة فيها، وغريها مما يعد تابعًا للدار عرفاً، ولو كان للدار غري الكهربائية واملصابيح املنصوب

الطابق األرضي طوابق حتته أو فوقه فإن عدت من توابع الدار عرفًا دخلت يف املبيع، وإال  
 مل تدخل فيه، كما إذا كانت مستقلة ديث تعد غري تابعة له عرفاً.

اجت الثمرة إىل سقي، جاز إذا باع األصول وبقيت الثمرة للبايع واحت(: 1)مسألة
 لصاحبها أْن يسقيها وال جيوز ملشرتي األصل منعه عن ذلك.

ولو تضرر أحدمها بالسقي واآلخر برتكه، فإْن اشرتط املشرتي عدم توجه الضرر إليه 
ببقاء الثمرة للبائع، قد م حق املشرتي بال خالف، وإال  ففي تقدمي أحدمها وجهان، واألقوى 

يف هذه الصورة أيضاً، وإْن كان األحوط التصاحل والرتاضي بأيد حنٍو كان تقدمي حق املشرتي 
 ولو ببذل األرش للمتضرر منهما. 

إذا باع بستانًا واستث  خناًل أو شجراً، فله املمر إليها واملخرج أي جاز له (: 2)مسألة
املنع عن الدخول واخلروج إليه، ومد  جرائده يف الفضاء وعروقه يف األرض وليو للمشرتي 

 ذلك.
املعادن واألحجار املتكونة يف األرض بصورة طبيعية، داخلتان يف بيع األرض (: 3)مسألة

 عرفاً، وأما الكنوز واألحجار املوَدعة واملدفونة فيها فهي خارجة عن بيعها.
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 الفصل التاسع

 القبض والتسليم

العوضني فعلى املتبايعني تسليمهما إذا متت املعاملة، ومل يشرتط فيها تأخري تسليم أحد 
فورًا مع اإلمكان، إال  أن يرضى اآلخر بالتأخري وإذا امتنعا ُأجربا على ذلك، وإذا امتنع 
أحدمها مع تسليم صاحبه ُأجرب املمتنع، ولو اشرتط أحدمها تأخري التسليم إىل مدة معينة 

 جاز، وليو لصاحبه اإلمتناع عن تسليم ما بيده.
جيوز للبائع أن يشرتط لنفسه أو لغريه سك  الدار أو ركوب الدابة أو زرع  (:1)مسألة

 األرض، أو حنو ذلك من اإلنتفاعات من املبيع إىل مدة معي نة.
التسليم هو التخلية بني املبيع أو الثمن وصاحبه، أي رفع املانع عن أخذه، (: 2)مسألة

 ك بني األشياء املنقولة وغري املنقولة.مع اإلذن يف التصرف واإلستيالء عليه، بال فرق يف ذل
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القبض الذي خيرج به عن الضمان يف موارده هو اإلستيالء على الشيء يف (: 3)مسألة
كأخذ التمر والطحني واللباس وحنوها يف األشياء     ال جمرد التخلية بينه وبينه    اخلارج 

تخلية ورفع املانع من األخذ،  املنقولة، وأما يف غري املنقولة كاألراضي فيكفي فيها جمرد ال
 كالتسليم املتقدم يف املسألة السابقة.

إذا باع أرضًا مزروعة وجب على البائع تفريك األرض بإزالة الزرع، وإن مل (: 4)مسألة
وجيب ، يأت وقت حصاده، إال  أن يشرتط بقاءه إىل وقت احلصاد مع اأُلجرة أو بال ُأجرة

 واألحجار وغريها مما يضر باإلنتفاع هبا.أيضاً تفريك األرض من عروق الزرع 
إذا توقف تفريك املبيع على ختريب شيء من البناء، وجب تفريغه بالتخريب (: 5)مسألة

 مث إصالحه بإرجاعه إىل حالته قبل التخريب.
يكفي يف القبض املعترب يف املعاملة قبض وكيل املشرتي أو البائع، أو إرسال (: 6)مسألة

 ه باإلرسال إليه.املبيع إىل بلد أمر 
 التلف قبل القبض: 

إذا تلف املبيع قبل قبض املشرتي انفسخت املعاملة، وكان تلفه من مال (: 7)مسألة
البائع ورجع الثمن إىل املشرتي، ومثله ما إذا تلف الثمن املعني قبل قبض البائع، ويف حكم 

 عليه ظامل.التلف ما إذا تعذر الوصول إليه، كما لو غرق أو ُسرَِق أو استوىل 
إذا كان املتِلُف للمبيع مَمن ميكن الرجوع إليه يف تدارك اخلسارة مل تنفسخ (: 8)مسألة

 املعاملة، وللمشرتي الرجوع إىل املتلف بالبدل، كما له فسخ املعاملة على األصح.
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حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، فللمشرتي اخليار بني الفسخ  إذا(: 9)مسألة
ستحق املطالبة باألرش؟ األقوى عدم استحقاقها، وإْن كان األحوط وهل ي، واإلمضاء

 . التصاحل بالنسبة إىل األرش
لو باع مجلة، فتلف بعضها قبل القبض انفسخت املعاملة بالنسبة إليه، (: 10)مسألة

 ويرجع مثنه إىل املشرتي، وأما الباقي فاملشرتي فيه باخليار بني الفسخ واملطالبة باألرش.
 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 النقد والنسيئة

)النقد(، وللبائع املطالبة به    املعامالت كلها تقتضي أن يكون الثمن فيها حااًل ويسم ى ب
مع اشرتاط  أخذه مىت دفعه املشرتي إليه، إال  بعد تسليم املبيع، وليو للبائع اإلمتناع من 

التأجيل يف أداء الثمن ويسم ى )نسيئة(، وال جيب فيها على املشرتي دفع الثمن قبل حلول 
 األجل، وليو للبائع املطالبة به قبل األجل، إال  إذا مات املشرتي قبله.

يعترب أن تكون املدة يف بيع النسيئة معينة، ال حتتمل الزيادة والنقصان، فلو (: 1)مسألة
 أو عني  أجاًل جمهواًل، كقدوم احلاج أو املسافر أو نضوج التمر أو جذاذه أو مل يعني أجالً 

 حصاد الزرع وحنو ذلك، بطل العقد.



51 
 

الظاهر وجوب األخذ على البائع يف بيع النسيئة إذا دفع املشرتي الثمن (: 2)مسألة
بائع، إال  واشرتاط التأجيل إّنا هو للمشرتي دون ال، قبل حلول األجل، ألنه مقتضى العقد

 أن ينصب قرينة على أن التأجيل حق للطرفني.
املال الذي اشرتاه نسيئة جيوز أن ُيشرتى منه قبل حلول األجل وبعده، (: 3)مسألة

جبنو الثمن أو بغريه، مساويًا له أو زائدًا عليه أو ناقصًا عنه، بال فرق يف ذلك بني كون 
البائع على املشرتي يف البيع األول أن يبيعه منه البيع الثاين نقداً أو نسيئة. نعم، إذا اشرتط 

ثانياً، أو اشرتط املشرتي على البائع يف البيع األول أن يشرتيه منه بطل العقد على املشهور 
 وهو األقوى. 
امليزان أو احلمل أو غريمها  برج إذا احتاجت معرفة األجل إىل حساب كأول(: 4)مسألة

نعم ال يضر بصحة املعاملة الرتدد بيوم ، ني، بطلت املعاملةمما هو جمهول فعاًل عند املتعامل
وحنوه، كما إذا كان األجل أول الشهر اآليت مع الرتدد يف الشهر احلا  بني الكمال 

 والنقصان. 
إذا باع شيئًا بثمنني نقدًا بعشرة ومؤجاًل إىل شهرين بعشرين مثاًل، بطلت (: 5)مسألة

، ولتصحيح املعاملة ينبغي أْن يُزاَل الرتدُد ، عندنا ايضاً  املعاملة على املشهور وهو الظاهر
فالبد  من تعيني أحدمها قبل العقد ويوقعه عليه، وإن كان األحوط للبايع أْن يأخذ أقل 

 الثمنني فإنه مدخل لزيادة الرزق رمحًة بالفقراء وحسبًة إىل اهلل تبارك شأنه .
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 الفصل احلادي عشر

 أقسام البيع

، أو زائداً )تولية(إذا لوحظ رأس املال يف البيع فإما أن يكون الثمن مساويًا له ويسم ى 
. ويعترب يف هذه األقسام ذكر )مواضعة(. أو ناقصًا عنه ويسم ى )مرابحة(عليه ويسم ى 

دينار  فلو أمهله أو ذكره جمماًل، كما لو قال بعتك هذا برأس ماله وزيادة، رأس املال تفصيالً 
 بطلت املعاملة.   مثاًل    

 ، وهي أفضل أنواعه.)مساومة(وإذا مل يالحظ رأس املال كما هو الغالب مس ي 
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إذا قال البائع يف املرادة: بعتك هذا مبائة وربح درهم يف كل عشرة، واتضح (: 1)مسألة
ببطالهنا، وكذا إذا وإال  حكم ، عند املشرتي أن الثمن مائة وعشرة دراهم، صحت املعاملة

 قال يف املواضعة: بعتك هذا مبائة درهم مع خسران درهم يف كل عشرة.
إذا اشرتى نسيئة وجب على البائع اإلخبار باألجل عند البيع مرادة، وإذا (: 2)مسألة

 أمهل بيانه ختري  املشرتي بني الرد واإلمساك بالثمن.
أخرب أن رأس ماله دينار وباعه بربح  إذا باع خمربًا برأس املال، كما إذا(: 3)مسألة

ختري املشرتي بني الفسخ واإلمضاء بتمام الثمن    مثاًل    عشرة، مث تبني أن رأس ماله تسعون 
 الذي ذكراه يف العقد.

   إذا اشرتى السلعة بتسعني دينارًا وصرف عليها عشرة دنانري ُأجرة محلها (: 4)مسألة
املال، بأن يقول: بعتك السلعة برأس ماهلا مائة دينار وربح فله ضم اأُلجرة إىل رأس    مثاًل 
وأما إذا باشر العمل فيها بنفسه وكان لعمله أُجرة، فال جيوز له ضم اأُلجرة إىل رأس ، عشرة

املال، بل يقول: رأس املال تسعون دينارًا وقيمة عملي عشرة، وأبيعها مبائة دينار وربح 
 عشرة.

 ثمن مل جيز بيع أفرادها بالتقومي إال  بعد اإلعالم باحلال.إذا اشرتى صفقة ب(: 5)مسألة
لو اشرتى سلعة معيبة فرجع على البائع باألرش، كان مثنها املقدار الباقي (: 6)مسألة
  بعد األرش.
لو اشرتى سلعة بثمن وأسقط البائع بعض الثمن جمازاة له على إحسان، أو (: 7)مسألة

 من ما تعاقدا عليه، دون إسقاط ذلك منه.تفضاًل منه عليه، فله أن جيعل الث
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 الفصل الثاني عشر

 الرِّبا

وقد أمجع املسلمون على حرمته، بل حرمته من ضروريات الدين، وتطابق عليها الكتاب 
 والسنة واإلمجاع.

 .}وَأَحلَّ اهلل الَبَثْيَع َوَحرََّم الرِّبا{فقال عز  وجل : 
عن اإلمام أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال:  يف كتبهم احلديثية الثالثةوروى املشايخ 

"درهم ربا عند اهلل أشد من سبعني زنية كلها بذات حمرم{. وزاد يف صحيحة مجيل يف 
 "بيت اهلل".
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ويف صحيحة حممد بن خالد عن زيد بن علي عليه السالم عن آبائه عليهم السالم عن 
حدين أمري املؤمنني علي  عليه السالم قال: لعن رسول اهلل الربا وآكَلُه إمام املتقني وسيدد املو 

 وبائَِعُه وُمشرتيَه وَكاتَبُه وَشاهَدُه".
ويف موث قة ابن بكري؛ عن اإلمام أيب عبد اهلل عليه السالم حينما بلغه عن رجل أنه كان 

 ُعنُ َقُه". يأكل الربا، ويسميه الل با: "لئن أمَكَنين اهللُ ِمْنُه ألضرَِبن  
 فال جرم أن حرمته من املوبقات، بل هو من أعظم احملرمات.

 أقسام الربا 
 الربا القرضي، وسوف نتعرض له يف كتاب الدين والقرض إن شاء اهلل تعاىل.األول: 
الربا املعاملي وهو بيع أحد املثلني باآلخر مع زيادة، سواء كانت الزيادة عينية  الثاني: 

من احلنطة مبن ني منها أو مبن واحد بإضافة درهم، أو كانت الزيادة حكمية  كما إذا باع مناً 
 كبيع َمنٍّ من احلنطة نقداً مبنٍّ من احلنطة نسيئًة.

األقوى عدم اختصاص احلرمة بالبيع وجرياهنا يف كل معاوضة تتحقق بني (: 1)مسألة
نعم، إذا مل ، الرديئةالعينني، كما إذا صاحل على طن من احلنطة اجليدة بطنني من احلنطة 

تكن املعاوضة بني العينني بل كانت بني فعلني، كما لو قال: صاحلتك على أن هتب   
تلك املائة وأهب لك هذه التسعني، أو يقول: أبرأتك عن التسعني اليت   عليك بشرط أن 

 تربئين عن املائة اليت لك علي ، مل جيِر فيه الربا.
 شروط الّربا المعاملي:  
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احتاد العوضني يف اجلنو، وضابطه اإلحتاد يف احلقيقة النوعية وإن اختلفا يف األول: 
الصفات، ويكشف عن ذلك دخوهلما حتت لفٍظ خاٍص وإسٍم واحٍد، فكلما صدق عليه 

فال جيوز بيع بعضها ببعٍض بالتفاضل كبيع منٍّ من ، احلنطة أو األرز أو التمر أو العنب
الرديئة، أو بيع كيلو من الرز اجليد بكيلوين من الرز الرديء، وكذا احلنطة اجليدة مبن ني من 

 يف التمر واملعادن من الذهب والرصاص والنحاس واحلديد وغريها.
جاز بيع الناقص بالزائد، فال ، نعم، إذا اختلف اجلنو أو اإلسم يصح البيع متفاضالً 
و من الذهب بطن من احلديد. مانع من بيع كيلو من احلنطة بكيلوين من األرز، أو بيع كيل

 وهكذا.
 لو شك  يف مورٍد يف أحتاد اجلنو وعدمه، يصحُّ البيع متفاضاًل. (:1)مسألة  
كون العوضني كليهما من املكيل أو املوزون، فلو كانا من املشاهد أو املعدود  الثاني:   

ببيضتني وهكذا...  كالبيض واجلوز واألواين، مل جيِر فيه الربا فال مانع من بيع بيضة واحدة
كلُّ ذلك لوجود النص  الدال على أن ما ال يوزن وال يكال فال بأس به، ففي صحيح 
منصور:" سألته عن الشاة بالشاتني والبيضة بالبيضتني، قال عليه السالم:" ال بأس ما مل 

 يكن كيالً أو وزناً ".
الشارع فقد يعترب الوحدة والتعدد يف اجلنو أمران راجعان إىل اعتبار (: 2)مسألة 

الشيئني من جنو واحد تارة، وأُخرى من جنسني، وذلك كاحلنطة والشعري فإهنما يف باب 
ن يف باب ا أهنما جنسمبن ني من اآلخر، إال  الربا جنو واحد، فال جيوز بيع َمنٍّ من أحدمها 

على الزكاة، فال ينضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النصاب. نعم، كل ما مل يقم دليل 
 الوحدة أو التعدد فاملدار فيهما على دخوهلما حتت اسم واحد وعدمه كما مر.
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الظاهر أن  السلت ليو من جنو الشعري وهو الذي ال يكون له قشر  (: 3)مسألة
يف قشر واحد،  كما أن العلو ليو من جنو احلنطة وهو الذي تكون له حبتان،  كاحلنطة

 وإن كان األحوط أن ال يباع أحدمها باآلخر إال مثاًل مبثل. 
ختتلف الل حوم واأللبان وكذلك الدهون باختالف احليوانات اليت تتخذ (: 4)مسألة

منها، فيجوز بيع َمنٍّ من حلم الغنم مبنني من حلم البقر، ومنٍّ من حلم الظيب بثالثة من حلم 
 أللبان والدهون.اجلاموس، وهكذا... وكذا ا

وهكذا اإلبل العراب ، وكذا البقر واجلاموس، املعز والضأن جنو واحد(: 5)مسألة
 فالعرايب هي اإلبل العربية، والبخايت هي اإلبل اخلراسانية.، والبخايت
واحد فهو جنو واحد، فالعصفور  سمٍ إكل صنف من الطيور اختص ب(: 6)مسألة

 الث وهكذا.جنو واحلمام جنو آخر والفاختة جنو ث
 األمساك كالطيور خمتلفة األجناس على األقوى.(: 7)مسألة
األهلي والوحشي من كل حيوان جنسان خمتلفان، كاحلمار األهلي (: 8)مسألة

 والوحشي، والبقر الوحشي واألهلي.
خاص، كالسمسم  سمٍ إله جنو واحد وإن اختص كل منهما بالفرع وأص(: 9)مسألة

ب ومشتقاته، كاجلنب واللنب والزبد والسمن، أو البسر والرطب والزيت املتخذ منه، واحللي
 والتمر والدبو، أو احلنطة والدقيق واخلرب.

إذا كان األصل مما يوزن أو يكال خبالف فرعه، جاز بيع أحدمها باآلخر (: 10)مسألة
 بالتفاضل، كبيع الكتان والقطن بالثياب املنسوجة منهما، أو الصوف بالثوب املنسوج منه. 
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إذا كانت للشيء حالتان، يف إحدامها موزون أو مكيل، ويف اأُلخرى (: 11)مسألة
 ليو كذلك، جاز بيعه مبثله متفاضاًل يف احلالة الثانية، وال جيوز يف احلالة اأُلوىل.

إذا كانت للشيء حالة جفاف وحالة رطوبة كالرطب والتمر، والعنب (: 12)مسألة
ال زيادة ألحدمها على اآلخر، وكذلك الرطب منه والزبيب جاز بيع اجلاف جباف منه ب

برطبه، وال جيوز بيع الرطب منه جبافه متفاضاًل حىت مبقدار الزيادة على حنو لو جف 
من دون تفاضل كما لو باع كيلو    يساوي اجلاف، وأما بيع الرطب منه باجلاف متماثلني 

ففيه إشكال وخالف،     من الرطب بكيلو من التمر ديث يتفاضالن يف حال جف  الرطب
 أحوطه الرتك وأقواه املنع.

امليزان يف كون شيء مكياًل أو موزونًا أو عدمهما، إّنا هو حمل ذلك (: 13)مسألة
الشيء، فإن كان يف حمل موزوناً أو مكياًل، مل جيز بيعه فيه مبثله متفاضاًل، ولو كان يف حمل 

 متفاضاًل.آخر يباع جزافاً، فال مانع من بيعه فيه باملثل 
ال ربا بني الوالد وولده، وال بني الرجل وزوجته، وال بني السيد وعبده، (: 14)مسألة

واألقوى جواز الربا بني املسلم ، وال بني املسلم واحلريب، فيجوز أخذ الفضل للمسلم
والذم ي، فيجوز للمسلم أخذ الفضل متامًا كاحلريب، السي ما إذا كان من مذهب الذمي 

 يصح أخذها منه لقاعدة اإللزام.، وأعطى الزيادة جواز الربا
ال ف    رق يف ص    حة الرب    ا ب    ني ال    زوج والزوج    ة ب    ني الدائم    ة واملنقطع    ة وال  (:15)مسثثثثألة

ختص  يص لآلخ  ذ بالرج  ل ب  ل يص  ح لك  لٍّ م  ن الط  رفني أخ  ذ الفض  ل م  ن اآلخ  ر عل  ى األق  وى،  
كم  ا ال ف  رق يف الول  د ب  ني ال  ذكر واألُنث  ى واخلنث  ى، وال ب  ني ول  د الول  د، واألح  وط اإلقتص  ار 

ص   وص ب   األب ف   ال يش   مل األُم، فيثب   ت الرب   ا واحلك   م خم، عل   ى خص   وص ال   ذكر وب   ال فص   ل
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          بينه       ا وب       ني الول       د، وال ب       د  م       ن اإلقتص       ار عل       ى النس       يب دون الرض       اعي وعل       ى األب 
 دون اجلد  .
ال جيري الربا يف األوراق النقدية، لكوهنا من املعدودات وليو من املكيل (: 16)مسألة

سواء كان البيع شخصيًا خارجيًا أم كلياً واملوزون، فيجوز التفاضل يف بيع بعضها ببعض، 
 ذمياً، كما إذا باع الدينار العراقي يف الذمة مبثله.

 
 
 
 أحكام البنوك: 

ال جيوز اإلقرتاض من البنوك اإلسالمية بشرط الزيادة من طرف تلك (: 17)مسألة
ك بني  البنوك، بال فرق يف ذلك بني األهلية واحلكومية، ألنه ربا حمرم، كما ال فرق يف ذل

 كون اإلقراض مع الرهن أو بدونه.
إذا استودع أمواله يف البنوك الكافرة،  األقوى جواز اشرتاط الزيادة (:18)مسألة  

ويأخذها بعنوان اإلستنقاذ من أيدي الكافرين، وجيب ختميو الزيادة من دون اشرتاط 
 مضي حول عليها. 

القرضي يف البنوك األهلية  : ذكر بعض األعالم طريقة للتخلص من الربا(19)مسألة  
اإلسالمية بشراء شيء من صاحب البنك أو وكيله بأكثر من قيمته الواقعية، واشرتاط 
اإلقراض مبلغًا معينًا ضمن املعاملة إىل مدة معينة، بل يصح ذلك لو وهبه شيئًا بشرط 

ط ترك فهي وإْن كانت على حسب القواعد اإلستنباطية إال  أن  األحو ، اإلقراض املذكور
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، وليتورع املؤمن عن املتشاهبات لدخوهلا يف باب احليل الشرعية اليت ال ختلو من شبهة ذلك
 فهو أسلم له يوم القيامة بالنجاة.

 التخلص من الربا: 
بضم غري اجلنو إىل الناقص من    يف مجيع موارده    يتخلص من الربا (: 20)مسألة  

طة مع درهم مبائيت كيلو من احلنطة، كما يتخلص العوضني، كما إذا باعه مائة كيلو من احلن
بضم غري اجلنو إىل كل من العوضني مع التفاضل فيهما، كما إذا باع مائيت كيلو من 

 احلنطة مع درمهني مبائة كيلو من احلنطة مع درهم.
جيوز إعطاء صك لشخص مببلك م ن النق ود م ن دون أن يك ون ص احب (: 21)مسألة  

وبع  د م  ا يأخ  ذه م  ن بإمس  ه الص  ك ينزل  ه عن  د  ،ص ب  ذلك املق  دارالص  ك م  ديناً ل  ذلك الش  خ
ش   خص آخ   ر بأق   ل من   ه، ب   ال ف   رق يف ذل   ك ب   ني البن   وك األهلي   ة واحلكومي   ة؛ ألن   ه يرج   ع إىل 

 التعهد بذلك املال لذلك الشخص، فلو طولب به وجب أداؤه. 
مؤجاًل،  ال يتخلص من الربا ببيع مبلك معني  مع الضميمة بأكثر منه (: 22)مسألة  

كما لو باع مائة دينار بضميمة علبة كربيت مثاًل مبائة وعشرين ديناراً إىل مدة شهرين، ألنه 
 يف احلقيقة قرض مشتمل على الزيادة.
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 الفصل الثال  عشر

 بيع الصرف

زيادة وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفض ة، أو بيع الفض ة بالفضة أو بالذهب، من دون 
ويستوي يف ذلك ، أو نقصان، بل هو مبادلة حمضة، ذهٌب بذهب وفضة بفضة، مثاًل مبثلٍ 
مادام كلٌّ منهما من ، بيع املسكوك وغري املسكوك، والصحيح واملكسور، واجليد والرديء

جنو واحد بشرط عدم الزيادة أو النقصان، وجيوز بيع الذهب بالفضة مع التفاضل 
 إلختالف اجلنو.

على صحة بيع الصرف الذي كان رائجًا يف عصورهم عليهم السالم ما جاء يف ويدل  
أخبارهم الشريفة، منها ما يف صحيحة احلليب عن موالنا املعظ م اإلمام الصادق عليه السالم 
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والذهب بالذهب مثاًل مبثل، ليو فيه زيادة وال نقصان، ، قال:" الفضة بالفضة مثاًل مبثلٍ 
 النار ".الزايد واملستزيد يف 

عن موالنا اإلمام الصادق عليه السالم قال:" وهنى  ويف خرب مناهي النيب  األعظم 
 عن بيع الذهب بالذهب زيادة إال  وزناً بوزٍن".

وعنه صلوات اهلل عليه قال:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو   
 هو الربا املنكر.، الربا املنكر

ويف خرب عن موالنا املعظ م اإلمام أيب جعفر عليه السالم قال:" ال تبيعوا درمهني بدرهم، 
 فليبيعهن  بأمثاهنن  مبا شاء من املتاع".      رديئةأي      مث قال:" من كانت عنده دراهم فسول 

يشرتط يف بيع الصرف التقابض يف اجمللو قبل اإلفرتاق، فلو تفارقا ومل (: 1)مسألة  
، وإذا قبض بعض املبيع، صح البيع يف املقبوض وبطل يف غري املقبوض، يتقابضا، بطل البيع

 ولو تركا اجمللو مصطحبني وتقابضا قبل اإلفرتاق صحت املعاملة.
اشرتاط التقابض يف النقدين خاص بالبيع، وال يشرتط يف املعاوضة بينهما (: 2)مسألة  

 بالصلح أو اهلبة املعو ضة.
      بيع األوراق النقدية مبثلها من األوراق النقدية كالدينار والباون والدوالر، : (3)مسألة  

ليو من بيع الصرف الذي يعترب فيه      كأْن يبيع الدينار بالباون، أو الباون بالدوالر 
التقابض والتساوي يف املقدار وغريمها من الشروط، فال مانع من بيع بعضها ببعض وإن مل 

 ض قبل اإلفرتاق، أو مع الزيادة كما مر.يتحقق التقاب
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ال حاجة إىل التقابض إذا كان أحد العوضني يف الذمة، فإذا كان للبائع (: 4)مسألة  
يف ذمة املشرتي من النقدين، فباعه عليه بأحد النقدين وقبض الثمن قبل اإلفرتاق، صحت 

 املعاملة.
بنقد وقبضه من عمرو ووك ل  إذا كان له دين يف ذم ة زيد فباعه لعمرو(: 5)مسألة  

عمرو زيدًا يف قبض ما يف ذمته، ففي صحته مبجرد التوكيل أو لزوم قبض زيد وتعيينه يف 
املصداق اخلارجي إشكال، أظهره الصحة من دون حاجة إىل التعيني اخلارجي. نعم، هو 

 أحوط.
من  جيوز صرف العمالت املعدنية بأبعاضها ولو مع التفاضل، ألهنا(: 6)مسألة  

املعدود وال جيري فيها الربا املعاملي. ويستث  من ذلك الذهبية منها، ألهنا من املوزون، فال 
بل يكفي يف التخلص من الربا املعادن  ،بعاضها مع التفاضل إال  بالضميمةجيوز صرفها بأ

 اأُلخرى املخلوطة مع الذهب إذا كانت هلا قيمة يف نفسها.
املصوغات من الذهب أو الفضة إما بغري جنسها أو  جيب أن يكون شراء(: 7)مسألة  

بأقل من مقدارها من جنسها مع الضميمة؛ فال جيوز شراء اخلامت منهما جبنسه مع الزيادة، 
 ولو مبالحظة ُأجرة صياغته.

املتعامالن بالصرف خمتاران يف إقباض ما عندمها من الثمن أو املثمن؛ (: 8)مسألة  
عليه إقباض صاحبه، وّناء العوضني قبل القبض يرجع إىل حىت لو قبض أحدمها مل جيب 

 َمن انتقل عنه ال إىل َمن انتقل إليه.
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جتوز املعاملة بالنقود املغشوشة إذا كانت املعاملة هبا رائجة يف السوق، بال (: 9)مسألة  
ا فرق يف ذلك بني الغش اجملهول واملعلوم، وال بني العلم مبقدار الغش أو اجلهل به. نعم إذ

 مل تكن رائجة يف السوق مل جيز إنفاقها واملعاملة هبا إال  بعد إظهار غشها.
احملل ى بالذهب أو الفضة إذا بيع بالذهب أو الفضة صح إن بيع بأكثر (: 10)مسألة  

من الذهب أو الفضة احملالة به، ويستث  من ذلك بيع السيف احملل ى بالسيف احملل ى؛ فإنه 
 لية يف أحدمها أكثر منها يف اآلخر.جائز حىت إذا كانت احل

إذا اشرتى فضًة على حنو الكلي يف الذمة بفضة أو ذهب، وبعد (: 11)مسألة  
القبض وقبل تفرقهما وجدها جنسًا آخرًا  كالنحاس أو الرصاص وحنومها، صح البيع، 

 وللمشرتي مطالبة البائع باملبيع، وإذا كان بعد التفرق بطلت املعاملة.
إذا اشرتى فض ة على حنو الكلي يف الذمة بفضة أو ذهب، وبعد : (12)مسألة  

وأما األرش فاألقرب  ،القبض وجدها معيبًة، ختري  املشرتي بني رد  املقبوض وإبداله واإلمضاء
عدمه، بال فرق يف ذلك بني كون العوضني متجانسني أو متخالفني، وال بني ظهور العيب 

 قبل التفرق أو بعده.
إذا أقرض أحداً نقداً معينًا من الذهب أو الفض ة إىل أجل أو باع شيئاً (: 13)مسألة  

بنقد معني  إىل أجل أو أصدق زوجته مهرًا كذلك، مث زاد السعر أو نقص عند حلول 
وال ينظر إىل زيادة سعره ونقصانه، وال اعتبار ، األجل مل يستحق إال  نفو ذلك النقد املعني

 وقت حلول األجل. بالقيمة وقت اشتغال الذمة أو
املصوغ من الذهب والفضة معًا جيوز بيعه بأحدمها مع الزيادة أو يباع (: 14)مسألة  

 هبما معاً أو يباع جبنو آخر غري النقدين، وال جيوز بيعه من دون زيادة. 
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األجزاء الصغار املنفصلة من القماش واخلشب واحلديد اجملتمعة عند (: 15)مسألة  
والنجارين واحلدادين والرتاب الذي جيتمع عند الصاغة من أجزاء الذهب والفضة، اخلياطني 

إذا كان انفصاهلا متعارفًا يف أعماهلم فهي غري مضمونة عليهم وإن كانت مااًل عرفاً، بل 
يتمل كوهنا إن علم ولو بالقرائن إعراض ُمال كها عنها كما هو الغالب يف تلك املوارد. نعم، 

ضهم عنها، وجب التصدق هبا عنهم إذا مل يعرف أشخاصهم، وإال  وجب إذا شك يف إعرا
 اإلستئذان منهم يف ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع عشر

 السلف

السلف مقابل النسيئة وهو إعطاء الثمن نقداً، وتأجيل املثمن، ويقال له السلم أيضاً، 
املسل م فيه بفتح الالم وتشديدها يف واملشرتي هو املسلدم والبائع املسل م إليه واملبيع هو 

ووجه التسمية بالسلف والسلم فألن  املشرتي يسل م ، اجلميع إال  يف املشرتي فهو بكسرها
البائع ويسلفه مبلغًا معي نًا من املال مقابل أن يسلمه املعقود عليه يف موعد يتفقان عليه، 
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غريه بأن  كل واحد من البائع وميتاز عن ، وهو كسائر العقود حيتاج إىل إجياب وقبول
واملشرتي فيه صاحٌل ألْن يصدر منه اإلجياب ويقبله اآلخر، فاإلجياب من البائع مثل أن 
يقول: )بِعُتَك َمن ًا ِمَن احلِْنطَة املوُصوَفِة بَكذا وَكذا إىل أجل كذا بثمٍن كذا(، ويقول 

ن املشرتي مثل أن يقول: )َأْسَلْمُت إلَْيَك واإلجياب م، املشرتي: )قَِبْلُت أو اْشتَ َرْيُت( وحنَومُها
أَْو َأْسَلْفُتَك َمائة دينار يف َمنٍّ من احلِْنَطِة املوُصوَفٍة بَكذا وَكذا إىل َأجل كذا(. ويقول البائع: 

 )قَِبْلُت(.
: مورد السلم ؛ جيوز يف السلم أن يكون املبيع والثمن من غري النقدين مع (1)مسألة  

عدم كوهنما أو أحدمها من املكيل واملوزون، كما جيوز أن يكون أحدمها اختالف اجلنو أو 
من النقدين واآلخر من غريمها مثنًا او مثمناً، وال جيوز أن يكون كل  من الثمن واملثمن من 

 النقدين اختلفا يف اجلنو أو اتفقا.
 
 شروط السََّلف: 

كون أحد العوضني أو كليهما من غري الذهب والفضة، وال جيوز إسالف أحد   األول:
 النقدين باآلخر، بأن يكون كل من الثمن واملثمن من الذهب والفضة. 

ضبط أوصاف املبيع اليت ختتلف القيمة باختالفها، كاجلودة والرداءة واللون  الثاني:
ضبط أوصافه كالآل  واجلواهر  والطعم والريح وغريها، فال يصح السلف فيما ال ميكن

 والعقارات وحنوها ممن ال ترتفع اجلهالة والغرر فيها إال  باملشاهدة.
 ذكر اجلنو والوصف الرافعني للجهالة. الثال :
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تعيني أجل مضبوط للمسل م فيه بالشهور أو األيام أو السنني وحنوها، فلو جعل  الرابع:
ان احلصاد، بطلت املعاملة. نعم، ال يفرق فيه بني األجل نزول املطر أو قدوم املسافر أو زم

 قصر املدة وطوهلا.
قبض الثمن قبل تفرق املتعاقدين من جملو العقد، فلو قبض بعضه دون  الخامس:

بعض صح البيع يف املقبوض، وبطل يف غري املقبوض، وال يعترب يف الثمن أن يكون نقداً، 
 حااًل ال مؤجاًل.بل تصح املعاملة أيضاً لو كان الثمن ديناً 

 تقدير املبيع بالكيل أو الوزن أو العد . السادس:
إمكان وجود املسلم فيه وقت احللول على حنو يكون مقدور التسليم عادة يف  السابع:

املكان الذي اشرتط التسليم فيه إذا كان مشروطًا ذلك يف العقد، وإذا مل ميكن ذلك ملانع 
 أو عجز بطلت املعاملة.

إذا جعل األجل شهرًا قمريًا أو مشسيًا واحدًا أو أكثر، فإن وقع العقد  (:2)مسألة  
أول الشهر فاملراد متام ذلك الشهر وإن كان ناقصاً، وإن وقع العقد أثناء الشهر، فاملراد 

واألقرب منه أن حيمل عل التلفيق بأن يعد من الشهر الثاين املقدار ، بالشهر ثالثون يوماً 
وكان األجل  -مثاًل  -قدم، فلو وقع العقد يف العاشر من الشهر املاضي من الشهر املت

 شهراً انتهى األجل يف العاشر من الشهر الثاين، وهكذا.
إذا جعال األجل مجادى أو ربيعًا محل على أوهل ما من تلك السنة، وحل  (: 3)مسألة  

األقرب منهما،  األجل بأول جزء من ليلة اهلالل. وإذا جعاله اجلمعة أو اخلميو مُحل على
 وحل  األجل بأول جزء من هنار اليوم املذكور.
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ال جيب تعيني حمل  التسليم يف بيع السلف، إال إذا اختلفت األمكنة من (: 4)مسألة  
حيث صعوبة التسليم فيها وسهولته، ولزوم اخلسارة املالية يف بعضها على حنو يكون اجلهل 

 هبا موجباً للغرر، فيجب التعيني.
إطالق العقد يقتضي وجوب تسليم املسَلم فيه يف املكان الذي يريده (: 5لة)مسأ  

 املشرتي، إال  أن تقوم قرينة على التعيني، وال يبعد انصرافه إىل بلد العقد.
ال    على األحوط    إذا اشرتى شيئًا سلفاً مل جيز بيعه قبل أن حيل األجل (: 6)مسألة  

الثمن األول وال بغريه، مساويًا أم أقل أم أكثر، وجيوز  على البائع وال على غريه، ال جبنو
 ذلك كله بعد حلول األجل.

إذا سل م املسل م فيه إىل املشرتي وكان دون الصفة أو أقل من املقدار، (: 7)مسألة  
صح  البيع إن رضي به املشرتي، وبرئت به ذمة البائع، كما أن له رد ه  وعدم قبوله. نعم إذا 

لى الصفة واملقدار فعليه القبول كما يف غريه من الديون، ولو دفعه إليه فوق دفعه إليه ع
 -مطلقًا  -الصفة فعليه القبول أيضاً، إن كان غرضه من التوصيف اشتماله على الصفة 

يه القبول إن كان غرضه منه احلصر واشتماله على الصفة فقط من لوإن زادت، وال جيب ع
 الزيادة يف املقدار.دون زيادة وال نقيصة، وكذا 

إذا حل  األجل ومل يتمكن البائع من دفع املسلم فيه، فللمشرتي اخليار (: 8)مسألة  
بني فسخ املعاملة والرجوع إىل الثمن من دون زيادة وال نقيصة، وبني االنتظار إىل أن 

ر بني يتمكن البائع من دفع املسَلم فيه، ولو عجز عن دفع بعض املسَلم فيه فللمشرتي اخليا
الفسخ يف الباقي واالنتظار من دون فسخ والفسخ يف اجلميع. نعم، إذا فسخ يف البعض 

 فللبائع خيار الفسخ يف الكل لتبعض الصفقة.
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إذا وجد املسلم فيه يف غري البلد الذي جيب فيه التسليم كفى يف صحة (: 9)مسألة  
التسليم إن كان هو املتعارف  البيع إن رضي به املشرتي، كما جيب على البائع جلبه إىل بلد

 يف مثله، وإال  فيتخري  املشرتي بني الفسخ وقبول التسليم يف غري البلد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس عشر

 بيع الثمار واحليوان

 نتعرض يف هذا الفصل لبيع الثمار والزرع واخلضر وجواز أكل املارة وبيع احليوان.
 بيع الثمار: 
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ال جيوز بيع مثار النخيل واألشجار قبل ظهورها عامًا واحدًا من دون  (:1)مسألة  
ضميمة على األقوى، وجيوز بيعها مع الضميمة أو عامني فصاعداً، أو بعد ظهورها وبدو 

 صالحها.
بدو الصالح يف األمثار بروزها بعد تناثر وردها على حنو يؤمن معه من  (:2)مسألة  

صفرار التمر يف بعض الروايات، سواء كان قاباًل لألكل ولو اآلفة، وقد فس ر بامحرار أو ا
 أو ل أوانه أو مل يكن.

يعترب يف الضميمة: أن تكون مما جيوز بيعها منفردة، ومملوكة  للمالك، و  (:3)مسألة  
 إن يكون الثمن هلا وللمنضم باإلشاعة.

 الضميمة أن تكون غري تابعة. يف وال يعترب(: 4)مسألة  
 يكفي يف الضميمة ُأصول الثمرة أو السعف والشجر اليابو يف البستان. (:5)مسألة  
جيوز بيع الثمرة املتجددة، بضم ما ظهر من الثمار، سواء احتد اجلنو أو (: 6)مسألة  

 تعدد، كان البستان واحداً أو متعدداً.
 إذا كانت الشجرة تثمر يف سنة واحدة مرتني فهما مبنزلة السنتني. (:7)مسألة  
إذا باع الثمرة سنة أو سنتني أو أكثر، مث باع ُأصوهلا لشخص آخر (: 8)مسألة  

وإذا مل يعلم  ،صحت املعاملة، وانتقلت اأُلصول إىل مشرتيها مسلوبة املنافع يف تلك املدة
 املشرتي اأُلصول باحلال فله اخليار.

اأُلصول إىل  إذا باع الثمرة مث مات مل تبطل املعاملة بذلك، بل انتقلت(: 9)مسألة  
 الورثة مسلوبة املنافع، وكذا لو مات املشرتي فال يبطل البيع بل تنتقل الثمار إىل ورثته.
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إذا اشرتى مثرة فتلفت قبل قبضها أو سرقت أو هُنِبت وحنومها انفسخت  (:10)مسألة  
 املعاملة، وكانت اخلسارة من مال بائعها، فلو تلف بعضها كان للمشرتي اخليار بني الفسخ

 والرضا بالباقي.
جيوز بيع مثرة النخل وغريه يف ُأصوهلا بالنقود أو بغريها من األعيان، أو  (:11)مسألة  

باملنافع واألعمال، كما يف سائر البيوع. نعم، ال جيوز بيع التمر على النخل بالتمر، سواء  
   م ى بكان من مترها أو من متر آخر على النخيل أو مطروحًا على األرض، وهو الذي يس

 )املزابنة(، كما يأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.
جيوز لبائع مثرة النخل أو غريه أن يستثين لنفسه حصًة مشاعًة كالربع أو (: 12)مسألة  

اخلمو من الثمرة، أو يستثين مقدارًا معينًا منها، مثل ثالثني كيلوًا أو مثرة خنالت أو 
 شجرات معي نة.

فل   و خاس   ت الثم   رة يف الص   ورتني األولي   ني ت   وز ع ال   نقُص عل   ى املس   تث  واملس   تث  من   ه   
        بنس     بتهما م      ن اجملم      وع، ف     إذا ك      ان املس      تث  حص       ة مش     اعة وزع الب      اقي بنس      بة الرب      ع أو 
اخلم  و امل  ذكورتني يف اإلس  تثناء، وإذا ك  ان املس  تث  مق  داراً معين  اً ف  تخم ن نس  بة الفائ  ت إىل 

 ع وتسقط من املستث .اجملمو 
املزابنة حمر مة وهي بيع مثرة النخل مترًا كانت أو رطبًا أو بسرًا وحنوها (: 14)مسألة  

بالتمر من ذلك النخل، وأما بثمرة غريه فاألحوط هو الرتك، وإن كان األظهر اجلواز، سواء  
 كان ذلك يف الذمة أم معيناً خارجياً.

فال جيوز بيعه بثمره الذي على الشجر أيضاً، وأم ا  وأما الثمرة غري النخل من األشجار
 بيعه بالثمر املعني اخلارجي أو مبا يف الذمة على حنو الكلي، فهو أمر جائز كما مر.
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يستث  من حرمة املزابنة بيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص يف دار  (:15)مسألة  
متراً ويبيعها من صاحب تلك الدار أو غريه أو بستانه، فيجوز أن خيرص مثرهتا قبل أن تكون 

 البستان أو غريمها بتمر من غريها.
ما يشرتى من الثمرة على ُأصوهلا جيوز بيعه بالثمن الزائد على مثنه أو  (:16)مسألة  

 الناقص أو املساوي، سواء كان قبل قبضه أو بعده.
 بيع الزرع: 

يكن غرض صحيح يف بيعه، وال  ال جيوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره إذا مل(: 17)مسألة
وأما بعد ظهور الزرع وطلوع خضرته فال ، بأس ببيعه تبعًا لألرض، كما جتوز املصاحلة عليه

بأن      القصيل هو الشعري جيز  أخضر ألجل علف الدواب      مانع من بيعه مع أصله قصياًل 
سنبل، أو يبقيه مع اشرتاط يبيع املقدار الظاهر مع ُأصوله الثابتة ليقطعه املشرتي قبل أن ي

اإلبقاء أو بإذن صاحب األرض، فإن أبقاه حىت يسنبل كانت عليه ُأجرة األرض إذا مل 
يشرتط اإلبقاء جماناً، فلو قصله قبل أن يسنبل مث ّنت اأُلصول الثابتة يف األرض حىت 
رة سنبلت، فاألحوط التصاحل مع البائع، وإن كان األظهر أنه للمشرتي وليو عليه أُج

 األرض، وإن كانت أحوط.
جيوز بيع الزرع من دون أصله، بل قصياًل، حااًل إن كان قد بلك أوان  (:18)مسألة  

قصله، أو بشرط البقاء حىت يصري قصياًل إذا كان قبل أوانه، فلو قصله مث ّنت اأُلصول 
حىت سنبلت كان السنبل للبائع، وإذا تركه من دون قصل جاز لصاحب األرض إلزامه 

القصل أو مطالبته بُأجرة األرض مع اإلبقاء، فلو رضي البقاء وّنا الزرع حىت سنبل كان ب
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اأُلجرة، وكذا لو اشرتى جذعًا بشرط القلع  ل للمشرتي، وليو لصاحب األرض إال  السنب
 ومل يقلعه وّنا كان النماء للمشرتي وللبائع مطالبة املشرتي بُأجرة األرض يف مدة البقاء.

جيوز بيع الزرع أو اخلضر حمصودًا وال يعترب العلم مبقداره كياًل أو وزناً (: 19)مسألة  
 بل تكفي املشاهدة فيهما.

 جيوز بيع الزرع قبل أن يسنبل بعد انعقاد حبه باحلنطة أو الشعري. (:20)مسألة  
احملاقلة حمرمة، وهي بيع سنبل احلنطة باحلنطة منه، أو سنبل الشعري  (:21)مسألة  

 بالشعري منه، أو سنبل غري احلنطة والشعري من احلبوب كاألرز والدخن وحنومها دبٍّ منه. 
 بيُع الخضر:  

ال جيوز بيع اخلضر كاخليار والباذجنان والبطيخ فبل انعقادها وتناثر وردها،  (:22)مسألة
 وتعيني اللقطة بعرف الزر اع و عادهتم.، لك لقطة أو لقطات معلومةوجيوز بعد ذ

إذا كانت اخلضرة مستورة بالرتاب كالثوم واجلزر وحنومها جاز بيعها إذا  (:23)مسألة  
وجيوز الصلح ، ومع اجلهل به ال جيوز بيعها قبل قلعها، علم مبقدارها بتعيني أهل اخلربة

ضرة مقصوداً للمشرتي، وأما إذا كان الظاهر من اخلضرة عليها، هذا إذا كان املستور من اخل
 مقصوداً للمشرتي أيضا كالبصل، فيجوز بيعها منفردة، ومع ُأصوهلا.

اخلضرة اليت جتز كالنعناع والكراث والرحيان وحنوها، جيوز بيعها بعد  (:24)مسألة  
وكذا  -كما مر   - وال جيوز قبل ظهورها، وتعيني اجلزة بعرف الزر اع، ظهورها جزة وجزات

 ما خيرط كورق التوت واحلناء، فيجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
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إذا كان خنل أو زرع أو شجر مشرتكًا بني اثنني باملناصفة، جاز أن  (:25)مسألة  
يتقبل أحد الشريكني حصة صاحبه بعد خرصه مبقدار معني، فيدفع لصاحبه من الثمرة 
نصف اجملموع دسب خرصه ساواه أو زاد أو نقص بشرط رضا صاحبه. وهذه معاملة 

أو أكثر، كما ال فرق بني كون خاصة ثبتت بالنصوص، بال فرق بني كون الشركاء اثنني 
املقدار املتقبل به من تلك الثمرة أو يف الذمة، فلو كان منها فتلفت الثمرة بال ضمان على 

 باق على ضمانه.ه كان يف الذمة فإناملتقبل، خبالف ما إذا  
 جواز أكل المارّة: 

ن إذا مر  إنسان بشيء من النخيل أو الشجر جاز له مع الضرورة أ(: 26)مسألة  
يأكل من مثره بال إفساد للثمر واألغصان والشجر، سواء كان قاصدًا له من أول األمر أو 

والظاهر تقييد جواز األكل مبا إذا مل  ،ال. نعم، ال جيوز له أن حيمل معه شيئًا من الثمر
كما أن األقوى االقتصار على ما إذا مل يكن للبستان ،  يعلم كراهة املالك وإال فال جيوز

 سياج. جدار أو
 
 بيع الحيوان:  

ال جيوز شراء بعض معني من احليوان احلي كرأسه وجلده، إذا كان (: 27)مسألة
املقصود منه اإلبقاء للركوب أو احلمل أو االستفادة من ألبانه وصوفه وحنو ذلك، ال ما إذا  

 نعم جيوز شراء بعضه مشاعاً كنصفه وربعه.، كان املقصود منه ذده
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 -منه  إذا كان املقصود من شراء احليوان ذده، جاز شراء بعض معني   (:28)مسألة  
فلو مل يذبح ملانع، انقلب ملك املشرتي من التعيني إىل الشركة بنسبة ماله، بأن  -كما مر 

فله من الثمن ، على تقدير الذبح، إىل قيمة البقية -مثاًل  -ينسب قيمة الرأس واجللد 
حيواناً واستث  الرأس واجللد، أو اشرتك إثنان أو مجاعة وشرط  بتلك النسبة، ومثله ما لو باع

 أحدهم لنفسه الرأس واجللد، فإنه يكون شريكاً بنسبة املال، ال بنسبة اجلزء.
إذا قال شخص آلخر اشرِت حيوانًا بشركيت، صحت الشركة  وثبت  (:29)مسألة  

لثمن، إال  إذا كانت قرينة البيع هلما بالسوية مع اإلطالق، وعلى كل واحد منهما نصف ا
 على أن املراد الشركة بالتفاضل.

لو دفع املأمور عن اآلمر ما عليه من الثمن فإن كان األمر بالشراء على  (:30)مسألة  
وجه الشركة قرينة على األمر بالدفع عنه، كما إذا كان الشراء من مكان بعيد، ال يدفع 

ا دفعه عنه، وإال  مل جيز الرجوع عليه ويكون املبيع حىت يدفع الثمن، رجع على اآلمر مب
 تربعاً.

 

 

 

 

 

 

 

 يف اإلقالة خامتة



76 
 

وهي فسخ العقد بني الطرفني برضامها واستدعاء أحدمها اآلخر فسخ املعاملة، وليست 
ا ، بيعًا مستأنفًا وال ترتتب عليها آثار البيع، وهي من املستحبات ويف بعض األخبار: "أمي 

 ندامًة يف البيع، أقال اهلل عثرته يوم القيامة".مسلٍم أقال مسلماً 
   عدا النكاح    زمة ة العقود الالزمة حىت اهلبة الالجتري اإلقالة يف عام (:31)مسألة  

األقوى جرياهنا يف الضمان، ويف ويف جرياهنا يف الضمان والصدقة خالف وإشكال، 
 .الصدقة إشكال، واألحوط الرتك يف اهلبة والضمان

الفس    خ واإلقال   ة، وذل    ك لألص   ل وانقط    اع العالق    ة  اإلقال   ة يف ريجي    ال  (:32لة)مسثثثأ  
 بينهما، فال موضوع يف الَبني حىت يكون مورداً هلا.

 الظاهر قيام الوارث مقام املتعاقدين يف حق اإلقالة. (: 33)مسألة  
ال تصح اإلقالة بزيادة عن الثمن أو املثمن أو نقصاهنما، فلو أقال   (:34)مسألة  

 كذلك بطلت اإلقالة، وبقي العوضان على ملك مالكهما.
ال مانع من جعل عوض لإلقالة، بال فرق يف ذلك بني الذمة واخلارج،  (:35)مسألة  

 كما إذا قال: )أقلين ذلك ولك علي  كذا(، أو )لك هذا املال املعني  (.
تقع اإلقالة بكل لفظ يدل عليها، بل تتحقق بالفعل كما تتحقق (: 36)مسألة  

بالقول، فلو طلب أحدمها فسخ املعاملة من صاحبه فدفع املال إليه من دون أن يتكلم،  
 كان هذا إقالة ووجب على الطالب إرجاع ما بيده من العوض إىل صاحبه.

وضني بل كليهما، فريجع كل عوض تصح اإلقالة ولو مع تلف أحد الع(: 37)مسألة  
واملدار يف القيمة على وقت ، إىل صاحبه األول مبثله إن كان مثلياً، وبقيمته إن كان قيمياً 
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وتلف البعض كتلف الكل يف إرجاع مثله إىل صاحبه ، اإلنتقال إىل الذمة وهو وقت التلف
 هلبة أو حنومها.ويُ َعدُّ من التلف، خروج العوضني عن امللك بالبيع أو ا، أو قيمته
 إذا عاب املبيع يف يد املشرتي، رجع البائع عليه باألرش. (:38)مسألة  
مجيع ما وقع عليه العقد، كما تصح على بعضه،  ىتصح اإلقالة عل (:39)مسألة  

 بتقسيم الثمن على نسبة ذلك البعض إىل اجملموع.
ا اآلخر بالنسبة إىل إذا تعدد البائع أو املشرتي صح ت إقاَلة أحدمه (:40)مسألة  

 حصته، وال يتوقف على رضا اآلخر.
 تصح اإلقالة ولو بعد مضي مدة طويلة من العقد.  (:41)مسألة  
ال تعترب يف اإلقالة وحدة مكان املتعاقدين، بل جتري إذا كانا بعيدين  (:42)مسألة  

 وأقاال بالكتابة أو باهلاتف أو بغريمها من الوسائل.
ك يف وقوع اإلقالة ب  على العدم، وبقاء العقد بني املتعاقدين إذا ش (:43)مسألة  

 إىل أن يعلم بزواله.
 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهي حق الشريك بإخراج ما باعه شريكه لثالث عن ملكه قهرًا وإدخاله يف ملكه 
الثمن، فلو قال: أخذت بالثمن الذي باعه به، وال ينتقل املبيع إىل الشفيع إال بإحضار 

بالشفعة، ومل ينقد الثمن أو ماطل أو هرب أو عجز عن أداء الثمن، مل ينتقل املبيع إليه بل 
يبقى على ملك املشرتي، وهي حق قابل لإلسقاط بأزاء مال أو جماناً، والظاهر أهنا غري 

نعم يشرتط اتفاق قابلة لإلنتقال إىل غري الشفيع، كما أن الظاهر أهنا من احلقوق املوروثة. 
 الورثة يف األخذ بالشفعة فليو لبعضهم األخذ هبا دون موافقة الباقني.

 شرائط الشفعة: 
أن تكون العني مشرتكة بني إثنني، فإذا كانت مشرتكة بني أكثر من ذلك وباع  -1

أحدهم حصته فال شفاعة للباقني، وإذا باعوا مجيعًا إال واحد منهم ففي ثبوت الشفعة له 
 إشكال.  
إذا كان الشريك واحدًا فباع حصته من شخصني أو أكثر فصار املالك  (:1)مسألة  

أكثر من إثنني فهي كثرة الحقة على البيع ال سابقة عليه، وللقول بثبوت الشفعة فيها 
 للشريك اآلخر وجه، وإن كان األحوط الرتاضي.

تثبت الشفعة يف البيع سواء كان املبيع منقواًل كاآلالت والثياب واحليوان، أو غري  -2
منقول ال يقبل القسمة كاألشجار والنخيل والثمار عليها، أو يقبلها كاألراضي والبساتني 
والدور. نعم ورد يف األخبار عدم ثبوت الشفعة يف الطريق واحلمام والنهر والرحى والسفينة 

إال أن يكون األخذ بالشفعة برضا املشرتي، وال شفعة إذا انتقلت حصة ، قوىوهو األ
الشريك إىل ثالث باإلرث أو اهلبة أو الصلح أو اخللع أو غريها من النواقل، إال يف األراضي 

 واملساكن فاألحوط فيها الرتاضي، كما ال شفعة باجلوار.
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املفروزة مشرتكة يف الطريق  إذا كانت داران أو دور أو غريمها من األمالك(: 2)مسألة  
فبيعت إحداها مع احلصة املشاعة من الطريق فلسائر الشركاء يف الطريق حق الشفعة، سواء  
كانت واحدة مث قسمت أو مفروزة إبتداًء، وكذا إذا بيعت احلصة من الطريق وحدها. نعم 

كانت   ال شفعة إذا بيعت من دون حصتها من الطريق، كما أن الظاهر عدم الشفعة إذا
 غري مشرتكة يف الطريق إال أهنا مشرتكة يف هنر أو ساقية أو بئر.

كما إذا باع حصته من     إذا بيع ما فيه حق الشفعة مع ما ليو فيه ذلك (: 3)مسألة  
فللشريك الشفعة يف احلصة املشاعة مبا    الدار املشاعة مع دار ميلكها مستقاًل صفقة واحدة 

 اأُلخرى .خيصها من الثمن دون الدار 
يف مورد جيوز بيعه  -إذا كان بعض العني وقفاً وبعضها ملكاً فِبيَع الوقف (: 4)مسألة  
فلذي امللك الشفعة، ولو بِيَع امللك فال شفعة للوقف، سواء احتد املوقوف عليه أو  -

 تعدد.
أن يأخذ الشفيع بقدر الثمن إذا كان مثلياً، ال بأكثر منه وال أقل، سواء كان  -3
لقيمة املبيع السوقية أو أزيد منها أو أقل، وإذا كان الثمن قيميًا ففي ثبوت الشفعة  مساوياً 

بأن يأخذ الشفيع املبيع من املشرتي بقيمة الثمن إشكال وخالف، واألحوط إرضاء 
 املشرتي. 
ال جيب على الشفيع دفع ما غرم املشرتي من ُأجرة الدالل واحلمال  (:5)مسألة  

ع به للبائع من خلعة وغريها، كما أنه ليو للشفيع أن ينقص من الثمن وحنوها، وال ما ترب 
 ما تنازل عنه البائع للمشرتي.
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إذا كان الثمن مؤجاًل فللشفيع األخذ بالشفعة بذلك الثمن املؤجل، (: 6)مسألة  
 وجيوز بالثمن احلال أيضاً إن رضي به املشرتي أو كان شرط التأجيل للمشرتي على البائع.

ال يعترب يف األخذ بالشفعة العلم بالثمن حني األخذ، فيصح األخذ هبا  (:7ة)مسأل  
مع اجلهل به، فلو قال الشفيع بعد اطالعه على الشفعة: "أخذت بالشفعة بالثمن بالغًا ما 

 بلك" صح  إْن علم بعد ذلك.
يار، إذا ظهر أن املبيع معيباً، فإن علم املشرتي بالعيب فال أرش له وال خ (:8)مسألة  

فإذا أخذ الشفيع بالشفعة وكان عاملًا به فال شيء له أيضاً، وإن كان جاهاًل فله اخليار يف 
الرد دون املطالبة باألرش، ولو كان املشرتي جاهاًل فله األرش دون الرد لتعل ق حق الشفيع 

رش به، فإذا أخذه الشفيع بالشفعة فله الرد، ولو مل يتمكن من الرد رجع على املشرتي باأل
 حىت مع إسقاطه عن البائع.

إذا علم املشرتي بالعيب بعد أن أخذ الشفيع بالشفعة فله مطالبة البائع  (:9)مسألة  
باألرش وعليه دفعه إىل الشفيع، ولو علم به الشفيع دون املشرتي فليو له مطالبة البائع 

 باألرش، وله مطالبة املشرتي به إن مل يتمكن من الرد.
كان املشرتي مسلماً، فال شفعة للكافر على املسلم وإن اشرتى   إسالم الشفيع إذا -4

وال يعترب يف الشفيع البلوغ وال ، من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على الكافر
العقل وال الرشد، فيأخذ هلم الو  بالشفعة أو يأخذ الصيب أو السفيه بالشفعة بإذن الو ،  

لو األخذ بالشفعة إذا رضي املشرتي ببقاء الثمن يف ذمة كما ال يعترب عدم الفلو، فللمف
 املفلو، أو إستدان املفلو الثمن أو أد اه من أمواله بإجازة الغرماء.
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تسقط الشفعة بإسقاط و  الصيب والسفيه واجملنون، وليو هلم املطالبة (: 10)مسألة  
هاًل يف حقهم فلهم املطالبة هبا بعد البلوغ والعقل والرشد. نعم إذا مل يطالب هبا الو  تسا

 هبا بعد البلوغ.
للو  األخذ بالشفعة إذا كان املبيع مشرتكًا بني الو  واملوىل  عليه وباع  (:11)مسألة  

الو  عنه ملصلحة، وكذا إذا باع الو  حصته فله أن يأخذها بالشفعة للموىل  عليه، وال فرق 
 اً مع املوكل.فيما ذكرناه بني الو  والوكيل إذا كان شريك

قدرة الشفيع على أداء الثمن، وال يكفي بذل الرهن أو وجود ضامن له، إال إذا  -5
رضى بذلك املشرتي، ولو ادعى كون الثمن يف مكان بعيد فإذا كان يف البلد أُمهل ثالثة 

من حني األخذ بالشفعة، ال من حني البيع، وإن ادعى أنه يف بلد  -ولو ملفقة  -أيام 
مبقدار إمكان نقله منه وزيادة ثالثة أيام، فإن انتهى األجل ومل حيضر الثمن فال  آخر أُمهل
 شفعة له.
لو باع الشريك ومل يعلم الشفيع بالبيع لغيبته أو لغريه من األعذار، فله  (:12)مسألة  

 األخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم به وإن طالت غيبته.
املبادرة إىل األخذ بالشفعة، فلو ماطل من دون عذر سقطت شفعته. نعم إذا    -6

كأن كان حمبوساً، أو اعتقد كثرة الثمن فظهرت قلته، أو اعتقد   -كان التأخري عن عذر 
مل تسقط  -عدم إمكان اسرتداد املبيع من املشرتي، أو جهل باستحقاق الشفعة أو البيع 

عرفية منها، ديث ال تصدق املماطلة، فال يلزم قطع الصالة إذا  شفعته، واملراد من املبادرة ال
 منكان مشغواًل هبا وال ترك املائدة إذا كان عليها وال اإلسراع يف املشي، كما ال مانع 

انتظار الرفقة إذا كان الطريق خموفًا أو انتظار زوال احلر أو الربد. نعم البد من مالحظة 
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 من السفر وتشييع جنازة يطول تشييعها ديث ال تصدق اإلحتياط يف مثل زيارة القادمني
 املماطلة.
ال تعترب يف الشفعة مباشرة الشفيع لألخذ هبا، فيجوز األخذ  بالشفعة  (:13)مسألة  

 لوكيل الشفيع يف خصوص الشفعة أو يف مطلق األُمور.
إذا علم بالبيع وكان غائبًا ومتكن من األخذ بالشفعة ولو بالتوكيل ومل  (:14)مسألة  

 يبادر إليه سقطت شفعته.
إذا كانت العني مشرتكة بني حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد  (:15)مسألة  

ثالث فباعها مدعيًا الوكالة عن املالك، فالظاهر أن للحاضر أخذها بالشفعة، فإن حضر 
ي الوكالة فهو، وإن أنكر فالقول قوله مع ميينه، فإن حلف انتزعت من الغائب وصدق مدع

يد الشفيع، بل وعليه أُجرهتا إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غريها، فإذا دفعها الشفيع 
 إىل املالك فله أن يرجع هبا على مدعي الوكالة.

ه بل له إذا باع املشرتي قبل أخذ الشفيع بالشفعة مل تسقط شفاعت (:16)مسألة  
األخذ من املشرتي بالثمن األول فيبطل بيع املشرتي، كما أن له األخذ من املشرتي الثاين 
بثمنه فيصبح البيع األول، وكذا إذا تعددت العقود فإن أخذ بالسابق بطل الالحق، وإن 

 أخذ بالالحق صح السابق، وإن أخذ باملتوسط بطل ما بعده وصح ما قبله.
عن األخذ بالشفعة تصرفات املشرتي يف املبيع، كهبته ووقفه، ال متنع  (:17)مسألة  

 فإذا أخذ الشفيع بالشفعة بطلت تلك التصرفات.
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مقتضى إطالق األدلة عدم بطالن الشفعة باإلقالة، فالنماءات احلاصلة  (:18)مسألة  
لظاهر من املبيع بعد اإلقالة للمشرتي وّناءات الثمن للبائع، كما كان كذلك قبل اإلقالة، وا

 أن الفسخ كاإلقالة ال تسقط به الشفعة وإن رجع به املبيع إىل البائع.
ال تسقط الشفعة بشهادة وال مباركة الشفيع البيع للمشرتي إال أن (: 19)مسألة  

تقوم قرينة على أنه أراد بذلك اإلسقاط بعد البيع، وكذا ال تسقط بإسقاط الشفيع قبل 
 البيع.
م املبيع سقطت الشفعة النتفاء موضوعها، وإن بقي منه إذا تلف متا (:20)مسألة  

 شيء مل تسقط فللشفيع األخذ هبا فيما بقي منه، كعرصة وأنقاض البيت بعد اهندامه.
إذا دفع املشرتي للشفيع ُأجرة إلسقاط شفعته فأخذها ومل يسقط  (:21)مسألة  

ها إليه كما له مطالبة الشفعة، صح وإن أمث بذلك، وللمشرتي املطالبة باألجرة اليت دفع
الشفيع بُأجرة املثل لإلسقاط، ولو دفع املشرتي عوضًا للشفيع على أن ال يأخذ بالشفعة 

 فالظاهر رجوع ذلك إىل إسقاط الشفعة فليو له األخذ هبا بعد قبول العوض.
 تسقط الشفعة ببيع الشفيع حصته قبل األخذ بالشفعة. (:22)مسألة  
فعة إذا أنكر األجنيب البيع ،وال تثبت بإقرار املالك أنه باع ال تثبت الش (:23)مسألة  
 نصيبه.

 والحمد هلل رّب العالمين
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تقدم أن البيع لنقل األعيان، أما اإلجارة فهي لنقل املنافع، واملنفعة قد تكون عماًل من 

 األعمال كالتجارة واخلياطة، وقد تكون غريه كسك  الدار والدكان.
وهي عقد حيتاج إىل إجياب وقبول، فقول املؤجر: )آجرتك نفسي أو آجرتك داري( 

 إجياٌب، والقبول قول املستأجر: )قَِبْلُت(. وتقع اإلجارة باملعاطاة أيضاً.
 شروط اإلجارة: 

كون املتعاقدين بالغني عاقلني خمتارين يف التصرف يف ماليهما، فال تقع اإلجارة  -1
 -ل و والس فيه وغريهم من احملجورين عن التصرف يف أمواهلم من الصغري واجملنون واملف

 كما ال تقع من املكره.  -وسيأيت ذلك يف كتاب احلجر 
حل ية املنفعة، فال تصح إجارة املخازن حلفظ اخلمور، واحملالت لألعمال احملر مة من  -2

ة، واحلائض لكنو زنا أو قماٍر أو لعب حمر م، ومنه إجيار السيارة لسفر حمر م كسفر املعصي
 املسجد.
قابلية العني املستأجرة لإلنتفاع منها، فال تصح إجارة األرض اجلرداء اليت ال ميكن  -3

 إيصال املاء إليها مع عدم إمكان الزراعة مباء السماء أو عدم كفايته.
قابلية العني لإلنتفاع منها مع بقائها، فال تصح إجارة الثمرة واخلبز ألكلهما واملاء  -4
 لشربه.
القدرة على تسلم العني لإلنتفاع هبا، فال تصح إجارة الدابة الشاردة والسيارة  -5

 العاطلة وحنومها.
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العلم بالعوضني، بأن تقد ر املنفعة باملدة، كما يف إجارة الدار إىل شهر أو بتحديد  -6
وع  املسافة، كما يف إجارة الدابة أو السيارة لركوهبما إىل مخسة فراسخ مثاًل أو بتعيني املوض

كخياطة هذا الثوب الذي طوله كذا وعرضه كذا، كما البد  من تعيني اأُلجرة بالوزن أو 
ويعترب تعيني الزمان يف موارد اإلجارات إذا مل تكن هناك قرينة ، الكيل أو املشاهدة أو العد  
 على التعجيل أو التأخري.

وإدارة الرحى، تعيني نوع املنفعة، إذا كانت للعني منافع متعددة من محل وركوب  -7
 تصح إجارهتا جبميع منافعها.

ال مانع من إجارة أمر معلوم لدى العرف وختيري األجري كما إذا استأجر  (:1)مسألة
سيارة إىل كربالء إْن أوصله هناراً يعطيه ديناراً، وإن أوصله لياًل يعطيه نصف دينار، واختار 

وأما لو كان متعلقها مردداً بني األمرين  ، األجر األول أو الثاين، وذلك لتعيني متعلق اإلجارة
 كما إذا استأجره على األمرين املذكورين، ومل يكن معيناً عرفاً، فهي باطلة.

إذا قال: )إن خطَت هذا فارسيًا فبدرهم، وإن خطته روميَا فبدرمهني( على (: 2)مسألة
وإذا قال:  حنو الرتديد، أو قال: )آجرتك الدار شهرًا أو شهرين(، مل يصح ملا عرفت،

)آجرتك الدار كل شهر مائة دينار(، أو قال: )آجرتك شهرًا مبائة وكل ما زاد فبحسابه(، 
أو قال: )كلما سكنت يف هذه الدار فكل شهر بدينار(، بطلت اإلجارة، إال  يف خصوص 
 الشهر األول إن كان املبدأ معلوماً. نعم، لو أراد بذلك اجلعالة أو اإلباحة بالعوض صحت.

 التجارة لزوم: 
اإلجارة من العقود الالزمة، فإذا وقعت اإلجارة بالعقد اللفظي أو باملعاطاة، (: 3)مسألة

 مل جيز فسخها إال  بالرتاضي بينهما، أو خبيار يف املعاملة.
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إذا تعل قت اإلجارة بعمل مقيد بقيد خاص أو صفة خاصة، وأتى به  (:4)مسألة
يتملك اأُلجرة فليو له املطالبة هبا، بل عليه العامل من دون ذلك القيد أو الوصف، مل 

العمل مرة ثانية على الكيفية اليت وقعت عليها اإلجارة، وإذا مل يتمكن من العمل ثانياً 
كما أن له ،  فللمستأجر أن يفسخ اإلجارة ويطالب األجري باأُلجرة املسماة إذا دفعها إليه

 ثل للعمل املستأجر عليه.إبقاء اإلجارة داهلا ومطالبة األجري بُأجرة امل
ال تبطل اإلجارة بالبيع، وال تنفسخ به بل تنتقل العني إىل املشرتي مسلوبة  (:5)مسألة

املنافع يف مدة اإلجارة، مبع  أن ه ليو للمشرتي أْن ينتفع هبا لكوهنا مؤجرة من قبل البائع، 
بتخيل أهنا قصرية وتبني وللمشرتي حينئٍذ خيار الفسخ إذا كان جاهاًل باإلجارة أو مبدهتا 

 أهنا طويلة، فلو فسخ اإلجارة رجعت املنفعة يف املدة املتبقية إىل املؤجر دون املشرتي.
إذا استأجر العني مث اشرتاها أثناء مدة اإلجارة مل تبطل اإلجارة، فيكون  (:6)مسألة

ي ملك املشرتي ولو فسخ البيع بق، متلك املشرتي للمنفعة يف بقية املدة باإلجارة ال الشراء
 كما لو فسخت اإلجارة رجعت املنفعة يف بقية املدة إىل البائع.،  للمنفعة داله
ال تبطل اإلجارة يف األعيان اخلارجية مبوت أحد املتعاقدين أو كليهما، إال   (:7)مسألة

أن تكون ملكية املؤجر خمتصة بزمان حياته، كما إذا كانت منفعة الدار موصى هبا لشخص 
ته، فآجر الدار سنتني ومات بعد مضي سنة واحدة، فتبطل اإلجارة يف ما بقي من مدة حيا

املدة. نعم، لو كان للموصي ورثة جاز هلم إجازة اإلجارة إىل هناية مدهتا، وتكون اإلجارة 
 واقعة هلم واأُلجرة ملكا  هلم.
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مل على تبطل إجارة النفو لبعض األعمال مبوت األجري، إال  أن يتقبل الع(: 8)مسألة
ذمته من دون قيد املباشرة فال تبطل معه، بل يكون العمل دينًا يف ذمته فيستوىف من تركته 

 إذا مات قبل إجناز العمل.
إذا آجر البطن السابق العني املوقوفة مث مات قبل انقضاء مدة اإلجارة،  (:9)مسألة

. نعم، لو آجرها متو  الوقف     ف والبطون الالحقة ملصلحة الوق   بطلت اإلجارة كما مر 
 مدة تزيد على مدة بقاء البطن املوجود مل تبطل مبوت املتو  أو موت البطن املوجود. 

ليو للزوجة أن تؤجر نفسها لعمل إذا كان منافيًا حلق زوجها يف (: 10)مسألة
أحناء االستمتاع، إال  برضا الزوج. نعم، هلا أن تؤجر نفسها فيما ال ينايف حقه بال فرق بني 

األعمال احملللة وأقسام املستأجرين، و إذا آجرت اخللية نفسها فتزوجت أثناء مدة اإلجارة، 
 مل تبطل ولو كانت منافية حلق زوجها.

 خيارات اإلجارة:  
جتري يف اإلجارة مجيع اخليارات اليت ذكرناها يف كتاب التجارة، إال  خيار  (:11)مسألة

 ري، الختصاصها بالبيع.اجمللو وخيار احليوان وخيار التأخ
 العيب في العين المستأجرة: 

إذا قبض املستأجر العني املستأجرة، فوجدها معيبة فإن وقعت اإلجارة  (:12)مسألة
ر التبديل  على عني كلية فله املطالبة بالعني الصحيحة، وليو له خيار الفسخ. نعم، إذا تعذ 

العيب ال يوجب فوات شيء من وأما إذا كانت العني شخصية، فإْن كان ، فله اخليار
وكذا لو كان عاملاً ، املنافع، وال عيبًا يف املنفعة، وال نقصًا يف اأُلجرة، فال خيار له وال أرش

أما إذا كان جاهاًل بالعيب، فإن أوجب العيب فوات بعض املنافع،  ، بالعيب حني العقد
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وإن أوجب عيبًا يف ، كاهندام بعض غرف الدار، رجع على املالك مبا يقابل تلك املنفعة
وإن أوجب نقص ، فله اخليار يف الفسخ دون مطالبة األرش   نظري عرج الدابة    املنفعة 

 اأُلجرة فقط فله اخليار أيضاً.
 تملك العوضين في اإلجارة: 

يتملك املستأجر املنفعة يف إجارة األعيان، كما يتملك العمل يف اإلجارة  (:13)مسألة
على األعمال بإيقاع عقد اإلجارة عليهما، وكذلك األجري واملؤجر يتملكان اأُلجرة بنفو 
العقد إال  أنه ليو ألحدمها املطالبة مبا متلكه إال  بتسليم ما وجب عليه أن ميل كه لآلخر، 

ة املنفعة أو العمل إال  بعد تسليم اأُلجرة، وليو للمؤجر أو األجري فليو للمستأجر مطالب
مطالبة اأُلجرة إال  بعد تسليم املنفعة، ولكل منهما االمتناع عما جيب عليه تسليمه إذا امتنع 
اآلخر عنه، إال  أن يشرتط ذلك ضمن املعاملة، فلو امتنع املالك عن تسليم العني املستأجرة 

أُلجرة، فله أن جيربه على تسليم العني، ومع عدم التمكن من إجباره له مع بذل املستأجر ا
أن يفسخ اإلجارة ويأخذ اأُلجرة اليت دفعها إليه، كما أن له إبقاء اأُلجرة واملطالبة ببدل 

 املنفعة الفائتة.
 التسليم في اإلجارة:  

رة، وتسليم تسليم املنفعة إّنا هو بتسليم العني اليت تعلقت هبا اإلجا (:14)مسألة
العمل بإمتامه وإهنائه، كحفر البئر أو احلج أو الصالة عن ميت إذا استؤجر لذلك، فليو 

 ة يف أداء اأُلجرة بعد العمل إال  لألجري مطالبة اأُلجرة قبله، كما ال جيوز للمستأجر املماطل
تقدمي  أن يشرتط أحدمها على اآلخر التقدمي أو التأخري ولو ضمناً، كما إذا جرت العادة

ولو تعلقت اإلجارة مبال من املستأجر وهو يف يد املؤجر، كالثوب ، إعطاء اأُلجرة أو تأخريه
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الذي خييطه اخلياط، والكتاب الذي يستنسخه الكاتب فاألقوى أن تسليم املنفعة يف مثله 
 بإمتام العمل أيضاً، ال أن ه بتسليم مورد العمل كالثوب والكتاب، فلو تلف مورد العمل بعد

 إمتام العمل استحق العامل املطالبة باأُلجرة املسماة إذا مل يكن تلفه مضموناً عليه.
مقتضى إطالق اإلجارة وعدم ذكر املبدأ هو اتصال مدة اإلجارة بالعقد،  (:15)مسألة

إال  أن هذا ال يشرتط يف صحتها، بل جيوز أن يؤجر داره أو دك انه متأخرًا عن العقد 
 تعيني مبدأ املدة والتصريح بعد اإلتصال. مع -مثاًل  -بشهرين 
إذا كانت العني مشرتكة على حنو اإلشاعة جاز إجارة منفعتها املشاعة.  (:16)مسألة

نعم، ال جيوز تسليم العني إال  بإذن الشريك، وكذا جيوز استئجار شخصني أو أشخاص 
كما ،  لعمل خاص من بناء دار أو جدار، أو هدمه، أو محل متاع فيشرتكان يف اأُلجرة

اك، وكذا جيوز أن يستأجر اثنان فصاعداً بستاناً جيب عليهما القيام بالعمل على حنو اإلشرت 
 ما كالشريكني يف أصل املال.هأو سيارًة أو داراً وحنومها، فيشرتكان يف املنفعة ويقتسماهنا بين

 
 عدم استيفاء منافع العين المستأجرة: 

إذا استأجر العني فغصبها غاضب، ومل ميكن استيفاء منفعتها، فإن كان  (:17)مسألة
ض رجع على الغاصب بُأجرة املثل، وكذا إذا مل تغتصب العني لكن منعه ظامل من بعد القب

وإن كان قبل القبض فللمستأجر أن ، االنتفاع هبا، فريجع عليه مبا فو ته من منافع العني
كما أن  له أن يفسخ العقد، فريجع على املؤجر باأُلجرة ،  يرجع على الغاصب بُأجرة املثل

 اليت دفعها إليه.
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إذا مل يستوِف املستأجر املنفعة حىت انقضت املدة، فإما أن يكون ذلك  (:18ألة)مس
باختياره فعليه اأُلجرة، كما لو استأجر دارًا مدة وتسل مها ومل يسكنها، أو دابة للركوب ومل 
يركبها أو بذل املالك العني للمستأجر، ولكنه امتنع من تسل مها واستيفاء منفعتها، أو 

ليبين الدار يف وقت خاص، فهي أ األجري نفسه للعمل، فلم يدفع املستأجر استأجر العامل 
 إليه الدار حىت مضت مدة اإلجارة.

وإما أن يكون لعذر، فإن كان العذر خاصاً به كاملرض ونزول الضيف وحنومها، واشرتطا 
املباشرة بطلت اإلجارة على األقوى، فال يستحق املؤجر اأُلجرة. نعم، إذا مل يشرتطا 
املباشرة مل تبطل إلمكان استيفاء املنفعة ولو باإلجيار، وأوىل بالبطالن ما إذا كان العذر 
عاماً كما إذا نزل ثلج كثري، فمنع من االستطراق ومل يتمكن من ركوب الدابة اليت استأجرها 

 للركوب.
 
 إجارة العين المستأجرة: 

جيوز للمستأجر مع عدم اشرتاط املباشرة وما مبعناها أْن يؤجر العني  (:19)مسألة
املستأجرة بأقل مما استأجره أو مبا يساويه، عدا الدار والدكان والبيت واألجري، حيث ال 
، جتوز إجارهتا باألكثر إال  إذا أحدث فيها حدثًا من تعمري أو تبييض أو تنظيف وحنوها

ى واألرض، باألُمور املذكورة، وكذا إجارة بعض األشياء واألحوط إحلاق السفينة والرح
املذكورة، فال جيوز أن يؤجر بعضها بأزيد من اأُلجرة املسم اة، كما إذا استأجر دارًا خبمسة 

وجيوز أن ، دراهم وسكن بعضها وآجر بعضها بأكثر من مخسة، إال  أن حيدث فيها حدثاً 
 أو بأقل منها.     الفرض وهي مخسة حسب      يؤجره باألجرة املسماة 
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لو آجر دابة أو حمالًّ واشرتط على املستأجر استيفاء املنفعة بنفسه وأن ال  (:20)مسألة
يؤجرها لغريه، فآجرها لغريه فللمالك اخليار يف فسخ العقد ومطالبة املستأجر الثاين بُأجرة 

 املثل.
ستأجر، فِخراجها على إذا آجر أرضًا خراجية ومل يشرتط اخلراج على امل(: 21)مسألة
 مالكها.

 أحكام األجير:  
إذا استؤجر لعمل على أن يقوم به بنفسه فقام به غريه، بطلت اإلجارة،  (:22)مسألة

 فال يستحق العامل وال األجري اأُلجرة. 
وإذا استؤجر على عمل يف ذمته من دون قيد املباشرة فقام به غريه، فإن قصد التربع به 

رة، واستحق األجري اأُلجرة، وهو أداء للعمل املستأجر عليه، وإن عن األجري صحت اإلجا
 قام به من دون قصد التربع عنه بطلت اإلجارة، ومل يستحق األجري وال العامل اأُلجرة.

إذا عمل األجري مقدارًا من العمل للمستأجر مث اختار املستأجر فسخ  (:23)مسألة
 ه ُأجرة املثل.اإلجارة، ورجع باأُلجرة املسماة فيها، فعلي

إذا آجر نفسه على عمل من اشرتاط املباشرة، وال مع االنصراف إليها،  (:24)مسألة
فله أن يستأجر غريه على ذلك العمل بتلك اأُلجرة أو أكثر أو أقل منها، إذا أتى مبقدار 

 من العمل ولو قلياًل.
إذا آجر نفسه للعمل لشخص هناراً أو لياًل أو مطلقاً ديث تصرف قدرته  (:25)مسألة

يف األعمال الراجعة إىل ذلك الشخص، فيمتلك املستأجر مجيع منافع األجري مدة اإلجارة 
وال جيوز له العمل فيها آلخر وال لنفسه إال  األعمال اليت ، وال تشتغل له ذمته بشيء
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عمل آلخر بُأجرة، فللمستأجر أن يفسخ اإلجارة  تنصرف عنها اإلجارة عرفاً، فإن
ويسرتجع متام اأُلجرة، وله أن ميضي اإلجارة ويطالب األجري بقيمة العمل، وله أيضاً إمضاء 
العمل لآلخر واملطالبة بُأجرته، أو يطالبه بقيمة العمل، وأما لو عمل األجري لنفسه، ختري  

، وبني إمضاء اإلجارة ومطالبة األجري بقيمة املستأجر بني فسخ اإلجارة واسرتجاع اأُلجرة
 )األجري اخلاص(.  العمل الذي عمله لنفسه. وهذا يسم ى ب

وإذا أجر لنفسه على عمل يف الذ مة ككتابة كتاب أو بناء دار صار العمل املستأجر 
عليه دينًا يف ذمته، فيجوز له كل عمل ال ينايف الوفاء باإلجارة، إذا اشرتطت يف اإلجارة 
املباشرة، وإال  فله القيام بكل عمل، حىت ما ينايف الوفاء باإلجارة باملباشرة ألنه يستطيع 

 الوفاء باإلجارة بواسطة غريه.
إذا آجر نفسه خلتمة القرآن الكرمي، فاألحوط وجوبًا الرتتيب بني السور،  (:26)مسألة

يه بعد الفراغ من السورة فضاًل عن آياهتا وكلماهتا، فلو قرأ بعض الكلمات غلطًا والتفت إل
أو ختمة القرآن، نقص من اأُلجرة دسابه، وميكن التدارك بالرجوع وإمتام القراءة من مكان 

 الغلط أو يسرتضي املستأجر.
إذا آجر نفسه للعبادة فنقص بعض األجزاء أو الشروط غري الركنية سهواً،  (:27)مسألة

إن كان خالف املتعارف وقد آجر نفسه فإن كان النقص متعارفًا استحق متام اأُلجرة، و 
، لإلتيان بالعمل الصحيح كما هو الظاهر فيها عند اإلطالق، استحق متام اأُلجرة أيضاً 

 وأما إذا آجر نفسه على نفو األعمال املخصوصة نقص من اأُلجرة مبقداره.
 تسوغ اإلجارة على معاجلة املرضى، سواء كانت باملباشرة (:28)مسألة

  الكسري وحنومها، أو كانت مبجرد وصف العالج.كالتضميد وجرب
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جيوز أخذ اأُلجرة على اخلطابة واملواعظ واإلرشادات الدينية غري الواجبة،  (:29)مسألة
واألقوى حرمة أخذ اأُلجرة على ذكر فضائل أهل البيت عليهم السالم ومراثيهم 

ما اخلطباء املوالني، ألن ومصائبهم، باعتبارها من الواجبات الكفائية على أهل العلم ال سي  
من تعريف املؤمنني بظالمات أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم وذكر فضائلهم 

أهم من الواجبات  لوازم الَوالية هلم والرباءة من أعدائهم، وهو من أهم الواجبات بل هو
عصرنا هذا ويف ، فهي واجبة يف كل  عصر، الشرعية الفرعية كالصالة والصوم واحلج وغريها

على وجه اخلصوص لكثرة ما فيه من املشككني الضالني الذين حيرفون املؤمنني عن منهاج 
أهل البيت عليهم وتشكيكهم مبعاجزهم وكراماهتم وظالماهتم والرباءة من أعدائهم، فال 

لكوهنا من أهم العقائد واألحكام يف  مسائل الوالية والرباءةجيوز أخذ اأُلجرة على بيان 
نا الغراء... نعم يصح األخذ بعنوان اإلكرام واهلدية من دون اشرتاط اخلطيب أخذ شريعت

كما يصح    ،اأُلجرة على ذلك، فيصعد املنرب قربًة إليه تعاىل وألجل نصرهتم وبيان ظالماهتم
ؤالء املخلصني ألهل البيت هلوال جيوز  األخذ أيضًا بعنوان النياحة، لكن  األقوى كراهته؛

أْن يستأكلوا بعلوم ساداتنا وأئمتنا الطاهرين بل عليهم أْن جيندوا أنفسهم  عليهم السالم
لنصرهتم بكل  ما أُتوا من قوة، وهم عليهم السالم ال يرتكون من أحسن عماًل وأخلص يف 

 التوجه إىل اهلل تعاىل وإليهم.
كم ا ذل ك،   جتوز املعامل ة عل ى الع الج بقي د ال ربء إذا كان ت الع ادة تقتض ي (:30)مسألة

يف بقية موارد اإلج ارة عل ى األعم ال املتوقف ة عل ى أُم ور غ ري اختياري ة تتحق ق ع ادة عن د قي ام 
 العمل.
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 الضمان في اإلجارة: 
إذا تلفت العني أو عابت يف يد املستأجر، ال يضمنها إال  بالتعدي أو  (:31)مسألة

 التفريط أو اشرتاط ضماهنا.
إذا تلفت العني املستأجرة، أو أتلفها املؤجر أو األجنيب، فإن كان ذلك  (:32)مسألة

قبل العمل بطلت اإلجارة بتمامها ورجعت اأُلجرة كلها إىل املستأجر، وإن كان يف األثناء 
بطلت من زمان التلف، ورجعت اأُلجرة من ذلك الزمان إىل املستأجر، فلو بادر املالك إىل 

وإذا كانت الفرتة معتدًا هبا رجع املستأجر مبا يقابلها ، ة فال فسختعمري العني يف فرتة قصري 
 من اأُلجرة، وله الفسخ يف اجلميع واملطالبة بتمام اأُلجرة، وعليه أُجرة املثل ملا قبل التلف.

إذا استأجر دابة معي نة أو سيارة كذلك لريكبها إىل مكان خاص ولكنه  (:33)مسألة
زمته أُجرتان: اأُلجرة املسماة للسيارة أو الدابة األوىل، وُأجرة ركب غريها خطًأ أو عمداً، ل

 املثل للثانية.
إذا استأجر سيارة أو دابة حلم ل البض اعة عليه ا إىل مك ان خ اص، إال  أن ه  (:34)مسألة

اش   تبه فركبه   ا إىل ذل   ك املك   ان، وجب   ت علي   ه اأُلج   رة املس   ماة، ألهن   ا ق   د اس   تقرت يف ذمت   ه 
يس    توِف املنفع    ة املقص    ودة منه    ا، وحيتم    ل اش    تغال ذمت    ه ب    ُأجرة املث    ل بتس    ليم الداب    ة إن مل 

للمنفعة اليت استوفاها وتك ون عليه ا أُجرت ان، ولك ن األق وى ض مانه للتف اوت ب ني اأُلج رتني، 
أُج  رة املنفع  ة املس  تأجر عليه  ا وأُج  رة املنفع  ة ال  يت اس  توفاها، ف  إذا كان  ت أُج  رة الرك  وب أربع  ة، 

             ج        ب علي        ه أربع        ة: إثن        ان لأُلج        رة املس        ماة وإثن        ان للتف        اوت وأُج        رة احلم        ل إثن        ان، و 
 بني اأُلجرتني.



95 
 

ال يضمن صاحب احلمام الثياب وغريها لألشخاص الواردين لإلستحمام  (:35)مسألة
 فر ط فيها. إذا سرقت أو تلفت، إال  أن جتعل أمانة عند صاحب احلم ام وتعد ى أو

موال فسرقت مل يضمنها األجري، إال  أن يكون لو استؤجر حلفظ األ (:36)مسألة
 مقصراً يف احملافظة عليها، أو اشرتط ضماهنا يف اإلجارة.

إذا استأجر سيارة لنقل األمتعة إىل مسافة معينة، إال  أنه زاد يف املسافة،  (:37)مسألة
عليه أو مح لها أزيد من التعارف أو أزيد مم ا عيناه فعابت أو تلفت، ضمنها املستأجر، و 

 أُجرة املثل للزيادة مع اأُلجرة املسماة.
ال ضمان على الطبيب املباشر للعالج اذا ترب أ من الضمان ورضي به  (:38)مسألة

وأما لو مل يباشر ، هذا إذا استند التلف إىل معاجلته، املريض أو وليه، ومل يقصر يف االجتهاد
الكذائي(، أو )إين استعملت الدواء العالج، بل قال: )إن الدواء الفالين نافع للمرض 

الفالين فأفادين( فاستعمل املريض الدواء املذكور فتضرر به، فالظاهر عدم الضمان يف مثل 
ذلك. نعم إذا اشرتط عدم الضمان يف معاجلة عضو خاص فاشتبه وعاجل عضوًا آخر، 

 فتلف أو تضرر ضمنه.
نون للنقص والتلف على سو اق السيارات والطائرات والقطارات ضام (:39)مسألة

إال  إذا ترب ؤوا من الضمان وقبله الركاب، وكذا احلم ال ، ركاهبا إذا استند إليهم النقص والتلف
 إذا عثر فسقط املتاع من يده فتلف، أو أتلف كما لو أصاب إناء فكسره.

إذا استأجر دابة حلمل أمتعة فعثرت فتلفت األمتعة أو تعي بت مل يضمنها  (:40)مسألة
صاحب الدابة، إال أن يكون هو السبب بضرب الدابة أو سوقها من املنزلق على حنو 

 يوجب تعثر الدابة.
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اذا استأجر شخصًا لذبح حيوان فذده على غري الوجه احملل ل له ضمنه،  (:41)مسألة
اد واملهندس إذا أفسدوا املال.  وكذا كل َمن آجر نفسه ليعمل عماًل يف مال غريه كاحلد 

      ض     امٌن إذا جت     اوز احل     د، فل     و مل يتج     اوز -وإن ك     ان حاذق     اً  -اخلت     ان  (:42)مسثثثثثألة
 احلد يف عمله وأضر  اخلتان بالولد فمات، ففي ضمانه إشكال.

إذا قال للخياط: )هل يكفيين هذا القماش قميصاً(؟ فقال: )نعم(،  (:43)مسألة
قميصاً، فالظاهر عدم الضمان،  فقال: )اقطعه( فقطعه اخلياط، إال  أن القماش مل يكفِ 

وأما لو قال له: )إن كان هذا القماش يكفيين قميصاً فاقطعه( فقطعه اخلياط ومل يكفه، فهو 
 ضامن.

 )التخلية ) السرقفلية: 
جي    ب عل    ى املس    تأجر إخ    الء احمل    ل التج    اري أو ال    دار، وإرجاعهم    ا إىل  (:44)مسثثثثألة

إجيارمه  ا لثال  ث، كم  ا ال جي  وز أن يأخ  ذ م  االً  مالكهم  ا بع  د انته  اء م  دة اإلج  ارة، وال جي  وز ل  ه
)السرقفلية(، إال  أن يش  رتط ذل  ك عل  ى املال  ك يف اإلج  ارة، أو رض  ي     إلخالئ  ه وه  و املس  م ى ب

رفاً بوضوٍح عن د ك ل شرطاً ضمنياً ثابتاً ع إذا كانت )السرقفلية(وهل تصح  املالك بعد ذلك، 
 .أم ال؟ الظاهر هو الثاين مؤجر ومستأجر
إذا مات املستأجر ومل تكن له )سرقفلية( يف اإلجارة، مل جيز للورثة  (:45)مسألة

أخذها إال إذا رضي املالك، ولو أوصى املستأجر بإخراج ثلث أمواله، قالوا: ال جيب إخراج 
ثلث امليت من )السرقفلية( إال  إذا كان رضا املالك مشروطًا بإخراج الثلث، وهذا يصح إذا 

سرقفلية( للورثة، وأما إذا أقر مبا يدعيه الورثة من )السرقفلية( يف اإلجارة، أو منح املالك )ال
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)السرقفلية( كبقية أموال املي ت خيرج منها ثلثه، إذا أوصى   ألهنا شرطًا ضمنيًا يف اإلجارة ف
 بذلك.

السرقفلية( من رأس املال، ويف ثب وت اخلم و يف رأس امل ال تفص يل تق د م (: )46)مسألة
 ب اخلمو.يف كتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
وهي عقد بني مالك األرض وزارعها دصة من حاصلها، وال اقتصار فيها على إثنني 
فقط بل األقوى جواز عقد املزارعة بني أزيد من اثنني بأْن تكون األرض من واحٍد والبذر 

يكون بعُض البذر من واحٍد من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، بل جيوز أن 
وبعضه اآلخر من آخر، وهكذا بالنسبة إىل العمل والعامل، لصدق املزارعة ومشول 

 اإلطالقات بل يكفي العمومات الدالة على ذلك.
واملزارعة من العقودالالزمة، فال تبطل إال بالتقايل أو الفسخ خبيار الشرط أو خبيار ختلف 

فال تبطل مبوت أحدمها بل يقوم      أي ختل ف بعض الشروط املشرتطة على أحدمها      الشرط 
وارث امليت منهما مقامه. نعم تبطل مبوت الزارع إذا اشرتطت عليه املباشرة، ويعترب فيها 

 مضافاً إىل شروط املتعاقدين العامة من بلوغهما وعقلهما واختيارمها أُمور:
في فيهما كل ما دل  على إعطاء األرض للزراعة وقبول اإلجياب والقبول، ويك األول:

ذلك من الزارع، كأن يقول املالك: )سلمت إليك األرض لتزرعها(، فيقول الزارع: )قبلت(، 
وال تعترب العربية فيهما وال املاضوية، فيكفي املضارع واجلملة اإلمسية مع قصد إنشاء 

ه األرض على كذا(، وال يعترب تقدمي اإلجياب املزارعة، وكذا األمر بالزراعة كقوله: )إزرع هذ
على القبول، بل يصح اإلجياب من كل منهما، كما لو قال املزارع للمالك:" أُزارعك 

صحت املزارعة، وجتري فيها املعاطاة من دون ، أرَضك على كذا وكذا" فيقول املالك: قبلت
الزارع، كما يكفي فيها إجياب وقبول لفظيني، كأن يسلم املالك األرض للزارع فيقبلها 

القبول الفعلي بعد اإلجياب القو . وتتحقق املزراعة بإذن املالك لشخص بزرع أرضه، على 
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أن يكون احلاصل بينهما مشاعًا بالنصف أو الثلث أو غريمها إذا كان قصدمها من ذلك 
إذا كان املزارعة املعهودة، وكذا تتحقق لو أذن لكل َمن يزرع أرضه بال تعيني زارع معني 

 قصدمها املزارعة.
تعيني األرض ومقدارها وحدودها مبا يرتفع معه الغرر، فلو مل يعني مقدارها أو  الثاني:

مل يعينها بأهنا هذه القطعة أو تلك أو من هذه املزرعة أو غريها، بطلت املزارعة إذا اختلفت 
 الغرر، صحت املزارعة.األراضي للزوم الغرر. نعم لو عني كلياً موصوفاً على وجه يرتفع به 

تعيني الزرع من احلنطة والشعري وغريمها مع إختالف األغراض، فتبطل من دون  الثال :
 تعيني إال أن يكون هناك انصراف يوجب التعيني أو يراد العموم وختيري الزارع.

إذا عني املالك نوعًا من الزرع فخالف الزارع أمث، مث إن كان التعيني بنحو (: 1)مسألة
قييد ووحدة املطلوب بطلت املزراعة، فريجع املالك على العامل بُأجرة املنفعة الفائتة، وإن الت

 كان بنحو االشرتاط وتعدد املطلوب فله صورتان: 
أن يعلم املالك بذلك بعد إدراك الزرع، فله اخليار بني اإلمضاء وبني الفسخ  اأُلولى:

عامل، سواء كان البذر منه أو ال. نعم إذا  ومطالبة العامل بعوض املنفعة الفائتة والزرع لل
كان البذر من املالك فله مطالبة العامل ببدله وليو له مطالبة املالك بُأجرة عمله، سواء  

 كان البذر له أو للمالك.
أن يعلم به املالك قبل إدراك الزرع فله مطالبة العامل بعوض املنفعة الفائتة وقطع  الثانية:

زرعه، أو إبقائه بُأجرة أو جمانًا إذا كان البذر للعامل، وإذا كان للمالك فله مطالبة العامل 
 ببدل البذر، فإذا أد اه صار الزرع له وللمالك مطالبة العامل بعوض املنفعة الفائتة.
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قابلية األرض للزراعة ولو بإصالحها، فلو مل تكن كذلك كأن كانت سبخة أو  الرابع:
مغمورة باملياه أو ال يوجد فيها ماء وال تسقط فيها أمطار كافية لزراعتها، بطلت املزارعة، 
وال تعترب قابليتها للزراعة يف السنة اأُلوىل، فتصح املزارعة على أرض ال تصلح إال بعد سنة 

 أو أكثر.
جيوز ملتو  الوقف أن يزارع األراضي املوقوفة وقفًا عامًا أو خاصًا سنة أو  (:2)مسألة

وال تبطل املزارعةمبوت املتو . نعم لو زارع البطن السابق ، سنني حسب ما يراه من املصلحة
 من املوقوف عليهم فمات أثناء مدة املزارعة بطلت، إال أن جييزها البطن الالحق فتصح.

إدراك ال  زرع  رع ال  زارع يف العم  ل بع  د عق  د املزارع  ة فص  ادف مانع  اً قب  لإذا ش   (:3)مسثثألة
أو قبل ظهوره، كم ا إذا منع ه ظ امل أو انقط ع امل اء ومل ميك ن وص له أو غرق ت األرض، بطل ت 
املزارع  ة م  ن االبت  داء، لكش  ف ذل  ك ع  ن ع  دم قابلي  ة األرض للزراع  ة، وال  زرع املوج  ود ملال  ك 

لي   ه أُج   رة مث   ل العم   ل، وإن ك   ان للعام   ل فعلي   ه أُج   رة مث   ل الب   ذر، ف   إن ك   ان ملال   ك األرض فع
ك    ن زراعت    ه خت    ري املال    ك وال    زارع في    ه ب    ني اإلمض    اء مي، ف    إن بق    ي ش    يء م    ن األرض األرض
 والفسخ.
إذا انكشف بعد املزارعة أن األرض مغصوبة فإن أجاز املالك وقعت  (:4)مسألة

له وعليه أُجرة املثل ملالك األرض، وإذا املزارعة له، وإال بطلت والزرع للزارع إن كان البذر 
انكشف ذلك قبل إدراك الزرع ختري املالك بني اإلجازة والرد، فإذا رد فله أن يرضى ببقاء 
الزرع بُأجرة أو جماناً، وله إزالة الزرع وعلى الزارع أُجرة املثل ملا مضى، ويرجع الزارع باخلسارة 

 على املزارع إن غر ه.
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ة بالسنني أو الشهور أو الفصول مبقدار ميكن حصول الزرع فيه، تعيني املد الخامس:
ولو عني الزرع وعني السنة ومل يعني أوهلا صحت املزارعة، لعدم الغرر إذا كانت األرض ال 

 تزرع يف السنة إال مرة واحدة، كما تصح لو جعل آخر املدة إدراك احلاصل وعني أوهلا.
نقضت مدهتا قبل إدراك احلاصل فإن رضي إذا كانت املزارعة صحيحة وا(: 5)مسألة

املالك والزارع بإبقاء الزرع بُأجرة أو جمانًا فهو، وإذا مل يرض املالك بإبقائه فله إجبار الزارع 
على إزالة الزرع، وليو للزارع إجبار املالك على إبقائه ولو مع اأُلجرة، كما ليو للمالك 

 إجبار الزارع على ذلك ولو بال ُأجرة.
إذا بقيت ُأصول الزرع يف األرض بعد حصاده فنبتت يف السنة القادمة فإن  (:6)مسألة

 اشرتطا يف العقد أن يكون هلما أو ألحدمها فهو، وإال فهي ملالك األرض.
تعيني ما عليهما من املصارف، كأن يكون البذر من املالك أو الزارع أو  السادس:

و للزارع أو هلما، وكذا اآلالت، وهلما تعيني أ، منهما، أو متام العمل على الزارع أو عليهما
أي قسم من هذه األقسام، كما تصح املزارعة بال تعيني ذلك إذا كان هناك انصراف عريف 

 إىل أحد األقسام.
ال يشرتط يف املزارعة كون األرض ملكًا للمزارع بل يكفي كونه مسلطاً  (:7)مسألة

تها باإلجارة أو الوصية أو الوقف عليه، أو عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكًا ملنفع
مسلطًا عليها بالتولية كمتو  الوقف العام أو اخلاص والوصي أو كان له حق  اختصاص هبا 
مثل التحجري والسبق وحنو ذلك أو كان مالكًا لإلنتفاع هبا كما إذا أخذها بعنوان املزارعة 

 للمزارعة.فزارع غريه أو شارك غريه بل جيوز أن يستعري األرض 
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تعيني حصة املتعاقدين على حنو اإلشاعة كالنصف أو الثلث أو الربع وحنوها،  السابع:
 فلو مل يعينا أو عينا مقداراً معيناً كعشرة أطنان بطلت املزارعة.

بعد إدراكه مبقدار معني منه من      أي تقديره وختمينه      جيوز خرص الزرع  (:8)مسألة
أحدمها إذا رضي به اآلخر، فيكون الزرع ألحدمها مبقدار معني منه وإن تلف كله أو بعضه 

 احتسب منهما.
جيوز أن يشرتط أحدمها على اآلخر شيئًا يف ذمته من ذهب أو فضة أو  (:9)مسألة

 غريمها، زيادة على حصته من الزرع.
ار معني من احلاصل ألحدمها وتوزيع الباقي بينهما جيوز اشرتاط مقد (:10)مسألة

كما جيوز استثناء شيء آخر كخراج ،  بنسبة معينة إذا علم ببقاء شيء منه بعد ذلك املقدار
 السلطان أو ما يصرف يف تعمري األرض أو مقدار البذر ملن كان عليه.

جنسه أو جيوز لكل منهما أن يصاحل اآلخر عن حصته مبقدار معني من  (:11)مسألة
غريه بعد ظهور احلاصل وختمني حصتهما حسب املتعارف، وكذا جيوز ذلك قبل ظهور 

 احلاصل مع الضميمة.
أن يكون النماء مشاعًا بينهما من متام احلاصل، فلو جعل ألحدمها أول  الثامن:

 احلاصل ولآلخر آخره بطلت، وكذا لو جعل كل احلاصل ألحدمها.
رعة مباشرة الزارع للعمل، بل جيوز أن يزرع بواسطة غريه ال يعترب يف املزا (:12)مسألة

 أو باإلشرتاك معه إال أن يشرتط املالك ذلك.
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إذا مت عقد املزارعة وصارت األرض حتت يد الزارع لكنه ترك زراعتها  (:13)مسألة
حىت انقضت املدة، فإن مل يكن ذلك لعذر ضمن ُأجرة األرض ملالكها، وإذا كانت األرض 

 لكها فالظاهر عدم الضمان.حتت يد ما
إذا قص ر الزارع يف زرع األرض واستندت إليه قلة احلاصل وصدق  (:14)مسألة

لكن ، اإلتالف، ضمن التفاوت إذا كان البذر للمالك، وأما إذا كان للعامل فال ضمان
 ملالك األرض الفسخ واملطالبة بُأجرة مثل أرضه إذا كان التقصري قبل ظهور الزرع.

إذا ظهر بطالن املزارعة بعد إدراك الزرع فهو ملالك البذر، فإن كان  :(15)مسألة
للعامل دفع للمالك ُأجرة مثل أرضه وسائر ما صرفه، وإن كان ملالك األرض دفع للعامل 
أُجرة عمله وسائر ما صرفه لزراعة األرض، وإذا ظهر بطالهنا قبل إدراك الزرع فان تراضيا 

وإال  فللمالك إجبار الزارع بإزالة الزرع، وليو ألحدمها إجبار ببقائه بُأجرة أو جمانًا فهو 
 صاحبه بإبقاء الزرع.

إذا اختلفا فادعى املالك ختل ف الزارع عما اشرتط عليه أو ادعى  (:16)مسألة
تقصريهفي احلراسة أو العمل على وجه يضر بالزرع وأنكر الزارع، قدم قوله على قول 

 املالك.
 يف مدة املزارعة قدم قول منكر الزيادة. إذا اختلفا (:17)مسألة

 والحمد هلل رّب العالمين
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وهي عقد على سقي أشجار مثمرة وإصالحها مدة معينة دصة من حاصلها، وهو 
عقد الزم ال ينفسخ إال باإلقالة أو اشرتاط الفسخ أو خيار ختل ف الشرط، كما ال فسخ 

تقوم ورثتهما مقامهما إذا مل تؤخذ فيها املباشرة قيداً، كما تقدم مبوت املالك أو العامل، بل 
 يف املزارعة.

ويعترب فيها اإلجياب والقبول ويكفي فيهما كل ما دل  عليهما كاملزارعة، كما تعترب فيها 
شرائط املتعاقدين العامة من بلوغهما وعقلهما واختيارمها وعدم احلجر على املالك لسفه أو 

 ىل الشروط التالية:فلو، مضافاً إ
ال ُيشرتط أن يكون الشجر ذا أصل ثابت كالنخيل وأشجار التفاح وحنومها،  األول:
فتصح  املساقاة على أصول غري ثابتٍة كالبطيخ والباذجنان والقطن وقصب ، على األقوى
بل ال يبعد ثبوت املساقاة على مثل البقل ومطلق الزرع، فإن مقتضى ، السكر وحنوها
الصحة بعد كونه من املعامالت العقالئية، ودعوى عدم ثبوهتا فيما ال أصول العمومات 

ثابتة له مردودة ،ألن غلبة اإلستعمال فيما له أصول ثابتة، ال توجب اإلختصاص مبا هو 
 الغالب .
تصح املساقاة على األشجار املستغنية عن السقي باملطر أو مبص رطوبة  (:1)مسألة

 ل أخرى غالباً.األرض الحتياجها إىل أعما
أن تكون األشجار مثمرة فال تصح املساقاة على غريها، كالصفصاف وحنوه،  الثاني:

 وال تبعد صحة املساقاة على األشجار اليت ينتفع بورقها ويعد مثرة هلا كاحلناء.
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الفسيل هو جزء من النبات يُفصل      جيوز املساقاة على فسالن مغروسة (: 2)مسألة
وإْن مل تكن مثمرة بشرط تعيني مدة تصري مثمرة فيها ولو بعد مخو سنني أو        عنه ويُغرس 

  .أزيد
أن تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل نضوجها، حيث حتتاج إىل سقي  الثال :

وغريه، فلو استغنت عن ذلك ففي صحة املساقاة عليها إشكال حىت لو كانت داجة إىل 
 جارة على ذلك.نعم تصح اإل، حفظ أو قطوف وحنو ذلك

تعيني احلصة وإشاعتها فال يكفي أن جيعل للعامل مثرة شجرة معينة دون غريها،  الرابع:
ويصح اشرتاط مقدار معني كطن من الثمرة ألحدمها مضافًا إىل حصته إذا علم بوجود مثرة 

كما جيوز اشرتاط شيء غري الثمرة كالذهب والفضة ألحدمها، مضافًا إىل حصته من ،  غريه
 ثمرة فيجب الوفاء به، سواء ظهرت الثمرة أو ال، وسواء تلفت بعد ظهورها أو ال.ال

تصح املساقاة بالنصف أو الثلث أو غريمها يف مجيع الشجر، أو بالنصف  (:3)مسألة
يف بعضه وبالثلث يف بعض آخر منه، أو بالنصف يف نوع وبالثلث يف نوع آخر إذا 

 لشجر.اشتملت البستان على أنواع متعددة من ا
تصح املساقاة إذا جعال احلصة الربع إذا سقى سيحًا والنصف إذا سقى  (:4)مسألة

 والسيح هو املاء اجلاري على األرض، والنضح هو الرش أو السقي رشحاً. ح،بالناض
إذا جعال متام الثمرة للمالك بطلت املساقاة والثمرة للمالك وال ُأجرة  (:5)مسألة

ولو بطلت من غري هذه ، للعامل، سواء علم ببطالهنا أو ال، ألنه أقدم على العمل جماناً 
 اجلهة فللعامل ُأجرة مثل عمله.
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ميلك العامل حصته حني ظهور الثمرة إذا كانت املساقاة قبله، ومن حني  (:6)مسألة
 عقد إذا كانت املساقاة بعد ظهور الثمرة.ال

تعيني ما على املالك من أُمور وما على العامل من أعمال، إال أن يكون  الخامس:
هناك انصراف عريف فيكون قرينة على التعيني عند اإلطالق، وإذا مل يعينا وال انصراف 

لى أحدمها فاألعمال واآلآلت املتوقفة عليها تربية األشجار وسقيها عليهما ال ع
نعم على املالك كل مصرف يرجع إىل األرض والشجر، كبناء اجلدران وعمل ، باخلصوص

 وخراج األرض إال ما يرجع إىل الثمرة. حالناض
إذا مل تشرتط املباشرة يف املساقاة فللعامل استئجار شخص يف أعماله كلها  (:7)مسألة

 ك.أو بعضها، وعليه اأُلجرة إذا مل يشرتط ذلك على املال
 تعيني املدة باألشهر والسنني مبقدار تبلك فيه الثمرة غالباً وإال بطلت املساقاة. السادس:
تعيني األشجار اليت وقعت عليها املساقاة ومعلوميتها عند املتعاقدين. نعم ال  السابع:

 يعترب العلم التفصيلي مبقدارها بل يكفي اإلمجا .
أن تكون األشجار مملوكة عينًا ومنفعة أو منفعة فقط، أو يكون نافذ التصرف  الثامن:

 فيها بالوالية أو الوكالة أو التولية.
إذا انكشف أن األشجار مغصوبة صحت املساقاة إذا أجازها املالك، فإذا  (:8)مسألة

بعد  ردها فالثمرة للمالك وللعامل مطالبة الغاصب بُأجرة مثل عمله، وإذا انكشف ذلك
ب بتمام عوض الثمرة، وله أن يرجع على كل صتقسيم الثمرة، فللمالك أن يرجع على الغا

 منهما مبقدار حصته، وليو له الرجوع على العامل بتمام عوض الثمرة.
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إذا خالف العامل ما اشرتط عليه من بعض األعمال فللمالك إجباره عليه  (:9)مسألة
والظاهر أنه ال جيوز للمالك ترك الفسخ ومطالبة أو الفسخ إذا فات وقت العمل بالشرط، 
 نعم له ترك الفسخ بعوض.، العامل بُأجرة العمل باإلضافة إىل حصته

إذا اختلفا يف صحة العقد قدم قول مدعي الصحة، وإذا اختلفا يف  (:10)مسألة
 ، وذلك ألصالة عدم حتقق الشرط إال  أْن يثبتط شيء على أحدمها قدم قول املنكراشرتا

 خالفه دج ة شرعية.
إذا اختلفا يف مقدار حصة العامل قدم قول منكر الزيادة وهو املالك  (:11)مسألة

غالباً، وكذا إذا اختلفا يف املدة، وإذا اختلفا يف مقدار احلاصل قدم قول منكر الزيادة وهو 
قدم قول  العامل غالباً، ولو ادعى املالك سرقة العامل أو خيانته فإن أقام بينة فهو وإال

 العامل.
 المغارسة: 

وهي أن يدفع شخص أرضه إىل غريه ليغرسها على أن تكون األشجار املغروسة بينهما 
بالسوية أو بالتفاضل، واملشهور بطالهنا وبناًء عليه فإذا اتفق وقوعها فالغرس ملالكه فإن  

أجرة مثل كان هو مالك األرض فعليه ُأجرة مثل عمل العامل، وإن كان هو العامل فعليه 
األرض ملالكها، وليو للعامل إجبار املالك على إبقاء األشجار يف أرضه ولو بُأجرة، فإذا 
مل يرض املالك ببقائها فعلى العامل قلعها وطم احلفر احلادثة بذلك، وليو على املالك 

ولو قلعها املالك فنقصت قيمتها بقلعه ضمن تفاوت ، تدارك نقص األشجار بقلع العامل
  القيمة.
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، وعلى والظاهر أن بطالهنا لعدم انطباق املساقاة عليها، وال تبعد صحتها يف نفسها
القول بالبطالن ميكن تصحيح املعاملة بإدخاهلا حتت عنوان اإلجارة     فإن كان الغرس من 
املالك يستأجر العامل على العمل بنصف الغرس، وإْن كان من العامل فيستأجر األرض 

نصف الغرس     أو املصاحلة مع مراعاة شرائهما كأن تكون األصول على أْن يغرس فيها 
مشرتكة بينهما؛ إم ا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدمها لآلخر  نصفاً منها مثال ذلك فيما 
لو صاحل صاحُب األرض العامَل على نصف منفعة أرضه أو على نصف عينها على أْن 

تأجره للغرس والسقي إىل زمان كذا بنصف يشتغل بغرسها وسقيها إىل زمان كذا، أو يس
 منفعة األرض.

 
 والحمد اهلل رّب العالمين
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اجلُعالة يف اللغة؛ بضم اجليم أو فتحها هي ما جُيعل على العمل من أجٍر ويقال له 

اإلجياب، وهو  اجلُْعل، وإصطالحاً هي إيقاُع التزاٍم بعوض معلوم على عمل، فالبد فيها من 
كل لفظ أفاد ذلك االلتزام عام ًا كقوله: )َمن َرد  عبدي اآلبق فله كذا(، أو )َمن ب  داري 
فله كذا( أو خاص ًا كقوله: )إن رددَت عبدي، أو بنيت داري، فلك كذا( وال حتتاج إىل 

 القبول، لعدم كوهنا من العقود.
اعل بعد العمل، وال يستحقه مبجرد يستحق العامُل اجلعل امللتزم به على اجل (:1)مسألة

اإلنشاء، كما ال ميلك اجلاعل على العامل شيئًا خبالف اإلجارة، فيملك املستأجر العمل 
 على األجري، وميلك األجري اأُلجرة على املستأجر مبجرد إنشاء العقد.

تصح اجلعالة على كل عمل حمل ل مقصود عند العقالء كاإلجارة، فال تصح  (:2)مسألة
ى احملر م، وال على ما كان لغوًا عند العقالء كالذهاب إىل األمكنة املخوفة، والوثبة من عل

 موضع إىل موضع وحنومها.
يشرتط يف اجلاعل أهلية االستئجار من البلوغ والعقل والرشد واإلختيار  (:3)مسألة

ا وقعت وعدم احلجر، وال يعترب يف العامل إال  إمكان حتصيل العمل عقاًل وشرعاً، فإذ
اجلعالة على كنو مسجد، فال ميكن حصوهلا من اجلنب واحلائض، فلو َكنساه مل يستحقا 

 شيئاً بأزاء عملهما.
ال يعترب يف اجلعالة نفوذ تصرفات العامل، فتصح ولو كان صبياً، مميزًا كان  (:4)مسألة

 أم ال، عاقاًل أو غري عاقل.
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ال  ة، فل و ق  ال: )َم  ن رد داب  يت فل  ه ك  ذا( جي وز أن يك  ون العم  ل جمه  والً يف اجلع (:5)مسثثألة
وإن مل يع  ني  املس  افة وال ش  خص داب ت  ه، كم  ا جي  وز أن يك  ون متعل  ق اجلعال  ة م  ردداً، كم  ا ل  و 
قال: )َمن رد  عبدي أو دابيت فله كذا(، أو قال: )َمن رد عبدي فله عشرة وَم ن رد  داب يت فل ه 

ال ي  تمكن العام  ل م  ن حتص  يله، كم  ا إذا  مخس  ة(، نع  م ال جي  وز جع  ل موردمه  ا مبهم  اً وجمه  والً 
 قال: )َمن رد حيواناً ضاع مين فله كذا( ومل يعني أنه من جنو الدواب أو الطيور أو غريها. 

كم  ا ل  و ق  ال:   ،جي  وز أن يك  ون اجلع  ل جمه  والً عل  ى حن  و ال ي  ؤدي إىل الن  زاع (:6)مسثثألة
م ا يف ي دي(، أو حن وه مم ا يوج ب )َمن رد  عبدي فله نصفه(، أم ا ل و ق ال: )َم ن رد  داب يت فل ه 

 النزاع، بطلت اجلعالة.
يف كل مورد بطلت اجلعالة فللعامل ُأجرة املثل، إذا مل يقصد التربع بعمله،  (:7)مسألة

 وإال  مل يستحق شيئاً.
ال يعترب أن يكون اجلعل مَمن له العمل، كما إذا قال: )َمن خاط ثوب زيد  (:8)مسألة

 الدرهم على القائل، ال على مالك الثوب. فله درهم(، فإذا خاطه وجب
إذا عني  اجلعالة لشخص وأتى بالعمل لغريه، مل يستحق العامل اجلعل، ألنه  (:9)مسألة

 مل يؤمر باجلعالة، كما ال يستحقها اجملعول له عدم العمل.
ن رد فرسه أو دابته من مخسة فراسخ  (:10)مسألة

َ
فرد ه من -مثاًل  -إذا جعل مااًل مل

 ا، كما له من اجلعل بنسبة عمله إذا قصد اجلاعل التوزيع.بعضه
يستحق العامل اجلعل بتسليم العمل، فإذا جعل على رد  الدابة إىل  (:11)مسألة

ولو جعل على إيصال الدابة إىل البلد ، مالكها، فجاء هبا إىل البلد، فشردت مل يستحقه
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استحقه مبجرد اإلعالم وإن مل يوصلها ولو جعل على جمرد اإلعالم مبحل الدابة، ، إستحقه
 أصاًل.

كم  ا إذا ق  ال: )َم  ن خ  اط ه  ذا الث  وب فل  ه دره  م(. مث   -إذا جع  ل م  ر تني  (:12)مسثثألة
 ال األول. قال: ) َمن خاط هذا الثوب فله دينار(، كان العمل على اجلعل الثاين

لس وية إذا جعل على عمل فاشرتك في ه مجاع ة ك ان للجمي ع جع ل واح د با (:13)مسألة
إذا تساووا يف العمل؛ وإال كان لكل واحد م نهم مق دار عمل ه، وإذاق ال: )َم ن ص نع ك ذا فل ه 
ك  ذا( فق  ام بعمل  ه مجاع  ة، وص  در مت  ام الفع  ل م  ن ك  ل واح  د م  نهم، ك  ان لك  ل واح  ٍد م  نهم 

 جعل تام.
إذا اختلف املالك والعامل يف تعيني اجلعل، فإذا كان النزاع يف املقدار  (:14)مسألة

وجيب ، قدم قول مدعي األقل، وإذا كان يف ذاته فالقول قول اجلاعل يف نفي دعوى العامل
 عليه دفع ما يد عيه إىل العامل.

 عقد التأمين: 
هر أو س نة مق داراً معين اً وهو تعهد ب ني امل ؤمدن وامل ؤم ن ل ه عل ى أن ي دفع امل ؤم ن ل ه ك ل ش 

م  ن امل  ال، ب  أزاء ت  دارك امل  ؤمدن اخلس  ارة ال  يت ت  رد عل  ى امل  ؤم ن ل  ه يف مال  ه أو نفس  ه أو متعلقات  ه 
 يف طول السنة أو الشهر.

ه ذه  وعقد التأمني ينطبق على اهلبة املشروطة وعل ى املص احلة وعل ى اجلعال ة، وعل ى مجي ع
مش  تمالً عل  ى بقي  ة ش  روط العق  ود واإليقاع  ات م  ن التق  ادير ه  و معاوض  ٌة ص  حيحٌة، إذا ك  ان 

إجياب وقبول أو إجياب وحده إذا أُنشىء بعنوان اجلعالة، ومعلومية العوض واملَعوض، وتعي ني 
 القسط الشهري أو السنوي، وغري ذلك مما يعترب يف صحة العقود واإليقاعات.
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عليها، ويكفي فيهما كل   : ال تعترب العربية يف اإلجياب والقبول ولو مع القدرة(1)مسألة
لفٍظ ظاهٍر يف إنشائهما، ويكفي يف اإلجياب والقبول وقوعومها بالكتابة، وجتري يف عقد 

 التأمني املعاطاة.
: يعترب يف املتعاقدين يف التأمني الشرائط العامة يف كل  عقد من البلوغ والعقل (2)مسألة

 واإلختيار وعدم احلجر لفلٍو وسفٍه وحنومها.
: يصح وقوع اإلجياب والقبول عن كلٍّ من املستأمن واملؤمن، فيقول املستأمن (3)مسألة

جلمعية التأمني بعد تعيني اخلصوصيات: " أمن ت داري لك لتدارك الضرر املتوجه إليه بكذا 
وكذا " فيقول املؤمن: " قبلت " أو يقول املؤم ن للمستأمن: " أمن ت دارك عن كل  ضرر 

وإْن كان الغالب أن اإلجياب من ، إليه" فيقول املستأمن: " قبلت" وخسارة لو توجه
 املستأمن والقبول من املؤم ن )اجلمعية(.

: التأمني من العقود الالزمة من الطرفني فال جيوز ألحدمها الفسخ إال  بأحد (4)مسألة
 موجباته اآلتية.
ٍك شرعًا يف منت العقد،  جيوز لكلد واحٍد من املتعاقدين تعيني كل  شرٍط سائ (:5)مسألة

على املستأمن أن يعلمه مبا يطرأ عليه من اخلطر      الشركة أو اجلمعية        كما إذا شرط املؤم ن 
 يف حينه، وجيب أن يكون الشرط جامعاً لشرائط الصحة.

أي         يف ه   ذا العق   د اخلي   ارات إال  خي   ار الش   رط وخي   ار اإلش   رتاط جي   ري ال  (:6)مسثثثألة
يف التع ويض وقس ط الت أمني       أي وخيار الغنب فيما إذا ك ان التف اوت بينهم ا      ط ختلف الشر 

 مبا ال يتسامح فيه عرفاً.    
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: جيوز أن يكون عقد التأمني موقتاً بوقٍت خاٍص، فالبد  من تعيينه وحتديده،  (7)مسألة
 كما ميكن أن يكون دائمياً مادامت حياة املستأمن.

بني أن يكون اخلطر الوارد عليه      املؤمن عليه      مورد التأمني : ال فرق يف (8)مسألة
 حمتمل الوقوع يف املستقبل أو معلوم العدم كذلك أو معلوم الوجود.

: ال خيتص التأمني بالشركة املعدة لذلك بل يصح التأمني بني أشخاٍص (9)مسألة
 .     مني أهلي أأي ت     بعضهم مع بعض 

ني السفن الشاحنات إذا كانت محولتها من احمللالت، ولو  : يصح تأم(10)مسألة
فيصح تأمني السفن والشاحنات دون احلمولة      كاملسكرات       كانت احلمولة من احملرمات 

)البضاعة(، وأما التأمني على املاكينات اليت تولد احملرمات كاخلمر فال يصح تأمينها بوجٍه 
يف نتاجها بني احملر م واحمللل وقصدت املنفعة احملللة، وكذا  إال  إذا كانت من املكائن املشرتكة

الكالم يف املخازن، وإن كان األحوط اإلجتناب عن املكائن أو املخازن املشرتكة بني احلالل 
 واحلرام .
: ما تدفعه شركة التأمني إىل املستأمن يف تأمني احلياة من الفائدة بعنوان (11)مسألة

 الرتغيب جيوز أخذه .
: األرباح اجملتمعة يف شركات التأمني من األموال املأخوذة من املستأمنني يف (12سألة)م

 أخذ ما يعطيه املؤم ن .     أي لطالب التأمني      التأمني على احلياة جيوز هلم
: األم   وال ال   يت يس   تلمها و   املي    ت ال   ذي أم    ن عل   ى نفس   ه، ال جي   ب فيه   ا (13)مسثثثألة

، عليه  ا احل   ول وكان  ت يف ملكي   ة ال  و  ، فحكمه   ا حك  م اهلب   ات واهل   دايااخلم  و إال  إذا م   ر  
، نع   م ال يبع   د وج   وب ختم   يو امل   ال ال   ذي ا فاض   ل املؤون   ة وجم   يء رأس الس   نةفرُياع   ى فيه   
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إدخرت  ه ش  ركة الت  أمني م  ن أم  وال املس  تأمنني باعتب  اره م  االً مودع  اً عن  د الش  ركة بعن  وان الوديع  ة 
ي   ه اخلم   و لكون   ه م   ن فاض   ل املؤون   ة نظ   ري م   ا ل   و م   ات امل   أذون فيه   ا بالتص   رف، فوج   ب ف

املس تأمن أو ت رك الت أمني ف ربح مئ ة أل ف دوالر، ولك ن نص ف املبل ك ك ان م دخراً عن د الش ركة 
بفعل االشرتاك الشهري للمستأمن، فهذا النصف ماله اخلاص كان مودع اً يف الش ركة فيج ب 

 ختميسه ملا أشرنا آنفاً.
 

 والحمد هلل رّب العالمين
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وهي من املعامالت اليت أجازها الشارع األقدس وفائدهتا التم رن واالس تعداد لقت ال أع داء 

: " ال اهلل تعاىل إال أنه حصرها يف النصل واخلف واحلافر، كما يف قول الرس ول األك رم 
واحلم    ري، والنص    ل ه    و الس    هام فاحل    افر ه    و اخلي    ل ، س    بق إال  يف ح    افر أو نص    ل أو خ    ف"

فتص ح املس ابقة هب ذه االش ياء املنصوص ة عل ى ، والسيوف واحلراب، واخل ف ه و اإلب ل والفيل ة
       كاملس  ابقة بالس  فن وال  ركض  وحي  رم الع  وض عل  ى املس  ابقة بغريه  ا، ع  وض لكوهن  ا منصوص  ة

س  بيل الوع  د  كم  ا ل  و ك ان هدي  ًة أو عل ى،  ، وتص  ح بغ  ري ع وٍض وعق  ٍد مل زمٍ ورم ي األحج  ار     
دي   ث جي   وز ل   ه الوف   اء ب   ه، وأم   ا الرماي   ة ف   يمكن الق   ول بص   حتها يف مجي   ع األس   لحة واآلآلت 

 املستعملة يف احلروب وإن كان األحوط االقتصار على ما تقدم.
ويعترب فيها شروط املتعاقدين من بلوغهما وعقلهما وعدم احلجر على تصرفاهتما، 

 مضافاً إىل الشروط التالية:
 قدرة املرتاهنني على املسابقة أو الرماية، فيبطل العقد مع عدمها. األول:
ال يشرتط وحدة املتعاقدين بل يصح بني مجاعتني، والظاهر عدم اعتبار  (:1)مسألة

 التساوي بينهما عدداً.
تعيني اخلصوصيات من املسافة إبتداًء وهنايًة، والعوض والدابة، وكذا الرمي  الثاني:

وعدد السهام أو الطلقات وعدد اإلصابات، وكل جهة يكون اجلهل هبا واهلدف يف الرماية 
 موجباً للنزاع.
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أجرى  ففي رواية غياث: " أن رسول اهلل          تعيني العوض إْن بنيا عليه  الثال :
وجيوز إيقاع املسابقة والرماية بال عوض، على فرض        اخليل وجعل سبقها أواقي من فضة " 

 ذلك.تراضيهما على 
جيوز أن يكون العوض عينًا أو دينًا حااًل أو مؤجاًل، كما جيوز أن يكون  (:2)مسألة

ون العوض اجملعول للسابق أن يك والبد   ني أو من أجنيب أو من بيت املال.من أحد املرتاهن
وهو احَلَكم الذي يدخل        أو للمحلل      وهو من بارى غريه يف رمي السهام      لضأو النا

َل ألجنيب أو للمسبوق بطل حسب الشرط، فلو ُجعِ        بني املرتاهنني لتعيني السابق منهما 
مراهنة بعض املشاهدين على سبق أحد  ؛ ومن هذا القبيل ما تعارف عليه اليوم منالعقد

فإنه من  املتسابقني ديث ال يكون الرهان للسابق بل للمشاهد الذي يراهن على سبقه،
 الرهن احملر م.

ويتملك املتسابُق والناضُل العوَض بعد انقضاء املسابقة أو الرماية ال مبجرد العقد، وإذا 
 فسد العقد فال أجرة للغالب.

 إذا ظهر العوض مستحقاً للغري ضمنه الباذل باملثل أو القيمة. (:3)مسألة
فيج    ب حينئ    ٍذ  ،وج    وده ال يش    رتط يف الس    بق وج    ود احملل    ل إال أن يش    رتط (:4)مسثثثثألة

وال يب  ذل احملل   ل عوض  اً ب   ل جي  ري دابت   ه معهم  ا عل   ى أن   ه إن ، لعم  وم وج   وب الوف  اء بالش   رط
 سبق وحده أو مع غريه فله العوض أو بعضه حسب الشرط وإن مل يسبق مل يغرم.

وأدخ  ال حمل  الً  عوض  اً م  ن نفس  همنهم  ا  ثن  ني وأخ  رج ك  ل  اإذا ك  ان املرتاهن  ان  (:5)مسثثألة
، وإن س بقا مع اً لعوض ان، فإن س بق أح دهم فل ه اسبق منا ومن احمللل فله العوضانوقاال َمن 
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ونص   ف  مال   ه قبال   ل فللس   فلك   ل منهم   ا س   بقه وال ش   يء للمحل   ل، ول   و س   بق أح   دمها واحمل
 للمحلل.  اآلخر والباقي

 
اثن ان أو أكث ر عل ى تش ريك ك ل وهي أقسام ويبحث هنا عن الشركة العقدي ة ب أن يتعاق د 

منهما اآلخر يف ماله، وهي عقد حائز فيجوز لكل منهما فسخه كما تنفس خ مب وت أح دمها 
أو إغمائ  ه أو احلج  ر علي  ه لس  فه أو فل  و، ف  إذا فس  خت مل جي  ز ألح  دمها االنف  راد  هأو جنون  

 بالتصرف يف املال املشرتك.
 وتصح الشركة يف األموال واألعيان فقط فتبطل يف املوارد التالية: 

الشركة باألعمال، وتسمى الشركة باألبدان بأن تكون ُأجرة عمل كل منهما  -1
مشرتكة بينهما، سواء اختلف عملهما كأن كان عمل أحدمها اخلياطة واآلخر النجارة أم 

كل ما يعمالنه. نعم يصح أن   اتفق عملهما، وسواء كانت الشركة يف عمل معني أو يف
يتصاحلا على أن تكون نصف منفعة كل منهما بنصف منفعة اآلخر إىل مدة معينة، كما 

 يصح اشرتاط ذلك ضمن عقد الزم.
وأوقع  ا عق  د الش  ركة  -م  ثالً  -الش  ركة باملن  افع، كم  ا إذا ك  ان لك  ل منهم  ا ح  انوت  -2

ل  ى أن تك  ون نص  ف منفع  ة  ويص  ح أن يتص  احلا ع، عل  ى أن تك  ون منفع  ة ك  ل منهم  ا بينهم  ا
ك  ل منهم  ا بنص  ف منفع  ة اآلخ  ر أو يص  احل أح  دمها اآلخ  ر نص  ف منفع  ة ك  ل منهم  ا بنص  ف 

ويص   احله  -م   ثالً  -منفع   ة حانوت   ه ب   دينار  منفع   ة اآلخ   ر أو يص   احل أح   دمها اآلخ   ر نص   ف
 اآلخر نصف منفعته بذلك الدينار.
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العق  د عل   ى أن الش  ركة بال  ديون كم  ا ل  و ك  ان لك  ل منهم  ا دي  ن عل  ى م  دين فأوقع  ا  -3
 يكون دين كل منهما بينهما.

الشركة يف الوج وه ب أن يش رتي ك ل منهم ا بالذم ة إىل أج ل مث يبيعان ه ويؤدي ان ال ثمن  -4
يص ح أن يتص احلا ض  من عق د الزم عل ى أن ه إن رب ح أح دمها أعط  ى و  ،ورد ه وخس ارته بينهم ا

 صاحبه نصف رده وإن خسر تدارك صاحبه نصف خسارته.
ن يش  رتك إثن  ان أو أكث  ر عل  ى أن م  ا حيص  ل لك  ل منهم  ا م  ن رب  ح ش  ركة املفاوض  ة ب  أ -5

وم  ا ي  رد عل  ى ك  ل منهم  ا ، جت  ارة أو زراع  ة أو كس  ب آخ  ر أو إرث أو وص  ية أو هدي  ة، بينهم  ا
 تصح املصاحلة على ذلك كما تقدم يف سابقه.و  ،من خسارة، عليهما

اً، كم  ا يتف  ق يف تتحق  ق الش  ركة يف األم وال بتمل  ك إثن ني أو أكث  ر م  االً واح د (:6)مسثألة
أو العم    ل كم    ا إذا حف    را بئ    راً أو اص    طادا ص    يداً أو اقتلع    ا ش    جرة، وك    ذا  أو الوص    ية اإلرث

تتحقق بامتزاج مالني ملالكني على حنو ال يتيسر التميي ز بينهم ا كم زج حنطت ني أو دقيق ني أو 
 زيتني.

يش   رتط يلح   ق ك   الً م   ن الش   ركاء م   ن ال   ربح واخلس   ران بنس   بة حص   ته إال أن  (:7)مسثثثألة
خ  الف ذل  ك، فيص  ح إش  رتاط الزي  ادة يف ال  ربح واخلس  ران م  ع تس  اوي احلص  ص، كم  ا يص  ح 
عكسه، ويف اشرتاط زيادة الربح ملن ال عمل له من الشركاء أو لغ ري م ن عمل ه أزي د، خ الف 

 واألقوى الصحة وإن اقتضى اإلحتياط الرتاضي بينهم.  ،بني األعالم
ك ان   ذاال املش رتك ب ال إذن الب اقني، وإرف يف امل ال جيوز ألحد الش ركاء التص  (:8)مسألة

مأذوناً يف تصرف خاص مل جيز التع دي إىل غ ريه إال إذا ك ان أم راً تابع اً، ك الطريق غ ري الناف ذ 
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والبئر وحنومها، فلكل واحد من الشركاء التصرف فيه بال إذن الباقني، ألن انتف اع ك ل ش ريك 
 وذلك مبين عرفاً على عدم اإلستئذان.

إذا تعاسر الشريكان فمنع أحدمها صاحبه من التصرف وأوجب ذلك  (:9)مسألة
نقصًا يف العني أو ضررًا على الشريك، رجع إىل احلاكم الشرعي ليأذن له يف التصرف 

 حسب نظره.
 القسمة: 

 فال وهي تعيني حصص الشركاء لتمييز بعضها عن بعض، وليست بيعًا وال معاوضة
 ضات من اخليار والربا وغريمها .ترتتب عليها أحكام املعاو 

وال تتحقق مبجرد الرضا القليب هبا، بل الظاهر لزوم التصدي لتعديل السهام والقرعة 
 وحنومها.

وإذا طلبها أحد الشركاء فعلى الباقني إجابته، وجيرب املمتنع إال إذا لزم منها ضرر يف 
يف مورد  -تعم له املطالبة ببيع العني  ،العني أو القيمة ال يتسامح به عرفاً، فال جتب إجابته

لتقسيم الثمن على الشركاء فتجب إجابته، ومع اإلمتناع جُيرَب  -لزوم الضرر يف القسمة 
عليها، واألحوط أن يكون اجملرب هو اجملتهد اجلامع للشرائط لكون املورد من األمور احلسبي ة 

مكان التوصل إليه يتصد ى ذلك اليت هي من وظائف الفقيه اجلامع للشرائط، ومع عدم إ
 الثقات من أهل اخلربة، وتسمى القسمة " قسمة اإلجبار " .

إذا اشرتط ضمن عقد الزم عدم القسمة إىل أجل مل جتب إجابة طالب  (:10)مسألة
 القسمة حىت ينتهي األجل.
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القرض مبع  وتسمى القراض أيضًا عند أهل احلجاز، ويراُد به القطع مأخوٌذ من 

القطع، لقطع املالك حصًة من ماله ودفعه إىل العامل ليتجر به، فالعامل على تعريف 
القراض يعترب مقارضًا بالبناء للمفعول، وعلى تعريف املضاربة يكون املضاِرب بالبناء 

واملضاربة من الضرب، لضرب العامل يف األرض لتحصيل الربح، واملضاربة على ، للفاعل
ة باعتبار كون املالك سببًا لتحصيل الربح والعامل مباشراً، وكيف كان، فإن  ورزن مفاعل

املضاربة هي أن يدفع شخص مااًل إىل غريه ليتجر به والربح بينهما بنسبة معينة، كالربع 
ال أن يكون متام الربح للمالك وال يكون متامه للعامل وإال  خلرجت عن كوهنا ، والنصف

 مضاربة ومشاركة .
وإذا جعل كل الربح لصاحب املال وللعامل ُأجرة املثل مسيت )بضاعة( وهو ليو 

ولو ُجعل متام الربح للعامل فهل يعترب مضاربة ؟ ظاهر كوهنقرضًا وديناً، ، مضاربًة أيضاً 
 . وليو مضاربة

واملضاربة عقد جائز فلكل منهما فسخه قبل الشروع بالعمل وبعده وقب ل ال ربح وبع ده،  
يص ح اش رتاط ع دم الفس خ ض من عق د الزم و  ،سواء كان ت مطلق ة أو مقي دة إىل أج ل مع ني

فيج  ب الوف  اء ب  ه، وإذا م  ات أح  دمها ف  إن أجازه  ا ورثت  ه ص  حت وإال بطل  ت، ول  و فس  خت 
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بح ورض   يا بالقس   مة فه   و، وإال أج   رب اجملته   د اجل   امع املض   اربة أو انفس   خت بع   د ظه   ور ال   ر 
 للشرائط املمتنع منهما. 

ويعترب فيها شروط املتعاقدين من بلوغهما وعقلهما واختيارمها، كما يعترب اإلجياب 
والقبول ويكفي فيهما كل ما دل  عليهما من لفظة أو كتابة أو فعل، مضافًا إىل الشروط 

 التالية:
م   ن ال   ربح املش   اع بينهم   ا إال أن يك   ون هن   اك متع   ارف خ   ارجي  تعي   ني احلص   ة األول: 

        م  ثالً         ينص  رف إلي  ه اإلط   الق، ف  ال يص  ح  اش   رتاط مق  دار مع  ني  ألح   دمها كعش  رين درمه  اً 
، ول يو كم ا أش رنا آنف اً   والبقية لآلخر، ألنه يؤدي إىل قطع الشركة وانتف اء املض اربة م ن رأس

نهما معادالً لنصيب اآلخر، بل جي وز التف اوت عل ى حن و شرطاً أن يكون نصيب كل واحٍد م
م  ع اإلط  الق وع  دم بي  ان احلص  ة ، الرب  ع أو اخلم  و وغ  ري ذل  ك مم  ا ي  تم اإلتف  اق علي  ه، نع  م

ول  يو عل  ى العام  ل ش  يء م  ن اخلس  ران ب  ل كل  ه عل  ى املال  ك ، يقس  مان ال  ربح مناص  فة بينهم  ا
اط اخلس   ارة عليهم   ا مع   اً ؟ يف إال م   ع تف   ريط العام   ل فإن   ه ض   امن، وه   ل حي   قُّ للمال   ك اش   رت 

ص وره بع ض كم ا ق د يت       صحته وجهان، أقوامها اجلواز ألنه ليو شرطاً منافياً ملقتض ى العق د 
بل هو مناٍف إلطالقه، إذ مقتضاه كون اخلسارة على املالك وع دم ض مان العام ل       األعالم

 إال  مع التعدي أو التفريط. 
 فللعامل أُجره مثل عمله.إذا بطلت املضاربة  (:1)مسألة
ميلك العامل حصته من الربح مبجرد ظهوره ملكًا متزلزاًل يستقر بانتهاء  (:2)مسألة

 أو الفسخ أو هبما معاً.     أي توزيع األرباح      املضاربة، وهو بالقسمة 
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إذا طلب أحدمها القسمة بعد الربح فله إجبار صاحبه عليها، فإذا طرأ بعد  (:3)مسألة
ُجربَ ذاك اخلسران هبذا الربح، وإال  رد  ، سران واملضاربة باقية، فإن حصل بعده ربحٌ ذلك خ

العامل أقل األمرين من مقدار اخلسران وما أخذه من الربح، وكذا إذا باع العامل حصته أو 
 وهبها أو أتلفها مث طرأ اخلسران فعليه أقل األمرين من قيمة حصته ومقدار اخلسران.

دامت املضاربة  فرق بني الربح السابق والالحق يف جرب اخلسران به ماال  (:4)مسألة
باقية، بل لو طرأ اخلسران قبل الشروع يف التجارة كالتلف أثناء سفر التجارة أو يف البلد 

نعم لو تلف متام املال كشف ذلك عن بطالن املضاربة إذا كان  ،قبل السفر، جرب بالربح
 ف األجنيب أو العامل بل عليهما الضمان.التلف مساوياً، وال تبطل بإتال

يصح أن يشرتط العامل على املالك ضمن عقد املضاربة أو ضمن عقد  (:5)مسألة
 آخر عدم جربان اخلسارة بالربح املتقدم عليها واملتأخر عنها.

جيوز تعدد العامل ووحدة املالك، سواء احتد املال أو تعدد، وسواء تساوى  (:6)مسألة
 صة أو ال، وكذا لو تعدد املالك واحتد العامل.العمال يف احل
 فسخ أحد الشركاء ال يوجب انفساخ املضاربة يف حصة الباقني. (:7)مسألة
م ثالً  -إذا ك ان امل ال مش رتكاً ب ني اثن ني والعام ل واح داً واش رتطا ل ه النص ف  (:8)مسألة

وتفاض  ال يف النص  ف اآلخ  ر، ب  أن ُجعِ  َل ألح  دمها أكث  ر م  ن اآلخ  ر م  ع تس  اويهما يف رأس  -
املال، أو اشرتطا املساواة يف الربح مع تفاضلهما يف رأس املال، فإن رج ع ه ذا اإلخ تالف يف 

كأن اشرتط هو للعام ل ثل ث   -حدمها للعامل أقل مما شرطه اآلخر حصة العامل بأن شرط أ
رب   ح حص   ته، وش   رط ل   ه ص   احب النقيص   ة ثلث   ي رب   ح حص   ته م   ع تس   اويهما يف امل   ال فه   و 

، وإْن رج ع إىل اإلخ تالف صحيح جلواز اختالف الشريكني يف مقدار الربح املش رتط للعام ل
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 الش   ريك اآلخ   ر ب   أْن يك   ون اجملع   ول يف حص   يت امل   الكني         كم   ا ل   و ك   ان ال   نقص راجع   اً إىل
للعام    ل بالنس    بة إليهم    ا س    واًء، لكنهم    ا اختلف    ا يف حص    تهما ب    أْن ال يك    ون عل    ى حس    ب 
ش ركتهما      ، فص  حة املض  ارية ال ختل  و م  ن إش كال عن  د بع  ٍض الس  تلزامه زي  ادة ألح  دمها عل  ى 

ص احب الزي ادة، اآلخر مع تساوي املالني أو تساويهما مع التفاوت يف املالني ب ال عم ل م ن 
ولك  ن  األق  وى الص  حة وذل  ك لع  دم وج  ود دلي  ل مين  ع م  ن زي  ادة حص  ة أح  د الش  ريكني عل  ى 

 حصة اآلخر مع تساويهما بالشركة ال سي ما مع الشرط.
أن يكون الربح بني املالك والعامل مشاعًا على األحوط، فلو شرط ألحدمها  الثاني:

و  كل  آخر شهر ألف ديناٍر ، للعامل: تعمل بأموا  كما لو قال املالك        مقداراً معيناً منه 
 مل يصح.       

جيوز لكل منهما أن يشرتط عل ى اآلخ ر ض من عق د املض اربة م االً أو عم الً  (:9)مسألة
أو إيق     اع بي     ع أو ص     لح أو وكال     ة أو حن     و ذل     ك، واألق     وى            كخياط     ة ث     وب أو حنومه     ا            

ال، وس  واء اس  تند ع  دم ال  ربح إىل م  انع خ  ارجي أو  اس  تحباب الوف  اء ب  ه س  واء حتق  ق رب  ح أو
 إىل ترك العامل العمل بالتجارة.

أن ال يشرتط شيئًا من الربح ألجنيب على األحوط إال أن يشرتط عليه عماًل الثال : 
 فيندرج يف العامل.

أن يك  ون العام  ل ق  ادراً عل  ى التج  ارة إذا قص  د املال  ك املباش  رة، فتبط  ل إذا ك  ان  الرابثثع:
أي البد  يف هذا الشرط أن يكون رأس املال يف يد العام ل، ف ال يص حُّ اش رتاط        اً عنها عاجز 

وإذا كان  ت املباش  رة ش  رطاً  ويش  رتي حلس  اب املض  ارية وحيي  ل عل  ى املال  ك         أن يس  اوم ويبي  ع
فل  يو للعام  ل أن يوك  ل أو يس  تأجر يف عمل  ه، وللمال  ك خي  ار الفس  خ عن  د ختل ف  ه، ول  و ك  ان 

ع اجزاً ع ن التج  ارة ح ىت بواس طة غ  ريه بطل ت املض اربة س  واء كان ت املباش رة مقص  ودة  العام ل
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للمال  ك أو ال، بنح  و الش  رط أو ال، وس  واء ك  ان العج  ز قب  ل العق  د أو ع  رض بع  ده فتنفس  خ 
 من حني عروضه.

إذا متت املضاربة فعلى العامل القيام بالعمل وما يتوقف عليه عادة،   (:10)مسألة
اري أو خمزن أو حنو ذلك، ويتوىل ما يتواله التاجر بنفسه عادة كاستئجار مكتب جت

واستئجار ما جرت العادة باستئجاره كاحلمال والدالل وحنومها، فلو استأجر فيما جرت 
العادة مباشرته فليو له احتساب اأُلجرة من رأس املال، كما أنه لو توىل  ما يتعارف فيه 

 اأُلجرة.اإلحتساب ناوياً به أخذ اأُلجرة فله 
إذا اشرتط على العامل أن ال يعمل لغري املالك أو جرت العادة بذلك  (:11)مسألة

فكانت قرينة عند اإلطالق، فليو للعامل أن يضارب غريه وعليه حصر عمله بذلك املال 
 إال إذا أذن املالك بذلك. 

 -تجارة املناسبة لشأنه اليت يصرفها فيما تتوقف عليه ال -نفقة العامل (: 12)مسألة
من رأس املال سواء حصل ربح أو ال، كنفقة السفر إذا توقفت عليه التجارة ومل يشرتطها 
املالك على العامل، وإذا أسرف العامل يف النفقة مبا ال يناسب شأنه فعلى العامل، وإذا قرت  

 أو بذل نفقته باذل فليو له أن حيتسبها من رأس املال. 
إذا مرض العامل يف سفره ومل مينعه ذلك عن عمله فنفقته ونفقة عالجه  (:13)مسألة

 من رأس املال، وإن منعه عن عمله فليو له أخذ النفقة وال العالج.
إذا فسخت املضاربة أو فسخها أحدمها أثناء سفر العامل فعلى العامل (: 14)مسألة

 نفقة رجوعه، وليو له احتساهبا من رأس املال.
ذا كان عاماًل الثنني أو أكثر أو كان عاماًل لنفسه وغريه وزعت النفقة إ (:15)مسألة

 على نسبة العملني ال املالني.
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إذا مل يتجر العامل يف املضاربة فمضت مدة طويلة أو قصرية أمث وليو (: 16)مسألة
 عليه شيء للمالك غري أصل املال.

باملنافع والديون على األقوى، فال تصحُّ املضاربة ، أن يكون رأس املال عيناً  الخامس:
وال مانع من اجلعالة عليها، ولو كان له دين على أحد مل جيِز أن جيعله مضاربة إال  بعد 
قبضه، ولو أذن للعامل يف قبضه ما مل جيدد العقد بعد القبض، ولو وكله على القبض 

لو كان له على  واإلجياب من طرف املالك والقبول منه بأن يكون موجبًا قاباًل صح ، وكذا
العامل دين مل يصح  جعله قراضًا إال  أن يوكله يف تعيينه مث إيقاع العقد عليه باإلجياب 

 والقبول بتو  الطرفني.
اشرتط بعضهم أن يكون رأس مال املضاربة ذهبًا أو فضة مسكوكني بسكة  السادس: 

ض، وهذا اإلشرتاط فيه تردد املعاملة بأن يكون درمهاً أو ديناراً وال يصح بالفلوس وال بالعرو 
وإشكال بل منع، والظاهر عدم اعتبار كون املضاربة بالذهب أو الفضة املسكوكني بل 

 .اق النقدية املتعارفة هذه األيامواألور        وهي األمتعة من غري النقدين        تصح بالعروض 
املش  اهدة وإْن زال  أن يك  ون رأس م  ال املض  اربة معلوم  اً ق  دراً ووص  فاً وال تكف  ي السثثابع:

فيتع  ذر متيي  ز ال  ربح ع  ن رأس امل  ال،  ،ن اجله  ل ب  ه يس  تدعي اجله  ل ب  الربحب  ه معظ  م الغ  رر، أل
 .  وتقع املنازعة اليت جيب التجنب عنها ما أمكن

أن    ه يش   رتط أن يك   ون رأس امل   ال بي   د العام   ل، فل   و اش   رتط  األع   الم ذك   ر بع   ضُ  الثثثثامن:
ف   األقوى ع   دم اعتب   ار أن ، م   د عاهم ال دلي   ل علي   ه املال   ك أن يك   ون بي   ده مل يص   ح، ولك   ن  

 يكون املال بيد العامل أو املالك فال بأس أن يكون بيد املالك ويتجر به العامل.
إذا كان املال بيد العامل مضموناً عليه كأن كان بيده غصباً فضاربه عليه  (:17)مسالة

 املالك، ارتفع الضمان إال أن يصرح باخلالف.
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يقتضي  -مع عدم متعارف خارجي خالفه  -إطالق عقد املضاربة  (:18)مسألة
مل مصلحة يف املال من جهة نوع اجلنو والبائع واملشرتي اجواز كل تصرف يراه الع

واألزمنة واألمكنة والسفر باملال، وكذا البيع نسيئة إذا كان متعارفاً، كما جيوز الشراء على 
 ذمة املالك مث األداء من مال املضاربة.

ال جي  وز للعام  ل يف املض  اربة أن يتع  د ى عم   ا أُذن ل  ه م  ن التص  رفات، فل  و  (:19مسثثألة)
أمره أن يبيع بسعر خاص أو يف بلد خاص أو سوق معني مل جيز للعامل التعدي ع ن ذل ك، 

 وإال فتصرفاته فضولية تتوقف على إجازة املالك.
ومل يكن ذلك متعارفاً إذا خلط العامل مال املالك مع ماله أو مال غريه  (:20)مسألة

وال أذن به املالك، ضمن العامل املال ومل تبطل املضاربة فالربح بينهما على ما اشرتطاه من 
 النسبة.

إذا كانت يف املضاربة مطالبات وديون وفسخت بأحد أسباب الفسخ أو  (:21)مسألة
 فالظاهر أن على العامل رد ها وأخذها.، انفسخت من طرٍف واحدٍ 

ال جيب على العامل إيصال املال إىل املالك بل عليه التخلية بني املال  (:22)مسألة
 ومالكه وإرجاعه إىل مكانه قبل املضاربة.

إذا مات العامل أخذ املالك ماله إن كان معينًا ) وهنا تظهر مثرة ما  (:23)مسألة
ذهبنا إليه من معلومية املال صفًة ومقدارًا إذ بدون التعيني يقع التنازع بني الورثة( وإن كان 
ممتزجًا بغريه من أموال العامل على حنو ال ميكن تعيينه كاحلنطة واحلبوب املمتزجة وحنومها 

ع ورثة العامل، ويقدم على الغرماء إذا كان امليت مديناً لوجود عني ماله يف فاملالك شريك م
فالظاهر عدم الشركة    كاألقمشة إذا اشتبهت     الرتكة، وإذا تردد املال يف مجلة أموال العامل 
 بل له أخذ مقدار ماله من أموال العامل.
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 التنازع: 

املضاربة وأنكرها العامل، فالقول قول  إذا ادعى املالك بال بينة زيادة مال (:24)مسألة
 العامل مع ميينه.
 إذا ادعى العامل بال بينة زيادة حصته وأنكرها املالك قدم قول املالك. (:25)مسألة
 ال تسمع دعوى املالك خيانة العامل أو تفريطه إال مع البينة.(: 26)مسألة
يشرتي جنسًا معينًا أو ال إذا ادعى املالك أنه شرط على العامل أن ال (: 27)مسالة

 يبيع من فالن وحنو ذلك وأنكر العامل، قدم قول العامل.
لو اد عى العامل التلف وأنكر املالك، قددم قول العامل ألنه أمني، على (:28)مسألة

 فرض ثبوت أمانته بنظر املالك، وكذا لو اد عى اخلسارة أو عدم الربح .
ال فرق فيما تقدم من املسائل بني تقدم الدعوى على الفسخ وتأخرها  (:29)مسألة

 عنه. قبل التلف أو بعده.
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهي جعل املال حتت سلطة الغري لالحتفاظ به ال لالنتفاع خبالف العارية، ويقال 

ترب بلوغهما وعقلهما فال اعتبار لصاحب املال )مودِع( ولآلخر )ودعي أو مستودع(، ويع
سواء كان املال هلما أو لغريمها من ، الستيداع الصيب واجملنون، وكذا ال اعتبار بإيداعهما

الكاملني، بل ال جيوز وضع اليد على ما أودعاه، ولو ُأخذ منهما ضمنه، وال تربأ الذمة 
ا تربأ بإيصاله إىل ولي هما .  برده إليهما، وإّن 

بأخذه منهما إذا خيف تلف املال يف أيديهما فيؤخذ بعنوان احلسبة يف  نعم، ال بأس
احلفظ، ولكن ال يصري بذلك وديعًة وأمانًة مالكية بل تكون أمانة شرعية جيب عليه 
حفظها واملبادرة إىل إيصاهلا لوليدها وإعالمه بكوهنا عنده وليو عليه ضمان لو تلف املال 

ق بني االمانة املالكية والشرعي ة أن األوىل هي أن ُتستأمن والفر . يف يده بال تعدٍّ وتفريط
األمانة بإذن مالكها، والثانية تستأمن من دون إذنه اخلاص بل مثة إذن عام من الشارع 

 املقد س دفظها لو وصلت إىل الودعي قهراً .
 والوديعة عقٌد حيتاج إىل اإلجياب والقبول، ويتحققان بكل ما دل عليهما من لفظ أو
فعل كقوله: )أودعتك هذا املال( أو )احفظه عندك( أو )هو وديعة عندك( فيقول اآلخر 

 )قبلت( وحنوه، كما تكفي املعاطاة.
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 أحكام الودعي: 

جيب على الودعي حفظ الوديعة مبا جرت العادة يف حفظها به ووضعها يف  (:1)مسألة
احلرز الذي يناسبها كالصندوق املقفل للثوب والدراهم واحللي وحنوها، واإلصطبل املضبوط 

 بالغلق للدابة واملراح كذلك للشاة .
ن   د جي   ب عل   ى املس   تودع أن حيف   ظ اامل   ال املس   َتودَع يف حم   ل دي   ث ال يع   دُّ ع والحاصثثثل:

العرف مضي عاً ومفرطاً وخائن اً ح ىت فيم ا إذا عل م امل ودع بع دم وج ود ح رز هل ا عن د املس تودع، 
م  ة للحف  ظ الواج  ب علي  ه، وك  ذا جي  ب علي  ه  فيج  ب علي  ه بع  دما قب  ل اإلس  تيداع حتص  يله مقدد

نش ره يف الص يف إذا ك ان يهنا م ن التعي  ب أو التل ف ك الثوب القيام جبميع ما له دخٌل يف صو 
والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من احل ر وال ربد، فل و أمه ل      احلرير      وف أو اإلبريسم من الص

 .ذلك ضمنها
لو متكن من دفع الظامل بالوسائل املوجبة لسالمة الوديعة وجب حىت لو  (:2)مسألة

توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبًا وجب، كما جيب أن يستعمل التورية يف حلفه مهما 
 وإذا مل حيلف فهو ضامن. أمكن،

جيب على الودعي علف الدابة وسقيها كما أشرنا أعاله، ويرجع به على  (:3)مسألة
 املالك.

ن ال يتمكن من حفظها. (:4)مسألة
َ
 ال جيوز قبول الوديعة مل
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إذا تص   رف ال    ودعي يف الوديع   ة ض   منها إذا ك    ان التص   رف منافي   اً حلفظه    ا  (:5)مسثثثألة
وصدقت علي ه اخليان ة، كم ا إذا خلطه ا مبال ه دي ث ال تتمي ز، أو اس تقرض بعض ها، أو أك ل 

 بعضها إذا كانت طعاماً.
جي  ب رد  الوديع  ة عن  د املطالب  ة يف أول وق  ت اإلمك  ان وإن ك  ان امل  ودع ك  افراً  (:6)مسثثألة
 مباح الدم على األحوط.  ل بل وإن كان حربياً حمرتم املا

إذا كان تصرف الودعي يف الوديعة ال ين ايف احلف ظ ومل تص دق علي ه اخليان ة،   (:7)مسألة
كما إذا وضعها مع كيسها يف كيو آخر أو كتب عل ى كيس ها أهن ا وديع ة ف الن، مل يوج ب 

 ذلك التصرُف الضماَن وإن حرم إذا كان غري مأذون به.
ال جيب الضمان بتل ف الوديع ة يف ي د ال ودعي ب ال تَع دٍّ وال تف ريط، وك ذا ل و  :(8)مسألة

أجربه غاصب على أخذها منه، خبالف ما ل و ف ر ط أو تع د ى ض من، وال يرتف ع الض مان إال 
 بالرد إىل املالك أو إبرائه ذمة الودعي.

ان إال  إذا ك   ،جي  ب رد الوديع ة إىل مالكه  ا أو وارث  ه بع د موت  ه وإن ك ان ك  افراً  (:9)مسثألة
 ، فإن رد ها إىل الغاصب ضمنها.فال جيوز رد ها إليه بل جيب رد ها إىل مالكهااملودع غاصباً 
، ف    إن مل يظه    ر س    نة كامل    ة إذا مل يع    رف ال    ودعي مال    ك الوديع    ة عر فه    ا (:10)مسثثثثألة

األح وط، ف  إن ظه ر بع د ذل  ك  عل ى مالكه ا ج از أن يتص دق هب  ا عن ه ب إذن احل  اكم الش رعي
 لك ومل يرض بذلك فاألحوط أن يضمنها له باملثل أو القيمة.املا
 
 
 



131 
 

 التنازع: 

إذا اختلفا يف التفريط أو التلف أو قيمة العني، قدم قول الودعي مع  (:11)مسألة
 ميينه.

 إذا اختلف املالك والودعي يف الرد وعدمه، قدم قول املالك مع ميينه. (:12)مسألة
 
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهي جعل العني حتت سلطة الغري لالنتفاع هبا، وهي عقد حيتاج إىل إجياب وقبول، 
ويتحققان بكل ما دل عليهما من لفظ أو فعل، كقوله )أعرتك( أو )أذنت لك باالنتفاع( 

 يف اإلجياب، و)رضيت( و)قبلت( وحنومها يف القبول كما يقع باملعاطاة.
 أحكام المعير: 

يشرتط يف املعري أن يكون مالكًا للمنفعة وله أهلية التصرف يف العني، فال (: 1)مسألة
تصح إعارة الغاصب عينًا أو منفعة وجتري الفضولية فيها، وتصحُّ بإجازة املالك كالبيع 

وكذا ال تصح إعارة الصيب  واجملنون واحملجور عليه لسفٍه أو فلٍو إال  مع إذن الو   ، واإلجارة
غرماء، وتصح إعارة الصيب إذا كان بإذن الو  ، وال يعترب يف املعري أن يكون مالكاً للعني، وال

بل تكفي ملكية املنفعة باإلجارة أو الوالية أو الوصاية إال إذا اشرتط يف اإلجارة املباشرة يف 
 استيفاء املنفعة.
يصح اإلمجال فيها كما (: يشرتط يف املعري أن يكون معيدنًا للعني املعارة، فال 2)مسألة
شيء واحد جلماعة كما  نعم يصح إعارة، "أعرتك أحد هذين أو أحد هؤالء"لو قال له: 

" فيستوفون املنفعة بينهم بالتناوب أو الكتاب أو اإلناء هلؤالء العشرة أعرت هذاذا قال: "إ
 القرعة كالعني املستأجرة .

كن اإلنتفاع هبا منفعة حمللة مع بقاء (: يعترب يف العني املستعارة كوهنا مما مي3)مسألة
عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب واألمتعة والصفر واحللي بل وفحل الضراب 
واهلرة والكلب للصيد واحلراسة وأشباه ذلك، فال جيوز إعارة ما ال منفعة له حمللة كآالت 
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ينتفع به إال  بإتالفه   اللهو وآنية الذهب والفضة وأشباه ذلك، وكذا ال يصح إعارة ما ال
 كاخلبز والدهن واألشربة وأشباهها.

 أحكام المستعير: 
يشرتط يف املستعري أن يكون أهاًل لإلنتفاع بالعني فال تصح إعارة (: 4)مسألة

ألنه حيرم عليه إمساك الصيد سواٌء ، املصحف للكافر، وال الصيد ملن أحرم للحج أو العمرة
كان الغري حماًل أم حمرماً، ولو افرتض أنه استعاره، وجب عليه أمسكه بنفسه أو بغريه سواٌء أ
 إرساله وضمان قيمته لصاحبه. 

جيوز للمستعري االنتفاع بالعارية مبا جرت العادة فيها ما مل يصرح املعري (: 5)مسألة
 بعدمه، وال جيوز التعدي عنه، فإن تعد ى ضمن. 

ال ضمان يف العارية إال مع التعدي أو اشرتاط الضمان، إال  أن تكون  (:6)مسألة
 . فإهنما مضمونان، اشرتط أو مل يشرتط، العارية ذهباً أو فضًة وإن مل يكونا مسكوكني

لو استعار العني من غاصبها ضمنها وله أن يرجع على املعري إذا كان (: 7)مسألة
 جاهاًل بالغصب.

 
 عني املستعارة باستعمال أذن به املعري مل يضمن املستعري. إذا نقصت ال (:8)مسالة

 
 والحمد اهلل رّب العالمين
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اللقطة باملع  األعم هو كل  مال ضاع عن مالكه، وال يد ألحد عليه. وال شبهة يف 

 جواز أخذها. 
)الضالة(، أو غريمها   )اللقيط(، أو حيوان، ويسم ى ب  مث إن الضائع إما إنسان، ويسم ى ب

(.  من األموال، ويسم ى ب  )اللقطة باملع  األخص 
 اللقيط: 

جيب كفايًة أخذ اللقيط إذا كان حمكومًا باإلسالم، وتوق ف عليه حفظه، وَمن أخذه 
فهو أوىل وأحق  دفظه وحضانته، إال أن يظهر وليه بالنسب، أو دكم احلاكم، فيجب 

 أحكام االلتقاط.دفعه إليه، وال جيري عليه 
نفقة اللقيط على من أخذه، ويرجع امللتقط هبا على اللقيط بعد بلوغه  (:1)مسألة

ويساره إن مل يقصد التربع هبا، إال إذا كان له مال، فله أن ينفق منه عليه، بعد إجازة 
 احلاكم الشرعي، أو تربع هبا متربع.

 ، وال تعترب فيها مباشرة امللتقط.تكفي يف حضانة امللتقط االستنابة والتوكيل (:2)مسألة
لقيط دار اإلسالم حمكوم باإلسالم واحلرية، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان  (:3)مسألة

فيها مسلم حيتمل تول ده منه عادة، وإْن كان يف دار الكفر ومل يكن فيها مسلم أو كان ومل 
 حيتمل كونه من مسلم حيكم بكفره. 

 مال ُحِكَم بأن ه ملكه. إذا كان بيد اللقيط (:4)مسألة
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يف كل  مورد حكمنا بإسالم اللقيط إذا أظهر الكفر بعد البلوغ والرشد،  (:5)مسألة
 .لكْن ال جيري عليه حكم املرتد الفطري على األقوىُحِكَم بكفره 
ال يشرتط االحتاد يف امللتقط، فال مانع من إشرتاك اثنني فصاعدًا يف (: 6)مسألة

 يهما أحكام امللتقط.االلتقاط، وترتتب عل
يرث اإلمام عليه السالم اللقيط إذا مل يظهر له وارث، وهو عليه السالم  (:7)مسألة
 عاقلته.

ه  ذه األي  ام م  ن التب  ين  بأخ  ذ طف  ل م  ن الدول  ة، أو م  ن وال  ده، يف  م  ا تع  ارف(: 8)مسثثألة
وال أحك  ام وتس  جيله باس  م املتب  ين  يف الس  جالت الرمسي  ة، ال يرتت  ب علي  ه أحك  ام االلتق  اط، 

 البنوة، كالتوارث وجواز النظر وغريمها.
 الضالة:  

يكره أخذ الضالة، سواء خيف عليها التلف أو ال، على تفصيل يأيت إن شاء اهلل 
 تعاىل، وهي تارة جيدها يف العمران، وُأخرى يف الرباري، وثالثة تدخل عليه بيته أو قطيعه.

 فعاًل، وهلا صورتان:ضالة العمران، أي املواضع املسكونة أواًل: 
أن ال خياف على احليوان فيها من التلف، كالقرى والقصبات والبلدان الصورة اأُلولى: 

فال جيوز أخذه، بال فرق ويكون فيها مأموناً، وما شاهبها، مم ا يتعارف وصول احليوان إليها، 
حفظه ملالكه يف ذلك بني أقسام احليوان، ويضمنه اآلخذ إىل أن يؤد يه إىل مالكه، وعليه 

من التلف، كما إن نفقته عليه وليو له الرجوع هبا على املالك، وعليه الفحص عن مالكه، 
 للشرائط. اجلامع فإذا يئو منه تصد ق به عن مالكه بإذن اجملتهد
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أن يكون غري مأمون من التلف عادة، أو كان يف معرض اخلطر،  الصورة الثانية:
يه نفقته، وله الرجوع هبا على املالك إن مل يقصد فيجوز أخذه، وال يضمنه اآلخذ، وعل

التربع هبا، وإذا كانت له منفعة من محل أو ركوب أو لنب، فله استيفاؤها وحيتسبها من 
 نفقته.
ضالة الرباري، كالطرق والشوارع واجلبال واآلجام وحنوها من املواضع اخلالية من  ثانياً:

 السكان، وهلا صورتان أيضاً:
أن ال يتمك ن احليوان من حفظ نفسه واالمتناع ع ن الس باع، لض عفه أو  ى:الصورة األول

صغر جثته أو بطء عدوه، كالشاة وصغار اإلبل والبقر واخليل وحنوها، فيج وز أخ ذه، وجي ب 
ل ه أن يعر فه بعد أخذه يف حمل التقاطه وض واحيه، ف إن ع رف ص احبه رد ه إلي ه، وإن مل يظه ر 

ر ف ب  ه بأك  ل أو بي  ع وحن  وه، وعلي  ه ض  مان لص  احبه إذا ظه  ر ك  ه والتص  متلُّ  مال  ك فللمل  تقط
وله إبقاؤه أمانة عن ده إىل أن يع رف ص احبه، ومع ه ال ض مان علي ه إذا تل ف ب ال ، وطالب به
 تقصري.

أن ي تمك ن احلي وان م ن حف  ظ نفس ه وميتن ع م ن ص غار الس باع، كال  ذئب  الصثورة الثانيثة:
، أو س  رعة ع  دوه ك  الغزال واحلص  ان، أو لقوت  ه  والض  بع والثعل  ب وحنوه  ا، لك  رب جثت  ه ك  البعري

ك    الثور واجل    اموس، فيح    رم أخ    ذه إذا ك    ان يف م    اء وك    أل، ب    ل وإن مل يك    ن فيهم    ا إذا ك    ان 
 صحيحاً يقوى على حتصيلهما بالسعي إليهما.

إذا دخل دار إنسان دجاج أو محام أو طري آخر مملوك، أو دخل غنم يف قطيعه،  ثالثاً:
نات اليت ال يعرف صاحبها، فله طرده، وال يضمنه إذا مل يأخذه، أو حنو ذلك من احليوا

وله أخذه بنية الفحص عن مالكه وإرجاعه إليه، وال ضمان عليه أيضاً، وإذا أخذه ال هبذه 
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النية فهو خارج عن اللقطة ظاهراً، ألن املنساق من اللقطة يف اإلستعماالت الصحيحة 
الذي يرد على الشخص، ومقتضى األصل  املال الذي يظفر عليه الشخص وليو املال

عدم ترتب األحكام اخلاصة باللقطة إم ا للقطع بعدم كونه منها، وإم ا ألجل الشك  يف 
دخوله فيها، بل الظاهر كونه من جمهول املالك، جيب الفحص عن صاحبه، فإذا يئو منه 

مثل الطري  تصد ق به، والظاهر ضمانه إذا ظهر صاحبه ومل يرض بالصدقة، وجيوز متلك
والفحص الالزم هو املتعارف يف أمثال ، واحلمام، إذا مل يعلم له مالكًا وقد ملك جناحيه

 ذلك بأْن يسأل من اجلريان والدور القريبة .
إذا ترك املالك احليوان يف الطريق، فإن أعرض عنه بذلك، اندرج يف  (:9)مسألة

كها بال ضمان، وإن مل يعرض عنه، بل املباحات األصلية، اليت جيوز لكل  أحد حيازهتا ومتل  
تركه لعدم قدرته على أخذه معه وإبقائه عنده، إلعياء احليوان وكلله، أو للعجز عن نفقته، 
أو لغري ذلك، فإذا كان احملل مما ميكن أن يعيش فيه احليوان لتوفر املاء والكأل فيه، وأمن 

له بعد ما أخذه، وإذا مل يكن احليوان من التلف، حرم أخذه، ويضمنه اآلخذ حىت لو أرس
احملل كذلك، حيث ال ماء فيه وال كأل، وال يقوى احليوان فيه على السعي إليهما، جاز 

 لكل  أحد متل كه.
هذا إذا علم سبب ترك املالك احليوان، وإال مل جيز أخذه، إال أن يكون يف حمل ال ماء 

 فيه وال كأل وخياف فيه على احليوان.
تاجت الضالة إىل نفقة وتوق فت عليها حياهتا، فهي على إذا اح (:10)مسألة

 ملتقطها، ويرجع هبا إىل مالكها إذا ظهر، إال أن يوجد مترب ع فيسقط الوجوب عن امللتقط.
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إذا كانت للضالة منافع وّناءات، فللملتقط استيفاؤها واحتساهبا بداًل  (:11)مسألة
 عن نفقتها، مع مالحظة قيمة كل  منهما.

 المعنى األخصّ اللقطة ب: 
هي األموال من اجلمادات اليت علم ضياعها ع ن مالكه ا اجمله ول، ول و ب القرائن وش اهد و 

احل  ال، وجي  وز التقاطه  ا كم  ا ذكرن  ا وإن ك  ره ذل  ك، وتش  تد  الكراه  ة إذا ك  ان امل  ال الض  ائع يف 
ح  رم مك   ة املش   رفة، ب   ل نس  ب إىل املش   هور احلرم   ة، ف   إن كان  ت قيمته   ا ح   ني االلتق   اط دون 

الذي مر  تقديره يف كتاب الزك اة وه و نص ف مثق ال ص رييف ورب ع عش ره،       من الفضة الدرهم
ونص  ف  ن، فنص فه مثق االأربع ة غرام  ات ومث انون ج زءاً م ن مئ  ة ج زءواملثق ال الص رييف مق داره 

وإذا كان  ت ، ج  از متلكه  ا يف احل  ال م  ن دون تعري  ف وفح  ص ع  ن ص  احبها      عل  ى األح  وط
ط درمه   اً فم   ا زاد، ح   رم متلكه   ا، وعل   ى املل   تقط تعريفه   ا والفح   ص ع   ن قيمته   ا ح   ني االلتق   ا

مالكها سنة، فإن مل يعثر عليه ختري  بعدها بني إبقائها أمانة للمال ك، أو التص د ق هب ا، س واء 
ي  ئو م  ن العث  ور عل  ى املال  ك أو ال، إال أن يعل  م أو يطم  ئن أن  ه ل  و فح  ص بع  د الس  نة عث  ر 

التعري  ف، إال أن األح  وط وجوب  اً ال  دفع إىل اجملته  د اجل  امع علي  ه، ف  األحوط حينئ  ٍذ اس  تمرار 
للش   رائط بن   اء عل   ى واليت   ه عل   ى أم   وال الغائ   ب، لكوهن   ا م   ن األم   ور احلس   بية ال   يت ل   ه والي   ة 

 عليها.
إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ومتل كها امللتقط، مث ظهر مالكها،  (:12)مسألة

ا كانت تالفة مل يضمنها امللتقط، سواء تلفت قبل وجب أن يدفعها إليه مع بقاء عينها، وإذ
 أو بعده. -بال تفريط  -متلكها 
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إذا كانت قيمة اللقطة درمهًا فما فوق، ومل يعر فها امللتقط نسيانًا أو  (:13)مسألة
عصياناً، فان كان االلتقاط يف احلرم املك ي املشر ف، تصد ق هبا عن مالكها، أو إبقاها 

وإن كانت يف غريه فله إبقاؤها أمانة عنده بال ضمان إال بالتعدي أو  أمانة عنده ملالكها،
التفريط، أو يتصد ق هبا عن املالك، أو يتمل كها، مع الضمان يف األخريين إذا ظهر املالك 

 ومل يرَض بذلك.
يعترب يف التعريف أن يكون يف حمال االجتماعات من موضع االلتقاط   (:14)مسألة

كاالسواق وجمالو التعازي وحمل إقامة اجلماعات ويكره التعريف يف داخل املساجد بل 
ينبغي أن يكون على أبواهبا حني دخول الناس إليها أو خروجهم منها، ومدته سنة من 

، وجتب املبادرة إليه  من حينه على وجه التوا  على األحوط، فإن حني االلتقاط كما مر 
عصى ومل يبادر، وجبت عليه املبادرة إليه بعد ذلك إىل أن ييأس من املالك فيتخري بني 

 اإلبقاء والتصد ق.
لقطة ويعر فها يف بالد إذا التقط يف طريق السفر ومنازله، فله أن يسافر بال(: 15)مسألة
 على مكان اإللتقاط دون غريه من األمكنة.، كما أن  املدار يف القيمة املسافرين
ال تعترب يف التعريف صيغة خاصة. نعم، يعترب أن ال يكون مبهماً، فال (: 16)مسألة

يكفي مثل: )َمن ضاع له شيء أو مال( إذا كانت اللقطة من احللي مثاًل، بل يقول )َمن 
هبا على مالكها،  ضاع له ذهب أو فضة(، فيبني  بعضًا وخيفي بعضًا من صفاهتا، ليستدل

فإذا اد عى أحٌد ضياعه، سأله عن خصوصياته وصفاته وعالماته من وعائه وخيطه وصنعته 
وأُمور يبعد إطالع غري املالك عليها من عدده وزمان ضياعه وغري ذلك، فإذا توافقت 
الصفات واخلصوصيات اليت ذكرها مع اخلصوصيات املوجودة يف ذلك املال فقد مت  
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ال يضرُّ جهله ببعض اخلصوصيات اليت ال يطلع عليها املالك غالبًا وال يلتفت التعريف، و 
 إليها إال  نادراً .
إذا انقطع التعريف أثناء السنة لعذر، وجب إمتامه بعد ارتفاعه، وال جيب (: 17)مسألة

 استئناف التعريف سنة.
يف باقي الشهر   املشهور وجوب التعريف يف األسبوع األول مرة يومياً، مث (:18)مسألة

كل  أُسبوع مرة، مث كل  شهر مرة، لكنهم اعرتفوا بعدم داللة الدليل عليه، ولذا أحالوه إىل 
العرف، ومل يستبعد بعضهم صدق التعريف سنة عرفًا إذا كان كل  ثالثة أيام، وحتل  هذه 
املشكلة بنصب اإلعالنات يف حمال االجتماعات، ومعه يصدق التعريف سنة، كما هو 

 هر.ظا
ال يعترب يف التعريف علم امللتقط، فلو عر فها غريه من دون علمه كفى،  (:19)مسألة

وكذا ال يعترب رضاه وال مباشرته، فللملتقط االستنابة فيه بُأجرة أو بدوهنا، وهي على 
امللتقط ال املالك، والظاهر عدم الفرق يف ذلك بني ما كان قصده من االلتقاط اإلبقاء 

 أمانة بيده للمالك، أو ال.
 يسقط وجوب التعريف يف موارد: (:20مسألة)
 إذا مل تكن اللقطة قابلة للتعريف، كأن مل تكن فيها عالمة مميزة حىت  توصف هبا. -1
إذا مل يتمك ن من التعريف، ألن ه سافر إىل بالد بعيدة يتعذ ر وصول املالك إليها،  -2

 أو خاف امللتقط اخلطر، أو التهمة إن عر ف هبا.
 إفراط وال تفريط، وال يسقط معهما. إذا تلفت العني بال -3
 إذا يئو من العثور على املالك قبل إمتام السنة، أو علم بعدم فائدة التعريف. -4
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ويتخري  امللتقط يف هذه املوارد بني اإلبقاء للمالك، والتصدق، وأما متل كها فهو خالف 
 جلامع للشرائط.االحتياط، إال فيما ال عالمة فيه، واألحوط وجوباً الدفع إىل اجملتهد ا

لقطة اللحوم والفواكه واخلضر وحنوها مم ا ال يبقى كغريها من اللقطة، (: 21)مسألة
فللملتقط أن يقو مها على نفسه، ويتصر ف هبا مبا شاء، ويبقى الثمن على ذمته ملالكها، أو 
، و  ال يبيعها وحيفظ الثمن ملالكها، واألحوط وجوبًا االستئذان من اجملتهد الورع كما مر 

يسقط وجوب التعريف، فإن ظهر املالك دفع إليه مثنها أو بدهلا، وإال جرى فيه ما قد مناه 
 يف أصل اللقطة.
ال تكليف على الصيب واجملنون، فإذا التقطا دون الدرهم فلوليهما إن  (:22)مسألة

 يقصد متلكهما للقطة، وإن كانت درمهاً فما زاد عر فها وليهما سنة كما مر.
يعترب يف دفع اللقطة إىل مالكها العلم أو االطمئنان أن ه املالك، وتكفي  (:23)مسألة

شهادة البي نة بذلك، بل إخبار الثقة العادل على األقوى، وال يكفي جمرد اإلخبار بصفات 
اللقطة إذا مل حيصل منه االطمئنان، وال يكفي الظن بصدقه، وجيب الدفع إىل املالك إذا 

 عريف، سواء ظهر املالك قبله أو بعده أو أثناءه.ظهر، وبه يسقط وجوب الت
إذا التقط مااًل وعرف صاحبه، ومل ميكنه إيصاله إليه، وال إىل وكيله، وال  (:24)مسألة

استئذان  مع استئذانه يف التصر ف فيه، فالظاهر أن ه دكم جمهول املالك، يتصد ق به عنه
 احلاكم الشرعي على األحوط.

مللتقط فإن كان بعد التعريف والتمل ك، إنتقلت إىل ورثته  إذا مات ا (:24)مسألة
كسائر الرتكة، وان كان قبل التعريف أو أثناءه أو بعده قبل التمل ك، قام الوارث مقامه يف 

 إجراء أحكام اللقطة وإمتام مدة التعريف.
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إذا حصل للقطة ّناء متصل أو منفصل، فهو تابع هلا، وجتري عليه  (:25)مسألة
واألحوط أن ال يتمل ك امللتقط النماء املنفصل إذا مل يظهر املالك، بل يتصد ق  أحكامها،

 به.
إذا وجد يف صندوقه مااًل، وشك أن ه له أو ال، فإن كان الصندوق خمتص ا (: 26)مسألة

به ال يدخل أحد يده فيه، فهو له، وإن كان مشرتكاً بينه وبني غريه عر فه له، فإن عرفه دفعه 
نكره فهو لصاحب الصندوق، وإن تردد يف ذلك فاألحوط املصاحلة بينهما إن إليه، وإن أ

أمكنت، كما إذا كان الشريك حمصوراً، وإن مل يتمكن من املصاحلة لعدم احلصر أقرََع بني 
نفسه وغريه، فإن خرجت القرعة باسم غريه فحص عن مالكه، وإذا يئو منه تصد ق به،  

 اثنني. كما يف سائر موارد تردد املال بني
م  ن إذا عث  ر عل  ى م  ال يف داره وش  ك أن   ه ل  ه أو لغ  ريه، ف  إن دخله  ا كث  ري  (:27)مسثثألة
املضائف فهو لقطة، وإن مل يدخلها غريه فهو له، واألحوط ب ل األق وى التعري ف هب ا الناس ك

 يف حال دخول القليل من الضيوف إىل داره.
يعل  م تعم  ده ذل  ك، فه  و دك  م إذا تب  د لت عب  اءة إنس  ان بعب  اءة غ  ريه ومل (: 28)مسثثألة

جمه  ول املال  ك، ال جي  وز التص  ر ف في  ه، ب  ل يفح  ص ع  ن مالك  ه، ف  إن ي  ئو من  ه ف  األحوط أن 
يتص  ر ف ب  ه ب  إذن الفقي  ه اجل  امع للش  رائط، وك  ذا ل  و تب  د ل ح  ذاؤه د  ذاء آخ  ر يف مس  جد أو 

ن  املوج ود غريه أو تبد لت ثيابه يف محاٍم أو على شاطىء هن ر أو د ر بثي اب آخ ر، ف إْن عل م أ
مل    ن أخ    ذ ح    ذاءه أو ثوب    ه، ج    از أن يتص    ر ف في    ه ب    ل يتملك    ه بعن    وان املقاص     ة ع    ن مال    ه، 

ل   ه متعم   داً  نع   م ل   و ك   ان املوج   ود ، خصوص   اً فيم   ا إذا عل   م بش   اهد احل   ال أن  ص   احبه ق   د بد 
مق   دار           أي يق   و م ثوب   ه والث   وب امل   رتوك          أج  ود مم   ا أُِخ   ذ، ُيالَح   ظ التف   اوت فيقو َم   ان مع   اً 
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التفاوت بعد الي أس ع ن ص احب امل رتوك، وإن مل يعل م ب أن امل رتوك مل ن أخ ذ ح ذاءه أو ثوب ه 
فيعام ل حينئ ٍذ         أي يرتدد بك ون امل رتوك ه ل ه و مل ن أخ ذ مال ه أو أن ه آلخ ر          أو هو لغريه 

األح  وط ع  ن ص  احبه وم  ع الي  أس عن  ه يتص  د ق ب  ه عن  ه، ب  ل  معامل  ة جمه  ول املال  ك، ف  يفحص
 .ن ال يعلم أنه قد بد له متعمداً التصدق أيضاً يف حال علم أن املوجود لآلخذ لك

إذا وضع يده على مال باعتقاد أن ه ماله، فتبني  أن ه لغريه أو رأى مااًل (: 29)مسألة
 ضائعاً فحركه برجله، فهو لقطة.

عراض املالك، ما خيرجه الغواصون من السفن الغارقة فهو ملخرجه، إل(: 30)مسألة
 خبالف ما خيرجه البحر، فإنه باق على ملك املالك، فتجري عليه أحكام جمهول املالك.

(: ل  و وج  د ش  يئاً يف ج  وف حي  وان ق  د انتق  ل إلي  ه م  ن غ  ريه، ف  إْن ك  ان غ  ري 31)مسثثألة
الس    مك ك    الغنم والبق    ر، عر ف    ه ص    احبه الس    ابق، ف    إن اد ع    اه دفع    ه إلي    ه، وإن ق    ال ال أدري 

ع   دم دفع   ه إلي   ه ب   ل جي   ب عل   ى األح   وط الرج   وع إىل اجملته   د اجل   امع  األق   وىب   ل  ف   األحوط
 فإن مل يتيسر فيتصد ق به عن صاحبه .، للشرائط

كان للواجد، وإن وجد شيئاً لؤلؤة أو غريها يف جوفها مسكة اشرتاها من ،  وأما إذا أنكره
دكم       السمك غري     غريه، فهي له، والظاهر أن احليوان الذي مل يكن له مالك سابق 

السمك، كما إذا اصطاد غزااًل فوجد يف جوفه شيئًا وإن كان األحوط إجراء حكم اللقطة 
 أو اجملهول املالك عليه.

جيوز وضع اليد على جمهول املالك حلفظه، وجيري عليه حكمه، وال جيوز  (:32)مسألة
 ذلك لغري احلفظ، بل هو غصب موجب للضمان.
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د الصبيان مم ا ال يعرف مالكه فهو جمهول املالك، سواء أخذه ما يوجد بي(: 33)مسألة
 منهم صيب أو كبري.

إذا عثر على مال يف دار معمورة فهو ألهلها، ولواجده إن كانت خربة (: 34)مسألة
قد خال عنها أهلها بال حاجة إىل التعريف، وكذا ما يعثر عليه مدفوناً يف أرض ال مالك هلا 

ف، وعليه اخلمو إْن كان كنزًا من ذهب وجموهرات كما مر  يف  فهو لواجده من دون تعري
 كتاب اخلمو.
إذا أودع لص مااًل وعلم أن ه ليو له حرم رده إليه مع القدرة، سواء كان (: 35)مسألة

 اللص مسلماً أو كافراً، فيجب رده إىل مالكه إن عرف، وإال فهو لقطة.
 

 والحمد هلل رّب العالمين
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وهو التسل ط على مال الغري عدواناً، وقد استقل العقل بقبحه، بل هو من أقبح الظلم، 
وله آثار سيئة منها ما عن أمري املؤمنني وإمام املتقني أيب احلسن عليٍّ عليه السالم: "احلجر 
 املغصوب يف الدار رهن على خراهبا" ويف النبوي صلى اهلل عليه وآله: "َمن غصب شرباً من
األرض طوقه اهلل من سبع أرضني يوم القيامة"، ويف آخر: "من خان جاره شربًا من 
األرض، جعله اهلل طوقًا يف عنقه من ختوم األرض السابعة حىت يلقى اهلل يوم القيامة مطوقاً 

 إال أن يتوب ويرجع"، وغري ذلك يف األخبار.
ها، أو بدوهنا، كما مع منفعت -كغصب الدار  -قد يكون املغصوب عينًا  (:1)مسألة

يف العني الفاقدة للمنفعة، وقد يكون منفعة، كغصب العني املستأجرة من املستأجر يف مدة 
اإلجارة، وقد يكون املغصوب حقاً، كاستيالء الراهن على العني املرهونة، وهو حمر م جبميع 

 أقسامه كما عرفت.
 يرتتب على الغصب أمران:  (:2)مسألة
 املغصوب منه، أو َمن دكمه، وحرمة التخل ف عن ذلك. وجوب الرد إىل األول:
 ضمان املغصوب على الغاصب. الثاني:
إذا استوىل على حر صغري أو كبري فحبسه ال يتحقق الغصب ال بالنسبة  (:3)مسألة

إىل عينه وال بالنسبة إىل منفعته، وإْن أمث بذلك باعتباره ظلمًا له، وليو عليه ضمان اليد 
ام الغصب، فلو أصابه حرٌق أو غرق أو مات حتت استيالئه من غري الذي هو من أحك

تسبيب منه مل يضمن إال  إذا كان قاصدًا موته بالغرق أو احلرق وما شابه ذلك، وكذا ال 
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يضمن منافعه كما إذا كان صانعاً ومل يشتغل بصنعته يف تلك املدة فال يضمن أُجرته إال  إذا 
بو فيتحقق الضمان ال حمالة، وكذا يضمن ُأجرته يف صدق إتالف مال الغري على احلا

وكذا لو تلف بتسبيٍب منه مثل ما إذا ، حال استوىف منه بعض منافعه كما لو استخدمه
حبسه يف داٍر فيه أفعى مؤذية فلدغته أو يف حمل السباع فافرتسه، ضمنه على األقوى ألجل 

 سببيته للتلف ال ألجل الغصب واليد
ف مسلٌم ماَل ذميٍّ ضمنه، ولو كان مخرًا أو خنزيرًا ضمنها له سراً إذا أتل (:4)مسألة

بقيمتها عندهم، وكذا يضمن الذمي للمسلم حق  إختصاصه إذا استوىل عليهما لغرض 
 صحيح.
إذا منع غريه عن إمساك دابته املرسلة فشردت، أو من العقود على بساطه (: 5)مسألة

وال يعترب غاصبًا وليو عليه ضمان من هذه  فسرق، أمث وكان ظاملًا له من جهة منعه،
وأما إذا كان التلُف مستنداً إليه كما ، ألن ه مل يضع يده عليه، ومل يستند التلف إليه، اجلهة

فلما منعه املانُع ومل يقدر ، إذا كانت الدابة ضعيفة أو يف موضع السباع وكان املالك حيفظها
 ال خيلو من قوة .فللضمان وجه ، على حفظها وقع عليه اهلالك

إذا سكن دارًا قهرًا مع مالكها، فإن اختص بطرف منها، فهو املغصوب (: 6)مسألة
وعليه ضمانه، وإن كانت الدار بينهما بنسبة واحدة وتساوت يده ويد املالك عليها، 
فاملغصوب نصف الدار، وعليه ضمانه، فلو اهندمت الدار ضمن نصفها، ولو اهندم 

 البعض، كما يضمن نصف منافع الدار.بعضها، ضمن نصف ذلك 
فمات ولدها جوعًا أو حبو مالَك املاشية أو ، إذا غصب شاًة ذات ولد (:7)مسألة

مل يضمن بسبب التسبيب إال  إذا ، راعيها عن حراستها فاتفق تلفها ومل يكن متعمداً ذلك
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ومكان اخلطر واحنصر احنصر غذاء الولد بارتضاٍع من أُم ه وكانت املاشية يف حمال السباع 
 حفظها دراسة راعيها فعليه الضمان على األقوى.

إذا غصب مسجدًا أو مدرسة أو قنطرة وحنوها من األوقاف العامة، أمث (: 8)مسألة
وعليه رد ها ورفع اليد عنها فوراً، وال ضمان عليه، ال عينًا وال منفعة، فإذا تلفت من دون 

ضمن أُجرهتا مدة الغصب. نعم، إذا كان املغصوب تسبيب منه مل يضمن عينها، كما ال ي
وقفًا على العناوين الكلية، كالفقراء أو السادة أو الطلبة على حنو وقف املنفعة، فعليه 

 ضمانه عيناً ومنفعة.
إذا غصب الثاين من الغاصب األول فللمالك الرجوع على أيهما شاء، (: 9)مسألة

وإن رجع على الثاين، مل يكن له الرجوع على  فإن رجع على األو ل، رجع هو على الثاين،
 األو ل .

لو اشرتى املغصوب جاهاًل بالغصب، رجع على الغاصب الثمن ومبا غرم (: 10)مسألة
 للمالك، ولو كان عاملاً بالغصب فال رجوع مبا غرم للمالك.

إذا أزال الغاصُب قيَد العبد اجملنون، أو فتح باب اإلسطبل على الفرس (: 11)مسألة
أو البقر الوحشيني أو حنومها من احليوانات، ضمن جنايتها، وكذا كل  جناية حيوان على 
إنسان أو حيوان أو غريمها، يضمنها صاحبه، إذا كانت بتفريطه، كإزالة قيده أو حل 

 رباطه، إذا كان احليوان مم ا يربط للتحفظ منه.
مل يضمن ، اٌل أو نفوٌ لو وقع احلائط على الطريق مثاًل فتلف بوقوعه م(: 12)مسألة

صاحُبُه إال  إذا بناه مائاًل إىل الطريق أو مال إليه بعدما كان مستوياً، وقد متكن صاحبه من 
 إصالحه أو إزالته ومل يفعل، فعليه الضمان يف الصورتني على األقوى.
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(: لو وضع ِمْشَربًَة أو كوزاً مثاًل على حائطه فسقط وتلف به ماٌل أو نفٌو 13)مسألة
مل يضمن إال  إذا وضعه مائاًل إىل الطريق أو وضعه على وجٍه يسقط مثله أو كان يعلم بأن 

 طفله سوف يسقطه إىل األسفل أو يعلم بأن طفله يف معرض رمي األشياء إىل األسفل.
(: إذا أرسل املاَء يف ملكه فتعد ى إىل ملك غريه فأضر  به ضمن مطلقاً ولو 14)مسألة

 فضالً عم ا لو علم أو ظن به.، لتعد يمع اعتقاده عدم ا
فإن كان معها صاحبها ، (: إذا أكلت دابُة شخٍص زرَع غريه أو أفسدته15)مسألة

راكبًا أو سائقًا أو قائدًا أو مصاحبًا ضمن ما أتلفته، وإْن مل يكن معها بأن انفلتت من 
ن على صاحب الدابة مراحها مثاًل فدخلت زرَع غريه، ضمن ما أتلفته إْن كان ذلك لياًل أل

حفظها لياًل عن اخلروج، وحيث مل حيفظها، صار سبباً ملا أتلفته الدابة، وليو عليه ضمان 
إن أتلفته هناراً وذلك لوجود النص  الدال على ذلك كما يف خرب عن موالنا اإلمام الصادق 

يها ضمان ؟ عليه السالم قال: " البقر والغنم واإلبل تكون يف املرعى فتفسد شيئًا هل عل
إن أفسدت هنارًا فليو عليها ضمان من أجل أن أصحابه حيفظونه، وإن :فقال 

 أفسدت لياًل فإنه عليها ضمان ".
إذا و إذا ف  تح باب   اً ف  أد ى إىل س  رقة مت   اع م  ع علم  ه ب   ذلك، ض  من املت   اع،  (:16)مسثثألة

 فتح باباً ليو كذلك فسرق املتاع صدفة، ضمنه السارق.
ناراً من شأهنا السراية فسرت، ضمن ما أتلفته، خبالف ما إذا مل  إذا أوقد(: 17)مسألة

 يكن من شأهنا السراية فسرت، مل يضمن.
كما تقد م، فإن تعيبت   -إن كانت موجودة  -جيب رد  العني املغصوبة (: 18)مسألة

ضمن األرش، وإن تعذر رد ها ضمن مثلها إن كانت مثلية، وإن كانت قيمية ضمن القيمة 
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ب، واألحوط استحبابًا املصاحلة إذا اختلفت القيمة يوم الغصب إىل أدائها، وإذا يوم الغص
تعذر املثل يف املثلي ضمن قيمة يوم األداء، وقد تقدم مع  املثلي والقيمي يف كتاب 

 التجارة فراجع.
إذا غصب شيئًا مث نقصت قيمته السوقية، مل يضمن الغاصب نقصان (: 19)مسألة

 بسبب نقصان يف العني.القيمة إذا مل يكن 
إذا زادت قيمة املغصوب السوقية مث نقصت، مل يضمن الغاصب (: 20)مسألة

النقيصة، ولو زادت صفة يف العني مث نقصت، فعليه رد  العني وقيمة الزيادة الفائتة، كما لو 
مسنت الدابة يف ملكه فزادت قيمتها مث هزلت مث مسنت فإنه ال يضمن الزيادة احلاصلة 

إال إذا نقصت الزيادة الثانية عن األوىل بأن كانت الزيادة احلاصلة بالسمن األول  بالسمن
درمهني واحلاصلة بالسمن الثاين درمهاً مثاًل فيضمن التفاوت. وإذا جتددت صفة ال قيمة هلا 

 مث زالت، مل يضمنها.
العني ولو إذا زادت العني املغصوبة زيادة حكمية أو عينية، فالزيادة ملالك (: 21)مسألة

استندت إىل فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة ملكًا للغاصب رجع هبا على املالك، 
وعليه أرش النقصان لو نقصت العني املغصوبة، وليو له الرجوع بأرش النقصان إن حدث 

 يف العني.
 لو غصب أرضاً فزرعها، فالزرع للزارع، وعليه ُأجرة األرض ملالكها. (:22)مسألة
إذا امتزج املغصوب بغريه، فإن كان جبنسه وكانا متماثلني، اشرتكا يف (: 23)مسألة

اجملموع بنسبة ماليهما، وإن كان بأجود منه أو دونه، اشرتكا بقدر مالي ة ماليهما، وله أن 
 يطالب الغاصب ببدل ماله.
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 إذا اختلفا يف القيمة، فالقول قول الغاصب مع ميينه وتعذ ر البينة. (:24)مسألة
لو صرف املالك مااًل النتزاع املغصوب، فليو له مطالبة الغاصب به،   (:25ألة)مس

 كما ال جيوز للدائن مطالبة املدين املمتنع من أداء الدين لو صرف مااًل النتزاعه منه.
للمالك انتزاع املغصوب من الغاصب ولو قهراً، أو مبراجعة احلاكم  (:26)مسألة

 اجلائر.
 المقاصة: 

يف مقدار حق ه من مال الغاصب مقاصًة، بال حاجة إىل إذن احلاكم للمالك أن يستو 
الشرعي، أو إىل تعذر اإلستيفاء بواسطته، بال فرق بني كونه من جنو املغصوب أو ال، 

 وال بني كونه وديعة عنده أو ال.
إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من املغصوب، اقتصر يف املقاصة على  (:27)مسألة

وله أن يبيع الكل  ويستويف حقه، ويرد  الباقي من الثمن إىل الغاصب، ما يساوي حقه، 
 بإجازة الفقيه اجلامع للشرائط على األحوط.

ال جتوز املقاصة بعد حلف الغاصب على عدم الغصب عند استحالفه  (:28)مسألة
 من قبل املغصوب منه.

دون فاعل (: لو اجتمع السبب مع املباشر، كان الضمان على املباشر 29)مسألة
السبب، فلو حفر شخٌص بئرًا يف الطريق فدفع غريه فيها إنسانًا أو حيواناً، كان الضمان 

قوى من املباشر، كان الضمان عليه ال على أعلى الدافع دون احلافر، نعم، لو كان السبب 
املباشر، فلو وضع قارورة حتت رجل نائٍم فمد  رجله وكسرها، كان الضمان على الواضع 

 لنائم.دون ا
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(: لو أُكره على إتالف مال غريه كما لو أُكره على إتالف الوديعة اليت 30)مسألة
قوى من أعنده، كان الضمان على من أكرهه وليو عليه ضمان لكون ذي السبب 

املباشر، وأما لو أُكره على مال عنده وحتت سلطته ولكنه مغصوٌب، فأكرهه شخٌص على 
 للمالك الرجوع على أيهما شاء.إتالفه، فالظاهر ضمان كليهما، ف

يرتفع احلكم        كإضطراره إىل أكل امليتة         : لو اضطر إىل الغصب (31)مسألة
 التكليفي ويثبت الضمان.

 
 والحمد اهلل رّب العالمين
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أرضًا ميتًة فهي وهو مما جبلت عليه النفوس مبا أودعه اهلل تعاىل فيها من أن  َمْن أحيا 

 له، كما ورد يف األخبار، فال ينبغي األشكال يف جوازه، بل استحبابه.
واملوات: كل أرض معطلة ال ينتفع هبا، لعدم املاء فيها ابتداًء، أو انقطاعه عنها، أو 
ا رملية أو حجرية أو ملحية، أو لكوهنا أمجة ملتفة القصب أو  استيالئه عليها، أو ألهن 
الشجر، أو لغري ذلك من موانع االنتفاع، وأما األراضي ذات الشجر القابلة لالنتفاع هبا، 

لك هلا، فيملكها َمن سبق باالستيالء عليها. وكذا ما أعرض عنه املالك، فتزول اليت ال ما
 ملكيته بذلك على األقوى، وجيوز لغريه متل كه باحليازة، واملوات قسمان: 

املوات باألصل، وهو ما ُعِلَم بعدم سبق امللك واإلحياء عليه، أو مل يعلم بسبق  األّول:
وها، وجيوز لكل  أحد حال الغيبة متلكه باإلحياء، سواء  ذلك عليه، كالبوادي، واجلبال، وحن

كان يف دار اإلسالم أو الكفر، واالحوط بل األقوى إختصاص اإلحياء باملسلم باملع  
 الواقعي وال يشمل الكافر الذي تومهه بعض األعالم. 

 املوات بالعارض، وهو ما طرأ عليه املوات بعد احلياة، وله أقسام:  الثاني:
د أهلها فصارت مبرور الدهور بال مالك، كاألراضي املندرسة والقرى، والبالد ما با -1

ن انقرض من األقوام املاضني، الذين مل يبق منهم اسم وال 
َ
اخلربة، والقنوات الطامسة، مل

رسم، أو مل يبق منهم إال اإلسم، وهذه من األنفال، وهي كاملوات باألصل، جيوز لكل 
 متلكها بال حاجة إىل إجازة احلاكم الشرعي، وال الشراء منه.أحد من املؤمنني إحياؤها و 
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ما هلا مالك موجود غري معروف بشخصه، فإن أُحرز إعراضه عنها فهي كاملوات  -2
باألصل، جيوز لكل أحد من املؤمنني إحياؤها، ومتلكها، بال حاجة إىل مراجعة احلاكم 

إذا يئو منه رجع إىل احلاكم الشرعي، وإْن مل حيرز ذلك، فاألحوط الفحص عن املالك، ف
 الشرعي، وهو إما يؤجرها أو يبيعها، ويصرف أُجرهتا أو مثنها يف الفقراء.

ما له مالك معروف، فإن أعرض عنها جاز لكل  أحد متلكها باإلحياء، وإن مل  -3
يعرض عنها، فإن ملكها بغري اإلحياء، كاإلرث والشراء، فهي باقية على ملك مالكها وال 

ف فيها إال بإذنه، وإن ملكها باإلحياء مث صارت مواتاً، فإما أن يكون عازماً جيوز التصر  
على إحيائها يف الوقت املناسب، أو انتظاراً لتهيئة آالت إصالحها وأسبابه، أو تركها بتلك 
احلالة لإلنتفاع دشيشها أو قصبها، أو جعلها مرعى ملواشيه، فال جيوز ألحد التصرف فيها 

وإما أن ال يكون عازمًا على إحيائها، وأن ه تركها على حالتها لعدم  بال إذن مالكها،
اإلعتناء بشأهنا حىت بقيت مهجورة مدة معتدًا هبا، وآل أمرها إىل اخلراب، فيجوز لكل 

 أحد متل كها باإلحياء.
األدوات واألخشاب، واألحجار، والطابوق، وغريها من املواد مم ا بقي يف  (:1)مسألة
َن حازها بقصد التمل ك.القرى والبال

 د املندرسة، كأرضها ملك مل
 إذا طرأ املوات على أرض موقوفة بعد أن كانت عامرة، فله صور: (:2)مسألة
أْن ال تعلم كيفية الوقف، من أن ه وقف ذري أو على جهة معينة، كمدرسة أو  -1

يقوم  جامع، ومل يوجد طريق إلثبات أحد اإلحتمالني، تعني  اإلحتياط بإعطائها َمنْ 
بعمارهتا بُأجرة املثل، وصرفها يف اجلهة احملتملة، بعد استئذان الذرية ومتو   تلك اجلهة إن 
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كان، وإال فاجملتهد اجلامع للشرائط، وإذا تعذر االحتياط، كما إذا مل يأذن الذرية، فالظاهر 
 وجوب القرعة لتعيني املوقوف عليه.

وفني، أو على جهة معينة، فيجوز أن يعلم أهنا موقوفة على أشخاص معينني معر  -2
 إحياؤها باستئجارها من أُولئك األشخاص، أو من متو   تلك اجلهة.

أن يعلم أهنا وقف على جهة، ويشك أهنا مسجد أو مدرسة، أو غريمها، أو أهنا  -3
وقف على أشخاص ال يعرفهم، واملشهور يف احلالتني أهنا دكم ما طرأ عليه املوات اجملهول 

نسوب إليهم أهنا من األنفال، وفيه إشكال وخالف، فال يرتك االحتياط املالك، وامل
باستئجارها أو شرائها من اجملتهد اجلامع للشرائط، وهو يصرف ُأجرهتا أو مثنها يف وجوه 

 الرب، أو الفقراء.
أن يعلم أهنا وقف، ويشك أهنا وقف خاص، أو عام، أو أهنا وقف على جهة من  -4

منهم اسم وال رسم، أو على طائفة مل يبق منهم إال االسم  اجلهات، أو أشخاص مل يبقَ 
فقط، ويف هذه احلاالت يصدق عليها أهنا أرض ال رب  هلا، وهي من األنفال، فيجوز 

 إحياؤها ومتلكها لكل أحد، وهي كبقية األراضي املوات.
 شرائط التمّلك باإلحياء: 

إذن احملجر، فلو مل يأذن أن ال تكون األرض مسبوقة بالتحجري من غريه، إال مع  -1
 احملجر مل ميلكها احمليي، بل احملجر أوىل بتمل كها باإلحياء.

فلو حف ر بئ راً يف مف ازة ، األحوط اشرتاط قصد التملك يف اإلحياء، بل هو األقوى  -2
دام مقيم اً،  بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام فيها، مل ميلكه ومل يكن له حقُّ األولوي ة م ا

 فإذا ارحتل زالت تلك األولوية وصارت مباحاً للجميع. 
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 التحجير: 
وه  و ك  ل م  ا ي  دل  عل  ى إرادة إحي  اء األرض، كغ  رز قص  ب أو خش  ب، أو وض  ع أحج  ار 

 على بعض أطرافها.
والظ  اهر أن نف  و التحج  ري بوض  ع األحج  ار أو مج  ع ال  رتاب أو غ  رز اخلش  ب والقص   ب 

 عم األحوط عدم بيعه قبل إحيائه بزرع أو تعمري .ن، يعدُّ إحياءاً مفيداً للملك
  ألن    ه يفي   د امللكي   ة كم   ا ذهبن   ا إلي   ه، فه   واألق   وى ج   واز بي   ع ح   ق التحج   ري  (:3)مسثثثألة

، وأم ا بناء على أن ه يفيد حق األولوية فال يصح  بيع ه، واالنتقال كسائر احلقوق القابلة للنقل
 ألن ه حق قابل للنقل واالنتقال. نعم يصح  الصلح عنه ويورث ويقع مثناً يف البيع

األولوي ة أو امللكي ة الثابت ة ب التحجري، إّن ا ه ي مبق دار م ا دل  علي ه التحج ري،  (:4)مسألة
ف  إذا أراد إحي  اء أرض ل  زم أن يض  ع عالم  ات عل  ى كاف  ة أطرافه  ا، لي  دل  عل  ى أن  م  ا أحاط  ت 

القن وات الب ائرة ذات اآلب ار به مقصود باإلحياء، فال جيوز لغريه إحياؤه، نع م، يف مث ل إحي اء 
املتعددة إذا شرع دفر أحدها فهو حتجري، جلميع اآلبار، لكش ف ذل ك عرف اً ع ن أن ه بص دد 

 إحياء القناة مبا هلا من اآلبار.
إذا حف   ر بئ   راً يف أرض م   وات باألص   الة لتأس   يو قن   اة، اعت   رب ه   ذا حتج   رياً  (:5)مسثثثألة

ن  اة. نع  م، جي  وز إحي  اء األراض  ي ال  يت ليس  ت لألراض  ي امل  وات ال  يت ميك  ن أن تس  قى بتل  ك الق
 من حرمي القناة، أو مم ا يعلم بعدم وصول ماء القناة إليها بعد جريانه.

إذا حجر أرضاً نيابة عن غريه بال علمه، مث أجاز النيابة، فهل يقع التحجري  (:6)مسألة
 حياء.للمنوب عنه أو ال؟ فيه خالف وإشكال، فال يرتك االحتياط باسرتضائه يف اإل
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ل يو للمحج ر إمه ال م ا حج ر، فعلي ه القي ام بعمارت ه عقي ب التحج ري، ف إن  (:7)مسثألة
ن أراد إحياءها مراجعة احلاكم الش رعي، ف إن ك ان للمحج ر 

َ
طالت مدة اإلمهال، فاألحوط مل

يف التأخري أمهله احلاكم مدة يرتفع معه ا ع ذره، ف إذا  -غري العجز املا  عن اإلحياء  -عذر
لغ ريه إحي اء م ا حج ره، وإن مل يك ن مع ذوراً ألزم ه احل اكم بأح د  انتهت املدة ومل يعم ر، ج از

أم رين، اإلحي اء، أو رف  ع الي د عم  ا حج  ره، ول و مل يك ن ح  اكم ش رعي يرج ع إلي  ه س قط ح  ق 
التحج   ري إذا أمه   ل احملج   ر األرض م   دة، دي   ث عُ   د  ذل   ك تعط   يالَ ل   ألرض عرف   اَ، ويف رواي   ة 

 يونو: مراعاة حق التحجري ثالث سنني.
يبطل حق التحجري إذا انعدمت آثاره، سواء استند ذلك إىل إمهال احملجر،  (:8)مسألة

 أو ال، كما إذا زالت بعاصف أو زلزلة أو حنومها.
ال ميلك احملجر ما حجره إال بعد صدق أحد العناوين العامرة على األرض،  (:9)مسألة

رية أو القناة والنهر، والشروع يف كبناء اجلدار حلماية األرض والدار واملزرعة والبستان واحلظ
ذلك كاٍف يف الشروع يف التمل ك، بشرط االستمرار حىت يكتمل، وهو خيتلف باختالف 

 وإذا شك يف حتقق أحد العناوين العامرة حكم بعدمه. ،العناوين
 الحريم: 

ع وهو األرض امل وات القريب ة مم  ا أحي اه أو حج ره، مم  ا يتوق ف علي ه مص احله، ومت ام االنتف ا 
به، وهو خيتل ف ب اختالف األرض والع ادات وال بالد، فم ا حتتاج ه ال دار أو البس تان، غ ري م ا 
حتتاج   ه القن   اة وهك   ذا، واألق   وى ك   ون احل   رمي ملك   اً للمحي   ي باإلحي   اء، أو احملج   ر ب   التحجري  
كما متلك عرصة الدار ببناء الدار حوهلا، ف ال جي وز لغ ريه مزامحت ه في ه بإحيائ ه أو حتج ريه، أو 

 ولتوضيح حدود احلرمي نذكر ما يلي: ،مهاغري 
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حرمي القرية ما حيتاج إليه أهلها من األرض ملصاحلهم، ديث لو زامحهم يف ذلك  -1
غريهم لوقعوا يف ضيق وحرج، كالطرق املؤدية إليها، ومسيل مائها، وجممع كناستها وتراهبا، 

هتم، ومرعى مواشيهم، ومطرح زبائلها ومسادها، ومشروع مائها، وحمل جتمع سكاهنا، ومقرب 
 وحمل احتطاهبم، وهو خيتلف باختالف سعة القرية وعدد سكاهنا ومواشيهم.

أربعون -وهو الذي يستقى منها لشرب اإلبل  -حرمي بئر املعطن إىل بئر املعطن  -2
 ذراعاً من كل جانب.

ستون  -وهي اليت يستقى منها للزرع وغريه  -حرمي بئر الناضح إىل بئر الناضح  -3
 ذرعاً.
حرمي منبع ماء العني، مخسمائة ذراع يف األرض الصلبة، وألف ذراع يف الرخوة،   -4

كما ورد يف األخبار، وإذا لزم الضرر يف الزائد على التحديد املذكور مل جيز أيضًا دفعاً 
 للضرر، حىت لو كانت البئر احملفورة ثانياً يف ملك ال يف موات.

ال إحياء املوات حوهلا، لزرع أو بناء، فال  هذا بالنسبة إىل إحداث قناة أو بئر أُخرى،
مانع من إحياء أطراف العيون والقنوات واآلبار، وإن مل تبعد مخسمائة ذراع، نعم البد أن 
يكون يف غري املقدار الذي يتوقف عليه اإلنتفاع هبا، حيث يعد هذا حرميًا هلا يف نفسها، 

 غري حرميها بالنسبة إىل غريها من منابع املياه.
الفاصلة املتقدمة بني منابع املياه دون جماريه، فال مانع من حفر جمرى  (:10سألة)م

للماء يف أقل من الفاصلة املذكورة، إذا مل يضر باملنبع األول، كما إذا جذب مياهه وإال 
 أُعترب التباعد مبقدار يندفع به الضرر.
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عن د احلاج ة إىل       ه حرمي الشرب، أي النهر والقناة وحنومها، مقدار مطرح ترابه وطين -5
 .للمرور عليه وإلصالحه على قدر ما حيتاج إليه واجملاز على حافتيه      تنقيته وإصالحه 

حرمي حائط البستان وحنوه، مقدار مطرح ترابه وآالت ومواد بنائه، إذا احتاج إىل  -6
 ترميم.
الدخول حرمي الدار مطرح تراهبا وكناستها ورمادها وثلوجها ومصب مائها ومسلك  -7

 إليها واخلروج منها، وحنو ذلك مم ا يتوقف عليه االنتفاع هبا.
حرمي املزرعة، جممع مسادها وحظائرها وحمل بيادرها، ومسالك الدخول إليها،  -8

 واخلروج منها، وحنو ذلك مم ا يتوقف عليه االنتفاع هبا.
على إذا سكن قوم مكاناً، فنسبت إليهم األراضي حوله، فهي باقية  (:11)مسألة

إباحتها األصلية، وليو هلم منع غريهم من اإلنتفاع هبا، أو مطالبته بُأجرة إزاء ذلك، بل لو 
قس موا تلك األراضي فقسمتهم باطلة، جيوز لكل من املتقامسني التصرف فيما خص ه لنفسه 
ولآلخرين، كما جيوز لغريهم ذلك إال إذا حجروا تلك األراضي، أو كانت حرميًا ألمالكهم 

تياجهم إليها لرعي مواشيهم أو حفظها أو ادخار علفها، أو غري ذلك من أحناء الح
 االحتياج للحرمي.

 أحكام الجوار: 
جتب مراعاة اجلار، فقد ورد يف األخبار أن اجلار كالنفو، وأن حرمته كحرمة أم ه، وإن 

لى اهلل َمن آذى جاره حر م اهلل عليه ريح اجلنة ومأواه جهنم وبئو املصري، وعن النيب ص
وإن َمن   عليه وآله أن حسن اجلوار يعمر الديار، وينسئ يف األعمار، ويزيد يف األرزاق،

 اهلل عثرته يوم القيامة. كف  أذاه عن جاره أقال



159 
 

ال إشكال يف أن الناس مسل طون على أمواهلم، فللمالك التصرف يف  (:12)مسألة
من أيضاً، كما لو دق  يف ملكه دقاً ملكه مبا شاء إال أن يستلزم ضررًا لغريه، فيحرم ويض

عنيفًا تضعضع منه حائط جاره، أو ب  حوضًا يف داره تتسرب رطوبته إىل ملك جاره، أو 
حفر كنيفًا أو بالوعة قرب بئر جاره فأفسدها، أو حفر بئراً فنقص ماء بئر جاره، والضابط 

مثله بني اجلريان، ومل  أنه حيرم ويضمن كل ضرر لزم من تصرفه، إذا كان الضرر غري متعارف
 .يكن يف تركه ضرر على نفسه، وإال قدم أقوى الضررين

ال جيوز ثقب اجلدار املوجب لإلشراف على دار اجلار، وإن مل يط لع  (:13)مسألة
 عليها، ألن جعل الدار معرضاً للتطلع عليها ضرر ال حيتمل عادة.

للمالك أن يعل ي بناء داره، وإن منع عن جاره اهلواء أو الشمو أو  (:14)مسألة
 القمر إذا مل يكن بقصد اإليذاء.

إذا تدل ت أغصان شجر اجلار على داره، فله عطفها إىل دار مالكها،  (:15)مسألة
 جيرب على قطعها.، فإن تعذر استأذن مالكها يف قطعها، فإن امتنع

ج  دار، ق  دم ق  ول ذي الي  د منهم  ا، ويكف  ي يف الي  د  ىعل  إذا تن  ازع ج  اران (: 16)مسثثألة
 اتصال بناء أحدمها به دون اآلخر، فلو حلفا أو نكال، فهو هلما معاً.

إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل، قد م قول مالك السفل يف (: 17)مسألة
فلمالك جدران البيت، ومالك العلو يف السقف وجدران الغرفة والُسل م، وأما املخزن حتتها، 

 السفل لو اختلفا فيه.
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إذا اختلف مالك السفل، مع اجلار يف الغرفة اليت يفتح باهبا إىل اجلار،  (:18)مسألة
قدم قول مالك السفل، وإذا اختلف راكب الدابة، وقابض جلامها، قدم قول الراكب، 

 واألحوط ضم اليمني يف الفرعني، هذا إذا مل تكن بينة ألحدمها، وإال قدم صاحبها.
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهي ما ال إختصاص ألحد هبا، بل ينتفع هبا عامة الناس، وليست ملكًا هلم، كالطرق 

 واملساجد واملياه واملعادن وسنتعرض هلا ضمن العناوين التالية:
 الشوارع العامة: 

 :أُموروهي الطرق النافذة، وإّنا يكون الشارع عاماً بأحد 
كثرة االستطراق والرتدد ومرور القوافل والسيارات، يف األراضي املوات، كالطرق   األول:
 بني املدن.
تسبيل املالك أرضه طريقًا عاماً، تسبياًل دائميًا لسلوك الناس وقد سلكه  الثاني:
 بعضهم.

لدور إحياء مجاعة أرضًا مواتًا بلدة أو قصبة، وتركهم طريقًا نافذًا بني ا الثال :
 واملساكن.
الناس شرع سواء يف االنتفاع بالطرق العامة باملرور منها وغريه، إن مل يضر  (:1)مسألة

باملارة، كاجللوس والنوم والصالة والبيع والشراء وحنوها، فال جيوز التصرف فيها باإلحياء 
سواء أضر  وغريه، كأن جتعل مزرعة، أو دكة، أو يب  فيها حائط، أو حتفر فيها بئر أو هنر، 

 باملارة، أو ال.
إذا كان الشارع العام حماطاً باملوات من أحد طرفيه، أو من كليهما، مل جيز  (:2)مسألة

ألحد إحياء ذلك املوات، مبقدار ينقص الشارع عن مخسة أذرع، وإال وجب هدمه، 
 . واألفضل أن يكون سبعة
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على املال ك تعريضه، وإن إذا كان الشارع العام حماطًا باألمالك، مل جيب  (:3)مسألة
 ضاق باملارة، وكان دون مخسة أذرع.

 إذا كان عرض الشارع العام أزيد من مخسة أذرع، جاز متلك (:4)مسألة
 الزائد باألحياء، إال يف موردين:

 كثرة املارة، واحتياجهم إىل سعة الطريق.  األول:
 .    أي جعله طريقاً للمارة      إذا كان الطريق ملكاً ألحد مث سب له  الثاني:
تقدم جواز اجللوس على الطرق العامة، فإذا جلو فال جي وز ألح د مزامحت ه،  (:5)مسألة

أو منعه من ذلك، وإذا قام عنه ك ان جلوس ه حلرف ة وحنوه ا وق د اس توىف غرض ه، فق ام ب ال ني ة 
اس  تيفاء  الع  ود فق  د س  قط حق  ه، ف  إذا جل  و في  ه غ  ريه فل  يو ل  ه منع  ه، وإن ك  ان قيام  ه قب  ل

أن ال يزامح ه غ ريه في ه، وإن مل  قوىغرضه ناوياً العود إليه وبقي له رحل في ه، أو بس اط، ف األ
ال يُ  رتك يف إش  كال، واالحتي  اط  مبج  رد ني  ة الع  ود يب  ق في  ه رحل  ه أو بس  اطه، فف  ي بق  اء حق  ه

 ، ولو كان جلوسه لالسرتاحة، فقام عنه بطل حقه وجاز لغريه اجللوس فيه.بقاء حقه
لوية هل وضع الرحل يف الطريق مقدمة للجلوس كاجللوس، يف إفادة حق األو (:6لة)مسأ
؟ فيه خالف، واألقوى ذلك، خصوصًا إذا كان مثل السجادة وحنوها، ال مثل الرتبة أو ال

. هذا إذا مل يفصل بني وضع الرحل وجميء صاحبه زمان وإْن كان أحوطاً أو السبحة 
، وإال سقط احلق  أيضاً، فيجوز لغريه رفعه وإشغال طويل، ديث يلزم منه تعطيل املكان

 املكان، وإن ضمن ما رفعه إىل أن يسلمه إىل صاحبه.
جيوز التصرف يف الشارع العام، مبا يرجع إىل مصلحته، كحفر بالوعة (: 7)مسألة

 لتصريف مياه األمطار، أو بناء مظلة للعابرين من أشعة الشمو وحنو ذلك.
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حفر خمبأ أو نفق حتت الطرق العامة، إذا أُتقن سقفه  الظاهر جواز(: 8)مسألة
وأساسه، على حنو يؤمن معه اخلسف واالهندام، بل الظاهر جواز جعل سقفه ديث ال مينع 

 اهلواء، والشمو حتته، مع االحتفاظ بفائدة املرور عليه.
أو  جيوز التصرف يف فضاء الطرق العامة إذا مل يضر باملارة، كإخراج جناح (:9)مسألة

 فتح باب أو نصب ميزاب، وحنو ذلك.
إذا أحدث جناحًا إىل الشارع العام مث هدمه أو اهندم، فالظاهر جواز (: 10)مسألة

إشغال ذلك الفضاء من قبل شخص آخر، ساء قصد األول جتديده أو ال، إال إذا كانت 
 قرينة على أنه هدمه مقدمة لتجديده.

م، بأن انقطعت املارة عنه لعدم احلاجة إليه إذا تبدل عنوان الشارع العا(: 11)مسألة
 أو لوجود املانع، جاز متلكه باإلحياء.

 الطرق غير النافذة: 
وهي الطرق اليت ال تنفذ إىل غريها ألهنا حماطة بالدور من جوانبها الثالثة، وقد يعرب  

أبواهبا إليها، عنها بالسكة املرفوعة أو الدريبة أو الزقاق، وهي ملك ألرباب الدور اليت تفتح 
 ال كل َمن كان حائط داره إليها، من غري أن يكون له باب يفتح إليها.

الطرق غري النافذة ملك مشرتك بني أرباهبا كما تقدم، فيجوز هلم سدها (: 12)مسألة
أو تقسيمها، وإدراج حصصهم منها يف دورهم عند عدم احلاجة إليها، وال جيوز ألحد 

 منهم، أو من غريهم التصرف فيها، أو يف فضائها إال بإذن اجلميع، ككل مال مشرتك. 
ق غري النافذ أن يسد بابه الذي يفتح جيوز لكل واحد من أصحاب الطري(: 13)مسألة

نعم ال مانع  ،إليه ويفتح غريه، وال جيوز فتح باب آخر لإلستطراق مضافًا إىل الباب األول
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من فتح شباك وحنوه وهل جيوز فتح باب ال لالستطراق بل جملرد اهلواء، أو النور فيه 
 خالف، واالحتياط تركه.

التصرف فيها        وهي الطريق اليت ليو هلا منفذ         ريبةباب الدجيوز ألر  (:14)مسألة
واستطراقهم واستطراق عياهلم ودواهبم ، لوضع األمحال للدخول إليها واخلروج منها

وضيوفهم، وجلوسهم فيها بال حاجة إىل استئذان سائر الشركاء حىت إذا كان فيهم قاصر، 
 وال رعاية املساواة معهم.

 المساجد والمشاهد: 
 رع سواء يف التعب د والصالة يف مساجدهم.املسلمون ش
ُم الصالة يف املسجد على غريها من األعمال فيه كقراءة القرآن  (:15)مسألة تُ َقد 

والتدريو واإلفتاء والوعظ سواء كانت الصالة مجاعة أو فرادى، ألن املسجد معد للصالة 
وليو ألحٍد وهي الغرض األصلي منه، فمن سبق إىل مكان من املسجد كان أحق به 

     بأي  غرٍض كان      إزعاجه، سواٌء توافق مع املسبوق يف الغرض او ختالفا فيه فليو ألحٍد 
والبد  من تقدمي الصالة مجاعة أو فرادى على غريها من ، مزامحة من سبق إىل مكان منه

األغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريو وأراد أحٌد أن 
يصلي يف ذلك املكان مجاعة أو فرادى جيب عليه ختلية املكان له، نعم ينبغي تقييد ذلك 

جملرد اإلقرتاح بل كان إم ا إلحنصار حمل  ذا مل يكن اختيار مريد الصالة يف ذلك املكانإمبا 
الصالة فيه أو لغرض راجٍح ديينٍّ كاإللتحاق بصفوف اجلماعة وحنوه، هذا ولكن  أصل 
املسألة ال ختلو من إشكاٍل فيما إذا كان جلوس السابق لغرض العبادة كالدعاء والقراءة ال 
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لمسبوق بعدم املزامحة وللسابق جملرد النزهة واإلسرتاحة، فال ينبغي فيه ترك اإلحتياط ل
 بتخلية املكان له.

الظاهر مساواة الصالة فرادى ومجاعة يف املسجد، فليو ملريد اجلماعة  (:17)مسألة
واألوىل ختلية املنفرد املكان للصالة مجاعة مع وجود مكان آخر ، إزعاج املنفرد، وال العكو

 له، لئال  يكون من اعاً للخري عن أخيه.
لو قام اجلالو السابق وفارق املكان رافعاً يده عنه معرضاً عنه بطل حقه (: 18)مسألة

وإْن بقي رحله، فلو عاد إليه وقد أخذه غريُه كان الثاين هو األوىل باملكان، وليو لألول 
إزعاجه، وإْن كان ناويًا للعود، فإْن كان رحله باقياً، بقي حقه بال إشكال، وإال  ففيه 

مراعاة حقه، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو  إشكال، واألحوط وجوباً 
 إزالة جناسة أو قضاء حاجة وحنوها.

كاملساجد فيما         على أصحاهبا آالف التحية والسالم        املشاهد املشرفة  (:19)مسألة
ر تقدم، بل هي أعظم حرمًة من املساجد، فاملسلمون فيها شرع سواء العاكف فيها واجملاو 

واملسافر إليها، والظاهر تقدم الزيارة على غريها من العبادات فيها، فال جيوز مزامحة الزائر 
 بالصالة فيها، ألهنا أُسست ألجلها.

 المدارس والُرُبط: 
املبنية للفقراء، تابعة لكيفية        وهي منازل الفقراء        املدارس املبنية للطالب، والربط 

 وقف الواقف.
إذا خص الواقف املدرسة بصنف خاص كاهلامشيني، أو بطائفة خاصة   :(20)مسألة

كالعرب، أو بطالب خاصني كطالب الفقه، أو علم الكالم اختصت هبم، وهي  
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كاملساجد فمن سبق منهم إىل غرفة فيها فهو أحق هبا، ما مل يرفع يده عنها باإلعراض، 
ينة فانتهت، أو صفة خاصة  سواء طالت املدة أو قصرت، إال إذا اشرتط الواقف مدة مع

 كالتدريو فزالت هلرم أو مرض، فيجب ختليتها بعدمها.
ال يبطل حق السكن لساكن املدرسة باخلروج منها لقضاء حوائجه  (:21)مسألة

اليومية كشراء ما حيتاجه من مأكل وملبو وغريمها، بل له أن يسافر أسفارًا متعارفة كسفر 
احلج والزيارة، وصلة األرحام، وإن طالت شهراً أو شهرين أو ثالثة، إذا كان ناويًا العود أو 

شرط الواقف أو طالت املدة ديث ال يصدق عليه أنه من بقي رحله ومتاعه، ما مل تناف 
 ساكين املدرسة.
إذا اشرتط الواقف على الطالب املبيت يف املدرسة ليا  التحصيل أو  (:22)مسألة

 مطلقاً، فليو للطالب املبيت خارجها، وإال بطل حقه.
شخص لسكان الغرفِة أن مينع غريه عن السكن فيها، إذا كانت معدة ل (:23)مسألة

واحد، أو شرط الواقف ذلك، وأما إذا أُعدت ألكثر من واحد فليو له منع غريه من 
 السكن معه.
 الربط كاملدارس فيما تقدم من األحكام. (:24)مسألة

 المياه: 
من املشرتكات مياه البحار واألهنار الكبرية، كدجلة والفرات والنيل، وكذا الصغرية اليت 

يون أو السيول، أو ذوبان الثلوج والعيون املتفجرة يف اجلبال، مل جيرها أحد، بل جتري من الع
أو يف األراضي املوات، ومياه األمطار اجملتمعة يف األراضي املنخفضة فإن  الناس يف مجيع 

فكل ما جرى، أو اجتمع بنفسه، وال يد ألحد عليه فهو من املباحات ، ذلك شرٌع سواء
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وض أو خمزن وحنوها، ملكه املؤمن، وهل ميلكه األصلية َمن حاز منه شيئًا بآنية أو ح
الكافر ؟ األقوى عدم متلكه باإلحياء يف بالد اإلسالم إال  إذا أذن له اإلمام بقيه اهلل 

 األعظم )صل ى اهلل عليه وأرواحنا له الفداء (. 
إذا حفر بئرًا أو قناة، أو استخرج عينًا يف ملكه أو يف املوات، قاصداً  (:25)مسألة

 مائها ملكه، فال جيوز لغريه التصرف فيه إال بإذنه. متلك
إذا أدخل املاء املباح من شط يف هنر شقه يف أرضه أو يف املوات، بقصد (: 26)مسألة

إحيائه هنراً، ملك ذلك املاء، كما ملك النهر الذي شقه يف املوات، وإذا كان النهر جلماعة 
جيوز لكل واحد من الشركاء التصرف  اشرتكوا يف ملك مائه بقدر حصصهم من النهر، فال

 فيه بال إذن الباقني.
إذا أباح كل من الشركاء يف النهر التصرف يف مائه لسائر الشركاء فهو، (: 27)مسألة

وإذا تعاسروا فإن تراضوا بالتناوب بالساعات أو األيام، فال كالم أيضاً، وإال قس م ماؤه 
ة، وحنوها، ذات ثقوب متساوية، ويكون بينهم، بأن توضع يف فم النهر خشبة، أو حديد

لكل منهم من الثقوب مبقدار حصته، وهذه قسمة الزمة وهي قسمة إجبار، إذا طلبها 
أحدهم ُأجرب املمتنع، وليو ألحدهم الرجوع فيها بعد حتققها، خبالف قسمة التناوب 

 بالساعات أو األيام.
ها وحنوه على مجيع الشركاء تنقية األهنار املشرتكة وإصالحها، وسد خرق(: 28)مسألة

بنسبة حصصهم إن أقدم اجلميع على ذلك باختيارهم، أو أجربهم حاكم عادل أو جائر 
على ذلك، وإن أقدم بعضهم، فليو له إجبار املمتنع، وال مطالبته دصته من املؤنة، إال أن 

 يكون إقدامهم بالتماس منه، وتعهد ببذل حصته.
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بساتني وحنوها، على السقي من ماء واحد مباح، إذا اجتمعت مزارع و  (:29)مسألة
فليو ألحد املالك صرف ذلك املاء كله إىل ملكه ليمنع اآلخرين منه، أو ينقصه عن 
احتياجهم، فإن كفى املاء لسقي اجلميع فهو، وإال فإن وقع التشاح بينهم قدم األسبق 

املاء وفوهته فاألقرب، وكذا إحياًء منهم فاألسبق إن ُعِلَم، وإال قدم األقرب منهم إىل أصل 
األهنار اململوكة املنشعبة من الشط إذا وقع التشاح بني أرباهبا، ومل يف الشط يف زمان واحد 

 جلميع األهنار.
ورد يف عدة من األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أن املاء حيبو  (:30)مسألة

للزرع إىل الشراك، مث يرسل املاء لألعلى على الذي هو أسفل منه، فللنخل إىل الكعب، و 
إىل َمن هو دونه وهو كذلك، مث يرسل إىل َمن هو دونه، ويف بعضها عنه صلى اهلل عليه 
وآله يف شرب النخل بالسيل، أن األعلى يشرب قبل األسفل، ويرتك املاء إىل الكعبني، مث 

 يسرح املاء إىل األسفل.
إذا نصب رحى على هنر بإذن مالكه، أو غرس أشجارًا على شاطئه   (:32)مسألة

 كذلك، فليو ملالك النهر حتويله إال بإذن صاحب الرحى أو الشجر.
 الكأل: 

وهو تابع لألرض النابت فيها، فإذا كانت مملوكة مل جيز التصرف فيه إال بإذن املالك، 
 أنواع النباتات الطبيعية. بني بال فرقوإال فالناس فيه شرع سواء، َمن حاز منه شيئاً ملكه، 

ال جيوز ألحد أن حيمي املرعى ومينع عن رعي املواشي فيه، إال أن يكون (: 33)مسألة
 ملكاً له.
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 النار: 
واملراد هبا الرباكني وما شاهبها من النريان الطبيعية أو مطلق النار، إذا أُستفيد منها ديث 

 هبا. ال يعد تصرفاً يف ملك الغري كالتدفئة
 المعادن: 

 وهي قسمان: 
املع    ادن الظ    اهرة، وه    ي املوج    ودة عل    ى س    طح األرض، ف    ال حيت    اج اس    تخراجها  األول:

والوصول إليها إىل مؤنة عمل، كامللح واملومياء وحنومها، وهي متل ك باحلي ازة، فم ن ح از منه ا 
ش  يئاً قل  يالً أو كث  رياً أو زائ  داً عل  ى مق  دار حاجت  ه أو املق  دار املتع  ارف، أخ  ذه، ويظ  ل الب  اقي 

 خيتص مبَن سبق يف األخذ منه. نعم، ال جتوز احلي ازة منه ا مبق دار يوج ب على اإلشرتاك، وال
 احلرج والضيق على الناس. 

املع  ادن الباطن  ة، وه  ي ال  يت يتوق  ف اس  تخراجها عل  ى عم  ل، كال  ذهب والفض  ة،  الثثثاني:
وال  نفط يف ب  اطن األرض، وه  ي م  ن املش  رتكات أيض  اً، ومتل  ك باإلحي  اء بع  د الوص  ول إليه  ا، 

احلف  ر قب  ل الوص  ول فه  و دك  م التحج  ري، وق  د تق  دمت أحكام  ه يف كت  اب إحي  اء  وأم  ا أثن  اء
 املوات.

إذا أحيا أرضًا فظهر فيها معدن معدود من توابع األرض، ملكه تبعاً  (:34)مسألة
لألرض، سواء علم به حني اإلحياء أو ال، وأما إذا مل يعد من توابع األرض الحتياجه إىل 

حم احلجري وآبار النفط، ففي تبعيتها مللكية األرض حفر عميق للوصول إليه كالف
 إشكال، بل منع.
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إذا استأجر أحدًا للحفر يف معدن على نسبة من احلاصل بطلت  (:35)مسألة
 اإلجارة، جلهالة العوض. نعم، يصح ذلك جعالة.

إذا شرع يف إحياء معدن مث أمهله وعطله، فإن كان معذوراً يف ذلك أمهله  (:36)مسألة
ه بني إمتام العمل، أو رفع اليد  احلاكم الشرعي إىل زوال عذره، وإن مل يكن معذورًا خري 
 عنه.
 
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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 الفصل األول

 الدين

وه  و م  اٌل كل   ي يثب  ت يف ذم  ة ش  خص آلخ  ر بس  بٍب م  ن األس  باب، ويق  ال مل  ن اش  تغلت 
وس ببه، إم ا االق رتاض، أو جعل ه ، ولآلخر " ال دائن" و" الغ رمي"ذمته " املديون " و" املدين " 

يف الَسَلم، أو مثناً يف النس يئة، أو أُج رة يف اإلج ارة، أو ص داقاً يف النك اح، أو عوض اً يف  مبيعاً 
اخلل  ع وغ   ري ذل   ك م   ن األم   ور اإلختياري   ة، أو غ  ري اإلختياري   ة كنفق   ة الزوج   ة الدائم   ة، وم   وارد 

مش رتكة وأحك ام خمتص ة ب القرض، وه و أع م م ن الق رض، ألن ال دين الضمانات، وله أحكام 
يش مل األع واض يف املع امالت إذا كان  ت يف الذم  ة كم ا يش  مل الكف ارات وإب دال اجلناي  ات، 

 خبالف القرض؛ ألنه متليك مال آلخر بالضمان، كما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
 أقسام الدين: 

وجيب على املدين أداؤه مع القدرة واليسار عند ، احلال، وجيوز للدائن املطالبة به األول:
 مطالبة الدائن.
املؤجل، وال جيوز للدائن مطالبته، كما ال جيب على املدين أداؤه إال  بعد حلول  الثاني:
 األجل.

ليو للدائن االمتناع من قبض الدين احلال من املدين، سواء كان حااًل  (:1)مسألة
ابتداء، أو مؤجاًل وقد حل  األجل، وأما الدين املؤجل قبل حلول أجله فاألقوى عدم 
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اخلارج أن التأجيل جملرد  إذا علم من ائن إذا تربع املدين بأدائه، إال  وجوب القبول على الد
 للدائن. اإلرفاق باملدين، وليو حقاً 

إذا أد ى امل  ديون دين  ه احل  ال، جي  ب عل  ى ال  دائن قبض  ه لكون  ه حق   اً ل  ه، ف  إذا  (:2)مسثثألة
امتنع من قبضه، أجربه احلاكم الشرعي إذا التمو منه املديون، ومع تعذ ر اإلجب ار يكف ي يف 

 فل و تل ف بع د ذل ك مل، براءة ذمة املدين، متك ني ال دائن م ن ال دين وجعل ه حت ت تص رفه عرف اً 
 يضمنه، وكان من مال الدائن.

جيوز التربع بأداء دين الغري حيًا كان أم ميتاً، وبه تربأ ذمته، وإن كان بغري  (:3)مسألة
 إذنه، وجيب على الدائن القبول كما يف أدائه عن نفسه.

ن قب  ل حل  ول األج  ل ويس  تخرج ال  دين م  ن و حي  ل  ال  دين املؤج  ل مب  وت امل  دي (:4)مسثثألة
، فل  و ك  ان علي  ه دي  ون حال  ة ج  ره، بس  بب اإلف  السن حو ح  ق مب  وت امل  ديأص  ل الرتك  ة، وال يل

 وأخرى مؤجلة، يقسم ماله بني أرباب الديون احلالة وال يلحق هبم أرباب املؤجلة.
أما لو مات الدائن قبل حلول األجل، فيبقى الدين على حاله وتنتظر ورثته انقضاء 

 األجل وليو هلم املطالبة قبله.
زوجة املطالبة بصداقها املؤجل إىل مدة معينة بعد موت الزوج ولو مل جيوز لل (:5)مسألة

حيل األجل، وأما لو طل قها فال تستحق املطالبة بصداقها، بل يبقى مؤج اًل، إال  إذا صرح 
بكون التأجيل مقيدًا بالزوجية، أو كان ظاهرًا يف ذلك ولو لالنصراف عرفاً، ولو ماتت 

 به قبل حلول أجله. الزوجة فليو لورثتها املطالبة
ولو    إن قدر عليه    جيب على املدين أداء دينه فورًا عند مطالبة الدائن به  (:6)مسألة

باالستقراض أو بيع ما ميلكه من عقار ومتاع إذا مل يكن يف ذلك حرج وعسر عليه، ألن 
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أمكن بال إذا    مماطلة الدائن مع القدرة من الكبائر، بل جيب عليه التكسب الالئق بشأنه 
 ليؤدي مبا يرده ديَنه.   ضرر وال حرج عليه 

يستث  مما جيب على املدين بيعه ما حيتاج إليه من دار يسكنها، وثياب  (:7)مسألة
حيتاج إليها ولو للتجمل، ودابة ركوبه، وخادمه، وأثاث بيته من فراش وغطاء وظروف وأواٍن 

ك مقدار حاجته حسب حاله وشرفه؛ ألكله وشربه وطبخه ولو لضيوفه مراعيًا يف كل ذل
ديث لو كلف ببيعها لوقع يف عسر وشدة، وال فرق يف استثناء األشياء املذكورة بني الواحد 

 واملتعدد إن احتاج إليه.
املراد من استثناء ما تقدم يف املسألة السابقة عدم إجباره على البيع ألجل  (:8)مسألة

 ى به دينه، جاز للدائن أخذه.أداء دينه، وأم ا إذا رضي هو بذلك، وقض
إذا كانت عنده دار موقوفة عليه كافية لسكناه لكنه ال يسكنها، ودار  (:9)مسألة

 مملوكة، فعليه أن يبيعها ألداء دينه ويسكن املوقوفة، إذا مل يكن فيه إحراج ومنقصة عليه.
عها باألقل لو مل تُ َبْع أمواله إال  بأقل من قيمتها السوقية وجب أن يبي (:10)مسألة

تضييعًا وإتالفاً  ألجل أداء دينه، إال  أن تكون اخلسارة مبقدار ال تتحمل عادة، أو ُعد  البيع
 للمال.

جيب على املدين عند حلول الدين ومطالبة الدائن أن يسعى يف أدائه،  (:11)مسألة
بل جيب عليه نية األداء من حني اإلستدانة، وإال  فهو مبنزلة الغيلة والغصب وأكل املال 

 بالباطل.
 ال جتوز مطالبة املدين املعسر، بل جيب الصرب والنظرُة إىل ميسرة. (:12)مسألة
،كما جيوز تأجيل مع الرتاضين املؤجل بإسقاط بعضه جيوز تعجيل الدي (:13)مسألة

بشرط عدم الزيادة وال جيوز تأجيل احلال وال زيادة  الدين احلال أو إضافة أجل املؤجل،
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وإْن كان  ضمن عقد الزم بال اشرتاط الزيادة أجل املؤجل بزيادة وال يلزم ذلك اشرتاطه
 .أحوطاً 

لى أشخاص متعددين، كما إذا باعا إذا كان دين مشرتك بني اثنني ع (:14)مسألة
   بعد التعديل والتسوية    مااًل مشرتكاً بينهما من أشخاص متعددين، مث قس ما الدين بينهما 

جاعلني ما يف ذمة بعضهم ألحدمها وما يف ذمة الباقي آلخر، مل يصح تقسيمهما، بل 
ما استوفياه من الدين يبقى الدين الذي على ذمم املدينني على اإلشرتاك السابق بينهما؛ ف

 هذا إذا كان الدين على ذمم متعددة.، هلما، وما خسراه وتلف فمن كليهما
وأم ا إذا كانت الذمة واحدة، فال مانع من استيفاء أحدمها حصته من تلك الذمة 
الواحدة حىت يتعني الباقي يف حصة اآلخر، وهذا ليو من التقسيم الباطل يف الدين، بل 

 أخذ أحدمها حصته من املدين.احنصار قهري بعد 
ال جي  وز بي  ع ال  دين بال  دين إذا ك  ان العوض  ان دين  اً قب  ل البي  ع كم  ا إذا ك  ان  (:15)مسثثألة

ألحدمها طعام على شخص، وكان لآلخر طعام آخر عل ى ذل ك الش خص أيض اً، فب اع مال ه 
على ذلك الشخص مبا لآلخر عل ى ذل ك الش خص. أو ك ان ألح دمها طع ام عل ى ش خص، 

ع   ام عل   ى ش   خص آخ   ر فبي   ع أح   د الطع   امني ب   اآلخر، ويص   ح بي   ع ال   دين مب   ال ولآلخ   ر ط
موجود، وإن كان أقل  منه، إذا مل يستلزم الربا، بأن ك ان بغ ري جنس ه أو ك ان م ن غ ري املكي ل 

 واملوزون.
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 الفصل الثاني

 القرض

من املستحبات املؤكدة اليت حث عليها الشارع املقدس: إقراض املؤمنني، سيما ذوي 
 احلاجات منهم، ملا فيه من قضاء حاجة املؤمن وكشف كربته، واألخبار يف فضله كثرية.

جباِل  "إن  َمْن أقَرَض أخاُه املسلم كان له بكلد درهم أقَرَضه وزُن جبِل ُأُحِد من :منها
ى على الصراط كالربق اخلاطف رضوى وطوِر سيناء حسناٍت، وإن رفق به يف طلبه، تعد  

اٍب وال عذاٍب، وَمن شكا إليه أخوه املسلم ومل يُرضه حر م اهلل عليه اجلنة مع بغري حسالال
 يوم جيزي احملسنني".

القرض متليك ماٍل آلخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو  (:1)مسألة
ويتوقف ، مبثله أو بقيمته، ويُقال للمملدك "املقِرض" وللمتمل ك " املقرتض أو املستقِرض"

على إجياب وقبول، سواء كانا لفظيني كقوله:)أقرضتك(، أو ما يؤدي هذا املع ،  القرض
وقبوله بقوله: )قَِبْلُت( أم كانا فعليني: كاإلعطاء واألخذ بقصد القرض، وال تعترب فيه العربية 

 وال املاضوية.
القرض عقد الزم فليو للمقرض الرجوع إىل املستقرض باملال، حىت إذا   (:2)مسألة

 املال موجوداً، إال  برضاه.كان 
 شرائط القرض: 

، عينية املال، فلو كان كليًا يف الذم ة كالدين، أو منفعة، أو انتفاعًا بطل القرض األول:
وال مانع من أن يكون كليًا يف املعني كإقراض إحدى العينني بال تعيني كأحد الدرمهني أو 

 الكتابني وحنومها.
 قابلية املال للتملك، فال جمال إلقراض اخلمر واخلنزير وحنومها. الثاني:
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 القبض، فال تدخل العني يف ملك املستقرض إال  بعد قبضه. الثال :
 شروط املعامالت العامة من البلوغ والعقل والقصد واالختيار. الرابع:
ٍ، فال يصح إقراض املجيب على األ (:3)مسألة بهم  قوى أن يقع القرض على معني 

كأحد هذين، وأن يكون معلومًا قدره بالكيل فيما يُكال أو الوزن فيما يوزن والعدُّ فيما 
 ٍ يقدر بالعد ، فال يصح إقراض صربة من الطعام جزافًا ولو قدر بكيلٍة معي نة ومأل إناء معني 

 كتفاءغري الكيل املتعارف أو وزن بصخرة معينة غري العيار املتعارف عند العامة مل يبعد اإل 
لكن  األحوط خالفه،  وذلك لتحقق التعيني يف مقام األداء والوفاء فال غرر وال جهالة، ،به

ويعترب يف القرض املثلي ضبط أوصافه وخصوصياته اليت ختتلف باختالفها القيمة والرغبات  
 كاحلبوب واألدهان، وأما القرض القيمي فيجزي فيه معرفة القيمة كاألغنام واجلواهر .

جيب على املقرتض رد  املثل إذا كان املال مثليًا كاحلنطة والشعري والذهب  (:4لة)مسأ
والفضة وأمثاهلا، والقيمة إذا كان قيميًا كالغنم والبقر وحنومها، والظاهر أن املعترب يف القيمة 

 قيمة وقت اشتغال الذمة هبا وهو وقت اإلقرتاض.
د مث أسقطتها الدولة من االعتبار، مل إذا اقرتض دنانري أو غريها من النقو  (:5)مسألة

جيب عليه إعطاء النقود اجلديدة، بل عليه النقود األولية اليت أخذها باإلقرتاض، وإذا اقرتض 
من األوراق النقدية الرائجة مث أسقطت من اإلعتبار، وجب عليه إعطاء قيمتها قبل زمان 

 اإلسقاط.
ل والضامن وحنوها مما يرجع إىل جيوز يف القرض اشرتاط الرهن، والكفي (:6)مسألة

 مصلحة املقرض ال إىل نفعه.
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جيوز أن يدفع اإلنسان مااًل إىل شخص يف بلٍد حىت حيوله على صاحبه يف  (:7)مسألة
بلد آخر إذا كان له مال من غري املكيل واملوزون على ذمة صاحبه، سواء حو له بأقل مما 

 دفعه إىل ذلك الشخص أو بأكثر.
إذا علم بأصل االقرتاض، وشك يف الوفاء وعدمه، وجب عليه الوفاء حىت  (:8)مسألة

يقطع بالفراغ، وإذا شك يف أصل االقرتاض وعدمه، ب  على العدم، ولو شك  يف أن املال 
املقرتض مثلي  أو قيميٌّ، وليو مثة قرينة تعنيد أحدمها، فاألحوط دفع املثل لكونه األصل يف 

 لتعذر فالقيمة.الوفاء والتعويض، ومع ا
إذا اد عى الدافع أن ما دفعه قرض، واد عى القابض أنه هبة ومل تكن بينة  (:9)مسألة

 ولو ادعى املقرتض الوفاء، وأنكره املقرض، ُقددم قول املقرتض.، ألحدمها ُقددم قول الدافع
جيب على املقرتض نية القضاء، بل اإليصاء به عند الوفاة، فلو غاب  (:10)مسألة

ومع الدائن وانقطع خربه، فإذا مضت مدة يقطع مبوته فيها، وجب تسليم املال إىل ورثته، 
 .عدم إمكان ذلك يتصد ق به عنه

 الربا القرضي: 
 هو الزيادة يف القرض اليت ورد النهي عنها شديداً مؤكداً، وهي أقسام: 

 الزيادة العينية، كما إذا أقرضه مخسة دنانري على أن يدفع ستة. ول:األ
 أن تكون الزيادة منفعة، كما إذا أقرضه مائة دينار على أن يكون له سك  الثاني:

 داره إىل مدة كذا .
 أن تكون الزيادة عماًل، كما إذا أقرضه مائة دينار على أن يصبك له غرفته. الثال :
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زيادة انتفاعاً، كما إذا أقرضه مائة دينار على أن ينتفع من داٍر أن تكون ال الرابع:
 للمقرتض. 
أن تكون الزيادة صفة، كما إذا أقرضه دنانري جديدة على أن يرد له دنانري  الخامس:

 قدمية، أو أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة.
صرحياً يف ضمن املعاملة، أو ال فرق يف احلرمة بني أن تكون الزيادة شرطاً (: 11)مسألة

أن تكون الزيادة مضمرة وقع العقد مبنيًا عليها، كما ال فرق بني أن يكون املال ربوياً  
 كاملكيل واملوزون، أو يكون غري ربوي كاملعدودات مثل األدوات وحنوها.

ال بأس بالزيادة من دون شرطها، بل تستحب شرعاً، ألهنا من حسن  (:12)مسألة
ورد عن موالنا اإلمام أيب جعفر صلوات اهلل عليه قوله:" خري القرض ما جر   القضاء، حيث

سهل القضاء سهل ، سهل الشراء، منفعة "وجاء يف نصٍّ آخر: " بارك اهلل على سهل البيع
اإلقتضاء " كما جيوز اشرتاط ما هو الواجب على املقرتض، كاشرتاط أداء الصالة أو الزكاة 

لك ال مانع من اشرتاط األُمور املستحبة اليت ال تالحظ فيها أو اخلمو وحنو ذلك، وكذ
املالية، وال يرجع نفعها إىل املقرض، كما لو اشرتط عليه صالة الليل أو دعاء السمات يف 

 عصر اجلمعة أو حنو ذلك.
ال فرق يف حرمة إشرتاط الزيادة بني أن ترجع الزيادة إىل املقرض أم إىل (: 13)مسألة

 اشرتط أن يهب املقرتض كتاباً إىل زيد.غريه، كما لو 
إذا اشرتط الزيادة يف القرض حرم أخذها، إال  أهنا ال توجب بطالن (: 14)مسألة

 القرض، بل تبطل الزيادة فقط.
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جيوز شرط الزيادة للمقرتض على املقرض كما إذا أقرضه مخسة دنانري  (:15)مسألة
 على أن يدفع أربعة دنانري.

أجيل يف القرض، ويلزم إذا اشرتطه ضمن عقد الزم، سواء كان جيوز الت(: 16)مسألة
العقد نفو القرض أو عقدًا آخر، ومع هذا االشرتاط ال يستحق املقرض املطالبة به قبل 
حلول األجل، وال يصح التأجيل بالزيادة، لكن يصح تعجيل املؤجل بإسقاط بعضه، كما 

 مر يف الدين.
على املقرتض أن يبيع منه شيئًا بأقل  من قيمته، إذا اقرتض مااًل، وشرط  (:17)مسألة

وأما عكسه كما  ،أو يؤجره بأقل من أجرته، فهو شرط زيادة يف القرض، وقد مر ت حرمته
إذا باع املقرتض مااًل من املقرض بأقل من قيمته، أو اشرتى منه شيئًا بأكثر من قيمته 

 الشرط.واشرتط عليه أن يقرضه مقداراً من املال، صح القرض و 
ش  كال يف حتق  ق الرب  ا القرض  ي فيم  ا إذا قص  د املق  رُض واملق  رتُض عن  واَن إ: ال (18)مسثثألة

الرب  ا م  ن حي  ث إن   ه عن  واٌن خ  اص، ولك  ن ل  و اختل  ف قص  دمها ب  أن ق  ال املق  رُض:" أُقرض  ك 
عش   رَة دن   انري عل   ى أن تعطي   ين دين   اراً نفع   اً ورب   اً " وق   ال املق   رتُض: " ال أُعطي   ك رب   اً ولك   ن 

هديًة أو زكاة أو مخساً أو حنو ذلك من العن اوين املنطبق ة عل ى املق رض" فه ل يك ون أُعطيك 
نع   م ل   و مل يش   رتك املق   رض، ال ، األح   وط ال   رتك، ه   ذا داخ   الً يف الرب   ا احمل   ر م أو ال ؟ وجه   ان

      كم ا أش رنا  بأس حينئٍذ أن يعطيه زيادة من باب إكرامه ومكافاته باجلميل ألن ه أحس ن إلي ه
 ال من باب الزيادة املشرتطة.    سابقاً  
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: إذا علم بوقوع عقد ربوي يف ضمن معامالته ولكن ه جهل عدده أو علم (19)مسألة
يكفي إخراج القدر املتيقن منها يف ، بالعقد وجهل مبقدار الزيادة املشرتطة يف القرض

 جمهواًل.الصورتني، واألحوط املصاحلة مع املالك إْن عرفه ومع اجملتهد الورع إن كان 
: إذا علم إمجااًل بوجود الربا يف ماله املعلوم ولكن ه اختلط به ومل يعلم الربا (20)مسألة

تفصياًل فمع معرفة املالك البد  من إجراء مصاحلة معه، ومع اجلهل بالقدر واملالك جيب 
 ختميسه.
موضوعًا أو : إذا قل د يف بعض املسائل الربوية َمن يقول بصحة اإلرتكاب (21)مسألة

حكمًا مث قل د من يقول بعدم اجلواز فيها، فبالنسبة إىل ما مضى يصح وال شيء عليه وإْن 
وال جيوز له  وإْن كان األحوط تصحيح املعامالت على طبق التقليد اجلديد، بقي عينه،
 دام يقلدد َمن يقول بالربا فيها. اإلرتكاب ما
م أو ببعض اخلصوصيات أو باملوضوع، : لو ارتكب الربا مع اجلهل باحلك(22)مسألة

ليو عليه شيٌء، ولكن  األحوط التصاحل مع املالك إن أمكن، ومع العدم، جيري عليه 
 حكم جمهول املالك.

: إذا ورث مااًل وعلم أن فيه الربا، فإن علم مقداره جيب إخراجه ورده إىل (23)مسألة
رف مقداره وجب على األقوى ختميو أهله وإال  جيري عليه حكم جمهول املالك، وإن مل يع

 املال كل ه.
 : ميكن التخلص من الربا بأمور:(24)مسألة
: أن يبيع املقرض ماله مبا شاءا من الثمن مثل أن يبيع له مئة دينار مبائة وثالثة األول

 دنانري إىل مدة معلومة.
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 يف الزيادة. أن يعطي ماله مضاربة إىل املقرض أو البنك ويتصاحلا يف الربح أو الثاني:
أن يتقارضا مثاًل مبثل من غري شرط الزيادة ويهب املقرض أو البنك الزيادَة هبًة  الثال :

 مستقلة إىل املقرتض.
أن تكون الزيادة صلحًا مستقاًل بعد القرض ال أن يكون مشروطًا يف عقد  الرابع:
 القرض.

الربا بعنوان أنه ربا بل : لو اضطر إىل القرض الربوي ال حيلُّ له إعطاء (25)مسألة
 يعطي البنك بعنوان مطلق العطية أو بأحد الوجوه املتقدمة أعاله.

 
 

 والحمد هلل رّب العالمين
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وهو وثيقة لدين املرهتن، فالعني رهن أو مرهون، واجلاعل هلا وثيقة راهن، واآلخذ مرهتن، 

والقبول، فاألول من الراهن، والثاين من املرهتَِن، ومها وهو من العقود، فالبد فيه من اإلجياب 
يتحققان باللفظ كأن يقول الراهن: " أرهنتك هذه الوديعة" أو " هذاه الوديعة وثيقة عندك 
على مالك" وال يعترب يف اللفظ العربية بل يقع بكلد لغة ولو مع التمكن من العربية، 

 والكتابة عند العجز عن النطق. وحيصالن أيضاً بالفعل املعاطايت واإلشارة
وهو عقد الزم من جهة الراهن، جائز من جهة املرهتن، فال جيوز انتزاع العني املرهونة من 

 الراهن بال إذنه.
ال يبطل الرهن مبوت الراهن وال مبوت املرهتن، بل ينتقل إىل ورثة الراهن  (:1)مسألة

 مرهوناً على دين مورثهم، وينتقل حق الرهانة إىل ورثة املرهتن.
 شرائط الرهن: 
 أن يكون املرهون عيناً، فال يصح رهن الدين قبل قبضه، وال رهن املنفعة. -1
يصح رهن احلر، وال اخلمر واخلنزير، وال أن يكون املرهون مملوكاً ميكن قبضه وبيعه، فال  -2

مال الغري إال بإذنه، وال األرض اخلراجية، وال الوقف، وال الطري اململوك يف اهلواء إذا مل 
 يكن عوده معتاداً.

إذا ضم ملك غريه إىل ملكه فرهنهما، لزم الرهن فيما ميلكه، وتوقف فيما (: 2)مسألة
 ال ميلكه على إجازة مالكه.

 للو  رهن مال املوىل  عليه مع مصلحته.(: 3)مسألة
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 أن يكون ما يرهن عليه ديناً ثابتاً يف الذمة، سواء كان حااًل أو مؤجاًل، عيناً أو منفعة. -3
 ، نعم لو استدان دينًا آخرالرهن على أحد الدينني ليو رهنًا على اآلخر (:4)مسألة    

 كليهما.فله أن جيعل الرهن على الدين األول، رهناً على  
أو غريه،  القبض، وهو شرط ابتداًء ال استدامًة، فلو قبض املرهتن مث صار يف يد الراهن -4

 بإذن الراهن أو بال إذنه، مل يضر بصحة الرهن.
 رهن احلامل ليو رهناً للحمل، وإن جتدد. (:5)مسألة
 منافع الرهن ملك للراهن، ال للمرهتن. (:6)مسألة
تصرف يف املرهون تصرفًا ال ينايف حق املرهتن، وإال مل جيز جيوز للراهن أن ي (:7)مسألة

 إال بإذنه، وكذا ال جيوز للمرهتن التصرف يف املرهون إال بإذن الراهن.
لو شرط املرهتن يف عقد الرهن استيفاء منافع العني مدة الرهن جماناً، أو  (:8)مسألة

، أو يف تأجيل الدين؛ لوضوح أنه بُأجرة، فالظاهر بطالنه ألنه يرجع إىل االشرتاط يف القرض
لوال هذا الشرط مل يقدم على القرض، ومنه يظهر حكم ما تداول من رهن داٍر واشرتاط 

 سكنها للمرهتن.
 دام حياً. إذا اشرتط وكالة املرهتن أو غريه يف البيع، مل ينعزل ما (:9)مسألة
يفاء دينه منها، لزمت إذا أوصى الراهن املرهتن ببيع العني املرهونة واست (:10)مسألة

 الوصية وحرم نقضها، وليو للوارث إلزام املرهتن بعدم البيع واستيفاء دينه من مال آخر. 
إذا أفلو الراهن، فاملرهتن أحق بالعني املرهونة من سائر الغرماء، فإن (: 11)مسألة

 زادت قيمتها على الدين اشرتك الغرماء يف الزيادة.
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العني املرهونة قبل األجل بإذن الراهن، مل جيز التصرف يف  إذا باع املرهتن(: 12)مسألة
الثمن إال بإذن الراهن، وكذا بعد األجل، إال أنه لو مل يأذن بالبيع بعده وإمتنع عن وفاء 

 الدين، جاز للمرهتن البيع واالستيفاء بال إذنه، واألوىل مراجعة احلاكم الشرعي.
ول أجل ال دين، كالثم ار واللح وم وحنومه ا، لو كان الرهن مما يفسد قبل حل(: 13)مسألة

ف  إن ش  رط ال  راهن ع  دم بيع  ه قب  ل األج  ل بط  ل ال  رهن، وإال ف  إن باع  ه ال  راهن وجع  ل مثن  ه رهن  اً 
فه    و، وإن امتن    ع ع    ن بيع    ه أج    ربه احل    اكم الش    رعي، ف    إن تع    ذر باع    ه احل    اكم، وم    ع فق    ده 

 فللمرهتن بيعه.
مثله إن   و التفريط، ومعهما يضمناملرهتن أمني ال يضمن إال بالتعدي أ (:14)مسألة

كان مثلياً، وقيمته يوم التعدي إن كان قيمياً، ويقدم قوله مع ميينه يف قيمة الرهن وعدم 
 التفريط، كما يقدم قول الراهن يف قدر الدين.

 إذا اختلفا يف أن العني وديعة، أو رهن قدم قول املالك يف انتفاء الرهن. (:15)مسألة
ت أمارات موت املرهتن فعليه الوصية بالرهن، وتعيني املرهون إذا ظهر  (:16)مسألة

 والراهن، واإلشهاد. 
 
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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 وهو منع شخص عن التصرف يف أمواله، وأهم أقسام احملجورين ما يلي:

أي غري البالك حد  التكليف، فال ينفذ بيعه وال إجارته وال صلحه وال  األول: الصغير،
، وال يف ذلك بني املمي ز وغري املمي زغري ذلك من معامالته يف أمواله، وال نكاحه، وال فرق 

تنفذ تصرفاته يف ذمته أيضاً، قال يصح منه االقرتاض وال البيع والشراء يف الذمة، كما يف بيع 
السلم وإن صادفت مدة األداء زمان البلوغ، وال ينفذ منه التزويج، والطالق، النسيئة أو بيع 

 وال إجارة نفسه، وال جعل نفسه عاماًل يف املضاربة أو املساقاة أو املزارعة.
ميل ك الص غري ب اإلرث أو حي ازة املباح ات كاالحتط اب واالحتش اش، وميل ك  (:1)مسألة

 عالة.اجلعل يف اجلعالة، كما تقدم يف كتاب اجل
  عالمات البلوغ 

 يُعَرُف البلوغ في الذكر واألُنثى بأحد أُمور ثالثة:
 : نبات الشعر اخلشن على العانة، وال اعتبار بالشعر اخلفيف أو الزغب.األول
: السن، وهو يف الذكر إكمال مخو عشرة سنة، ويف األُنثى إكمال تسع سنني، الثاني

التسع، لذا فهو أمارة ثانية بعد البلوغ تسع سنني، وحتي ضها، وحتيضها يكون عادًة بعد 
فمجر د بلوغها التسع يتوجب عليها مجيع التكاليف الشرعية وال جيوز اإلنتظار حىت حتيض 

 تومهاً خلرٍب شاذٍّ معارض لألخبار الصحيحة.
وال فرق يف ، : خروج املين يف اليقظة أو املنام باجلماع أو باالحتالم أو بغريمهاالثال 

 ذلك بني الذكر واألُنثى.
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 ويرتفع احلجر عن الصيب بالبلوغ والرشد، أي عدم السفه، كما سيأيت إن شاء اهلل.
 أحكام الولي: 

لألب واجلد لألب الوالية على التصرف يف أموال الصغري والنظر يف  (:2)مسألة
مصاحله وشؤونه، كما هلما الوالية على التصرف يف نفو الصغري بتزوجيه أو جعله عاماًل أو 

وال يشرتط يف نفوذ تصرفاهتما إال  عدم املفسدة فيها، وأن ال تكون تفريطًا يف ، أجرياً 
طة مبصلحة الولد ملا ورد يف صحيحة إبن رئاب:" الناظر مصلحة الصغري بل واليتهما مشرو 

وال والية هلما يف تطليق زوجة الصغري بل ينتظر بلوغه، وال يلحق به هبة ، فيما يصلحهم"
املدة يف املتعة وفسخ عقد النكاح عند موجبه، فلهما الوالية يف فسخ نكاحه عند حصول 

 املسوغ له، وإبراء مدة التمتع.
َن عينه أحدمها ولي ًا يف أمر الصغري، وإذا افتقد وإذا فقد األب 

واجلد لألب، فالوالية مل
فالوالية للحاكم الشرعي وهو اجملتهد اجلامع للشرائط، ومع فقد احلاكم فالوالية لعدول 
املؤمنني وثقاهتم من أهل اخلربة واإلطالع، وهل هلم الوالية مطلقًا أو إذا لزم من عدم 

 قوامها الثاين.تصرفهم الضرر؟ وجهان، أ
 وأما األُم واجلد لألم فال والية هلما، فضالً عن األخ والعم واخلال.

الظاهر عدم اشرتاط العدالة يف والية األب واجلد، وإن كان األحوط  (:3)مسألة
نعم إذا ظهرت اخليانة منهما للطفل أو الضرر ، إشرتاطها، فال والية للحاكم مع فسقهما

 حلاكم الشرعي ومنعهما عن التصرف يف أُمور الصغري.عليه من فعلهما عزهلما ا
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يشرتك األب واجلد يف الوالية على الطفل، فإذا اجتمعا نفذ تصرف األسبق  (:3)مسألة
ومع التقارن ال يرتك االحتياط بتوافقهما معاً وعدم حتقق أي ، منهما، ويلغو تصرف الالحق

 تصرف منهما إال  بعد توافقهما عليه.
فرق بني اجلد القريب والبعيد، فلو كان للطفل أب وجد وأبو اجلد وجد  ال (:4)مسألة

 اجلد، اشرتكوا مجيعاً يف الوالية عليه.
 لو أقر الصيبُّ بالبلوغ ال يقبل قوله إال  باإلختبار . (:5)مسألة
لو شك  يف بلوغ الصغري حيكم بعدمه، ويقبل قول الو   يف الصغر والكرب  (:6)مسألة
 معارض يف البني.إْن مل يكن 
جيوز للو  بيع ما ميلكه الصيب من العقارات أو غريها، واملضاربة بأمواله  (:7)مسألة

 مشروطاً بوثاقة العامل وأمانته، وإذا مل يكن ثقة وتلف املال فضمان املال على الو .
تسوغ للو  املصاحلة على مال الصغري ببعضه إذا كان على غريه، وال حيل (: 8)مسألة

 مصاحل بقية املال، كما أن الو  ال يتمكن من إسقاطه.لل
لو اد عى الو ُّ اإلنفاق على الصيب  أو على ماله أو دوابه باملقدار الالئق  (:9)مسألة

وأنكر بعد البلوغ أصَل اإلنفاق أو كيفيته، فالقول قول الو   مع اليمني إال  أن يكون مع 
 الصيب  البيدنة .
ينفق على الصيب من أمواله باالقتصاد ال باإلسراف وال بالتقصري، الو  (: 10)مسألة

 مالحظاً عادته وعادة أقرانه ونظرائه.
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جيوز للو   تسليم الصيب  إىل أمني يعلدمه الصنعة أو إىل من يعلدمه القراءة  (:11)مسألة
م عليه أن يصونه واخلط واحلساب والعلوم العربية وغريها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلز 

 عم ا يفسد أخالقه فضاًل عما يضر بعقائده.
وإذا كان جنونه أدواريًا مل ، وال تنفذ تصرفاته إذا كان جنونه إطباقياً  الثاني: المجنون.

 تنفذ تصرفاته إال  يف أوقات إفاقته.
اجلنون قد يكون متصاًل بالبلوغ، وأخرى يتجدد بعد الرشد والبلوغ، ويف  (:12)مسألة

وأما يف الصورة الثانية فهل للحاكم    كما مر     صورة األوىل: الوالية لألب واجلد ووصيهما ال
الشرعي والية مع وجود األب واجلد ؟ وجهان، أقوامها الوالية لألب واجلد دونه، إذ ال 
والية له مع وجودمها السي ما مع شفقتهما ورأفتهما بأحوال املوىل  عليه فيكونان أبصر مبا 

 علق دفظه ومنافعه ومضاره.يت
احله، ه   و ال   ذي ليس   ت ل   ه ق   وة باعث   ة عل   ى ال   تحفظ عل   ى أموال   ه ومص    الثالثثث : السثثثفيه

املغابن  ة،  ن، ومعامالت  ه ليس  ت مبني  ة عل  ى املكايس  ة وال  تحفظ ع  يف غ  ري موقع  ه مال  هفيص  رف 
ب   ل ه    و يف عرض   ة االخن    داع، ف   ال ينف    ذ نكاح   ه وال تص    رفاته يف أموال   ه وال يف ذمت    ه، إال إذا  

 كانت بإذن الو  أو إجازته، أو أوقع املعاملة وهو سفيه مث رشد فأجازها.
 حجر السفيه ال يتوقف على حكم احلاكم.(: 13)مسألة
امل   ال ك   الطالق والظهار،كم   ا تص   ح تص   رفات الس   فيه ال   يت ال ترج   ع إىل (: 14)مسثثثألة

 يقبل إقراره إذا مل يتعلق باملال، كاإلقرار بالنسب أو مبا يوجب القصاص.
إذا كان للسفيه حق اإلقتصاص جاز أن يعفو عنه، خبالف الدية وأُروش  (:15)مسألة
 اجلنايات.
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إذا نذر السفيه أو حلف على فعل شيء أو تركه ومل يتعلق مباله انعقد (: 16)مسألة
 فه ونذره، وإذا حنث وجب عليه أن يكف ر كسائر موجبات التكفري.حل

إذا أتلف السفيه مال غريه ضمنه، وكذلك لو أودع عنده وديعة فأتلفها، (: 17)مسألة
 سواء علم املودع داله أم جهل به.

السفيه كاجملنون، إن بلك سفيهاً فالوالية عليه لألب واجلد ووصيهما، وإن (: 18)مسألة
البلوغ فالوالية هلما أيضًا وليو للمجتهد اجلامع للشرائط،نعم، للفقيه الورع  جتدد بعد

 حمل  األب واجلد والوصي . د  والوصي ، فواليته عرضي ة حتلُّ الوالية يف حال فقدان األب واجل
العوض،  جيوز لو   السفيه إلغاء عقده إذا مل يَر فيه مصلحة له ويسرتد (:19)مسألة

سفيه إىل مالكه، فلو تلف ضمنه السفيه بالقيمة أو املثل لو قبضه من غري ويرد ما قبضه ال
وأما إذا قبضه بإذنه وتسليمه فإن كان املالك عاملاً باحلال مل يضمنه، وإن كان  ،إذن مالكه

 جاهاًل به ضمنه السفيه.
دام مل حيرز  ال جيوز لو  السفيه أو الصيب أن يدفع أمواهلما إليهما ما(: 20)مسألة

رشدمها، فلو بلك الصيب وكرب بل طعن يف السن مل يرتفع عنه احلجر مع عدم رشده، فلو 
احتمل رشد الصيب قبل البلوغ وجب اختباره قبله حىت يسل م إليه أمواله ببلوغه، ولو احتمل 

 رشده بعد البلوغ وجب اختباره أيضاً، وكذا اجملنون لو شك يف زوال جنونه. 
 اختبار الرُّشد: 

احتمل الو  رشد السفيه فعليه اختباره بأن يفو ض إليه بعض املعامالت اليت تناسب إذا 
والسفيهة  ،شأنه ومهنته من بيع وشراء أو ممارسة بعض األعمال اخلاصة به مدة معينة

يفوض إليها ما يناسبها من إدارة شؤون البيت أو املعاملة مع النساء أو ممارسة عملها 
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احملافظة عن املغابنة وصيانة األموال من الضياع وعد  عملهما اخلاص، فإن ظهر الرشد و 
 عقالئياً دفع إليهما أمواهلما.

: ال تس مع دع وى الرش د م ن الص يب عن د بلوغ ه وم ع احتمال ه جي ب اختب اره (21)مسألة
 الرشد. عِ وال جيب إذا مل يد         كما تقدم       

 وط التالية: املفلو وحيجر عليه احلاكم الشرعي بالشر  الرابع:
 ثبوت ديونه عند احلاكم شرعاً. -1
حلول ديونه فال حيجر عليه احلاكم للديون املؤجلة و إن كانت دي ث ل و حل ت مل ت ف  -2

 هبا أمواله.
يف كت  اب ال  دين  قص  ور أموال  ه النقدي  ة ع  ن الوف  اء بديون  ه ع  دا مس  تثنيات ال  دين املتقدم  ة -3

 والقرض.
اجملته    د اجل    امع للش    رائط ك    الً أو بعض    اً مطالب    ة أرب    اب ال    ديون أم    واهلم ب    الرجوع إىل  -4

 واستدعائهم من احلجر عليه.
فإذا حكم عليه باحلجر بطلت تصرفاته يف أمواله وال تنفذ إال بإجازهتم بال ف رق يف ذل ك 

وأم ا قب ل ، بني التصرف بالعوض من بيع أو إج ارة والتص رف م ن دون ع وض ك الوقف واهلب ة
أمواله ولو بإخراجه ا م ن ملك ه مجيع ا وإن كان ت ديون ه حكم اجملتهد الورع فتنفذ تصرفاته يف 

 له.اأضعاف أمو 
منع املفل و عن التصرف يف أمواله خيتص بالتصرفات اإلبتدائية، وأما  (:22)مسألة

التصرفات غري املستحدثة فهي غري حمجورة عنه كما لو اشرتى شيئًا خبيار، مث حكم دجره 
 ء.فخياره باق داله، وله الفسخ أو اإلمضا
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حجر املفل و إّنا مينع من التصرف يف أمواله املوجودة يف زمان احلجر  (:23)مسألة
عليه، وأما األموال املستجدة بعد احلجر واحلاصلة له باختياره كاإلحتطاب واإلصطياد 

 وحنومها، أو احلاصلة بغري إختيار كاإلرث، ففي مشول احلجر هلا إشكال.
يف بيع أموال ه  شرعدجر املفل و بإلتماس الغرماء، ي إذا حكم اجملتهد الورع (:24)مسألة

وتقسيمها بني الغرماء حسب حصصهم ونس بة دي وهنم، مس تثنياً منه ا مس تثنيات ال دين ال يت 
ذكرناه  ا يف كت  اب ال  دين والق  رض، وامل  رهتن أح  ق بإس  تيفاء حق  ه م  ن ال  رهن ال  ذي عن  ده، وال 

م   وال املفل    و فل   ه أخ   ذها، ول   و اش   رتى يزامح   ه في   ه س   ائر الغرم   اء، وَم   ن وج   د ع   ني مال   ه يف أ
املفل   و ش  يئاً بالذم  ة ك  ان الب  ائع باخلي  ار ب  ني أن يفس  خ البي  ع ويأخ  ذ ع  ني مال  ه وب  ني الض  رب 

 مع الغرماء.
املقرض كالبائع إذا وجد العني املقرتضة عند املقرتض فله الرجوع هبا، (: 25)مسألة

فاء املنفعة، وكذا لو وجد البائع أو وللمؤجر فسخ اإلجارة إذا حجر على املستأجر قبل استي
املقرض بعض العني املبيعة أو املقرتضة فهما باخليار بني الرجوع إىل املوجود والضرب مع 

وكذا إذا استوىف املستأجر  ،الغرماء يف باقي العني، وبني الضرب معهم يف متام بدل العني
ن املدة دصتها من اأُلجرة بعض املنفعة كان للمؤجر فسخ اإلجارة بالنسبة إىل ما بقي م

 والضرب مع الغرماء باملنفعة املاضية، وله الضرب معهم بتمام اأُلجرة.
غرمي امليت كغرمي املفل و، فلو وجد عني ماله يف تركته جاز له الرجوع هبا  (:26)مسألة

ر إذا كان ما تركه وافيًا بدين سائر الغرماء وإن مات حمجورًا عليه، وإال  فحكمه حكم سائ
 الغرماء يضرب بَدينه معهم.
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إذا كانت يف الرتكة عني زكوي ة أو تعلق هبا اخلمو، قدمت الزكاة واخلمو  (:27)مسألة
على الديون، وإذا كانتا يف ذمة امليت فهما كسائر الديون، وكذا لو كان يف الرتكة حق 

 .ويشرتك البائع مع الغرماء     أي احلصة      الشفعة، فللشفيع أخذ الشقص 
الزيادات املنفصلة كاحلمل، والولد والثمر على الشجر تعود للمشرتي أو  (:28)مسألة

املقرتض، وليو للبائع واملقرض الرجوع إىل عينها بل يضرب مع الغرماء، ولو زادت العني 
 املبيعة أو املقرتضة زيادات متصلة تبعت األصل فريجع البائع أو املقرتض إىل العني معها.

الدين املؤجل ال ينقلب حااًل باحلجر، نعم لو مات َمن عليه الدين حل   (:29)مسألة
 وال حيل مبوت صاحبه، كما مر يف كتاب الدين والقرض.

ينفق على املفل و من ماله إىل يوم القسمة، ولو مات قد م الكفن وغريه  (:30)مسألة
 من واجبات التجهيز.

و فللبائع اخليار بني أن يشرتك مع إذا عابت العني عند املشرتي املفل   (:31)مسألة
 الغرماء بتمام الثمن أو يأخذ العني معيبة.

إذا ظهر غرمي آخر بعد حكم احلاكم وتقسيمه ماَل املفل و بني الغرماء،  (:32)مسألة
 انتقضت بذلك القسمة وشارك البقية.

 وتصرفاته غري نافذة، إال بإذن مواله. الخامس: المملوك.
 

 العالمينوالحمد هلل رّب 
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وهو نقل ما على ذمة املضمون عنه إىل ذمة الض امن للمض مون ل ه، وه و عق د حيت اج إىل 

مث ال ذل ك: إذا ك ان لش خص دي ٌن ، إجياب صادر من الضامن وقبول صادر من املضمون له
طلوب اً يف ذمة آخر، وتعهدت أنت للدائن بالوفاء عن املدين     أي املديون      دون أْن تك ون م

له بشيٍء، وكان هذا التعهد ضماناً منك للدين، وأنت ضامن، والدائن مض مون ل ه، وامل دين 
ويكف  ي فيه  ا ك  ل لف  ظ ي  دل عرف اً عل  ى انتق  ال امل  ال ال  ذي عل  ى ذم  ة املض  مون مض مون عن  ه، 

عن  ه إىل ذم  ة الض  امن للمض  مون ل  ه، وقب  ول املض  مون ل  ه ذل  ك، كقول  ه: )ض  منت ل  ك(، أو: 
عل    ى ذم    يت(، ويف القب    ول )قبل    ت( و)رض    يت( وحنومه    ا، وال يعت    رب رض    ا )دين    ك م    ن ف    الن 
 املضمون عنه به.

 شرائط الضمان: 
بلوغ وعقل ورشد واختيار الضامن واملضمون له، كما يعترب يف خصوص  األول:

 -أي املدين  -املضمون له عدم احلجر باإلفالس على األحوط، وال يعترب يف املضمون عنه 
صح  ضمان الصيب  وال الضمان له، ويصح الضمان عنه، وكذلك شيء من ذلك، فال ي

 اجملنون.
يصح الضمان يف مرض املوت، وخيرج املال املضمون من أصل الرتكة دون  (:1)مسألة
 ثلث امليت.
التنجيز، فلو عل قه على شيء كإجازة والده أو جميء أخيه وأمثاهلما بطل؛ كما  الثاني:

 ي على ذمة فالن لفالن إن أذن   والدي(.لو قال: )أنا الضامن للدين الذ
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وأما إذا كان الضمان فعلياً، وعل ق أداءه على عدم أداء املضمون عنه، فهو عقد صحيح 
 وللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء املدين دينه.

 جيوز اشرتاط اخليار لكل من الضامن واملضمون له ضمن عقد الضمان. (:2)مسألة
عن    د  اإلهب    ام والرتدي    د يف ك    ل م    ن ال    دين واملض    مون ل    ه واملض    مون عن    ه ع    دم الثالثثثث :

 املض  مون ل  ه واملض  مون نيد ول  و عُ  ح  ىت ، ف  ال يص  ح ض  مان أح  د ال  دينني ب  ال تعي  ني الض  امن
عن   ه، ب   ل الب   د م   ن متيي   ز املض   مون ل   ه ع   ن غ   ريه مب   ا يص   ح مع   ه القص   د، وال يش   رتط معرفت   ه 

       عل  ى غ  ري عل  م س  ابق ب  ه        م  ديناً، وقل  ت لل  دائن دقيقت  ه وهويت  ه، ف  إذا رأي  ت دائن  اً يطال  ب 
دع  ه وأن  ا ض  امٌن مل  ا يف ذمت  ه ص  ح ، كم  ا الب  د  م  ن متيي  ز املض  مون عن  ه مب  ا يص  ح مع  ه القص  د 
أيض اً ول و جبه  ة م ن اجله ات، أم  ا إذا ك ان جمه والً وم  ردداً ب ني اثن ني أو أكث  ر ف ال يص ح، مث  ل 

 على اثنني نظري ما لو قال:" ضمنُت ما يف ذمة أحد هذين" . ينٌ أن يكون لشخٍص دَ 
ال مانع من ضمان الدين املعني واقعاً، وإن مل يعلم جنسه أو قدره، وكذا (: 3)مسألة

 إذا كان املضمون له أو املضمون عنه متعيناً واقعاً وإن مل يعلم شخصه.
احٍد شخصًا واحداً، ال بأس باالشرتاك يف الضمان بأن يضمن أكثر من و (: 4)مسألة

بأن يكون على كل منهم بعض الدين، فإن أطلقوا ثبت الضمان عليهم بالتساوي  
كالنصف والثلث، وإن عي نوا املقدار فبمقدار ما عي نوه، ولكل منهم أداء ما عليه، وال 
تتوقف براءة ذمته على أداء اآلخر ما يف ذمته، وجيوز للمضمون له مطالبة كل منهم 

 لبة بعضهم، أو إبراء ذمته دون اآلخرين.دصته، ومطا
 ثبوت الدين يف ذمة املضمون عنه مستقراً، أو متزلزاًل. الرابع:
 كالقرض والثمن واملثمن يف البيع الالزم.  فاألول:
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كالثمن واملثمن يف البيع اجلائز اخلياري، أو مهر الزوجة قبل الدخول، فال يصح   والثاني:
 الضمان إذا قال: )أقِرض زيداً أو بِْعه نسيئة وأنا ضامن له(، لعدم ثبوت الدين يف مثله.

يصح ضمان اخلمو والزكاة وغريمها من احلقوق عَمن تعلقت بذمته عند  (:5)مسألة
ما يصح ضمان النفقات الثابتة على الزوج لزوجته، دون ما ال احلاكم الشرعي أو وكيله، ك

 ثبوت له، ودون نفقات األقارب.
إذا قال شخص آلخر: )أْلِق متاعك يف البحر وعلي  ضمانه( فألقاه، (: 6)مسألة

للفقري، أو أمره بعمل آخر، فإنه يضمنه إذا مل    مثاًل    وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار  ،ضمنه
 عامل اجملانية، وهذا قسم آخر من الضمان.تكن نية ال
كما يصح ضمان األعيان اخلارجية لتكون العني يف ذمة الضامن، يصح (: 7)مسألة

ضمان املنافع واألعمال املستقرة يف الذمم، فال مانع من ضمان ما على املستأجر من 
وال يصح الضمان اأُلجرة أو ضمان ما على األجري من العمل إذا مل يقي د العمل باملباشرة، 

 عن األعيان املضمونة كاملغصوبة واملقبوضة بالعقد الفاسد ملالكها عَمن كانت عليه.
 أحكام الضمان: 

إذا كان الضامن معسرًا حال العقد وجهل املضمون له بإعساره، جاز له (: 8)مسألة
 فسخ الضمان والرجوع دقه إىل املضمون عنه.

يرجع الض امن إىل املضمون عنه إذا دفع ما ضمنه إىل املضمون له، وكان  (:9)مسألة
الضمان بإذن املضمون عنه دون ما إذا مل يكن بإذنه، وإذا أبرأ املضمون له ذمة الضامن 
عن متام الدين برئت ذمة املضمون عنه من الدين، كما برئت ذمة الضامن، فال جيوز له 

ا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عن بعضه، فلو صاحل املضمون الرجوع به إىل املضمون عنه، وإذ
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له الضامن بأقل من الدين مل جيز للضامن أن يطالب املضمون عنه إال  بذلك املقدار دون 
 الزائد. 

إذا ضمن الدين املؤج ل حااًل أو الدين املؤج ل بأقل من أجله، فأد اه  (:10)مسألة
ه، إذا كانت هناك قرينة معتربة تدل على إذن الضامن جاز له الرجوع به إىل املضمون عن

املضمون عنه بذلك، وإال  فليو له الرجوع إليه إال  بعد حلول األجل الذي كان على 
املضمون عنه، وإذا ضمن الدين احلال مؤجاًل، أو املؤج ل بأكثر من أجله فأد اه برضا 

ونظريه ما لو مات الضامن املضمون له قبل حلول أجله جاز له الرجوع إليه مبجرد األداء، 
قبل حلول األجل فحل  الدين وأد اه الورثة من تركته جاز هلم الرجوع على املضمون عنه 

 بذلك.
 جيوز اشرتاط الرهن من املضمون عنه يف الضمان. (:11)مسألة
ال مانع من الرتامي يف الضمان، كما إذا ضمن زيد دين عمرو وضمن  (:12)مسألة

عن بكر وهكذا، ومعه يستقر الدين على الضمان األخري، وإذا  بكر عن زيد وضمن خالد
أد ى ما ضمنه فله أن يرجع به إىل سابقه وهو إىل سابقه، وهكذا إىل أن ينتهي إىل املدين 

 األول، هذا إذا كان الضمان بإذن املدين، وإال  فال رجوع.
 التنازع: 

ا إذا إد عى املدين إذا اختلف الدائن واملدين يف أصل الضمان، كم(: 13)مسألة
الضمان يف الكل أو البعض وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن، وكذا إذا ادعى الدائن 
الضمان على أحٍد وأنكره، كان القول قول منكر الضمان، وإذا اختلفا يف مقدار الضمان 
أو يف اشرتاط التعجيل يف الدين املؤجل بعد االعرتاف بأصل الضمان، فالقول قول 
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ن، وإذا اختلفا يف إشرتاط التأجيل يف الدين احلال أو يف وفائه للدين أو يف إبراء الضام
 املضمون له، فالقول قول املضمون له. 

إذا اختلف الضامن واملضمون عنه يف اإلذن وعدمه، أو يف وفاء (: 14)مسألة
يف الضمان، أو يف مقدار الدين املضمون، أو يف اشرتاط شيء على املضمون عنه، قد م 

 مجيع ذلك قول املضمون عنه. 
وإذا اد عى الضامن الوفاء وأنكره املضمون له وحلف، مل جيز للضامن أن يرجع إىل 

 املضمون عنه.
إذا اس   توىف املض   مون ل   ه حق   ه م   ن الض   امن ببين   ة وش   هود، لع   دم اعرتاف   ه (: 15)مسثثثألة

ذ امل  ال ظلم اً م  ن بالض مان، مل جي ز ل  ه الرج وع للمض مون عن  ه، العرتاف ه ب أن املض  مون ل ه أخ 
 دون استحقاقه له شرعاً.
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، نظ   ري م  ا إذا كن   ت م  ديناً لزي   ٍد ا يف ذمت   ه م  ن ال   دين إىل ذم  ة غ  ريهوه  ي إحال  ة امل   دين م  

مباٍل، وكان عمرو مديناً لك مباٍل، وأحلت زي داً عل ى عم رو ورض ي زي ٌد هب ذا التحوي ل، كن ت 
 وعمرو حمااًل عليه، واملال حمااًل به.أنت حمياًل، وزيٌد حمااًل، 

وهي من العقود الالزمة، فال جيوز للمحيل واحملال فسخها، إال إذا كان احملال عليه غري 
وجهل احملال ذلك، فله فسخها بعد علمه وإن صار    حني احلوالة    متمكن من أداء احلوالة 

 غنياً فعاًل.
مل يكن احملال عليه فقرياً، وال مماطاًل يف  : للمحال أن ال يقبل احلوالة، وإن(1)مسألة
 أداء احلوالة.

 شرائط الحوالة: 
البلوغ، والعقل، واالختيار، والرشد، وعدم الفلو يف احمليل واحملال واحملال عليه، إال  -1

 إذا كانت احلوالة على الربيء، فال يعترب عدم فلو احمليل.
فال تصح احلوالة باجملهول إال إذا  أن يكون احملال به معلومًا جنسًا وقدراً للمحيل،  -2

 كان آياًل إىل العلم به، كما إذا كان مسجاًل يف دفرته فيعرفه مبراجعته.
قالوا يشرتط يف احلوالة أن يكون احملال به معيناً، فلو كان مديناً بطن  حنطة  (:2)مسألة

 ودينار، مل يصح أن حييله بأحدمها بال تعيني .
املش  هور ال  ذي أُدع  ي اإلمج  اع علي  ه، أن مم  ا يش  رتط يف احلوال  ة أن يك  ون ال  دين ثابت  اً  -3

حتق   ق س   ببه   س   واء مس   تقراً أو متزل   زاًل، ف   ال تص   ح يف غ   ري الثاب   تس   واء ك   ان يف ذم   ة احملي   ل، 
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 يتحق   ق س   ببه  ، أو ملوم   ال الس   بق والرماي   ة قب   ل حص   ول الس   بق كم   ال اجلعال   ة قب   ل العم   ل
 وهذا مطابق لإلحتياط فيهما. كاحلوالة مبا سيقرتضه

جيوز أن يكون احملال به مثليًا أو قيمياً، كليًا يف ذمة احمليل، أو منفعة، أو  (:3)مسألة
عماًل ال تعترب املباشرة فيه، كخياطة ثوب وحنوها، أو عبادة، كالصالة والصيام واحلج 

بدين وُأخرى على  والزيارة وقراءة القرآن، وهي قد تكون على املدين الذي اشتغلت ذمته
 الربيء.

إذا كان لسعد على زيد دنانري، وعلى سعد لعمرو دراهم، فأحال سعد  (:4)مسألة
عمرًا على زيد بالدنانري، فإن كان مراده إحالته على زيد ليحتسب الدنانري بقيمة الدراهم 

إذا أحاله من دون حتويل يف الذمة، مل جيب على زيد قبول احلوالة، وكذا ال جيب عليه قبوهلا 
عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته بالدنانري، ألنه من قبيل احلوالة على الربيء وإن أراد 
بذلك حتويل ما بذمته من الدراهم بالدنانري برضا عمرو، مث إحالة عمر على سعد بالدنانري 

 فهي حوالة صحيحة نافذة.
ويصح فيه جعل اخليار لكل عقد احلوالة كسائر العقود قابل لالشرتاط فيه،  (:5)مسألة

 من احمليل، واحملال، واحملال عليه.
جيوز لألجنيب التربع عن احملال عليه، وبه تربأ ذمته عن الدين، وكذا تربأ ذمته  (:6)مسألة

 بضمان شخص عنه برضا احملال.
إذا أد ى احمليل الدين بطلب من احملال عليه، فله أن يطالب احملال عليه مبا  (:7)مسألة

 أد اه، وليو له املطالبة إذا مل يكن مديناً، أو مل يكن بطلبه.
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إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه، وله مال خارجي عنده فقبل احملال  (:8)مسألة
فله الرجوع على احمليل لبقاء اشتغال ذمته،  واحملال عليه، فعليه دفع املال إليه، فلو مل يدفع

وهذا ليو من احلوالة املصطلحة، لعدم اشتماله على انتقال الدين من ذمة احمليل إىل ذمة 
 احملال عليه.
إذا اختلف الدائن واملدين يف أن العقد حوالة أو وكالة، قدم قول منكر  (:9)مسألة

 على أهنا حوالة.احلوالة، دائناً أو مديناً، إذا مل تقم بينة 
إذا طالب احملال عليه احمليل مبا أداه، فاد عى احمليل أن له عليه مااًل وأنكره  (:10)مسألة

 احملال عليه، قدم قول احملال عليه مع ميينه على براءته، إذا مل تكن بينة للمحيل.
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وتسليمه إىل َمن له احلق  عند طلبه، وهي من العقود وهي التعهد بإحضار املكفول 

فتتوقف على اإلجياب من الكفيل، والقبول من املكفول له، ويتحققان بكل ما يدل على 
التعهد املذكور والرضا به، فيكفي يف اإلجياب أن يقول: )كفلت لك فالن( أو )أنا كفيل 

 بإحضاره(، ويف القبول )قبلت( وحنوه.
فال جيوز فسخه إال باإلقالة، وجيوز جعل اخليار فيه للكفيل واملكفول له وهي عقد الزم 

 إىل مدة معينة.
 شرائط الكفالة: 

 يشرتط يف الكفيل العقل، والبلوغ، واالختيار، والقدرة على اإلحضار. -1
رضا الكفيل واملكفول له، وال يشرتط رضا املكفول، وإن كان أحوط. وال يشرتط  -2

 لعقل، فتصح الكفالة للسفيه والصيب واجملنون إذا قبلها وليهم.يف املكفول له البلوغ وا
أن يكون املال ثابتًا يف الذمة فعاًل على حنو يصح ضمانه، أو حتقق سببه وإن مل  -3

يثبت بعد يف الذمة، كاجلعل يف اجلعالة قبل عمل العامل، والعوض يف السبق والرماية قبل 
كما تصح كفالة كل َمن عليه احلضور يف جملو املسابقة، وال يعترب العلم مبقدار املال.  

الشرع، وإن مل تقم عليه البينة باحلق. نعم، ال تصح كفالة َمن عليه عقوبة من حد أو 
 تعزير، خبالف َمن عليه حق من حقوق الناس كالقصاص.

جيب على الكفيل إحضار املكفول بكافة الوسائل املشروعة، وإذا احتاج (: 1)مسألة
 بظامل ومل تكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية وجبت االستعانة.إىل االستعانة 
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 مصارف إحضار املكفول على الكفيل.(: 2)مسألة
إذا عني الكفيل يف عقد الكفالة مكان التسليم تعني، فال جيب عليه (: 3)مسألة

 التسليم يف غريه ولو طلب املكفول له ذلك.
وإال أد ى ما على املكفول، وليو له  إذا أحضر الكفيل املكفول فهو(: 4)مسألة

الرجوع عليه مبا أد اه إن مل يأذن املكفول يف الكفالة وال يف األداء، وإن أذن يف األداء فله 
الرجوع عليه، سواء أذن له يف الكفالة أو ال، وإن أذن يف الكفالة ال األداء فالظاهر جواز 

ب املكفول له ذلك أو ال، للمالزمة رجوعه عليه مبا أداه، سواء متكن من إحضاره عند طل
 بني اإلذن يف الكفالة واإلذن يف األداء إال أن يصرح باخلالف.

إذا هر ب املدين من يد الغرمي ديث ال يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو   (:5)مسألة
 كالكفيل جيب إحضاره لديه، وإال ضمن عنه دينه فيجب عليه أداؤه.

 ر: تنحل الكفالة بأُمو  (:6)مسألة
 تسليم الكفيل املكفول إىل املكفول له. -1
 أداء دينه. -2
 إبراء املكفول له ذمة املدين. -3
 رفع املكفول له يده عن الكفالة. -4
 موت املدين. -5

كما تبطل الكفالة إذا نقل املكفول له حقه الذي على املكفول إىل غريه ببيع أو صلح 
 أو حوالة أو هبة. 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهو عقد شرعي للرتاضي والتسامل بني شخصني على أمر جمانًا أو بعوض، ويتوقف 
على إجياب وقبول وال يعترب فيهما صيغة خاصة، فيكفي فيهما كل ما دل عليهما ولو من 

 دون لفظ، فيمكن إنشاؤه بفعل يدل عليه.
لة املتصاحلني وهو عقد الزم من الطرفني ولو كانت نتيجته اإلبراء أو اهلبة، وينفسخ بإقا

أو بوجود خيار يف البني حىت فيما أفاد فائدة اهلبة اجلائزة، والظاهر جريان اخليارات فيه إال  
خيارات ثالثة: خيار اجمللو واحليوان والتأخري، فإهنا خاصة بالبيع. نعم لو أخ ر املصاحل به 

، ولو ظهر عيب يف أزيد من املتعارف أو اشرتط تسليمه نقداً فخالف فلآلخر فسخ املعاملة
املصاحل به جاز الفسخ، وهذا غري خيار العيب يف البيع لعدم ثبوت األرش هنا خبالف 

 البيع.
الصلح عقد مستقل إال أنه إذا تعل ق بعني أو دين على غري املصاحل له أو (: 1)مسألة

حق قابل لالنتقال، كحق التحجري واالختصاص، أفاد فائدة البيع إن كان بعوض، وإذا  
ان على منفعة بعوض أفاد فائدة اإلجارة، وإذا تعل ق بدين على املتصاحل أفاد سقوطه ك

 وهكذا، إال أنه ليو بيعاً وال إجارة وال إبراًء وال هبة، فال ترتتب عليه أحكامها.
ال حيتاج إسقاط احلق أو الدين إىل القبول، خبالف الصلح عليهما فيحتاج  (:2)مسألة

 ا مر.إليه ألنه من العقود كم
 يعترب يف املتصاحلني البلوغ والعقل واالختيار والقصد وعدم احلجر. (:3)مسألة
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يصح صلح الفضو  إذا أجازه َمن تعترب إجازته، كسائر معامالت  (:4)مسألة
 الفضو .
 ال يقع الصلح على ما ال يقبل النقل واالسقاط. (:5)مسألة
فإذا اختلط ماالن لشخصني فلهما  ال يعترب يف الصلح العلم باملصاحل به،(: 6)مسألة

أن يتصاحلا على الشركة بالتساوي أو بالتفاضل، أو يصاحل أحدمها صاحبه مبال خارجي 
 معني، سواء تعذ ر التمييز بني املالني أو ال.

إذا علم املدين مقدار الدين وجهل به الدائن فصاحله بأقل منه،فالظاهر (: 7)مسألة
 لصلح رضا الدائن مبا يأخذه ولو كان أقل من حقه.براءة ذمة املدين، ألن ظاهر ا

يصح الصلح على االنتفاع بعني، كما لو تصاحلا على أن تكون أغصان (: 8)مسألة
أشجار أحدمها يف فضاء أرض صاحبه، أو على املرور من داره، أو على لبو ثوبه أو 

 سكن داره مدة وهكذا.
املدعى به، أو مبال آخر ولو مع يصح الصلح بني املتداعيني مبقدار من (: 9)مسألة

إنكار املدعى عليه، وبه تسقط الدعوى واليمني الذي كان للمدعي على املنكر، فال جيوز 
له جتديد املرافعة بعد ذلك، والظاهر أنه صلح عن مجيع ما يف ذمة املنكروهبا يسقط حقه 

 ظاهراً وواقعاً ال أهنا قطع للنزاع ظاهراً.
م   ن ج   نٍو واح   د إذا ك   ان مم   ا  ب   آخر عل   ى مبادل   ة م   الٍ  يص   ح الص   لح(: ال 10)مسثثثألة

 يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة يف أحدمها على األحوط. 
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يف غ ري  يص ح الص لح عل ى مبادل ة دين ني عل ى شخص ني أو ش خص واح د(: 11)مسالة
، فيم  ا إذا مل يكون  ا م  ن املكي  ل أو امل  وزون أو مل يكون  ا م  ن املتجانس  ني م  ع التفاض  ل والزي  ادة

 .  وإال  فال يصح  يف املتجانسني مما يكال أو يوزن مع التفاضلجنو واحد 
يصح الصلح يف الديون املؤجلة بأقل منها إلبراء ذمة املدين من بعض  (:12)مسألة

ريمها مما يكال أو يوزن أو ال، الدين وأخذ الباقي نقداً، سواء كان الدين ذهبًا أو فضة أو غ
 ويصح البيع أيضاً باألقل واألكثر.

متع  ارف  كم ا ه  و      يص  ح تنزي  ل الكمبي االت يف املص  ارف والبن وك وغريمه  ا  (:13)مسثألة
 يكال أو يوزن. على حنو البيع والصلح بالزيادة والنقيصة، ألهنا ليست مما -هذه األيام 
لى أن يكون رأس املال من أحدمها، والربح يصح الصلح بني الشريكني ع (:14)مسألة

 واخلسارة من اآلخر.
يصح الصلح بني الراعي ومالك املاشية بأن يرعاها سنة مثاًل ويتصرف يف  (:15)مسألة

لبنها ويعطي مقدارًا معينًا من السمن أو اجلنب أو غريمها لصاحب املاشية، بل تصح إجارة 
 املاشية كذلك.
ترجع إىل  -اشرتاط وقف املصاحل به على جهة خاصةيصح يف الصلح  (:16)مسألة

 أو عامة يف حياة املصاحل أو بعد مماته. -املصاحل أو غريه
لو كان هلما سلعتني خمتلفيت القيمة واشتبهتا ديث ال تتميزان، فلهما أن  (:17)مسألة

 النسبة.يتصاحلا بأخذ كل منهما إحدى السلعتني أو القرعة أو بيعها وتقسيم مثنها بينهما ب
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ليو من اإلقرار باحلق مطالبة املدعى عليه املدعي بالصلح إلمكانه مع  (:18)مسألة
اإلنكار أيضاً، خبالف طلب املدعى عليه البيع أو التمليك من املدعي، فإنه إقرار بثبوت 

 ملك املدعي.
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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اإلقرار ليو من العقود لعدم تقوم حتققه باإلثنني كالعقود، كما أنه ليو بإيقاٍع لعدم  

املخرب أو بنفي حقٍّ له كقوله: كونه من اإلنشائيات بل هو اإلخبار اجلازم دقٍّ الزٍم على 
( أو )يف ذميت أو عندي لفالن كذا( وهكذا، وال تعترب فيه العربية، نعم يعترب )لك علي  كذا

ن واالحتمال، فلو قال: اجلزم مبع  عدم إظهار الرتديد وعدم اجلزم به،فال يفيد الظ فيه
وال فرق بني الداللة عليه ابتداًء بالداللة ، " مل يكن إقراراً "أظن أو احتمل أن ك تطلبين بكذا

املطابقية، أو ضمنًا أو باملالزمة العرفية كما إذا قال: )هذه الدار قد اشرتيتها منك( فهو 
اعرتاف بثبوت امللك للمخاطب سابقاً، أو قال أحد املتخاصمني على ملكية شيء: 
)مل كين هذا الشيء( فهو اعرتاف مبلكية املخاطب له، إال أن تقوم قرينة على أنه مل يكن 

 جاداً يف كالمه، بل مستهزئاً أو متهكماً أو حنوه.
ِقر البلوغ والعقل والقصد واالخت (:1)مسألة

ُ
يار واحلرية، على تفصيل يشرتط يف امل

 مذكور يف املطوالت، وال تشرتط فيه السالمة فينفذ إقرار املريض ولو يف مرض موته.
ِقر به أن يكون له أثرًا أو آثار ميكن للمقر له إلزام املقر  (:2)مسألة

ُ
يشرتط يف امل

و منفعة أو ومطالبته هبا، كما كان إذا كان عينًا خارجية أو مااًل كليًا يف ذمته أو حقًا أ
عماًل، وأما اإلقرار مبا ال أثر له كذلك كما إذا أقر بأن له عليه شيئاً من مال القمار أو مثن 

 امليتة واخلمر مل ينفذ إقراره.
إذا أقر بشيء مث عقبه مبا يضاده ضمن كالم واحد، فإن كان ما عقبه   (:3)مسألة

وإن كان ذلك  ،من جمموع الكالمكالقرينة على بيان مراده نفذ اإلقرار مبقدار ما يستفاد 
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رجوعًا عن كالمه األول نفذ إقراره بالكالم األول وال أثر لرجوعه، كما إذا قال: )له علي  
عشرون بل عشرة(، فعلى األول ينفذ إقراره بالعشرة كما لو قال: )له علي  عشرون إال 

 عشرة(.عشرة(، وعلى الثاين ينفذ إقراره بالعشرين وال أثر لقوله: )بل 
لو قال: )له علي  مال(، أُلزم بتفسريه، فلو فس ره مبا ال ميلك قُِبَل منه إن   (:4)مسألة

 كان املقر مم ن يعتقد جواز االنتفاع ولو جلهله. 
لو أهبم املقر له أُلزم بتفسريه ويقبل منه، فإن ادعاه آخر فهما متخاصمني  (:5)مسألة

 ولآلخر استحالف املقر.
 ل: )هذا املال لفالن بل فالن(، غرمه للثاين وكان املال لألول.لو قا (:6)مسألة
 إذا أقر بنقد أو وكيل أو وزن رجع يف تعيينها إىل عرف البلد وعادته. (:7)مسألة
لو أقر بزيت مل يدخل فيه ظرفه، ولو أقر بدين مؤجل فليو للمقر له  (:8)مسألة

 قليل والكثري نفذ يف القليل.مطالبته به قبل حلول األجل، ولو أقر باملردد بني ال
لو أقر بشيء مبهم مث عينه، أو عينه من األول، فأنكره املقر له فال أثر  (:9)مسألة

 لإلقرار، وليو للحاكم انتزاعه منه، سواء كان املقر به ديناً أو عيناً خارجية.
نصف  لو أقر الوارث بأوىل منه نصيبه إليه، ولو أقر باملساوي له دفع إليه (:10)مسألة

نصيبه، ولو أقر باثنني فتناكرا نفذ إقراره ومها متخاصمان، ولو أقر بأوىل من املقر له األول، 
 فإن صدقه األول دفع إىل الثاين، وإن أنكره دفع إىل األول ويغرم للثاين.

لو أقر الولد بولد آخر للميت مث أقر بثالث، وأنكر الثالث الثاين، أعطى  (:11)مسألة
يده للثالث وسدسه للثاين، وكذا لو كان للميت ولدان وأقر أحدمها بثالث املقر نصف ما ب

وأنكره اآلخر، فنصف الرتكة للمنكر وثلثها للمقر وسدسها للمقر له، ولو كان للميت 
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زوجة وإخوة وأقرت الزوجة بولد له وأنكره اإلخوة، فلإلخوة ثالثة أرباع الرتكة وللزوجة مثنها 
وإن صدقها اإلخوة فثمن الرتكة للزوجة والباقي للولد وال يرث وللمقر له الثمن الباقي، 
 اإلخوة مع وجود الولد.

إذا أقر بولد أو أخ أو ُأخت نفذ إقراره فيما عليه من أحكام كوجوب (: 12)مسألة
اإلنفاق وحرمة النكاح واملشاركة يف املرياث، وأما ما ليو عليه من األحكام كثبوت النسب 

احتمال صدقه وعدم املنازع له يف ذلك إذا كان الولد صغرياً حتت يده،  فينفذ إقراره فيه مع
سواء أنكره بعد البلوغ أو ال، وبذلك يثبت النسب بينهما وبني أوالدمها وسائر الطبقات، 
وأما يف غري الصغري فيثبت النسب إذا صدقه ويتوارثان مع عدم وارث آخر، وأما معه فإن 

بتوارثهما، وكذا يف تعدي التوارث إىل غريمها وفيما لو أقر  صدقهما فهو، وإال أُشكل احلكم
 بولد أو أخ أو غريمها مث نفاه فال يرتك االحتياط يف ذلك.

يثبت النسب بالعلم واالطمئنان وبشهادة عدلني، وال يثبت بشهادة (: 13)مسألة
ثبت رجل وامرأتني أو شهادة رجل وميني، فلو شهدا أخوا ميت بولد له وكانا عدلني، 

النسب فهو أوىل منهما مبرياثه، ومع فسقهما ال يثبت النسب ويثبت اإلرث إذا مل يكن 
 معهما ثالث وإال نفذ إقرارمها يف حقهما دونه.

إذا تنازع املقر واملقر له فقال: )أقررت لك بشاة(، وقال املقر له: )أقررت  (:14)مسألة
 نفذ اإلقرار بالشاة فقط.  ببقرة(، حلف كل منهما على نفي ما يدعيه اآلخر و 

 
 والحمد هلل رّب العالمين
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الوكالة: نيابة الغري يف إمضاء أمر أو فسخه أو التصر ف فيما كان له ذلك. وهي من 
العقود، فتحتاج إىل إجياب وقبول، وال تعترب فيها صيغة معينة بل يكفي كل ما دل عليها 

األمَر إلَْيَك( أو )اْستَ َنبُتَك فيِه( أو )أَْنَت وَِكيِلي يف كذا(، بل مثل )وَك ْلُتَك أو )فَ و ْضُت 
يكفي قوله: )بع داري( إذا قصد به االستنابة يف بيعها، ويكفي يف القبول كل ما دل على 
الرضا، وتكفي فيها املعاطاة أيضاً، كما إذا سل م إليه املتاع للبيع، فتسل مه لذلك، وبالكتابة 

والرضا من طرف الوكيل، بل بالسؤال بقوله: )هل أنا وكيلك يف بيع  من طرف املوكل،
 دارك(؟ فقال: )نعم(، وال تعترب فيها املواالة بني اإلجياب والقبول.

 شرائط الوكالة: 
يعترب يف الوكالة توفر الشرائط التالية ابتداًء وبقاًء فلو فقد أحدها بطلت الوكالة، وال 

 تعود بتوفره مرة أُخرى.
 عقل وبلوغ وقصد واختيار الوكيل واملوكل. األول:
ال يشرتط يف الوكيل اإلسالم، فتصح وكالة الكافر عن املسلم، كما جيوز  (:1)مسألة
 العكو. 
فال تصح إذا قال: )وكلتك إن قدم    على األحوط    التنجيز يف أصل الوكالة  الثاني:

كأن يقول: )أنت وكيلي يف بيع   والدي من السفر(. نعم ال بأس بالتعليق يف متعلق الوكالة
 داري إن قدم زيد من سفره(.
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ج  واز العم  ل ال  ذي وك   ل في  ه ومتك  ن املوك  ل م  ن إيقاع  ه، ف  ال توكي  ل يف احملر م  ات  الثالثث :
من غص ب أو قم ار أو س رقة وحنوه ا، وال فيم ا ال س لطة ل ه عل ى إيقاع ه كبي ع م ال الغ ري ب ال 
والي   ة علي   ه، وال فيم   ا ال ي   تمكن م   ن مباش   رته ش   رعاً أو عق   الً كوالي   ة احمْل   رِم فيم   ا ال جي   وز ل   ه 

 نكاح، أو شراء الصيد. إنشاؤه كعقد ال
ال مانع من توكيل احملجور عليه إلفالس أو سفه عن غريه فيما ال حجر  (:2)مسألة

 عليه فيه كالطالق.
قابلية العمل املوكل فيه للنيابة بأن ال يعترب يف مشروعيته إيقاعه من املكلف  الرابع:

لها فال تصح فيها مباشرة، كالعبادات البدنية من صالة أو صيام أو طهارة فرضها ونف
الوكالة. نعم، تصح العبادات املالية، كالزكاة واخلمو وحنومها لعدم اعتبار املباشرة يف 

 إخراجها وإيصاهلا إىل مستحقيها.
تصح الوكالة يف مجيع العقود الزمها وجائزها كالبيع والصلح واإلجارة  (:3)مسألة

القرتاض واهلبة والشركة واحلوالة والكفالة والعارية والوديعة واملضاربة واملساقاة واملزارعة وا
والنكاح باإلجياب والقبول، وكذلك الوقف واإلبراء والطالق مع حضور الزوج أو غيابه، وال 

 تصح الوكالة يف اليمني والعهد والنذر واإليالء واللعان والظهار.
زوج أو جيوز توكيل الزوجة يف طالق نفسها بنفسها أو بتوكيل الغري عن ال (:4)مسألة

 عن نفسها يف طالقها.
تصح الوكالة يف حيازة املباحات، فلو حاز وكالة فما حازه ملك ملوكله،  (:5)مسألة

 وحيازته مبنزلة حيازة املوك ل.
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جيوز التوكيل يف اخلصومات واملرافعات، فيجوز لكل من املد عي واملد عى  (:6)مسألة
عليه أن يوكل شخصًا عن نفسه فالوكيل عن املدعي وظيفته إثبات الدعوى على املدعي 
عليه عند احلاكم، وإقامة البينة، وتعديلها، وحتليف املنكر، كما أن الوكيل عن املدعى عليه 

الشهود، وإقامة بي نة اجلرح، ومطالبة احلاكم بسماعها، واحلكم وظيفته اإلنكار، والطعن يف 
 على طبقها وكل ما يرجع إىل تربئة ذمة املدعى عليه وإسقاط دعوى املد عي.

 يكره لذوي املروءات من أهل الشرف واملناصب اجلليلة أن يتولوا (:7)مسألة
 سيما إذا كان املنازعة واملرافعة بأنفسهم، فاألوىل هلم أن يوكلوا عن أنفسهم

 الطرف بذي  اللسان ال يبا  هبتك مقابله.
تعيني العمل أو الشيء املوكل فيه، فال تصح الوكالة يف املبهم أو اجملهول، فلو  الخامس:

قال: )وَك ْلُتَك( من دون تعيني، أو قال: )وك ْلُتَك على أمر من األُمور( أو )على شيء(، مل 
 تصح الوكالة.
ف املوكل فيما وكل فيه، فال يصح توكيل احملجور عليه إلفالس أو جواز تصر  السادس:

 سفه فيما حجر عليه فيه.
 مبطالت الوكالة: 

ارتفاع متعلق الوكالة، كما لو وك ل أحدًا يف بيع داره مث باعها بنفسه، أو باِعها  األول:
 شخص آخر وأجاز بيعه، أو تلفت باالهندام، أو حجرها احلاكم الشرعي.

 روض اجلنون واإلغماء على املوكل أو الوكيل.عالثاني: 
 موت املوكل أو الوكيل.الثال : 



213 
 

للموكل عزل الوكيل عن وكالته،غري أن الوكيل إذا أتى مبتعلق الوكالة قبل أن (: 8)مسألة
يصل إليه عزل املوكل نفذ وصح، وال ينفذ بعد ما بلغه عزله، كما جيوز للوكيل أن يعزل 

 املوكل أو غيابه. نفسه، سواء كان يف حمضر
 أقسام الوكالة: 

 الوكالة العامة وهي أقسام:  أوال:
العامة من جهة التصرفات، وإن كانت خاصة من جهة املتعلق كما إذا وك له يف  -1

 من بيع وإجارة ووقف وتعمري وهدم وحنوها. -مثاًل  -  مجيع التصرفات يف خصوص داره 
يف  التص  رفات، كم  ا إذا وكل  ه العام  ة م  ن جه  ة املتعل  ق وإن كان  ت خاص  ة م  ن جه  ة -2

 خصوص إجارة ممتلكاته من دار وبستان ومتجر ودابة وحنوها.
العامة من اجلهتني املتعلق والتصرفات، كما إذا وكله يف مجيع التصرفات يف مجيع  -3

 ممتلكاته.
الوكالة اخلاصة: املتعلقة بتصرف معني لشخص معني، كما إذا وك له يف خصوص  ثانياً:

 بيع الدار املعي نة من مشرٍت خاص.
الوكالة املطلقة: هي عني الوكالة العامة من دون الفاظ العموم ككل ومجيع (: 9)مسألة

ن جهة وحنومها، وهي أيضًا تنقسم إىل األقسام الثالثة املتقدمة. أي: قد تكون مطلقة م
التصرفات وإن كانت مقيدة من جهة املتعلق، وأُخرى تكون مطلقة من جهة املتعل ق ومقيدة 
من جهة التصرف، وثالثة: تكون مطلقة من كلتا اجلهتني، واألقوى صحتها يف متام األقسام 

 املتقدمة. 
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 حدود الوكالة: 
اإلطالق يف الوكالة يقتضي البيع الصحيح حااًل بثمن املثل بنقد البلد  (:10)مسألة

وابتياع الصحيح وتسليم املبيع وتسليم الثمن بالشراء، والرد بالعيب، وغري ذلك من أحكام 
 البيع.

كما إذا قال: )أنت وكيلي   -إذا وكله يف بيع سلعة أو شراء متاع وأطلق  (:11)مسألة
جاز للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه أو يشرتي  -راء املتاع اخلاص( يف بيع هذه السلعة أو ش

املتاع له من نفسه، وإذا قي د البيع أو الشراء بالغري، مل جيز للوكيل أن يبيع لنفسه، ويشرتي 
 املتاع من نفسه.
ال جيوز للوكيل التعدي عن مورد وكالته حىت يف ختصيص السوق، إال  إذا  (:12)مسألة

ى أنه من باب املثال ال اإلختصاص، فلو خالف الوكيل عما عني له وأتى قامت قرينة عل
 بالعمل على وجه آخر، توقفت صحته على إجازة املوك ل.

إذا وكل يف عمل مل جيز للوكيل أن يوكل غريه يف إيقاعه ال عنه، وال عن  (:13)مسألة
له يف التوكيل عن نفو  املوكل إال  مبقداٍر أذن فيه موكله، وال جيوز التعدي عنه، فلو أذن

الوكيل كانت وكالة الوكيل الثاين تبعًا لوكالة الوكيل األول، فينعزل مبوته أو بانعزاله، كما أن 
للموكل أن يعزله من إبقاء الوكيل األول على وكالته. وأم ا لو أذن له يف التوكيل عن املوكل 

له عزله، وال ينعزل بانعزاله،  ال عن الوكيل، كانت وكالة الثاين يف عرض وكالة األول وليو
 فلو مات األول بقي الثاين على وكالته.

جيوز أن يتوكل إثنان فصاعداً عن موكل واحد يف عمل واحد،فإن علم أن (: 14)مسألة
املراد وكالة كل منهما بانفراده صح لكل منهما اإلستقالل يف التصرف من غري مراجعة 
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اً فيبطل تصرف أحدمها مستقاًل عن اآلخر ولو لعجزه اآلخر، وإال  اعترب قيامهما بالعمل مع
أو لسفره، ولو مات أحدمها بطلت الوكالة، ألن املراد اجتماعهما، خبالف ما لو أراد املوكل 

 االنفراد فتبقى وكالة اآلخر.
إذا وك له يف تسل م دين له على شخص، فمات املدين، قبل األداء بطلت  (:15)مسألة

وكيل مطالبة الورثة بالدين، إال  مع القرينة على أن الوكالة عامة تشمل الوكالة، وال جيوز لل
األخذ من الورثة أيضاً، ولو جحد املدين الدين مل جيز للوكيل موافقته إال  مع عموم الوكالة 

 له أيضاً.
 العوض في الوكالة: 

 تسوغ الوكالة بعوض، ويستحقه الوكيل باإلتيان بالعمل، فلو وكله يف(: 16)مسألة
البيع أو الشراء وجعل له عوضاً مل جيز للوكيل املطالبة به إال  بعد إمتام العمل، فلو أمت العمل 

 استحق العوض وإن مل حيصل التسليم والقبض.
 الضمان في الوكالة: 

ال يضمن الوكيل إذا تلف ما يف يده إال  بالتعدي أو التفريط، ألنه أمني، (: 17)مسألة
سيارة فركبها أو سكن فيها، وتلفتا ضمنهما، وإذا تصرف فيهما ومل فلو وك له يف بيع دار أو 

 .يتلفا، أمث وال تبطل وكالته بذلك، فإذا باعهما وسلمهما برئ من ضماهنما
 التنازع: 

إذا ادعى املوكل التعدي أو التفريط، كان القول قول الوكيل يف عدمهما،  (:18)مسألة
وإذا اد عى الوكيل رد املال إىل املوكل، كان القول  وكذا يف دعوى العزل، والعلم به و حنومها.

 قول املوكل يف عدم رد املال، ولو اختلفا يف أصل الوكالة فالقول قول منكر الوكالة. 
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إذا اختلفا يف الثمن، وادعى الوكيل اإلذن يف البيع بثمن معني، فالقول (: 19)مسألة
جعت، وإن تعذرت أو فقدت، فاملثل قول املوكل يف عدم اإلذن فيه، فإن وجدت العني اسرت 

 أو القيمة.
 
 

 والحمد اهلل رّب العالين
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وهي متليك عني جماناً، ويعرب عنها بالنحلة والعطية، وهي عقد يتوقف على اإلجياب 
والقبول، ويكفي يف اإلجياب كل ما دل على التمليك اجملاين مثل )وهبتك( و )ملكتك( و 

لك(، كما يكفي يف القبول كل ما دل على الرضا باإلجياب املذكور، وتكفي فيه )خذه 
 املعاطاة أيضاً.
والعقل، والقصد، واالختيار، وعدم احلجر،  ،يشرتط يف الواهب البلوغ (:1)مسألة

وامللك، فلو وهب مال غريه توقفت صحته على إجازته، وال تعترب سالمته، فتصح هبة 
 ه.املريض ولو يف مرض موت

يشرتط يف صحة اهلبة القبض بإذن الواهب إال إذا كانت العني بيد املوهوب  (:2)مسألة
له، فال حيتاج إىل قبض جديد، وال تعترب فورية القبض وال كونه يف جملو العقد، فال مانع 

 من الرتاضي بينهما بزمان وإن طال. 
 له. ّناء العني املوهوبة قبل القبض للمالك، ال للموهوب(: 3)مسألة
 لو وهبه شيئني فقبض أحدمها، صحت فيه دون اآلخر.(: 4)مسألة
قيل يشرتط يف املوهوب أن يكون عيناً، واألقوى عدمه، فتصح هبة املنافع (: 5)مسألة

والدين، فإن وهبه للمدين أفادت فائدة اإلبراء، ويعترب فيه القبول، وإن وهبه لغري املدين 
 األعيان املشاعة اململوكة.فَقبُضه بقبض مصاديقه كما تصح هبة 
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ال يشرتط يف اهلبة العلم مبقدار املوهوب، فتصح هبة الصربة أو بعضها ولو (: 6)مسألة
 جهل مقداره، كما تصح هبة الدين وإن جهل مقداره.

أبًا كان أو أُم ًا أو ولدًا أو            إذا متت اهلبة بالقبض، فإْن كانت لذي رحٍم (: 7)مسألة
وكذا إْن كانت للزوج أو الزوجة على األقوى، مل يكن للواهب الرجوع يف هبته،            غريهم 

وإْن كانت ألجنيب  غري الزوج والزوجة كان له الرجوع فيها مادامت العني باقية، فإن تلفت  
كاًل أو بعضاً فال رجوع، وكذا ال رجوع إن عو ض املتهب عنها ولو كان يسرياً من غري فرٍق 

ما كان إعطاء العوض ألجل اشرتاط له يف اهلبة وبني غريه بأن أطلق يف العقد لكن بني 
املتهب أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا ال رجوع فيها لو قصد الواهب يف هبته القربة 

 وأراد هبا وجه اهلل تعاىل. 
إذا بقيت العني املوهوبة داهلا فللواهب الرجوع هبا كما تقدم، فإن عابت  (:8)مسألة

فليو على املوهوب له أرشها، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، وأما املتصلة 
فإن مل تقبل االنفصال عن العني كالطول والسمن وبلوغ الثمرة، فهي تابعة هلا، وإن كانت 

مرة، فاألقوى عدم تبعيتها للعني فهي للموهوب له ولو رجع قابلة لالنفصال كالصوف والث
 الواهب بالعني.
ال يعترب يف صحة الرجوع علم املوهوب له، فيصح الرجوع ولو مع جهله (: 9)مسألة

 هبا.
إذا مات الواهب أو املوهوب له قبل القبض، بطلت اهلبة ورجع املوهوب  (:10)مسألة

 إىل ورثة الواهب.
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نت اهلبة مشروطة فعلى املوهوب له العمل بالشرط، فلو شرط عليه إذا كا (:11)مسألة
أن يهبه شيئًا وجب على املوهوب له ذلك، و إذا تعذر أو امتنع جاز للواهب الرجوع، 

 واهلبة املشروطة جائزة فبل العمل بالشرط مطلقاً.
أو  عقداً  ال يعترب كون العوض املشروط يف اهلبة عيناً، فيجوز أن يكون (:12)مسألة

 إيقاعاً، كبيع شيء أو إبراء ذمة الواهب عن دين أو غريمها.
إذا عني يف اهلبة املشروطة عوضًا تعني، وإذا أطلق أجزأ األقل من  (:13)مسألة

 املوهوب إال أن تقوم قرينة من عادة أو غريها على إرادة املساوي.
ا لزم  ت اهلب  ة بينهم  ا، ال جي  ب التع  ويض يف اهلب  ة املطلق  ة. نع  م إذا عوض  ه (:14)مسثثألة     
 بذل املوهوب له عوضاً ومل يقبله الواهب مل تكن هبة معوضة. لو
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 الفصل األّول
 

ونتعر ض فيه لتعريف الوصية وفضائلها وبعض أحكامها، كما نتعر ض فيه ألقسام الوصية 
 وشرائط املوصي.

وهي من العادات اليت سبقت ظهور الوصية هي ما يريد اإلنسان وقوعه عنه بعد موته، 
اإلسالم فأمضاها وحث  عليها، كما عن النيب صلى اهلل عليه وآله: "الوصية حق على كل  
مسلم"، ويف بعض األخبار: "أن َمن مات بغري وصية مات ميتة جاهلية"، ويف آخر: "ما 

 ار.ينبغي المرئ مسلم أن يبيت ليلة إال ووصيته حتت رأسه"، وغري ذلك من األخب
وال يعترب فيها لفظ خاص فتتحقق بكل ما دل  عليها من لفظ عريب وغريه أو فعل  
كالكتابة واإلشارة، سواء متكن من اللفظ أو ال، و يكفي فيها أن توجد مكتوبة خبطه إذا 
ظهر أن مراده تنفيذها بعد موته، كما ال يعترب فيها قبول الوصي وال املوصى له بل يكفي 

 قائمة باملوصي فقط كما سون نبنيد إن شاء اهلل تعاىل. يف الوصية أن تكون
تصح الوصية املعل قة، فإن قال "أوصيت بكذا وكذا إن مت يف مرضي  (:1)مسألة

هذا" ومات يف غريه مل تنفذ وصيته إال إذا علم أن غرضه اإليصاء بتلك األمور مطلقاً وكان 
 غري ذلك املرض. املرض سبباً للوصية ال شرطاً فيها فتنفذ وإن مات يف
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تصح الوصية الفضولية بعد اإلجازة، فإذا أوصى مبال زيد بعد وفاة زيد  (:2)مسألة
وأجاز زيد ذلك صحت الوصية، وأما إذا أوصى مبال زيد بعد وفاته )أي بعد وفاة الفضو  

 ال وفاة زيد( مل تصح الوصية وإن أجازها زيد.
ملوسعة كأداء الكفارات وقضاء إذا ضاق الوقت عن أداء الواجبات ا (:3)مسألة

 العبادات، وجب اإليصاء واإلعالم هبا إال أن يطمئن بقيام الوارث أو غريه هبا.
جيب رد أموال الناس من األمانات والودائع وأموال املضاربة والعارية بعينها (: 3)مسألة

 يتمكن من أو بدهلا إن كانت تالفة إذا مل حيرز أن الورثة سريجعوهنا إىل مالكها، وإن مل
 إرجاعها ومل حيرز إرجاعها إال باإليصاء وجبت الوصية هبا.

جيب تفريك الذمة مم ا تتعل ق هبا من الديون واخلمو والزكاة وحنوها، فإذا مل  (:4)مسألة
 يتمكن من ذلك وجب اإليصاء هبا إذا توقف أداؤها عليه.

ب ذلك وال جيب إذا توقف أداء الواجب على اإلشهاد على الوصية وج(: 5)مسألة
 مع عدمه.

 أقسام الوصية: 
الوصية التمليكية: وهي ما كانت بتمليكعني أو منفعة أو بتسليط شخص على  -1

حق أو فك ملك بعد الوفاة، فتمليك العني كما إذا أوصى بأن تكون داره لفالن بعد 
كما موته، ومتليك املنفعة كما إذا أوصى بأن تكون منفعة داره لشخص، التسليط على حقٍّ  

لو أوصى بأن تكون لشخٍص حق  اإلنتفاع بكتبه أو حق  القيمومة على صغاره مثاًل، وفكُّ 
 امللك كأن يوصي بعتق مملوكه.
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الوصية العهدية: وهي ما كانت عهداً من الوصي متعل قًا بغريه أو بنفسه كأن يأمر  -2
أو بأن  بدفنه يف مكان أو زمان معني أو هببة أو وقف أو بيع شيء من أمواله لشخص

 يصلى أو يصام عنه.
تنقسم الوصي ة إىل مخسة أقسام كإنقسام األحكام اخلمسة إىل واجب وحرام (: 1)مسألة

 ومستحب ومكروه ومباح.
فالوصية الواجبة هي الوصية بتفريك ذمة املوصي من الواجبات اليت اشتغلت ذمته هبا، 

الرحم أو سائر احملر مات، والوصية والوصية احملر مة هي الوصية باحملر م كأن يوصي بقطع 
املندوبة هي أن يوصي باملستحبات والقربات واملربات، والوصي ة املكروهة كالوصية بتفضيل 
بعض الورثة على بعض بال مرجح ديينٍّ أو كوصية أوالده بسائر املكروهات كتوصيتهم باختاذ 

باحات اليت ال ينطبق عليها أحد املكاسب والصنايع املكروهة، والوصية املباحة كالوصي ة بامل
وال ، العناوين األربعة املتقددمة، وهي كثرية كالوصية بأن يصري ولده خي اطًا أو مهندسًا مثالً 

ريب يف وجوب إنفاذ الوصية يف اجلميع إال  يف احملر م، فيكون وجوب إنفاذ الوصية يف املكروه  
  ينبغي للموصي الوصية باملكروه. كوجوب الوفاء بالعقد يف البيوع املكروهة، ولكن ال

 :شرائط الموصي
البل وغ ف ال اعتب  ار بوص ية الص يب إال إذا بل  ك عش راً وك  ان ق د عق ل وأوص  ى يف وج وه ال  رب  -1

 ألرحامه أو لغريهم، كما إذا أوصى ببناء مسجد أو قنطرة.
 العق    ل، ف    ال اعتب    ار بوص    ية اجملن    ون واملغم    ى علي    ه والس    كران ح    ال اجلن    ون واإلغم    اء -2

 والسكر، وتصح إذا أوصى حال عقله مث جن أو أغمي عليه أو سكر.
 االختيار، فال اعتبار بالوصية عن كره وإجبار. -3
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 الرشد، فال تصح وصية السفيه. -4
 احلرية فال تصح وصية العبد إال إذا أجازها املالك. -5
أن ال يكون قاتل نفسه عمدًا ظلمًا إذا كانت وصيته يف ماله، كما إذا أحدث يف  -6

ما يوجب اهلالك كشرب سم أو جرح قاتل، فإنه ال تصح وصيته يف املال لإلمجاع  نفسه
املد عى عليه وللنص  الصريح عن أيب والد عن موالنا اإلمام املعظ م الصادق عليه السالم 
قال: " مسعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: َمن قتل نفسه متعمداً فهو يف نار جهنم 

أرأيت إن كان أوصى بوصية مث قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ خالدًا فيها، قلُت: 
قال: إن كان أوصى قبل أن حيدث حدثاً يف نفسه من جراحة أو قتل أجزيت وصيته يف 
ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث يف نفسه من جراحة أو قتل لعل ه ميوت مل 

وه، كما تصح ولو يف املال إذا وتصح وصيته يف غري املال من جتهيز وحن. جتِز وصيته "
 قتل نفسه خطًأ أو سهواً أو جهاداً يف سبيل اهلل تعاىل.

إذا أحدث يف نفسه ما يوجب اهلالك مث شفي فأوصى صحت وصيته، (: 2)مسألة 
 وكذا لو أحدث ذلك يف نفسه مث أوصى فشفي مث مات.

أح     دمها، إذا مل يك     ن للطف     ل أب وال ج     د وال ق     يم منص     وب م     ن قب     ل (: 3)مسثثثثثألة 
فللحاكم الشرعي الوالية عليه مادام حياً وليو له أن يوصي هب ا ألح د بع د وفات ه، ب ل يرج ع 

 األمر بعد وفاته إىل حاكم شرعي آخر.
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 لفصل الثانيا
 الوصي
 

 وهو املوصى إليه بتنفيذ الوصية ويشرتط فيه ما يلي: 
 األدواري حال عقله. :العقل، فال تصح الوصية إىل اجملنون حال جنونه وتصح إىلاالول

وإذا كان الوصي عاقاًل حال الوصية مث جن بطلت وصايته، فإذا أفاق عادت إال أن تكون 
قرينة على عدم عودها، وأظهر من ذلك ما لو نص به احلاكم الشرعي أو نص املوصي على 

 عودها عند اإلفاقة.
 س  تقالً وال م  انع:البل  وغ عل  ى األح  وط، ف  ال تص  ح الوص  ية بالتص  ر ف ح  ال ص  باه مالثثثاني

أوص ى أن ال  أن يوصي إليه منضماً إىل البالك وللبالك التصرف ف إذا بل ك الص يب ش اركه إال إذا
 يتصر ف البالك إال بعد بلوغ الصيب فرياجع احلاكم يف التصرفات الفورية كأداء الدين وحنوه.

لوصية، إال إذا مات الصيب أو بلك ناقص العقل فللكامل االنفراد بالعمل با(: 1)مسألة
 إذا كانت قرينة على عدم رضا املوصي بذلك، فرياجع احلاكم الشرعي.

اإلس   الم ب   املع  األخ   ص وه   و اإلمي   ان عل   ى األق   وى، وال س   ي ما إذا اس   تلزمت  الثالثثث :
 الوصية السليط على املسلم.

إذا ارتد الوصي بطلت وصايته على األقوى، وال تعود إليه إذا أسلم إال إذا (: 2)مسألة
 نص  املوصي على عودها أو كانت قرينة من املوصي يف وصيته على العود.

: أن يكون ثقة أمينًا وتعترب عدالته على األشهر واألقوى، فإذا ظهر فسقه الرابع
 سقطت سقطت وصايته، وال تعود إليه إال أن تكون قرينة من املوصي على عودها بذلك.
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الشرعي نصب شخص آخر مكانه أو ضم إذا بطلت الوصاية فللحاكم (: 3)مسألة
 أمني إليه حسب ما يراه من املصلحة.

جيوز جعل الوصاية للمرأة واألعمى إذا كانا قادرين على تنفيذ الوصية وال (: 4)مسألة
 يصح ذلك للمملوك إال بإذن مواله.

تصح الوصاية معل قة، كما إذا قال: "جعلت فالنًا وصيًا إن استمر على  (:5)مسألة
 ه".دراست

جيوز أن جيعل أكثر من وصي واحد، وليو ألحدهم االستقالل يف تنفيذ  (:6)مسألة
الوصية إال إذا كانت قرينة من املوصي على ذلك، فإن سبق أحدهم نفذ تصر فه، وإن اقرتن 
تصر فهم مع تنافيه بطل تصر ف اجلميع، وإذا تشاحوا ألزمهم احلاكم الشرعي باالجتماع،فإن 

هلم، وإذا بطلت وصاية أحدهم جلنون أو غريه أو تعذ ر عليه تنفيذ الوصية تعذ ر فله استبدا
أو مات، ضم إليهم احلاكم الشرعي شخصًا غريه إذا احتاجوا إليه ومل تكن قرينة من 
املوصي على االشرتاك، وإال بطلت وصايتهم فللحاكم أن ينص ب وصيًا واحدًا أو متعدداً 

 غريهم.
ثر من واحد بالرتتيب، كأن يقول: "خا  وصيي، فإن يصح أن يوصي ألك (:7)مسألة

 مات فعمي، فإن مات فجاري فالن".
ال جيوز للوصي أخذ األجرة على عمله إذا كان املال مساويًا ملصرف  (:8)مسألة

 الوصية وإذا زاد منه أخذ ُأجرة مثل عمله إال إذا كانت قرينة على أن املوصي أراده جماناً.
ردها وإن  شخص أن حيج أو يصلي أو يصوم عنه جماناً، فلهإذا أوصى ل(: 9)مسألة

 قبلها يف حياة املوصي.
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إذا قال: "حج عين مبائة دينار" فقبل كانت إجارة ولو مل يعني اأُلجرة، (: 10)مسألة
أو قال: "بُأجرة املثل"، ومها ال يعلمان هبا كانت إجارة فاسدة ال جيب العمل هبا، ولو قال: 

 ا" كانت جعالة فَمن عمل هبا استحق اجلعل."من حج عين فله كذ
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم احلاكم الشرعي إليه مساعداً، فلو  (:11)مسألة

 عجز معه أيضاً فله عزله ونصب َمن يتمكن من تنفيذ الوصية.
للوصي تفويض بعض األُمور املوصى هبا إىل غريه إذا مل تكن قرينة على (: 12)مسألة
باشرة أو مل جتِر العادة مبباشرة الوصي، فله تفويض العبادات إىل خبري يف االستنابة إرادة امل

 فيها، ويفوض الكفارات إىل خبري بالتوزيع بني الفقراء والعمارات إىل خبري هبا.
ليو للوصي أن يوصي إىل أحد يف تنفيذ ما أوصي إليه وال أن يعزل  (:13)مسألة

 إال مع إذن املوصي بذلك. نفسه وجيعل غريه وصياً عن امليت
جيب على الوصي االقتصار على ما عني  له املوصي، فلو تعدى كان  (:14)مسألة

 خائناً.
لو أوصى ومل يعني كما لو قال: "أنت وصيي"، فإن مل يكن متعارف  (:15)مسألة

خارجي ينصرف إليه اإلطالق كان لغوًا وإال انصرف إليه، كما تعارف يف كثري من البلدان 
صرافه إىل أنه وصي يف أداء ما عليه من الديون واملظامل وإخراج الثلث وصرفه يف ما يرجع ان

إىل مصلحة امليت وأخذ حقوقه من اآلخرين، ولو تعارف مشوهلا للقيمومة على الصغار 
 مشلتها أيضاً إال أن األحوط أن يستأذن احلاكم الشرعي يف ذلك.
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متعارف  "، فإن كانيقال: "انفق ثلث لو أوصى ومل يعني جهة كما لو (:16)مسألة
خارجي ينصرف إليه اإلطالق عمل به، وإال صرفه يف األصلح للميت، كما إذا كانت عليه 

 حقوق مالية احتياطية أو عبادات احتياطية صرفها فيها وهكذا.
إذا نسي الوصي مصرف الوصية فإن تردد بني أُمور حمصورة أقرع بينها، (: 17)مسألة

 صورة صرفه يف وجوه الرب احملتملة أن تكون مرادة للموصي.وإن مل تكن حم
 الوصي أمني ال يضمن إال بالتعدي أو التفريط. (:18)مسألة
للوصي رد  الوصية يف حياة املوصي بشرط أن يبلغه الرد ، سواء متكن من  (:19)مسألة

جلهله هبا حىت مات  وصي غريه أو ال، فإذا رد ها ومل يبلغه الرد  أو مل يرد ها ومل يقبلها ولو
املوصي، فعليه العمل بالوصية فضاًل عم ا إذا قبلها يف حياة املوصي، كما ال أثر للرد  قبل 

 الوصية بل املعترب الرد بعد الوصية قبل موت املوصي.
إذا رد  الوصي الوصية فأوصى إليه ثانيًا ومل يرد ها جلهله هبا، ففي لزومها  (:20)مسألة

 م.خالف واألحوط اللزو 
الوصية من العقود اجلائزة من طرف املوصي، فله العدول عنها كما إذا  (:21)مسألة

أوصى بشيء لشخص مث عدل عنه أو جعل شخصًا وصيًا مث عدل عنه وهكذا، ويتحقق 
العدول عنها باللفظ كأن يقول: "عدلت أو رجعت عن وصييت" كما يتحقق بالفعل كما 

هبه أو أوصى بصرف ثلثه على إذا أوصى بشيء لشخص مث أوصى به آلخر أو باعه أو و 
 األيتام مث أوصى بوقفه.

إذا عدل من وصايته كما إذا أوصى إىل أحد مث أوصى إىل آخر، فإن مل  (:22)مسألة
خيرب األول فمات وعمل األول بالوصية، وكان سبب عدوله أمراً ظاهراً ميكن اعتماد املوصي 
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وعداوة ال تتحقق معها الوصية  عليه ويفهمه األول عادة، كما إذا حدثت بينهما مقاطعة
عادة، كما إذا حدثت بينهما مقاطعة وعداوة ال تتحقق معها الوصية عادة، غرم األول وإال 

 فالغرامة من امليت، وخترج من أصل تركته. 
إذا أوصى ومل يعني  وصيًا أو مات الوصي أو انعزل توىل احلاكم الشرعي  (:23)مسألة

 تنفيذ الوصية أو نصب وصياً.
إذا مات املوصي وجبت املبادرة إىل العمل بالوصية إال أن تكون قرينة  (:24مسألة)

 على جواز التأخري.
 

 القيم 
 

واحدًا أو متعدداً    جيوز لألب مع فقد اجلد وللجد مع فقد األب أن جيعل قيمًا وليًا 
 األصلي على الطفل الواحد أو املتعدد، فيكون كالو    على حنو االستقالل أو االشرتاك 

يقوم مبصاحل الطفل من تربيته وحفظ أمواله واإلنفاق عليه ووفاء ديونه وغري ذلك مم ا يرجع 
إىل شؤونه إال أن يقيدها األب أو اجلد جبهة خاصة، فتختص القيمومة هبا وترجع سائر 

 اجلهات إىل احلاكم الشرعي.
ينفق القيم على اليتيم من أمواله ما تعارف من املأكل واملشرب وامللبو  (:25)مسألة

 وحنوها، بال إسراف وال تقتري، وال يبعد ضمانه يف الزائد على ذلك.
يكفي يف جعل القيم أن يقول له: "أنت قيم على أوالدي، أو و ٌّ على  (:26)مسألة

 قص رهم، أو على أوالد أوالدي".
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لألم على الطفل، فلألب أو اجلد أن يوصي بالوالية ألحد مع ال والية  (:27)مسألة
 وجود األم، سواء كانت رشيدة أو ال.

جيوز للقيم أخذ ُأجرة مثل عمله من أموال اليتيم إذا كان فقرياً، واألحوط  (:28)مسألة
 للغين ترك ذلك.
رعي، إذا أوصى مبال لصغري وجعل أمره إىل غري األب واجلد واحلاكم الش (:29)مسألة

بطلت الوصية يف هذا اجلعل ورجع أمره إىل األب أو اجلد، ومع فقدمها إىل احلاكم 
الذي هو غري األب واجلد    الشرعي، نعم يصح  ذلك لو أوصى أن يبقى املال بيد الوصي 

على أن ميل كه الصغري بعد بلوغه، وكذا يصح لو أوصى أن يصرف املال على    واحلاكم 
 ه.الصغري بال أن ميل ك

 :الناظر
جيوز للموصي أن جيعل ناظراً واحداً أو متعدداً على حنو االشرتاك أو االستقالل، مشرفاً 
على عمل القيم حىت يستوثق من وقوع ما أوصى به، فال يتصر ف الوصي إال باطالع 
الناظر وال جيب عليه اتباع رأي الناظر، وقد جيعله ناظراً على الوصي بأن يكون عمله بنظره 

عليه اتباع رأي الناظر، إال أن الظاهر من النظارة هو األول، ويشرتط يف الناظر ما  فيجب
 . اشرتط يف الوصي

إذا مات الناظر، أو فقد بعض الشروط فانعزل عن النظارة، فعلى الوصي  (:30)مسألة
 مراجعة احلاكم الشرعي يف العمل بالوصية وليو له اإلستقالل يف ذلك.
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 الفصل الثال 
 له الموصى

عل  ى          يش  رتط يف الوص  ية التمليكي  ة وج  ود املوص  ى ل  ه ح  ني الوص  ية أو إىل وف  اة املوص  ي 
وال تص  ح للمع  دوم، وإن كان  ت غ  ري متليكي  ة ص  حت للمع  دوم أيض  ا إذا ك  ان متوق  ع        األق  ل 

الوج  ود، ك  أن أوص  ى بإعط  اء ش  يء )بنح  و الوص  ية العهدي  ة( ألحف  اده غ  ري املوج  ودين ح  ني 
 ل موت املوصي، فيبقى املال يف ملك املوصي فإن ولدوا أعطي املال هلم .الوصية، وال حا
تصح  الوصية التمليكية للحمل املتكون حال الوصية، فإن ولد حيًا ملك  (:31)مسألة

 املوصى به، وإن ولد ميتاً ورث املال ورثة املوصي.
أو أُناثًا أو إذا أوصى جلماعة قس م بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورًا  (:32)مسألة

 خمتلفني، ولو كانوا أوالده إال أن تكون قرينة على التفاضل.
ال يشرتط يف املوصى له اإلسالم وال احلرية، على تفصيل مذكور يف  (:33)مسألة
 املطوالت.
ال حتتاج الوصية العهدية إىل قبول الوصي لو عني  وصياً، نعم يعترب ذلك  (:34)مسألة

يف أصل الوصية، وكذا الوصية التمليكية للنوع كالفقراء والسادة يف لزوم عمله بالوصية ال 
والعلماء، وأما التمليكية للشخص فاملشهور فيها اعتبار قبول املوصى له، وذهب بعضهم 
إىل اعتباره يف متل ك املوصى له ال يف أصل الوصية، واألقوى عدم اعتباره ال يف أصل الوصية 

 وال يف متل ك املوصى له.
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ال أثر لرد املوصى له الوصية التمليكية بعد قبوهلا يف حياة املوصي أو بعد  (:35)مسألة
مماته، وأما إذا رد ها بال سبق القبول فإن كان الرد حال احلياة فالظاهر أنه ال أثر له أيضاً، 

 وأما إذا كان الرد بعد الوفاة فاملشهور أنه يبطلها، وفيه إشكال.
ض يف قبول الوصية، فإذا أوصى له بشيئني فله قبول للموصى له أن يُبع   (:36)مسألة

 أحدمها ورد  اآلخر، بل لو أوصى له بشيء واحد فله أن يقبل بعضه.
ليو للورثة إجبار املوصى له على القبول أو التعجيل يف اختي ار القب ول أو  (:37)مسألة

 القبول. والرد ، وليو هلم التصر ف يف العني املوصى هبا اختيار املوصى له الرد  أ
إذا مات املوصى له قبل قبول الوصية ورد ها، قامت ورثته مقامه يف ذلك  (:38)مسألة

 إذا مل يرجع املوصي عن وصيته، وال فرق يف ذلك بني موته يف حياة املوصي أو بعد وفاته.
إذا مات املوصى له قبل املوصي فالصحيح أن ورثته يتلق ون املوصى به  (:39)مسألة

مور ثهم ال أهنم يتلق ونه من مورث هم فال ترتتب عليه أحكام تركة امليت من من املوصي، ك
 إخراج ديونه ووصاياه منه، وال متنع الزوجة منه إذا كان أرضاً.

إذا مات املوصى له بعد موت املوصي تلق ى الورثة املوصى به من مورثهم (: 40)مسألة
ج ديونه ووصاياه منه، وال ترث الزوجة ال من املوصي، فتجريعليه أحكام تركة امليت من إخرا 

 منه إذا كان أرضاً وهكذا.
املراد بوارث املوصى له هو وارثه عند موته ال وارثه عند موت املوصي،  (:41)مسألة

 سواء كان وارثه مباشرة أو وارث وارثه.
ال ف   رق فيم   ا ذكرن   اه م   ن انتق   ال املوص   ى ب   ه إىل ورث   ة املوص   ى ل   ه ب   ني أن (: 42)مسثثثألة

يوص   ي ل   ه مبل   ك أو يوص   ي ل   ه بالتملي   ك، كم   ا إذا أوص   ى أن تعط   ى بع   ض تركت   ه لش   خص 
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فينتق   ل ح   ق التملي   ك إىل وارث املوص   ى ل   ه إذا م   ات يف حي   اة املوص   ي، كم   ا ينتق   ل إلي   ه ل   و 
 مات بعد موته.
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 الفصل الرابع
 الموصى به

 ويشرتط فيه ما يلي:
أن يكون مم ا له نفع حملل معتد به عند العقالء، سواء كان عينًا موجودة عند  األول:

الوصية، أو متوقعة الوجود كالوصية مبا ستحمله الدابة أو الشجرة، أو منفعة لعني موجودة 
نتقال كحقي التحجري عند الوصية أو متوقعة الوجود، أو حقًا من احلقوق القابلة للنقل واال

واالختصاص، ال مثل حق القذف وحنوه، فال تصح  الوصية باخلمر واخلنزير وآالت القمار 
 والغناء وكلب اهلراش وحنوها.

تصح الوصية باخلمر املتخذ للتخليل أو ما ينتفع به يف غري الشرب أو  (:43)مسألة
 آالت الغناء، مم ا ينتفع مبوادها بعد كسرها.

أن ال تكون وصية معصية، كما لو أوصى بصرف أمواله يف ترويج الباطل   الثاني:
 كتعمري الكنائو والبيع أو معونة الظلمة.

إذا اختلف املوصي والوصي يف جواز املوصى به اجتهادًا أو تقليداً، فإن   (:44)مسألة
 كان جائزاً عند الوصي نف ذها، وإال مل جيز له تنفيذها.

الثلث، فلو زاد توقف الزائد على إجازة الورثة، فإن أجاز أن ال يزيد عن  الثال :
 بعضهم نفذ يف حصته، وكذا لو أجازوه يف بعض املوصى به نفذ فيه خاصة.

 ال يكفي يف تنفيذ الوصية يف الزائد على الثلث رضا الورثة القليب به، فال (:45)مسألة
 لتنفيذها من إجازة الورثة وإمضائهم. بد  

 ق بني اإلجازة حال احلياة وبعدها.ال فر  (:46)مسألة
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الظاهر أنه ليو للمجيز الرجوع عن إجازته ال قبل الوفاة وال بعدها، وال  (:47)مسألة
 إجازة الوصية بعد رد ها فيما زاد على الثلث.

إذا أوص  ى درم  ان الورث  ة أو بعض  هم م  ن امل  رياث مل تنف  ذ يف أص  ل الرتك  ة،  (:48)مسثثألة
 للموصي . لورثة بذلك، وتنفذ يف الثلث الراجعإال إذا رضي َمن حرم من ا

إذا أوصى بعني من ماله فإن كانت قيمتها مبقدار الثلث أو أقل نفذت  (:49)مسألة
 الوصية، وإن زادت عليه توق ف نفوذها يف الزائد عليه على إجازة الورثة.

إذا قال: )سياريت لزيد وثلث باقي الرتكة لعمرو(، صحت وصيته لعمرو  (:50)مسألة
وتوقفت وصيته لزيد على إجازة الورثة، فإن رد وها صحت يف ثلث السيارة وبطلت يف 

 الثلثني. 
، فيتبعها ّناؤها وإذا تلفت مل  (:51)مسألة إذا عني املوصي ثلثه يف عني خمصوصة تعني 

فوض التعيني إىل وارثه أو وصيه تعني بتعيينه بال حاجة إىل  يشارك بقية الورثة، وكذا إذا
إال إذا  -غري املفو ض  -موافقة الورثة، وإال  فثلثه مشاع يف الرتكة وال يتعني بتعيني الوصي 

 أجازه الورثة.
بل وبعده أيضًا كما    املراد بالثلث هو ثلث أموال املوصي حني وفاته  (:52)مسألة

ال حني الوصية، فلو أوصى مبال قيمته النصف    القادمة إن شاء اهلل تعاىل سنبي نه يف املسألة 
حني الوصية مث نزلت قيمته أو زادت أموال املوصي فصارت قيمته مبقدار الثلث حني 
املوت، صحت الوصية، ولو انعكو كما لو أوصى مبال قيمته حني الوصية مبقدار الثلث مث 

اله أو تلف بعضها فصارت قيمته أزيد من الثلث زادت قيمته أو نقصت قيمة سائر أمو 
 حني املوت، بطلت الوصية يف الزائد عليه إال إذا أجاز الورثة ذلك.
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حيسب الثلث مم ا ميلكه املوصي بعد وفاته أيضاً، كدية اخلطأ والعمد إذا  (:53)مسألة
لها، فتنفذ صاحل عليها أولياء امليت وما وقع ويف شبكته من مسك بعد وفاته إذا نصبها قب

وصيته مبال تزيد قيمته على الثلث يف حياته إذا كانت مبقدار الثلث بعد ضم ما ملكه بعد 
 وفاته.

إذا أوصى بالثلث كأن قال: ثلث أموا  لفالن، فالظاهر أن املراد به (: 54)مسألة
ال الثلث حال املوت ال حال الوصية، إال إذا كانت قرينة على إرادة ثلث أمواله املوجودة ح

الوصية، والزم هذا عدم إعطاء شيء للموصى له إذا تبد لت أعياهنا بعد الوصية إىل حني 
الوفاة، إال إذا دل ت القرينة على إرادة مقدار ثلث أمواله املوجودة حني الوصية، وإن تبد لت 

 أعياهنا، وإذا ُأمجل كالم املوصي ومل يكن له ظهور اقتصر على أقل األمرين.
راد بالثلث ثلث الرتكة بعد استثناء ما جيب إخراجه من أصل الرتكة، امل(: 55)مسألة

وهو كل ما اشتغلت به ذمة امليت كالديون والضمانات وما باعه سلفًا ومثن ما اشرتاه 
نسيئة، وأروش اجلنايات واخلمو والزكاة واملظامل، والكفارات املالية، والنذور املتعل قة باملال، 

أو النذر، سواء أوصى هبا امليت أو ال، زادت على الثلث أو  واحلج الواجب باالستطاعة
 ال، بل لو تلف بعض الرتكة بعد الوفاة أخرجت من الباقي وإن استوعبته.

وخيرج من الثلث الوصايا التمليكية والعهدية التربعية، وهي ما مل جتب على امليت يف 
 حياته، وكذا الواجبات البدنية كالصالة والصيام.

إذا قس مت الرتكة بني الور اث وامتنع بعضهم من أداء حصته من دين : (56)مسألة
امليت، وجب على الباقني أداء حصة املمتنع وهلم مطالبته من بعد إثبات أدائهم ما خيص ه 

 من الدين .



236 
 

إذا أوصى بوصايا مم ا خترج من الثلث ال من أصل الرتكةفزادت على  (:57)مسألة
ن اجلميع بالنسبة، سواء ذكرهابالرتتيب أو مجلة واحدة، كلها الثلث ومل جيز الورثة، نقص م

واجبة كالصوم والصالة أو تربعية كالزيارة، نعم إذا كان بعضها واجب وبعضها تربعي، قد م 
 الواجب.
إذا أوصى بعدة وصايا من ثلثه وكان بعضها مم ا خيرج من األصل وبعضها (: 58)مسألة

رج من األصل وبعضها تربعية، فإن وسعها الثلث فهو، واجب ال خيرج منه أو بعضها مم ا خي
وكذا إذا مل يسعها وأجاز الورثة، وأما إذا مل يسعها ومل جيز الورثة قس م الثلث على اجلميع 
ويتمم ما خيرج من األصل من الرتكة، فإذا قال: )أعطوا من ثلثي ستني دينارًا ثالثني منها 

دينارًا ومل جيز الورثة الزيادة، وز ع الثلث على الزكاة  زكاة وثالثني صالة(، وكان ثلثه أربعني
والصالة لكل منها عشرون ديناراً، وخترج عشرة دنانري من أصل الرتكة تضاف إىل الزكاة، 

 فتتم ثالثون ديناراً، فإذا مل ميكن إمتامها من أصل الرتكة متت من الثلث.
بعشرة دنانري مث أوصى لبكر  إذا أوصى لزيد بعشرة دنانري مث أوصى لعمر (:59)مسألة

بعشرة دنانري، فإن وسعها الثلث أو زادت وأجاز الورثة نفذت أمجع، وإن زادت ومل جيز 
الورثة قدم األول فاألول، فإذا كان الثلث عشرة نفذت األوىل ولغت اأُلخريني، وإن كان 

لثانية عشرين نفذت األوليني ولغت الثالثة، وإن كان مخسة عشر نفذت األوىل ونصف ا
 ولغت الثالثة وهكذا.

 إذا أودع شخص عند آخر مااًل وقال له: انفقه عين إذا مت، فله صور: (:60)مسألة
أن يعلم أنه أكثر من الثلث، ويعلم أنه غري مأذون من الورثة، فتبطل الوصية يف  -1
 الزائد.
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 أن يعلم أنه أكثر من الثلث، ويعلم أنه مأذون من الورثة، فتصح  الوصية. -2
يعلم أنه أكثر من الثلث، وحيتمل أنه مأذون من الورثة، أو حيتمل أن يكون له أن  -3

ملزم شرعي يقتضي إخراجه من األصل، ففي صحة الوصية ما مل يثبت بطالهنا خالف، 
 فال يرتك االحتياط باإلستئذان من الورثة.

 أن يعلم أنه أقل من الثلث أو مساو له، فتصح  الوصية. -4
بشيء وُشك فيه فإن تردد بني املتباينني كأن شك أنه أوصى إذا أوصى  (:61)مسألة

له بسيارته أو بدكانه، عني  بالقرعة إذا تساويا قيمة، وإذا تردد بني األقل واألكثر أخذ 
 باألقل.

إذا أوصى بعني من أمواله أو بثلث أمواله لشخص مث أوصى هبا آلخر،  (:62)مسألة
ذلك إىل آخر  اله بعني منها مث أوصى بنصفعمل باملتأخر، وإذا أوصى لشخص بثلث أمو 

 أعطي النصف للثاين.
إذا أوص  ى بثل  ث أموال  ه مث أوص  ى بع  ني منه  ا، كم  ا ل  و ق  ال: "اجعل  وا ثلث  ي  (:63)مسثثألة

يف املرياث" مث ق ال: "س ياريت لزي د"، فالظ اهر أن الث اين ع دول ع ن اإلش اعة إىل التعي ني، ف إن  
كان   ت الس   يارة بق   در الثل   ث تع   ني  الثل   ث فيه   ا، وإن كان   ت أق   ل من   ه دفع   ت الس   يارة لزي   د 

ن كان  ت أكث  ر توقف  ت يف الزائ  د عل  ى إج  ازة الورث  ة، وك  ذا ل  و وص  رف الب  اقي يف امل  رياث، و إ
أوصى بالثلث مث أوصى بشيء آخر غ ري مع ني، كم ا ل و ق ال يف املث ال: "ادفع وا لزي د مخس ني 

 ديناراً".
إذا أوصى بوصايا متضادة عمل باألخرية، فإن اشتبه املتقدم منها باملتأخر  (:64)مسألة
 عني  بالقرعة.
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 :منجزات المريض
 سم تصرفات املريض يف مرض املوت إىل ثالثة أقسام: تنق
ما يكون معلقًا على املوت، كأن يقول: "ادفعوا لفالن بعد مويت مائة دينار"، أو:  -1

 "اصرفوا ثلثي يف كذا وكذا"، وهذه وصية وقد تقد مت أحكامها. 
ا ما يكون منجزًا غري معل ق على املوت ومل يشتمل على حماباة وال جمانية، كما إذ -2

 باع أو اشرتى بثمن املثل أو آجر داره كذلك، وهي معامالت صحيحة نافذة.
ما يكون منجزًا وقد اشتمل على جمانية وحماباة كالوقف واهلبة واإلبراء أو البيع  -3

 واإلجارة بأقل من مثن املثل، واألقوى فيه النفوذ أيضاً.
إذا قال: )بعت أو وقفت بعد وفايت(، أو حنوه مم ا يتضمن تعليق معاملة  (:65)مسألة

على الوفاة فهو باطل، إال يف العتق وهو التدبري، أو ينصب قرينة على إرادة اإليصاء بتلك 
 وإذا قال للمدين: "أبرأت ذمتك بعد وفايت" صح إن أجازه الورثة.، األمور

األمن من  أو دين نفذ إقراره من األصل مع إذا أقر  يف مرض املوت بعني(: 66)مسألة
املرض غري مرض  الكذب، وإذا كان متهماً نفذ من الثلث، خبالف اإلقرار حال الصحة أو

 املوت، فإنه ينفذ من األصل ولو كان متهماً.
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 خاتمة
 

 نتعر ض فيها ملا تثبت به الوصية ضمن صورتني: 
واألطفال بشهادة رجلني عادلني، وال تثبت تثبت الوصية بالوالية على األموال  -1

بشهادة النساء ال منفردات وال منضمات، وتثبت بإقرار الورثة كلهم، ولو أقر بعضهم ثبت 
 بعض املوصى به حسب نسبة املقر، ولو أقر  منهم اثنان عادالن ثبت متام الوصية.

رجل وامرأتني تثبت الوصية باملال بشهادة رجلني عادلني، وبشاهد وميني، وبشهادة  -2
عادلتني، كسائر الدعاوى املالية، وختتص الوصية باملال بثبوهتا بشهادة النساء منفردات وإن 
كن دون األربع ومل تنضم إليها اليمني، فيثبت ربعها بشهادة امرأة عادلة، ونصفها بشهادة 

وصية،  عادلتني، وثالثة أرباعها بثالث عادالت وبشهادة أربع نساء عادالت يثبت متام ال
كما تثبت بشهادة كتابيني عادلني يف دينهما عند عدم عدول املسلمني، وتثبت بإقرار 
الورثة كلهم إذا كانوا بالغني، ولو أقر  بعضهم ثبتت يف حصة املقر  دون املنكر، وإذا أقر  

 منهم اثنان عادالن أو واحد عادل وانضم إليه ميني املوصى له، ثبت متام الوصية.
إذا قيل لشخص: "هل أوصيت"، فقال: "ال"، فقامت البينة على أنه قد (: 67)مسألة

أوصى، عمل بالبينة ومل يعتد خبربه، إال أن يكون قصده من إنكار الوصية العدول عنها، 
فيصح عدوله ويقدم على البينة. وكذا لو قال يف املثال: "نعم"، وقامت البينة على عدم 

علم أنه قصد إنشاء الوصية بإخباره فإنه يكفي يف حتقق الوصية، قدمت البينة أيضاً إال أن ب
 الوصية، ويقد م على البينة.
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 والحمد اهلل رّب العالمين
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 :مقدمة
نتعر ض فيها لفضل الصدقة وبعض أحكامها، فقد ورد عن رسول اهلل صل ى اهلل عليه 

ثالثة: ولد صاحل يدعو له، وعلم ينتفع به وآله: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال عن 
وصدقة جارية"، وقد فس رت الصدقة اجلارية بالوقف، فترتتب عليه اآلثار الواردة يف فضل 

 الصدقة ولذا بدأنا هبا.
 :فضل الصدقة

لقد تواترت النصوص على استحباهبا واحلث عليها وال سي ما يف األوقات 
فى يف فضلها أن اهلل تعاىل قد تصد ى ألخذها اخلاصة،كاجلمعة وعرفة وشهر رمضان، وك

َأَلْم يَثْعَلُموْا َأنَّ الّلَه ُهَو يَثْقَبُل التثَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت حيث قال عز  وجل : }
قَثْرًضا  َوَأْقِرُضوا اللَّهَ }[، وقال أيضاً: 104{ ]التوبة اآلية: َوَأنَّ الّلَه ُهَو التثَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا ُموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخيثْ ]املزمل {َحَسًنا َوَما تُثَقدِّ
 [.20اآلية: 

وقد ورد يف األخبار: "أن الصدقة لتدفع سبعني بلية"، وأهنا "خري مال املرء وذخائره" 
و"استنزلوا الرزق بالصدقة" و"ما نقص مال من صدقة" و"إذا أملقتم فتاجروا اهلل بالصدقة" 

و"داووا مرضاكم بالصدقة وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك املوت يدفع 
رد عليه الصك"، وورد أيضاً: "تصدقوا  :إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له:

فبكلمة طيبة"، و"إن اهلل  ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بتمرة أو بشق مترة فمن مل جيد
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لرييب ألحدكم الصدقة... حىت يلقاه يوم القيامة وهو مثل جبل أحد"، وغري ذلك من 
 األخبار.

 :أحكام الصدقة
وهي بذل املال قربة إىل اهلل تعاىل لغاية من الغايات الدنيوية، من دفع ضرر أو جلب 

عقد املشتمل على اإلجياب والقبول منفعة كالتوسعة يف الرزق، فاألقوى أهنا ال يعترب فيها ال
كما ُنِسَب إىل املشهور، بل يكفي فيها املعاطاة بال إجياب لفظي كأن يعطي إىل قيدم 

اإلسراج أو يعطيه الفراش وما شابه ذلك، وتتحقق  زيتاملسجد أو مشهد من املشاهد 
ربة، ويشرتط فيها بكلد لفٍظ أو فعٍل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليك جماناً مع نية الق

اإلقباض والقبض، وإذا بذل بال غاية من الغايات الدنيوية فهو إحسان ال صدقة، وبينهما 
فرق شاسع، وهي الزمة ال جيوز الرجوع فيها مع قصد القربة بعد القبض وإن كانت ألجنيب 

)ال منها قول موالنا اإلمام ايب جعفر عليه السالم قال: ، على األقوى للنصوص املستفيضة
 يرجع يف الصدقة إذا ابتغى هبا وجه اهلل عز  وجل (.

ال حتل الزكاة املفروضة بقسميها )زكاة األموال والفطرة( على اهلامشي من (: 1)مسألة
غريه، كما تقدم يف كتاب الزكاة، وحتل غريها من الصدقات املستحبة والواجبة كالكفارة ورد 

وعلى غريه، حىت ما تعارف دفعه من قليل املال  املظامل وفدية الصوم، منه ومن غريه عليه
لدفع البالء، وال يتخيل أن فيه ذاًل وهواناً، بل هو كاشف عن املقام الرفيع للنسب اهلامشي 
الرفيع جبعله وسيلة إىل الباري تعاىل لدفع أعظم البليات، كنذر اليسري من املال هلم 

 الكاشف من مقامهم عند اهلل عز  وجل .
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يعترب يف صدقة املال املستحبة فقر املتصدق عليه على األصح األقوى، وال  (:2)مسألة
يشرتط إسالمه فيجوز الصدقة على الكافر الذمي ، وال جتوز على الناصيب  والكافر احلريب  
وإْن كانا من أرحامه، لقول موالنا اإلمام اهلادي عليه السالم: ) من تصد ق على ناصٍب ن 

 ألنه واحلريب ليسا أهاًل لإلحسان إليهما.فصدقته عليه ال له ( و 
 يستحب تقدمي الصدقة على املؤمن على سائر العبادات املندوبة.(: 3)مسألة
الصدقة املندوبة سرًا أفضل إال إذا كان اإلجهار هبا لرفع التهمة عن نفسه (: 4)مسألة

 ل.بعدم املواساة أو لتشجيع اآلخرين عليها، وأما الواجبة فاإلجهار هبا أفض
التوسعة على العيال أفضل من الصدقة، والصدقة على القريب احملتاج (: 5)مسألة

 أفضل من الصدقة على غريه، وأفضل منها الصدقة على الرحم املعادي.
يستحب السعي والتوسط يف إيصال الصدقة إىل املستحق، فقد ورد )لو  (:6)مسألة

جرى املعروف على مثانني كفًا أُلجروا كلهم من غري أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً( ويف 
قال يف خطبٍة له: ) من تصد ق عن رجل إىل مسكني، كان له  خرٍب آخر عن النيب  

 مث وصلت إىل املسكني كان هلم أجٌر كامٌل(.مثل أجره ولو تداوهلا أربعون ألف إنسان 
يكره كراهة شديدة متلك الصدقة من الفقري بشراء أو إيهاب أو غريمها إال (: 7)مسألة

 باإلرث، وال يشمل ذلك متلكها ممن متلكها من الفقري. 
ورد النهي والذم الشديد على السؤال من دون حاجة وحر مه بعض الفقهاء (: 8)مسألة
 سرارهم(، فاألحوط تركه.)قدس اهلل أ
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 الفصل األول
 

 نتعرض فيه لتعريف الوقف وبيان بعض أحكامه وأقسامه وشرائطه.
وهو حتبيو األصل وتسبيل املنفعة، وال يتحقق مبجرد النية فالبد من إنشائه بلفظ،  
كقوله: )وقفت( أو )حبست(، بل)وتصدقُت( إذاأُقرَن به بعض ما يدل على إرادة املع  

كقوله: )صدقة مؤبدة ال تُباع وال توهب( أو بفعل كبناء حوض يف مسجد أو   املقصود
تعمري حيطانه أو بإعطاء الرتب أو الفراش إىل متو  املسجد للصالة عليها أو على حنو 
ذلك، وال يعترب فيه العربية وال املاضوية بل تكفي اجلملة اإلمسي ة كقوله: ) هذه داري أو 

أو مسب لة( وهو الزم ال جيوز الرجوع فيه ال للواقف وال للورثة وإن  أرضي موقوفة أو حمب سة
زاد على الثلث. واألقوى عدم اعتبار القبول يف كافة أقسام الوقف وإن كان أحوط فيقبله 
احلاكم الشرعي يف الوقف العام واملوقوف عليهم يف الوقف اخلاص والطبقة اأُلوىل يف الوقف 

شهور اعتبار قصد القربة هلل تعاىل يف الوقف، ألن ترتب الثواب الذري، واألقوى وفاقًا للم
متوقٌف على قصد الُقربة، فالرياء مانع عن الثواب، وبالتا  مانٌع عن الوقفية، فمن قصد 

 أمراً دنيوياً ال يتم وقفه.
بني أن    مثاًل    الظاهر عدم الفرق يف كفاية املعاطاة يف وقف املسجد  (:9)مسألة
البناء بقصد املسجدية أو كان له بناء مملوك فقصد أن يكون مسجدًا بصرف يكون أصل 

الناس للصالة فيه بال إجراء صيغة الوقف، وهكذا لو خلى بني الطالب وداره قاصداً بذلك 
 وقفها مدرسة.
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 أقسام الوقف 
 

الوقف العام، وهو ما مل يقصد عود منفعته إىل معني، كاملساجد والقناطر حيث  األول:
صد منها حفظ عنوان املسجدية واملعربية، وهكذا فال خيتص بشخص دون سواه، بل يق

 ملصلحة عامة أو لعنوان عام، كالفقراء أو العلماء كما يف وقف املدارس والربط.
لو وقف مكانًا للعبادة والصالة صار مصلى ومعبدًا ال مسجداً، إال أن  (:10)مسألة

 يقصد عنوان املسجدية.
اخلاص، وهو ما قصد عود منفعته إىل شخص أوأشخاص معينني، وله الوقف  الثاني:

 صور:
: أن جتعل منفعة الوقف ملكًا للموقوف عليه، كما إذا قال: "هذه الدار وقف األولى

على أوالدي على أن تكون منفعتها ملكًا هلم" فمنفعتها كسائر أمالكهم جتوز املعاوضة 
ائطها، ويرثها وارثهم، وتضمن هلم باملثل أو عليها وجيب عليهم فيها اخلمو والزكاة بشر 

 القيمة إذا أتلفها متلف.
: أن جتعل املنفعة مصرفًا عليهم ال ملكًا هلم، فال جيب فيها اخلمو والزكاة وال الثانية

 يرثها وارثهم، نعم يضمنها هلم َمن أتلفها عليهم، وهلذه الصورة حالتان أيضاً: 
املوقوف عليهم، فال جتوز املعاوضةعليها،  أن يلحظ صرف شخص املنفعة على  -1

 كما إذا كانت شجرة مل جيز بيع مثرهتا بل هلم أكلها فقط.
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أن يلحظ األعم من صرف شخص املنفعة وبدهلا فتجوز معاوضة منفعتها وصرف  -2
عوضها عليهم، فإذا كانت شجرة جازت معاوضة مثرهتا دنطة أو دقيق أو نقود وصرفها 

 على املوقوف عليهم.
: أن خيصص الواقف انتفاع املوقوف عليهم مباشرة باستيفاء منافع العني املوقوفة ثالثةال

بأنفسهم كما يف وقف الكتب، فال جتوز املعاوضة على منافعها وال يرثها وارثهم، نعم لو 
غصبها غاصب ضمن حق انتفاع املوقوف عليهم هبا، ال أنه ضمان ملك هلم، وال يبعد 

 املساجد اليت يكون الوقف فيها حتريراً.االلتزام هبذا حىت يف 
 

 شرائط الوقف 
قبض املوقوف عليه أو وكيله أو وليه، فلو مات الواقف قبل ه، بط ل الوق ف ورج ع  األول:

مرياث اً، وإذا م  ات املوق  وف علي  ه، ف  إن ك  ان الوق  ف عل  ى العن  وان الع  ام فيص  ح  حينئ  ٍذ أن يق  وم 
 القبض  ن وك  ذا إذا ك  ام معي ن  اً لش  خٍص مث بع  ده غ  ريه مم  ن ينطب  ق علي  ه العن  وان الع  ام مقام  ه يف

عل   ى ش   خٍص آخ   ر، واألح   وط ب   ل األق   وى أن يك   ون الق   بض ب   إذن الواق   ف وال يش   رتط يف 
القبض الفورية فلو وقف عيناً يف زمان مث أقبضها يف زماٍن متأخر كف ى ومت الوق ف م ن حين ه، 

 وقوف عليه على الوقف.وإذا كان غري منقول فقبضه برفع يد الواقف عنه واستيالء امل
يكفي قبض املتو  يف الوقف على اجلهات العامة كاملساجد واحلسينيات  (:11)مسألة

واملستشفيات، كما يكفي قبض احلاكم الشرعي أو نائبه فيما ال متو  له منها، وإذا جعل 
 التولية فيها لنفسه أو كانت حتت يده مل حيتج إىل قبض.
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ملوقوفة بيد املوقوف عليه عند الوقف مل حيتج إىل قبض إذا كانت العني ا (:12)مسألة
جديد، سواء كانت بيده وديعة أو عارية أو غصبًا بشرط أن يكون بقاؤها بيده بإذن 

 الواقف.
       وهو الوقف اخلاص على أوالده وذريته        يكفي يف قبض الوقف الذري  (:13)مسألة

قبض الطبقة اأُلوىل عن بقية الطبقات الالحقة بل يكفي قبض املوجودين من الطبقة األوىل 
عم ن يوجد منهم فيما بعد، فإذا وقف على أوالده مث أوالد أوالده، وكان املوجود من أوالده 
ثالثة فقبضوا مث تولد رابع بعد ذلك فال حاجة إىل قبضه، ولو كان املوجودون مجاعة فقبض 

 دون بعض، صح بالنسبة إىل من قبض وبطل بالنسبة إىل من مل يقبض. بعضهم
إذا وقف مقربة كفى يف قبضها الدفن فيها بعنوان أهنا مقربة، وإذا وقف  (:14)مسألة

مسجدًا كفت الصالة فيه هبذا العنوان، كما تكفي يف قبض احلسينية إقامة العزاء فيها 
املشاهد املشرفة يكفي وضعها فيها بقصد بعنوان احلسينية، ويف مثل آالت املساجد و 

 استعماهلا هبذا العنوان.
يكفي يف قبض الوقف على العناوين العامة كالعلماء والفقراء، قبض  (:15)مسألة

 واحد منهم العني املوقوفة بعنوان أهنا وقف للعنوان العام.
ًا مم ا إذا ب  يف مسجد أو حسينية أو مشهد من املشاهد املشرفة شيئ (:16)مسألة

حتتاج إليه، أو احتاج موضع منها إىل الرتميم فرممه، مل حيتج إىل قبض فلو مات مل يرجع 
 مرياثاً.

إذا وقف على أوالده الكبار فقبضه أحدهم كفى ذلك يف حصته، وال  (:17)مسألة
 يكفي يف حصص الباقني إال إذا كان وكيالً عنهم.
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لى أن يكون الذكر املتولد منها ما تعارف عند بعضهم من وقف شاة ع (:18)مسألة
)ذبيحة( أي يذبح ويؤكل، واألُنثى )منيحة( أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت 
ذكراً كان )ذبيحة( أو أُنثى كانت )منيحة( وهكذا، حمل إشكال ومنع، سواء كان منجزاً أو 

 و.معل قاً على أمر، كشفاء مريض أو ورود مسافر أو سالمة غنمهم من الغز 
أن ال يكون مؤقتاً مبدة، فإذا قال: )وقفت داري على الفقراء سنة( بطل الوقف،  الثاني:

وهل يقع حبساً، فيه خالف والظاهر عدم وقوعه أيضاً. نعم إذا دلت قرينة على أنه أراد 
 بالوقف احلبو وقع حبساً.

يصح الوقف على َمن ينقرض كما إذا وقف على أوالده واقتصر على  (:19)مسألة
بطٍن أو بطون ممن ينقرض غالبًا ومل يذكر املصرف بعد انقراضهم صح وقفًا إىل زمن 

 اإلنقراض واإلنقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إىل الواقف أو ورثته.
إن احتاج إليه  لو وقف على غريه أو على جهة خاصة واشرتط عوده إليه (:20)مسألة

 فاألظهر صحته، مث إن مات بعد احتياجه إليه رجع مرياثاً وإن مات قبله بقي وقفاً.
التنجيز، فيبطل الوقف إن عل قه على أمر مستقبل وإن قطع دصوله، كأن قال:  الثال :

)وقفت داري إن جاء الليل(، نعم يصح إذا عل قه على أمر حا  يعلم دصوله، كأن قال: 
اري إن كان اليوم مجعة(، وهو يعلم أن اليوم مجعة، وكذا يصح لو علقه على أمر )وقفت د

جمهول احلصول إال أنه مم ا تتوقف عليه صحة الوقف، كأن قال: )وقفت داري إن كانت 
 ملكي(. 
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إذا ق  ال: )وقف  ت داري بع  د س  نة أو ش  هر( بط  ل، وك  ذا ل  و ق  ال: "وقف  ت (: 21)مسثثألة
من ه أن م راده الوص ية ب ذلك فيج ب أْن توقَ ف بع د وفات ه إذا  داري بعد وف ايت"، إال أن يفه م

 حتققت شرائط الوصية. 
أن ال يكون الوقف على نفسه، فإذا قال: )داري وقف علي  وعلى أخي(، فإن   الرابع:

كان بنحو الشركة بطل الوقف يف نصف الدار، وإن كان بنحو الرتتيب بأن قصد الوقف 
و من الوقف املنقطع األول، واألحوط بطالنه، وإن قصد على نفسه أواًل مث على أخيه فه

الوقف على أخيه أواًل مث على نفسه صح بالنسبة إىل أخيه وبطل بالنسبة إىل نفسه، وهو 
من الوقف املنقطع اآلخر، وإذا وقف على أخيه مث على نفسه مث على عمه فهو من الوقف 

ة إىل نفسه، وأما بالنسبة إىل األخري املنقطع الوسط يصح بالنسبة إىل األول ويبطل بالنسب
 فهو كالوقف املنقطع األول، وهو باطل على األحوط.

يصح يف الوقف أن يشرتط على املوقوف عليهم، كما إذا اشرتط عليهم  (:22)مسألة
وفاء دين اآلخرين عليه أو دفع ما عليه من اخلمو والزكاة وحنومها، سواء كان الوفاء من 

أو من منافع الوقف، وكذا يصح الوقف على اجلريان مشرتطًا عليهم  أموال املوقوف عليهم
إطعام ضيوفه أو نفقة أوالده وزوجته، سواء كان من أموال املوقوف عليهم أو من منافع 

 الوقف.
إذا وقف عيناً له لوفاء ديونه بعد وفاته أو لقضاء عباداته بعد موته، كان  (:23)مسألة

كما عرفت، وميكن التخلص من إشكال الوقف على من الوقف على النفو وهو باطل  
 النفو بعدة طرق:
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أن يبيع العني من أحد ويشرتط عليه أن يوقفها له بعد مدة ألداء ديونه أو  األول:
 لغريها من مؤنته.

أن يؤجر العني مدة وجيعل لنفسه خيار الفسخ مث يوقفها مث يفسخ اإلجارة  الثاني:
 وله أن يصرفها فيما شاء.   ال املوقوف عليه    فرتجع منافع العني إىل الواقف 

أن يوقف العني ويشرتط بقاء منافعها يف ملكه إىل مدة معينة ويصرفها فيما  الثال :
 يريد لنفسه.
جيوز للواقف االنتفاع مبا وقفه على اجلهات العامة، كالقناطر واملساجد  (:24)مسألة

ما ما وقفه على العناوين العامة كالعلماء واملدارس ومنازل املسافرين والكتب واآلبار، وأ
والفقراء وحنومها قاصدًا بيان مصرف الوقف واندرج فيها الواقف حني الوقف أو بعده، فإن 
قصد هبا نفسه أو غريه فليو له االنتفاع بالعني املوقوفة، وإن أطلق ففي جواز انتفاعه 

التوزيع عليهم فال جيوز له أخذ حصة قوالن، أقوامها اجلواز، وأما إذا أراد من تلك العناوين 
 من املنافع بل يعترب أن يقصد خروجه عنها.

 
 
 
 
 
 
 



251 
 

 الفصل الثاني
 

 ونتعر ض فيه لشرائط الواقف والتولية وشرائط املوقوف عليه والعني املوقوفة.
 :شرائط الوقف

وأن ويشرتط فيه أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل واحلرية واالختيار وعدم احلجر، 
يكون مالكًا أو مأذونًا من قبله، فال يصح وقف الصيب إال بإذن الو  إذا كان الوقف ذا 
مصلحة، نعم لو أوصى به وقد بلك عشرًا نفذت وصيته كما تقدم وال يشرتط اإلسالم يف 

 الواقف.
 :التولية

جيوز للواقف جعل الوالية على العني املوقوفة لنفسه أو لغريه، أو هلما على حنو 
إلستقالل أو اإلشرتاك، وله تفويض ذلك إىل شخص آخر، كما أن له تعيني و ٍّ وتفويض ا

األمر إليه يف تعيني الو  بعده، وللواقف جعل ناظر على الو  مشرفًا على تصرفاته أو 
مرجعاً يف الرأي كما تقدم يف الوصية، واألقوى عدالة الولي والناظر فضاًل عن اعتبار أمانتهما 

ا، كما يشرتط التمييز والعقل فيهما، فال يصح جعل اجملنون والصيب غري املميز وكفايتهم
 ولياً أو ناظراً.
إذا وقف ومل جيعل متوليًا فالوالية للحاكم الشرعي، سواء كان وقفًا عاماً (: 25)مسألة

 أو خاصاً، وقد تكون قرينة يف األوقاف اخلاصة على أنه جعل توليها للموقوف عليه.
إذا خان الو  ضم إليه احلاكم الشرعي َمن مينعه من ذلك وإال عزله : (26)مسألة

 ونصب غريه، وكذا الناظر.
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ال جيب قبول الوالية أو النظارة، س واء ك ان َم ن جعل ت ل ه حاض ر اجملل و (: 27)مسألة
وإذا جعل ت ألش خاص متع ددين عل ى الرتتي ب ، أو ال، ولو بلك إليه اخلرب بع د م وت الواق ف

 ، مل جيب على املتأخر قبوهلا بل الظاهر جواز ردها بعد قبوهلا.وقبلها بعضهم
 جيوز للواقف عزل الو  والناظر بعد نصبهما وتعيني غريمها بدهلما.(: 28)مسألة
جيوز للواقف جعل مقدار معني من مثرة العني املوقوفة أو منفعتها للو  أو (: 29)مسألة

لو مل جيعل فلهما أخذ ُأجرة مثل عملهما إن  الناظر، سواء زاد على ُأجرة املثل أو قل، و 
 كانت له ُأجرة إال إذا كانت قرينة على أن الواقف أراد اجملانية.

إذا عني الواقف للو  أو الن اظر جه ة خاص ة، اختص ت الوالي ة أو النظ ارة (: 30)مسألة
ه  ات، هب  ا، ويرج  ع إىل احل  اكم الش  رعي يف س  ائر اجله  ات، وإذا أطل  ق الواق  ف مشلت  ا مجي  ع اجل

م  ن إج   ارة وبي  ع وتعم   ري وأخ  ذ ع   وض ودف   ع خ  راج ومج   ع املنفع  ة وتقس   يمها وغريه   ا، إال إذا  
كان  ت هن   اك جه  ة خاص   ة تع  ارف انص   راف اإلط   الق إليه  ا فتخ   تص الوالي  ة أو النظ   ارة هب   ا 

 دون سواها.
 :شرائط الموقوف عليه

وك    ذا بن    اء  ال يص   ح الوق    ف عل    ى الك   افر مطلق    اً س    ي ما بن   اء امل    دارس الديني    ة للك   افرين
الكن  ائو واملعاب  د ال  يت ال يعب  د اهلل تع  اىل فيه  ا ح  ق  عبادت  ه، ف  إن ذل  ك تقوي  ة للكف  ر والش  رك 

 وإعالًء لكلمته، واإلسالم يعلو وال يُعلى عليه، ويشرتط يف املوقوف عليه ما يلي:
وجود املوقوف عليه حني الوقف إذا كان الوقف خاصاً، فال يصح الوقف األول: 
على املعدوم كما على امليت أو على َمن سيولد، وكذا على احلمل قبل أن  اخلاص إبتداءً 

نعم لو وقف على املعدوم تبعًا للموجود صح بال إشكال كما لو وقف على أوالده ، يولد
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، املوجودين مث على أوالدهم مث على أوالد أوالدهم على حنو التشريك أو الرتتيب وهكذا..
العام وجوده ولو مستقباًل، كما إذا وقف بستانًا على فقراء ويكفي يف الوقف على العنوان 

البلد ومل يكن فيها فقري حني الوقف ولكن سيوجد يف املستقبل صح الوقف، كما يصح 
 الوقف على الزوار واحلجاج وعامل البلد وحنوه مم ا يوجد أفراده يف بعض األزمنة ال دائماً.

أن ال يكون الوقف عليه على حنو الصرف يف املعصية كنشر كتب الضالل أو  الثاني:
 شراء آالت اللهو والصرف على الكنائو والبيع وحنوها.

التعيني، فيبطل الوقف على أحد الولدين أو املسجدين أو املشهدين، نعم  الثال :
 يصح الوقف على العنوان اجلامع بني أمرين أو أكثر.

على ما يصح الوقف عليه وعلى ما ال يصح على حنو  لو وقف(: 31)مسألة
اإلشرتاك، صح يف حصة األول من العني املوقوفة، وبطل يف حصة الثاين، وإن كان على 
حنو الرتتيب صح وهو من الوقف املنقطع اآلخر، وإذا قدم ما ال يصح الوقف عليه على ما 

قف على ما يصح الوقف يصح بطل على األحوط وهو من الوقف املنقطع األول، وإذا و 
عليه مث على ما ال يصح مث على ما يصح صح يف األول وبطل يف الثاين، وأما األخري 

 فيبطل فيه على األحوط وهو من الوقف املنقطع الوسط كما تقدم.
 

 :شرائط العين الموقوفة
 أن تكون مملوكة للواقف، فال يصح وقف احلر واملباحات األصلية قبل حيازهتا.األول: 

إمكان اإلنتفاع هبا مع بقائها ولو مستقباًل، كوقف الدابة الصغرية قبل أن تقوى  لثاني:ا
على الركوب واحلمل، فال يصح وقف ما ال ينتفع به إال باستهالكه كاألطعمة واألشربة، 
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ويصح وقف الثياب واألواين والفرش واألراضي الزراعية والدور والبساتني والسالح والكتب 
ا ينتفع به لركوب أو محل أو لنب أو وبر أو شعر أو صوف وكذا يصح وقف واحليوانات مم  

 الدنانري والدراهم للتزيني، وأما وقفها حلفظ اإلعتبار ففيه إشكال ومنع.
يعترب يف الوقف إمكان قبض العني املوقوفة حني الوقف لتقوم الوقف بالقبض الثال : 

كاجلمل الشارد والطري يف اهلواء والسمك والتسليم، وما ال ميكن قبضه ال يصح فيه الوقف  
 يف املاء .
حلية اإلنتفاع هبا، فال يصح وقف آالت القمار واخلمر والبيع والكنائو وبيوت  الرابع:

النار للمجوس وحمالت األصنام والصلبان والكتب احملر فة ككتب العهدين وكتب املذاهب 
 الضالة واألديان واملبادىء الباطلة.

املنفعة املقصودة منها، فال يصح وقف سيارة أو دابة لتوزيع اخلمر أو حلية الخامس: 
 الدكان حلفظ اخلمر وبيعه.
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 الفصل الثال 
 ض فيه لبيان املراد من عبارات الواقف وجلملة من أحكام الوقف.ونتعر  

 :عبارات الوقف
املراد بالعناوين الواقعة يف كالم الواقف هو ما يعتقد الواقف انطباقها عليه  (:32)مسألة

فإذا وقف مسلٌم شيعيٌّ على فقراء املسلمني مثاًل فال يعم كل َمن أقر  بالشهادتني وإن مل 
ا هو الفقراء   الشيعة .ِمن يعتقد الواقف إسالمه، بل املنصرف إليه من هذا اللفظ إّن 

وقف على املؤمنني فإن كان الواقف إثين عشرياً اختص الوقف باإلثين إذا  (:33)مسألة
عشرية من اإلمامية رجااًل ونساًء عدواًل وفساقًا كبارًا وصغاراً، وكذا لو وقف على الشيعة 
إال إذا كان الواقف من بعض فرق الشيعة اأُلخر، فتشمل الشيعة كل َمن اعتقد خالفة أمري 

 ليه السالم بال فصل.املؤمنني أيب احلسن علي  ع
إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد فإن كان الواقف شيعيًا فاملراد فقراء  (:34)مسألة

الشيعة، وإن كان مسلماً غري شيعي فاملراد هبم فقراء املسلمني غري الشيعة، وإن كان نصرانياً 
إىل أهل مل ته إال أو يهوديًا انصرف إىل فقراء مل ته، وإن كان من أهل مل ة ُأخرى انصرف 

مع القرينة على اخلالف، نعم الظاهر أنالواقف إذا كان سنياً انصرف إىل فقراء السنة أمجع، 
 فال خيتص وقف احلنفي باألحناف وال احلنبلي باحلنابلة وهكذا.

إذا وقف على العلماء أو الفقراء أو فقراء البلد أو جمالو عزاء سيدد  (:35)مسألة
الشهداء عليه السالم، مل جيب استيعاب كافة األفراد وإن كانت حمصورة ألن الظاهر من 
ذلك بيان املصرف ال العموم، نعم إذا قال )وقفت على مجيعهم أو كلهم(، أو قال )وقفت 

و مشاخيي(، وجب االستيعاب فإن مل ميكن لتفرقهم، على أوالدي أو ذرييت أو أرحامي أ
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عزلت حصة َمن ال ميكن إيصاهلا إليه إىل حني إمكانه، وإذا شك يف عددهم جاز 
 االقتصار على األقل املتيقن.

إذا وقف على أوالده وأوالد أوالده فاملرجع فيه عرف ذلك الزمان واملكان  (:36)مسألة
والبنات إال أنه يشمل الصليب منهم وغريه، وإذا قال  فقد يشمل األبناء فقط، أو األبناء

)هذا وقف على الذكور من أوالدي أو ذكور أوالدي نساًل بعد نسل أو طبقة بعد طبقة( 
 عم الذكور وأوالدهم وال يشمل الذكور من اإلناث.

إذا وقف على أبنائه مل يشمل البنات، وإذا وقف على ذريته اشرتك الذكر  (:37)مسألة
ثى الصليب وغريه، وإذا وقف على أرحامه وأقاربه فاملرجع فيه العرف، وإذا وقف على واألُن

 األقرب فاألقرب محل على مراتب اإلرث.
إذا قال )هذا وقف على أوالدي ما تعاقبوا وتناسلوا( محل على اشرتاك  (:38)مسألة

لى( فظاهره الطبقات الالحقة مع السابقة، ولو قال )هذا وقف على أوالدي األعلى فاألع
الرتتيب، فال يشارك الولد أباه وال ابن األخ عمه، ولو قال )هذا وقف على أوالدي نساًل 
بعد نسل أو طبقة بعد طبقة(، فهو مردد بني التشريك والرتتيب وقد استظهر بعضهم الثاين 
وهو األقوى، وإذا قال )هذا وقف على أوالدي فإذا انقرض أوالدي وأوالد أوالدي فهو 

لى الفقراء( فالظاهر أن مراده الصلبيون ومن بعدهم على الرتتيب ال التشريك، وكذا وقف ع
لو قال )هذا وقف على أوالدي فإذا انقرضوا وانقرض أوالد أوالدي فهو وقف على 

 الفقراء(.
إذا وقف على إخوته اشرتك كافة اإلخوة لألبوين ولألب أو لألُم فقط،  (:39)مسألة

وإذا وقف على أجداده اشرتك األجداد ألبيه واألجداد ألُمه، وكذا إذا وقف على أعمامه 
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وأخواله فإنه يعم األعمام لألبوين ولألب أو لأُلم فقط. وال يشمل الوقف يف كافة احلاالت 
مل الوقف على األعمام واألخوال واخلاالت والعمات وال املتقدمة أبناءهم، كما ال يش

أخوال األب أو األُم وأعمامها، وإذا قال )هذا وقف على إخويت نساًل بعد نسل( مشل 
 األوالد الذكور منهم واإلناث.

إذا قال )هذا وقف على أوالدي والفقراء أو زيد والفقراء( فالظاهر  (:40)مسألة
والد أو زيد كالفقراء، والفرق عدم اشرتاط الفقر يف األوالد أو التقسيم بينهم بالسوية فاأل

 زيد.
إذا وقف دارًا على سكن أوالده تعني ذلك فال جيوز أن تؤجر وتقسم  (:41)مسألة

اأُلجرة بينهم فإن سكنها اجلميع فهو، وإال تناوبوا يف سكناها، وإن تشاحوا راجعوا و  
ا احلاكم الشرعي، فإن راجع كل منهم حاكماً الوقف، فإن تعدد واختلف األولياء راجعو 

شرعيًا واختلف احلكام أُقرع بينهم، ولو ترك السك  فيها بعضهم فلآلخر ذلك وال جيب 
 عليه دفع شيء لصاحبه.

إذا وقف على العلماء انصرف إىل علماء الشريعة، فال يعم علماء الطب  (:42)مسألة
 والفلك واهلندسة وحنوها.

قف على أهل بلٍد اختص بساكنيه وال يعمُّ املسافرين إليه ولو نووا إذا و  )مسألة..(:
 اإلقامة فيه .
إذا وقف على الزوار فالظاهر اختصاصه بغري أهل البلد مم ن قصده من  (:43)مسألة

خارجه، خبالف ما لو قال )هذا وقف ألهل هذا املشهد(، فالظاهر اختصاصه باملتوطنني 
 ألجانب واملرتددين.واجملاورين وال يشمل الزوار ا
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إذا وقف على ميت صرف فيما يرجع إىل مصاحله من ترميم قربه  (:44)مسألة
والتصدق عنه وفعل اخلريات له، وإذا كان مؤل فًا صرف يف نشر كتبه وإذا كانت عليه ديون 

 صرف فيها.
إذا وقف على النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم واألئمة عليهم السالم  (:45)مسألة
، ومعاجزهم وظالماهتم  مصاحلهم من تعمري مشاهدهم أو إقامة جمالو ذكرهمصرف يف

الشريف  واألوىل إهداء ثواب ذلك إليهم، وال فرق بني إمام العصر )عجل اهلل تعاىل فرجه
امه واملستشهدين بني يديه  ( وآبائه الطاهرين عليهم السالم.وسه ل خمرجه وجعلنا من خد 

جد أو مشهد صرف يف مصاحله، من ترميم وإسراج إذا وقف على مس (:46)مسألة 
وتنظيف وفرش وإمام مجاعته وخدامه املواظبني على بعض األشغال الالزمة املتعلقة بذك 

 املشهد أو املسجد.
لو وقف على موالنا اإلمام سيدد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني عليه  (:47)مسألة

، ىء وما يتعارف صرفه يف اجمللو للمستمعنيالسالم يصرف يف إقامة تعزيته من أُجرة القار 
 خبالف ما لو وقف على مشهده املقد س فإنه يصرف يف مصاحله كما أشرنا فيما سبق.

إذا تردد املوقوف عليه بني عنوانني أو شخصني ُعنيد بالقرعة، وإذا شك  (:48)مسألة
وإال أُقرع يف  يف الرتتيب والتشريك فإن كان إطالق يف كالم الواقف فمقتضاه التشريك

 احلصص املرددة.
 :حكام الوقفأ

إذا مت الوقف خرجت العني املوقوفة عن ملك الواقف فال جيوز له وال  (:49)مسألة
وال تبديل وتغيري املوقوف عليه بالنقل    إال يف موارد ذكرناها يف كتاب التجارة    لغريه بيعها 
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ذلك يف الوقف، ويصح مع  منهم إىل غريهم أو إدخال غريهم معهم إذا مل يشرتط
 االشرتاط كما يصح إخراج بعضهم مع االشرتاط.

إذا وقف عينًا ذات عنوان خاص كالدكان واحلمام والدار وحنوها، فهل  (:50)مسألة
 جيوز تغيري عنواهنا، كجعل الدار دكاناً أو محاماً أو بالعكو وهكذا؟ فللمسألة صور:

 فيجوز التغيري. أن يعلم عدم دخل العنوان يف غرض الواقف، -1
 أن يعلم أن الواقف أراد كثرة املنفعة، فيجوز التغيري إذا كان العنوان اآلخر أكثر منفعة. -2
أن حيتم  ل ع  دم إرادة الواق  ف التغي  ري وك  ان يف إنش  اء الوق  ف إط  الق ميك  ن التمس  ك ب  ه  -3

 لنفي هذا اإلحتمال، فيجوز التغيري.
حيتمل ذلك وال إطالق يف كالمه لنفي هذا أن تعلم إرادة الواقف عدم التغيري أو  -4

 اإلحتمال، فال جيوز تغيريه.
إذا كانت العني املوقوفة زكوية كالغنم فال زكاة فيها، وأما إذا كان ّناؤها (: 51)مسألة

زكويًا وكان الوقف على حنو التمليك ألشخاص املوقوف عليهم، كما إذا قال )وقفت 
ن بلغت حصته النصاب، وإذا كان الوقف على حنو البستان ألوالدي( وجبت الزكاة على مَ 

التمليك للعنوان كما إذا قال )وقفت البستان لعلماء البلد( وجبت الزكاة إن بلك ّناؤها 
النصاب، ولو مل تبلغحصة أحدهم النصاب. وأما لو مل يكن الوقف على حنو التمليك بل 

مل جتب الزكاة كما تقدمت  على حنو املصرف كما إذا وقف البستان على تزويج الفقراء،
 اإلشارة إىل ذلك يف كتاب الزكاة.
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للواقف أن يشرتط يف وقفه ما شاء وجيب العمل به إذا كان مشروعاً،   (:52)مسألة
كأن اشرتط عدم إجيار الوقف أكثر من سنة، أو أن ال يؤجر على غري العلماء وحنوها، وإذا 

 عليه ترك املدرسة كما تقدم ذلك.اشرتط التدريو على ساكن املدرسة فرتكه أحدهم ف
جتوز قسمة العني املوقوفة إذا تعدد الواقف واملوقوف عليه، كما لو وقفا (: 53)مسألة 

دارًا مشاعة بينهما على أوالدمها، أو تعدد املوقوف عليه فقط كأن وقف داره نصفها على 
عليه إذا مل يناف  الفقراء ونصفها على العلماء، بل جيوز ذلك وإن احتد الواقف واملوقوف

غرض الواقف، كما إذا وقف بستانًا على أوالده وكانوا ثالثة فلهم قسمتها إثالثاً، ولو ولد 
له رابع بطلت القسمة وهلم قسمتها أرباعًا فإذا مات أحدهم بطلت القسمة وهلم قسمتها 

الوقف  إثالثًا وهكذا، وكذا لو كانت العني مشرتكة بني الوقف وامللك الطلق جاز ملتو 
 واملالك للطلق قسمتها بتمييز الوقف عن امللك الطلق.

جيوز وقف الدار واستثناء غرفة منها، فيجوز ملالكها الدخول إليها مبقدار  (:54)مسألة
احلاجة وإذا خربت بقيت له األرض يتصرف فيها ما شاء، وكذا لو وقف بستانًا واستث  

 ألرض فليو له غرس خنلة ُأخرى مكاهنا.خنلة إال أنه إذا انقلعت مل يبق له حق يف ا
ال يبطل الوقف بعدم حصول الغرض منه كما لو كان غرضه من الوقف  (:55)مسألة

على أوالده االستعانة به على طلب العلم فلم يرتتب الغرض، مل يبطل الوقف كما يف سائر 
بطالن  املعامالت والعبادات أيضاً، فلو صلى لقضاء حاجة فلم تقض مل يدل  ذلك على

 الصالة.
لو وقف منافع العني مل تدخل العني يف ملك املوقوف عليه، وإذا وقف  (:56)مسألة

 العني خرجت من ملك الواقف ودخلت يف ملك املوقوف عليه وتبعتها منافعها.
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إذا وقف شجرًا مل يدخل فيه الثمر املوجود عليه حني الوقف فهو  (:57)مسألة
احلمل املوجود حني وقف الدابة واللنب والصوف املوجودان للمالك ال للموقوف عليه، وكذا 

حني وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو احلمل أو اللنب أو الصوف وحنوها بعد 
 إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعترب القبض يف صحته. 

إذا أطلق الوقف وكانت للعني املوقوفة منافع متعددة فهي للموقوف  (:58)مسألة
عليه، كما لو وقف خناًل فثمره وسعفه وأكمام طلعه وفسيله واالستظالل به و غريها من 
منافعه كلها للموقوف عليه، وال جيوز للواقف وال لغريه التصرف فيها إال إذا اشرتط الواقف 

 ذلك.
ان الزائدة من األشجار املوقوفة إلصالحها أو ّنت إذا قطعت األغص (:59)مسألة

الفسائل اخلارجة بعد الوقف وغرست يف مكان آخر فصارت خناًل مل تكن وقفاً، بل هي 
 من منافع الوقف وّناءاته، فيجوز بيعها وصرف مثنها يف املوقوف عليه.

ان إذا انقلعت شجرة من البستان فهي للموقوف عليه إن كانت البست (:60)مسألة
موقوفة لالنتفاع بكافة منافعها، وإذا كانت موقوفة لالنتفاع بأمثارها فقط وجب االنتفاع هبا 
مع إبقاء عينها إن أمكن وإال بيعت وصرف مثنها يف البستان إن احتاج إليه وإال صرف 

 على املوقوف عليه.
دماً على إذا احتاج الوقف إىل ترميم إلبقائه واستثماره صرف من ّنائه مق (:61)مسألة

حق املوقوف عليه، وإذا دار األمر بني صرف ّنائه يف ترميمه ليبقى للبطن الالحق وبني ترك 
 ذلك ليصرف النماء يف البطن السابق، قدم الراجح منهما، فإن تساويا أُقرع بينهما.



262 
 

إذا آجر البطن األول من املوقوف عليهم العني املوقوفة وانقرضوا قبل  (:62)مسألة
اإلجارة، فإن كان الوقف ترتيبيًا وأجازها البطن الثاين صحت بال حاجة إىل  انقضاء مدة

جتديد اإلجارة وبطلت إن رد ها، وكذا لو كان الوقف تشريكيًا وولد يف أثناء مدة اإلجارة 
 من يشارك املؤجر فللمجيز حصته من اأُلجرة، واألحوط جتديد اإلجارة.

        ة ملص        لحة البط       ون ص       حت اإلج        ارةإذا آج       ر ال        و  الع       ني املوقوف        (:63)مسثثثثثثثألة
  ونف    ذت يف ح    ق البط    ون الالحق    ة أيض    اً إذا كان    ت ل    ه الوالي    ة عل    يهم فله    م حص    تهم م    ن 

 اأُلجرة.
إذا وقف على مصلحة فبطلت كما إذا وقف على مسجد فخرب أو  (:64)مسألة

ن مدرسة فاهندمت، فإن أمكن تعمريها صرف ّناء الوقف يف ذلك، وإن مل ميكن أو أمك
إال أنه مل حيتج إليه النقطاع املصل ني عن املسجد أو مهاجرة الطلبة صرف يف مسجد أو 
مدرسة ُأخرى إذا علم أن الوقف على حنو تعدد املطلوب كما هو الغالب، وإال صرف يف 

 وجوه الرب األقرب للموقوف عليه فاألقرب.
ث بطل االنتفاع به إذا خرب املسجد بل إذا خربت البلدة اليت فيها دي (:65)مسألة

 إىل األبد، مل خترج عرصته عن املسجدية وإن مل ميكن تعمريه.
يف اجلهات املقصودة  -غري املساجد   إذا تعذر االنتفاع باألعيان املوقوفة  (:66)مسألة

منها للواقف خلراهبا وزوال منفعتها، جاز بيع بعضها لعمارة الباقي واالنتفاع به يف اجلهة 
وإذا مل يكن ذلك جاز بيعها وتبديلها مبا ينتفع به يف تلك اجلهة فإن مل اليت وقف هلا، 

 يكن ُصِرَف مثنها يف تلك اجلهة.
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إذا تعذر صرف منافع الوقف يف اجلهة املوقوف عليها صرفت يف األقرب  (:67)مسألة
 فاألقرب، كما إذا وقف على إقامة العزاء يف بلد معني ومل ميكن ذلك صرف يف بلد آخر.

إذا انقرض املوقوف عليه بطل الوقف ورجعت العني ملكًا للواقف إن   (:68لة)مسأ
 كان، وإال فلورثته كما تقدم.

إذا خرب الوقف وبقيت له منفعة معتد هبا صرفت يف اجلهة املوقوف  (:69)مسألة
عليها، وإذا توقف االنتفاع به على ترميمه وجب ذلك إن أمكن ولو بإجارته مدة وصرف 

رميمه، ولو مل ميكن ذلك كما لو وقف بستانًا فانقطع عنها املاء ويبست اأُلجرة يف ت
، فإن أمكن إجيارها وجب ذلك     أي جرداء      أشجارها أو انقلعت وأصبحت عرصة 

وصرفت اأُلجرة يف اجلهة املوقوف عليها إال إذا علم أن الوقفية قائمة بعنوان البستان فتبطل 
 بزواله وترجع ملكاً للواقف.

إذا شك يف مصرف الوقف فإذا كانت احملتمالت متصادقة كما إذا شك  (:70مسألة)
أنه وقف على العلماء أو العلماء العدول أو أنه وقف على العلماء أو الفقراء، صرف يف 
املتيقن وهو يف املثال األول العلماء العدول ويف الثاين العلماء الفقراء، وإذا كانت احملتمالت 

ت غري حمصورة صرف يف أحدها، وإن كانت حمصورة أُقرع بينها، كما لو متباينة فإن كان
 شك أنه وقف على هذا املسجد أو ذاك أو أنه على زيد أو عمرو وهكذا.

   كغريه من املوضوعات اليت ترتتب عليها األحكام الشرعية     يثبت الوقف  (:71)مسألة
لكاذبة، كما يتفق يف هذه األيام، بالعلم وإن حصل من الشياع غري املبين على الدعايات ا

وبالبينة وهي إخبار عدلني وبإقرار ذي اليد، فإذا كان مجاعة يف دار فأقر  بعضهم بأهنا وقف 
 نفذ يف حصتهم وإن أنكر الباقون.
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إذا كت  ب عل  ى ش  يء أن  ه وق  ف حك  م بوقفيت  ه م  ع وثاق  ة الكات  ب، م  ا مل  (:72)مسثثألة
لك مزاحاً أو لتجربة القل م أو ل تعلم الكتاب ة وحنوه ا يعلم عدم مطابقته للواقع كما إذا كتب ذ

فتق   دم الي   د عل   ى الكتاب   ة  م   ثالً  أو ك   ان بي   د ش   خص م   د عياً ملكيت   ه معت   ذراً أهن   ا كتاب   ة ص   يب  
وحيكم مبلكيته، ف إن كان ت الكتاب ة م ن ثق ة ومل يعل م ع دم مطابقته ا الواق ع تعارض ت الكتاب ة 

 واليد فال حيكم مبلكية صاحب اليد.
ال فرق يف حجية إخبار ذي اليد بني اإلخبار بأصل الوقف أو بكيفيته  (:73)مسألة

من كونه ترتيبيًا أو تشريكيًا وأنه على الذكور أو اإلناث فقط أو األعم منهما على حنو 
التساوي أو التفاضل، كما ال فرق بني اإلخبار بالقول أو بالفعل كالتصرف فيه على حنو 

 ملتقدمة.يدل على أحد األوجه ا
إذا عث  ر يف ترك  ة املي  ت عل  ى ورق  ة مكت  وب عليه  ا )إن الش  يء الف  الين وق  ف(  (:74)مسثثألة

حك   م بوقفيت   ه إن اقرتن   ت مب   ا ي   دل عل   ى اإلق   رار م   ن توقيع   ه يف ذيله   ا أو وض   عها يف ظ   رف 
مكت  وب علي  ه )ه  ذه ورق  ة الوق  ف الف  الين( وحن  وه، وإال مل حيك  م بالوقفي  ة وإن عل  م أهن  ا خب  ط 

 املالك.
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 اتمةخ
 

 نتعر ض فيها للحبو وما يلحق به من السك  والعمرى والرقىب.
 :الحبس

 وه  و إبق  اء الع  ني وتس  بيل املنفع  ة عل  ى جه  ة يص  ح الوق  ف عليه  ا، وللمال  ك ح  بو ملك  ه
م  دة معين  ة أو دائم  اً، وه  و الزم إن قص  د القرب  ة ب  ه وك  ان مطلق  اً أو مقي  داً بال  دوام، وإن قي  ده 

ه الرجوع إىل متام امل دة، فرتج ع الع ني بع دها إىل مالكه ا أو وارث ه، وإذا مبدة فليو له وال لوارث
 مل يذكر مدة معينة لزم إىل موت احلابو وبعده يرجعمرياثاً.

واشرتط بعضهم القبض يف صحته وبعضهم يف لزومه، ولعله ال خيلو من قوة، كما 
 الصحة وال يف اللزوم، اشرتط بعضهم نية القربة يف صحته وصر ح مجاعة بعدم اعتبارها ال يف

 نعم يتوقف الثواب عليها كما مر يف الوقف.
 :السكنى والعمرى والرقبى

السك  والعمرى والرقىب نوٌع من اهلبة والعطية، وحقيقتها واحدة وهي احلبو، إال أهنا 
إذا اقرتنت باإلسكان قيل )سك ( وصورهتا أن يقول صاحب املسكن آلخر: سك نتك 

سكناها أو هي لك مدة كذا وما إىل ذلك، وإذا اقرتنت بالعمر قيل  هذه الدار أو لك
)عمرى( كما لو قال: اسكنتكها عمري أو عمرك أو مدة حيايت أو مدة حياتك، وتسمى 
سك  أيضاً، وإذا اقرتنت مبدة معينة قيل )رقىب( من املراقبة وهي أن يعطي الرجُل داراً آلخر 

تُّ قبلك فهي لك وإْن مت  قبلي رجعت إ   " ومسيت أو سواها ويقول له مشارطاً:" إْن م
بذلك ألن كل  واحٍد منهما يرتقب موَت صاحبه، وختتص اأُلوىل باملسكن، بينما تعم 
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األخريتان كافة األموال، وهي كاحلبو من جهة اعتبار قصد القربة والقبض، وقد تقدم 
عل، كما يشرتط يف املتعاقدين حكمه ويشرتط فيه اإلجياب والقبول ويتحققان باللفظ والف

الشرائط العامة املتقدمة يف سائر العقود، وهي الزمة ال جيوز الرجوع فيها، ولو مات املالك 
 فإذا انقضت املدة رجعت العني إىل مالكها أو وارثه كاحلبو.

إذا جعل مدة السك  عمر املالك فمات الساكن يف حياة املالك رجعت  (:75)مسألة
كها إذا كان املقصود منها السك  بنفسه وَمن تبعه، ولو كان املقصود متليك العني إىل مال

السك  له انتقلت إىل ورثة الساكن ما دام املالك حياً، فإذا مات املالك انتقلت إىل ورثته، 
 وكذا لو عني  مدة فمات الساكن قبل انقضائها.

إذا جعل السك  لشخص ومل يذكر مدة معينة ومل يقيدها بعمر أحدمها  (:76)مسألة
صحت، فعلى املالك إسكانه مدة تعد إسكانًا عرفاً، وله الرجوع بعدها، وال جيري هذا يف 

 أحدمها. الرقىب ألهنا مقيدة مبدة معينة، وال يف العمرى ألهنا مقيدة بعمر
التحبيو فتنتقل العني إىل املشرتي وتبقى جيوز بيع احملبو قبل انتهاء مدة (: 77)مسألة

 منافعها للمحبو عليه وجيوز للمشرتي املصاحلة معه على ترك االنتفاع بالعني.
إذا أطلق السكن فمقتضاه أن يسكن هو وأهله وأتباعه من أوالده  (:78)مسألة

السيارة وعبيده وضيوفه، وله اقتناء ما جرت به العادة من أمتعة الدار واألواين والغالت و 
وحنوها، بل مقتضى اإلطالق أن له إجارة الدار وإعارهتا، بل له بيع حق سكناه إال أن تقوم 

 قرينة على املباشرة.
 والحمد اهلل رّب العالمين
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 :مقدمة
تعرض فيها لفضل النكاح وأحكام الرجل واملرأة من النظر والسرت واستماع الصوت 

 واخللوة والوطء ضمن مسائل.
النكاح من املستحبات األكيدة، وقد ورد الذم كثرياً على تركه،فقد ورد عن  (:1مسألة)

( وعنه النيب  األكرم   : ) النكاح سن يت فَمن رغب عن سنيت فليو مين 
رذال موتاكم العزاب( وعن موالنا اإلمام الصادق عليه السالم: ) كعتان يصليهما )قال:

 يصليها األعزب(، وغري ذلك من الروايات الكثرية.املتزوج أفضل من سبعني ركعة 
جيوز النظر إىل َمن يريد الزواج منها أو شراءها إذا كانت أمة، وال يشرتط  (:2)مسألة

أن يكون ذلك بإذهنما ورضامها، وكذا جيوز النظر إىل املبتذالت الالئي إذا هنني عن 
ارم الاليت حيرم نكاحهن مؤبداً التكشف ال ينتهني من أهل القرى والبوادي وحنومها، واحمل

لنسب أو مصاهرة أو رضاع، ونساء أهِل الذمة بل مطلق الكفار، من دون تلذذ وشهوة يف 
 اجلميع.

حيرم النظر إىل األجنبية من شعرها وسائر جسدها، وإن مل يكن عن شهوة  (:3)مسألة
 رم مطلقاً على األحوط.وتلذذ، كما حيرم النظر إىل الوجه والكفني مع التلذذ والريبة، بل حي

حي   رم عل   ى امل   رأة النظ   ر إىل الرج   ل مم   ا حي   رم عل   ى الرج   ل النظ   ر إلي   ه منه   ا،  (:4)مسثثثألة
وك  ذلك حي  رم اللم  و م  ن الرج  ل وامل  رأة يف غ  ري احمل  ارم، ف  ال جي  وز م  و األجنبي  ة، كم  ا ال جي  وز 

وراء  م   ن       عن   د الض   رورة        للرج   ل مص   افحتها وك   ذلك العك   و، نع   م، ال ب   أس باملص   افحة 
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ترك ه، وجي وز النظ ر واللم و م ن الرج ل للص بية غ ري  واألحوط الثوب وال يغمز كفها واألفضل
 البالغة، ومن املرأة للصيب غري البالك من دون تلذذ وشهوة، وحيرم معهما.

 األعمى كالبصري يف حرمة نظر املرأة إليه . (:5)مسألة
واحمل ارم،  والكف ني ع ن غ ري ال زوج جيب على املرأة سرت مجيع بدهنا عدا الوج ه (:6)مسألة

ب  ل جي  ب عليه  ا س  رت الوج  ه والكف  ني ع  ن غ  ري ال  زوج واحمل  ارم أيض  اً عل  ى األح  وط إذا مل يك  ن 
مطلق اً س واء ك ان م ن احمل  ارم  نظ ره ع ن تل ذذ وش هوة، وإال  وج ب الس رت عليه ا م ن غ ري ال زوج

 أم مل يكن، وال جيب السرت على الرجل.
 واز النظر من االجنيب واألجنبي ة مواضع:يستث  من عدم ج (:7)مسألة
: مقام املعاجلة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسور واجلرح والفصد منها

واحلجامة وحنو ذلك إذا مل ميكن باملماثل بل جيوز املو واللمو حينئٍذ مع فرض حتقق 
 اإلضطرار إليه .

الغرق أو احلرق أو حنومها عليه أو  : مقام الضرورة كما إذا توقف اإلستنقاذ منومنها
.  على املو 
: معارضة كلد ما هو أهم يف نظر الشارع املقد س مراعاته من مراعاة حرمة النظر ومنها

أو اللمو، وتشخيص األهم واملهم موكول إىل الفقهاء األتقياء العارفني بأهل البيت عليهم 
 السالم املوالني ألوليائهم واملعادين ألعدائهم.

ول  يو من  ه م  ا ع  ن بع  ض ، الض  رورة إىل ذل  ك ح  ال: مق  ام الش  هادة حتم  الً أو أداءاً منهثثاو 
       العلم     اء م     ن جت     ويزه النظ     ر إىل ال     زانيني لتحم     ل الش     هادة، ف     االقوى وفاق     اً جلماع     ة ع     دم 
جواز ذلك، وكذا ل يو منه ا النظ ر إىل الف رج للش هادة عل ى ال والدة أو الث دي للش هادة عل ى 
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ميك  ن إثباهت  ا بالنس  اء ب  ل يرج  ع اجملته  د اجل  امع للش  رائط يف ب  اب اخلص  ومة إىل الرض  اع وإن مل 
 القواعد واألصول أو بنحٍو آخر مما يصلح شرعاً لرفعها.

القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحًا بالنسبة إىل ما هو املعتاد له من   ومنها:
 ومها مما يعتاد سرتهن له.كشف بعض الشعر والذراع وحنو ذلك ال مثل الثدي والبطن وحن

ويقتصر على ، غري املميز من الصيب  والصبية فإنه جيوز النظر إليهما بل اللمو ومنها:
املتعارف كشفه على األحوط، وأحوط منه سرت العورة عنهما، وأما املميز منهما فيحرم 

 النظر إليهما بشهوة وريبة كما أشرنا فيما سبق.
جيوز لكل من الزوجني النظر إىل جسد اآلخر مع التلذذ والشهوة  (:8)مسألة

وبدوهنما، باطنه وظاهره، حىت العورتني، كما جيوز لكلٍّ منهما مو اآلخر بكل عضو منه  
 كل عضو من اآلخر .

اخلنثى مع األُنثى كالذكر، ومع الذكر كاألُنثى، للعلم اإلمجا  بأهنا إم ا ذكراً  (:9)مسألة
وإما أُنثى، فيجب عليها اإلجتناب من كلٍّ منهما كما جيب على الذكر واألُنثى اإلجتناب 

 عنها لذلك.
جيوز للرجل النظر إىل ما عدا العورتني من مماثله، شيخًا كان مماثل أو (: 10)مسألة

، حسن الصورة أو قبيحها بال تلذذ وريبة، وكذا نظر املرأة إىل مماثلتها عدا العورتني، شاباً 
وأما العورتان فيحرم نظر كل من الرجل واملرأة إليهما من مماثله وغري مماثله، سواء كان بتلذذ 

 أو بدونه. 
ني ال بأس بسماع صوت األجنبية ما مل يكن تلذذ وال ريبة من غري فرٍق ب (:11)مسألة

األعمى والبصري، وإن كان األحوط الرتك يف غري مقام الضرورة، وكذلك جيوز للمرأة مساع 
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صوت األجنيب بال تلذذ وشهوة مع مراعاة اإلحتياط، وحيرم على املرأة إمساع صوهتا الذي 
فيه هتييج للسامع بتحسينه وترقيقه السي ما قارئات العزاء يف هذه األزمنة وعلى وجه 

بنان، حيث ال يتورع بعضهن  عن حرمة رفع أصواهتن  حال القراءة وبواسطة اخلصوص يف ل
 اهلل تعاىل وليعلمن أن نياملكربات مع ما هن  عليه من ترقيق أصواهتن  ألجل اإلبكاء، فليتق

خدمة املوىل املعظ م سي دنا اإلمام احلسني وغريه من أهل بيت العصمة والطهارة عليهم 
اب معاصي اهلل تعاىل، قال عز  وجل : ﴿ وال ختضعن بالقول فيطمع السالم ال تكون بإرتك
 الذي يف قلبه مرض﴾.

حترم اخللوة باألجنبية مع احتمال املفسدة وعدم إمكان دخول غريمها ولو   (:12)مسألة
 كان صبياً مميزاً.
حلية وطء النساء تتوقف على أحد أُمور ثالثة: النكاح الدائم، واملنقطع،  (:13)مسألة

﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إال  على أزواجهم أو ما ملكت :وملك اليمني، قال تعاىل
 أمياهنم فإهنم غري ملومني﴾.

حيرم ترك وطء الزوجة الشابة الدائمة أكثر من أربعة أشهر من دون عذر،  (:14)مسألة
 بل ويف املنقطعة أيضاً على األحوط.
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 الفصل األول
 شرائط العقد

 عقد النكاح االمور اآلتية:يشرتط يف 
: الصيغة وهي اإلجياب والقبول اللفظيني، فال يكفي الرتاضي الباطين، وال األول

اإلجياب والقبول الفعليني، واألحوط يف اإلجياب أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج يف 
ط، ومع ويشرتط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل على األحو ، الدائم وليو بلفظ املتعة

عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غريها من اللغات إذا أتى برتمجة اللفظني من النكاح 
والتزويج، واألحوط اعتبار املاضوية، كما أن األحوط تقدمي اإلجياب على القبول وأن يكون 
اإلجياب من قبل الزوجة والقبول من جانب الزوج، وأن يكون القبول بلفظ " قبلُت " وال 

ط ذكر املتعلقات، فيجوز اإلقتصار على لفظ " قبلت " من دون أن يقول " قبلُت يشرت 
 النكاح لنفسي" أو " ملوكلي باملهر املعلوم " .

األخرس يكفيه اإلجياب والقبول باإلشارة مع قصد اإلنشاء حىت لو متكن  (:15)مسألة
 من التوكيل على األقوى.

 لكتابة.ال يكفي يف اإلجياب والقبول ا (:16)مسألة
تعيني الزوج والزوجة على وجه ميتازان عن غريمها باالسم واألوصاف، فلو قال: الثاني: 

)زوجتك إحدى بنايت(، أو )زوجت بنيت فالنة من أحد أوالدك( أو )من هذين(، بطل 
 العقد.

التنجيز، فلو عل قه على جميء والده أو شيء آخر بطل نعم، يصح لو علقه الثال : 
 ،كما إذا قال: )يف يوم اجلمعة أنكحتك بنيت(، وكان اليوم يوم اجلمعةعلى أمر حاصل،  
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وكذلك لو عل قه على ما تتوقف صحة العقد عليه، كما إذا قالت: )أنكحتك نفسي إن مل 
 أكن أختك(.
 املواالة، وعدم الفصل املعتد به بني اإلجياب والقبول.الرابع: 

خمتاراً، قاصداً مضمون العقد، فال يلتفت أن يكون جمري العقد بالغاً، عاقاًل، الخامس: 
إىل عقد الصيب أو اجملنون أو السكران أو املكره، سواء عقد لنفسه أم لغريه، وقد مرت 

 أحكام القاصرين وَمن له الوالية عليهم يف كتاب احلجر.
ال يشرتط الذكورة يف العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغري يف إجراء  (:17)مسألة
 كما جيوز هلا إجراؤها لنفسها.  الصيغة،

يشرتط بقاء املتعاقدين على األهلية إىل متام العقد، فلو أوجبت املرأة أو  (:18)مسألة
مث  جن  الزوج أو وكيله أو أُغمي عليه قبل        أي تلفظ أحدمها باإلجياب        أوجب وكيلها 

لو غفل عن العقد باملرة، وكذا  التلفظ بالقبول مل يصح العقد، وكذلك لو أوجب مث نام بل
 احلال يف سائر العقود، والوجه فيه عدم صدق املعاقدة واملعاهدة.

أن يكون اجملري قاصداً اإلنشاء، بأن يكون املوجب يف قوله: )أنكحتك( أو السادس: 
)زو جتك(، قاصدًا إيقاع النكاح وإجياد ما مل يكن قبل العقد، دون اإلخبار واحلكاية عن 

 ئ يف اخلارج، ويكون قصد القابل بقوله: )قبلت( إنشاء القبول ملا أوقعه املوجب.وقوع شي
 

 :صيغة العقد
إذا وقع عقد الزواج بني الزوج ة وال زوج مباش رة، تق ول الزوج ة بع د تواطئهم ا وتعي ني امله ر 

)أَْنَكْحُتَك نفسي( أو: )أَْنَكْحُت نَ ْفِسي ِمْنَك(، أو) أنكحُت نفس ي  :بينهما، خماطبة الزوج
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ْعلوم ( ألن النك  اح متع  د  إىل مفع  ولني، فيتع دى إىل املفع  ول الث  اين بنفس  ه       ْهِر امل    ل َك عل  ى امل
كم  ا يف املث  ال األول، كم  ا أن  ه يتع  دى إىل املفع  ول الث  اين بواس  طة )ِم  ْن( كم  ا يف املث  ال الث  اين 

ْعُلوم(،       ْهِر امل      فيق  ول ال  زوج م  ن دون فص  ل طوي  ل: )قَِبْل  ُت النك  اَح لنفس  ي َعلَ  ى امل، لثال  ثوا
ه    ذا يف اإلنك    اح، أو تق    ول الزوج    ة: )َزو ْجتُ    َك نَ ْفِس    ي(، أو: ) َزو ْج    ُت نَ ْفِس    ي ِمْن    َك( أو 

مفع  ولني، ت  ارة  ْهر املعل  وم(، ألن الت  زويج كاإلنك  اح يتع  دى إىل      )زوج  ُت نفس  ي بِ  َك عل  ى امل
ثالث   ة بواس   طة و ، بنفس   ه كم   ا يف املث   ال األول، وأُخ   رى بواس   طة )م   ن( كم   ا يف املث   ال الث   اين

)الباء( كما يف املثال الثال ث، فيق ول ال زوج م ن دون فص ل معت د ب ه: )قَِبْل ُت التَ زويَج لِنَ ْفِس ي 
ْعُلْوم(. هذا إذا وقع العقد بني الزوج والزوجة    َعَلى امل

َ
 مباشرة. ْهِر امل

بعد تواطئهما وتعيني املهر والشرط    إذا وقع بني وكيليهما، فيقول وكيل الزوجة   -1
َليِت ُفالنََة ُموَك َلَك فالناً أو ِمْن    وغريمها من اخلصوصيات  خماطباً وكيل الزوج: )أَْنَكْحُت ُموَكد

ُلوم(، فيقول وكيل الزوج: )قَِبْلُت الِنكاَح عْ     ْهِر امل    ُموكدِلَك فالٍن أو ِلُموكدِلَك فالٍن َعَلى امل
ْعُلوم(، وإذا كان هناك شرط أو شروط، فيقول كل منهما بعد ذكر   ْهِر امل    ِلُموَك لي َعَلى امل

ِلَك     املهر: )َعَلى الَشْرِط امل َليِت ُموَك َلَك أو ِمْن ُموكد ْعُلوم( أو يقول وكيل الزوجة: )َزو ْجُت ُموَكد
 ْعُلوِم(.    ْهِر امل    ْعُلوم(، ويقول وكيل الزوج: )قَِبْلُت التَ ْزِويَج ِلُموكدلي َعَلى امل    ْهر امل  فالٍن َعَلى امل

إذا وقع بني ولييهما أي األب واجلد، فيقول و  الزوجة بعد التواطؤ وتعيني املهر  -2
بْ َنَك أَِو اْبَن ابِْنَك ُفالناً، أَْو ِمن ابِْنَك أو وسائر اخلصوصيات: )أَنَكْحُت ابْ َنيَت أو ابْ َنَة اْبيِن ا
ْعُلوم(، أو يقول: )َزو ْجُت بِنيِت     ْهِر امل    اْبِن ابْ َنَك، أْو اِلبِْنَك َأْو اِلْبِن ابِْنَك فالٍن َعَلى امل
ويقول و  الزوج: )قَِبْلُت  ْعُلوم(،    ْهِر امل    ابْ َنَك ُفالنًا َأو مِن ابِْنَك أو بابِْنَك ُفالٍن َعَلى امل

 ْعُلوِم(.    ْهر امل    الن كاَح أو التَ ْزِويَج اِلْبيِن أو اْبِن اْبيِن َعَلى امل
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إذا وقع بني خمتلفني، كما إذا وقع بني الزوجة ووكيل الزوج أو ولي ه، أو بالعكو.  -3
ملتقدمة، وذكرنا فكيفية إيقاع العقد يف تلك الصور تعرفها مما ذكرناه يف الصور الثالث ا

 جدواًل يف صيك عقد الزواج يف آخر هذا الفصل فلرياجع.
ال جيب التطابق بني اإلجياب والقبول يف ألفاظ املتعلقات، فلو قال: (: 19)مسألة

َليِت(، فقال: )قَِبْلُت الندكاَح( أو قال: )أَْنَكْحُتَك(، فقال: )قَِبْلُت الت زويَج(،  )َزو ْجُتَك ُموَك 
قد وإن كانت املطابقة أوىل وأحوط يف الدين، فعدم املطابقة خالف املأنوس عند صح  الع

 املتشرعة واملتدينني فيجري فيه اإلحتياط.
ال يكفي يف النكاح جمرد الرضا القليب من الطرفني كما يف الزواج املدين (: 20)مسألة

يف  وال اإلشارة، إال   تكفي الكتابة، وال، الرائج يف هذا العصر، كما ال جتري فيه املعاطاة
 األخرس كما أشرنا سابقاً.

األقوى إستقالل البكر الرشيدة يف تزوجيها من املؤمن الكفؤ، وإْن كان (:21)مسألة
األحوط استحبابًا إذن ولي ها إال  إذا ترتب على ترك اإلستئذان عاٌر وغضاضة على أهلها 

والعقد من دون      اجلد      والده أي فيجب اإلستئذان على األقوى، والو ُّ هنا هو األب و 
إذنه بناءاً على وجوب اإلذن يكون باطاًل ال أثر له. وإذا زالت بكارهتا بغري الوطء فالظاهر 
أهنا مبنزلة البكر حتتاج إىل إذن وليها يف عقد النكاح يف حال كان اإلذن واجبًا بعنواٍن 

ى الرأي اآلخر فواضح وجوب إذن الو   عرضيٍّ بناءًا على ما ذهبنا إليه، وأما بناءًا عل
 ويرتتب على تركه بطالن العقد. 



275 
 

يس   قط اعتب   ار إذن ال   و  يف ت   زويج البك   ر ) عل   ى الق   ول بوجوب   ه حس   بما (: 22)مسثثثألة
أشرنا أعاله( إذا تعذرت اإلجازة لغيبته أو حبس ه أو حن و ذل ك م ع حاج ة البن ت إىل ال زواج، 

 غبتها.وكذا لو منعها من الكفء عناداً مع ر 
يصح العقد على الصغرية قبل إكماهلا تسع سنني مع إذن وليدها إذا كان  (:23)مسألة

يف ذلك مصلحة ترجع إليها، ولكن ال جيوز الدخول هبا قبله، وهل تسوغ سائر 
اإلستمتاعات كالتفخيذ والتقبيل واللمو بشهوة، وحنوها ؟ األقوى الرتك يف الرضيعة لعدم 

التفخيذ، وأم ا الصغرية غري الرضيعة فيصح التفخيذ هبا إذا كانت  قابليتها لإلستمتاع يف
 ذات قابلية له مع معرفتها بلوازم النكاح ورغبتها يف ذلك وإال  فاألمر حملُّ إشكال بل منع.

اً للمع  ديث أفاد اللفظ غري (: 24)مسألة إذا حلن يف التلفظ بالصيغة، فإن كان مغري 
ًا فال بأس به إذا   ،يكِف يف حتقق النكاحما هو مقصود منه عرفًا مل  وأما إذا مل يكن مغري 

كما هو املتعارف عند أها  سواد العراق              كان يف املتعلقات، وإْن كان يف نفو اللفظني
فالظاهر كونه من اللحن املغريد للمع  فيجب تركه        من قوهلم:)َجو ْزُت( بدل )َزو ْجُت( 

حىت لو كانت اللهجة متعارف عليها يف الوسط الشعيب، فاألقوى بطالهنا وعدم اإلكتفاء 
 . هبا

ال مانع من تو   شخص واحٍد طريف العقد، بأن يكون موجبًا وقاباًل من (: 25)مسألة
 ختالف، أو أصالة من طرف واحد أو واليةالطرفني، وكالة منهما أو والية عليهما، أو باال

 على آخر.
 ٍف يف جواز تزوجيها من نفسه، إال  توكيل املرأة شخصًا يف تزوجيها غري كا (:26)مسألة

إذا صرحت بالتعميم، أو استفاده من كالمها من جهة القرائن أو ظهوره يف العموم على 
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ها منه فاألحوط له استجاباً أن ال حنو يشمل نفو الوكيل، بل ذكروا أهنا لو أذنت يف تزوجي
يتوىل اإلجياب والقبول بنفسه، بل يوكل عنها َمن يتوىل اإلجياب عنها، وال بأس أن يوكلها 

 لتتوىل اإلجياب منها والقبول عنه .
إذا عينا وكياًل يف العقد عنهما يف زماٍن معني مل جيز هلما ترتيب آثار  (:27)مسألة

الوطء وحنوه، ما مل يطمئن ا بإيقاعه، وال يكفي الظن الزوجية مبرور ذلك الزمان ك
 واالحتمال، فلو أخرب الوكيل باإليقاع وكان ثقة كفى يف جواز ترتيب اآلثار.

 ال يشرتط الشهود يف صحة عقد النكاح، نعم، يستحب ذلك. (:28)مسألة
عى أحدمها تثبت الزوجية بالبي نة وبإقرارمها، وتصادقهما عليها، وأما إذا اد   (:29)مسألة

الزوجية دون اآلخر، فإن أقام بي نة على مد عاه فهو، وإال  حلَف املنكر هلا وتقدم قوله، فلو 
 رد  اليمني فحلف املد عي، حكم بزوجيتهما.

 جدول في ِصَيِغ عْقِد النكاح:
تارًة يقع العقد مبباشرة الزوجني، وأُخرى مبباشرة الزوج باعتباره وكياًل عنها يف إجراء 
الصيغة، وثالثًا جيريها وكيليهما، ورابعًا جيريها وكيل واحد عنهما.ولعقد النكاح الدائم 

ْهر     صيغتان مها: زوجُت وأنكحُت، وتعديتهما باحلروف، فبعد التوافق واإلتفاق على امل
 وتعيينه، تبادر الزوجة بصيغة اإلجياب مث  يبادر الزوج بصيغة القبول،كما يف اجلدول اآليت.

 فية وقوع العقد مبباشرة الزوجني:كي
 .القبول من الزوجو  اإلجياب من الزوجة

  ْعلوم(    تقول الزوجة خماطبًة زوجها: )َزو ْجُتَك نفسي على الص داِق امل
 ْعلوم(    ويقول الزوج خماطباً الزوجة: )قبلُت الت زويَج لنفسي على الص داِق امل
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 املعلوم( )قبلُت التزويج لنفسي على الصداق املعلوم()زو جُت نفسي ِمْنَك على الص داق 
 )َزو جُت ِمْنَك نفسي على الصداق املعلوم( )قبلُت التزويج لنفسي على الصداق املعلوم(
 )زو جُت نفسي لَك على الصداق املعلوم()قبلُت التزويج لنفسي على الصداق املعلوم(

 لتزويج لنفسي على الصداق املعلوم()زو جُت لَك نفسي على الصداق املعلوم()قبلُت ا
 )زو جُت نفسي ِبَك على الصداق املعلوم()قبلُت التزويَج لنفسي على الصداق املعلوم(
 )زو جُت ِبَك نفسي على الصداق املعلوم()قبلُت التزويَج لنفسي على الصداق املعلوم(

 ى الصداق املعلوم()زو جُت ِبَك نفسي على الصداق املعلوم( )قبلُت التزويَج لنفسي عل
 )انَكْحُتَك نفسي على الصداق املعلوم()قبلُت الندكاَح لنفسي على الصداق املعلوم(

)أنكحُت نفسي ِمْنَك على الصداق املعلوم( )قبلُت النكاَح لنفسي على الصداق 
 املعلوم(

)أنكحُت ِمْنَك نفسي على الصداق املعلوم( )قبلُت النكاَح لنفسي على الصداق 
 م(املعلو 

 كيفية وقوع العقد مبباشرة وكيل الزوجني مع كونه وكياًل عنهما:
 :القبول من الوكيلو اإلجياب من الوكيل  
 )زو جُت موَِكَليت فالنة موَِكلي فالن على الصداق املعلوم(: يقول وكيل الزوجة 

 )قبلُت التزويَج ملوكلي فالن على الصداق..( :يقول وكيل الزوج
من موكلي فالن على الصداق املعلوم( )قبلُت التزويَج ملوكلي  )زوجُت موكليت فالنة

 فالن على الصداق (
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)زوجُت موكليت فالنة ملوكلي فالن على الصداق املعلوم()قبلُت التزويًج ملوكلي فالن 
 على الصداق ..(

)زوجُت ملوكلي فالن موكليت فالنة على الصداق املعلوم()قبلُت التزويَج ملوكلي فالن 
 داق..(على الص

ْهر املعلوم()قبلُت النكاَح ملوكلي فالن على     )أنكحُت موكليت فالنة موكلي فالن على امل
 ْهر املعلوم(    امل

ْهر املعلوم()قبلُت النكاَح ملوكلي فالن على     )أنكحُت موكلي فالن موكليت فالنة على امل
 ْهر املعلوم(    امل

ى املهر املعلوم( )قبلُت النكاح ملوكلي فالن )أنكحُت موكليت فالنة من موكلي فالن عل
 على املهر املعلوم(

)أنكحُت موكليت فالنة ملوكلي فالن على املهر املعلوم()قبلُت النكاح ملوكلي فالن على 
 هر املعلوم(    امل

)أنكحُت ملوكلي فالن موكليت فالنة على املهر املعلوم()قبلُت النكاح ملوكلي فالن على 
 املعلوم(املهر 

 )قبلُت النكاَح لفالن على املهر املعلوم(        )أنكحُت فالنة فالن على املهر املعلوم(
 كيفية وقوع العقد مبباشرة وكيلي الزوجني:

                           اإلجياب من وكيل الزوجة
 :لزوجالقبول من وكيل ا                        :يقول وكيل الزوجة يقول وكيل الزوج



279 
 

)قبلُت التزويَج ملوكلي فالن على  ْهر املعلوم(    )زو جُت موكليت فالنة موَِكَلَك فالن على امل
 ْهر املعلوم(    امل

)زو جُت موَِكَلَك فالن موكَليت فالنة على املهر املعلوم()قبلُت التزويَج ملوكلي فالن على 
 املهر املعلوم(

على املهر املعلوم()قبلُت التزويَج ملوكلي فالن  )زو جت موكليت فالنة من موكِلَك فالن
 على املهر املعلوم(

)زو جُت موكليت فالنة ملوَِكِلَك فالن على املهر املعلوم()قبلُت التزويَج ملوكلي فالن على 
 املهر املعلوم(

)أنكحُت موَِكَليت فالنة موَِكِلَك فالن على املهر املعلوم()قبلُت النكاَح ملوكلي فالن على 
 املهر املعلوم(

)أنكحُت موَِكَلَك فالن موَِكَليت فالنة على املهر املعلوم()قبلُت النكاح ملوكلي فالن على 
 املهر املعلوم(

)أنكحُت موكليت فالنة من موَِكِلَك فالن عل ى امله ر املعل وم( )قبل ُت النك اح مل وكلي ف الن 
 على املهر املعلوم(.

ن عل ى امله ر املعلوم()قبل ُت النك اَح مل وكلي ف الن عل ى )أنكحُت موكليت فالنة ملوَِكِلَك فال
 املهر املعلوم(

 كيفية وقوع العقد مبباشرة وليي الزوجني الصغريين:
 . القبول من و   الزوجو  اإلجياب من و   الزوجة

 
 

 يقول و   الزوج خماطباً له بال فصل معتدٍّ به يقول و   الزوجة خماطباً لو   الزوج



280 
 

 )قبلُت التزويَج إلبين فالن على املهر املعلوم( ابنيت فالنة إبَنَك فالن على امل    ْهر املعلوم()زو جُت 
 

)قبلُت التزويَج إلبين فالن على  )زو جُت إبنيت فالنة من إبِنَك فالن على املهر املعلوم(
 املهر املعلوم(

 :كيفية العقد على الصغريين مبباشرة وكيل الوليني مع كونه اثنني
 يقول وكيل و   الزوجة خماطباً لوكيل و   الزوج ويقول وكيل و   الزوج بال فصل معتد به
)زو جُت بنَت موكلي فالنة إبَن موَِكِلَك فالن على املهر املعلوم()قبلُت التزويَج إلبن 

 موكلي فالن على املهر املعلوم(.
)قبلُت التزويَج إلبِن  ر املعلوم()زو جُت بنَت موكلي فالنة بابِن موِكِلَك فالن على امله

 موكلي فالن على املهر املعلوم(.
 كيفية وقوع العقد مبباشرة الزوج وكياًل عن زوجته:

 يتوىل الزوج طرف اإلجياب من زوجته ويف نفو الوقت يتوىل القبول لنفسه
 يقول الزوج نيابًة عن زوجته باعتباره وكيالً عنها بإنشاء صيغة العقد:

 ْهر املعلوم ( مث يقول بال فصٍل معتدٍّ به:    كليت فالنة لنفسي على امل)زو جُت مو 
 )قبلُت التزويَج لنفسي على املهر املعلوم(.

)زو جُت موكليت فالنة من نفسي على املهر املعلوم( مث يقول بال فصل:) قبلُت التزويَج 
 لنفسي على املهر املعلوم(. 

املعلوم( مث يعقبه بالقول)قبلُت النكاَح لنفسي  )أنكحُت موكليت فالنة لنفسي على املهر
 على املهر املعلوم(.

 والحمد هلل رّب العالمين
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 الفصل الثاني
 آداب النكاح

 :مستحبات النكاح
يستحب أن خيتار للزوج البك ر العفيف ة الكرمي ة األص ل، حس نة األخ الق الول ود، ال ودود،  

الل ُه  م  إين  أُري  ُد أَْن  وال  دعاء بامل  أثور وه  و:)كم  ا يس  تحب الص  الة ركعت  ني عن  د إرادة الت  زويج 
ْر   ِم    َن الندس   اِء أََعَفُه   ن   نَ ْفِس   َها وَم    ا  وأوَس   َعُهن  رِزق    اً  فَ ْرج    اً َوَأحَفَظُه   ن  ِ  يف  أَتَ    َزو َج فَ َق   دد

 (.  َوأَعَظَمُهن  بَ رََكةً 
العقد، وإيقاعه لياًل،  ويستحب أيضاً: اإلشهاد على العقد، واإلعالن به، واخلطبة أمام

 وصالة ركعتني عند الدخول، والدعاء باملأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو: 
)الل ُهم َعَلى ِكتاِبَك تَ َزو جُتها َويف أَمانَِتَك َأَخْذتُ َها وِبَكِلماِتَك اْسَتَحلْلُت فَ ْرَجَها فَإْن 

مًا َسِوي ًا َوال جَتَْعْلُه ِشْرَك َشْيطاٍن( وأمر الزوجة مبثله، َقضْيَت ِ  يف َرمِحَها َشيئًا فَاْجَعْلُه ُمْسلِ 
 ويسأل اهلل تعاىل الولد الذكر. 

وغري ذلك من املستحبات موجودة يف املطوالت السي ما وسائل الشيعة ومكارم 
 األخالق.

 :مكروهات النكاح
ليلة اخلسوف ويوم يكره إيقاع العقد والقمر يف برج العقرب، وتزويج العقيم، واجلماع يف 

الكسوف، وعند الزوال يف غري يوم اخلميو، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، ويف احملاق، 
وبعد الفجر حىت تطلع الشمو، ويف ليلة أول الشهر غري شهر رمضان، ويف ليلة النصف 
من كل شهر وآخره، وعند الزلزال والريح الصفراء والسوداء، واجلماع مستقبل القبلة 
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ها، وعارياً، ويف السفينة، وعقيب االحتالم قبل الغسل، والنظر يف فرج املرأة، ومستدبر 
والكالم بغري الذكر، والعزل عن احلرة بدون إذهنا، وطروق املسافر أهله لياًل حىت يصبح 

 وغري ذلك من املكروهات.
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 الفصل الثال 
 أسباب التحريم

 
النسيب  هو ، الرجل واملرأة قسمان: نسيبٌّ وسبيبٌّ  أسباب حترمي النكاح وعدم وقوعه بني

حرمة نكاح املتصل هبم بوالدة أو قرابة رمحية، والسبيبُّ هو ما حُرَم نكاحه لعالقة سببي ة 
 بينهما.

وحيرم منها أصناف متعددة من النساء على أصناٍف  القسم األول:المحرَّمات النسبيَّة:
ن سورة النساء قوله تعاىل:﴿ حر مت عليكم أُمهاتكم م23مثلها من الرجال، جتمعها اآلية 

وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات اأُلخت﴾، وهي يف موارد 
 سبعة:

 :األم مبا مشلت اجلدات عاليات وسافالت، ألٍب كن  أو ألُمٍّ .األول
إبن إبنها،  : كما حترم املرأة على ابنها كذلك حترم على إبن إبنها وإبن(1)مسألة

 وكذلك على ابن بنتها وابن بنت ابنها وهكذا .
:البنت مبا مشلت احلفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها مبا مشل الثاني

 اجلد  ألٍب كان أو ألُمٍّ .
: كما حترم على الرجل بنته، كذلك حترم بنت ابنه وبنت ابن إبنه وبنت بنته (2)مسألة

 ابن بنته. وبنت بنت بنته وبنت
إلي   ه ب   الوالدة بواس   طة أو وس    ائط ذك   وراً ك   انوا أو أُناث    اً أو  : ك   لُّ أُنث   ى تنتم    يوبالجملثثثة

حي  اً ل يو ل ه  باإلختالف، لصدق البنت يف مجيع ذلك وإن نزلن، فلو ك ان رس ول اهلل 
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اهلل أن ينكح يف إحدى من نساء ذراري ه يف ك ل  عص ر إىل ي وم القيام ة، ب ل ل و ك ان أبون ا ن يب  
آدم علي   ه الس   الم حي    اً مل يك   ن ل   ه أن ي   نكح يف إح   دى ذريت   ه لتحق   ق اإلنتس   اب واألص   لية 

 والفرعية.
 :اأُلخت ألٍب كانت أو ألُمٍّ أو هلما.الثال 
بنت األخ وإن نزلت؛ أي بنت بنت األخ، وبنت األخ سواء كان ألب أو أُلم  :الرابع

يه بال واسطة أو معها وإن كثرت سواء كان أو هلما وهي كلُّ امرأة تنتمي بالوالدة إىل أخ
 اإلنتماء إليه باآلباء أو األُمهات أو باإلختالف.

ه ب الوالدة عل ى النح و ال ذي ذك ر ت خ ت وه ي ك لُّ أُنث ى تنتم ي إىل أخبن ت األُ  :الخامس
 يف بنت األخ.
: كم   ا حت   رم بن   ت األخ ك  ذلك حت   رم بن   ت اب   ن األخ، وبن  ت اب   ن إبن   ه، وبن   ت (3)مسثثألة

 بنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.بنته، و 
العم  ة وإن عل  ت؛ أي عم  ة األب  وين واجل  دين، والعم   ة ه  ي أُخ  ت أبي  ه ألٍب أو  :السثثادس
 ألُم أو هلما.

أُخ   ت اجل  د ل   ألب، ألٍب أو ألُمٍّ أو  وه  يوامل  راد هب  ا م   ا يش  مل العالي   ات أي عم   ة األب 
ألٍب أو ألُم أو هلم  ا، وعم  ة اجل  د ل  ألب واجل  د ل  ألُم واجل  دة       أُخ  ت أبيه  ا       هلم  ا، وعم   ة األُم

ك   ذلك، فمرات   ب العم   ات مرات   ب اآلب   اء، فه   ي ك   لُّ أُنث   ى ه   ي أُخ   ت ال   ذكر تنتم   ي إلي   ك 
 بالوالدة من طرف أبيك أو أُمك.

:اخلالة وإن علت؛ أي خالة األبوين واجلدين؛ واملراد هبا ما تشمل العاليات، السابع
ا ُأخت إحدى أُمهاتك ولو من طرف أبيك، والعمة ُأخت أحد آبائك فهي كالعم ة إال    أهن 
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ا خالة أبيك فهي خالتك،   ولو من طرف أُمك، فُأخُت جدتك لألب خالتك حيث إهن 
 كما أن ُأخَت جدك لألُم عمتك حيث إهنا عمة أُمك.

لعمة واخلالة ولو : ال حترم عم ة العم ة وال خالة اخلالة ما مل تدخال يف عنواين ا(4)مسألة
بالواسطة، ومها قد تدخالن فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمُتك أُختاً ألبيك ألٍب وأُمٍّ أو 
ألٍب، وألب أبيك ُأخت ألٍب أو أم  أو هلما، فهذه عمة لعمتك بال واسطة وعمة لك 

مك ُأخت معها، وكما إذا كانت خالتك أُختًا ألُمك ألُمها أو ألُمها وأبيها، وكانت ألُم أُ 
فهي خالة خالتك بال واسطة وخالة لك معها، وقد تدخالن فيهما فال حترمان، كما إذا  

خت ُأخٌت فاأُلخت الثانية عمة يك ألُمه ال ألبيه وكانت ألب األُ كانت عمتك أُختًا ألب
لعمتك وليو بينك وبينها نسب أصاًل، وكما إذا كانت خالتك أختاً ألُمك ألبيها ال ألُمها 

ألُم اأُلخت ُأخٌت فهي خالة خلالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك وكانت 
أُخت األخ أو اأُلخت إّنا حترم إذا كانت أُختاً ال مطلقاً، فلو كان لك أٌخ أو ُأخٌت ألبيك 
وكانت ألُمها بنت من زوج آخر فهي أُخت ألخيك أو ُأختك وليست أُختًا لك ال من 

  حترم عليك.طرف أبيك وال من طرف أُمك فال
 وهو أُموٌر: القسم الثاني: المحرَّمات الَسببية،

ما حيرم املصاهرة وهي عالقة بني أحد الزوجني مع أقرباء اآلخر، وهي موجبة  األول:
 حلرمة النكاح عيناً أو مجعاً، كما سنبي نه ضمن املسائل التالية، إن شاء اهلل تعاىل.

ك، حرمت عليه أُمها وإن علت، وبناهتا وإن من وطىء امرأة بالعقد أو املل (:5)مسألة
نزلن، سواء كانت البنات لإلبن أو البنت حترميًا مؤبداً، بال فرق يف ذلك بني سبقهن  على 

 الوطء وتأخرهن  عنه.
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ال فرق يف الدخول بني القبل والدبر، ويكفي احلشفة أو مقدارها، وال  (:6)مسألة
ن حبلت به، وكذا ال فرق بني أن يكون يف يكفي اإلنزال على فرجها من غري دخول وإ

 حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جرباً منه أو منها.
حترم املرأة املوطوءة بالعقد أو امللك على أب الواطىء وإن عال ولو كان (: 7)مسألة

ألم ه، وعلى أوالد الواطىء وإن نزلوا، وكذا املعقود عليها ألحدمها مطلقاً، فإهنا حمرمة على 
آلخر. وهكذا األمة اململوكة إذا كانت ملموسة ألحدها بشهوة، أو منظوراً إىل شيء منها ا

ا حمر مة على اآلخر.  مما حيرم النظر إليه لغري املالك بشهوة، فإهن 
كانت أم رضاعية،دخل هبا   بيةعاقد أُم املعقودة وإن علت، نسحترم على ال(: 8)مسألة

 نقطعاً، وسواء كانت املعقودة كبرية أو صغرية.أم ال، سواء كان العقد دائماً أو م
على َمن ُعقدت له وإن نزلت، سواء   -على األحوط  -حترم بنت املعقودة  (:9)مسألة

كانت البنت من بنتها أم من ابنها، فلو فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، 
وإن  ،مت األُم يف عقدهومع  ذلك أن حرمة البنت حرمة مجعية، أي إهنا حترم عليه مادا

 وال حترم على أبيه وال على إبنه. ،دخل باألُم حرمت عليه البنُت مؤبداً 
تكون  ال فرق يف حرمة البنت األبدية على َمن ُعقدت له أمها بني أن (:10)مسألة

موجودة يف زمان زوجي ة األُم أو تولدت بعد انقضاء الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل هبا 
ا فتزوجت وولدت بنتًا من زوجها الثاين، حرمت البنت املذكورة على الزوج األول مث فارقه
 ألم ها.

إذا عقد على امرأة دائماً أو منقطعاً حرمت عليه أُختها ما دامت املرأة يف  (:11)مسألة
عقده، وكذلك حترم عليه بنت أُختها وبنت أخيها، إال  أن تأذن فيه املرأة، ألهنا عمتها أو 
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فلو عقد من دون إذهنا بطل العقد، كما أنه لو عقد عليها من دون إذهنا مث  خالتها،
 أجازت، صح العقد على األقوى.

إذا عقد على امرأة جاز نكاح عمتها وخالتها عليها علمت به أم (: 12)مسألة
ا هو إدخال بنت األخ على العمة  جهلت، رضيت به أم كرهت، ألن املمنوع يف األخبار إّن 

خت على اخلالة دون العكو أي يصح إدخال العمة أو اخلالة على بنت األخ أو وبنت األ
 بنت األخت.
بأُمها أي بالعمة    قبل أن يعقد على بنت العمة أو بنت اخلالة    إذا زىن  (:13)مسألة

 أو باخلالة، حرمت عليه بنتهما أبداً.
ا زىن بالعمة أو إذا عقد على بنت اخلالة أو العمة، وقبل الدخول هب (:14)مسألة

 اخلالة، مل يبطل عقد بنتيهما.
إذا ك  ان الزن  ا  وال حت  رم إال   إذا زىن ب  امرأة حرم  ت عل  ى آب  اء ال  زاين وأبنائ  ه، (:15)مسثثألة

أن ال  -ب  اً وجوبف  األحوط  ، هب  ا، وأم  ا بنته  اس  ابقاً عل  ى العق  د. وحرم  ت عل  ى ال  زاين أُم امل  زين
 املوطوءة بشبهة.يتزوج الزاين بنت املزين هبا، وكذلك 

ال فرق يف الزنا احملرم بني الزنا يف الُقُبل أو الُدبُر، وال يلحق بالزنا التقبيل  (:16)مسألة
 واللمو والنظر بشهوة حنوها. 

إذا زو ج وكيل الرجل موكله بامرأة وزو جه وكيله اآلخر بابنة تلك املرأة صح  (:17)مسألة
 حيكم ببطالهنما معاً.العقد السابق ولغا الالحق، ومع التقارن 

الظاهر أن عقد اإلنقطاع الذي ترتتب عليه آثار النكاح ال خيتص مبا إذا   (:18)مسألة 
كانت املرأة يف مدة الزواج صاحلة لالستمتاع منها ولو بغري الوطء، فيصح العقد على 
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ت الرضيعة ألجل احملرمية على أُمها وليو ألجل التفخيذ بالرضيعة وغريه من اإلستمتاعا
غري القابلة هلا، فالرضيعة غري صاحلة ألي نوع من اإلستمتاعات، نعم، األحوط وجوبًا أن 
ال تكون مدة العقد قليلة جدًا كلحظة مثاًل بل البد  من اعتبار زماٍن يسع لتحقق ماهية 
اإلستمتاع املفروضة ثبوتًا وإن مل تكن الرضيعة صاحلة ملثل ذلك ولكننا نفرض املدة القابلة 

ل صحة العقد وليو ألجل اإلستمتاع بالرضيعة لعدم صلوحها لذلك بأي  حنو من ألج
 األحناء.

ال جيوز اجلمع يف النكاح بني األختني بال فرق يف ذلك بني النسبيتني  (:19)مسألة
والرضاعيتني واملختلفتني دواماً وانقطاعاً، فلو عقد على اأُلختني بالرتتيب، بطل الثاين فقط، 

ما بصيغٍة واحدة يف آٍن معًا أو عقد على إحدامها ووكيله عقد له على ولو عقد عليه
األخرى يف زماٍن واحٍد، بطل العقدان معاً، بال فرق يف اأُلختني بني كوهنما من نكاح 

 صحيح أو زنا أو باالختالف.
وش  ك  يف س  بق إح  دامها عل  ى اأُلخ  رى كم  ا ل  و مل ي  دِر ، ل  و ت  زو ج اأُلخت  ني (:20)مسثثألة
العق  د عل  ى ليل  ى س  ابٌق عل  ى العق  د عل  ى هن  د أم أن هن  داً عق  دها س  ابق عل  ى ليل  ى، ه  ل أن 

 فتساوى لديه الشك  يف ذلك، ُحِكم ببطالهنما معاً.
إذا طل   ق زوجت ه رجعي  اً مل جي ز ومل يص  ح نك اح أُخته  ا م ا مل ت  نقِض ع  دهتا،  (:21)مسثألة

ايت،أو ك   ان ثالث   اً أو ك   ان وج   از ذل   ك وص   ح إذا ك   ان الط   الق بائن   اً ك   الطالق اخللع   ي واملب   ار 
الفراق بالفسخ ألحد العيوب، أو كانت املطلقة مم ن ال ع دة هل ا كالص غرية وغ ري امل دخول هب ا 

وهبه   ا واليائس   ة. نع   م، ل   و ك   ان عن   ده إح   دى اأُلخت   ني بالعق   د املنقط   ع، وانقض   ت امل   دة أو 
ك لل نص الص حيح نك اح أُخته ا يف ع دهتا وإْن كان ت بائن ة وذل  ق وىاملدة، فال جي وز عل ى األ
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وقد عمل به صاحب الع روة ومجاع ة والعم ل مبض مونه أوف ق ب الورع والتق وى وألن دي ن اهلل ال 
 يصاب بالعقول .

جيوز اجلمع بني الفاطميتني يف النكاح، وما ذهب إليه بعض األخباريني (:22)مسألة
يفية ال تؤثر يف من حرمة ذلك مم ا ال وجه له، بل لو قلنا درمة اجلمع بينهما فهي حرمة تكل

 بطالن نكاحهما، وإن كان األحوط األوىل ترك ذلك. 
تقدمت حرمة الدخول بالزوجة قبل إكماهلا تسع سنني، فإذا دخل هبا  (:23)مسألة
حرم عليه    بأن جعل مسلكي احليض والبول، أو مسلكي احليض والغائط واحداً    وأفضاها 

عليها أحكامها من حرمة ُأختها وحرمة  وطؤها أبدًا مع بقائها على زوجيته، ويرتتب
اخلامسة والتوارث، ووجوب النفقة عليها مادامت حية وإن طل قها، بل ولو تزوجت بعد 

 الطالق.
إفض  اء الزوج  ة بع  د بلوغه  ا تس  عاً ال يوج  ب حرمته  ا عل  ى زوجه  ا، وجت  ب  (:24)مسثثألة

ول   و أفض   ى علي   ه دي   ة اإلفض   اء وه   ي دي   ة ال   نفو فله   ا نص   ف دي   ة الرج   ل إن كان   ت ح   رة، 
 األجنبية مل يوجب حرمتها عليه، وال على زوج آخر.

الزنا بامرأة غري معتدة وال ذات بعل ال يوجب حرمة نكاحها على الزاين، (: 25)مسألة
 نعم البد من استربائها ديضة واحدة قبل الزواج.

مع        متعًة  اأي عقد عليه         : لو نكح الزانيَة املشهورة بالزنا شخٌص متتعًا (26)مسألة
العلم بأهنا تزين حني النكاح الصحيح الشرعي وبعده أيضاً، فانقضت املدة أو وهبها هلا، 
فهل هلذه املرأة عدة ألجل النكاح الشرعي أو ال عدَة هلا منه ؟ الظاهر هو األول، وذلك 

 لتغليب الشارع املقد س الفراش فيلحق به الولد مع استجماع سائر الشرائط.
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املرأة الزانية جيوز التزويج هبا، واألحوط وجوبًا يف املشهورة بالزنا تأخري (: 27ة)مسأل
 التزويج هبا قبل أن تظهر توبتها.

الزنا بامرأة يف العدة الرجعية أو بذات بعل يوجب حرمتها األبدية على (: 28)مسألة
غرية والكبرية، املدخول الزاين، بال فرق يف الزوجة بني الدائمة أو املنقطعة، احلرة واألمة، الص

هبا وغريها، العاملة واجلاهلة، وال فرق يف الزوج أيضًا بني احلر والعبد، والصغري والكبري، وال 
يف الزاين بني العامل بكون املرأة ذات بعل أو يف العدة واجلاهل بذلك، وال بني كونه صغرياً 

 أو كبرياً.
بذات بعل واملعتدة بالعدة الرجعية  احلكم باحلرمة املؤبدة خيتص بالزنا (:29)مسألة

فحسب، وال يعم األمة املوطوءة بالتحليل أو امللك، وال املعتدة بالعدة البائنة أو عدة الوفاة 
 وعدة املتعة أو عدة وطء الشبهة ومدة استرباء األمة.

لو علم أن املرأة كان ت يف الع دة الرجعي  ة وش ك يف انقض اء ع دهتا ف احلكم  (:30)مسألة
َم ه  و احل رم  ة أيض  اً، ول  و اد ع  ت ه  ي بع  دم خروجه  ا م  ن الع  دة واد ع  ى ه  و خروجه  ا منه  ا، قُ  دد

 قوهُلا حلجيته باعتبار أن النساء مصد قاٌت على فروجهن . 
زنا املرأة ذات البعل ال يوجب حرمتها على زوجها، وال جيب عليه أن  (:31)مسألة

لكن جيب عليه أن يردعها عن الزنا وإال يطل قها، حىت لو كانت املرأة مصر ة على الزنا، و 
 فيشكل إبقاؤها يف حبالته .

حيرم التعريض خبطبة ذات البعل وذات العدة الرجعية، وجيوز يف ذات  (:32)مسألة
العدة البائنة، وكذا جيوز من الزوج هلا إال  أن تكون حمر مة عليه باحلرمة األبدية أو حتتاج إىل 

 احمللل. 
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ط بغالم فأوقبه حرمت عليه أُم الغالم وإن علت، وبنته وإن نزلت، َمن ال (:33)مسألة
وأُخته، وال حترم على الواطئ بنت ُأخت املوطوء أو بنت أخيه، وهذا خيتص باللواط السابق 
على الزواج، وأما إذا سبق الزواج على اللواط فال يوجب حرمة املذكورات وال بطالن 

بنها أو أخيها أو أبيها مل حترم عليه، كما أن الظاهر الزواج، فلو عقد على امرأة مث الط با
فمقتضى اجلمود على ظواهر  وإال   ،اختصاصه مبا إذا مل يكن الواطئ صغريًا واملوطوء كبرياً 

 األخبار عدم احلرمة، وإن كان اإلجتناب أحوط.
ياً أو الكفر، فال جيوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً، سواء كان حرب الثاني:

 ذمياً، كتابياً أو غري كتايب، أصلياً أو مرتداً عن فطرة أو ملة.
وال جيوز للمسلم أن ينكح كافرة من أصناف الكفار غري الكتابية منهم، حىت املرتدة 
عن فطرة أو ملة، ال دوامًا وال انقطاعاً، وأما الكتابية فال جيوز أن ينكحها دواماً، وجيوز 

 انقطاعاً.
وأما ، وسية دكم اليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها متعًة ال دواماً اجمل (:34)مسألة
كانوا         كما قيل         فأمرهم مشتبه فيه، فإن حتقق أهنم طائفة من أهل الكتاب ، الصابئة

انية وغريها من األديان األخرى، فاملنع ر دكمهم، ويظهر أن دينهم ممتزج من اليهودية والنص
 بئية هو الظاهر واألقوى.عن التمتع بالصا
ل   و ارت   د أح   د ال   زوجني أو كالمه   ا مع   اً قب   ل ال   دخول انفس   خ النك   اح يف  (:35)مسثثثألة

احلال، وكذا لو ارتد الزوج عن فطرة بعد الدخول، وأم ا إذا ارتد عن ملة أو كان االرت داد م ن 
و رجع  ت الزوج  ة ع  ن فط  رة أو مل  ة، ف  األحوط املش  هور انفس  اخ العق  د بع  د انقض  اء الع  دة، فل  
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قب   ل انقض   اء الع   دة كان   ت زوج   ة، وإن مل ترج   ع انكش   ف خروجه   ا ع   ن الزوجي   ة م   ن ح   ني 
 االرتداد. 
عدة زوجة املرتد عن مل ة عدة الطالق، وعدة زوجة املرتدة عن فطرة عدة  (:36)مسألة

 الوفاة.
إذا أسلم زوج الكتابية بقي عقدمها على حاله، سواٌء كان إسالمه قبل  (:37)مسألة
هبا أو بعده، ولو أسلمت الكتابية دون الزوج قبل الدخول انفسخ العقد، وأم ا إذا  الدخول 

كان بعد الدخول فيتوقف االنفساخ على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها 
 بقيا على نكاحهما وإال  انكشف انفساخ العقد من حني إسالم الزوجة.

قبل الدخول بطل        كالوثنيني         بيني لو أسلم أحد الزوجني غري الكتا (:38)مسألة
 النكاح يف احلال، وإن كان بعد الدخول توقف على انقضاء العدة.

إذا كانت عنده أربع زوجات غري كتابيات فأسلم الزوج وأسلمن  (:39)مسألة
واختارهن مجيعاً، ثبت عقده عليهن، وإذا كانت عنده أكثر من أربع نسوة من غري 
الكتابيات واسلمن معه، فاختار أربعًا منهن انفسخ نكاح الزائدات على أربع، وكذا لو  

 كانت الزوجات كتابيات.
ك ل ش يعيٍّ خي اف من ه الض الل واالحن راف عل ى دي ن الزوج ة حيرم الت زويج ب (:40)مسألة

أو ال   زوج، كم   ا حي   رم ال   زواج م   ن املخ   الفني غ   ري املعتق   دين بوالي   ة وإمام   ة أه   ل بي   ت العص   مة 
والطه  ارة والنب  وة ص  لوات اهلل عل  يهم، ف  ال جي  وز للش  يعية املؤمن  ة ال  زواج دوام  اً أو إنقطاع  اً م  ن 

م ؤمن الش يعي ال زواج م ن املخالف ة دوام اً وإنقطاع اً إال  ، كم ا ال جي وز للعلى األق وىاملخالف 
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املستض  عفة وه  ي ال  يت ال تع  رف ش  يئاً م  ن وج  وه اخل  الف ب  ني عام  ة الطوائ  ف والف  رق، ولعل ه  ا 
 من النادرات يف هذا الزمن.

ال جيوز للمؤمنة أن تنكح الناصب املعلن عداوته ألهل البيت عليهم (: 41)مسألة 
لفية وبقية املخالفني من الفرق املبتدعة إلنطباق مفهوم النصب السالم كاخلوارج والس

والعداوة على كلد من مل يعتقد بإمامة ووالية العرتة الطاهرة، وقد ذكرنا مع  الناصيب يف 
) مع  :البحوث السابقة، كما أننا قد فص لنا مع  الناصيب واملستضعف يف كتابنا الفقهي

 فلرُياجع. الناصيب وحرمة التزاوج معه ( 
ول  يو الناص  يب  ه  و م  ن نص  ب الع  داوة أله  ل البي  ت عل  يهم الس  الم فحس  ب ب  ل يش  مل  

املبغض للمؤمن لكون ه  غري املعتقد بواليتهم وإمامتهم صلوات اهلل عليهم أمجعني، ويعمُّ أيضاً 
تابع   اً أله   ل البي   ت عل   يهم الس   الم، كم   ا ال جي   وز للم   ؤمن أن ي   نكح الناص   بي ة. وك   ذلك حي   رم 

عل  يهم الس  الم، كم  ا ال جي  وز هل  ا ال  زواج م  ن  ؤمن  ة أن ت  نكح املغ  ا  املعتق  د ب  ألوهيتهمعل  ى امل
أح    د امل    ذاهب باملعتق    د  فض    الً ع    ناملستض    عف ال    ذي ال يع    رف ش    يئاً م    ن وج    وه اخل    الف 

األربع    ة، وذل    ك مل    ا ورد يف ال    نص  الص    حيح أن العارف    ة توض    ع عن    د الع    ارف، ومل    ا ج    اء يف 
الشكاك وال تزوجوهم" والشكاك هن  املستضعفات الل وايت ال  " تزوجوا يف:النصوص األخرى

يع  رفن م  ا حن  ن علي  ه وال ينص  نب. وحي  رم عل  ى امل  ؤمن أن يت  زوج املغالي  ة، ألن  النواص  ب والغ  الة 
 دكم الكفار وإن كانوا من املنتحلني دين اإلسالم.

، يكره تزويج الفاسق إذا مل يؤِد تزوجيه إىل اإلخالل بواجٍب (: 42)مسألة أو ترك حقٍّ
وأم ا تزويج الزاين وشارب اخلمر، ففيه إشكال بل منع، لظاهر النهي يف كثرٍي من األخبار 

 اليت ال صارف هلا عن احلرمة.
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جيوز تزويج اهلامشية بغري اهلامشي، كما جيوز العكو، وكذلك العربية  (:43)مسألة
ف بأرباب الصنائع واحلرف بالعجمي وبالعكو، كما جيوز تزويج احلرة بالعبد، وذوات الشر 
 املبتذلة كالكناس واحلج ام وحنومها، فإن  املؤمن كفء املؤمنة .

العقد يف حال اإلحرام َدوامًا أو انقطاعاً، سواء كانت املرأة حُمرِمًة أو حُمل ة،  الثال :
نعم  وسواء كان العقد باملباشرة أو بتوكيل الغري، فإن كان عاملًا باحلرمة حرمت عليه مؤبداً.

 إذا كان جاهاًل هبا بطل العقد ومل حترم مؤبداً.
الطالق، فإذا طُلقت املرأة تسع مرات طالق العدة حرمت على زوجها مؤبداً،  الرابع:

وإذا طُلقت احلرة ثالث مرات واألمة مرتني، حرمت على مطل قها حىت تنكح زوجًا غريه،  
 كما سنبينه يف كتاب الطالق إن شاء اهلل تعاىل.

العدد، حيرم يف العقد الدائم ما زاد على أربع نساء، ويف اإلماء ما زاد على  مس:الخا
أَمَتني، فللحر أن جيمع بني ثالث وأمة أو حرتني وأمتني، وال جيوز له أن جيمع بني ثالث 

 إماء وحرة، وال حد  يف اإلنقطاع، ففي الصحيح: " تزو ج منهن  الفاً فإهنن  مستأجرات" .
َمن كانت عنده أربع زوجات وطل ق إحداهن  رجعيًا مل جيز أن ينكح  (:44)مسألة

غريها حىت تنقضي عدة املطلقة رجعياً، نعم لو كان الطالق بائناً جاز له أن يتزوج اخلامسة 
 قبل خروج عدة املطل قة.

ذو الزوجات الثالث إذا عقد على إثنتني مرتبًا بطل عقد الثانية، لعدم (: 45)مسألة
ع بأكثر من أربع نسوة بالعقد الدائم، وصاحب األربع نسوة يسوغ له الزيادة جواز اجلم

جيوز له العقد منقطع على ، على األربع بالعقد املنقطع، فلو كان عنده أربع نسوة بالدائم
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وإن كان األحوط تركه ملن كان عنده أربع نسوة بالعقد الدائم، ، خامسة وسادسة وهكذا
 تعة من األربعة.لظاهر بعض األخبار بكون امل

العقد على املعتدة أو ذات بعل حال كوهنما كذلك، فلو عقد على ذات السادس: 
عدة وكانا عاملني باحلكم واملوضوع، أي علما أن املرأة معتدة وعلما بعدم جواز النكاح يف 
العدة، بطل العقد وحرمت املرأة على الرجل أبداً، وكذا لو كانت املعقود عليها عاملة هبما 
دخل هبا أم ال، وهكذا إذا كانا جاهلني هبما أو بأحدمها ولكنه دخل هبا، وال حترم عليه 
أبدًا إذا مل يدخل هبا، بل له استئناف العقد عليها بعد انقضاء عدهتا، وكذا يف التزويج 
بذات بعل فلو تزوجها مع العلم بأهنا ذات بعل حرمت عليه أبدًا دخل هبا أم ال، ولو 

هل مل حترم عليه إال  مع الدخول هبا، وال فرق يف العدة بني عدة الطالق، تزوجها مع اجل
وعدة الوفاة، وعدة وطء الشبهة، وال يف اأُلوىل بني البائن والرجعي، وال يف الدخول بني أن 

 يكون يف القبل أو الدبر، وال يف املعتدة بني احلرة واألمة.
 بالنسب مع توفر الشروط التالية: الرضاع، وهو كالنسب، فيحرم به ما حيرم السابع:
أن يكون الل نب من فحل واحد، فال يكفي احتاد املرضعة يف نشر احلرمة، من دون  -1

من فحل    الذي سنذكر اعتباره    وحدة الفحل، فلو أرضعت امرأٌة صبيًا بعض العدد 
 وأكملته من فحل آخر مل تنشر احلرمة.

أن يكون االرتضاع من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيًا بعض العدد من  -2
 فحل وأكملته املرأة الثانية من ذلك الفحل مل تنشر احلرمة. 
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أن يكون الرضاع قبل استكمال املرتضع حولني، فال عربة باإلرتضاع بعد  -3
حو  ولدها وقبل إكماهلما. نعم ال يشرتط احلوالن يف ولد املرضعة. فلو وقع الرضاع بعد 

 حو  املرتضع كفى يف نشر احلرمة.
يعترب يف اللنب أن يكون ناجتًا عن والدة حاصلة من وطء جائز شرعًا بنكاح أو  -4

 ملك ميني أو حتليل أو شبهة ،فاللنب من الزنا، أو در ه من دون نكاح، ال ينشر احلرمة.
احمللوب من  أن يكون االرتضاع باالمتصاص من الثدي، فال يكفي شرب اللنب -5

 املرأة، وال وجر اللنب يف حلقه.
أن يكون الرضاع يومًا وليلة من دون أن يفصل بينهما برضاع آخر، أو مخو  -6

عشرة رضعة كاملة من دون فصل، أو مبقدار أنبت اللحم وشد  العظم وال يقدح الفصل يف 
اع خبمو ذلك برضاع آخر. كما ال يقدح الفصل باألكل والشرب بني الرضاعات يف الرض

عشرة رضعة. وال فيما أنبت اللحم وشد  العظم. ولكنه يقدح يف رضاع يوم وليلة، فلو أكل 
 أو شرب الرضيع شيئاً آخر مل حير م الرضاع يوماً وليلة. 

واألقوى عدم كفاية عشر رضعات كاملة يف نشر احلرمة وإن مل يتخل ل بينها شيء حىت 
 األكل والشرب.

فلو ماتت يف أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موهتا ولو   أن تكون املرضعة حي ة، -7
 كان اإلكمال برضعة واحدة مل تنشر احلرمة.

ف   إذا اكتمل   ت الش   روط املتقدم   ة فيح   رم ك   ل عن   وان حص   ل بالرض   اع إذا ك   ان مث   ل أح   د 
العن   اوين الس   بعة يف النس   ب، وه   ي األُم، والبن   ت، واأُلخ   ت، وبن   ت األخ، وبن   ت األخ   ت، 

 .والعمة، واخلالة
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فاملرضعة أم للمرتضع، وصاحب اللنب أب له، وأخوهتما أخوال وأعمام له، وأخواهتما 
 عمات وخاالت، وأوالدمها إخوة وأخوات له.

ف   إذا أرض   عت ام   رأٌة  ،واألم الرض   اعية ك   األُم النس   بي ة، والبن   ت الرض   اعية كالبن   ت النس   بية
واملرتض   عة  ،لألُموم   ة تض   عطف   الً م   ن ل   نب فح   ل، حرم   ت املرض   عة وأُمه   ا وأُم الفح   ل عل   ى املر 
وحرم  ت أُخ  ت الفح  ل  ،وبناهت  ا وبن  ات املرتض  ع عل  ى الفح  ل وعل  ى أبي  ه وأيب املرض  عة للبنتي   ة

وأُخ    ت املرض    عة عل    ى املرتض    ع لكوهنم    ا عم    ة وخال    ة ل    ه، واملرتض    عة عل    ى أخ الفح    ل وأخ 
تض عة وحرمت بن ات الفح ل عل ى املرتض ع، واملر  ،املرضعة لكوهنا بنت أخ أو بنت أُخت هلما

واملرتض  عة عل  ى أبنائه  ا إذا   ،عل  ى أبنائ  ه النس  بي ة والرض  اعية وك  ذا بن  ات املرض  عة عل  ى املرتض  ع
 كانوا نسبيني لأُلخو ة.

مرضعة الزوجة مينزلة األُم النسبي ة هلا، فيجوز للزوج النظر إليها، وحترم (: 46)مسألة
النسيب، فتحرم على والده  عليه ألهنا أُم زوجته، كما أن زوجة اإلبن الرضاعي كزوجة اإلبن

 الرضاعي.
حيرم على املرتضعأوالد صاحب اللنب، سواء كانت بالوالدة أو بالرضاعة،  (:47)مسألة

 وكذا حيرم عليه أوالد املرضعة النسبيني، وأما أوالدها بالرضاعة فال.
ال جيوز أن يتزوج والد املرتضع من أوالد صاحب اللنب، سواء كانت (: 48)مسألة

بالوالدة أم بالرضاعة، وكذلك أوالد املرضعة بالوالدة ال بالرضاعة، فلو أرضعت  األوالد
زوجة اجلد األم ي الطفَل من لنب جد ه األمي، حرمت أُم املرتضع على والد املرتضع، ملا 
عرفت من عدم جواز تزويج والد املرتضع من أوالد صاحب اللنب، فوالد املرتضع، ال جيوز 

 احب اللنب وأُم املرتضع هي من أوالد صاحب اللنب.أن يتزوج من أوالد ص
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وال فرق يف املرضعة بني أن تكون أُماً ألم املرتضع وأن ال تكون أم اً هلا بل  (:49)مسألة
ألن أُم املرتضع على كال التقديرين من أوالد صاحب اللنب، مثال  ،تكون زوجة ألبيها

الزوجة وهي جدته ألُم ه فإن زوجتك  ذلك: فيما لو كان لك ولد من زوجتك، فأرضعته أمُّ 
وهو زوج املرضعة اليت هي أم        حترم عليك بسبب هذا الرضاع، سواء أكان صاحب اللنب 

أباً لزوجتك أو أجنبياً عنها، ألنه إْن كان أباً لزوجتك تكون زوجتك بنتاً له نسباً        زوجتك 
ورضاعاً، وإْن كان أجنبياً تكون بنتاً له من الرضاعة، واملفروض مبقتضى الفرض األول أنه ال 

اً، أن يتزوج من أوالد صاحب اللنب ال نسبًا وال رضاع         وهو أنت          جيوز ألب الرضيع 
باإلضافة إىل أن أم زوجتك تصري مرضعة لولدك، وزوجتك بنتها من النسب، واملفروض 
مبقتضى الفرض الثاين أنه ال جيوز ألب الرضيع أن ينكح يف أوالد املرضعة من النسب، 

 فيجتمع لتحرمي زوجتك عليك أكثر من سبب.
الل نب م ن  عني من هذااختلفوا يف جواز تزويج أوالد أيب املرتضع غري املرتض (:50)مسألة

أوالد صاحب اللنب األعم من النسيب والرضاعي، ومن أوالد املرض عة إذا ك انوا نس بي ني، عل ى 
قولني أقوامها اجلواز، وأحوطهما العدم إذا مل يكن مانع من الزواج م ن نس ب أو س بب، كم ا 

فل  و كان  ت بنت  اً إذا ك  ان أوالد أيب املرتض  ع م  ن زوج  ة أُخ  رى ليس  ت بنت  اً لص  احب الل  نب، وإال  
ل  ه كم  ا يف مث  ال املس  ألة الس  ابقة، ك  ان أوالد أيب املرتض  ع أوالد أُخ  ت ألوالد ص  احب الل  نب 

 وأوالد املرضعة. وال جيوز النكاح بينهما.
إذا كانت لرجل زوجتان: كبرية وصغرية فأرضعت الكبرية الصغرية، حرمت  (:51)مسألة

ألهنا صارت أُم زوجته، وال حترم عليه الصغرية الكبرية فقط، إذا مل يدخل بالكبرية املرضعة؛ 
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لعدم الدخول بأُم ها وإن كان األحوط جتديد العقد عليها. وأم ا إذا كان قد دخل بالكبرية 
 املرضعة، حرمت عليه الصغرية والكبرية معاً.

أخو املرتضع إذا مل يرتضع معه، جيوز له أن يتزوج باملرضعة أو بناهتا، كما  (:52)مسألة
 كانت له ُأخت مل ترتضع معه جاز أن تتزو ج بصاحب اللنب أو أحد أوالده.إذا  

يثبت الرضاع بالبي نة العادلة، وبشهادة أربع نسوة عادالت ليو معهن   (:53)مسألة
 رجل، وبشهادة امرأتني مع رجل واحد.

الل عان، ويثبت به التحرمي الدائمي، بل يثبت التحرمي املؤب د بقذف الزوج  السابع:
 وجته اخلرساء، كما سيأيت يف كتاب اللعان إن شاء اهلل تعاىل.ز 

 
 

 والحمد هلل رّب العالمين
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 الفصل الرابع
 النكاح المنقطع

أحُد ِعدَ  الِقران، وأسَهُلهما تناوالً وأعظمهم ا ثواب اً، ويع رب  عنه ا بنك اح املتع ة، تس ميتها 
علم  اء الف  ريقني كاف  ة عل  ى أن نك  اح املتع  ة  ب  املنقطع لتحدي  د األج  ل مب  دة معين  ة، و ق  د أمج  ع 

وزمن أيب بكر وبره ة م ن  كان مشروعاً يف صدر اإلسالم وفعله الصحابة يف زمن النيب  
وق د اس  تفاض ، فعله ا ووافق ه بع ٌض وخالف ه آخ رون نْ زم ن عم ر مث هن ى عنه ا الث اين وتوع  د َم 

أن ا أهن ى عنهم ا،  عن عم ر قول ه يف حت رمي املتعت ني:" متعت ان كانت ا عل ى عه د رس ول اهلل 
وق  د أمج  ع أه  ل بي  ت العص  مة والطه  ارة والرس  الة عل  يهم الس  الم ، متع  ة النس  اء ومتع  ة احل  ج "

وشيعتهم على بقاء شرعيتها وان ه مل ينسخ حكمها ووافقه م عل ى ذل ك مجاع ة م ن الص حابة 
وق   د بلغ   ت األخب   ار ال   واردة هب   ا ع   ن أه   ل البي   ت ص   لوات اهلل عل   يهم ح   د  الت   واتر ، بعنيوالت   ا

ع ن املتع ة فق ال: ) نزل ت يف  فف ي ص حيحة أيب بص ري ق ال: س ألت أب ا جعف ر ، املعنوي
يم ا تراض يتم ب ه القرآن﴿ فما اس تمتعتم ب ه م نهن  ف آتوهن أُج ورهن  فريض ة وال جن اح عل يكم ف

قال:" ل وال م ا هن ى  أمري املؤمنني علي   موالنا املعظ م أخبار عن، ويف من بعد الفريضة﴾
ق ال: ) ل يو من  ا م ن ال ي ؤمن  عنها عمر ما زنا إال شقي" وعن موالن ا اإلم ام الص ادق 

ه العام  ة يف النهاي  ة األثريي  ة: ع  ن إب  ن عب  اس كم  ا روا بكرتن  ا ومل يس  تحل متعتن  ا( ويف احل  ديث
، ول وال هن ُي الن اهني عنه ا م ا احت اج َرح َم اهلل هِب ا أم  َة حمم  د  املتع ُة إال  رمح ًة، م ا كان ت"

 إىل الز نا إال شفا" أي: القليل من الناس.
النك    اح املنقط    ع كالنك    اح ال    دائم يف أن    ه عق    د حيت    اج إىل إجي    اب وقب    ول،  (:1)مسثثثثألة 

أَْنَكْحتُ َك نَ ْفِس ي(، أو َزو ْجتُ َك، أو  نفسي وألفاظ اإلجياب يف املنقطع ثالثة، وهي: )َمت  ْعُتكَ 
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تقوهل  ا امل  رأة عن  د اإلجي  اب، والقب  ول: ك  ل لف  ظ م  ن ال  زوج ي  دل عل  ى إنش  اء الرض  ا باإلجي  اب 
َعَة أو التَ ْزِويَج أو الِنَكاَح(. ُت ْ

 املذكور، كقوله: )قَِبْلُت امل
ال يكف    ي جم    ر د الرض    ا القل    يب ب    ه م    ن الط    رفني وال املعاط    اة وال الكتاب    ة وال  (:2)مسثثثثألة

 اإلشارة، كما تقدم يف النكاح الدائم.
يشرتط فيه ذكر املهر، واإلخالل به مبطل للعقد، كما يعترب فيه ذكر األج ل  (:3)مسألة

مس  م ى وأج  ٌر  ) ال تك  ون متع  ة إال  ب  أمرين، أج  لٌ :لق  ول موالن  ا اإلم  ام الص  ادق ، املع  ني  
وينقل ب دائم اً عل ى األق وى وه و ، مسم ى(، فلو مل ي ذكرا األج ل عم داً أو نس ياناً بط ل متع ةً 

واإلنق   الب إىل دائ   م يس   تتبع وج   وب النفق   ة والط   الق أم   ام ش   اهدين ، املش   هور فت   وى ونص   اً 
 عدلني والعدة كاملة وهي ثالث حيضات. 

أزي  د م  ن عم  ري ال  زوجني كم  ا ل  و ك  ان يش  رتط أن ال يزي  َد األج  ل يف التمت  ع (:4)مسثثألة
ول  و عق دا عل  ى امل  دة امل ذكورة فه  ل يبط ل العق  د أو ينقل ب إىل دائ  م أو يبق  ى ، مل دة مائ  ة س نة

 متعة؟ الظاهر البطالن، واألحوط هبتها املدة مث جتديد العقد عليها إذا أراد البقاء معها.
كفار كالوثنية وامللحدة وال ال جيوز متتع املسلم بغري الكتابية من أصناف ال(: 5)مسألة

باملرتد ة، وال باخلارجية واملغالية والناصبي ة، والعامة ناصبة كما أحملنا مراراً، كما ال جيوز متت ع 
 .على األقوىاملسلمة بالكافر جبميع أصنافه، بل ال جيوز هلا التمتع باملخالف مطلقاً 

ا، وبنت األخ واأُلخت من دون حيرم التمت ع باألمة على احلرة من دون إذهن(: 6)مسألة
 إذن العمة واخلالة. 
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يكره التمتع بالبكر مع إذن وليها، وبالزانية غري املشهورة، وأم ا املشهورة (: 7)مسألة
بالزنا، فاألحوط ترك التمتع هبا حىت تظهر توبتها، وعالمة توبتها أن خيتربها بالنكاح احلرام 

 دل ذلك على عدم توبتها.، فإن وافقت
يستحب أن تكون املتمت ع هبا عفيفة مؤمنة، وال يعترب يف صحة التمتع  (:8لة)مسأ

 .ذلك السؤال والفحص عن حاهلا وهل أهنا ذات بعل، أو ذات عدة أو ال، وإن استحب
ال حد  للتمتع، فيجوز للرجل التمتع مبا شاء من النساء، كما ال حد  يف (: 9)مسألة
 ملك اليمني.
 عقد التمتع ترتب مجيع اآلثار، بل يكفي ترتب بعضها. ال يشرتط يف(: 10)مسألة
جيوز أن يشرتط أحدمها على اآلخر اإلتيان لياًل أو هناراً، أو يشرتط املر ة  (:11)مسألة

 أو املرات، وللمشروط له أن يسقط حقه.
ال حد للمهر يف املنقطع وال يف الدائم أيضاً، فيجوز أن يكون عماًل من (: 12)مسألة
 وحنوه. أو تعليم كتابة، أو يكون حقاً قاباًل لالنتقال كحق التحجري خياطة ثوب
ا تبني منه بانقضاء املدة أو هبتها، وال رجوع له  (:13)مسألة ال يقع باملتعة طالق وإّن 

بعد ذلك إال  بعقد جديد، وصيغة اهلبة هي أن يقول هلا: " وهبتك املدة" قاصدًا بذلك 
 التنازل عن حق ه فيها.

إذا وهب املدة قبل الد خول ثبت نصف املهر على األقوى األشهر، وأما  (:14ة)مسأل
 لو ماتت أو مات أو انقضت املدة، فإنه ال ينقص بذلك شيء منه وإن كان قبل الدخول.

متتل  ك الزوج  ة مت  ام امله  ر بعق  د االنقط  اع وتس  ليم نفس  ها لالس  تمتاع، فل  و  (:15)مسثثألة
ه ع   دا أي   ام عادهت   ا أو نفاس   ها مم   ا حي   رم في   ه ال   وطء، أخل    ت ب   بعض امل   دة س   قط امله   ر بنس   بت
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وامل دار يف اإلخ الل عل  ى االس تمتاع ب  الوطء دون غ ريه م  ن أن واع االس  تمتاعات، فل و مك ن  ت 
  يسقط املهر. مل من نفسها يف الوطء وأخل ت باالستمتاع بغري الوطء،

، بسبب ام مهرهاهبا استقر على الزوج متإذا انقضى أجل املتعة ومل يدخل  (:16)مسألة
 تسليم نفسها لالستمتاع.

إذا كانت عاملة ببطالن العقد املنقطع فال مهر هلا، وإذا كانت جاهلة  (:17)مسألة
بالبطالن فانكشف هلا فساده قبل الدخول فال مهر هلا أيضاً، وإذا انكشف بعد الدخول 

 فلها أقل األمرين من مهر املثل متعة واملهر املسم ى.
ذا انقضى أجل املتعة قبل الدخول، فال عدة عليها، وكذلك لو وهب إ(: 18)مسألة

   مدهتا قبله، وأما إذا كان بعد الدخول، فعليها العدة إذا مل تكن صغرية أو يائسة، والعدة 
حيضتان كاملتان، وال يكفي فيهما أو يف إحدامها    على األظهر واألشهر بني االعالم 

املسم ى، فلو انقضى األجل أو وهب املدة يف أثناء احليض مل حتسب تلك احليضة منها، 
بل البد من حيضتني كاملتني بعد ذلك، ولو كانت يف سن  َمن حتيض ولكن ها ال حتيض، 

بعة أشهر وعشرة أيام إن كانت وأما عدهتا يف الوفاة فهي أر  ،فعدهتا مخسة وأربعون يوماَ 
 حائاًل، وإذا كانت حاماًل فأبعد األجلني منها ومن وضع محلها كالدائمة.

يلحق الولد يف العقد املنقطع بالزوج إذا وطئ زوجته وإن كان قد عزل، (: 19)مسألة
نفياً ونظري الوطء اإلنزال يف فم الفرج، وال جيوز للزوج نفيه مع احتمال تول ده منه، ولو نفاه 

 جزمياً انتفى يف الظاهر بال لعان، إال  مع سبق اإلقرار به، وهكذا احلكم يف األمة.
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ل  و ص  احل الزوج   ة عل  ى أن يربئه  ا امل  دة وأن تت   زوج بف  الن، أو أبرأه  ا امل   دة  (:20)مسثثألة
أهن  ا خالفت  ه وتزوج  ت من  ه ول  و عص  ياناً ص  ح  زواجه  ا، وص  ح    إال   ،بش  رط أن ال تت  زوج بف  الن

 لح والشرط واإلبراء وجيب عليها الوفاء بشرطها.كل من الص
قبل انقضاء األجل يف التمتع ال جيوز للرجل أن جيدد العقد على املتمتع  (:21)مسألة

 .إال  إذا وهبها املدة مث جد د العقد مرة ثانية هبا ال دائماً وال انقطاعاً 
الشرط  لقاً، صح  إذا اشرتطت الزوجة أن ال يدخل هبا مدة معينة أو مط (:22)مسألة

 ووجب الوفاء به، نعم هلا أن تسقط الشرط فيجوز له الدخول هبا.
ال نفقة يف التمتع على الزوج، كما ال طالق وال ِلعان وال توارث، إال  أن  (:23)مسألة

 يشرتط أحدمها النفقة أو التوارث هلما أو ألحدمها ضمن عقد املتعة، أو ضمن عقد آخر.
باً أن ال تكون املدة يف الصغرية غري قابلة فيها لالستمتاع هبا  األحوط وجو  (:24)مسألة

كما لو كان العقد للحظة كما أشرنا يف أسباب التحرمي من الفصل الثالث، كما يصح 
التمتع هبا إذا كانت املدة قابلة لالستمتاع وإن كانت قليلة لفرض املكنة من االستمتاع هبا 

ت قابلية لإلستمتاع كما لو كانت يف سنٍّ يسمح هلا بغري الوطء بشرط أن تكون الصغرية ذا
بذلك وكانت لديها املعرفة يف شؤون النكاح ولوازمه ال أن تكون رضيعة كما فص لنا ذلك 
فيما مضى، فالصغرية جيوز التمتع هبا بالشرط املتقدم، ولكن ال جيوز الدخول هبا قبل 

 البلوغ.
، قد م قول صاحب البي نة على الدوام أو إذا اختلفا يف الدوام واالنقطاع (:25)مسألة

االنقطاع، ومع عدمها يعمل بالقرائن املوجبة لالطمئنان، وإن كان ال يبعد تقدمي قول 
 مدعي اإلنقطاع مع اليمني.
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يبطل التمتع إذا كانت املدة منفصلة عن العقد، كما إذا تزوجها يف  (:26)مسألة
 شعبان وهو يف العشرة اأُلوىل من شهر رجب.
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 الفصل الخامس
 َفْسخ الَنكاح

ال جيوز فسخ النكاح، إال  بالتدليو أو بأحد العيوب اليت س نذكرها يف هذاالفص ل، وه ي 
ثالث  ة أقس  ام: بعض  ها خم  تص بالرج  ال، جي  وز للزوج  ة الفس  خ ب  ه، وآخ  ر خم  تص بالنس  اء جي  وز 

 به.للزوج الفسخ به، وثالث مشرتك بينهما جيوز لكل منهما الفسخ 
 :عيوب الرجل

العنن، وهو عبارة عن ضعف اآللة عن اإلنتصاب ديث ال يتمكن معه من  األول:
اإليالج والوطء، سواء سبق العقد أم حلقه، مشروطًا بأن يعجز عن وطء كل امرأة ال عن 
زوجته باخلصوص، فلو قدر على وطء غري زوجته ومل يتمكن من وطئها باخلصوص مل جيز 

ما لو أنه وطئها مرة واحدة مث حدثت به العن ة مل توجب اخليار يف هلا فسخ العقد، ك
 الفسخ.
اخلصاء، وهو سل األنثيني أو رض هما، إذا سبق العقد ومل تعلم به الزوجة،  الثاني:

 واألحوط اختصاص اخليار بصورة التدليو من الزوج.
اجَلب، وهو قطع الذكر على حنو ال يبقى منه ما ميكن معه الوطء ولو قدر  الثال :

احلشفة، سواء سبق العقد أم حلقه، نعم يعترب فيه أن يكون قبل الوطء دون ما إذا كان 
 بعده.

 :عيوب النساء
 الربص.  األول:
 اجلذام. الثاني:
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م مينع من الوطء، ومثله الَقَرن، ويقال له: الَعَفل، وهو حلم ينبت يف فم الرح الثال :
 الرتق.

العمى، وهو ذهاب إبصار العينني، سواء كانتا مفتوحتني أم مضمومتني، وال  الرابع:
عربة بالَعور، والَعشِو، وهو عدم اإلبصار يف الليل واإلبصار يف النهار، وكذلك الَعَمش، 

 وهو ضعف الرؤية مع سيالن الدمع يف أكثر األوقات.
.اإلقعاد، وم الخامس:  نه العرج البني 
اإلفضاء. وقد عر فه املشهور أنه إحتاد مسلك البول مع مسلك احليض،  السادس:

 ولكن ه أعم من ذلك فيشمل إحتاد مسلك احليض مع مسلك الغائط أو احتاد اجلميع.
 :الجنون

وهذا عيب مشرتك بني الرجال والنساء، وهو اختالل العقل، بال فرق يف ذلك بني 
ري، وال بني الدائم واملنقطع، وال بني ما إذا كان جنون الرجل قبل العقد ومل املطبق واألدوا

تعلم به املرأة أو حدث بعده، وسواء كان قبل الوطء أم بعده. نعم، يف املرأة خيتص خيار 
 الفسخ مبا إذا كان اجلنون قبل العقد ومل يعلم به الرجل دون ما إذا طرأ بعد العقد. 

لعقد بأحد العيوب املتقدمة إذا تبني  وجوده قبل العقد، وال للزوج فسخ ا (:1)مسألة
عربة مبا حيدث بعد العقد، سواء كان قبل الوطء أم بعده وإن كان اإلحتياط يف احلادث 

 قبل الوطء يف حمل ه.
العقم يف املرأة ليو مما يوجب اخليار، ال من جانب الرجل وال من جانب  (:2)مسألة

 املرأة.
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خيار الفسخ للزوجني فوري، فلو علم الرجل، أو املرأة بالعيب فلم يبادر  (:3)مسألة
 إىل الفسخ لزم العقد، إال  أن يكون جاهالً باخليار أو بالفورية.

ال ترتتب على الفسخ آثار الطالق وال شروطه وال أحكامه، إال  جمرد  (:4)مسألة
ذكر ذلك يف كتاب الطالق االنفصال والعدة بعد الدخول، وعدهتا عدة الطالق، كما سن

 إن شاء اهلل تعاىل.
إذا كان العفل أو غريه من األمراض املتقددمة كالربص بنحو صرف الوجود  (:5)مسألة

وزال بعالج أو غريه، فهل يوجب ذلك اخليار ام ال ؟ األقوى عدم اخليار وذلك لإلنصراف 
 أراد الفراق.إىل ما هو املستقر الثابت، وإن كان اإلحتياط يف الطالق إذا 

األمراض املعدية كالسيدا والزهري واجلدري وما شابه ذلك ال توجب اخليار  (:6)مسألة
 وإن كانت خطرة. 

ل   و ابتل   ت الزوج   ة بأح   د األم   راض املتقدم   ة بع   د العق   د عليه   ا ص   حيحاً،فهل (:7)مسثثثألة
مس  اك جت ب عل  ى ال  زوج نفق  ة الع  الج ؟ ال يبع  د كون  ه واجب  اً باعتب  اره م  ن مص  اديق مفه  وم اإل

مبع  روف وم   ن مص  اديق ك   ف األذى عنه  ا وإقام   ة ظهره   ا لق  ول موالن   ا اإلم  ام الص   ادق علي   ه 
الس     الم: " إن أنف     ق عليه     ا م     ا يق     يم ظهره     ا.." وإقام     ة ظهره     ا مب     داوهتا ول     يو بإطعامه     ا 
فحس   ب، وج   اء ع   ن موالن   ا اإلم   ام الرض   ا ص   لوات اهلل علي   ه مفس   راً لقول   ه تع   اىل﴿ فإمس   اك 

عروف: ك      ف األذى وإحب      اء ان﴾ فق      ال:) أم      ا اإلمس      اك ب      املمبع      روف أو تس      ريح بإحس      
  ..(. ومداواهتا من أظهر مصاديق كف األذى.النفقة

 يثبت خيار الفسخ يف كل  من النكاح الدائم واملنقطع. (:8)مسألة
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إذا فس  خ ال  زوج العق  د باخلي  ار ف  ال مه  ر للزوج  ة إن ك  ان قب  ل ال  دخول، وإذا   (:9)مسثثألة
وك    ذا يف فس    خ امل    رأة بالعي    ب يف الرج    ل ف    ال  ،مهره    ا املس    م ىك    ان بع    د ال    دخول فللزوج    ة 

تس   تحق امله   ر إذا ك   ان الفس   خ قب   ل ال   دخول، إال  يف خص   وص الع   نن، ألهن   ا تس   تحق عل   ى 
 الزوج نصف مهرها املسم ى. وتستحق املهر املسم ى إن كان بعد الدخول.

 من ناحية ال يتوقف فسخ العقد على االستئذان من احلاكم الشرعي، ال (:10)مسألة
الرجل وال من ناحية املرأة، إال  يف فسخ املرأة من جهة الَعنن، على تقدير اخلالف، فالبد 
من رفع املرأة أمرها إىل احلاكم الشرعي، وهو يؤج ل املتهم إىل سنة، فإن متكن من وطئها أو 

 وطء غريها فال فسخ وإال  متكنت من فسخ عقدها.
 ما يكون موجباً للخيار أو ال، فال خيار.إذا تردد املرُض بني (:11)مسألة
 :التَّدليس
أن  امل  رأة دل س  ت نفس  ها علي  ه يف أح  د  -بع  د ال  دخول  -إذا تب  ني  للرج  ل  (:12)مسثثألة

العي  وب املوجب  ة للخي  ار، مل تس  تحق امله  ر إذا فس  خ ال  زوج، كم  ا ال مه  ر هل  ا إذا فس  خ العق  د 
وإن اخت ار البق اء عل ى العق د ثب ت  ،فإن كان قد دفعه إليها فل ه اس رتداده منه ا ،قبل الدخول

ول   و مل تك   ن الزوج   ة ه   ي املدلس   ة اس   تحقت مهره   ا ورج   ع ب   ه ال   زوج عل   ى  ،علي   ه مت   ام امله   ر
 املدلو.

ليو من التدليو اإلخبار بالصحة، وعدم العيوب املوجبة للخيار، ال  (:13)مسألة
ألجل الزواج، أو اإلخبار هبا لغري الزوج، بل التدليو توصيف املرأة بذلك عند الزوج لغرض 

 التزويج هبا على حنو يصري سبباً الخنداعه.
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العق  د  إيق  اعل  و تزو جه  ا عل  ى أهن   ا ح  ر ة إم   ا باالش  رتاط أو بالتوص  يف أو ب (:14)مسثثألة
مبني   اً عل  ى أهن  ا ح  رة فبان  ت أم  ة، ج  از ل  ه الفس  خ، ف  إن ك  ان قب  ل ال  دخول ف  ال مه  ر هل  ا، وإن  
كان بعد الدخول فلها متام امله ر، ويرج ع ب ه عل ى امل دل و. وإذا ك ان امل دل و غ ري امل وىل ك ان 
أن ه له عشر قيمتها إذا كانت بكراً ونص ف العش ر إن مل تك ن ك ذلك. وك ذا ل و تزو جت ه عل ى 

ح  ر أو م  ن ب  ين ف  الن بأح  د الوج  وه الثالث  ة املتقدم  ة، فب  ان أن  ه عب  د أو ل  يو م  ن ب  ين ف  الن، 
فللمرأة خيار الفسخ، وكذلك املهر إن فسخت بعد الدخول. وإذا تزوج امرأة عل ى أهن ا بك ر 

فبان  ت ثيب  اً، نق  ص م  ن مهره  ا بنس  بة التف  اوت ب  ني البك  ر      بأح  د األوج  ه الثالث  ة املتقدم  ة      
 ب، ومل جيز له فسخ العقد.والثي  

:إذا اختلفا يف العيب فالقول قول املد عي إذا كانت له بيدنة وإال  فقول (15)مسألة
املنكر مع اليمني، ويثبت بالبي نة العيب حىت العنن على األقوى، كما أنه يثبت كل عيٍب 

املدعى كسائر بإقرار صاحبه أو البي نة على إقراره، وكذا يثبت باليمني املردودة على 
 الدعاوى، وتثبت العيوب الباطلة للنساء بشهادة أربع نسوة عادالت كما يف نظائرها.
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 الفصل السادس
 الَمهر

أو الصداق: كل مال ميكن أن يتملكه املسلم وجيعل عوض البضع، عينًا كان أو املهر 
احلر وأعماله، كتعليمصنعة ديناً، أو منفعة لعني مملوكة من حيوان أو دار أو عقار، أو منافع 

 أو قراءة كتاب، أو حقاً مالياً قابالً للنقل واالنتقال، كحق التحجري وحنوه.
ال حد  للمهر قل ة وال كثرة، بل ما تراضيا عليه، ما مل خيرج عن املالية (: 1)مسألة

ة بسبب القل ة كحبة حنطة مثاًل، نعم يستحب يف جانب الكثرة أن ال يزيد على مهر السن  
 وهو مخسمائة درهم وهو يساوي ثالثني مثقااًل من الذهب.

تتمل ك املرأة مهرها بالعقد ويستقر بالدخول هبا قباًل أو دبراً، أو بإزالة  (:2)مسألة
بكارهتا باإلصبع، أو بعملية جراحية وحنومها من غري رضاها، وينتصف بالطالق قبل 

 الدخول هبا، أو موت أحدمها كذلك.
مهر املثل على غري الزوج إذا أزال بكارة امراة باإلكراه، وطءاً أو بغري  جيب (:3)مسألة

 وطء.
جيوز أن يكون املهر من غري الزوج، فلو طل قت املرأة قبل الدخول، رجع  (:4)مسألة

 نصف املهر إىل مالكه ال إىل الزوج.
ملشاهدة، يعترب يف املهر أن يكون معيناً، وإن مل يكن معلومًا بالوصف أو ا (:5)مسألة

فتكفي مشاهدة عني حمضرة وإن جهل كيلها أو وزهنا أو عد ها أو ذرعها، كُصربة من طعام 
أو قطعة من ذهب أو طاقة من قماش، أو ُصربة من جوز، فلو بقي املهر على إهبامه ومل 
يعني، بطل املهر دون العقد، كما إذا أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبني. ولو أج ل 
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تعيني األجل ولو يف اجلملة، كوضع احلمل، أو ورود املسافر، فلو كان مبهماً  املهر وجب
 صرفاً كما إذا أج له إىل زمان ما، أو جميء شخص ما، بطل األجل وصح العقد واملهر.

قالوا ال يشرتط ذكر املهر يف صحة العقد الدائم لعدم كون املهر ركنًا من (:6)مسألة
فلو عقد عليها،        خبالف املنقطع فإنه ركن        رطاً يف صحته أركان عقد الزواج الدائم وال ش

ومل يذكر مهرًا أصاًل صح  العقد. وكذا لو صر حت بعدم املهر كما إذا قالت: )َزو جُتَك 
نَفسي بال َمهٍر(، فقال الزوج: )قَِبْلُت(، صح العقد، ويسم ى بتفويض البضع.وما قالوه فيه 

أن ال خيلو العقد من ذكر املهر،        و أحوط أيضاً يف الفروج واحلقوق وه     إشكال، فاألقوى 
 فقد جاء يف الصحيح: )ال يصلح نكاح إال  مبهر ( .

إذا مل يذكر املهر يف العقد، كان للمرأة مع الدخول هبا مهر املثل، وال  (:7)مسألة
ء يُعطى للمرأة تستحق شيئًا قبل الدخول، فلو طل قها قبله استحقت املتعة، وهي شي

دسب حال الزوج من اليسار واإلعسار، كدينار أو درهم أو ثوب أو دابة وحنوها، فلو 
انفسخ العقد قبل الدخول بسبب آخر غري الطالق، مل تستحق املرأة شيئًا ال مهرًا وال 

  متعًة، وكذا لو مات أحدمها قبل الدخول.
مخٍر أو ماٍل مغصوٍب، وحنومها،  لو جعل مهر الزوجة ما ال يصح شرعًا من (:8)مسألة

 بطل املهر وصح العقد، واستحقت الزوجة مهر املثل مع الدخول هبا.
ال جيوز أن جيعل نكاح امرأة صداقاً المرأة أُخرى كما إذا قال أحد الرجلني  (:9)مسألة

لآلخر: )َزو جُتَك بنيت أو ُأخيت َعلى أن تزوَجين بنتك أو أُخَتَك( على أن يكون نكاح كل 
منهما صداقًا لأُلخرى، من دون أن يكون بينهما مهر غري النكاحني، ويسم ى بالنكاح 
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من أن يزو ج أحدمها اآلخر مبهر معلوم ويشرتط عليه أن يزو جه  )الشغار(. نعم ال مانع
 األخرى مبهر معلوم.

امرأة شبهة كان هلا مهر املثل، سواًء كان العقد باطاًل، أو كان  ألو وط(: 10)مسألة
 بال عقد.
املراد مبهر املثل يف كل مورد حكم به: مهر مثل املرأة دسب حاهلا (: 11)مسألة

رة والنجابة والعقل والعفة واألدب والشرف والكمال واجلمال وأضدادها، وصفاهتا من البكا
والسن ، بل كل ماله دخل يف ارتفاع مهرها ونقصانه من مالحظة أقارهبا وعشريهتا وبلدهتا، 
 وحنو ذلك مما له أثر يف ارتفاع مهرها ونقصانه. وإذا دار بني األقل واألكثر اجتزئ باألقل. 

جيوز التفويض يف تقدير املهر إىل أحد الزوجني، كما إذا قالت: )َزو ْجُتَك  (:12)مسألة
هر(، ويقول الزوج: )قَِبْلُت( فإن كان التفويض إىل 

َ
نَفسي على ما أحكُم أو ما حتُكم من امل

الزوج جاز له أن حيكم مبا شاء، وال يتقدر يف طرف القلة مادام متمواًل. وإن كان التفويض 
املعروف أنه ال ميضي حكمها فيما زاد على مهر السن ة. وهو كما مر  مخسمائة إىل الزوجة ف

 درهم.
يضمن املهر األب إذا زو ج إبنه الصغري ومل يكن له مال، وإذا كان له مال   (:13)مسألة

 كان املهر على الولد.
ىت إذا كان املهر معج اًل جاز للمرأة اإلمتناع من التمكني قبل الدخول ح (:14)مسألة

تقبض مهرها، وإذا مك نت من نفسها فليو هلا االمتناع بعد ذلك حىت تقبض املهر، بل لو 
امتنعت بعد التمكني ُعد ت ناشزة، وإذا كان مؤجاًل مل جيز هلا اإلمتناع وإن حل  األجل، 

 وال فرق يف ذلك بني املوِسر واملعِسر. 
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 ه فالقول قوهلا بيمينها.إذا اد عى الزوج تسليم املهر لزوجته وأنكرت (:15)مسألة
إذا تنازعا يف قدر املهر بع د ال دخول ل زم ال زوج أق ل األم رين م ن مه ر املث ل (: 16)مسألة

وم   ا تدعي   ه زوجت   ه، ول   و تنازع   ا يف املواقع   ة وع   دمها ب   أن ادعته   ا وأنكره   ا ال   زوج، ق   د م قول   ه 
 بيمينه.

قبل الدخول  إذا تزوج امرأة وهو مريض ومات يف مرضه، فإن كان ذلك(: 17)مسألة
هبا بطل العقد، وليو للزوجة مهر وال مرياث بال فرق يف ذلك بني املوت مبرضه أو بسبب 
آخر من قتل أو خنق أو غري ذلك مناألسباب. وإذا كان بعد الدخول هبا، ثبت املهر 

 واملرياث، والعقد صحيح.
خل هبا، :إذا تزوج امرأة وهو مريض فربىء من مرضه ذاك، مث مات ومل يد(18)مسألة

 فلها نصف املهر وترثه.
إذا تزوج امرأة وهو مريض وماتت الزوجة قبل الدخول هبا، مث مات الزوج (: 19)مسألة

 يف مرضه، ففي إرث الزوج خالٌف وإشكال، واألحوط الرتاضي مع الور اث.
إذا تزوج امرأة وهي مريضة فماتت يف مرضها أو برئت مث ماتت قبل  (:20)مسألة

 لها نصف املهر، ويرثها زوجها.الدخول هبا، ف
لو وهبت نصف مهرها للزوج مث طلقها زوجها قبل الدخول، يرجع إليها  (:21)مسألة

 ربع مهرها وهكذا يالحظ النسبة يف الصداق املفروض وما وهبته أو أبرأته. 
 :الشروط ضمن العقد

جيب الوفاء بالشرط إذا وقع ضمن عقد الزم كالبيع والنكاحوحنومها من (: 22)مسألة
العقود الالزمة، إال  أن ه ال أثر له ضمن عقد النكاح، إال  وجوب العمل على طبقه وسقوط 
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املخالف عن العدالة، وجواز إجبار احلاكم الشرعي على العمل به لو كان مبسوط اليد. 
ره، كما يف البيع وحنوه فال؛ ضرورة أن ال خيار يف النكاح وأم ا اخليار عند ختل فه أو تعذ  

خبالف البيع وسائر العقود الال زمة، نعم لو كان الشرط اإللتزام بوجود صفة يف أحد 
الزوجني مثل كون الزوجة بكراً أو كون الزوج حراً أو مؤمناً غري خمالٍف فتبني  خالفه، أوجب 

 اخليار كما تقدم يف بعض املسائل.
إذا اشرتط ضمن عقد النكاح ما خيالف الشرع، كما لو اشرتطت أن ال  (:23ألة)مس

يصل ي، أو يلعب قمار، أو يضرب شخصاً، أو يقتله، أو يتزوج من ُأخت الزوجة مع بقاء 
أُختها على زوجيته، أو أن ال يتزوج عليها أو ال يتمتع أو ال يعطي ضرهتا حق ها من 

الشرط وصح العقد واملهر، وإن كنا من القائلني بأن  املضاجعة أو النفقة وحنو ذلك بطل
الشرط الفاسد مفسد للعقد، ولكن لكلد قاعدة شواذ، فبهذا امتاز عقد النكاح عن سائر 

من أبواب 20العقود لدليٍل خاص وهو وجود النص  كما يف صحيحة زرارة املروية يف باب 
 املهور يف الوسائل.

 منزل أو بلد خاص صح الشرط ووجب الوفاء. لو اشرتطت إبقاءها يف(: 24)مسألة
لو اشرتطت أن تبقى باكراً لزم الشرط ووجب الوفاء به من دون فرق بني (: 25)مسألة

 الدائم واملنقطع، فلو رضيت بعد ذلك جاز، وقد تقدم ذلك يف املنقطع.
ط الوكالة من زوجها على طالق نفسها مطلقاً، أو عند رت للزوجة أن تش (:26)مسألة

ث حادثة من سفر، أو هجر، أو عدم اإلنفاق عليها، أو غري ذلك من األمور، فإذا حدو 
اشرتطت ذلك ضمن عقدها صارت وكيلة يف طالقها، وال جيوز له عزهلا، فإذا طل قت 

 نفسها صح طالقها.
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إذا تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار، صح الشرط ولزم الوفاء به،  (:27)مسألة 
تلك املذكورات، ولو تزوجها على مهر السنة فهو مخسمائة درهم، وتستحق األوسط من 
 ( غراماً من الفضة تقريباً، أو ما يعادله من أموال ُأخرى.2815)   وقد قدروا الدرهم ب

: جيوز للزوج شرط خدمة البيت على الزوجة كما جيوز العكو، وجيوز (28)مسألة
 حينئٍذ. اشرتاط التنصيف بالزمان أو بغريه وجيب الوفاء به
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 الفصل السابع
 القسمة والّنشوز والّشقاق

 :القسمة
وه  ي تقس  يم اللي  ا  ب  ني الزوج  ات، ف  ال جت  ب القس  مة م  ع وح  دة الزوج  ة. ول  يو للزوج  ة 

وامل راد م ن املض اجعة ه و الن وم م ع         على بعلها حق املبيت عندها واملضاجعة معها ك ل ليل ة 
واملش  هور أن هل   ا يف ك   ل أرب  ع لي   ال ليل  ة واح   دة، ول  يو ل   ه مس   تند           الزوج  ة م   ن دون مج  اع 

روائ  ي، ولكن   ه أح  وط، والق  در ال  الزم ه  و م  ا أد ى ترك  ه إىل الظل  م واجل  ور عليه  ا وحن  و ذل   ك 
ديث ال يهجرها وال يذرها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال مطلقة، نعم، هلا علي ه ح ق املواقع ة  

ن إذا تع  د دت الزوج  ات وب  ات عن  د إح  داهن ليل  ة، وج  ب ك  ل أربع  ة أش  هٍر م  رة واح  دة، ولك  
عليه أن يبيت عند غريها أيضاً ليلة، فإذا كن  أربع وبات عند إحداهن ليل ة، وج ب أن يبي ت 
عند كل واحدة منهن ليلة من أربع ليال. وإذا كانت عنده ثالث وبات عند إح داهن وج ب 

 وهكذا.عليه أن يبيت عند األخريني ليلتني لكل منهما ليلة، 
إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها ال تقدر على الصرب إىل أربعة  (:1)مسألة

أشهر ديث تقع يف املعصية إذا مل يواقعها فاألحوط بل األقوى املبادرة إىل مواقعتها قبل متام 
 األربعة أشهر أو طالقها وختلية سبيلها يف حال العجز عن تأدية حقها.

ر وجوب القسمة إبتداءًا كوجوب النفقة مع التمكني، فتصري املشهو (: 2)مسألة
القسمة والنفقة واجبتني على الزوج بنفو عقد النكاح. وال قسمة للصغرية، وال للمجنونة 

 املطبقة، وال للناشزة، كما ال قسمة للمتمتع هبا، وال للموطوءة بامللك. 
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لتها حيث شاء، كما أهنا إذا وهبت إحدى الزوجات ليلتها لزوجها وضع لي(: 3)مسألة
 لو وهبتها لضرهتا بات عندها.

حق القسمة وحق املضاجعة يسقطان بالسفر من دون وجوب القضاء على (: 4)مسألة
 الزوج، كما أن الثابت يف القسمة هو املضاجعة لياًل، ال املواقعة.

قضاء  متتاز البكر أول عرسها بأن هلا سبع ليال، وللثي ب ثالث ليال. وال(: 5)مسألة
 على الزوج لتلك الليا  لزوجاته القدميات.

للزوج أن يبتدأ يف القسمة بأي الزوجات شاء. وإن كان األحوط األوىل أن (: 6)مسألة
 يعينها بالقرعة.
يف اإلنفاق، وااللتفات واملواقعة، وإطالق  تستحب التسوية بني الزوجات(: 7)مسألة

 الوجه.
 :الّنشوز

متكني زوجها من نفسها، وإزالة املنف راتاملضادة للتمتع عن  جيب على الزوجة (:8)مسألة
وهو عبارة ، فيكون أمارة إىل النشوز             ألن ذلك يوجب عدم حتقق اإلستمتاع            نفسها 

عن خروج الزوج أو الزوجة عن طاعة الواجبة على كل  واحٍد منهما لآلخر، وبه تسقط 
نفقتها عن الزوج، كما يأيت يف النفقات، فإذا نشزت بتغري عادهتا معه يف القول، أو الفعل 
وتقطيب الوجه والتثاقل، وعظها ونصحها، فإذا مل يفد ذلك هجرها يف املضجع بتحويل 

يف الفراش، أو باملنام على فراش آخر، فإذا مل يفد هذا أيضًا واستمرت على  ظهره إليها
النشوز، جاز له ضرهبا مبقدار يؤم ل معه رجوعها عن النشوز، فإن رجعت عن نشوزها فهو، 
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وإال  جاز له التدرج إىل األقوى فاألقوى مشروطًا بأن ال يكون مدمياً، وال مؤثراً يف اسوداد 
 ، كل هذا بقصد اإلصالح ال االنتقام والتشف ي.متنها، أو إمحراره
إذا نشز الزوج بأن مل يقم دقوق الزوجة الواجبة عليه من قسمة ونفقة  (:9)مسألة

وحنومها، جاز للزوجة املطالبة هبا مع الوعظ واإلرشاد، فإن مل تؤثر يف رجوعه عن نشوزه 
ا له أو كلها الستمالته، رفعت أمرها إىل احلاكم الشرعي، ولو بذلت الزوجة بعض حقوقه

 جاز له القبول وحيل له ذلك .
 :الّشقاق

إذا وقع بني الزوجني النشوز والشقاق وآل األمر إىل احلاكم الشرعي،  (:10)مسألة
بعث حكمني من أهليهما، أو أجنبيني عند تعذر أهليهما، للمصاحلة ورفع الشقاق مبا 
يريانه مصلحة من اجلمع أو التفريق أو غريمها. وجيب على الزوجني الرضا مبا حكما به،  

أبويها، أو ال يسكنها مع أُمه، أو أُخته، أو مع كإسكان الزوجة يف بيت مستقل، أو عند 
ضرهتا، أو غري ذلك من األُمور احملل لة. نعم، إذا كان أمرًا حمرمًا كأن شرطا على الزوج ترك 

 حقوق الضر ة من نفقة أو قسمة وحنومها مل جيز تنفيذه.
اجتمعا  مث أهنما إذا اجتمعا على املصاحلة مل حيتج إىل مراجعة الزوجني يف ذلك. وإن

على االفرتاق، فاألحوط وجوبًا أن يأمرا الزوج والزوجة باالفرتاق، وإن اختلف احلكمان، 
 بعث هلما حكمني آخرين لعل هما جيدان سبيالً إىل رفع املنازعة.

 املناسب للحكمني أن خيلو َحَكم الرجل بالرجل وَحَكم املرأة (: 11)مسألة
لى رغبتهما، وال خُيِف أحدمها على اآلخر شيئًا حىت باملرأة، خلوة غري حمر مة، يتعر فا ع

 يتمكنا من الرأي الصواب. وينبغي للحكمني إخالص الني ة يف السعي لإلصالح بينهما.
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 الفصل الثامن
 أحكام األوالد

 :لحوق الولد
من األحكام املرتتبة على دخول الزوج بزوجته مع علمه أو احتماله اإلفراغ يف رمحها، أو 

، التحاق ما ولدته زوجته به، بشرط أن متضي ستة أشهر أو أكثر من حني الوطء فم فرجها
إىل زمن والدته، وال يتجاوز عن أقصى مدة احلمل وهو تسعة أشهر، كما هو املتعارف بني 

 النساء.
فإذا حتققت القيود املتقدمة التحق الولد بالزوج شرعًا وإن وطئها شخص فجوراً، وحرم 

في عنه إال  بالل عان يف العقد الدائم. وال جيوز يف املنقطع نفي الولد ولكن عليه نفيه، وال ينت
 ينتفي لو نفاه ظاهراً من دون لعان. وجيب عليه اليمني إن ادعت املرأة أو الولد النسب.

 لو اختلفا وادعت الزوجة الدخول وأنكره زوجها ُقددم قول الزوج.(: 1)مسألة
ائم.لو اعرتف الزوج بالدخ(: 2)مسألة  ول وأنكر الولد، مل ينتِف عنه إال  باللعان يف الد 
وكذا لو زىن ، لو زىن بإمرأة فأحبلها مث تزوج هبا مل يلحق الولد به شرعاً (:3)مسألة

 باألمة فحملت منه مث اشرتاها من مالكها. 
إذا افرتق عن زوجته بالسفر أو االعتزال أكثر من أقصى مدة احلمل (: 4)مسألة
 يلحق به الولد.فولدت، مل 
إذا وطء أجنبية بظن أهنا زوجته، فولدت بعد ستة أشهر أو أكثر من  (:5)مسألة

 وطئها ومل يتجاوز عن أقصى مدة احلمل، أحلق الولد بالواطئ.
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إذا طُل قت املرأة وتزو جت من زوج ثاٍن بعد الطالق وولدت يف أقل  من ستة (: 6)مسألة
وقبل مضي أقصى احلمل من وطء األول، أحلق الولد  أشهر من الدخول هبا يف العقد الثاين

بالزوج املطل ق هلا، ويبطل العقد الثاين الواقع عليها، النكشاف وقوعه يف العدة، وحرمت 
بذلك على الثاين مؤبداً. وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً فالولد للزوج األخري، سواء جتاوز 

 ي أمكن إحلاقه باألول أم مل ميكن.أقصى مدة احلمل من وطء األول أم مل يتجاوز، أ
وهناك صورة ثالثة ال ميكن فيها التحاق الولد بالزوج األول وال بالزوج األخري، كما إذا 
ولدته ألزيد من أقصى احلمل من وطء األول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاين، فال ميكن 

 التحاقه ال باألول وال بالثاين.
جة أو معتدة بالعدة الرجعية شبهة، مث ولدت ألقل لو وطء رجل امرأة مزو  (: 7)مسألة

من ستة أشهر من وطء الشبهة وقبل جتاوز أقصى مدة احلمل من وطء زوجها، فالولد 
يلحق بالزوج. وإذا ولدت ألكثر من أقصى احلمل من وطء الزوج ولستة أشهر من وطء 

انتفى عنهما. وإذا  الشبهة، يلحق الولد بالواطئ شبهة. وإذا مل ميكن االلتحاق بأحدمها
 أمكن اللحوق بكل منهما أُقرِع بينهما.

لو وطئ رجل امرأة مطل قة يف غري العدة الرجعية شبهة، واشتبه التحاق (: 8)مسألة
الولد باملطل ق والواطئ شبهة، فالظاهر التحاقه بالواطئ دون املطل ق املذكور، وأما لو وطئها 

 يف املسألة املتقدمة. يف العدة الرجعية شبهة، فقد تقدم حكمها
 إذا اشتبه املولود من كل من املرأتني باملولود من األخرى أُقرع بينهما. (:9)مسألة
يلتحق الولد بالواطئ شبهة إذا محلت املرأة من وطئه، ورجعت املرأة إىل  (:10)مسألة

 زوجها إذا كان هلا زوج بعد خروج العدة من وطئها شبهة.
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وطء الشبهة هو الوطء الذي ال يستحقه الواطئ واقعاً، لكنه اعتقد  (:11)مسألة
 استحقاقه مع العذر الشرعي أو العقلي أو بدونه.

إذا ساحقت الزوجة بعد وطئه ا بك راً، فحمل ت البك ر، أحل ق الول د تكوين اً  (:12)مسألة
ر البك ر، بصاحب النطفة والبكر، وعلى الزوجة والبكر حد  املساحقة وجيب على الزوج ة مه 

النطف  ه ش  رعاً، في  ه إش  كال ب  ل من  ع، ويلح  ق ب  ه تلق  يح امل  رأة مب  ين  رج  ل  ويف إحلاق  ه بص  احب
أجن   يب  فإن   ه ج   رم عظ   يم وذن   ٌب كب   ري،﴿ تك   اد الس   ماوات يتفط   رن من   ه وتنش   ق األرض وخت   رُّ 
اجلب ال ه  دًا﴾ ويهت زُّ ل  ه الع  رش ويوج ب غض  ب احلج ج عل  يهم الس  الم ق ال تع  اىل﴿ فليح  ذر 

 ون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.الذين خيالف
  :موانع الحمل
ال جيوز للمرأة أن تستعمل شيئًا من موانع احلمل إذا مل يرَض به الزوج، (: 13)مسألة

 وجيوز هلا ذلك إذا كان يف محلها ضرر معتد به عليها وإن منعها الزوج.
ع احلمل لزوج، بني أن يكون منال فرق يف جواز منع احلمل للمرأة برضا ا(: 14)مسألة

 ، لكن ال على حنو قطع النسل.يف مدة حمد دة أو دائماً 
جي   وز الع   زل، وه   و إخ   راج اآلل   ة عن   د اإلن   زال وإف   راغ امل   ين خ   ارج الف   رج يف  (:15)مسثثثألة

 املنقطعة واململوكة، بل يف الزوجة الدائمة احلرة على كراهة إن مل تأذن الزوجة.
 :إسقاط الحمل
حيرم إسقاط احلمل وإن كان جنيناً، بل فيه الدية على مراتب متعددة،  (:16)مسألة

 وسيأيت ذكر أحكامه يف حمل ه إن شاء اهلل تعاىل.
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ال جيوز اإلجهاض مطلقًا وإن كان احلمل غري مشروع، ويتصور يف املقام  (:17)مسألة
 أقسام:
األُم باإلجهاض وبني تركه : ما إذا مل تلج الروُح احلمَل بعُد، ودار األمر بني حياة األول

 فتموت األم، ميكن القول بتقد م حياة األُم.
: ما إذا وجلته الروح ودار األمر بني موت أحدمها فال جيوز اإلجهاض وينتظر حىت الثاني

 يقضي اهلل عز  وجل .
: م  ا إذا أح  رز حي  اة اجلن  ني وك  ذا أح  رز ش  رعاً بأن  ه مي  وت ح  ني اخل  روج، والظ  اهر الثالثث 
 .اإلجهاض أيضاً، لفرض تعلق الروح به عدم جواز
: ما إذا كان جنينًا ووجلت فيه الروح ولكن علم بعدم بقاء حياة اأُلم ألجل الرابع

حادثة، فإذا ماتت األُم ميوت معها اجلنني ولو ُأجهض ميكن إنقاذ حياة اجلنني فيجوز 
تم كماله وخيرج حينئٍذ اإلجهاض، حفظًا حلياة الطفل وميكن حفظه يف رحم صناعي  حىت ي

 منه.
 :أحكام الوالدة

ما إذا مل جيب أن تستبد النساء بتوليد املرأة، وال جيوز ذلك للرجال إال  مع االضطرار، ك
 أهنن  ال يعرفن أُمور التوليد، وال بأس بالزوج ولو مع وجود النساء. توجد نساء أو وجدن إال  

 ويستحب فيها أُمور منها:
 األمن من الضرر. غسل املولود عند وضعه مع  -1
 األذان يف أُذنه اليم ، واإلقامة يف اليسرى. -2
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بالتمر أو  حتنيكه برتبة اإلمام املعظ م أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم، ومباء الفرات أو -3
 العسل.
، وما ’تسميته باألمساء احلسنة، كأمساء األنبياء واألئمة عليهم السالم وأفضلها حمم د  -4

العبودية هلل جل شأنه كعبداهلل وعبدالرمحان وحنومها، وتكنيته بالك  احملب ذة، وال يتضم ن 
 يك   من امسه حمم د بأيب القاسم.

 حلق رأس املولود يف اليوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً. -5
 ثقب أُذنه يف اليوم السابع. -6
إذا  الس    ابع بع   د احلل   ق، وال تس    قطالعقيق   ة، وه   ي م   ن املس    تحبات األكي   دة يف الي   وم  -7

تأخرت عنه، بل لو مل يعق  عن الولد حىت بلك و كرب استحب أن يع ق  ع ن نفس ه يف حيات ه، 
 وإال  فبعد مماته.
وأن تك   ون س   املة م   ن العي   وب،  ،أن يع   ق  ع   ن ال   ذكر ذك   راً وع   ن األُنث   ى أُنث   ى ويس   تحب

يف اإلب   ل، وس   نتني يف البق   ر،  وخريه   ا أمسنه   ا، وال يك   ون س   نها أق   ل م   ن مخ   و س   نني كامل   ة
وس    نة كامل    ة يف املع    ز، وس    بعة أش    هر يف الض    أن، ويس    تحب ختص    يص القابل    ة من    ه ال    ورك 

 والرجل، والبد أن تكون العقيقة من األنعام الثالثة، وال جيزئ عنها التصدق بثمنها.
 ويس  تحب أن تقط  ع ج  داوَل، فتعط  ى القابل  ة منه  ا الرب  ع، ويقس  م الب  اقي عل  ى احملت  اجني،
واألفضل طبخها ودعوة مجع من املؤمنني أقلهم عشرة ي أكلون منه ا وي دعون للول د، ف إن زاد 
ع  ن العش  رة فه  و أفض  ل، وأن تط  بخ بامل  اء واملل  ح، وال م  انع م  ن إض  افة أش  ياء أُخ  رى إليه  ا، 

وجت  زئ األض  حية ، ويك  ره أن يأك  ل منه  ا األب أو أح  د عيال  ه، كم  ا أن األح  وط ل  ألُم ال  رتك
 عن العقيقة.
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واحل  د الواج  ب في  ه:  اخلت  ان يف الي  وم الس  ابع، وجي  ب علي  ه بع  د البل  وغ ل  و مل خي  نت قبل  ه. -8
  ح  ىت تظه  ر ثقب  ة احلش  فة وش  يء م  ن           وتس  م ى بالقلف  ة     قط  ع اجلل  دة ال  يت تغش  ى احلش  فة 

 بشرهتا، وال جيب استئصال اجللدة وإبراز متام احلشفة.
عمرة، وال اعتبار لإلسالم يف اخلت ان، فال مانع واخلتان شرط لصحة الطواف واحلج وال     

من أن يكون كافراً حربياً أو ذمياً، وال جيب اخلتان إذا ولد املولود خمتوناً، بل يستحب إمرار 
 املوسى على حمل اخلتان.

 خفض اجلواري وإن بلغن، واألفضل أن يكون بعد بلوغها سبع سنني. -9
 الوليمة عند الوالدة، واخلتان. -10
 

 :أحكام الرضاعة
 يستحب أن يرتضع املولود بلنب أُم ه، ألنه أبرك وأفضل وأقرب إىل مزاجه. (:18)مسألة
ال جيوز إجبار األُم على إرضاع ولدها إذا كانت حرة، وال جيب عليها  (:19)مسألة

اإلرضاع ال جمانًا وال بُأجرة مع عدم احنصار املرضعة هبا، ومع االحنصار جيب عليها ذلك، 
وهي أفضل املراضع مطلقاً، غري أن هلا املطالبة باأُلجرة على إرضاعها من مال الولد، إذا  

ال والده إذا كان متمكنًا من ذلك. وإذا مل يتمكن من ذلك أو  كان له مال، وإال  فمن م
مباشرة أو تستأجر مرضعة وتكون أُجرهتا كان ميتاً، وجب اإلرضاع على األُم جمانًا إما 

 عليها، على املشهور من أن نفقة األوالد مع فقد اآلباء على األُم.
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لزيادة على ذلك. وجيوز تقليله الرضاع الكامل حوالن كامالن، وجتوز ا (:20)مسألة
إىل واحٍد وعشرين شهراً، وال جيوز أقل من ذلك إذا مل تكن مثة ضرورة لذلك، فقد ُعد  يف 

 بعض األخبار جوراً على الصيب.
إذا دار الرضاع بني األُم وغريها، فلألُم  حق األولوي ة يف ذلك، إذا كانت  (:21)مسألة

وأما لو طلبت أزيد فلألب  ،متربعة يف اإلرضاع، أو طلبت ُأجرة تطلبها غريها أو أقل منها
وكذا لو مل تطلب اأُلم أزيد مم ا تطلبه غريها ووجدت  ،أن ينزع الولد منها ويسلمه إىل غريها

 ضاع.متربعة يف اإلر 
يستحب أن خيتار لإلرضاع املسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة ذات  (:22)مسألة

األوصاف احلسنة َخلقًا وُخلقاً، ألن  لل نب تأثريًا عميقًا يف املرتضع، وهو يغلب الطباع، كما 
 شهد به االختبار، ودلت عليه األخبار.

 :أحكام الحضانة
لألم حق حضانة ولدها وتربيت ه وحف ظ مص احله م دة إرض اعها وه ي ح والن ك امالن، ب ل 

 كان أم أُنثى، سواء كانت الرضاعةباملباشرة أم بالتسبيب. هي أحق هبا من غريها، ذكراً 
يشرتط يف ثبوت حق احلضانة لألُم أن تكون حرة مسلمة عاقلة، بل (: 23)مسألة

وغري مزو جة من رجل آخر، ولو زنت مل تسقط  ومأمونة على املولود على األحوط،
 حضانتها.
ال جيوز لألب أن يأخذ املولود من أُم ه مدة الرضاعة وهي حوالن كامالن (: 24)مسألة

ذكرًا كان أم أُنثى، فإذا انقضت مدة الرضاعة فاألب أحق بالذكر واألُم أحق باألُنثى حىت 
 باحلضانة. تبلك سبع سنني من عمرها، وبعده يكون األب أحق 
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األُم ولو كانت مزو جة، أوىل دضانة املولود من أقاربه، حىت من جد ه (: 25)مسألة
وجد ته ألبيه ووصي  أبيه إذا مات األب بعد انتقال احلضانة إليه أو قبله. أو عرض عليه 
عارض مينع من حق حضانته كالكفر واجلنون واململوكية، بال فرق يف ذلك بني كون الولد 

 م أُنثى.ذكراً أ
إذا ماتت األُم يف مد ة حضانتها فاألب أوىل باحلضانة من وصي ها وأم ها (: 26)مسألة

 وأبيها وغريمها من أقارهبا.
ل  و فق  د األب واألُم ف  أبو األب أوىل باحلض  انة، ف  إذا فُِق  د، فالوص  ي ل  ألب  (:27)مسثثألة

ني م   ن ك   ون مث الوص   ي للج   د، عل   ى خ   الف وإش   كال في   ه وفيم   ا ذك   روه بع   د فق   دان الوص   ي  
احلض  انة ألق  ارب الول  د عل  ى ترتي  ب مرات  ب اإلرث، أو للح  اكم، أو للمس  لمني أو غ  ري ذل  ك 

 من األقوال املذكورة يف املسألة.
لو امتنع أحد األبوين من حضانة املولود، صار اآلخر أوىل هبا، ولو  (:28)مسألة

 من املصلحة. امتنعا معاً فللحاكم الشرعي أن جيرب أحدمها بقبوهلا حسب ما يراه
ميلك الولد أمر نفسه إذا بلك رشيداً، ويسقط حق حضانة األبوين أو  (:29)مسألة

 غريمها عنه، وله اخليار يف اإلنضمام إىل أحدمها أو غريمها.
لألب االمتناع عن إعطاء اأُلجرة الزائدة عن أُجرة املثل لأُلم إذا طلبتها،  (:30)مسألة

بل له االمتناع عن اأُلجرة أصاًل إذا وجد متربع باإلرضاع، ولكن يف سقوط حق احلضانة 
 بذلك عن األُم إشكال، فاألحوط املصاحلة بينهما.
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م وحنوه،فهل يعود حق يف موارد سقوط حق احلضانة بالط وارئ كتزويج األُ  (:31)مسألة
احلضانة إذا ارتفع املوجب لسقوطها، كما إذا طلقت الزوجة بعد الزواج؟ فيه إشكال 

 وخالف، ال يبعد رجحان األول، واألحوط املصاحلة بينهما.
الظاهر أن  حق احلضانة ال ذي يكون لألُم والذي يكون لألب أو اجلد،  (:32)مسألة

اجلد ال تسقط باإلسقاط وهلما أن يباشرا تربية الطفل يسقط بإسقاطه. نعم الوالية لألب و 
 بواليتهما.
ال فرق يف ثبوت حق احلضانة بني كون الولد شرعيًا أم ولد زنا من  (:33)مسألة

 الطرفني أو من طرف واحد.
 يسقط حق احلضانة باالرتداد، وال يسقط بالنشوز أو الطالق أو الفسخ.(: 34)مسألة
احلضانة يف مستقبل األيام، كما جيوز إسقاطه يوماً  جيوز إسقاط حق(: 35)مسألة

 فيوماً.
الظاهر جواز أخذ املال بأزاء إسقاط حق احلضانة كإسقاط بقية احلقوق. (: 36)مسألة

 نعم، حق احلضانة غري قابل للنقل واالنتقال.
ال يسقط حق احلضانة بأخذ الطفل من أُمه قهراً، بل لألُم أن تطالب  (:37)مسألة
العوض على إسقاط حق حضانتها عندما يؤخذ الطفل منها قهراً، حىت ال يكون اآلخذ ب

 منعها عن احلضانة حمرماً.
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 الفصل التاسع
 النفقات
 أسباب وجوهبا ثالثة: الزوجي ة، والقرابة، وامللك.

 :نفقة الزوجة
 جنب نفقة الزوجة على الزوج بشرطني: 

 أن تكون دائمة، فال جتب النفقة للمنقطعة. األول:
أن تكون عند زوجها، وال خترج من عنده دون مسو غ شرعي، وإال سقطت عن الثاني: 
 الزوج نفقتها.
نفقة الزوجة هي ما حتتاج إليه الزوجة يف معيشتها دسب حاهلا وشأهنا   (:1)مسألة

تنظيف، واخلادم إذا كان من كالطعام، والكسوة، واملسكن، والفراش، والغطاء، ومواد ال
شأهنا، وُأجرة احلم ام عند حاجتها إىل التنظيف وعدم متكنها من االستحمام يف دارها لعدم 
وجود احلم ام فيها، أو لوجود مانع من االستحمام فيه كالربد الشديد وحنوه، ومصاريف 

تالء الزوجة به الوالدة، والطبيب، واألدوية سواء كان املرض سهل العالج أو ال، وكان اب
اتفاقياً أو ال، احتاج إىل صرف أمواٍل كثرية أو ال، إال  أن يكون حرجياً على الزوج، ويراعي 
يف مجيع ذلك ما هو الال ئق بشأن الزوجة، فإذا كانت مَمن تسكن باإلجيار مل جيب على 

استئجار  الزوج شراء دار هلا، وإذا كانت مَمن تسكن يف غرفة أو غرفتني مل جيب على الزوج
دار مستقلة. وإذا كانت من أهل البادية مل جيب على الزوج إال  حتصيل كوخ أو بيت شعر 
إلسكاهنا، وكذا يف األلبسة واملأكل واملشرب، فلو اعتادت على القهوة أو الشاي، وجب 
عليه حتصيله هلا. وإذا كانت من ذوات التجمل وجب عليه حتصيل ثياب التجمل هلا زائداً 
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ا العادية. وهكذا.وكلُّ ذلك فيما لو كان الزوج بسيط احلال أو متوسطها، ولكن على ثياهب
لو كان ثريًا فيجب مراعاة حال زوجته حىت لو مل يكن من شأهنا السكن يف مسكن يليق 
هبا كما لو كانت من أهل البادية فال حيق له أن يضرب هلا كوخاً يف حافة الطريق لسكناها 

السكن يف بيت من قرميد أو أحجار، فإن العرف يرى ذلك دجة أنه ليو من شأهنا 
واإلتكاء على العرف يف حتديد تقدير النفقة من حيث عدم وجود ،خالف العشرة باملعروف

تقدير شرعي للنفقة بأقسامها من الكسوة والطعام واملسكن وغريها، فالالزم الرجوع إىل 
ومل يعنيد تفاصيله، ومن الواضح العرف كما هو الشأن يف كلد موضوع حكم عليه الشرع 

اختالف األعراف فيما بينها من حيث تعاطيها مع النفقة ومقدارها، وذلك ناشىٌء من 
اختالف اإلمكانات واألزواج واختالف أن تكون الزوجة يف أية مرتبة واحتياجاهتا، فمثاًل  

كثر، فالعرف كبرية اجلسم حتتاج إىل ثوب أكرب من الصغرية، واألكول حتتاج إىل طعام أ
يرى مدخلية للزوج والزوجة والزمان واإلمكانيات والشؤون األخرى يف النفقة وحتديد 

 مقدارها.
إذا عجز عن اإلنفاق سقط عنه وجوبه تكليفاً، وبقيت ذمته مشغولة  (:2)مسألة

 بالنفقة على الزوجة وضعاً.
فاف لعدم كوهنا عنده ال جتب نفقة الزوجة يف املدة املتخل لة بني العقد والز  (:3)مسألة

يف تلك املد ة إذا مل متكنه من نفسها، وأما إذا حتقق منها التمكني يف تلك املدة، جتب عليه 
 . حينئٍذ النفقة اليت تدور مدار التمكني سواٌء قبل الزفاف أو بعده

ال فرق يف وجوب اإلنفاق على الزوجة بني املسلمة والذمية، وال بني احلرة  (:4)مسألة
 ، وال بني الصغرية والكبرية.واألمة
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الظاهر أن ه ال نفقة للزوجة الصغرية غري القابلة لإلستمتاع هبا على زوجها،  (:5)مسألة
خصوصاً إذا كان صغرياً غري قابٍل للتمتع والتلذذ، وكذا للزوجة الكبرية إذا كان زوجها صغرياً 

الزوج مراهقًا أو كبريًا أو   غري قابٍل ألن يستمتع هبا، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان
كانت الزوجة كبرية والزوج مراهقًا فال يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع متكينها له من 

 نفسها على ما ميكنه من التلذذ واإلستمتاع منها.
وال للمتوىف         أي غري احلامل          ال نفقة للمطل قة البائنة إذا كانت حائاًل  (:6)مسألة

عنها زوجها، وجيب اإلنفاق على املطل قة الرجعي ة مادامت يف العدة، وكذلك املطلقة البائنة 
إذا كانت حاماًل فإهنا تستحق النفقة والسك  حىت تضع محلها، وال نفقة للحامل إذا مات 

 جل محلها. والنفقة عليها أل، زوجها إال  إذا كان لزوجها تركة يرث منها محلها على األقوى
ال تسقط النفقة جبنون الرجل، فعلى الو   إخراجها من أمواله، وتسقط  (:7)مسألة

 مبوت كل  واحٍد من الزوجني.
 لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة وماتت فلورثتها املطالبة هبا من الزوج. (:8)مسألة
سنة، يرثها وارثها لو وهب الزوج نفقة السنة إىل زوجته وماتت يف أثناء ال (:9)مسألة

لصريورة املال ملكاً للزوجة باهلبة فتنتقل هذه اهلبة إىل وارثها ال حمالة، خبالف ما لو أعطاها 
 بعنوان النفقة، فريد الوارث إىل الزوج ما زاد عما بعد موهتا.

متلك الزوجة على الزوج نفقة كل  يوم من الطعام واإلدام وغريمها مما  (:10)مسألة
يبقى عينه يف صبيحته، فلها أن تطالبه هبا عندها، فلو منعها وانقضى اليوم  ُيْصَرُف وال

بقيت يف ذمته وكانت ديناً عليه، وليست هلا مطالبة نفقة األيام اآلتية، وأما النفقة اليت تبقى 
عينها وال تنعدم باالنتفاع هبا كاملسكن واخلادم والغطاء والفراش وحنوها، فال متلكها الزوجة 
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ها الزوج لتنتفع هبا من دون دخوهلا يف ملكها، فليست هلا املطالبة بتمليكها إياها بل يعطي
وال جيوز هلا نقلها إىل غريها وال التصرف فيها بغري النحو املتعارف يف االنتفاع هبا إال  بإذن 

 زوجها، وجيوز هلا كل ذلك يف النفقة اليت تنعدم عينها باالنتفاع هبا.
إلنفاق ال مينع عن صحة النكاح وال يوجب خيار الفسخ العجز عن ا (:11)مسألة

للزوجة، سواء كان من االبتداء أم طرأ بعد الزواج. نعم، جيوز هلا أن ترجع إىل احلاكم 
 الشرعي يف الطالق واحلاكم جيرب الزوج على الطالق، فلو امتنع طلقها بواليته.

نها باالنتفاع هبا، إال  أنه الظاهر أن الكسوة من النفقات اليت تنعدم عي(: 12)مسألة 
 تدرجيي ال دفعي، كاملأكل واملشرب وحنومها.

الزوج خمري يف اإلنفاق على زوجته بني إعطاء عني النفقة كاخلبز واللحم (: 13)مسألة
والرز املطبوخني اجلاهزين لألكل وبني إعطاء ما حيتاج يف إعداده لألكل إىل طبخ، وليو 

عينًا إال  أنه إذا اختار الثاين واحتاج ذلك إىل مؤنة، وجبت للزوجة إلزام الزوج بأحدمها م
 على الزوج دون الزوجة.

مر  أن  نفقة الزوجة الدائمة على الزوج، فإذا مل يكن له مال وكان متمكناً (: 14)مسألة
من عمل حيص ل به النفقة وجب عليه االشتغال به، ولو مل يناسب شأنه وجبت عليه 

 مل يعلم عجزه عن الوفاء.االستدانة لذلك إذا 
للزوجة أن تسقط نفقتها يف كل  يوم، كما أن  األظهر جواز إسقاطها هلا  (:15)مسألة

 يف األزمنة املستقبلة.
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ال جيوز إعطاء نفقة الزوجة من احلقوق الشرعية الواجبة عليه، نعم لو  (:16)مسألة
فها على الزوجة اليت جتب سل م احلقوق إىل الفقيه اجلامع للشرائط ورأى املصلحة يف صر 

 نفقتها على الرجل املعطي، جاز له ذلك.
ال يشرتط يف استحقاق الزوجة نفقتها أن تكون فقرية، بل تستحقها على  (:17)مسألة

 زوجها وإن كانت غنية غري حمتاجة إليها.
تسقط النفقة عن ال زوج برتاض يهما عل ى ب ذل قيمته ا إذا اس تلمتها الزوج ة  (:18)مسألة
 وملكتها.
إذا طل قت الزوجة رجعياً، وكانت حاماًل فوضعت، واد عت أن الطالق  (:19)مسألة

أي    واد عى الزوج تقدم الطالق على الوضع    أي أن نفقتها على الزوج    بعد وضع احلمل 
مل جيز للزوج الرجوع إليها إلزامًا باعرتافه، ويقدم قول    ا عليه انقضت عدهتا فال نفقة هل

 الزوجة مع اليمني، فإذا حلفت إستحقت النفقة، إذا مل تكن للزوج بي نة على ما يد عيه.
إذا كان الزوج موسراً واد عى اإلعسار وتل َف أموال ه، وأنكرت ه زوجت ه، يق د م  (:20)مسألة

قدرت  ه عل  ى اإلنف  اق،  اد ع  ى ال  زوج اإلعس  ار م  ن اإلبت  داء، وع  دم َقوهُل  ا م  ع اليم  ني، وأم   ا إذا
 واد َعْت زوجته يساره، كان القوُل قوَل الزوج مع ميينه.

َم قوهُلا مع ميينها  (:21)مسألة إذا اد عى الزوج اإلنفاق على زوجته، وأنكرته زوجته، ُقدد
إذا مل تكن بي نة للزوج أو قرينة موجَبٌة لإلطمئنان بصحة قوله من دون فرق يف ذلك بني 

 غياب الزوج وحضوره، وال بني انعزال الزوجة عنه وعدمه.
السفر واجبًا عليها، كالسفر  ال تسقط نفقة الزوجة بسفرها، إذا كان (:22)مسألة

 للحج أو العالج.
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نفقة سفر الزوجة على الزوج إذا كان السفر مما يرجع إىل شؤون  (:23)مسألة
معيشتها، كما إذا كانت مريضة وتوقفت صحتها على السفر ملراجعة الطبيب أو تغيري اجلو 

 يكن حرجيًا على أو ملراجعة الدوائر واحملاكم للمصادقة على زواجها من زوجها، إذا مل
 الزوج.

وال جتب عليه نفقة السفر، إذا كان ألداء وظيفة واجبة على الزوجة باألصالة، كما إذا 
استطاعت للحج، أو بالنذر كما إذا نذرت الذهاب إىل احلج، أو ألجل صلة األرحام وحنو 

 ذلك.
ة، أو فداء الواجبات املالية على الزوجة من مخو أو زكاة أو فدية أوكفار  (:24)مسألة

اإلحرام، أو دية أو األموال اليت تضمنها بإتالفها وتعديها، مما ال يرجع إىل معيشتها، 
 خارجة عن النفقات الواجبة على الزوج كما أشرنا أعاله.

حيرم على الزوجة اخلروج من بيتها بال إذن زوجها، وإال  فهي ناشزة، ال  (:25)مسألة
ب، وأما سائر األعمال فال حيرم عليها االشتغال هبا، ما نفقة هلا حىت ترجع إىل بيتها، وتتو 

 مل تناِف حق استمتاعات زوجها، وإال  فهي حمر مة عليها أيضاً.
إذا ترك الزوج اإلنفاق على زوجته من دون مسو غ شرعي، جاز هلا أن  (:26)مسألة

ه بني اإلنفاق والطالق، فإن امتنع  أنفق احلاكم ترفع أمرها إىل احلاكم الشرعي وهو خيري 
عليها من مال الزوج، وإن مل ميكن ذلك فله أن يطل قها منه، بال فرق بني احلاضر والغائب، 
والظاهر أن هلا حق االمتناع عن التمكني مادام الزوج ممتنعًا عن اإلنفاق على إشكال يف 

 ذلك.
 وأما املفقود فسنبني أحكامه يف كتاب الطالق إنشاء اهلل تعاىل.
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 :رب والمملوكنفقة األقا
جيب على الوالد اإلنفاق على أوالده مع فقرهم وإن نزلوا، ذكورًا وإناثاً  (:27)مسألة

صغارًا وكباراً، مسلمًا كان الولد أم كافراً، كما جيب على الولد اإلنفاق على األبوين 
 وآبائهما وأُمهاهتما وإن علوا.

من األقارب، كاإلخوة يستحب اإلنفاق على غري العمودين واألوالد  (:28)مسألة
 واألخوات والعم ات واخلاالت واألخوال وأوالدهم.

يش  رتط يف وج   وب اإلنف   اق عل   ى األقرب  اء فق   رهم وح   اجتهم بالفع   ل، ف   ال  (:29)مسثثثألة
جي  ب اإلنف  اق عل  ى َم  ن ق  در عل  ى نفقت  ه الفعلي  ة وإن مل ميل  ك ق  وت س  نته عل  ى حن  و جي  وز ل  ه 

 أخذ الزكاة.
جوب اإلنفاق على األقرباء قدرة املنفق على اإلنفاق، يشرتط أيضًا يف و  (:30)مسألة

 فإن عجز عن نفقتهم سقطت عن ذمته، خبالف نفقة الزوجة كما مر.
إذا دار أمره بني اإلنفاق على نفسه أو على زوجته، قدمت نفقة نفسه،  (:31)مسألة

من  ولو دار األمر بني اإلنفاق على زوجته أو أقربائه، قدمت نفقة الزوجة، واألقرب
األقارب مقدم على األبعد، فالولد مقدٌم على ولد الولد، وإذا تساووا من حيث القرب 

 والبعد ختري  بينهم.
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جتب نفقة العبد على مالكه، بأن يصرف عليه من أمواله، أو من كسب (: 32)مسألة
 العبد، ولو نقص كسبه عن نفقته وجب عليه تتميمها من أمواله.

فاملشهور أن نفقة األوالد على أُمهم، فإن افتقدت فعلى  إذا فقد اآلباء(: 33)مسألة
 أب األُم وأُمها وأُم األب إن كانت موجودة، وهو أحوط.

نفقة األقارب غري حمدودة دد، والواجب أن يعطيهم مبقدار يكفيهم من (: 34)مسألة
 الكسوة واإلدام والطعام دسب حاهلم وشأهنم.

ويج أو إعطاءاملهر أو حتليل أمته له أو متليكها إعفاف واجب النفقة بالتز (: 35)مسألة
 إياه، غري واجب على املنفق، ولداًكان أو والداً أو غريمها.

وال جتب عليه نفقة  ،جتب على الوالد نفقة أوالد ولده، ألهنم أوالده(: 36)مسألة
زوجة ولده، كما أن الولد جيب عليه نفقة والده دون أوالده، لعدم كوهنم أوالداً له وال آباء 

 وال جيب عليه اإلنفاق على إخوته.
إن من حقوق احليوانات اململوكة على مالكها مأكولة كانت أو غري  (:37)مسألة

يناسبها، أو بيعها، أو ذدها إذا كانت مأكولة، حىت النحل ودود القز، اإلنفاق عليها مبا 
 قابلة للتذكية، وقد اد عي على وجوب ذلك اإلمجاع يف كلماهتم، وال ريب أنه أحوط.

 
 

 والحمد اهلل رّب العالمين
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وهو حترير املرأة من علقة الزوجية الدائمية، ويف األخبار )ما من شيء مما أحل ه اهلل 

، وال ريب يف كراهيته ومبغوضي ته، إذا انسجمت أخالقهما، وحسنه أبغض إليه من الطالق(
 أو وجوبه عند عدمه.

 
 الفصل األول
 شروط الطالق

 :شروط المطّلق
    البلوغ والعقل، فال يصح طالق الصيب مطلقاً، سواء بلك عشرًا ممي زًا  األول، والثّاني:

أم مل يبلك، وسواء كان باملباشرة أم بتوكيل الغري، كما ال    كما ذهب إليه مجع من القدماء 
 اعتبار بطالق اجملنون مطبقاً كان أم أدوارياً إذا وقع طالقه حال جنونه.

القصد واالختيار، فال اعتبار بطالق املكره، حىت لو رضي بعد ذلك،   الثال ، والرابع:
ازل الذي ال يريد وقوع الطالق كما ال اعتبار بطالق غري القاصد كالنائم والساهي واهل

 والسكران وحنوهم مَمن قصد هلم.
ال يصح طالق الو  عن الصيب فضاًل عن احلاكم والوصي، وكذلك و   (:1)مسألة

السكران. وجيوز لو  اجملنون املتصل جنونه بصغره أن يطلق عنه، إذا رأى مصلحة يف 
 الطالق.
 



338 
 

 :شروط المطلقة
 
 

ل  ه  أن تك  ون املطل ق  ة متعي ن  ة، كم  ا إذا كان  ت الزوج  ة واح  دة أو يعي نه  ا إذا كان  ت األول:
زوج  ات متع  د دة مب  ا يرف  ع اإلمج  ال واإلهب  ام، فل  و ق  ال: )زوج  يت ط  الٌق( ول  ه زوج  ات متع  ددة، 
 فإن نوى معينة منهن  وفس ر كالمه هبا، قُبل تفسريه، وإن مل ينِو معي نًة منهن ، بطل الطالق.

ن تكون يف طهٍر مل يواقعها فيه زوجها، إال  الصغرية واليائسة واحلامل املستبينة أ الثاني:
واألحوط اإلقتصار يف إستبانة احلمل على نفخ البطن مع اإلطمئنان بكونه محاًل ، احلمل

وليو نفخًا مرضياً، وال يقتصر على الفحص املخربي حىت لو كانت النتيجة هي إنعقاد 
 النطفة. 

ون خالية من احليض والنفاس إذا كانت مدخواًل هبا وغري حامل مستبينة أن تك الثال :
ا كانت حائضاً  احلمل وكان املطل ق حاضراً، فإذا كان غائبًا وطل قها وظهر بعد الطالق أهن 
ا  حال الطالق ومل يعلم بذلك، وتعذر أو تعسر استعالمها، صح طالقها، وأم ا إذا علم أهن 

هتا الوقتية أو متكن من استعالم حاهلا وطلقها وتبني وقوعه يف يف احليض، ولو لعلمه بعاد
 احليض، بطل طالقها.

إذا غاب الزوج، فإن خرج يف حال حيضها، مل جيِز طالقها إال  بعد مضي  (:2)مسألة
مدة يقطع بانقطاع احليض عنها، فإن طل قها بعد ذلك يف زماٍن ال يعلم بكوهنا حائضًا يف 

وإذا تبني  أن الطالق وقع يف حيضها بطل الطالق على ، هاذلك الزمان، صح طالق
األقوى، وأما لو خرج يف الطهر الذي واقعها فيه، ينتظر مضي زماٍن انتقلت مبقتضى العادة 

يف  من ذلك الطهر إىل طهر آخر ويكفي تربص شهٍر لقول موالنا اإلمام الصادق 
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ها، تركها شهرًا " واألحوط أن ال معتربة إسحاق بن عمار: " الغائب إذا أراد أن يطلق
ينقص عن ذلك، واألوىل تربص ثالثة أشهر ألجل بعض األخبار اآلمرة بذلك كما يف 

" الرجل إذا خرج من منزله إىل  :صحيح مجيل بن دراج عن موالنا اإلمام الصادق 
يف السفر فليو له أن يطل ق حىت متضي ثالثة أشهر" فتحمل الرواية األوىل على من حتيض 

كل شهر، وحتمل الثانية على املسرتابة، أو حتمل األوىل على القدر املتيقن وهو الواجب، 
 وحتمل الثانية على الفضل واإلحتياط.

املسرتابة: اليت ال حتيض وهو يف سند َمن حتيض، سواء كان انقطاع احليض  (:3)مسألة 
ن يعتزهلا زوجها ثالثة أشهر صدفة أو لكوهنا مرضعًا أو أوائل بلوغها، ويشرتط يف طالقها أ

 من زمان املواقعة مث يطلقها.
جيوز االعتماد على إخبار الزوجة بأهنا طاهرة، فلو طل قها بإخبارها مث  (:4)مسألة

أخربت أهنا كانت حائضًا حني الطالق، مل يقبل إخبارها الثاين، إال  أن تقوم بينة شرعية 
 على صحته.
استعالم حال زوجته من حيث الطهر واحليض   الغائب ال ذي يتمكن من(: 5)مسألة

 كاحلاضر، واحلاضر الذي يتعس ر عليه ذلك كالغائب.
لو طل ق الغائب زوجته قبل مضي املدة الذكورة صح الطالق إذا تبني وقوع  (:6)مسألة

الطالق يف طهر مل جيامعها فيه، وأما إذا اختلفت الصفات فطل ق احلاضر زوجته غري 
طهر مل جيامعها فيه، فظهر أهنا حامل، فال يرتك اإلحتياط بإعادة مستبينة احلمل يف 

الطالق. ولو واقعها يف حال احليض، مل يصح طالقها يف الطهر الذي بعد تلك احليضة، 
بل البد  من إيقاعه يف طهٍر آخر بعد حيٍض آخر، ألن ما هو شرط يف احلقيقة هو كوهنا 
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ع الطالق يف طهر غري طهر املواقعة، وإذا طل قها مسرتابة ديضة بعد املواقعة ال جمرد وقو 
باستصحاب الطهر أو طل قها باستصحاب عدم الدخول، فصحة الطالق واقعًا تتوقف 

 على حتقق شروط الصحة واقعاً، وأم ا دسب الظاهر فالطالق حمكوٌم بالصحة.
ا كانت حائضًا حال الطالق وأ(: 7)مسألة نكره إذا اد عت الزوجة بعد الطالق أهن 

 الزوج، كان القول قول الزوج مع اليمني.
جيوز التوكيل يف الطالق من كل من الزوج احلاضر والغائب، وله أن يوكل  (:8)مسألة

 نفو الزوجة يف تطليق نفسها باملباشرة أو بتوكيلها غريها.
 :صيغة الطالق
يعترب يف الطالق الصيغة، وهي قوله )أَنِت طالٌق( أو: )ُفالنَُة أو: هذِه  (:9)مسألة

طالٌق، أو: هَي طاِلٌق( وأمثاهلا، فال يقع مثل قوله: )هَي ُمطَل قٌة، أو أنِت مطل قٌة، أو: 
ِلِك، أو طل ْقُت ُفالنََة(، فضاًل عن مثل قوله: )أَنِت َخلي ٌة، أو بَري ٌة، أو اْعَتد ى، أو احْلقي بَأهْ 

ُلِك َعلى غارِِبِك( أو غريها من الكنايات، وال يكفي مرادفاهتا من غري اللغة العربي ة، إال   َحب ْ
 مع العجز عنها.
ال يقع الطالق باإلشارة أو الكتابة إال  مع عدم القدرة على إيقاعه  (:10)مسألة

 بالنطق، كما يف األخرس.
طل قَت  ( يف اجلواب عن أنك )هلال يقع الطالق بقول الزوج: )نعم(: 11)مسألة

زوجَتك فالنَة(، ولو مع قصد إنشاء الطالق به، كما أن الظاهر عدم وقوعه فيما لو خري  
 زوجته وقصَد تفويض الطالق إليها فاختارت هي طالقها ولو بقصد الطالق.
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يشرتط يف صيغة الطالق التنجيز، فال يقع إذا عل قه على شرط متأخر  (:12)مسألة
احلصول، أو متيقنه، كما إذا قال: )إن جاَء واِلدي من الس َفِر فأَْنِت طاِلٌق( أو: )ِإذا حمتمل 

َدَخَل الشهُر القادم فأَْنِت طاِلٌق(. نعم إذا كان املعل ق عليه مما تتوقف عليه صحة الطالق مل 
قه على شيء يضر التعليق عليه، كما إذا قال: )إْن ُكْنِت زوَجيِت فأَْنِت طالٌق(، وكذا لو عل

متحقق احلصول حال الطالق، كما إذا قال: )إْن كان اليوُم مُجعًة فأْنِت طاِلٌق( وكان اليوم 
 مجعة.

 :اإلشهاد في الطالق
يشرتط يف صحة الطالق إيقاعه مبحضر رجلني عدلني يسمعان اإلنشاء، وال يعترب يف 

ُأخت فالن، كفى يف صحة الشهادة معرفة املرأة بعينها، فلو عرفها بعنوان زوجة فالن أو 
 الطالق.
ال تكفي شهادة الزوج وال شهادة وكيل الزوج، نعم تكفي شهادة الوكيل (: 13)مسألة

 على التوكيل عن الزوج.
 ال يعترب يف صحة الطالق حضور الزوجة أو رضاها أو اطالعها. (:14)مسألة

 
 
 
 
 
 



342 
 

 الثاني الفصل
 أقسام الطالق

أو  هو الطالق غري اجلامع للش روط املتقدمة، كطالق احلائض احلائل الطالق البدعي:
النفساء حال حضور الزوج أو حال غيابه مع التمكن من معرفة حاهلا، أو الطالق قبل 
املدة املعتربة، أو يف طهر املواقعة مع عدم اليأس واحلمل والصغر، وطالق املسرتابة قبل 

واألو ل: كما إذا قال: )هي طالٌق ، ساًل أو والءً انتهاء ثالثة أشهر، وطالق الثالث مر 
ثالثاً(، والثاين: كما إذا قال: )ِهَي طاِلٌق هَي طالٌق هَي طالِق(، والبدعي باطل جبميع 

 أقسامه عدا األخري، فإنه يقع صحيحاً يف واحدة وتلغو اأُلخريان.
جاز لنا تزويج  إذا طل ق املخالف زوجته مطابقًا ملا عندنا من الشروط، (:15)مسألة 
وكذا لو طل ق زوجته طالقًا بدعيًا يوافق مذهبه، جاز لنا أيضًا تزويج تلك املرأة  ،املطل قة

ه وال جيوز له الرجوع إلزامًا له مبا ألزم به نفسه، فإذا طل ق املخالف زوجته ثالثًا انفصلت عن
 األحوط.، وال بد  أْن يكون الرجوع بعقد جديد على إذا استبصر إليها، إال  

وهو على  ،وهو الطالق ال ذي يصح عندنا مطابقًا للشروط املتقد مة الطالق الُسّني:
 قسمني بائن ورجعي.

ما ال ميكن للزوج فيه الرجوع إىل زوجته، وهو طالق اليائسة، وطالق الصغرية،  البائن:
واملختلعة، أي غري البالغة تسعًا وإن كانت مدخواًل هبا، والطالق قبل الدخول ولو دبراً، 

واملباراة مع عدم رجوع الزوجة بالبذل، واحلرة املطلقة ثالث مرات بينها رجعتان ولو بعقد 
 جديد، واألمة املطلقة طلقتني بينهما رجعة واحدة ولو بعقد جديد.
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ما جيوز للزوج فيه الرجوع إىل زوجته بال حاجة إىل عقد جديد ما مل خترج  الرجعي:
 وهو ما عدا البائن. ،العدة

 يل بشهوة وغريمها مما ال حيل إال  الرجوع قد يكون بالفعل كالل مو والتقب (:16)مسألة
 ( أو )أََرَجْعُتِك إىل نكاِحي(وحنومها.بك تُ للزوج، وقد يكون باللفظ )كرجع

يعترب يف الرجوع القصد، فلو صدر من الساهي واملشتبه وحنومها، مل يكن (: 17)مسألة
 . نعم يتحقق الرجوع بالوطء مطلقاً وإن مل يكن قاصداً له، للنص.رجوعاً 

ال يتوقف الرجوع على اإلشهاد، بل يصح من دونه وإن كان اإلشهاد (: 18)مسألة
 أفضل.

يتحقق الرجوع بالتوكيل فيه، ويكفي فيه قول الوكيل: )أَرَجْعُتِك إىل (: 19)مسألة
 صده ذلك.َزوجي ِة موك لي( أو )َرْجُعُت ِبِك( مع ق
 وهناك قسم آخر للطالق هو: 

وه   و إذا طل    ق زوجت   ه م   ع ت   وفر ش   روطه مث راجعه   ا قب   ل انته   اء ع   دهتا الطثثثالق الِعثثثّدي: 
وواقعها، مث طل قها ثانياً يف طهر آخر، مث  راجعه ا في ه وواقعه ا، مث  طل قه ا ثالث اً يف طه ر آخ ر، 

م   ن آخ   ر مث طل ق   ت من   ه  فتح   رم علي   ه تل   ك الزوج   ة ح   ىت ت   نكح زوج   اً غ   ريه، ف   إذا تزوج   ت
 امل ذكور آنف اً ح ىت حرم ت علي ه إىل وتزوجها زوجها األو ل فطل قها ثالث مرات عل ى الرتتي ب

أن ت   نكح زوج   اً غ   ريه، فتزوج   ت م   ن آخ   ر، مث طُل ق   ت من   ه وتزوجه   ا زوجه   ا األول، وطل قه   ا 
وإم ا إذا  ،ت ح رةثالثاً حسب الرتتيب الذي بي ناه آنفاً، ففي التاسعة حترم عليه مؤبداً إذا كان 

وه ذا  ،كانت أمًة فتحرم بعد كل  تطليقتني حىت ت نكح زوج اً آخ ر، ويف السادس ة حت رم مؤب داً 
وإذا مل يكون الطالق عدي اً فاملشهور أهن ا ال حت رم املطلق ة مؤب داً وإْن زاد  ،هو الطالق الِعد ي



344 
 

ن املطل ق  ة واألح  وط ه  و التجن   ب ع   ع  دد الط  الق عل  ى التس  ع ولكن  ه ال خيل  و م  ن إش  كال،
 تسعاً مطلقاً، وإن مل يكن طالق عدة.

ىل زوجت  ه فاد ع  ت انقض  اء ُص  ددقت يف دعواه  ا، وإذا ك  ان إإذا رج  ع ال  زوج (:20)مسثثألة
انقض   اء الع   دة، واد ع   ى ال   زوج تق   دم فاد ع   ت الش   ك يف املتق   دم واملت   أخر م   ن رج   وع ال   زوج 

ان الرج  وع وانقض  اء الع   دة الرج  وع وادع  ت الزوج  ة ت  أخره، ك   ان الق  ول ق  ول ال  زوج، س   واء ك  
 جمهو  التاريخ أو كان أحدمها جمهواًل واآلخر معلوماً. 

ح   ىت ل   و   ُتص   د ق دع   وى الرج   ل يف الط   الق وأن   ه ال َح   ق  ل   ه عل   ى زوجت   ه(: 21)مسثثثألة
كان  ت بع  د انقض  اء الع  د ة، ال بالنس  بة إىل حق  وق الزوج  ة، فل  و طالبت  ه بنفق  ة األي   ام املتقدم  ة 

   مل يقبل قوله إال  بإقامة البي نة على مد عاه.على إخباره بالطالق 
 ُتصد ق املرأة يف دعوى انقضاء العد ة باحليض وبالشهور.(: 22)مسألة
ُتص   د ق دع   وى الرج   ل الرج   وع يف أثن   اء الع   دة، وال ُتص   د ق بع   د انقض   اء (: 23)مسثثثألة

الواح  د م  ع مي  ني بالبي ن  ة، وه  ل تقب  ل ش  هادة الش  اهد  ل  و أد ى الرجع  ة قب  ل اإلنقض  اء إال  الع  دة 
 الزوج؟ فيه إشكال ال يرتك فيه اإلحتياط. نعم، يثبت بشهادة شاهد وامرأتني.

احلر ة إذا طُلدقت ثالث مرات حرمت على مطل قها حىت تنكح زوج اً غ ريه، (: 24)مسألة
ب   ال ف   رق يف ذل   ك ب   ني أن تك   ون حت   ت ممل   وك أم حت   ت ح   ر، س   واء واقعه   ا بع   د ك   ل رجع   ة 

   أم ال.   وهو املسم ى بطالق العد ة كما مر     ري طهر املواقعة وطل قها يف طهر آخر غ
يف الش  خص ال  ذي يك  ون نكاح  ه حُمل   الً للمطل ق  ة ثالث  اً أن يك  ون  ق  وىاأل(: 25)مسثثألة

بالغ  اً، وأن يك  ون وط  ؤه يف الُقب  ل، وال يكتف  ى ب  الوطء يف ال  دبر، وأن يك  ون م  ع اإلن  زال، وأن 
 م دون اإلنقطاع. يكون الزواج بالعقد الصحيح الدائ
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يرتتب على نكاح احملل ل جواز رجوع الزوج املطل ق ثالثاً إىل زوجته، بل لو (: 26)مسألة
وقع النكاح بعد تطليقتني جعلهما كالعدم، ديث لو طل قها زوجها مرة أو مرتني، مل يرتتب 

 على طالقه التحرمي إال  أن يكون الطالق ثالث مرات بعد نكاح احملل ل. 
إذا طل قت البكر غري املدخول هبا ثالث مرات، حترم على مطلقها حىت (: 27)مسألة

تنكح زوجًا غريه، كجملة من النصوص اليت منها صحيحة عبد اهلل بن سنان عن اإلمام 
يف امرأة طلقها زوجها ثالثًا قبل أْن يدخل هبا؟ قال: ال حتل له حىت تنكح  الصادق 
 زوجاً غريه.
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 الفصل الثال 
 الِعَددْ 

وهي أقسام: عد ة الطالق، وعد ة الوفاة، وعدة وطء الشبهة. وأما عدة املفقود عنها 
 زوجها فنذكرها يف الفصل القادم إن شاء اهلل تعاىل.

 :عّدة الطالق
وهي يف سن َمن حتيض،  -خللقة أو لعارض  -عدة طالق الزوجة اليت ال حتيض  -1

 حلرة، وتكفي ملفقة، وأما األمة: فعد هتا مخسة وأربعون يوماً.غري احلامل، ثالثة أشهر يف ا
عد ة طالق الزوجة احلامل الرتبص إىل وضع احلمل، بال فرق يف ذلك بني احلرة  -2

 واألمة، وال بني استناد احلمل إىل اإلنزال يف الفرج واإلنزال خارج الفرج من دون إيالج .
منتهى عدة احلمل أن يكون الولد تاماً، ال يعترب يف وضع احلمل الذي هو (: 1)مسألة

 بل يكفي وضع السقط تاماً وغري تام، حىت املضغة أو العلقة.
 ال خترج العد ة يف التوأمني إال  بوضع الثاين أيضاً.(: 2)مسألة
الب  د  يف خ  روج الع  دة م  ن إح  راز الوض  ع، إم  ا ب  العلم الوج  داين بالوض  ع، أو (: 3)مسثثألة

 وال يكتفى فيه بالظن فضالً عن الشك.بقيام بي نة شرعية عليه، 
يعترب يف وضع احلمل ال ذي تنقضي به عدة احلامل، أن يكون احلم ل ملحق اً  (:4)مسألة

مبَ  ن ل  ه الع  د ة ش  رعاً، ف  ال ع  ربة بوض  ع احلم  ل ال  ذي ال يلح  ق ب  ه، كم  ا إذا ك  ان زوج املطل ق  ة 
ه ذا ه و ال ذي  ،ء أو الشهورغائباً عنها ديث ال حيتمل تولده منه، ومعه تكون عدهتا باألقرا

 واألحوط أن يراعى أقصى املدتني. ،ذهب إليه املشهور يف املسألة
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الزوج    ة احل    رة ال    يت حت    يض غ    ري احلام    ل ع    د هتا ثالث    ة أطه    ار، إن كان    ت مس    تقيمة  -3
وأم  ا غ  ري مس  تقيمة احل  يض كَم  ن حت  يض م  رة  ،الثالث  ة ةاحل  يض، وخت  رج ع  دهتا برؤي  ة دم احليض  

  فعدهتا ثالثة أشهر.يف كل أربعة أشهر مثالً 
امل   راد ب   القرء ال   وارد يف اآلي   ة﴿ واملطلق   ات يرتبص   ن بأنفس   هن ثالث   ة ق   روء﴾  (:5)مسثثثألة

ويكف ي يف الطه ر األول مس ماه ول و قل ياًل، فل و طلقه ا وق د بقي ت م ن طهره ا حلظ ة حيس  ب 
ذل  ك طه  راً، ف  إذا رأت طه  رين آخ  رين ت  امني بتخل  ل حيض  ة بينهم  ا يف احل  رة وطه  ر آخ  ر ت  ام 

وال دم الث اين يف ، ني حيضتني يف األمة انقضت العدة،فانقضاؤها برؤية ال دم الثال ث يف احل رةب
 األمة.

عدة األَمة اليت حتيض غري احلامل طُْهران إن كانت مستقيمة احليض، فإذا (: 6)مسألة
رأت دم احليضة الثانية فقد خرجت عدهتا. واألحوط األوىل انتظار هناية احليضة الثانية. 

 غري مستقيمة احليض فترتبص مخسة وأربعني يوماً وهي عدهتا. وأما
ة  (:7)مسألة ال عد ة يف طالق الصغرية واليائسة حىت إذا دخل هبما، كما ال عد 

 للمطل قة غري املدخول هبا قُبالً وال ُدبراً.
احلشفة، سواًء أنزل أم مل ينزل، وسواء كان  متام إّنا يتحقق الدخول بإيالج(: 8)مسألة

 يالج حالاًل أم حراماً، كاجلماع يف هنار شهر رمضان أو يف احليض.اإل
حكم انقضاء مدة التمتع يف العقد املنقطع أو بذل املد ة حكم الطالق يف (: 9)مسألة

 وجوب العدة.
(: لو عقد على احلرة متعًة، فدخل هبا مث تبني  فساد العقد، فعدهتا عدة 10)مسألة

 إذا تبني  فساده بعد الدخول.الطالق كما يف العقد الدائم 
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إذا مل يعلم أن العقد كان دائماً أو متعة، جيري عليه حكم الدوام يف موارد (:11)مسألة
 اختالف حكمهما.

ا هي فيما لو أراد الغري تزوجيها، وأما بالنسبة إىل  (:12)مسألة احلاجة إىل العدة إّن 
 الزوج فال إشكال يف جواز جتديد العقد عليها بعد انقضاء املدة أو هبتها بال فصل.

م قوهلا بيمينها، سواء اد عت  (:13)مسألة لو اختلفا يف انقضاء العدة وعدمه، قدد
 اء كانت عدهتا باإلقراء أم األشهر. اإلنقضاء أم عدمه أم عدمه، وسو 

لو علمت بالطالق ومل تعلم وقته حىت حتسب من ذلك الوقت، اعتد ت  (:14)مسألة
من وقت وصول خرب الطالق إليها، وغذا مل تعلم بالطالق إال  بعد انقضاء العدة فال عدة 

 عليها.
 :عدَّة الَوفاة

لوفاة وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام جيب على زوجة املتوىف عنها زوجها أن تعتد عدة ا
يف احلرة احلائل وهي غري احلامل، صغرية كانت أم كبرية، يائسة أو ال، مدخواًل هباأو ال، 
مسلمة أو ذمي ة، دائمة أو مؤقتة، كما ال فرق يف الزوج املي ت بني الكبري والصغري، واحلر 

تعتد أبعد األجلني من وضع  والعبد، والعاقل وغريه. وإذا كانت الزوجة حاماًل، وجب أن
 محلها ومن املد ة املذكورة. 

الظاهر أن املراد بالشهور هو اهلاللي ات منها لكوهنا املتعارف عليها بني  (:15)مسألة
املسلمني، فيحمل اللفظ عليه مع عدم وجود قرينة، فإن وقع املوت يف أو ل رؤية اهلالل 

أيام من الشهر اخلامو. وإذا وقع يف أثناء  تعتد بأربعة أشهر هاللي ات وتضم إليها عشرة
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الشهر جعلت ثالثة أشهر هاللي ات يف الوسط، وتكمل األول مبقدار ما مضى منه من 
 الشهر اخلامو، وضم ت إليها عشرة أيام أيضاً. 

املطل قة رجعيًا إذا مات زوجها يف أثناء عدهتا اعتدت عادة الوفاة. نعم  (:16)مسألة
 ناً مل جتب عليها عدة الوفاة، بل تكمل عدة الطالق فقط.إذا كان الطالق بائ

 :الِحداد
هو واجب على املرأة اليت تعتد عد ة الوفاة ما دامت يف عدهتا، وهو ترك الزينة يف البدن،  
كاالكتحال واخلضاب والتطي ب واستعمال مواد التجميل املعروفة لدى النساء، وكذلك ترك 

واألصفر أو أي لون يعد تزي نًا عرفاً، أو املفص ل على حنو الزينة يف اللباس كلبو األمحر 
 خاص بالزينة، أو جبعله خمططاً معدوداً من التزي ن، ولبو احللي واحللل.

وليو من التزي ن تنظيف البدن والل باس ودخول احلم ام، وتقليم األظافر وتسريح الشعر 
 زيني األوالد واخلدم.وافرتاش الفراش الفاخر، والسكن يف املساكن املزينة، وت

ال حداد على األمة، ال من موت سي دها وال من موت زوجها، كما ال (: 17)مسألة
حداد على الصغرية واجملنونة، نعم األحوط على ولي هما أن جينبهما عن التزيني، مادامتا يف 

 العدة.
لدائمة ال فرق يف وجوب احلداد بني املسلمة والذمي ة، وال بني الزوجة ا(: 18)مسألة

 واملتمتع هبا، كما ال فرق بني الزوج املتوىف بني الكبري والصغري، العاقل واجملنون.
لو تركت الزوجة احلداد على زوجها عصيانًا أو لعذٍر، مل مينع ذلك عن (: 19)مسألة

خروج عد هتا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من موت زوجها، فلها أن تتزوج بعده من دون 
 احلداد والِعد ة.وجوب استئنافها 
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جيوز للمعتدة عدة الوفاة أن خترج من بيتها لضرورة، أو أداء حق، أو  (:20)مسألة
 قضاء حاجة، أو فعل طاعة. ويكره يف غري ذلك.

 
 :عّدة الموطوءة ُشبَهة

الشبهة إم ا يف املوضوع، كما إذا وطئ امرأة باعتقاد أهنا زوجته، مث ظهر  (:21)مسألة
 أهنا أجنبي ة، أو يف احلكم كما إذا عقد على ُأخت الزوجة معتقداً صحته ودخل هبا.

جتب العد ة على املوطوءة شبهة، سواء كانت ذات بعل أو ال. وسواء   (:22)مسألة
 كانت الشبهة من الطرفني أو من أحدمها. 

عدة املوطوءة شبهة عدة الطالق، وهي باألقراء والشهور إن كانت  (:23)مسألة
 حائاًل، وبوضع محلها إذا كانت حاماًل هبذا الوطء.

ال عد ة عليها من    كالصغري واليائسة     املرأة اليت ليو عليها عدة الطالق  (:24)مسألة
 الوطء شبهة.
ها ما دامت يف عدهتا. واألحوط ترك ال جيوز لزوج املوطوءة شبهة وطؤ  (:25)مسألة

 على الزوج.   أيام عدهتا    سائر االستمتاعات أيضاً، واألقوى وجوب نفقتها 
إذا كانت املوطوءة شبهة غري متزوجة مل جيز تزوجيها لغري واطئها أيام  (:26)مسألة
 عدهتا.

لعيب  جتب عدة الطالق على املرأة اليت فسخ نكاحها بعد الدخول هبا (:27)مسألة
أو حنوه، أو انفسخ بارتداد أو رضاعوحنومها، إال إذا انفسخ نكاحها بارتداد زوجها عن 

 فطرة، فعد هتا عدة الوفاة، وإذا فسخ نكاحها قبل الدخول فال عدة عليها.
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املزين  هبا ليست عليها عدة من الزنا، فيسوغ وطؤها لزوجها، واالحوط (: 28)مسألة
يضة من الفجور، وإذا مل تكن مزوجة جاز للزاين وغريه أن ترك مقاربتها حىت تستربىء د

 يتزوج هبا، واألحوط أن ال يتزوج املزين هبا إال  بعد استربائها ديضة.
 :َمباِدئ الِعَدد
 أو غائب اً، بل ك مبدأ عدة الطالق من حني وقوعه، سواء كان الزوج حاضراً  (:29)مسألة

غائب  اً وبلغه  ا اخل  رب بع  د س  نٍة م  ثالً فق  د انقض  ت ع  دهتا، اخل  رب زوجت  ه أم ال، دي  ث ل  و طل قه  ا 
 وال عد ة عليها بعد بلوغها اخلرب.

ومبدأ عدة الوفاة من حني بلوغ خرب الوفاة للزوجة بال فرق بني الزوج احلاضر والغائب. 
 ويف سريان احلكم إىل األمة والصغرية واجملنونة، خالٌف وإشكال.

ة الفسخ أو االنفساخ،  بل وعد ة وطء الشبهة، هو مبدأ عد ة الطالق، أي من ومبدأ عد 
 حني الفسخ والوطء، و إن كان األحوط يف األخري االعتداد من حني زوال الشبهة.

الظاهر أن اإلخبار املوجب لالعتداد من حينه يعترب أن يكون حجة  (:30)مسألة
 شرعية، فال اعتداد مبا ال اعتبار به شرعاً.

  :أحكام العدة
املطل قة رجعيًا مبنزلة الزوجة مادامت يف عدهتا، وجتب عليها إطاعة  (:31)مسألة

زوجها، وحيرم عليها اخلروج من بيته بال إذنه، ويتوارثان إذا مات أحدمها أثناء العدة، 
وتستحق النفقة والكسوة والسك ، وال جيوز له أن خيرجها من بيت الطالق إىل بيت آخر 

مبي نة، أعالها ما أوجب احلد، وأدناها أن تؤذي بلساهنا أهل بيتها إال  أن تأيت بفاحشة 
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بالشتم وبذاءة الل سان، وعند االضطرار إىل اخلروج من البيت من دون إذن الزوج فلتخرج 
 بعد انتصاف الليل وترجع قبل طلوع الفجر، إذا كان كافياً يف تأدية ضرورهتا.

كبقية األجنبي ات، وال تستحق نفقة عليه، كما   وأما املطلقة بائنًا فهي أجنبي ة عن زوجها
 ال جتب عليها إطاعته، وال حيرم عليها اخلروج من بيتها بال إذنه، وال يتوارثان.

يستث  من عدم التوارث بني الزوج وزوجته يف الط الق البائن مطلقًا ويف  (:32)مسألة
مات بعد الطالق إىل سنة ومل الرجعي بعد انقضاء العد ة، صورة مرض املطلق، فإهنا ترثه إن 

يكن الطالق بالتماس من الزوجة، كما يف املختلعة و املباراة، وأن ال يربأ الزوج من مرضه 
 الذي طل قها فيه، فلو برىءمنه مث مرض مث مات الزوج املطل ق قبل انتهاء السنة، مل ترثه.

أهنا إذا ظهرت  طالق الزوجة غري املدخول هبا بائٌن ال رجعة فيه، إال   (:33)مسألة
حاماًل بعد الطالق بإراقته املاء على فم الفرج انقلب رجعياً، وجاز لزوجها الرجوع فيه، 

 واعتدت عدة احلامل.
مر  أن العدة يف وطء الشبهة ال ختتص مبا إذا كان الواطئجاهاًل، بل إذا  (:34)مسألة

 .كانت الشبهة من قبل املوطوءة، فاألقوى لزوم العدة عليها أيضاً 
إذا كانت املرأة مستقيمة احليض وطل قها زوجها ورأت الدم مرة مث انقطع  (:35)مسألة

على خالف عادهتا ومل تعلم أن االنقطاع من جهة احلمل أو بسبب غريه، صربت تسعة 
أشهر من طالقها، فإن وضعت انتهت عد هتا، وإن مل تضع اعتدت بعدها بثالثة أشهر، 

 وخرجت عن العد ة بذلك.
إذا كانت املرأة ترى دم احليض بعد كل ثالثة أشهر مرة واحدة، وطل قها  (:36ة)مسأل

زوجها يف أول طهرها ومضت عليها ثالثة أشهر مل تر فيها احليض، خرجت عن العد ة 
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بذلك، وكانت عادهتا بالشهور ال باألطهار، ولو كانت حتيض يف كل ثالثة أشهر مر ة، وال 
 يها احليض، كانت عد هتا باألطهار ال بالشهور.متر عليها ثالثة أشهر ال ترى ف

إذا كانت املرأة ختتلف عادهتا باختالف الفصول ففي احَلر حتيض يف أقل  (:37)مسألة
من ثالثة أشهر مرة واحدة، ويف الربد بعد كل  ثالثة أشهر مر ة، كانت عدهتا مبا هو األسبق 

احليض كانت عد هتا بالشهور، وإن  من الشهور واألطهار، فإن سبق ثالثة أشهر مل تَر فيها
 سبق ثالثة أطهار كانت عدهتا باألطهار.

إذا طل قت املرأة ورأت الدم مرة، مث صارت يائسة، وجب أن تكمل  (:38)مسألة
 عدهتا بشهرين.
إذا طل قت املرأة فحاضت، فإن ختل ل بني طالقها وحيضها زمان طهر، (: 39)مسألة

ثالثة وانتهت عدهتا برؤية احليض مر ة ثالثة، وإذا مل احتسبت ذلك الطهر من األطهار ال
يتخلل بينهما زمان طهر مل حتتسب الطهر الذي وقع فيه الطالق من األطهار الثالثة، فال 

 تنتهي عدهتا إال  برؤية احليضة الرابعة.
إذا تزوج امرأة ودخل هبا فطل قها ورجع مث طل قها ثانيًا قبل الدخول هبا،  (: 40)مسألة

الثاين طالقًا بعد الدخول فتجب عليها العدة من حني الطالق الثاين، من غري فرق  كان
بني كون الطالق الثاين رجعياً أم بائناً، وذلك لوقوعهما على املطل قة الرجعية وهي يف حكم 

 الزوجة بعد الدخول كما عرفت.
وفاة أو عدة كما إذا كانت معتدة بعدة ال    إذا اجتمعت عدتان أو أكثر  (:41)مسألة 

 مل تتداخل العدتان بل وجبت لكل واحدة منها عدة مستقلة.   الطالق فوطئت شبهة 
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 الفصل الرابع
 المفقود عنها زوجها

 
إذا فقد الزوج ومل يُعلم موته وال حياته، فإن كان له م ال تنف ق من ه زوجت ه أو  (:1)مسألة

ة أنف  ق عليه  ا ولي  ه، وج  ب عليه  ا االنتظ  ار ح  ىت تعل  م بوف  اة زو  جه  ا أو طالق  ه، وإال  فه  ي خم  ري 
م ن ح ني  يؤجلها أربع س نني واملشهور أن هبني الصرب، وبني أن ترفع أمرها إىل اجملتهد العادل، 

ف  إذا مل يتب  ني  موت  ه أو حيات  ه، أم  ر  وه  و األح  وط، مراجعته  ا ح  ىت تفح  ص عن  ه يف تل  ك امل  دة
ف  إن مل ميك  ن إجب  اره، أو مل يك  ن ل  ه اجملته  ُد و   ال  زوج ب  الطالق، ف  إن مل يطل   ق أج  ربه علي  ه، 

 و ٌّ أصاًل، طل قها اجملتهد العادل، وجيوز هلا أن تتزوج بعد انقضاء عدهتا.
أن طالقه  ا  وجه  ا أربع  ة أش  هر وعش  رة أي  ام، إال  تعت  د املطل ق  ة املفق  ود عنه  ا ز  (:2)مسثثألة

 رجعي، وال حداد عليها بعد الطالق.
يف  انته    اء ع    دهتا فه    و أح    ق هب    ا، ول    ه الرج    وعإذا ظه    ر زوج املطل ق    ة قب    ل  (:3)مسثثثثألة

 بعقد جديد إذا رضيت الزوجة به. انتهائها فليو له الرجوع هبا إال  طالقها، وإذا ظهر بعد 
 املطل قة املفقود عنها زوجها تستحق النفقة أيام عدهتا، ويتوارثان أثناءها. (:4)مسألة
إذا كان  ت للمفق  ود ع  دة زوج  ات فرفع  ت إح  داهن أمره  ا إىل اجملته  د اجل  امع  (:5)مسثثألة

للش  رائط وفحص  ت ب  أمره أرب  ع س  نني أج  زأ ذل  ك ع  ن األخري  ات، فل  ه أن يطلقه  ن إذا طل  نب 
 ذلك بال فحص جديد.

بالفحص طريقي حمض، فلو فحص ت عن ه أرب ع س نني  الظاهر أن أمر اجملتهد (:6)مسألة
أمره   ا إلي   ه، كف   ى يف وج   وب الفح   ص. نع   م األح   وط أن يأمره   ا ب   ال أم   ر اجملته   د مث رفع   ت 
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اجملته  د حينئ  ذ ب  الفحص عن  ه م  دة مث ي  أمر ب  الطالق، واألح  وط من  ه أن يك  ون الفح  ص أرب  ع 
 سنني بأمره.
إذا تعذ ر رفع األمر إىل اجملتهد اجلامع للشرائط قام مقامه يف ذلك وكالؤه  (:7)مسألة

 املأذونون يف التصد ي لألُمور احلسبية، ومع عدمهم فالظاهر قيام عدول املؤمنني مقامه.
ال فرق يف املفقود بني املسافر، وَمن كان يف معركة قتال، وَمن انكسرت  (:8)مسألة
 سفينته.

املفقود َمن يؤخذ إىل السجن أو أي مكان معني وال يعلم بعد ليو من  (:9)مسألة
 ذلك أنه على قيد احلياة أم ال.

ل  و تض  ررت الزوج  ة م  ن الص  رب عل  ى فق  دان زوجه  ا أو تق  ع يف ح  راٍم، فه  ل  (:10)مسثثألة
؟ وجه    ان، أقوامه    ا األول ال س    ي ما يف م    وارد تق    دمي جته    د الع    ادل الط    الق حينئ    ٍذ أو الللم

، وحنن نستشكل بروايات التحدي د ب األربع س نني باعتب ار بنظر الشرع املبني األهم على املهم
أن  أول م   ن ض    رب مهل   ة األرب    ع س   نني ه    و عم   ر ب    ن اخلط   اب، ل    ذا حتم   ل رواي    ات األرب    ع 

 املوجودة يف مصادرنا على التقية، واهلل حسبنا ونعم الوكيل.
د به، واالحوط يسقط وجوب الفحص لو تيقن بعدم العثور على املفقو  (:11)مسألة

 للزوجة أن تنتظر مضي املد ة املذكورة يف جواز طالقها وزواجها .
إذا حتقق الفحص التام عن املفقود يف أقل من أربع سنني، فإن احتمل  (:12)مسألة

العثور عليه بالفحص يف املقدار الباقي وجب، وإن تيقن عدم العثور سقط وجوب 
 الفحص، واألحوط انتظار متام املدة.
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إذا فحص عن املفقود أربع سنني واحتمل العثور عليه بالفحص بعدها مل  (:13سألة)م
 جيب الفحص الزائد، بل يكتفي بالفحص أربع سنني.

جيب الفحص عن املفقود يف األمكنة اليت يتعارف تواجد أمثاله فيها  (:14)مسألة
 عادة، وال يلزم استقصاء البالد وال يعت  باالحتماالت البعيدة.

إذا فُقد الزوج يف بلد خاص أو جهة خمصوصة، وقامت القرائن على عدم  (:15لة)مسأ
 انتقاله منها، وجب الفحص عنه يف ذلك البلد أو تلك اجلهة، ال غريمها من األمكنة.

جيوز استنابة الزوجة من قبل اجملتهد العادل للفحص عن زوجها، كما  (:16)مسألة
 جيوز استنابة الغري يف ذلك.

الظاهر أن احلكم بالفحص والطالق خمتص بالزواج الدائم وال جيري يف  :(17)مسألة
املنقطع، كما أن الظاهر عدم الفرق يف ذلك بني احلر والعبد، وكذا ال فرق يف الزوجة بني 

 احلرة واألمة.
إذا علمت زوجة الغائب مبوته بالقرائن وتراكم األمارات، جاز هلا أن  (:18)مسألة

 دون حاجة إىل مراجعة اجملتهد العادل .تتزوج بعد العدة من 
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 الفصل الخامس
 الخلع والمباراة

 ينقسم الطالق إىل ثالثة أقسام:
 اخللع، وذلك إذا كانت الزوجة كارهة زوجها، وبذلت له فدية لطالقها. األول:
 املباراة، وذلك إذا كانت الكراهية من الطرفني، وبذلت له فدية. الثاني:
إذا كان الزوج كارهاً، كما هو الطالق املتعارف املعهود الذي مرت أحكامه  الثال :
 وشرائطه. 
  :الخلع

 ويعت   رب في   ه مجي   ع م   ا ق   دمناه م   ن ش   روط ص   حة الط   الق، ف   إذا انض   مت إلي   ه تطليقت   ان،
 حرمت الزوجة على زوجها حىت تنكح زوجاً غريه.

كذا، أو فالنة طالٌق على  صيغة اخللع أن يقول الزوج: )أَنِت طالٌق على   (:1)مسألة
 َكذا، أو َخَلْعُتِك َعلى َكذا، أو أَْنِت خُمْتَ َلَعٌة على كذا، أو ُفالنَة خمتَ َلَعة على كذا(.

الظاهر كفاية كل واحدة من الصيك اليت قد مناها يف الفرع املتقد م يف حتقق (: 2)مسألة
تَ َلَعٌة على كذا(، كفى ومل حيتج إىل اخللع،فلو قال: )ُفالنة خمتَ َلعٌة على َكذا، أو أَْنِت خمُْ 

 إحلاق قوله: )أَْنِت طاِلٌق، أو هَي طاِلٌق(، وإن كان اإلحلاق أحوط.
)فاسْخُتِك أَْو فاَرقْ ُتِك(، كما ال يقع بالتقايل   ال يقع اخللع بالكنايات ك(: 3)مسألة
 بينهما.
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قاصداً. وكذا تشرتط يشرتط يف اخللع أن يكون الزوج بالغًا عاقاًل خمتارًا (: 4)مسألة
الشروط العامة يف الزوجة، بل ويعترب فيها عدم احلجر عليها أيضًا إذا كانت هي املباشرة 

 للخلع، وأما إذا كان املباشر وليها فال يعترب فيها ذلك.
إذا كانت الزوجة مدخواًل هبا وبالغة غري يائسة وال حاماًل والزوج حاضر،  (:5)مسألة

لزوجة من احليض والنفاس حال اخللع، كما يعترب فيه أن يكون يف يعترب يف خلعه طهارة ا
طهر مل يواقعها فيه، وأما إذا كانت الزوجة غري مدخول هبا أو كانت صغرية أو يائسة أو 
حاماًل أو كان الزوج غري حاضر، مل يعترب يف خلعها شيء من األُمور املتقدمة، فيصح 

عة، والزوج احلاضر الذي ال يقدر على معرفة خلعها حائضًا أن نفساء أو يف طهر املواق
 حال زوجته دكم الغائب، والغائب الذي يقدر على معرفة حاهلا دكم احلاضر.

يعترب يف اخللع الفدية، ويشرتط أن تكون مما يصح متليكه، وأن تكون (: 6)مسألة
وية له، معلومة القدر والوصف ولو يف اجلملة، سواء كانت أكثر من املهر أو أقل أو مسا

وأن يكون بذل الزوجة هلا عن اختيار، وال يقع اخللع مع اإلكراه عليه من الزوج أو من 
 غريه.

يشرتط يف اخللع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها كراهة شديدة، ديث (: 7)مسألة
خياف منها الوقوع يف احلرام على األحوط، فلو انتفت الكراهة وقع اخللع باطاًل ومل ميلك 

فدية، كما يشرتط عدم كراهة الزوج هلا، وأن يكون دضور شاهدين عدلني حال الزوج ال
إيقاع اخللع، ويعترب أن يكون منج زاً، فال يكفي التعليق على شرط مشكوك التحقق، أو 
معلوم التحقق يف املستقبل ال بالفعل، إال  أن يعل ق على شرط يقتضيه نفو العقد كالتعليق  

 ه وحنومها.كوهنا زوجة له أو كارهة ل
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قد تكون الكراهة املعتربة يف اخللع ناشئة عن أمر تكويين كقبح املنظر  (:8)مسألة
وحنومها، أو عن األعمال الصادرة من الزوج على خالف رغبة زوجته، كاختيار ضرة عليها، 
أو عدم وفائه ببعض ما عليه من دون أن يكون ظلمًا عليها. وأما إذا نشأت عن ظلم 

شتمها وإيذائها، أو عدم وفائه دقوقها الواجبة عليه، فأرادت الزوجة زوجها كضرهبا و 
ختليص نفسها منه، فبذلت ليطل قها، فالظاهر عدم حتقق اخللع بذلك، وحيرم عليه ما أخذه 

 منها وال يقع الطالق خلعياً .
جيوز للزوجة املختلعة أن ترجع بالفدية كل ها أو بعضها مادامت يف العدة،  (:9)مسألة

ذلك جيوز للزوج أن يرجع هبا، فلو رجعت فيما بذلت ومل يعلم الزوج برجوعها حىت وب
خرجت العد ة، فاملشهور أن ه ال أثر لرجوعها وكذا لو مل ميكن للزوج الرجوع هبا، كما إذا 
تزو ج بُأختها أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذِل، أو كان اخللع طالقًا ثالثاً، وهذا أحوط، بل 

 .هو األقوى
ال توارث بني املختلعة وزوجها، ويتوارثان إذا رجعت بالفدية مث مات  (:10)مسألة

 أحدمها يف العدة. 
مر  أن  الفدية يعترب أن تكون مم ا يصح متليكه، فلو ظهرت الفدية غري  (:11)مسألة

قابلة للتمليك، كما لو ظهرت مخرًا أو خنزيراً، بطل البذل بل اخللع. وكذا لو ظهرت 
ة إذا كان عاملًا بذلك، وأم ا مع اجلهل فلصحة اخللع واالنتقال إىل املثل أو القيمة مغصوب

 وجه، وهو ما ذهب إليه املشهور. 
مر  أن اخللع ال يتوقف إال  عل ى الكراه ة م ن قب ل الزوج ة وب ذهلا، ف إذا ق ال  (:12)مسألة

أم   ا م   ن دون  هل   ا: )أن   ِت ط   الق عل   ى ك   ذا( ص   ح خلعه   ا وإن مل يش   تمل عل   ى لف   ظ اخلل   ع. و 
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كراهته  ا ف  ال يق  ع خلع  اً، ب  ل يق  ع ط  الق رجع  ي م  ع حتق  ق الش  روط. وحينئ  ذ يق  ع الب  ذل م  ن 
فظه ر أهن ا غ ري كردي ة،  -م ثالً  -الزوجة بال مقابل، ونظريه ما لو خالعه ا عل ى حنط ة كردي ة 

الزوج إذا مل يرَض ب املوجود بط ل خلعه ا،  أو خالعها على عني صحيحة فظهرت معيبة، ألن
 نه طالق صحيح من دون معاوضة.إال  أ

يصح اخللع والبذل مباشرة من الزوجني، كما يصح من وكيليهما أو من  (:13)مسألة
وكيل أحدمها مع نفو اآلخر، واألحوط أن يتأخر طالق الزوج عن مطالبة الزوجة باخللع، 
 فتقول الزوجة يف فرض املباشرة: )بذلت لك كذا على أن تطلقين(، ويقول الزوج بعده:
)أنِت خمتَلعٌة على كذا فَأنِت طالق(، وعند التوكيل، يتقدم وكيل الزوجة مبطالبة اخللع أو اًل 
َلُتَك ُفالنة  بقوله: )بََذلُت َلَك كذا َعلى أن ُتطَل َق ُموَكدَليت ُفالنة(، فيقول وكيل الزوج: )ُموَكد

اه لو وقع من وكيل أحدمها مع َزوجُة ُموَكدلي خُمتَلعة َعلى كذا فهي طالق(، واألمر كما ذكرن
نفو اآلخر. ولو انعكو األمر وتقدم طالق الزوج أو وكيله، وتأخر قبول الزوجة أو 

 وكيلها، مل خيل عن اإلشكال.
األحوط أن يكون البذل من أموال نفو الزوجة ال من مترب ع، إال  أن  (:14)مسألة

ال غريها بإذنه صح البذل، ولو مل يقع ميل كها املتربع، فلو ترب ع به باذل، أو بذلت الزوجة م
 خلعاً بل طالق رجعي أو بائن حسب اختالف املقامات.

األحوط الفورية يف إيقاع اخللع من الزوج بعد صدور البذل من الزوجة،  (:15)مسألة
فإذا قالت له: )طلقين على ألف درهم(، لزمت املبادرة من الزوج بقوله: )أنِت طالق على 

 .ألف درهم( مثالً 
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 :المباراة
ويعترب فيها ما يعترب يف اخللع من الفدية والكراهة وبقية شروط الطالق، إال  أن الكراهة 

 هنا من الطرفني كما مر. 
يعترب يف املباراة اإلتيان بصيغة الطالق، فال جيتزأ بصيغة )بارأُتِك أو  (:16)مسألة

 بارأُت َزوجيت على كذا(، بل البد من اتباعه بقوله: )فأنِت طالق( أو )هي طالق(. 
 يكفي يف املباراة االقتصار على صيغة الطالق فقط.  (:17)مسألة
أن ال تكون    عتبار كراهة الطرفني زائدًا على ا   متتاز املباراة عن اخللع (: 18)مسألة

 الفدية فيها أكثر من املهر.
املباراة طالق بائن ال جيوز فيها الرجوع ما دامت الزوجة مل ترجع يف بذهلا (: 19)مسألة

 قبل خروج عدهتا. نعم إذا رجعت فيه وهي يف عدهتا جاز للزوج أن يرجع هبا.
ن فللمطل قة أن تعتد يف أي مكان قد مر أن املباراة واخللع طالق بائ(: 20)مسألة

شاءت، وال يشرتط أن يكون ذلك يف بيت زوجها كما يف املطلقة الرجعية. كما ال نفقة هلا 
 على الزوج يف عدهتا، وجيوز له أن يتزوج ُأخت املبارأة واملختلعة أو يتزوج باخلامسة.

 
والحمد هلل رّب العالمين
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لزوجته: )أنِت َعلي  كظهِر أُم ي( وهي صيغة طالق كانت متعارفة  الظهار أن يقول الزوج

يف اجلاهلية وسببًا للحرمة الدائمية عندهم، وأما يف اإلسالم فتوجب حرمة وطء الزوجة، 
 ولزوم الكفارة بالعود، أي ال حيل له حىت يكف ر.

كظهِر أُم ي(، )أنِت َعلي    يتحقق الظهار بقول الزوج لزوجته أو أمته:(: 21)مسألة
وجيوز أن يصرح باسم الزوجة بأن يقول: )سعيدة علي  كظهر أم ي( أو يذكر صفة من 

 صفاهتا املميزة هلا عن غريها.
تعم احلرمة التشبيه جبميع احملارم النسبية، كاأُلخت والعمة واخلالة وحنوها، (: 22)مسألة

 .على األقوى وال ختتص بالتشبيه باألُم
حلرمة بالتشبيه يف احملارم النسبية وال تعم الرضاعيات منهن، وال ختتص ا(: 23)مسألة

 احملارم باملصاهرة، كما ال تعم التشبيه بالرجال.
ختتص احلرمة بالتشبيه من قبل الزوج، بأن يقول لزوجته: )َظْهُرِك َعلي   (: 24)مسألة

َك َعلي  كظهِر أُم ي(، كظهِر أُم ي(، وأما التشبيه من قبل الزوجة كما إذا قالت لزوجها )َظْهرُ 
 فال يوجب احلرمة وال يتحقق الظهار.

يعترب يف الظهار حضور شاهدين عادلني يسمعان قول املظاهر، فال (: 25)مسألة
 يتحقق الظهار من دون ذلك.
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يعترب يف املظاهر البلوغ والعقل والقصد واإلختيار، فال يقع من الصيب وال (: 26)مسألة
 الساهي، بل يعترب فيه عدم الغضب املوجب للخروج من احلالة اجملنون وال املكره وال
 الطبيعية واإلختيار. 

يعترب يف الظهار أن يكون واقعًا يف طهر مل جيامع زوجته فيه، إذا كانت (: 27)مسألة
الزوجة مَمن حتيض أمثاهلا وهو حاضر، فال يقع يف احليض والنفاس أو يف طهر واقع فيه 

 زوجته.
خيتص الظهار بالزواج الدائم، بل يعم الزواج املنقطع أيضاً، وكذا ال ال (: 28)مسألة

 اختصاص له باحلرائر بل جيري يف اإلماء أيضاً.
 يشرتط يف حتقق الظهار أن تكون املرأة مدخوالً هبا.(: 29)مسألة
ال يقع الظهار يف ميني، واملراد باليمني أن جيعل جزاًء على فعل أو ترك، (: 30)مسألة
ن غرضه الزجر عن عمل، كما لو قال: )إن كلمتك فأنِت َعلي  كظهِر أُم ي(، أو بأن يكو 

 البعث حنو عمل، كما لو قال: )إن تركت الصالة فأنِت َعلي  كظهِر أُم ي(.
 ال يقع الظهار يف إضرار على األقوى.(: 31)مسألة
نعم يف صحة تقييد الظهار مبدة   ،يصح التعليق على الشرط يف الظهار(: 32)مسألة

كشهر أو سنة وحنومها إشكال وخالف، بل قالوا ببطالن الظهار إذا كانت املدة أقل من 
 زمان الرتبص عن ثالثة أشهر من حني الرتافع على تقدير املرافعة، وال خيلو عن تأمل.

الكفارة حيرم على املظاهر وطء املظاهرة إىل أن يكف ر، ولو وطأها قبل (: 33)مسألة
 وجبت عليه كفارتان: أحدمها إلرادة العودة، وثانيتهما لوطئها قبل التكفري.
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لو طل ق املظاهرة رجعيًا وراجعها يف عدهتا، مل حيل وطؤها حىت يكف ر. (: 34)مسألة
نعم لو تزوجها بعقد جديد بعد انقضاء عدهتا، أو يف أثناء العدة إذا كان الطالق بائناً، 

 جاز له وطؤها من دون تكفري.سقط حكم الظهار، و 
لو مات أحدمها أو ارتد ديث مل ميكن الرجوع إىل الزوجة، كما لو كان (: 35)مسألة

 اإلرتداد عن فطرة أو كان اإلرتداد قبل الدخول، سقطت الكفارة.
حلية غري الوطء من اإلستمتاعات باملظاهرة كاملالمسة والتقبيل والتفخيذ (: 36)مسألة

ر احلرمة ألن املراد باملو يف اآلية الثالثة من سورة اجملادلة مطلق املو، حمل خالف، الظاه
فيحرم مطلقاً كاملطل قة ويعضده ما ورد يف املرسل عن موالنا اإلمام الصادق عليه السالم من 

 أن أنه: ) ال يكون الظهار إال  على مثل الطالق(.
وقد  ،املباركة زور، كما يف اآليةالظهار حمرم شرعاً، ألن ه منكر من القول و (: 37)مسألة

 يقال بالعفو عنه، وال يساعد عليه الدليل.
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما تتكرر بتكرر الظهار عند تعدد اجمللو، (: 38)مسألة

 بل عند احتاده أيضاً على األحوط.
بيل لو عجز عن الكفارة فليستغفر اهلل ولينِو أن ال يعود، وإذا وجد الس(: 39)مسألة

 إىل ما يكف ر به يوماً فليكف ر.
كفارة الظهار أحد أُمور ثالثة مرتبة، عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام (: 40)مسألة

 شهرين متتابعني، وإذا عجز عنه فإطعام ستني مسكيناً.
جي   وز للمظ   اهرة الص   رب عل   ى ت   رك وطئه   ا، وهل   ا أن ترف   ع أمره   ا إىل احل   اكم (: 41)مسثثثألة

أمره بأح  د األم  رين ختي  رياً، ومه  ا: الرجع  ة والتكف  ري أو الط  الق، فل  و مل الش  رعي وه  و حيض  ره وي  
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خي  رت أح  د األم  رين وانقض  ت ثالث  ة أش  هر س  جنه وض  ي ق علي  ه يف املطع  م واملش  رب ب  أن مينع  ه 
عم  ا زاد عل  ى س  د الرم  ق، ك  ي خيت  ار أح  دمها، ول  يو ل  ه أن يطل قه  ا عن  ه، وال أن جي  ربه عل  ى 

خصوص أحد األمرين.
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وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة املدخول هبا أبداً أو مدة تزيد على أربعة 

 أشهر، ألجل اإلضرار هبا، وقد كان طالقاً يف اجلاهلية كالظهار.
ال يتحقق اإليالء باحللف على ترك وطء اململوكة، وال متمتع هبا، وال  (:42)مسألة

غري مدخول هبا، وال باحللف على ترك وطئها مدة ال تزيد عن أربعة أشهر، وال إذا كان 
 ملصلحة ككوهنا مريضة أو إصالح لبنها وحنومها، ويرتتب عليه آثاره إذا اجتمعت شروطه.

اإليالء مع اجتماع شروط اليمني، كان مييناً وجرت يف كل مورد مل ينعقد  (:43)مسألة
 عليه أحكام اليمني.

 يعترب يف اإليالء أن يصدر من عاقل بالك خمتار قاصد. (:44)مسألة
، ميصح اإليالء من امل (:45)مسألة لوك، سواء كانت زوجته حرة أم أمة، ومن اخلصي 

حلشفة يوجله يف زوجته وينزل بل اجملبوب إذا متكن من اإليالج، بأن يبقى من آلته دون ا
 منه.

إذا كان اإليالء إىل مدة معي نة، وترك الوطء يف تلك املدة حىت خرجت،  (:46)مسألة
 مل جتب عليه كفارة. نعم لو وطئها قبل خروج املدة وجبت عليه الكفارة.

يزول حكم اإليالء بالطالق البائن، فلو عقد عليها جديدًا يف العدة أو  (:47)مسألة
بعدها، كانت كأن مل يؤل عليها خبالف ما إذا طلقها رجعيًا فإنه وإن خرج بذلك من 
حقها فليست هلا املطالبة والرتافع إىل اجملتهد العادل لكن ال يزول حكم اإليالء إال بإنقضاء 

 ة عاد إىل احلكم األول فلها املطالبة دقها واملرافعة.العدة، فلو راجعها يف العد
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إذا وطئها زوجها بعد اإليالء وجبت عليه الكفارة، سواء كان يف مدة  (:48)مسألة
 الرتبص أم بعدها أم قبلها.

ميتاز ميني اإليالء عن غريه، بأنه ال يعترب فيه ما اعتربوه يف غريه من (: 49)مسألة
 اً.احاً أو راجحاً ديني اً أو دنيويقه مباألميان: من أن يكون متعل  

إذا كان احللف على ترك الوطء يف زمان واحد، مل تتكرر الكفارة بتكرر  (:50)مسألة
اليمني، كما إذا قال: )واهلِل ال وطئتِك مخسة أشهر( مث قال: )واهلل ال وطئتِك مخسة 

إذا قال: )واهلِل ال وطئتِك  أشهر(. نعم إذا تعدد الزمان تكررت الكفارة بتكرار اليمني، كما
 مخسة أشهر( وبعد االنقضاء قال: )واهلل ال وطئتِك مخسة أشهر( وهكذا.

 إذا اختلفا يف الوطء وعدمه وادعاه الزوج، فالقول قوله بيمينه.(: 51)مسألة
كفارة اإليالء اجتمع فيها التخيري والرتتيب، وهي عتق رقبة أو طعام (: 52)مسألة

 وهتم، فإن عجز، صام ثالثة أيام متواليات.عشرة مساكني أو كس
ال ينعقد اإليالء وال اليمني إال باسم اهلل املختص به أو الغالب إطالقه (: 53)مسألة

 عليه.
ال تعترب العربية يف اإليالء وال اللفظ الصريح يف كون احللف على ترك (: 54)مسألة

بألفاظ ظاهرة فيه كقوله: )ال اجلماع يف القبل، بل الالزم أن يكون احللف على ذلك 
أََطؤِك( )ال أجامعك( أو قوله: )ال مجعت رأسي ورأَسك وسادٌة أو خمد ة( قاصدًا به 

 اجلماع، وال يلزم التصريح.
للزوج  ة أن تص  رب عل  ى امتن  اع ال  زوج ع  ن مواقعته  ا وهل  ا أن ترف  ع أمره  ا إىل (: 55)مسثثألة

ن رج  ع وواقعه  ا يف تل  ك امل  دة ف  ال ش  يء اجملته  د الع  ادل وه  و حيض  ره وميهل  ه أربع  ة أش  هر، ف  إ
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علي     ه إال الكف     ارة، وإال فاملش     هور أن  احل     اكم جي     ربه عل     ى أح     د أم     رين: الط     الق أو الفئ     ة 
وفئ  ة الع  اجز  ،والتكف ري. ومع    الفئ  ة هن  ا ه  ي الرج  وع م  ن اإلف  اءة، والفئ  ة للق  ادر ال  وطء ق  بالً 

حبس  ه وض  ي ق علي  ه يف  وإال   درة، ف  إن اخت  ار أح  دمها فه  و،إظه  ار الع  زم عل  ى ال  وطء م  ع الق  
وه   و ط   الق  ،املأك   ل واملش   رب ح   ىت خيت   ار أح   دمها، ف   إن امتن   ع ع   ن كليهم   ا طل قه   ا احل   اكم

 رجعي أو بائن حسب اختالف موارده.
الظاهر كما هو املشهور أن أربعة أشهر اإلمهال مبدؤها حني الرتافع، ال (: 57)مسألة

 حني اإليالء.
 

والحمد هلل رّب العالمين
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وهو مباهلة أو قذف وتالعن خاص بني الزوجني بكلمات خمصوصة لينفصل كل منهما 

 عن اآلخر من دون إجراء احلد الشرعي على الزوجة وال على الزوج.
 املعروف أن سبب اللعان أمران: (:58)مسألة

 قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء املشاهدة وعدم البينة عليه. -1
 من ُوِلد على فراشه، مع إمكان حلوقه به.نفي ولدي ة  -2

يش   رتط يف اللع   ان بالق   ذف ادع   اء املش   اهدة م   ع إمكاهن   ا، وأم   ا م   ع ع   دم  (:59)مسثثثألة
ادعائه  ا، أو ع  دم ال  تمكن منه   ا ك  األعمى ف  ال لع   ان، ب  ل حي  دُّ بالق   ذف إذا مل تك  ن ل  ه بين   ة 

 لنفي احلد عن نفسه.على الزنا، كما يشرتط فيه أن ال تكون له بينة تثبته وإال  أقامها 
يشرتط يف املتالعنني التكليف وسالمة املرأة من الصمم واخلرس ودوام  (:60)مسألة

النكاح، وتعيني املرأة، وأن تكون مدخواًل هبا وأن يكون اللعان واقعًا عند اجملتهد العادل أو 
 من يعينه لذلك.
 أين َلِمن الصادقني )أشهد باهلل :صيغة اللعان أن يقول الرجل أربع مرات (:61)مسألة

فيما قلته عن هذه املرأة من قذفها أو نفي ولدها(، مث يقول مرة واحدة: )إن لعنَة اهلل علي  
 إن كنت من الكاذبني (.

مث  تقول املرأة أربع مرات أيضاً: )أشهُد باهلل أن ه َلِمن الكاذبني فيما يقوله من الرمي بالزنا 
 ة: )إن  غضب اهلل علي  إن كان من الصادقني(.أو نفي الولد(، مث تقول مرة واحد
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يشرتط يف صيغة الل عان التلفظ بالشهادة، وأن يقوما عند التلفظ هبا، وأن  (:62)مسألة
يكون البادئ بالقراءة هو الرجل، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، وأن يكون التلفظ 

وإذا   ،ل أن يأمر احلاكم به مل يقع لعاناً بالصيغة بعد إلقاء احلاكم إياه عليه، فلو استبقه قب
كانت عنده زوجات متعددة وجب أن يعني املرأة مبا يرفع االشتباه، وال جيب على املرأة 

 تعيني الرجل.
فلو بد ل  ،جيب أن تكون الشهادة واللعن على الكيفية اليت قدمنا ذكرها (:63)مسألة

)أنا شاهد( أو بد ال لفظ اجلاللة  )أحلف( أو)أقسم( أو )شهدت( أو  أو بدلت )أشهد( ب
بالرمحن أو باخلالق أو بصانع املوجودات، أو قال الرجل: )إين صادق( أو )لصادق( أو 
قالت املرأة: )الكاذب( أو )كاذب( أو )من الكاذبني(، أو بد ل الرجل اللعنة بالغضب، 

 وبد لت املرأة الغضب باللعنة مل يقع لعاناً.
حلاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن ميينه، واملرأة يستحب جلوس ا (:64)مسألة

والولد عن يساره، وحضور املستمعني لل عان يف اجمللو، وأن يعظهما احلاكم قبل ذكر اللعن 
 يف الرجل، وقبل ذكر الغضب يف املرأة.

إذا مت اللعان انفسخ نكاحهما، وحرمة الزوجة على زوجها حرمة أبدية.  (:65)مسألة
وال حتل له حىت بعقد جديد، كما يسقط حد القذف عن الزوج بلعانه، ويسقط حد الزنا 

 وينتفي الولد عن الرجل دون املرأة. ،عن الزوجة بلعاهنا
القذف عند  إذا قذف زوجته مث العن ونكلت املرأة عن اللعان سقط حد (:66)مسألة

الرجل، وُحد ت املرأة حد الزنا، كما أن الرجل إذا نكل عن اللعان حد  حد القذف، ومل حتد 
 واملراد من النكول هنا هو امتناع اخلصم عن اليمني اثناء املالعنة. ،املرأة
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إذا اعرتف بعد اللعان بالولد مل يرث الولَد، كما ال يرثه كل َمن انتسب  (:67)مسألة
 طته، ولكن يرث الولد أباه.إليه بواس
إذا طل ق زوجته وادعت احلمل منه، وأنكر الزوج الدخول وأقامت بي نة (: 68)مسألة

 بإرخاء الستار، فالظاهر عدم ثبوت اللعان.
ال جيوز رمي الولد بالزنا بعد املالعنة، بل يثبت احلد على قاذف اللقيط  (:69)مسألة

 وابن املالعنة.
 
 

المينوالحمد هلل رّب الع
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لقد جرت سرية أصحابنا املتقدمني )قدس اهلل أسرارهم( إىل هذا العصر على ذكر كتاب 
العتق يف هذا املوضع من رسائلهم العملية، واتباعه بكتايب التدبري والكتابة لكننا طلباً 

 األيام فنقول:لإلختصار سنقتصر على تعاريفها لقلة االبتالء هبا، أو انعدامه هذه 
 العتق: حترير إنسان من ملكيته.

 التدبري: أن يقول املالك لعبده: )أنت حر دبر وفايت(.
الكتابة: أن يقول املوىل لعبده: )كاتبتك على كذا من املال تؤديه يف جنم كذا أو يف 
أن جنوم متعددة(، وهذه كتابة مطلقة يتحرر من العبد مبقدار ما أد اه، وأما املشروطة فهي 

يقول له ما قاله سابقًا ويردفه بقوله: )فإن عجزت فأنت رق مردود(، ويف هذه ال يتحرر 
 منه شيء إال بعد أداء مجيع مال الكتابة.

 
والحمد هلل رّب العالمين
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لقد جرت سرية أصحابنا املتقدمني )قدس اهلل أسرارهم( إىل هذا العصر على ذكر كتاب 

ملوضع من رسائلهم العملية، واتباعه بكتايب التدبري والكتابة لكننا طلباً العتق يف هذا ا
 لإلختصار سنقتصر على تعاريفها لقلة االبتالء هبا، أو انعدامه هذه األيام فنقول:

 العتق: حترير إنسان من ملكيته.
 التدبري: أن يقول املالك لعبده: )أنت حر دبر وفايت(.

ه: )كاتبتك على كذا من املال تؤديه يف جنم كذا أو يف الكتابة: أن يقول املوىل لعبد
جنوم متعددة(، وهذه كتابة مطلقة يتحرر من العبد مبقدار ما أد اه، وأما املشروطة فهي أن 
يقول له ما قاله سابقًا ويردفه بقوله: )فإن عجزت فأنت رق مردود(، ويف هذه ال يتحرر 

 منه شيء إال بعد أداء مجيع مال الكتابة.
 

الحمد هلل رّب العالمينو 
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 الفصل األول
 اليمين
 

ويسم ى القسم أيضًا وهو احللف باهلل عز  وجل، أو بأمسائه اخلاصة، كما يأيت بيانه إن 
 شاء اهلل تعاىل.
 :أقسام اليمين
ما يؤتى به تأكيدًا لإلخبار عما وقع يف املاضي، أو سيقع يف املستقبل، أو هو  األول:

واقع يف احلال كأن يقال: )واهلل سافر فالن أو سيسافر(، أو )واهلل هذا ما (، وهذا القسم 
ال يرتتب عليه شيء سوى أنه إذا كان كاذباً متعمداً أمث، ويسم ى باليمني الغموس، وقد عد  

لكبرية يف بعض األخبار، ويف بعضها أهنا تدع الديار بالقع أي قفراء، وتغري من املعاصي ا
 األحوال وتبيد األهل وتغري النعم وحتل النقم.

ميني املناشدة، ويؤتى به للحث على االستجابة، كأن يقال: )أسألك باهلل أن  الثاني:
ه شيء، ال اإلمث على تعطيين كذا أو تعمل كذا(، وهذا قسم ال ينعقد أيضاً، وال يرتتب علي

 احلالف وال على املخاطب لو مل يستجب لطلبه.
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ميني العقد، ويؤتى به تأكيداً ملا التزم به على نفسه من إيقاع أمر أو تركه، كأن  الثال :
يقال )واهلل ألذهنب غداً(، أو )واهلل ألتركن التدخني(، وهذا القسم هو املهم يف املقام 

 ب الكفارة باحلنث فيه.وجت ،وينعقد فيجب الوفاء به
 :شرائط اليمين
ال ينعقد اليمني إال أن يكون املقسم به هو الذات اإلهلية املقد سة إما بذكر  األول:

)الرمحن(، أو أوصافه وأفعاله    َعَلِمه )اهلل( جل ت عظمته، أو غريه مم ا ال يطلق إال عليه ك
)مقلب القلوب( أو )الذي فلق احلبة( أو )الذي نفسي بيده( أو األوصاف    املختصة به ك

وأما ما مل  ،)البارئ( و)الرحيم( و)الرازق(   واألفعال املشرتكة مم ا ينصرف إطالقها إليه ك
ينصرف إليه كاملوجود والعامل وحنومها، ففي انعقاد اليمني به إشكال إذا مل ينو هبا احللف 

 إلحتياط يف حمله.بالذات املقد سة وا
ال ينعقد اليمني بقوله: )وحق اهلل( أو )وكربياء اهلل( أو )وقدرة اهلل( أو (: 1)مسالة

)لعمر اهلل( إذا قصد هبا معانيها املضافة إىل اهلل تعاىل. نعم لو قصد هبا احللف باهلل عز  
 وجل  انعقد صحيحاً.

املطه     رين ص    لوات اهلل وأه    ل بيت    ه  ال ينعق    د اليم    ني ب    احللف ب    النيب (: 2)مسثثثثألة
واألنبياء عليهم السالم أو املالئكة املكرمني أو القرآن اجمليد أو الكعب ة املش رفة  عليهم أمجعني

 وغريها من املقدسات.
ال ينعقد اليمني بالطالق والعتاق بأن يقال: )زوجيت طالق أو عبدي حمرر  (:3)مسألة

 إن فعلت كذا أو إن مل أفعل(.
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يمني بالرباءة من اهلل تعاىل أو من النيب صلى اهلل عليه وآله أو األئمة حيرم ال(: 4)مسألة
عليهم السالم أو من دينه على األقوى واألشهر، وال ينعقد هبا اليمني، نظري أن يقول 
والعياذ باهلل تعاىل: " برئت من اهلل أو من رسوله أو من أئمة اهلدى إن فعلُت كذا أو إن مل 

ترتب اإلمث أو الكفارة على حنثه، ولكن هذا اليمني بنفسه حرام  أفعل كذا" فال يؤثر يف
ومأثوم فاعله من غري فرق بني الصدق والكذب واحلنث وعدمه، ففي خرب يونو بن ظبيان 
عن موالنا اإلمام الصادق عليه السالم قال: " يا يونو ال حتلف بالرباءة من ا، فإن من 

أنه مسع  منا " ويف خرب آخر عن رسول اهلل  حلف بالربائة منا صادقًا أو كاذبًا برء
ويلك إذا برئت من دين  :رجاًل يقول أنا بريء من دين حمم د، فقال رسول اهلل 
 حىت مات ". حمم د، فعلى دين َمن تكون ؟ قال: فما كل مه رسول اهلل 

الكتاب ة ينعقد اليمني باللفظ الع ريب وبغ ريه، وباإلش ارة املفهم ة م ن األخ رس و (: 5)مسألة
 مع العجز عن اللفظ.

ال يشرتط يف اليمني أن يكون إنشاؤه دروف القسم، فينعقد بقوله: (: 6)مسألة
)أقسمت باهلل( أو )حلفت باهلل(. نعم يف كفايته مبجرد قوله )أقسمت أو حلفت( بال لفظ 

 املقسم به إشكال.
ني للصغري واجملنون واملكره أن يكون احلالف بالغاً، عاقاًل، خمتاراً، قاصداً، فال مي الثاني:

 والسكران، واحملجور فيما حجر عليه.
ينعق د مي ني الول د والزوج ة واململ وك عل ى فع ل واج ب أو ت رك حم رم، ول و من ع  (:7)مسألة

 الوالد أو الزوج أو املالك من ذلك، وأما على غري ذلك فللوالد
 والزوج واملالك حل  اليمني.
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 ال يشرتط يف احلالف اإلسالم، وال قصد القربة. (:8)مسألة
أن ال يكون اليمني على ترك واجب أو مستحب أو فعل حمرم أو مكروه،  الثال :

فينعقد على فعل الواجب واملستحب وترك احملر م واملكروه، وكذا ينعقد اليمني إذا تعل ق مبباح 
اوي من مجيع اجلهات؟ فيه قوالن، راجح دنيوياً أو ترك مرجوح دنيوياً وهل ينعقد على املتس

 أحوطهما اإلنعقاد وأقوامها عدمه للنص.
القدرة على متعل ق اليمني، ولو حلف على مقدور مث عجز عنه واستمر عجزه  الرابع:

 إىل انقضاء مدة احمللوف عليه أو متام عمره إن مل يكن له وقت احنلت اليمني وجاز حنثها.
جيوز احللف على خالف الواقع ملصلحة، كدفع ظامل عن نفسه أو ماله أو  (:9)مسألة

سواء متكن من التورية أو ال، بل قدجيب إذا احنصر بذلك التخلص ، عرضه أو عن مؤمن
 عن احلرام أو اهلالك أو العسر واحلرج.

كفارة حنث اليمني عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم، فإن   (:10)مسألة
 قدر فصيام ثالثة أيام.مل ي
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 الفصل الثاني
 النذر

 وهو التزام بفعل أو ترك على وجه خمصوص كما يأيت بيانه.
 :أقسام النذر

 النذر شكراً لنعمة، كما إذا قال: )هلل علي  كذا إن رزقت ولداً(. -1
 النذر دفعاً لبلية، كما إذا قال: )إن شفيت فلل ه علي  كذا(. -2
 كما إذا قال: )إن شربت الدخان فلل ه علي  كذا(.النذر زجراً عن فعل،   -3
النذر تربعاً، كما إذا قال: )هلل علي  أن أصلي صالة الليل(، ومجيع هذه األقسام  -4

 صحيحة.
 :شرائط النذر
الصيغة، فال يتحقق مبجرد النية، وصيغته إنشاء االلتزام بفعل شيء أو تركه هلل  األول:

سبحانه، كأن يقال: )هلل علي  أن أصلي صالة الليل(، أو )هلل علي  أن أترك شرب الدخان( 
 مثاًل.

باخلصوص أو ما  -جل ت عظمته  -الظاهر اعتبار لفظ اجلاللة )اهلل(  (:1)مسألة
 ت، فال ينعقد النذر بغريها من أمسائه تعاىل.يرادفه من سائر اللغا

)علي  كذا( مل ينعقد النذر ولو نواه )هلل( جل ت عظمته، وأما لو  :لو قال (:2)مسألة
قال: )نذرت هلل أن أصوم( أو " هلل علي  نذر صوم يوم" مل ينعقد على إشكال فال يرتك 

ا ورد يف األخبار الشريفة، ومنه يُعلم اإلحتياط باإلنعقاد مبثل هذه التعبريات املساوقة عرفاً مل
وجه وجوب اإلحتياط الذي صر ح به صاحب العروة رمحه اهلل تعاىل ألن فيه النجاة إىل أن 
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يطلع على وجه األرض إمامها ويكشف بعدله وانواره ظلمها وظالمها ويبلك مبقدمه حقائق 
 التكوين والتشريع إىل كماهلا ومتامها .

اذر العقل، والبلوغ، واإلختيار، والقصد، وعدم احلجر عليه يف يشرتط يف الن الثاني:
 متعل ق النذر، فال يصح نذر املفلو يف أمواله احملجور عليها.

يشرتط يف صحة نذر الزوجة إذن زوجها فيما ينايف حقه، سواء كان النذر  (:3)مسألة
له حل ه، وإن أذن به و حال زوجيتها أو قبلها، وأما ما ال ينايف حقه فإن مل يأذن صح نذرها 

 .حله وال املنع عن الوفاء بهفليو له 
إذا نذر الولد بإذن أبيه، وجب عليه العمل بنذره، بل حىت إذا نذر بدون  (:4)مسألة

إذن أبيه فاألقوى العمل بذلك النذر وليو له حلُّه، وال يلحق النذر باليمني كما ال يلحق 
من إحلاق النذر باليمني وإحلاق الولد بالزوجة  نذر الولد بنذر الزوجة، فما فعله املشهور

مبينٌّ على توهم إطالق اليمني يف بعض األخبار على النذر، ولكن  يف ثبوت كوهنما حقيقة 
 واحدة إشكال ومنع.

 قدرة الناذر على متعل ق النذر، وان يكون طاعة هلل تعاىل. الثال :
إن استمر عجزه، ولو جتددت لو نذر أمرًا مقدورًا مث عجز عنه، سقط  (:5)مسألة

 القدرة عليه يف وقته وجب العمل به.
إذا قيد النذر بزمان أو مكان خاصني تعني ذلك، وإن أطلقه مل يتقيد  (:6)مسألة

 بزمان أو مكان خاصني.
إذا نذر أن جيعل عبده أو جاريته أو دابته هديًا للبيت احلرام أو ملشهد  (:7)مسألة

 بيت أو املشهد، فإن مل ميكن استعمل مثنها يف مصاحلهما.مشرف، استعملت يف مصاحل ال
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علي  ه الس  الم، ف  إن ع  ني   اهلل إذا ن  ذر ش  يئاً للن  يب ص  لى اهلل علي  ه وآل  ه أو ل  و    (:8)مسثثألة
قصده منه صرف فيما عي نه، وإن أطلق أُخ ذ بظ اهر كالم ه وه و الص رف يف جه ة راجع ة إىل 

 وإنارته وفرشه وخدمه وزواره الفقراء وحنوها. املنذور له، كاإلنفاق على حرمه، من عمارته
إذا نذر صوم يوم معني فسافر أو مرض، أو كانت امرأة فحاضت أو  (:9)مسألة

 نفست، أو صادف عيد الفطر أو األضحى، قضاه يف يوم آخر.
إذا نذر طاعة غري معينة صل ى ركعتني، أو تصد ق بشيء، أو صام يوماً،  (:10)مسألة

 أو فعل أمراً آخر من اخلريات.
: لو نذر صوم حنٍي، تعني  عليه صوم ستة أشهر، ولو نذر صوم زماٍن، (11)مسألة

تعني  عليه صوم مخسة أشهر، ويشهد هلما قول السكوين عن موالنا اإلمام الصادق عليه 
آبائه الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني عن موالنا سيدد املتقني أمري املؤمنني  السالم عن

) الزمان مخسة أشهر، واحلني :علي  عليه السالم يف رجٍل نذر أن يصوم زماناً، قال 
ا﴾ ويف خرب أيب ربيع  ستة أشهر ألن اهلل تعاىل يقول ﴿تؤيت أُكلها كل  حنٍي بإذن رهبد

إلمام الصادق عليه السالم أنه ُسِئل عن رجٍل قال:" هلل علي  أن أصوم الشامي عن موالنا ا
حيناً" وذلك يف شكر؟ فقال عليه السالم:" قد ُأيت عليٌّ عليه السالم يف مثل هذا، فقال: 
صم ستة أشهر، فإن اهلل عز  وجل  يقول:" تؤيت أُكلها كل  حني بإذن رهبا" يعين ستة 

 أشهر".
كثرٍي تصد ق بثمانني درمهاً، ملا ورد يف حسنة أيب بكر احلضرمي   ولو نذر الصدقة مبالٍ 

قال: كنت عند أيب عبد اهلل عليه السالم فسأله رجٌل عن رجٍل مرض فنذر هلل شكرًا إن 
عافاه اهلل أن يتصدق من ماله بشيٍء كثرٍي ومل يسم  شيئًا فما تقول؟ قال عليه السالم:" 
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ٌ يف كتاب اهلل إذ يقول لنبيده  يتصدق بثمانني درمهاً فإنه جيزيه ﴿ لقد نصركم اهلل :’وذلك بنيد
، والدرهم هو نصف مثقال شرعي قد بين اه يف مواطن كثري﴾ والكثرية يف كتاب اهلل مثانون"

 يف شرائط وجوب الزكاة يف النقدين.
ولو نذر عتق كل  عبٍد قدمي، أعتق كل  عبد مضت على رقيته عنده ستة أشهر فصاعداً، 

ك ألن األخبار أشارت إىل أن العبد القدمي هو من أتى على رقيته ستة أشهر، هذا كله وذل
 إذا مل تكن قرينة معينة للمراد وإال عمل هبا.

إذا نذر عتق أول عبد ملكه وملك مجعًا من العبيد، فإن قصد من ذلك  (:12)مسألة
 واحداً عني  بالقرعة، وإن قصد كل مملوك ملكه أواًل أعتق اجلميع.

إذا نذر شاة فنماءاهتا املتصلة كالسمن والصوف تابعة هلا، وكذا املنفصلة   (:13)مسألة
 كاللنب والنتاج إال  أن تقوم قرينة على عدم التبعية.

كفارة حنث النذر عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم، فإن   (:14)مسألة
 عجز فصيام ثالثة أيام.
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 الفصل الثال 
 العهد

وصيغته أن يقول: )عاهدت اهلل أو علي  عهد اهلل أن أفعل كذا(، واألحوط وجوباً أن ال 
 يتخل ف عم ا نواه كذلك وإن مل يتلف ظ بالصيغة.

قد يكون العهد معل قًا على شيء، كأن يقال )علي  عهد اهلل أن أصل ي  (:1)مسألة
ل: )عاهدت اهلل أن أصل ي صالة صالة الليل إن رزقين اهلل ولداً(، وقد يكون مطلقاً كأن يقا

 الليل(.
 يشرتط أن يكون متعل ق العهد كمتعل ق النذر أمراً راجحاً. (:2)مسألة
كفارة حنث العهد عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستني مسكيناً،   (:3)مسألة

 وهي كما ترى أعظم من كفارة النذر واليمني.
 

والحمد هلل رّب العالمين
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الكفارة عمل جوارحي قرره الشارع وليو قليب كالتوبة، تغاير موجبها بالذات ال بالزمان 

 فقط كالقضاء، وهي مسقطة للعقاب أو خمففة له رمحة منه تعاىل بعباده.
 ويعترب من املك فر التكليف واإلسالم.

 :أقسام الكفارة
املرت بة، ككفارة قتل اخلطأ والظهار، وهي عتق رقبة فإن عجز فصيام شهرين  األول:

متتابعني فإن عجز فإطعام ستني مسكيناً، وكفارة َمن أفطر يومًا من قضاء شهر رمضان 
 بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكني، فإن عجز فصوم ثالثة أيام.

ة، ككفارة َمن أفطر يوماً من شهر رم الثاني: ضان متعمداً، أو خالف عهداً، وهي املخري 
 عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيناً.

ما اجتمع فيها التخيري والرتتيب، ككفارة اإليالء واليمني والنذر، وهي عتق  الثال :
 رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم، فإن عجز فصيام ثالثة أيام.

قتل املؤمن عمدًا ظلماً، وهي عتق رقبة وصيام شهرين  كفارة اجلمع، ككفارة  الرابع:
متتابعني وإطعام ستني مسكيناً، وكذا كفارة اإلفطار على حمر م يف شهر رمضان على 

 األقوى.
 إذا اشرتك مجاعة يف القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم. (:1)مسألة
 عتق. كفارة العبد نصف كفارة احلر، وليو عليه صدقة وال  (:2)مسألة
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س  واء ك  ان رج  الً أو  ،إلمي  انامل  رادف لكف  ارة: اإلس  الم باليش  رتط يف املعتَ  ق  (:3)مسثثألة
، ف   إن مل تتيس   ر املؤمن   ة، فتتع   ني الرقب   ة املستض   عفة وق   د أش   رنا إىل مع     ام   رأة ص   غرياً أو كب   رياً 

 املستضعف يف كتاب الطهارة.
َمن مل جيد رقبة، أو وجدها ومل يتمكن من شرائها، أو احتاج إىل مثنها  (:4)مسألة

لصرفه يف واجب كأداء دين أو نفقة واجبة، فهو عاجز عن العتق، فينتقل إىل الصوم يف 
 املرتبة.

جيب اإلطعام يف املرت بة إذا عجز عن الصيام ملرض مانع منه أو خوف  (:5)مسألة
 ة وحرج ال يتحمل عادة.حدوثه أو زيادته، أو لكونه مشق

   إذا كان اإلطعام بالتسليم ال اإلشباع، وجب لكل مسكني مد  من الطعام  (:6)مسألة
كاحلنطة والدقيق واخلبز والتمر واألرز والذرة وغريها، مم ا يصدق     واألفضل مد ان وهو أحوط 

عليه الطعام. نعم، ال بأس باإلحتياط يف كفارة اليمني خبصوص احلنطة والشعري ودقيقهما 
وخبزمها، وإذا كان باإلشباع فيكفي فيه كل ما يتغذى ويتقوت به غالب الناس من حنطة 

مع إدام وجيزئ من دونه، واإلدام كل ما جرت  وشعري وذرة وغريها، واألفضل أن يكون
العادة على أكله مع اخلبز كاللحم والبصل وامللح واخلل، ويف األخبار أن أدناه امللح 

 وأوسطه اخلل وأعاله اللحم.
 جيوز التبعيض بأن يشبع بعض املساكني، ويسل م إىل اآلخرين. (:7)مسألة
م إليه كذلك، عد ذلك مرة واحدة إذا  إذا أشبع مسكيناً عدة مرات، أو سل (:8)مسألة

 كان منكفارة واحدة وأمكن استيفاء العدد.
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ال فرق يف التسليم بني الصغري والكبري. نعم، ال بد أن يكون استالم  (:9)مسألة
الصغري بإذن وليه أو مباشرته. وال يعترب ذلك يف إشباعه واألحوط يف اإلشباع احتساب كل 

 دين.صغريين بواحد إذا كانوا منفر 
إذا تعذر استيفاء العدد يف البلد انتقل إىل غريه، وإن تعذر وجب  (:10)مسألة

 اإلنتظار، فإن وجد بعض العدد كرره عليه حىت يستويف متام املقدار.
يشرتط يف الكسوة اليت خيري  بينها وبني العتق واإلطعام يف كفارة اليمني (: 11)مسألة

واء كان جديدًا أو ال ما مل يكن خمرقًا بالياً، والواجب وما دكمها أن تعد  لباسًا عرفاً، س
 فيها ثوب واحد، ويستحب ثوبان بل مها مع القدرة أحوط.

املسكني الذي يستحق الكفارة هو َمن ال ميلك قوت سنته، ويشرتط فيه (: 12)مسألة
دافع  أن يكون مسلمًا مؤمنًا إث  عشري اً، وأن ال يكون واجب النفقة على املكفر وهو ال

كالوالدين واألوالد والزوجة الدائمة دون املنقطعة ودون األقارب واألرحام حىت اإلخوة 
واألخوات، وال تعترب عدالته، واألحوط أن ال يكون متجاهرًا بالفسق، وجيوز إعطاؤها 

 للهامشي ولو من غريه، واألفضل دفعها إىل األقارب.
 .إذا اختلف نوع الكفارة وجب التعيني (:13)مسألة
املدار يف الكفارة املرت بة حال االمتثال، فإذا كان متمكنًا من العتق مث (: 14)مسألة

عجز، صام، وال يستقر العتق يف ذمته، واملوجب لالنتقال هو العجز العريف، فلو أتى 
بالبدل مث طرأت القدرة أجزأه ما أتى به، بل لو عجز عن العتق فصام شهراً مث متكن اكتفى 

 .بإمتام الصيام
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إذا عجز عن بعض خصال كفارة اجلمع أتى مبا أمكنه من الباقي،  (:15)مسألة
 واستغفر اهلل عز  وجل  عم ا عجز عنه.

ة استغفر اهلل تعاىل وتصد ق باملقدور على (: 16)مسألة إذا عجز عن الكفارة املخري 
 األحوط، فإن متكن بعد العجز فعليه التكفري.

ة، كأن يصوم شهراً ويطعم ثالثني مسكيناً.ال جيزئ التلفيق يف ا (:17)مسألة  ملخري 
ال جتب الفورية يف الكفارة وإن كانت أحوط، فيجوز الرتاخي ما مل يعد  (:18)مسألة

 تساهالً يف أداء الواجب.
كف  ارة ج  ز امل  رأة ش  عرها يف املص  اب، كف  ارة اإلفط  ار يف ش  هر رمض  ان وه  ي (:19)مسثثألة

م س   تني مس   كيناً، ويف نتف   ه أو خ   دش وجهه   ا م   ع العت   ق أو ص   يام ش   هرين متت   ابعني أو إطع   ا
إدمائه يف املصاب، أو ش ق الرج ل ثوب ه يف م وت ول ده أو زوجت ه، كف ارة مي ني عل ى األح وط. 
وال ع  ربة خب  دش غ  ري الوج  ه ول  و م  ع اإلدم  اء وال بش  ق ثوهب  ا وإن ك  ان عل  ى ول  دها أو زوجه  ا  

ل  ى غ  ري ول  ده وزوجت  ه، وال كم  ا ال ع  ربة خب  دش الرج  ل وجه  ه وال جب  ز ش  عره وال بش  ق ثوب  ه ع
 فرق يف الولد بني الذكر واألُنثى، واألحوط مشول الكفارة لولد الولد وولد البنت.

ال فرق يف جز  املرأة شعرها بني جز  مت ام ش عر رأس ها وج ز  بعض ه مب ا يص دق عرف اً أهن ا ق د 
بعي د، جز ت شعرها، كما ال فرق بني كون ه يف مص اب زوجه ا ومص اب غ ريه وب ني القري ب وال

 وال يبعد إحلاق احللق باجلز بل األحوط إحلاق اإلحراق به أيضاً. 
 :الكفارات المستحبة

 كفارة الضحك، قول: )اللهم ال متقتين(. -1
 ؛ املضي يف العمل متوكاًل على اهلل تعاىل.       أي التشاؤم        كفارة الطرية  -2
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واإلس   تغفار إال  يف مص   ائب الن   يب  وأه   ل كف   ارة اللط   م عل   ى اخل   دود يف املص   ائب التوب   ة      
بيته الطيبني الطاهرين عليهم السالم السي ما اجل زع عل ى امل وىل األعظ م اإلم ام س يدد الش هداء 
ص لوات اهلل علي  ه فإن ه مس  تحٌب، وق د ج  اء يف اخل رب الص  حيح ع ن س  دير ع ن موالن  ا املعظ   م 

َب ولطم ن اخل دوَد الفاطمي اُت عل ى )ولق د ش ققن اجلي و :اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال
 احلسني بن عليٍّ عليهما السالم وعلى مثله تلطُم اخلدوُد وتشقُّ اجليوُب ".

 كفارة االغتياب، االستغفار لنفسه وملن اغتابه. -3
 كفارة عمل السلطان، قضاء حوائج اإلخوان. -4
ِة عم ا َيِصُفَون وسالٌم كفارة اجملالو أن يقال عند القيام منها: )ُسبحاَن ربدك ربد الِعز   -5

ُْرَسلنَي واحَلمُد هلِل ربد الَعاَلمنَي(.
 َعلى امل
 األحوط األوىل التكفري خبمو أصوع من دقيق على َمن تزوج امرأة يف عدهتا ففارقها. ثثثثثث6
قيل باستحباب كفارة اليمني على من حلف بالرباءة من اهلل تعاىل أو من رسوله  -7

 ء واألئمة الطاهرين عليهم السالم، واألحوط دفعها.أو من سي دة النسا 
 التكفري باإلصباح صائماً إذا نام عن صالة العشاء حىت خرج وقتها. ثثث 8

 
والحمد هلل رّب العالمين
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على    إذا كان مأكول اللحم    إذا زهقت روح احليوان توقفت طهارته وحلية أكله 

 تذكيته وهي إما بالصيد أو الذبح وهو أعم من النحر.
 :ما يقبل التذكية

ال تقع التذكية على جنو العني كالكلب واخلنزير، فلو ذكيا بقيا على جناستهما، وال 
 فال مطهر له إال  الغسل إذا كان مسلماً، والكافر باٍق على جناسته. ،على اإلنسان

للح م، ف  إذا ذك  ي طه ر وح  ل أكل  ه، وأم ا غ  ري م  أكول ويقب ل التذكي  ة ك ل حي  وان م  أكول ا
اللحم من غري جنو العني واإلنسان، ففي وقوع الزكاة عليه تردد ومنع، نعم ميك ن اإلس تفادة 
من جلوده ا ووبره ا يف غ ري الص الة وم ا ال تك ون الطه ارة ش رطاً يف إس تعماله، كم ا ل و اخت ذه 

ال  زرع واحليوان  ات وم  ا ش  ابه ذل  ك، وال ف  رق يف فرش  اً أو لباس  اً ودث  اراً أو جعله  ا أوعي  ًة لس  قي 
 احليوانات غري مأكولة اللحم بني كونه من اليت عل ى ص ورة املس وخات كالفي ل وال دب والق رد
والذئب واألرنب والفارة واب ن ع رس والض ب، وب ني كوهن ا م ن الس باع كاالس د والنم ر والفه د 

از والباش  ق وغريه  ا م  ن احليوان  ات والثعل  ب وغريمه  ا، وب  ني أن تك  ون م  ن الطي  ور كالص  قر والب  
اليت هلا نفٌو سائلة، فال تقبل التذكية حسبما أشرنا على األقوى، وأما ما ال نف و س ائلة ل ه 
، وجي     وز      مم     ا ال يؤك     ل حلم     ه ف     ال فائ     دة يف تذكيت     ه، ألن ميتت     ه ط     اهرة ذكي     ت أم مل ت     ذك 

 جي   وز بي   ع ميتته   ا وجي   وز م   ع االنتف   اع جبل   دها فيم   ا تعت   رب في   ه الطه   ارة يف احل   التني، لك   ن ال
 التذكية.

 ويف كفاية تذكية غري مأكول اللحم باالصطياد باحليوان إشكال واألحوط االجتناب.
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 الفصل األول
 الصيد

 االصطياد تارة بالسالح، وُأخرى باحليوان، ويلحق هبما ذكاة السمك واجلراد.
 :شرائط الصيد بالسالح

ادة، فال يؤكل من الصيد بواسطة اآللة املذكورة إال  أن يكون باآللة اجلمادية احل األول:
ما قتله السيف والسكني واخلنجر وحنوها من األسلحة اليت تقطع دد ها، أو الرمح والسهم 
والنشاب مما ُيشاُك دد ه حىت العصا اليت يف طرفها حديدة حمددة، من غري فرٍق بني ما كان 

و صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه بل ال يبعد عدم فيه نصٌل كالسهم الذي يركب عليه الريش أ
اعتبار كونه من احلديد فيكفي بعد كونه سالحًا قاطعًا أو شائكاً، كونه من أي  فلزٍّ كان 
حىت الصفر والذهب والفضة واألحوط األوىل تركه، بل األقوى عدم اعتبار كونه مستعمالً  

يد يشوى به اللحم، بشرط الرمي من كسالٍح يف العادة كاإلبرة واملسمار والسفود وهو حد
اآللة فيشاك يف الصيد، ويلحق باآللة احلديدية تلك اليت ال تشتمل على احلديد لكن ها 

:" خشبة ال نصل فيها إال أهنا حمددة الطرفني       كما قيل         تكون حمددة كاملعراض الذي هو 
ا حيل مقتول هذه اآللة لو ثقيلة الوسط " والسهم احلاد الرأس الذي ال نصل فيه لك ن إّن 

 قتلت الصيد خبرقها إياه وشوكها فيه ولو يسرياً، فلو قتلته بثقلها من دون خرٍق مل حتل.
: أن اآللة اجلمادية على قسمني إما أن تكون حديدة حمددة وإن مل تكن والحاصل

 والسيف خارقة، وإما أن تكون حمددة غري حديدية بشرط كوهنا خارقة، فاألوىل كالسكني
حيث مها قاطعان وليو خارقني كالسهم، فيحل مقتوهلما، والثانية حمددة كاحلديدية وغري 
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احلديدية لكن هما خارقتان فيحل مقتوهلما، وكلُّ ألٍة مجادية مل تكن ذات حديدة حمددة وال 
ال        ة كاحلجارة واملقمعة والعمود والبندق        حمددة غري حديدية قتلت خبرقها من املثقالت 
 حيلُّ مقتوهلا وهي كاملقتول باحلبالة والشرك وحنوها.

: إن ما يُقَتل بالسيف والسكني والرمح والسهم وما شابه ذلك مما ينطلق وبعبارة أوضح
أي جرحًا بصفحة      بواسطة فهو مذك ى شرعًا حيلُّ أكله، على أية صورة وقع القتل عرضًا 

أو خرقاً مادام القتل مستنداً إىل اآللة بالذات، وكلُّ آلٍة حمددة الرأس،        السكني أو السيف 
حىت العصا إذا كانت كذلك حيلُّ املقتول هبا، على شريطة أن يكون القتل خرقًا ال عرضاً، 
وما عدا ذلك كاحلجر والعامود والعصا غري احملددة والشبكة والفخ واحلبال فال حيل ما يقتل 

ا يتخذ  لإلستيالء على الصيد، فإذا أدركه الصائد حي اً ذك اه وأكله وإال  فهو ميتة. به، وإّن 
الظاهر حل الصيد بالبنادق احلديثة إذا كانت الطلقة خارقة حمددة خمروطة  (:1)مسألة

الشكل، سواء كانت من احلديد أو غريه، وأما إذا مل تكن كذلك، كما إذا كانت كروية 
ته، لكن لقوة االصطدام ال لكوهنا حمددة خارقة، أشكل احلكم الشكل ورمبا قتلت ما أصاب

 دلية الصيد هبا.
إذا اصطاد بسالح مغصوب حل الصيد، وحرم االصطياد، والصيد للصائد  (:2)مسألة

 ال ملالك السالح، نعم عليه ُأجرة املثل للمالك.
 واملراد باإلسالم هو املع  األخص .، إسالم الرامي الثاني:
التسمية حال الرمي إال  أنه لو تركها سهوًا مل حيرم الصيد، ويأيت بياهنا يف  الثال :
 الذباحة.
 استناد القتل إىل الرمي. الرابع:



391 
 

الرمي بقصد االصطياد، فلو رمى ال بقصد شيء أو بقصد قتل عدو أو  الخامس:
يقصد خنزير، فأصاب حيوانًا أو رمى باعتقاد أنه كلب أو خنزير فظهر أنه حملل أو مل 

الرمي بل فلت من يده فأصاب صيداً، مل يكف يف حليته، وكذا لو رمى من قصد الصيد 
وَمن مل يقصده أو رماه مسلم وكافر أو َمن مس ى وَمن مل يسم واستند القتل إليهما معاً، مل 

 حيل الصيد.
ال تعترب يف االصطياد بالسالح وحدته وال وحدة الرامي، فلو رمى الصيد  (:3)مسألة

م ورماه آخر برمح، حل إذا توفرت فيه الشرائط، وكذا لو أرسل كلبًا فعقره ورماه آخر بسه
 بسهم فقتل هبما.
استقالل اآللة يف القتل، فلو شاركها فيه غريها مل حيل، كما إذا رمى فأصاب السادس: 

د صيدًا إال  أنه سقط من شاهق أو وقع يف املاء أو النار واستند القتل إىل الرمي وإىل أح
األمور املذكورة، خبالف ما إذا أوصلت الريح السهم إىل الصيد فقتله، فإنه حيكم دليته، 
وكذا إذا أصاب السهم موضعًا من بناء مثاًل مث وثب فأصاب الصيد فقتله حل الصيد ولو  

 كان لوال الريح والبناء مل يصل السهم إىل الصيد.
 

 :شرائط الصيد بالحيوان
ال يعم السباع كالبازي والعقاب والباشق والصقر والنمر والفهد أن يكون كلبًا ف األول:

 واألسد ولو كانت معل مة.
أن يكون الكلب معل ماً، ويعرف ذلك باسرتساله إذا أرسله صاحبه فمىت ما  الثاني:

أغراه بالصيد هاج عليه وانبعث حنوه، وانزجاره إذا زجره، وال يقدح عدم انزجاره بعد إرساله 
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ألنه فرض نادر فلو اسرتسل بنفسه مل حيل صيده سواء أغراه صاحبه أو ال، أثر فيه إغراؤه 
 بشدة عدوه أو ال.

 -مثاًل  -ذا لو أرسله ال لالصطياد كدفع عدو أو طرد لص أو سبع فصادف غزااًل وك
فاصطاده حكم درمته. نعم، ال يعترب قصد الشخص، فلو بعثه لصيد غزال معني فصاد 
غريه أو صاده وصاد غريه معه حل ، واألحوط أن ال يعتاد أكل ما ميسكه وال بأس بأكله 

 نادراً.
مسلمًا أو من دكمه كالصيب املميدز أو الصبية املميدزة، فال حيل  إسالم املرسل، الثال :

وقد تقد م من ا ، الصيد إذا كان املرسُل كافرًا أو من كان دكمه كاخلوارج والغالة والنواصب
 تعريف النصب فلرُياجع، كما ال فرق يف الكافر بني الوثين والكتايب واحلريب والذمي.

سال فيحرم الصيد لو تركها عمداً وال يضر تركها سهواً، وسيأيت التسمية عند اإلر  الرابع:
 بياهنا يف الذباحة.

حني اإلرسال فما لعله يظهر من بعضهم امتداده  -كما يظهر يف النصوص   -ووقتها 
 إىل حني اإلصابة خالف الظواهر واإلحتياط.

إىل غريمها،  استناد موت احليوان إىل عقر الكلب وجرحه فال حيل إذا استند  الخامس:
 كخنقه أو صدمه أو إلقائه من شاهق أو شدة إعيائه.

إذا شك يف استناد املوت إىل عقر الكلب وجرحه أو إىل غريمها، فإن كانت (: 4)مسألة
 قرينة تدل عرفاً على أحدمها عمل هبا وإال  مل حيل أكله.
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منه ما عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حياً مع التمكن من تذكيته، وليو  السادس:
لو فقد آلة الذبح، نعم يف بعض األخبار أنه لو أغرى به الكلب فقتله حل أكله، ويف 

 بعضها أن أدىن ما يدرك ذكاته أن جيده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه.
فإن أدركه حيًا ووسع الزمان لتذكيته فرتكها حىت مات حرم أكله وإن مل يسع الزمان 

ما لو اشتغل مبقدمات التذكية من رفع احلائل وسل السكني لذلك فمات حل أكله، ك
 وحنو ذلك، فمات قبل ذده حل بال حاجة إىل الذبح.

إذا أرسل الكلب إىل الصيد وأدركه بعد عقر الكلب حيًا وكان ممتنعًا فعدا  (:5)مسألة
يسع منهزمًا وتبعه حىت وقف، فإن أدركه ميتًا بعد الوقوف حل أكله وإن أدركه حيًا ومل 
 الزمان لتذكيته فمات حل أيضاً، وإن اتسع الزمان لذلك وتركه حىت مات حرم أكله.

إذا احتمل الصياد أنه لو أسرع إىل الصيد أدرك ذكاته فإن بقي على  (:6)مسألة
امتناعه مل جيب املبادرة إليه من حني إرسال الكلب، وال من حني اإلصابة، وأما إذا خرج 

لكلب فالظاهر املطابق لالحتياط وجوب املبادرة إليه من حني عن االمتناع وقد أوقفه ا
 اإلشعار باإليقاف.

ال جيوز أكل ما اصطاده الكلب قبل غسل املوضع الذي عضه الكلب،  (:7)مسألة
 لنجاسته.
ال يشرتط يف حلية الصيد وحدة الكلب وال وحدة املرسل، بل يكفي  (:8)مسألة

شروط يف اجلميع، بل يكفي توفرها يف واحد إذا كان إرسال مجاعة كلبًا واحدًا مع توفر ال
ديث لو انفرد النبعث الكلب ببعثه، أو يرسل واحد كالبًا متعددة واشرتكت مجيعها يف 
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اصطياد حيوان واحد مع توفر الشروط يف اجلميع، فلو توفرت يف أحدها دون اأُلخر مل حيل 
 رت فيه الشروط.الصيد إال  إذا علم أن قتله كان مستنداً إىل ما توف

 :ما يحل بالصيد
باألص  ل ك  الظيب والط  ري واحلم  ار      أي ال يق  در علي  ه إال  بوس  يلة      وه  و ك  ل حي  وان ممتن  ع 

والبقر الوحشيان، أو بالعرض كالعاصي والصائل من احليوان ات األهلي ة، وك ذا م ا امتن ع ذد ه 
ض    ع م    ن جس    ده كم    ا أو حن    ره ب    الرتدي يف بئ    ر وحنومه    ا فإن    ه حي    ل بعق    ره بس    الح يف أي مو 

ويف عم     وم احلك     م لعق     ره بالكل     ب إش     كال واألح     وط ب     ل األق     وى         س     نذكره يف الذباح     ة 
فال حيل غري املمتنع باألصل وال ب العرض كال دجاج والغ نم والبق ر واإلب ل، والظ يب  ،االجتناب

والطري املتأهلني، وكذا الوحش ي قب ل أن يق وى عل ى الف رار، وف رخ الط ري قب ل هنوض ه للط ريان، 
 فلو رمى طائراً وفرخه الذي مل ينهض للطريان وقتلهما، حل الطري وحرم الفرخ.

ياد خاٌص باحليوانات املأكولة اللحم والظاهر أهنا ال تشمل التذكية باالصط (:9)مسألة
 احليوانات غري مأكولة اللحم إذ ليست هلا قابلة للتذكية .

        إذا قطع احليوان باالصطياد قطعتيني أو أكثر فإن كانت اآللة غري حمللة  (:10)مسألة
حرمت القطعة اليت ال رأس فيها إن ذكيت بعد القطع وإال        كالشبكة واحلبالة وحنومها 

 حرمت أيضاً. 
وأما إذا اصطيد بسالح أو حيوان فإن مل تبق احلياة يف قطعة من القطع حلت أمجع، 
وكذا إذا بقيت احلياة ومل يسع الوقت لتذكيتها، فإذا اتسع حلت القطعة اليت فيها الرأس 

بال تذكية، والقطعة اليت ال رأس فيها ميتة ألهنا من  بتذكيتها بعد القطع وحرمت إذا ماتت
 األجزاء املبانة من احلي.
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 :ذكاة السمك
وهي أخذه حيًا سواء أخذه من املاء أو من خارجه، خرج من املاء بنفسه أو بنضوب 
املاء عنه، وسواء ُأخذ باليد أو بآلة كالشبكة والشص )وهي حديدة معقوفة يصاد هبا 

هي عصا هلا ثالث شعب من حديد للصيد(، وسواء مات بنفسه أو و ) السمك( والفالة
ال، كأن قطع أو شق بطنه أو ضرب حىت مات أو شوي حياً فمات بل جيوز ابتالعه حياً، 

 وال يشرتط فيها اإلسالم وال التسمية.
إذا ضرب السمكة وهي يف املاء فقسمها قسمني أو أكثر، مث أخرجهما  (:11)مسألة

الرأس إن صدق عليه أنه مسكة ولو ناقصة، وحرم اآلخر، وإن مل يصدق حيني، حل ما فيه 
 عليهما ذلك ففي حليتهما إشكال.

إذا قطع قطعة من السمك بعد ما أخرجه من املاء حيًا وألقى الباقي يف (: 12)مسألة
 املاء، حل  ما قطعه سواء مات يف املاء وحرم أو ال.

حرمت القطعة املبانة منه حال حياته يف املاء، ولو قطع منه وهو يف املاء مث أخرجه حيًا 
 وحل الباقي الذي ُأخرج من املاء حياً.

إذا وثب السمك يف سفينة أو على أرض أو نبذه البحر إىل الساحل أو  (:13)مسألة
نضب املاء فبقي على وجه األرض، فإن ُأخذ حياً حل ، وإن مل يؤخذ حىت مات خارج املاء 

 ظر إليه وهو يضطرب أو ال.فهو ميتة حمرمة، سواء ن
نعم إذا جعل السفينة آلة لإلصطياد، كما إذا جعلها يف جمتمع األمساك وأسرج فيها لياًل 
ليثب فيها السمك فوثب فيها فهو كإخراجه من املاء حياً، ويكفي ذلك يف تذكيته وإن مل 

 يؤخذ باليد.
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مك فللمسألة إذا صنع حظرية أو وضع شبكة يف املاء الصطياد الس (:14)مسألة
 صور.

إذا أخرج كل ما فيها من السمك حياً من املاء فال إشكال يف حلي ته، وكذا إذا  اأُلولى:
 نضب املاء باجلزر فمات السمك الواقع فيها خارج املاء بعد نضوبه .

بعض هم أف ىت دليت ه تومه اً ب بعض األخب ار  إذا مات ما فيه ا م ن الس مك يف امل اء، الثانية:
 األقوى.هو واملشهور حرمته و  ريها،املتعارضة بغ
إذا أخرجها من املاء فوجد بعضه أو كله ميتًا وشك أنه مات يف املاء أو  الثالثة:
 هنا االجتناب.  قوىخارجه، واأل
لو أخرج السمك من املاء حياً مث ربطه دبل وحنوه وأرسله يف املاء فمات  (:15)مسألة

 فيه، حكم درمته.
إذا طفا السمك على وجه املاء بسبب ابتالعه ما يسم ى بالزهر أو عض  (:16)مسألة

أكله حيوان له أو غري ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذه حي ًا صار ذكيًا وحل 
لقى إنسان الزهر يف املاء ال بقصد اصطياد السمك فابتلعه أوإن مات قبل ذلك حرم. وإذا 
أخذه، فإن أخذه غريُُه ملكه، وأما إذا كان بقصد اإلصطياد السمك وطفا مل ميلكه إال  إذا 

فالظاهر أيضًا أنه ال ميلكه به من دون فرق بني أن يقصد مسكة معينة أو بعضًا غري معني، 
نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه املاء مل 

 يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن.
مينع من  ظهر مما تقدم حكم صيد السمك باألجهزة احلديثة، فإنه ال (:17ة)مسأل

حليته إذا توفرت الشروط املتقدمة، سواء صاد السمك ومات خارج املاء أو جعل السمك 
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ومات فيه داخل املاء وكان خاليًا من املاء، أو مات السمك يف  -مثاًل  -يف صندوق 
وأما لو مات يف الشبكة داخل املاء ، ة حل أكلهشبكة خارج املاء بسبب إصطدامه بالشبك

حرم أكله على املشهور وهو األقوى وقد عللته بعض األخبار بأنه " مات بالذي فيه 
حياته" وهكذا لو أخرج الصياد شبكته من املاء فوجد فيها مسكًا ميتًا وآخر حياً، حرُم 

 األول، وحل  الثاين .
 فال إشكال يف حلية الثانية. ، فيها مسكة)مسألة..(: لو أصطاد رجٌل مسكة ووجد 

إذا شك يف تذكية السمك فإن ُأخذ من يد مسلم أو سوق املسلمني،  (:18)مسألة
 حكم دليته وإال حكم عليه بعدم التذكية حىت حيرز ذلك.

زيت السمك املستورد من بالد الكفار املشكوك يف تذكيته حمكوم  (:19)مسألة
خبالف املأخوذ من يد  ،مل حترز التذكية وأنه من مسك ذي فلو بعدمها، فال جيوز تناوله ما

 مسلم فإنه حمكوم بالتذكية ما مل يكن مسبوقاً بيد كافر ومل يفحص املسلم عن تذكيته.
 :ذكاة الجراد

وال يشرتط فيه  ،وهي أخذه حيًا سواء كان باليد أو بآلة، فلو مات قبل أخذه حرم
إسالم اآلخذ وال عقله وال بلوغه وال التسمية. نعم لو وجد ميتًا يف يد كافر مل حيكم 
دليته، كما ال اعتبار بإخباره لو أخرب بذلك ما مل حيرز أخذه حياً، خبالف يد املسلم 

 وإخباره وكذا الطفل واجملنون.
راد وهو الذي حترك ومل تنبت ويشرتط يف حليته إستقالله بالطريان فيحرم الدبا من اجل

 أجنحته.
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لو أجج ناراً ليجتمع اجلراد ويصطاده هبذه الطريقة فوقع فيه واحرتق بعد  (:20)مسألة
وقع اجلراد يف أمجة  وقوعه فيه حل أكله، وحيرم إذا مل يقصد بذلك اإلصطياد، كما إذا

 فاحرتقت واحرتق ما فيها من اجلراد.
 :ما يملك بالصيد
كل حيوان ممتنع باألصل غري مملوك ألحد، فلو قبض على رجله أو يده أو ميلك باألخذ  

جناحه أو قرنه أو شده دبل وحنوه، ملكه سواء كان من الطيور أو غريها، بشرط أن يكون 
ه عاجزاً  كما إذا جرحه يف رجله أو كسر ،  األخذ بقصد االصطياد والتملك، وكذلك إذا صري 

، ملكه وله ّناؤه وليو لغريه التصرف فيه إال بإذنه، جناحه فعجز عن الطريان أو العدو
وكذا لو نصب شبكة أو شركاً أو حبالة أو حنوها من آالت الصيد فوقع فيها احليوان وصار 

 عاجزاً ملكه ناصبها إذا قصد االصطياد.
إذا اخذ الصيد بأحد األسباب املتقدمة مث أفلت من يده أو شبكته أو (: 21)مسألة

ار ممتنعًا عن اإلمساك به، بقي على ملكه فإذا اصطاده غريه مل ميلكه برأ من جرحه فص
فوجب إرجاعه إىل صائده األول، خبالف ما إذا مل خيرج عن االمتناع، كما إذا فلت من 
الشبكة لقوته وضعف الشبكة، مل ميلكه ناصبها فلو صاد غريه ملكه وكذا لو طار هبا، لكن 

 جيب إرجاع الشبكة إىل صاحبها.
الطري  شأو وثبت السمكة يف سفينته أو عش   إذا توح ل احليوان يف أرضه(: 22ألة)مس

يف داره، مل ميلك شيئًا من ذلك وجاز لغريه اصطياده، بل لو أخذه غريه من برجه أو 
سفينته أو أرضه، ملكه وإن أمث بالتصرف يف ملك الغري بال إذنه، خبالف ما إذا أعد  ذلك 

حلبوب يف داره ليصطاد هبا العصافري فدخلته وأغلق عليها الباب لالصطياد، كما إذا وضع ا
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أو أجرى املاء على أرضه ليتوح ل فيها الصيد، فأخذه أو وضع سفينته يف حمل خاص ليثب 
فيها السمك فوثب فيها أو طرد الطيور أو الغزالن إىل مضيق ال تتمكن من اخلروج منه 

آلالت املعدة له، فالظاهر كفايتها يف متلك فدخلته أو غري ذلك من طرق االصطياد بغري ا
 الصيد.

إذا طارد حيوانًا فتوقف مل ميلكه حىت يأخذه، فإذا أخذه غريه قبل أن  (:23)مسألة
 يأخذه املطارد ملكه.

إذا جرح صيدًا ومل خيرجه عن االمتناع مل ميلكه بذلك، فلو دخل داراً (: 24)مسألة
وكذا لو رمى صيدًا ومل يثبته فرماه آخر  ،الدارفأخذه صاحبها ملكه بأخذه ال بدخوله 

 فأثبته، ملكه الثاين.
ذل   ك  جي   وز اإلش   رتاك يف االص   طياد ك   أن يرمي   ان ص   يداً واح   داً ف   إن ك   ان(: 25)مسثثثألة

ه رمي   ة غ  ري ممتن  ع س  ابقاً ك  ان أو الحق  اً، وإن رمي  ا دفع  ة وتس  اويا يف  بالتعاق  ب ملك  ه م  ن ص  ري 
 ا وأثبته اآلخر فهو للثاين دون األول.األثر فهو هلما، وإذا جرحه أحدمه

إذا أطلق الصائد صيده فإن مل يقصد اإلعراض عنه بقي على ملكه فال (: 26)مسألة
ميلكه غريه باصطياده، وإن قصد اإلعراض عنه خرج عن ملكه وصار كاملباح ميلكه َمن 

 يصطاده، بناء على أن اإلعراض خيرج املال عن ملك املعرض.
أن االصطياد سبب لتملك احليوان غري املسبوق بامللكية، فلو اصطاد مر  (: 27)مسألة

حيوانًا ويف عنقه طوق أو مقصوص اجلناح أو يف أُذنه قرط أو شد على أحد قوائمه حبل، 
 مل ميلكه بل وجب رد ه إىل مالكه إن عرفه، وإن جهله فهو لقطة أو جمهول املالك.
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 لفصل الثانيا
 الذباحة

  ويشرتط فيها أُمور:
إسالم الذابح باملع  األخص، وهو اإلميان، فال حتل  ذبيحة املخالف لكونه  األول:

وال حتل ذبيحة غريه كاخلارجي واملغا  والواقفي وإن أظهروا اإلسالم،  ، ناصبيًا على األقوى
 كما ال حتل ذبيحة الكتايب فضالً عن غريه من الكفار.

يد   ز دون غ   ري املمي    ز، كم   ا ال يعت   رب العدال   ة وال يعت   رب في   ه البل   وغ، فيص   ح م   ن الص   يب  املم
وطه  ارة املول  د وال  ذكورة واخلت  ان والبص  ر والطه  ارة م  ن احل  دث، وال أن ال يك  ون خص  ياً، وال 
االختيار مقابل اإلكراه فل و أُك ره عل ى ال ذبح حل ت الذبيح ة، وال االعتق اد بوج وب التس مية 

 كما حتل ذبيحة اخلنثى.  فإذا ذبح ومس ى حلت ذبيحته وإن مل يعتقد بوجوهبا،
قصد الذبح فلو وقع السكني من يده بال قصد، أو قصد من حتريك السكني  الثاني:

على املذبح شيئًا آخر غري الذبح، مل حتل الذبيحة وإن مس ى، وكذا ال حتل ذبيحة َمن ال 
ت قصد له كالسكران والنائم واجملنون غري امللتفت، نعم إذا كان ملتفتًا يف اجلملة حل  

 ذبيحته.
االستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوج ه مقادميها ومذدها حنو القبلة، بال  الثال :

فرق بني إحناء االستقبال، فله أن يطرحها أرضًا على أحد اجلانبني حال الذبح، فله أن 
يضعها على اجلانب اإلمين كهيئة امليت حال الدفن وأن يضعها على األيسر، فإذا أخل به 

عامدًا حرمت الذبيحة، وحتل إن كان ناسيًا أو جاهاًل بالوجوب أو بالقبلة أو أخطأ  عاملاً 
جهة القبلة فوجهها جهة معتقدًا أهنا القبلة فتبني اخلالف أو مل يتمكن من توجيهها حنو 
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القبلة مع اضطراره إىل تذكيتها كما لو كانت مستعصية أو وقعت يف بئٍر، وال يصح ذدها 
 لقبلة على األقوى، واألحوط وجوباً استقبال الذابح للقبلة. قائمة مستقبلة ا
التس  مية عل  ى الذبيح  ة ح  ال ال  ذبح أو متص  الً ب  ه قبل  ه وأن ي  أيت هب  ا لل  ذبح، ف  ال  الرابثثع:

جيزئ اإلتيان هبا عند االشتغال مبقدمات ال ذبح، ك ربط امل ذبوح وس ل الس كني وحنومها،والب د  
تزئ اإلتيان هبا اتفاقاً أو لعن وان آخ ر كتعل يم اآلخ رين فال جي، أن تكون التسمية بقصد الذبح

ف   إذا أخ   ل هب   ا عم   داً م   ع اإللتف   ات حرم   ت الذبيح   ة وال حت   رم ب   ذلك  ،كيفي   ة الذباح   ة م   ثالً 
تركه   ا جه   الً فف   ي حرم   ة الذبيح   ة ب   ذلك  إذا وأم   ا ،نس   ياناً، ف   إذا ت   ذكر اس   تحب اإلتي   ان هب   ا

 وعدمها قوالن، أقوامها احلرمة خصوصاً يف حالة اجلهل التقصريي .
والتسمية هي ذكر اهلل جلت عظمته بصفة الكمال أو التعظيم والتجليل، فال يشرتط 
فيها كيفية خاصة بل املدار على صدق ذكر اسم اهلل تعاىل على الذبيحة، فيكفي أن يقول 

وحنو ذلك، مضافًا إىل ما ورد يف الكتاب )بسِم اهلِل الرحماِن الرحيِم( ( واهلُل أكبر) :مثالً 
وحدها  )اهلل(الكرمي والروايات الشريفة كالتهليل والتحميد، فاالكتفاء مبجرد لفظة اجلاللة 

من دون أن يقرن مبا يصري كالمًا تامًا دااًل على صفة كمال أو ثناء أو متجيد، ال خيلو من 
وال يكفي غريها من أمسائه احلس  كاحمليي واملميت والرمحان واخلالق، وال ما ، كالإش

يرادفها من غري العربية، وأفضلها وأحوطها هو البسملة ملا ورد يف فضلها من األخبار 
الشريفة الدالة على تقدميها على غريها مع ما يف تالوهتا من اخلريات الكثرية، وقد ورد أن 

 عظم. فيها اإلسم األ
 تسمية األخرس حتريك لسانه وإشارته بإصبعه. (:1)مسألة
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أن يذبح باحلديد اختياراً فال جي وز بغ ريه فل زاً أو ال، وأم ا م ع ع دم الق درة عل ى  الخامس:
فيج    وز بك    ل م    ا يقط    ع األوداج كال    ذهب والفض    ة والنح    اس والرص    اص والزج    اج  ،احلدي    د

وف ف وت الذبيح ة بت أخري ذده ا، وإن ك ان وال يعترب يف ج وازه خ  ،واحلجر واخلشب احلادين
أح  وط، نع  م يف ال  ذبح بالس  ن والظف  ر ول  و م  ع الض  رورة إش  كال وخ  الف، وإن ك  ان األق  وى 
ترك   ه س   واٌء قب   ل إنفص   اهلما ع   ن الب   دن أو بع   د انفص   اهلما عن   ه، وأم   ا إذا ك   ان حدي   داً يقط   ع 

 واألوىل اجتنابه اختياراً.األوداج بصعوبة كاملنجل واملنشار وحنومها جاز الذبح به اضطراراً، 
قطع متام األوداج األربعة وهي احللقوم، أي جمرد التنفو وحمله فوق املريء،  السادس:

واملريء هو جمرى الطعام والشراب وحمله حتت احللقوم، والودجان، ومها عرقان غليظان 
اًل عن قطعها وفصلها، وشقها بد       أي تفتيتها        حميطان باحللقوم واملريء، وال يكفي فريها 

وقوع )اجلوزة( يف جانب الرأس  -كما شهد به مجع من اخلرباء املمارسني  -ويالزم ذلك 
 فيقع الذبح حتتها، فلو بقي شيء منها يف اجلسد مل يتحقق قطع متامها .

أن يك  ون ال  ذبح م  ن الق  دام ال القف  ا أو اجل  انبني، واألح  وط أن يض  ع الس  كني عل  ى جي  ب 
وداج، كم  ا ه  و متع  ارف ال أن ي  دخل الس  كني حت  ت األوداج ليقطعه  ا إىل امل  ذبح ويقط  ع األ

 ،الف    وق. نع    م ال ف    رق ب    ني أعل    ى الرقب    ة ووس    طها وأس    فلها إذا حتق    ق قط    ع األوداج األربع    ة
 واألحوط أن ال يفصل بينها أكثر من املتعارف ديث يعد عماًل واحداً عرفاً.

أو ماء مما يوجب زوال احلياة، فإن   إذا سقط احليوان من شاهق أو يف نار (:2)مسألة
كان ذلك قبل ذده حرم، وإن كان بعده حل شريطة إجادة الذبح أو علمه مبوت الذبيحة 

 بسبب الذبح، وإال  فال جيوز أكلها. 
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إذا أصابت بندقية مذبح حيوان أو أكل الذئب مذده، فإن بقي شيء من  (:3)مسألة
حل أكله إذا قطع الباقي حال احلياة. نعم إذا  األوداج متصل بالبدن ديث ميكن قطعها،

 فقدت متام األوداج فلم يبق منها شيء، فالظاهر أنه غري قابٍل للتذكية.
الظاهر جواز تعدد الذابح بأن يأخذا السكني معًا ويقطعا األوداج على  (:4)مسألة

وجٍه يكون منسوبًا إىل جمموعهما كما لو قطع اإلثنان مثاًل األوداج جبٍر منهما للسكني، 
واألقوى عدم كفاية أن يقطع كل منهما بعض األوداج على التعاقب حىت لو فُِرض كون 

 التسمية منهما معاً.
ذا شرع يف ذبح حيوان فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه يف وقت واحٍد معاً،  إ (:5)مسألة

كان ميتًة، وكذا كل فعٍل مقارٍن للذبح ال تستقر معه احلياة ومزهق للنفو كالذبح إلشرتاك 
السببني يف إزهاق روحه، أحدمها حملل واآلخر حمر م، فقد ورد عن موالنا اإلمام أيب احلسن 

: " إذا ذدت الشاة وسلخت أو سلخ شيٌء منها قبل أن متوت مل الرضا عليه السالم قال
 حيل أكلها"، نعم لو سبق الذابُح بإزهاق روحها مث باشر اآلخر بسلخها بعده جاز أكلها. 

مقتضى بعض الصحاح حرمة إبانة رأس الذبيحة عمداً قبل إزهاق روحها،  (:6)مسألة
وهو األحوط أيضاً، هذا كلُّه مع التعمد، وهل حترم الذبيحة بذلك أو ال ؟ األقوى حرمتها 

أيضاً  حيرموأما مع الغفلة أو سبق السكني فال حرمة يف األكل وال يف اإلبانة بال إشكال، و 
إخناع الذبيحة قبل خروج روحها، وعن بعض تفسريه بإبانة الرأس، وبعض آخر بإصابة 

الرأُس ومل خيرج الدم،  السكني النخاع أي اخليط األبيض وسط العمود الفقري، ولو ُقطع
 ففي حلية الذبيحة إشكال.
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حت  رك  حرك ة الذبيح ة بع  د ذده ا ول و مث ل أن تط  رف عينه ا أو ت ركض برجله ا أو السثابع:
 أُذهنا أو ذنبها، ليكشف ذلك عن وقوع متام ذدها حال حياهتا.

األقوى عدم اشرتاط استقرار احلياة يف حل الذبيحة، خالفًا ملا ذهب إليه  (:7)مسألة
مجع كثري من احملققني حيث اشرتطوا يف حلية الذبيحة إستقرار احلياة هلا قبل الذبح، فلو  
كانت غري مستقرة احلياة مل حتل بالذبح، وفسروا اإلستقرار املزبور بأن ال تكون مشرفة على 

أن يعيش مثلها يف اليوم أو نصف اليوم كاملشقوق بطنه واملخرج املوت ديث ال ميكن 
حشوته والساقط من شاهق تكسرت عظامه وما أكل السبع بعض ما به حياته وأمثال 
ذلك، واألقوى ما أشرنا إليه من عدم اعتبار استقرار احلياة باملع  الذي أفادوه بل املعترب 

خروجها، فإن علم ذلك حلت وإال يكون أصل احلياة ولو كانت عند إشراف انقطاعها و 
 الكاشف عنها احلركة بعد الذبح ولو كانت جزئية يسرية.

: إّنا يعترب أن يقع الذبح حال احلياة، لوضوح عدم وقوع التذكية على امليتة، والحاصل
فلو قطعت الرقبة على غري الوجه الشرعي فبادر إىل قطع األوداج على الوجه الشرعي 

حل أكلها وان كان األحوط الرتك، وكذا إذا شق بطنها فخرجت أمعاؤها أو واحلياة باقية، 
 ضربت بسيف أو بندقية أو عقرها سبع فأشرفت على املوت، حل أكلها إذا ذدت قبله.

خروج الدم املتعارف عن الذبيحة، وخيتلف هذا باختالف احليوان، فقد يكون  الثامن:
 كذلك.يف حيوان متثاقاًل متقاطراً ويف آخر ليو  
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 :النحر
وهو إدخال الرمح أو السكني وحنومها من اآلالت احلديدية احلادة يف لبة البعري وهي 
املنخفض الواقع بني أصل العنق والصدر، وال تذكى اإلبل إال به خبالف غريها، فال تذكى 

 إال بالذبح.
ما جيوز حنرها وال تعترب فيه كيفية خاصة فيجوز حنر اإلبل باركة مستقباًل هبا القبلة، ك

قائمة أو على أحد جنبيها مع توجيه منحرها ومقادمي بدهنا حنو القبلة، واألفضل حنرها 
 قائمة.

ويشرتط فيه ما تقدم يف الذبح من اإلسالم، والقصد واإلستقبال، والتسمية، وكونه 
 باحلديد، واحلياة حال الذبح، وخروج الدم املتعارف.

ها وبقيت احلياة بعد ذلك، وأمكن حنر اإلبل أو لو ذبح اإلبل أو حنر غري (:8)مسألة
 ذبح غريها، حل ت بذلك.

إذا تعذر ذبح احليوان أو حنره كاملستعصي واملرتدي يف بئر أو خندق أو  (:9)مسألة
حنوه مما ال يتمكن من الوصول إىل موضع ذده أو حنره، جاز عقره بسيف أو خنجر أو 

قتله، وبه حيل أكله وإن مل يصادف العقر موضع سكني أو رمح أو غري ذلك مما جيرحه أو ي
وقد تقدمت اإلشارة  ،الذبح أو النحر، والبد من التسمية وسائر شرائط الذابح يف العاقر

 إليه يف الفصل األول.
 :ذكاة الجنين

إذا ذكي   ت األُم ف   األحوط املب   ادرة إلخ   راج جنينه   ا ف   إن خ   رج حي   اً مل حي   ل إال بالتذكي   ة، 
ولو ذكيت األُم، وإن خرج ميتاً حل ، ألن ذكاة اجلنني ذكاة أُم ه بش رط أن فيحرم لو مل يذَك 
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يكون تام اخللقة ق د أش عر أو أوب ر، س واء وجلت ه ال روح أو ال، وس واء ك ان حمل ل األك ل أو ال 
س  واء خ  رج        ف  إذا مل ت  ذك األُم  ،ف  يحكم بطهارت  ه وينتف  ع جبل  ده فيم  ا ال يش  رتط في  ه الطه  ارة

 حرم إن خرج ميتاً وإن خرج حياً وذكي حل .       ميتة  اجلنني وهي حية أو
لو مل يبادر إلخراج اجلنني بأن أخ ره أزيد من املتعارف، فإن خرج ميتاً  (:10)مسألة

 فاألحوط اجتنابه، وحيل إن خرج حياً وذكي.
 حيرم اجلنني إذا مات بعد أن خيرج حياً وإن مل يسع الوقت لتذكيته. (:11)مسألة
 :كيةتذ الشك في ال

إذا عل   م مب   وت احلي   وان ب   ال تذكي   ة فه   و جن   و حم   رم األك   ل، وإذا ش   ك يف حل   م أو جل   د 
حي   وان ه   ل ه   و م   ذكى أو ال، ف   إن ك   ان املش   كوك بي   د املس   لم غ   ري امل   تهم، يعام   ُل معامل   ة 
املذكى، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه يف الصالة وسائر اإلستعماالت عل ى التذكي ة 

م بالتذكي ة عل ى م ا يب اع يف أس واق َك حيُ  علي ه الفح ص والس ؤال، وك ذلك والطهارة، وال جي ب
املس  لمني ويس  تورد منه  ا، ب  ل وك  ذا املط  روح يف بالده  م مم  ا في  ه أث  ر تص  رف مش  عر بالتذكي  ة، 
وكذا البالد اليت يغلب عليها املسلمون ولو كان بيد جمهول اإلسالم، وإن ك ان املش كوك بي د 

ومل يعلم كونه مسبوقاً بيد املس لم، حيك م بع دم تذكيت ه، وأم ا م ا  الكافر ولو يف بالد املسلمني
ك  ان بي  د جمه  ول احل  ال يف ب  الد الكف  ار أو م  ا ك  ان مطروح  اً يف أرض  هم يعام  ل معامل  ة غ  ري 
املذكى وهو دكم امليتة، واملدار يف كون البل د أو األرض منس وباً إىل املس لمني غلب ة الس كان 

هم ولو كانوا حتت سلطنة الكفار، كما أن هذا ه و امل دار يف والقاطنني ديث ينسب عرفاً إلي
بلد الكفار، ولو تس اوت النس بة م ن جه ة ع دم الغلب ة، فحكم ه حك م بل د الكف ار، كم ا أن 

 املدار على األمارة الدالة على وقوع يد املسلم على املشكوك يف بالد غري اإلسالم.
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املس  لم ول  و كان  ت يف غ  ري ب  الد : هن  اك أم  ارات ث  الث للحلي  ة والطه  ارة: ي  د والحاصثثل
اإلس الم، وأرض املس لم، وس  وق املس لم غ  ري امل تهم، والك  ل معت رب فيهم  ا، وال يعت رب يف س  وق 
املسلمني أن يكون يف بالدهم وذلك لإلطالق الشامل لكلد ما يس مى بس وق املس لمني ول و  

امل ؤمنني امللت زمني  كان يف بالد الكفر، واملراد باملسلم هو املؤمن، وبسوق املسلمني هو سوق
 بعقيدة أهل البيت عليهم السالم شريطة عدم هتاوهنم بعقيدهتم وأحكام دينهم .

ال حيكم بالتذكية على ما كان بيد املسلم بال تصرف مشعر (: 12)مسألة
بالتذكية،كما إذا جعل اجللد ظرفًا جلمع الفضالت والقاذورات، واللحوم اليت ال يعلم أنه 

 للسباع.يأكلها أو يطرحها 
إذا علم أن املسلم أخذ اللحم أو اجللد من كافر بال فحص عن التذكية،  (:13)مسألة

         ال املقصدر املتهاون        مل حيكم بتذكيته، وحيكم هبا إذا شك يف ذلك وكان املسلم الورع 
 يتصرف فيه تصرفاً مشعراً بالتذكية.

الكافر وعلم بسبق يد املسلم عليه حيكم بالتذكية على ما أخذ من يد (: 14)مسألة
وتصرفه املشعر بالتذكية، وحيكم بعدمها إذا مل يسبق بيد املسلم وإن أخرب الكافر بتذكيته، 

 األقوى حجية خرب الثقة يف املوضوعات.و  ،إال إذا كان ثقة
)مسألة..(: ما يذبح باملكائن احلديثة حيرم أكله وبيعه، فال ميلك البائع الثمن وال 

 ي املثمن، سواء علم أنه ذبح بطريق غري شرعي  أو شك  فيه.املشرت 
اللحوم املستوردة من البالد األجنبية املطبوع عليها " ذبح على الطريقة  (:15)مسألة

 قسام ثالثة:أاإلسالمية" تنقسم إىل 
 ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع. األول:
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 السلعة وتروجيها. ما إذا علم اخلالف وأنه طبع لغرض تسويق الثاني:
 : ما إذا شك  يف ذلك.الثال 

اللح  وم يف القس  م األول حمكوم  ة باحللي  ة ش  ريطة أن تك  ون م  ن ب  الد امل  ؤمنني الش  يعة غ  ري 
املته      اونني وال املقصد      رين وال تع      م غريه      ا م      ن ب      الد املخ      الفني، وأم      ا القس      مان األخ      ريان 

 فلحومهما مقطوعة احلرمة.
  :مستحبات الذبح والنحر

 الشفرة.حد   -1
 اإلسراع يف القطع. -2
معاملة احليوان باألسهل األروح األبعد عن التعذيب واإليذاء، بأن يساق إىل الذبح  -3

 برفق وإضجاعه بلني.
 مواراة الشفرة عن احليوان حىت ال يراها. -4
 عرض املاء على احليوان قبل ذده أو حنره. -5
 ربط يد الغنم مع أحد رجليها وإطالق اأُلخرى. -6
 صوف أو شعر الغنم بيده حىت يربد. إمساك الذابح -7
 عقل قوائم البقر األربع وإطالق ذنبها. -8
 حنر اإلبل قائمة مربوطة يديها بني اخلفني إىل الركبتني أو اإلبطني وإطالق رجليها. -9
 إرسال الطري بعد ذده لريفرف. -10

 وغري ذلك من املستحبات.
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  :مكروهات الذبح والنحر
 إىل الزوال إال مع االضطرار.إيقاعه ليالً ويف هنار اجلمعة  -1
 ذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه.  -2
 أن يذبح بيده ما رباه من النعم. -3

 وغري ذلك من املكروهات اليت مل يثبت بعضها عندنا.      
 

والحمد اهلل رّب العالمين
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الشارع املقدس قد هنى عن بعض األصل األو  حلية األكل حىت تثبت احلرمة، إال  أن 
 األشياء وحل ل بعضها، فلزم الفحص عن احملرم واحمللل.

 
 الفصل األول
 الحيوانات

 :أواًل: الحيوانات البحرية
ويؤكل منها كل مسك ذي فلو كالشبوط والروبيان وحنومها، فال حيل  غري السمك مثل 

كاجلري والزمار والزهو السلحفاة والضفدع والسرطان وال ما ال فلو له من السمك،  
 واملارماهي، وأما الطيور البحرية فنذكرها يف الطيور إن شاء اهلل تعاىل.

يعترب وجود الفلو يف األصل فيحل  ما زال منه الفلو باحتكاكه بغريه  (:1)مسألة
ديث ال يرى له فلو فعاًل فلذا لو فحص لوجد على األماكن اليت يقل  احتكاكها كأصل 

 ، ولو تردد مسٌك حيٌّ بني احمللل واحملر م حيرم.الزعانفالذنب أو حتت 
ال حيل  السمك الذي تقذفه احلية إال أن يضطرب ويؤخذ حيًا خارج املاء،  (:2)مسألة

 واألحوط أن ال ينسلخ فلسه أيضاً.
 حيل السمك املباح الذي يوجد يف جوف مسك مباح آخر. (:3)مسألة



411 
 

البيض يتبع حيوانه فيحل  بيض السمك احمللل وإن كان أملو، وحيرم بيض  (:4)مسألة
السمك احملرم وإن كان خشناً، وإذا اشتبه أنه من احمللل أو احملرم فاألحوط تركه وإن كان 

 خشناً.
 :ثانياً: الطيور

وال   دفيف حتري   ك اجلن   احني عن   د الط   ريان،  ،وحي  ل  منه   ا م   ا ك   ان دفيف   ه أكث   ر م   ن ص   فيفه
كم  ا حي  ل  ك  ل ط  ري في  ه احلوص  لة أو القانص  ة أو ،بس  طهما عن  ده وع  دم حتريكهماوالص  فيف 

الصيصة، وحيرم إذا فقد هذه الثالث. واحلوصلة ما جيتمع فيه ا الطع ام بع د احلل ق، والقانص ة 
 ما جيتمع فيها دقاق احلصى اليت يتناوهلا الطري، والصيصة شوكة يف رجله كاإلهبام لإلنسان.

ه باخلص   وص، ب   ال ف   رق ب   ني ط   ري ال   رب والبح   ر وإن ك   ان طعام   ه ن   ص في    ه   ذا إن مل ي   رد
السمك، وإذا تساوى الصفيف والدفيف ف األحوط الرج وع إىل العالم ات ال ثالث )احلوص لة 
والقانصة والصيصة(، ولو تعارضت مع كيفية الطريان، قد مت كيفية الط ريان، فيح ل  إن ك ان 

ك    ان ص    فيفه أكث    ر ول    و وج    دت في    ه   دفيف    ه أكث    ر ول    و فق    د العالم    ات ال    ثالث، وحي    رم إن
 العالمات الثالث.

حيل  الطري إذا وجدت فيه إحدى العالمات الثالث أو مجيعها ومل يعلم أن  (:5)مسألة
 دفيفه أكثر أو صفيفه، وكذا إذا شك  يف وجود إحدى الثالث ويف كيفية الطريان معاً. 

إال  أهنم استظهروا أكثرية  اللقلق وإن اعرتفوا بوجود العالمات الثالث فيه (:6)مسألة
رجع    ولو لعدم انتظام طريانه كما قيل    صفيفه فيحرم أكله، ولو مل تثبت أكثرية صفيفه 

 إىل العالمات الثالث.
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حتل  النعامة واحلباري وأصناف احلمام والدجاج والعصفور بأقسامه من  (:7)مسألة
 البلبل والقربة وغريمها.

حيرم اخلفاش والطاووس والباز والرمخة والصقر والشاهني والباشق والنسر  (:8)مسألة
والبغاث، وكل ذي خملب قويًا على اإلفرتاس أو ضعيفًا ال يقوى عليه، كما حيرم الغراب 

)الزاغ( والغداف وهو أصغر منه رمادي اللون، والعقق وهو    بأصنافه كغراب الزرع املسمى ب
اض، والكبري األسود الذي يسكن اجلبال، ومها يأكالن اجليف.  األبقع الذي فيه سواد وبي

كم حترم احلشرات الطائرة وغري الطائرة أيضاً، إال اجلراد كما تقدم يف كتاب الصيد 
 والذباحة.
يتبع البيض حيوانه، وإذا اشتبه بيض الطري حل  ما اختلف طرفاه وحرم ما  (:9)مسألة

 عداه.
 :الطيور المكروهة

الصرد.  (6)احلباري.  (5)القربة.  (4)الفاختة.  (3)اهلدهد.  (2)اخلطاف.  (1)
 الشقراق. وتشتد الكراهة يف الثالثة األخرية. (8)الصوام.  (7)

 :ثالثاً: الحيوانات البريّة
حيل  من األهلي األغنام واألبقار واجلمال واخليول والبغال واحلمري، وتكره الثالثة 

 .األخرية، والكراهة يف األول أخف
وحي  ل  م  ن الوحش  ي الظبي  ان واألبق  ار واألكب  اش اجلبلي  ة واحلم  ر الوحش  ية، وحت  رم الس  باع، 
وه   ي ك    ل حي    وان مف   رتس ل    ه ظف    ر ون   اب قوي    اً أو ض    عيفاً كاألس   د والنم    ر والفه    د والض    بع 
وال  ذئب والثعل  ب وإب  ن آوى، وحت  رم األران  ب وإن مل تك  ن م  ن الس  باع، وك  ذا الض  ب والريب  وع 
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كالقم  ل والصرص  ر            اجل  راد عل  ى تفص  يل تق  دم يف كت  اب الص  يد والذباح  ة إال         واحلش  رات 
وحي  رم القنف  ذ واحلي  ة والعق  رب  ،والزنب  ور والدي  دان، ح  ىت املتكون  ة يف اخلض  ر والفواك  ه كالتف  اح

 والفأرة وكذا جنو العني، وهو الكلب واخلنزير.
 :المحرم بالعرض

 موارد ثالثة:تعرض احلرمة على احليوان احمللل باألصل يف 
: احليوان اجلال ل: الذي يأكل عذرة اإلنسان، ويعم حكم اجلال ل كل  حيوان حملل األول

 حىت الطري والسمك. 
تزول حرمة أكل اجلالل بزوال اجللل عن احليوان احمللل باألصل، ويزول  (:10)مسألة

اجللل برتك التغذي بالعذرة واستبداله بالتغذي بغريها مدة معينة، ويعرب عنه باإلسترباء، وقد 
ورد يف بعض األخبار أن زوال اجللل يف اإلبل بإطعامها علفًا طاهرًا أربعني يوماً، والبقر 

ة، والبطة مخسة أو سبعة والدجاجة ثالثة، والسمك يوم وليلة، ويف عشرين، والشاة عشر 
غري ما ذُكر فاملدار على زوال إسم اجللل ديث مل يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل 

 صدق أن غذاءه غريها.
كيفية اإلسترباء أن مينع احليوان بربط أو حبٍو عن التغذي بالعذرة يف   (:11)مسألة

يف تلك املدة علفًا طاهرًا على األحوط، فيرتك تغذيه بالنجو  املدة املقررة، ويعلف
 واملتنجو مطلقاً.

: أن يرتضع اجلدي أو احلمل أو العجل من لنب اخلنزيرة حىت قوي ونبت حلمه الثاني
واشتد  به عظمه ونبت حلمه، فيحرم حلمه وحلم نسله ولبنهما، وأما إذا مل يشتد  به حلمه 

تزول الكراهة بإلقائه على ضرع شاة سبعة أيام أو يعلف إذا  فقيل بكراهة حلمه بذلك، و 
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كان مستغنيًا عن اللنب، والظاهر أن ال وجه للكراهة بل األقوى حرمة أكله إال أن يستربأ 
وأما إذا شرب لنب اخلنزيرة ال باالرتضاع ففي سراية احلكم إليه إشكال، واألحوط  ،مبا ذكر

 االرتضاع من لنب الكلبة والكافرة. وجوباً تركه. وال يعم احلكم املذكور
موطوء اإلنسان حيرم حلمه ولبنه كما حيرم نسله املتولد منه بعد الوطء، سواء   الثال :

كان الواطئ صغريًا أو كبريًا أنزل أو مل ينزل عاملًا أو جاهاًل خمتارًا أو مكرهًا عاقاًل أو 
 ثى.جمنوناً، وطئه قبالً أو دبراً فحاًل كان املوطوء أو أُن

مث إن كان املوطوء مما يطلب ظهره للحمل والركوب ومل يعتد أكله كاحلصان والبغل 
واحلمار، وجب إخراجه من بلد الوطء إىل بلد آخر ال يعرف فيه، فيباع فيه ويعطى مثنه 

وإن كان مما يطلب حلمه كاجلمل  ،للواطئ، وهو يغرم قيمته للمالك إن مل يكن هو الواطئ
 ،والبقر والشاة وجب ذده مث إحراقه، ويغرم الواطئ قيمته للمالك إن مل يكن هو الواطئ

 وإذا اشتبه املوطوء بغريه وكان مما يقصد حلمه ُعني  بالقرعة.
 :المكروه بالعرض

حيرم  يكره حلم اجلدي والعناق والعجل إذا ارتضع من لنب امرأة حىت كرب وفطم، وال
 بذلك.

 :ما يحرم من الحيوان
 حيرم من احليوان احمللل وإن ذكي أربعة عشر شيئاً:

 :النخاع؛ خيط أبيض كاملخ ميتد وسط العمود الفقري. األول 
 :الغدد؛ كل عقدة يف اجلسد مدورة تشبه البندق غالباً. الثاني 
 :املشيمة؛ موضع الولد أو قرينه الذي خيرج معه.الثال  
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 العلباوان؛ عصبان عريضان صفراوان ممتدان على الظهر من الرقبة إىل الذنب.الرابع:  
خرزة الدماغ؛ حبة وسط الدماغ بقدر احلمصة متيل إىل الغربة يف اجلملة الخامس: 

 خيالف لوهنا لون الدماغ.
 ها.كلُّ  : احلدقة؛ احلبة الناظرة من العني، ال السادس 
ة، ويش كل اجملتم ع يف القل ب والكب د واإلحتي اط : ال دم ع دا املتخل ف يف الذبيح السابع 

يف تركه: وأما دم احليوان احملل ل ال ذي ليس ت ل ه نف و س ائلة كاألمس اك احمللل ة فالظ اهر ج واز 
 ، وال يبعد جناسة الوزغ.وال جيوز دم احملرم منه كالوزغ أكله إذا أكل مع السمك،

 :املرارة.الثامن
 :املثانة.التاسع
 البيضتان. أي:: األنثيان.العاشر

 : الفرج ظاهره وباطنه.الحادي عشر
 :القضيب.الثاني عشر 
 : الطحال.الثال  عشر 
:الروث، وال بأس مبا يف جوف السمك واجلراد وفضالت الديدان املتكونة الرابع عشر 

 يف الفواكه واخلضر.
يف  وان. نعم، قالوا بعدم وجودها إال  وال اختصاص لألشياء املتقدمة ديوان دون حي

الذبيحة واملنحورة، فال يوجد منها يف الطيور إال  الرجيع والدم واملرارة والطحال، ويف بعضها 
 البيضتان، ويف اجلراد والسمك الرجيع والدم على كالم فيهما، واإلحتياط يف حمله.
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حيرم القيح والوسخ والبلغم إذا ُعد  مستخبثاً، وأما العرق والبصاق فهما  (:12)مسألة
 من غري جنو العني، خصوصاً مما يؤكل حلمه واإلنسان.حملالن 

إذا شرب احليوان احمللل اخلمر فسكر وذبح حالة سكره غسل باملاء بعد  (:13)مسألة
الذبح فيجوز أكله، سواء نفذت فيه اخلمر أو ال، واملشهور حرمة أكل ما يف جوفه من 

أقوى، وال يلحق باخلمر  القلب والكبد والكرش وغريها وإن غسل وهو األحوط لو مل يكن
غريه من السوائل النجسة كالبول، فيؤكل ما يف جوفه بعد الغسل إذا بقي السائل النجو 

 فيه بعد الذبح، وإن استحال فال موجب للغسل أيضاً.
 :المحلالت من الحيوان

حي    ل  ع    دا األُم    ور األربع    ة عش    ر املتقدم    ة، فيح    ل اللح    م والش    حم والغض    روف والقل    ب 
ش واألمع  اء، ب   ل الظ  اهر حلي   ة اجلل  د والعظ   م م  ع ع   دم الض  رر واالس   تخباث، والكب  د والك   ر 

 صغارها كالعصفور. وكذلك جلد الرأس وجلد الدجاج وغريه من الطيور، وعظام
ال فرق يف حلية حلم احليوان املذكى بني املطبوخ وغريه بل واحملروق أيضاً  (:14)مسألة

 يتغري بالشمو أو النار وال بذر عليه امللح مع عدم الضرر، ويكره أكله غريضًا أي طريًا مل
 وجفف ولو يف الظل.

 :المكروهات من الحيوان
 ( العروق خصوصاً األوداج.3( أذنا القلب. )2( الكلى. )1)
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 الفصل الثاني
 

نتع  رض يف ه  ذا الفص  ل للمح  رم غ  ري احلي  وان وحل  االت األض  رار ال  يت نص  ت اآلي  ة املبارك  ة 
 نتعرض للمستحبات ومكروهات األكل.على جواز األكل منها كما 
  :المحرم من غير الحيوان

كل ما يضر اإلنسان ضرراً معتداً به عند العقالء، سواء ترتب عليه الضرر عاجاًل  -1
أو آجاًل، وسواء كان الضرر لزيادة املقدار املستعمل منه فتحرم الزيادة، أو لالستمرار عليه 
فيحرم االستمرار دون أصل االستعمال. بال فرق بني الضرر املقطوع واملظنون، بل يكفي 

وجب خلوف الوقوع فيه، فتحرم السموم القاتلة أو اليت تفقد اإلنسان قواه احتمال الضرر امل
 فال يستطيع القيام بأعماله، وكذا ما يسقط اجلنني كما تقدم يف كتاب النكاح. 

 
األقوى جواز استعمال الرجل أدوية العقم املوقت أو الدائم إذا اقتضت  (:15)مسألة

عليه أو حنو ذلك، وكذا  عظيماً  أو حرجاً  بالغاً  املصلحة ذلك أو كان يف بقاء اإلجناب ضررا
 وإن اقتضى اإلحتياط تركه. املرأة إال أهنا إذا كانت مزو جة توقف جواز ذلك على رضا زوجها،

كما جتوز املعاجلة ،  عاجلة مبا ينفع غالبًا وإن أد ى إىل اخلطر أحياناً جتوز امل (:16)مسألة
باملضر دفعًا لضرر أعظم، ومن هذا القبيل قطع بعض األعضاء دفعًا للسراية املؤدية إىل 
اهلالك وربط اجلرح والكي  بالنار وبعض العمليات املعمولة يف هذه األعصار بشرط أن 

رى العقالء بأن يكون املباشر للعمل حاذقًا حمتاطاً ومبالياً يكون اإلقدام على ذلك جاريًا جم
 غري متسامح وال متهوٍر.
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إذا كان قليل الدواء مضرًا دون كثريه حرم قليله، وإذا انعكو انعكو  (:17)مسألة
 احلكم، وكذا إذا كان مضراً لوحده نافعاً إذا انضم إىل غريه حرم منفرداً وجاز منضماً.

ن شيٌء ال يضر تناوله مرة أو مرتني مثاًل ولكن يضر ادمانه وزيادة إذا كا (:18)مسألة
تكريره والتعود عليه حيرم تكريره املضر خاصة ومن ذلك شرب األفيون بابتالعه أو شرب 
دخانه فإنه ال يضر مرة أو مرتني لكن تكريره واملداومة عليه والتعود به كما هو املتداول يف 

اته املعروفة عند أهله مضر غايته وفيه فساد عظيم، فمن بعض البالد خصوصًا ببعض كيفي
رام شربه لغرض طيب فال يكثر منه وال يكرره إىل حدٍّ يتعود ويبتلي به، ومن تعود عليه 

 فيجب اإلجتهاد يف تركه وكف  النفو عنه والعالج مبا يزيل عنه هذا اإلعتياد.
لو كانت يف البيضة والعذرة األعيان النجسة واملتنجسة كامليتة والدم حىت العلقة و  -2

واملين والقطعة املبانة من احلي، وقد تقدم تعداد النجاسات وأحكامها وكيفية سراية 
النجاسة يف كتاب الطهارة، كما تقدم أيضًا أن ما ال حتله احلياة من أجزاء امليتة طاهر 

 فيجوز تناوله إذا كان مما يؤكل كاالنفحة والبيضة إذا اكتست القشر األعلى.
املسكر مائعًا وجامداً، والفقاع دون ماء الشعري الذي يصفه األطباء للعالج، وإذا  -3

 انقلب اخلمر خاًل طهر وحل شربه كما تقدم يف كتاب الطهارة.
ال يعترب يف حرمة املسكر إسكاره يف كل الطباع أو األصقاع أو كل  (:19)مسألة

وما أسكر   ،و لغريه من األسبابمستعمل، فيحرم ولو مل ُيسكر يف مورد لالعتياد عليه أ
 كثريه دون قليله فقليله وكثريه حرام.

حيرم غرس اخلمر وسقيها وحراستها وعصرها ومحلها للحامل واحملمول  (:20)مسألة
إليه وبيعها وشرائها وأكل مثنها، كما حيرم تناوهلا بالضرورة الدينية، ومستحلها مرتد إذا 
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نيب صلى اهلل عليه وآله وسلم والقرآن احلكيم، وهي التفت إىل ما يالزم ذلك من تكذيب ال
 .من الكبائر وقد ورد أن مدمن اخلمر كعابد الوثن

حيرم األكل على مائدة يشرب عليها اخلمر أو سائر املسكرات، بل ورد  (:21)مسألة
َا يَا أَي َُّها ال ِذيَن تأكيدًا لقوله تعاىل:  يف الروايات حرمة اجللوس على تلك املائدة آَمُنوْا ِإّن 

 .اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌو مدْن َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحونَ 
وأن  واع العص  ري، وان مش  ت  الغازي  ة تابو ش  ر  حت  رم املعلب  ات واملربي  ات واملال (:22)مسثثألة

 .بذاهتا مسكرةإال  إذا كانت  رائحة املسكر منها
العصري العنيب إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه أو انقالبه خاًل، وال تكفي صريورته دبساً  -4

قبل ذهاهبما فيحرم شربه، سواء غلى بالنار أو بالشمو أو نش بنفسه وهو جنٌو كما 
وكذا العنب فإذا وضع يف ماء وغلى وعلم بغليان ما يف جوفه  ،أشرنا يف دث النجاسات

ثلثاه أو ينقلب خاًل، وحيرم عصري الزبيب إذا غلى ومل يذهب ثلثاه، وأما  حرم حىت يذهب
 التمر فال حيرم وإن غلى كما تقدم يف كتاب الطهارة.

لنب وبول احليوان غري مأكول اللحم إال لنب اإلنسان، بل حيرم بول ما يؤكل حلمه  -5
ورد من )أن أبوال  وإن كان طاهراً، الستخباثه إال  للعالج كبول اإلبل، وعليه حيمل ما

 اإلبل خري من ألباهنا(.
الطني واملدر والرتاب أيضًا على األحوط بل األقوى، وجيوز أكل ما استهلك منها  -6

مع دقيق احلنطة والشعري وما يطرأ على الفواكه واخلضر من الرتاب والغبار، وأكل الطني 
شجار واملعادن بل الرمل، املمتزج باملاء إذا مل يسلبه عن اإلطالق، وال حترم األحجار واأل

 إال إذا كانت مضرة ضرراً معتداً به.
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تستث  من حرمة أكل الطني تربة قرب سيد الشهداء املوىل املعظ م اإلمام  (:23)مسألة
احلسني عليه السالم مبقدار محصة لالستشفاء، فإهنا دواء لكل داء، وال جيوز لغري ذلك، 

؟ ه الطيبني الطاهرين عليهم السالموأهل بيت م د وهل جيوز التعدي عنه إىل قرب نبينا حم
فيه خالف، األقوى اجلواز، وأما سائر قبور املعصومني من األنبياء واألوصياء فجائٌز، 

 واألحوط استهالكه باملاء.
احملل الذي تؤخذ منه الرتبة احلسينية املباركة هو القرب الشريف وما يقرب  (:24)مسألة

منه مما يلحق به عرفاً، والقدر املتيقن هو احلائر املقدس، ويف بعض األخبار أن طني قرب 
اإلمام احلسني عليه السالم فيه شفاء وإن ُأخذ على رأس ميل، ويف بعضها أنه يشتشفى به 

لى رأس أربعة أميال، ويف بعضها على عشرة أميال، ويف بعضها أربعة مما بينه وبني القرب ع
فراسخ، ولعل  اإلختالف من جهة تفاوت مراتبها يف الفضل، فكل ما قرب إىل القرب 
الشريف كان أفضل، واألحوط اإلقتصار على ما حول القرب إىل سبعني ذراعاً، وفيما زاد 

حنو ال يصدق عليه الطني ويشتشفى به  على ذلك تستعمل ممزوجة باملاء أو بشراب على
رجاءاً، وقد وردت ألخذ الرتبة املقدسة آداب وأدعية من أرادها فلرياجع مفاتيح اجلنان 

 احلديث.و  األدعية وغريه من مصادر
كغريها من         يثبت كون الرتبة تربة اإلمام املعظم احلسني عليه السالم  (:25)مسألة
وجداين أو االطمئنان وبالبينة، بل بإخبار الواحد الثقة على األقوى، بالعلم ال       املوضوعات 

ويف ثبوته بإخبار ذي اليد إذا مل يكن ثقة ومل يوجب االطمئنان إشكال، فال يرتك معه 
 اإلحتياط باستهالكه باملاء إذا أُريد االستشفاء هبا.
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بتالعها وإما دلها يف تناول الرتبة املقد سة لإلستشفاء، إما بإزدرادها وا (:26)مسألة
 املاء وشربه أو بأن ميزجها بشربة ويشرهبا بقصد التربك والشفاء. 

)باألرمين وهو ذو القرنني( إذا احنصر به   جيوز أكل الطني املعروف ب (:27)مسألة
العالج، ومع عدم الضرورة حيتاط باستهالكه باملاء حىت ال يصدق معه أكل الطني، ففي 

مام الصادق عليه السالم عن طني األرمين يؤخذ منه للكسري بعض األخبار سئل اإل
واملبطون أحيل أخذه؟ قال عليه السالم:) ال بأس به أما أنه من طني قرب ذي القرنني، وطني 

 قرب احلسني عليه السالم خرٌي منه (.
 املغصوب فال حيل  أكل مال الغري إال  برضاه، سواء كان مسلماً أو ذمياً. -7
 :إلضطرارا

 عند االضطرار تناول احلرام مبقدار يرتفع به االضطرار ومن موارده ما يلي: حيل  
خوف املوت برتك تناول احلرام، وكذا خوف الضعف املفرط أو اجلوع أو العطش  -1

الشديدين غري القابلني للتحمل عادة، ويتأكد النهي عن شرب اخلمر ولو عند اإلضطرار، 
 هنا ال تزيده إال  شراً .فقد ورد بالصحيح النهي عن شرب قطرة أل

التقية ممن خياف منه على النفو أو العرض أو املال، إذا كان يف تركها حرج وعسر  -2
 أو خوف على نفو حمرتمة أخرى أو على عرضها أو ماهلا احملرتم.

التداوي باحلرام إذا احنصر به عالج املرض املستعصي كامليتة، فيجوز مبقدار حتصل  -3
واملدار على إحنصار العالج به هو تشخيص احلذاق والثقات من به املعاجلة والشفاء، 

األطباء، وهل جتوز املعاجلة باخلمر لو احنصر العالج به أو ال ؟ فيه خالف، املشهور عدم 
 جواز التداوي باخلمر بل بكلد مسكٍر حىت مع اإلحنصار، وهو األقوى.



422 
 

ال حيل  احملرم عند االضطرار للباغي وهو باغي الصيد هلواً أو اخلارج على  (:28)مسألة 
إمام مفرتض الطاعة، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق وإن أرشدهم العقل إىل 
ارتكاب أخف احملذورين وترجيحه على األشد، إال أهنم يعاقبون عليه، هذا يف غري اخلارج 

 له االرتكاب وإن مات جوعاً. على إمام مفرتض الطاعة فال حيل  
إذا اضطر إىل حمر م، فليقتصر على مقدار الضرورة وال جيوز له الزيادة،  (:29)مسألة

فإذا اقتضت الضرورة أن يأكل امليتة لسد رمقه، فليقتصر على ذلك وال جيوز له أن يتجاوز 
 ذا فرض أن ضرورته ال تندفع إال بالشبع.إبأكله حد  الشبع إال  

 :من بيوت نصت عليها اآلية األكل
 نصت اآلية املباركة من سورة النور على جواز أكل من بيوت َمن يلي: 

( 6( األعمام. )5( األخوات. )4( اإلخوان. )3( األمهات. )2( اآلباء. )1)
( املوكل املفوض إليه األمر 10( األصدقاء. )9( اخلاالت. )8( األخوال. )7العمات. )

 زوجات واألوالد.واحلفظ. ويلحق هبم ال
فيجوز األكل والشرب املتعارفني من بيوت َمن ذكر ولو مع عدم االضطرار وعدم العلم 
بالرضا. نعم، يشرتط عدم العلم بكراهتهم بل األحوط تركه مع الظن بالكراهة أيضاً. وال 
حيوز التعدي إىل غري بيوهتم كبساتينهم ودكاكينهم، واألقوى عدم التعدي إىل األطعمة 

فيسة اليت تدخر لكبار الضيوف من ذوي اجلاه والشرف، إقتصارًا على مورد النص عن الن
موالنا اإلمام أيب جعفر عليه السالم سأله زرارة عما حيل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ 

 وال يتعدى أيضاً إىل ما يشرتى بثمٍن مدخر يف الدار.، قال عليه السالم:" املأدوم والتمر"
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  :لمستحبات األك
 التسمية عند الشروع. -1
 التحميد عند الفراغ. -2
 غسل اليدين قبله وعدم مسحها. -3
 غسل اليدين بعده ومسحها مبنديل. -4
 أن يكون باليم . -5
 أن يكون بثالث أصابع أو أكثر ال بإصبعني. -6
 إجادة املضك. -7
 إطالة اجللوس على املائدة. -8
 لعق األصابع ومصها. -9
 ختليل األسنان بعده.  -10
 جاعالً الرجل اليم  على اليسرى.االستلقاء بعده  -11
 االفتتاح واألختتام بامللح.  -12

 وغري ذلك من املستحبات املذكورة يف املطوالت.
  :مكروهات األكل

 أن يكون على الشبع. -1
 نفخ الطعام والشراب. -2
 أكل احلار. -3
 التمل ي من الطعام. -4
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 املبالغة يف أكل اللحم الذي على العظم. -5
 املذكورة يف املطوالت.وغري ذلك من املكروهات 

والحمد هلل رّب العالمين
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 الفصل األول
نتعرض يف هذا الفصل ملوجبات اإلرث، وطبقات الور اث، وفروضهم، وأقسامهم، 

 مضافاً إىل مسأليت العول والتعصيب.
 :موجبات اإلرث
 وهي نوعان:
النسب وهو ثالث طبقات، ال يرث أحد من الطبقة الالحقة مع وجود وارث  األول:

 من الطبقة السابقة.
 صنفان:  الطبقة اأُلولى:

 األبوان املتصالن، دون األجداد واجلدات. -1
 ذكوراً وإناثاً .       وإن نزلوا        األوالد  -2

 صنفان أيضاً:  الطبقة الثانية:
 .وإن علوا األجداد واجلدات لألب أو األُم، -1
 لألب أو لألُم، أو هلما.       وإن نزلوا        اإلخوة واألخوات وأوالدهم  -2

صنف واحد، األعمام والعمات واألخوال واخلاالت، وإن علوا، كأعمام  الطبقة الثالثة:
 اآلباء واألُمهات وأخواهلم، وأوالدهم وإن نزلوا، مع صدق القرابة للميت عرفاً.

 السبب أمران: الثاني:
 الزوجية اليت يتوارث هبا الزوجان. -1
 الوالء وله ثالث مراتب: والء العتق، مث والء ضمان اجلريرة، مث والء اإلمامة. -2
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 :الفرض
 هو السهم املقدر يف الكتاب اجمليد، وهو ستة:

 النصف وهو: أواًل:
 للبنت الواحدة اليت ليو معها ابن. -1
 اليت ليو معها أخ لألبوين أو األب.لأُلخت الواحدة لألبوين أو لألب،  -2
 للزوج إذا مل يكن للزوجة ولد وإن نزل. -3
 الربع وهو: ثانياً: -4
 للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل. -1
للزوجة إذا مل يكن للزوج ولد وإن نزل، فإن كانت واحدة اختص ت به، وإال فهو هلن  -2

 بالسوية.
الثمن وهو للزوجة إذا كان للزوج ولد وإن نزل، فإن كانت واحدة اختص ت به  ثالثاً:

 وإال فهو هلن بالسوية.
 الثلث وهو:  رابعاً:

لأُلم مع عدم الولد للميت وإن نزل، وعدم اإلخوة للميت، على تفصيل يأيت يف  -1
 مبحث احلجب إن شاء اهلل تعاىل.

 لألخ واألخت من األُم مع التعدد. -2
 الثلثان ومها: خامساً:

 للبنتني فصاعداً مع عدم اإلبن املساوي. -1
 لأُلختني فصاعداً لألبوين أو لألب مع عدم األخ. -2
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 السدس وهو: سادساً:
 لكل واحد من األبوين مع وجود الولد. -1
 لألُم مع اإلخوة للميت، على تفصيل يأيت يف مبحث احلجب إن شاء اهلل تعاىل. -2
 لألخ الواحد، أو اأُلخت الواحدة لألُم. -3

 :أقسام الوارث
َمن يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أُخرى، كاألب فإنه يرث بالفرض مع الولد،  -1

وبالقرابة مع عدمه، وكذا اأُلخت واألخوات لألب أو األبوين، فإهنا ترث مع األخ بالقرابة، 
ابة مع اإلبن، وَترث بالفرض مع ومع عدمه بالفرض، وكالبنت والبنات فإهنا ترث بالقر 

 عدمه، وكاإلخوة واألخوات من األُم فإهنا ترث بالفرض مع عدم اجلد لألُم، ومعه بالقرابة.
َمن يرث بالفرض دائماً، وأحيانًا بالرد أيضاً، كاألُم هلا الثلث مع عدم الولد وعدم  -2

وهلا السدس مع الولد أو احلاجب، ويرد        كما يأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل         احلاجب 
إليها زائدًا على فرضها إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإن له النصف مع عدم 
الولد والربع معه، ويرد عليه زائدًا على فرضه إذا مل يكن معه وارث سوى اإلمام بقية اهلل 

 .وأرواحنا له الفداء األعظم 
وال يرد عليه أصاًل، كالزوجة هلا الربع مع عدم الولد،  َمن ال يرث إال بالفرض، -3

 والثمن معه.
َمن ال يرث إال بالقرابة، كاإلبن، واألخوة لألبوين أو لألب، واجلد، واألعمام،  -4

 واألخوال.
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َمن يرث بالوالء، وال يرث ال بالفرض وال بالقرابة، كاملعتق، وضامن اجلريرة،  -5
 .واإلمام 

 :العول والتعصيب
التعصيب هو توريث العصبة الذكور مع ذي ف رٍض قري ب، وعص بة الرج ل: قرابت ه ال ذكور 
م   ن ورثت   ه ال   ذين ينتم   ون إلي   ه، وه   و باط   ل عن   دنا حن   ن اإلمامي   ة، وص   حيح عن   د املخ   الفني، 
وكيفيت ه حج  ب البن ت أو األخ  ت م  ع وج ود أخ املي  ت أو عم  ه، نظ ري م  ا ل  و ت رك امليد  ت بنت  اً 

دسب السهام وتزيد الرتكة على النصف اآلخر، فاملخالفون ق الوا  واحدة، فلها نصف الرتكة
ب  أن الزائ  د يرث  ه العص  بة وه  م أق  ارب املي  ت ال  ذكور، ف  ريث أخ املي  ت أو عم  ه، فيتش  اركان م  ع 
البنت أو األخت، فلو ترك امليت بنتاً وأخاً، فرتث البنت النصف، وي رث أخ املي ت النص ف 

يرج   ع ه   ذا النص   ف إىل البن   ت ب   الرد ، لكوهن   ا ص   احبة  اآلخ   ر، ولكن    ه عن   دنا حن   ن اإلمامي   ة
الف  رض امل  ذكور، فالرتك  ة بكامله  ا للبن  ت أو للبن  ات، ول  يو ألخ املي  ت ش  يٌء، وإذا مل يك  ن 
للمي  ت أوالد ذك  ور وال إن  اث، وك  ان ل  ه أخ  ت أو أخ  وات، فامل  ال كل  ه لالخ  ت أو األخ  وات 

 قرب حيجب األبعد.وال شيء للعم، ألن األخت أقرب إىل امليت من عمها، واأل
والع  ول لغ  ًة ه  و الزي  ادة واإلرتف  اع، يق  ال: ع  ال املي  زان أي ارتف  ع أح  د طرفي  ه ع  ن اآلخ  ر، 
ويف حديث الصد يقة الصغرى مرمي عليها السالم:" وعال قلم زكري ا فكفله ا زكري ا" أي ارتف ع 

لفريض  ة عل  ى امل  اء، وإص  طالحاً ه  و م  ا إذا كان  ت الرتك  ة أق  ل م  ن الس  هام، وأهن  ا زادت عل  ى ا
والرتك   ة، فهن   ا ي ُ   ر د ال   نقص عل   ى بع   ٍض دون آخ   ر دس   ب ك   ل  حال   ة، ولك   ن  العام   ة ي   وردون 
ال   نقص عل   ى أص   حاب الف   رائض مجيع   اً، ك   لٌّ دس   ب فرض   ه، نظ   ري م   ا ل   و ت   رك املي   ت زوج   ة 
وأب وين وبنت  ني، فف رض الزوج  ة ال ثمن، وف  رض األب وين الثل  ث، وف رض البنت  ني الثلث ان، والرتك  ة 
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من والثلث والثلثني، وكذا لو ماتت ام رأٌة وترك ت زوج اً وأُخت ني ألٍب، ف إن ف رض ال تتسع للث
ال  زوج النص  ف، وف  رض البنت  ني الثلث  ان، وال حتتم  ل الفريض  ة نص  فاً وثلث  ني، والع  ول ال يتحق  ق 
إال  بوج  ود ال  زوج والزوج  ة، ف  نحن الش  يعة نعتق  د ب  دخول ال  نقص عل  ى بع  ض الف  روض دون 

ألربع   ة ق  الوا ب  دخول ال   نقص عل  ى ك  ل  واح   ٍد بق  در فرض  ه، ف   إذا ال  بعض اآلخ  ر، وامل  ذاهب ا
وج  دت زوج  ة م  ع أب  وين وبنت  ني، تك  ون املس  ألة عن  دهم م  ن مس  ائل الع  ول، وتص  ح الفريض  ة 

ن تأخ      ذ الزوج      ة م      ن الس      بع ن س      هماً بع      د أن كان      ت أربع      ة وعش      ريم      ن س      بعة وعش      ري
ا مثاني   ة، والبن   ات س   تة والعش   رين:ثالثة أس   هم، أي يص   بح مثنه   ا تس   عاً، ويأخ   ذ األب   وان منه   

 عشر، فالنقص يدخل على اجلميع يف فقه املخالفني، وعلى البعض يف فقهنا.
وعش   رون، وي   دخل ال   نقص عل   ى  فالفريض   ة عن   دنا حن   ن اإلمامي   ة يف املث   ال املتق   دم أربع   ة

  فتأخذ الزوجة مثنها كاماًل، ويأخذ األبوان الثلث، والباقي للبنتني.البنتني
 يتصو ر إهنم على صور: ،الذين يرثون امليت بالفرضلور اث ا (:1)مسألة
أن يكون  وا كله  م م  ن غ  ري ذوي الف  روض، فيقس  م امل  ال بي  نهم، حس  ب الرتتي  ب  األولثثى:

 الذي سوف نذكره إن شاء اهلل تعاىل.
أن يكون بعضهم من ذوي الفروض، فيعطى ذو الفرض فرضه، والباقي لغريه  الثانية:

 شاء اهلل تعاىل.على الرتتيب الذي سيوافيك إن 
أن يكونوا كلهم من ذوي الفروض، وهذه هي العمدة يف هذا البحث، فإن   الثالثة:

 كانت سهامهم مساوية للفريضة فال كالم.
إىل        كما أشرنا أعاله         ؛ وقد ذهب املخالفون العولوإن زادت عليها فهي مسألة 

فرضه، ويرد النقص عندنا ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض، حسب نسبة 
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على البنت أو البنات يف الطبقة اأُلوىل، كما إذا كان للميت زوج وأبوان وبنتان، فسهم 
الزوج الربع واألبوين السدسان وسهم البنتني الثلثان، وجمموعها زائد على الفريضة الربع. 

زوج وُأخت من  ويف الطبقة الثانية يرد النقص على املتقرب باألبوين، كما إذا كان للميت
األبوين وأُختني من األُم؛ فسهم الزوج النصف، وسهم اأُلخت من األبوين النصف، وسهم 

 اأُلختني من األُم الثلث، ويزيد جمموعها على الفريضة بالثلث.
، كم ا إذا ت  رك بنت  اً واح  دة التعصثثيبوأم ا إذا نقص  ت الس  هام ع ن الفريض  ة، فه  ي مس  ألة 

ائفت   ان فيه    ا أيض   اً، ف    ذهب العام   ة إىل إعط    اء الزائ    د فس   همها النص    ف. وق   د اختلف    ت الط
للعصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إىل مليت ب ال واس طة، أو بواس طة ال ذكور. وق د عم مه ا 
بعض  هم إىل األُنث  ى أيض  اً، وال ش  يء للعص  بة عن  دنا، ب  ل ي  رد الزائ  د عل  ى أص  حاب الف  روض، 

 بالفرض ونصفها بالرد.  فرتث البنت يف املثال املتقدم متام الرتكة، نصفها
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 الفصل الثاني
 موانع اإلرث
 ويلحق هبا احلجب أيضاً وأهم موانع اإلرث ما يلي:

 مانع من التوارث يف الوارث واملوروث، على تفصيل مذكور يف املطوالت. الرق: -1
 ،وقد تقدمت أسبابه وصيغته وشروطه وكيفية منعه اإلرث يف كتاب اللعان اللعان: -2
 فراجع.
ف  إن ك  ان م  ن الط  رفني ف  ال ت  وارث ب  ني ول  د الزن  ا وأبوي  ه، وإن ك  ان م  ن ط  رف  الزنثثا: -3
انتف   ى الت   وارث ب   ني ال   زاين والول   د، دون           كم   ا يف ال   وطء ش   بهة م   ن ط   رف واح   د            واح   د 

املشتبه.نعم ي رث إب ن الزن ا زوجت ه وأوالده، وه م يرثون ه، وك ذا بن ت الزن ا ت رث زوجه ا ويرثه ا، 
كاألج داد          ال يرث ه أب واه الزاني ان وال بين ه وب ني املنتس بني إليهم ا وم ن يتق رب هبم ا فإبن الزن ا 

وال ي   رثهم، ب   ل يك   ون الت   وارث بين   ه وب   ني غ   ريهم م   ن الورث   ة            واإلخ   وة واألعم   ام واألخ   وال 
 كاألوالد والزوج أو الزوجة.

لدي ان، وهو مينع من فإذا استغرق الرتكة انتقلت إىل الور اث متعلقة حلق ا الّدين: -4
تصرفهم فيها بال إذهنم، إال مبقدار الكفن وسائر مؤن جتهيز امليت. نعم، إذا مل يتمك ن 

 الوارث من الوصول إىل الدي ان جاز له التصرف يف الرتكة بإذن اجملتهد العادل.
لقتل ال يرث املقتول إذا كان ا       سواء كان واحدًا أو متعددًا        فالقاتل  القتل: -5

ظلمًا عمداً، وأما القتل دق كالقصاص أو دفاعًا عن النفو أو العرض أو املال أو الدين، 
طًأ، كما إذا واألئمة عليهم السالم، فال مينع عن اإلرث، وكذا القتل خ’أو قتل ساب النيب  

عن رمى صيداً فأخطأ وأصاب مورثه فقتله. نعم، مينع القتل خطًأ عن إرث الدية، وال مينع 
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اإلرث أيضًا القتل اخلطأ الشبيه بالعمد؛ كما إذا ضربه مبا ال يقتل عادة قاصدًا ضربه غري 
 قاصد قتله فقتل به.

كم  ا ل  و ض  ربه بالس  يف أو         ال ف  رق يف القت  ل امل  انع م  ن اإلرث ب  ني املباش  رة  (:2)مسثثألة
إذا ألق  اه يف مس  بعة والتس  بيب إذا نس  ب القت  ل إلي  ه، كم  ا        ذد  ه أو أطل  ق الن  ار علي  ه فم  ات 

فافرتس ه الس بع، أو حبس  ه ب ال ق  وت فم ات جوع  اً. نع م إذا مل ينس  ب القت ل إلي  ه مل مين ع م  ن 
 اإلرث، كما إذا ألقى يف الطريق ما يوجب زلقاً أو عثرة.

وكذا لو أمر شخصًا بقتله فقتله باختياره، فال يُعد اآلمر قاتاًل، ال عمداً، وال خطًأ، وال 
 إن أمث بذلك وحيكم عليه بالسجن إىل أن ميوت.مينع عن اإلرث، و 

ال ي  رث القات  ل املقت  ول كم  ا م  ر، وال حيج  ب الطبق  ة املت  أخرة، فل  و قت  ل ول  ٌد  (:3)مسثثألة
وال  َده، ومل يك  ن ل  ه ول  د آخ  ر، وك  ان للقات  ل ول  د، ورث ول  د القات  ل ج  د ه، ول  و ك  ان للمقت  ول 

 وارث آخر كأب وأُم، كان اإلرث له ولولد القاتل.
يك  ن للمقت  ول قري  ب س  وى القات  ل، وك  ان ل  ه ض  امن جري  رة أو معت  ق، ك  ان مرياث  ه  ول  و ل  و

 علي   ه الس   الم بقي   ة اهلل هلم   ا ال للقات   ل، ول   و ع   دم القري   ب والض   امن واملعت   ق، فمرياث   ه لإلم   ام
 ، وليو للقاتل شيء. وأرواحنا فداه
رث مث يقضى منها ديونه ووصاياه قبل اإل، الدية يف حكم أموال املقتول إرث الدية:

يورث الباقي كسائر األموال، ألن الدية من هذه اجلهة كسائر األموال اليت تركها امليت، 
حىت الزوج والزوجة يف القتل العمدي مع ، ويرثها كل من انتسب للميت بسبٍب أو نسب،

كما لو قُتل الزوج عمدًا فليو للزوجة املطالبة         أهنما ال يرثان شيئًا من القصاص 
ولكن إذا وقع        ، وإذا قُتلت الزوجة عمدًا فليو للزوج املطالبة بالقصاص أيضًا بالقصاص
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الصلح والرتاضي بالدية، ورثا نصيبهما منها، نعم ال يرث منها املتقرب باألُم وحدها من 
 الدية شيئاً كاألخ واأُلخت لألُم، وال القاتل.

عقائد، ويتوارث الكفار وإن : يتوارث املسلمون وإن اختلفوا يف املذاهب والالكفر -6
اختلفوا يف امللل، ويرث املسلمون الكفار على تفصيل نذكره يف هذا البحث إن شاء اهلل 
اً عن فطرة أو  تعاىل، إال أن الكافر ال يرث املسلم مطلقاً، سواء كان الكافر أصلياً، أو مرتد 

انني، كما ال فرق يف املسلم ملة، حربياً، أو ذمي اً، باألصالة أو بالتبع كما يف األطفال واجمل
بني املؤمن وغريه، فإذا مات املسلم وال وارث له من املسلمني، ورثه اإلمام بقية اهلل األعظم 

 وأرواحنا له الفداء. 
ال مينع الكافر من إرث من يقرتب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر،  (:4)مسألة

 ولده الكافر.وحفيد مسلم ابن ولده الكافر، ورثه حفيده دون 
الكافر، ومينع من        وإن كان بعيدًا كاملعتق وضامن اجلريرة        يرث املسلم (: 5)مسألة

إرث الكافر للكافر وإن كان قريبًا كالولد واألخ، كما لو مات الكافر وله ولٌد كافر أوأٌخ  
 كافر، وله عمٌّ مسلم، ورثه عمه دون ابنه الكافر.

ورثة الكافر األصلي كفاراً، كان مرياثه لورثته الكفار حسبما  إذا كان مجيع(: 6)مسألة
ًا عن ملة أو فطرة، فوارثه اإلمام بقية اهلل األعظم   هو مقرر عندهم، إال  إذا كان مرتد 

 على األقوى.، وأرواحنا له الفداء
إذا أسلم الكافر بعد موت مور ثه، فإن كان وارثه واحدًا مل يرث، إال إذا  (: 7)مسألة

كانت زوجة وأسلمت قبل القسمة بينها وبني اإلمام عليه السالم. وإن كان الوارث 
متعدداً، فإن أسلم قبل القسمة شارك بقية الور اث إن كان مساويًا هلم يف الطبقة، وانفرد 
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وأما إذا  ،باملرياث إن كان أوىل منهم، وال يرث لو أسلم بعد قسمة متام الرتكة أو مقارنًا هلا
 قسمة بعض الرتكة، مل يرث مما ُقسدَم وورث مما مل يُ َقس م.أسلم بعد 
الطفل إن كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو دكم املسلم، وإن  (: 8)مسألة

كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته فهو دكم الكافر. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل 
 املسلمني. البلوغ تبعه يف اإلسالم، وترتبت عليه أحكام

 :اإلرتداد
 املرتد َمن خرج عن اإلسالم. وهو قسمان:

: َمن انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً، مث كفر،أو اختار المرتد الفطري -1
     قبل الكفر      اإلسالم بعد البلوغ، مث كفر، على اخلالف يف اعتبار إسالمه بعد البلوغ

 وعدمه.
أبواه كافرين حني انعقاد نطفته، وأظهر الكفر بعد البلوغ، : َمن كان المرتد المّلي ثثثث 2

 مث أسلم، مث عاد كافراً.
يقت  ل الرج  ل املرت  د ع  ن فط  رة يف احل  ال؛ وتعت  د  زوجت  ه ع  د ة الوف  اة م  ن ح  ني (: 9)مسثثألة

وال تقب   ل توبت   ه بالنس   بة إىل تل   ك األحك   ام، وإن قبل   ت  ،اإلرت   داد، وتقس   م أموال   ه ب   ني ورثت   ه
ا كطهارت     ه، وص     حة عبادات     ه، ومتلك     ه أم     واالً جدي     دة بأس     باب اختياري     ة  بالنس     بة إىل غريه     

كم   ا يص   ح نكاح   ه بع   د توبت   ه، ول   و م   ن زوجت   ه املنفص   لة عن   ه   ،كالتج   ارة أو قهري   ة ك   اإلرث
 باإلرتداد.
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وأما املل ي فال يقتل ابتداًء بل يستتاب؛ فإن تاب فهو، وإال قتل، وبه ينفسخ نكاح 
مل تكن مدخواًل هبا، وإن دخل هبا اعتد ت عد ة الطالق من  زوجته، وتبني منه يف احلال إن

 حني اإلرتداد، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة، عادت الزوجية وإال فال.
وأما املرتدة عن فطرة أو ملة فال تقتل وال تنتقل أمواهلا إىل ورثتها، إال باملوت. نعم، 

بال اعتداد إن كانت غري مدخول        احلال يف        سلم ينفسخ نكاحها، وتبني من زوجها امل
هبا، ومع الدخول ينفسخ نكاحها وتعتد  عد ة الطالق، وحتبو، ويضي ق عليها، وتضرب 
أوقات الصالة، حىت تتوب، فإذا تابت قبلت توبتها. وإن كانت توبتها أيام عد هتا عادت 

 الزوجية، وإن كانت بعد انقضاء عد هتا فقد بانت عن زوجها.
ال ع   ربة باالرت   داد إال إذا ص   در ع   ن ب   الك، عاق   ل، قاص   د، خمت   ار، ع   ارف (: 10)مسثثثألة
ف  ال أث  ر ل  ه إذا ص  در ع  ن طف  ل، أو غفل  ة، أو س  هو، أو س  بق لس  ان، أو غض  ب  ،باالرت  داد

 خُيرج عن اإلختيار، أو إكراه، أو جهل باملع .
 :الحجب

 وينقسم إىل:هو منع الوارث عن نصيبه الذي يستحقه لوال ذلك احلاجب. 
 حجب حرمان، مينع عن أصل اإلرث وموارده:أواًل: 
حجب كل طبقة قريبة الطبقة األبعد منها، كحجب األبوين واألوالد واإلخوة  -1

 واألجداد، وقد تقدمت اإلشارة إليه يف الفصل األول.
األقرب من كل طبقة حيجب األبعد من تلك الطبقة، فال يرث ولد الولد م ع وج ود  -2

 كان أم أُنثى، وال يرث ابن األخ أو اأُلخت مع اأُلخت أو األخ.  الولد ذكراً 
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املتقدم  ة يف الفص  ل          املتق  رب إىل املي  ت ب  األبوين يف ك  ل طبق  ة م  ن طبق  ات اإلرث  -3
حيج   ب املتق   رب إلي   ه ب  األب وح   ده م   ع التس   اوي يف املرتب  ة، ك   إخوة م   ن أب   وين م   ع          األول 

الف املرتب ة ك أخ ألب م ع اب ن أخ ألب وأُم، ف إن وال حيج ب م ع اخ ت ،إخوة من األب فقط
 األقرب هنا مينع األبعد إال يف مورد واحد، وهو ابن عم لألبوين فإنه حيجب العم لألب.

 حجب نقصان، مينع عن بعض املراتب العليا إىل الدنيا وموارده: ثانياً:
الربع إىل الولد وإن نزل، ذكرًا أو أُنثى واحدًا أو متعدداً، حيجب الزوجة عن  -1

الثمن، وحيجب الزوج عن النصف إىل الربع. وكذا حيجب األبوين عم ا زاد على السدس، 
إال إذا كانت معهما بنت واحدة، أو مع أحدمها بنتان فصاعدًا فريد  الزائد على أصحاب 
الفروض بالنسبة، إال األُم فإهنا ال يرد عليها إذا كان للميت إخوة على تفصيل نبينه يف 

 القادمة إن شاء اهلل تعاىل. الفقرة
 اإلخوة واألخوات حيجبون اأُلم عم ا زاد عن السدس فريضة، ورداً بشروط: -2

 حياة األب، فلو كانت األُم وحدها فاملال كله هلا وال حجب. األول:
 خلوهم مجيعاً من موانع اإلرث املتقدمة أول هذا الفصل. الثاني:
 أن يكونوا رجلني فصاعداً، أو رجاًل وامرأتني، أو أربع نسوة. الثال :
أن يكونوا منفصلني بالوالدة، فال حيجب َمن كان محاًل حال موت أخيه أو  الرابع:

 أُخته.
 أن يكونوا لألبوين أو لألب وحده، فلو كانوا لأُلم خاصة مل حيجبوا. الخامس:
ن بعض  هم أو كله  م أموات  اً عن  ده مل ك  وهنم أحي  اء عن  د م  وت امل  ور ث، فل  و ك  ا  السثثادس:

 حيجبوا، وكذا لو اقرتن موهتما، أو اشتبه املتقدم باملتأخر.
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مغايرة احلجاب واحملجوب، فلو كانت أُم امليت ُأخته ألبيه مل حتجب، كما  السابع:
 يتفق ذلك يف اجملوس، أو وطأ ابنته شبهة وأولدها، فولدها أخوها ألبيها.
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 الثال الفصل 
 طبقات اإلرث

ذكرنا يف الفصل األول طبقات اإلرث، ونتعرض يف هذا الفصل ألحكامها بشيء من 
 التفصيل. 

 :الطبقة اأُلولى
 لكل من األبوين منفرداً الرتكة أمجع، ثلث منها بالفرض، والباقي بالرد. (:1)مسألة
ال  ذي تق  دم          الثل  ث م  ع ع  دم احلاج  ب  ذا احنص  ر ال  وارث ب  األبوين فل  ألُمإ (:2)مسثثألة

والس    دس مع    ه، ول    ألب الب    اقي. ول    و ك    ان معهم    ا زوج فل    ه            ش    رحه يف الفص    ل الس    ابق 
 النصف، أو زوجة فلها الربع، ولألُم الثلث مع عدم احلاجب والسدس معه، ولألب الباقي.

القرابة إن كان ذكراً، إذا احنصر الوارث بالولد، فإن احتد فله متام الرتكة؛ ب (:3)مسألة
ونصفها بالفرض والباقي ردًا بالقرابة إن كان أُنثى، وإن تعدد فلهم متام الرتكة أيضاً؛ 
بالقرابة إن كانوا ذكوراً، وثلثاها بالفرض والباقي ردًا بالقرابة إن كن  إناثاً، تقسم بينهم 

 بالسوية. وإن اختلفوا بالذكورة واألُنوثة، فللذكر ضعف األُنثى.
إذا احنصر الوارث بأحد األبوين مع بنت واحدة، فألحد األبوين الربع  (:4مسألة)

 بالفرض والرد، وللبنت الواحدة ثالثة أرباع الرتكة بالفرض والرد أيضاً.
إذا احنصر الوارث بأحد األبوين مع بنتني فصاعداً، فله اخلمو فرضًا ورداً،  (:5)مسألة

 داً أيضاً، يقسم بينهن بالسوية.والباقي للبنتني أو البنات فرضاً ور 
إذا احنصر الوارث باألبوين وبنت واحدة، فلكل منهما اخلمو فرضًا ورداً  (:6)مسألة

مع عدم احلاجب لألُم، والباقي للبنت الواحدة بالفرض والرد. وأما مع احلاجب فلكل 
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لبنت، وال منهما السدس، وللبنت النصف، ويرد ربع الباقي على األب وثالثة أرباعه على ا
 يرد على األُم شيء.

وإذا احنصر الوارث باألبوين والبنتني أو البنات، فلكل من األبوين سدس املال، والباقي 
 للبنتني أو البنات بالسوية.

إذا احنصر الوارث باألبوين وابن واحد، فلكل من األبوين السدس، والباقي  (:7)مسألة
 لألبن الواحد.
باألبوين واألبناء الذكور، فلكل منهما السدس، وقسم  إذا احنصر الوارث (:8)مسألة

الباقي بني األبناء بالسوية، ولو كانت مع اإلبن أو األبناء بنت أو بنات، فللذكر ضعف 
 األُنثى.

إذا احنصر الوارث بأحد األبوين وزوج أو زوجة وبنت واحدة أو بنات،  (:9)مسألة
النصف، وللبنات الثلثان، وألحد األبوين  فللزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللبنت الواحدة

 السدس.
ويرد النقص على البنت  ،فإن بقي شيء ُرد  عليه وعلى البنت أو البنات بنسبة سهامهم
 أو البنات، كما مر يف مبحث العول والتعصيب من الفصل األول.

إذا احنصر الوارث بأبوين وزوجة وبنتني، فللزوجة الثمن، ولألبوين  (:10)مسألة
سدسان، وللبنتني الباقي، وقد نقصت حصتهما وهي الثلثان فالباقي أقل من حصتهما ال

 بالثمن.
( من 1/24ولو كان بدل البنتني بنت واحدة مل تنقص حصتها، بل يزيد ربع السدس )

 الرتكة، يرد على البنت ثالثة أمخاسه، وعلى األبوين مُخسيه.
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، فللزوج الربع، ولألبوين السدسان، إذا احنصر الوارث بزوج وبنت وأبوين (:11)مسألة
وللبنت النصف. وهذا يزيد على الفريضة بنصف السدس، فريد النقص على البنت فرتث 

 (.5/12من أُمها نصف الرتكة إال نصف سدسها أي )
لنا البنت الواحدة ببنتني فلهما الثلثان، وللزوج الربع، ولألبوين السدسان، وتزيد  ولو بد 

بسدس ونصف السدس، فريد هذا النقص على البنتني فريثان ثلثي  السهام على الفريضة
 (.5/12املال إال سدساً ونصف السدس؛ أي )

يق  وم أوالد األوالد مق  ام األوالد إذا مل يك  ن للمي  ت ول  د ص  ليب ول  و أُنث  ى  (:12)مسثثألة
كم ا س بق بيان ه          وهلن نصيب َمن يتقربون به فرضاً ورداً، ويرد عليهم النقص أحياناً  ،واحدة

ويش  اركون األب  وين، وال مين  ع ق  رب األب  وين م  ن إرث أوالد األوالد وإن          يف املس  ائل املتقدم  ة 
         األول  لكم  ا تق  دم يف الفص            نزل  وا؛ ألهنم  ا ص  نفان. ويش  اركهم الزوج  ان بنص  يبهما األدىن 

 صيب اإلبن.ويقسم نصيب البنت بني أوالدها للذكر مثل حظ األنثيني، وكذا ن
مينع األقرب من أوالد األوالد األبعد منهم، فإذا احنصر الوارث بولد ولد  (:13)مسألة

 امليت، وولد ولد ولده، فاملال لألول دون الثاين.
 :الحبوة

، لتضافر النصوص هبا عن أئمة اهلدى ومصابيح الدجى  وهي مم ا ميتاز به مذهبنا احلق 
 عليهم أمجعني.أهل البيت صلوات اهلل وسالمه 

واحلبوة أن يعطى ابن امليت األكرب ثيابه، وخامته، وسيفه، ومصحفه، إذا كانت كلها أو 
 بعضها يف الرتكة، سواء ترك امليت غريها أو ال. 
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ال فرق يف الثياب بني اجلديدة املعد ة لالستعمال واملستعملة، وال بني  (:14)مسألة
يفية، وال بني الصغرية والكبرية، سواء كانت من الواحد واملتعدد، وال بني الشتوية والص
 القطن، أو الصوف، أو اجللد، أو غريها. 

يف الزائد على الواحد        أما إذا تعد د السيف أو املصحف أو اخلامت، فاألحوط املصاحلة 
 مع سائر الورثة.       

، وغريها من األحوط يف القلنسوة، واجلورب، والكفوف، والنعل، واحلزام(: 15)مسألة
املالبو املختصة ببعض أجزاء البدن الظاهرية، املصاحلة مع سائر الورثة. وكذا الساعة، 

وكذلك يتعني اإلحتياط  ،والنظارة، وربطة العنق، وما يوضع على اأُلذن صيانة هلا من الربد
يف البندقية، واخلنجر، والدرع، واملغفر، وغريها من املعدات احلربية. نعم، يدخل فيه احلبوة 

 غمد السيف، ومقبضه، ومحائلهما، ألهنما تابعان للسيف، وكذا غالف املصحف. 
لثوب كا        الظاهر عدم الفرق يف الثياب بني ما جيوز لبسه وبني ما حيرم (: 16)مسألة

 إذا كان مم ا يلبسه امليت يف حياته، وإن مل خيل عن إشكال.        احلرير 
إذا كان امليت فاقد اليدين، قالوا فال يكون السيف سيفه، كما أنه لو   (:17)مسألة

كان أعمى مل يكن املصحف من احلبوة، واألقوى عدم الفرق بني فاقد اليدين وغريه، وال 
اعتبار اشتغال امليت بتلك األشياء يف احلبوة، بل املدار على بني األعمى والبصري؛ لعدم 

صدق كوهنا له وهو يتحقق بالتملك، ومن هنا قلنا يف الثياب إنه ال اختصاص هلا مبا لبسه 
 امليت. نعم، لو اشرتى شيئاً منها للتجارة مل يدخل يف احلبوة.

جيب على احملبو  أن يعطي ال مينع الدين املستغرق للرتكة عن احلبوة. نعم،  (:18)مسألة
ما يقابلها من الدين، وإذا مل يكن الدين مستغرقًا للرتكة جاز للمحبو  أن يفك  احلبوة من 
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الدين بنسبتها، فإذا كانت قيمة احلبوة ثلث الرتكة، كما لو كانت قيمة غري احلبوة ستة عشر 
و  أن يدفع ثلث العشرين، درمهاً، وقيمة احلبوة مثان دراهم والدين عشرون درمهاً، جاز للمحب

فيفك احلبوة من الدين. وكذا احلال يف الكفن وغريه من مؤن التجهيز اليت خترج من أصل 
 الرتكة.

إذا أوصى امليت بثلث ماله نفذت الوصية، وُأخرج الثلث من كل الرتكة (: 19)مسألة
الرتكة حىت احلبوة استخرج من جمموع        مثاًل        حىت احلبوة. وإذا أوصى بألف دينار 

بالنسبة، وكذا إذا كانت أعيان احلبوة أو بعضها مرهونة فك  دينها من جمموع الرتكة حىت 
 احلبوة بنسبتها.

 أن تزي د ولو أوصى بنفو احلبوة أو ببعضها، نفذت وص يته وُح رَِم منه ا الول د األك رب، إال  
 لثلث.على الثلث، فتتوقف على إجازة الولد األكرب يف الزائد على ا

ال يشرتط يف الولد األكرب احملبو أن يك ون ع اقالً رش يداً. نع م، إذا مل يك ن (: 20)مسألة
فيمن  ع منه  ا إلزام  اً ب  ه ج  از إلزام  ه ب  ذلك،  كم  ا ل  و ك  ان م  ن الفس  اق املتحلل  ني  معتق  داً ب  احلبوة

 فال حُيىب.على نفسه، فال تشمله إطالقات أدلة احلبوة وعموماهتا 
 الولد األكرب البلوغ، بل ال يعترب انفصاله حيًا حني موت ال يعترب يف (:21)مسألة

مور ثه، ويكفي كونه محاًل حينه، فتعزل له احلبوة، كعزل نصيبه من اإلرث، وتعطى له إن 
 انفصل حي اً. فإن كان احلمل أُنثى أو انفصل ميتاً، مل يرث احلبوة.

ا اش  تبه عُ  ني  بالقرع  ة، كم  ا أن وإذ ،امل  راد ب  األكرب األس  بق والدًة، ال علوق  اً  (:22)مسثثألة
 املراد بالولد هو الصليب خاصة، فال يشمل ولد الولد.

 إذا تعدد األكرب وتساووا يف السن، قسمت احلبوة بينهم بالسوية. (:23)مسألة
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إذا اختلف األكرب وسائر الورثة يف أصل ثبوت احلبوة، أو يف أعياهنا، أو  (:24)مسألة
ف يف االجتهاد أو التقليد، ومل يتمك نوا من الرتاضي، رجعوا حنو ذلك من مسائلها؛ لإلختال

 إىل اجملتهد العادل للفصل يف خصومتهم.
 
 :الطعمة

ال يرث اجَلدُّ واجلدة لألب أو لألُم مع وجود األبوين، ولكن يستحب أن يُطعم كلٌّ من 
 السدس.األبوين اجلد  واجلدَة املتقرب به سدس أصل الرتكة، إذا زاد نصيبه عن 

 :الطبقة الثانية
إذا مل يكن للميت جد وال جدة، فلألخ املنفرد من األبوين متام املال  (:25)مسألة

 بالقرابة، فإن تعدد قس م بينهم بالسوي ة.
، ولأُلخت املنفردة من األبوين متام املال، نصفه بالفرض ونصفه اآلخر ردًا بالقرابة

، ملال، ثلثاه بالفرض والثلث الباقي ردًا بالقرابةولأُلختني أو األخوات من األبوين متام ا
ولألخ الواحد أو املتعدد من األبوين مع ُأخت واحدة أو أكثر من األبوين، كلُّ املال 

 بالقرابة، للذكر ضعف األُنثى.
لأُلخت املنفردة من األُم متام املال، سدسه فرضاً، والباقي ردًا بالقرابة، (: 26)مسألة

رد من األُم، ولإلثنني فصاعدًا من اإلخوة لأُلم ذكورًا وإناثًا أو ذكوراً وكذلك األخ املنف
 وإناثاً، متام املال أيضاً، ثلثه فرضاً، وثلثاه رداً بالقرابة، يقس م بينهم بالسوية فرضاً ورداً.
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كما تقدم يف           حيجب األُخ واألخت لألبوين األخ واألخت لألب  (:27)مسألة
ومع فقدهم يرث اإلخوة لألب على هنج مرياث اإلخوة لألبوين وقد تقدم        الفصل الثاين 

 ذكره.
إذا اجتمع اإلخوة من األبوين مع اإلخوة من األُم فقط، فللمنتسب باأُلم  (:28)مسألة

سدس املال ذكراًكان أم أُنثى، والباقي للمنتسب باألبوين واحدًا كان أو متعدداً، للذكر 
ختلفوا يف الذكورة واألُنوثة، ومع اتفاقهم فيهما يقسم املال بينهم ضعف األُنثى إذا ا

 بالسوية.
نعم، لو كان املنتسب باألبوين أُختًا واحدة، كان هلا النصف بالفرض، وما زاد على 

يرد عليها، ولو كان املنتسب باألبوين        وهو السدس أو الثلث        سهم املنتسب باألُم 
أخ أُمي واحد، فلهن ثلثا الرتكة، وله السدس بالفرض، ويرد السدس أُختني فصاعدًا مع 

وإذا كان معهم إخوة لألب فقط، حجبهم اإلخوة ، الباقي عليهن، ال على املنتسب باألُم
 من األبوين فلم يرثوا شيئاً.

اإلخوة من  إذا احنصر الوارث باإلخوة من األُم واألخوة من األب فحكم(: 29)مسألة
 خوة من األبوين، وقد تقدم يف املسألة السابقة.األب حكم اإل
إذا احنصر الوارث بالزوج أو الزوجة مع اإلخوة من األبوين، أو من األب،  (:30)مسألة

أو من األُم، أو بعضهم من األبوين وبعضهم من أحدمها، كان للزوج النصف وللزوجة 
والباقي لإلخوة من األبوين أو من ، الربع، ولألخ األُمي الواحد السدس، والثلث مع املتعدد

 األب إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً .
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ولو كانوا كلهم إناثاً زادت السهام على الفريضة يف بعض الصور، فينقص سهم املتقرب 
باألبوين أو باألب خاصة، وال ينقص سهم املتقرب باألُم وال الزوجني، كما لو ترك زوجاً له 

الربع، وُأختني أو أخوين من األُم هلما الثلث، وأُختني من األبوين أو النصف أو زوجة هلا 
من األب هلما الباقي وهو أقل من سهمهما الثلثني؛ فعلى فرض الزوج هلما السدس وهو 

(. وكذا لو 5/12ربع الثلثني، وعلى فرض الزوجة هلما النصف، إال نصف السدس أي )
ألُم هلما الثلث، وأُختًا واحدة من األبوين أو ترك زوجًا له النصف، وُأختني أو أخوين ل

األب هلا الباقي، وهو أقل من سهمها النصف، حيث مل يبق هلا إال السدس وهو أقل من 
 النصف بالثلث.

وقد تكون الرتكة أكثر من السهام، كما لو ترك زوجة هلا الربع، وأُختًا من األبوين هلا 
( يرد على 1/12س، ويبقى نصف السدس أي )النصف، وأخًا أو أختًا من األُم له السد
 (.7/12اأُلخت من األبوين فتصبح حصتها )

ومل يكن للميت أخ          إذا احنصر الوارث باجلد أو اجلدة لألب أو األُم (: 31)مسألة
فلهما متام املال، وإذا اجتمع اجلد واجلدة معًا كان املال كله هلما، يقتسمانه          وال ُأخت 

وإن كانا ألُم فاملال هلما أيضاً، يقتسمانه          إذا كانا ألب          ا للذكر مثل حظ األنثيني بينهم
بالسوية. ولو احنصر الوارث باجلد لألُم واجلد لألب فللجد األُمي ثلث املال، وللجد األيب 

 ثلثاه؛ من دون فرق بني اجلد األعلى واألدىن.
د األدىن واجلد األعلى، فالرتكة لألدىن دون إذا احنصر الوارث باجل (:32)مسألة

أو ال، كما        كما لو ترك جدة وأباها           األعلى، سواء كان األدىن مَمن يتقرب به األعلى 
إذا ترك جداً وأبا جدة، إال إذا مل يزاحم األدىن األعلى، كما إذا ترك إخوة ألُم وجد قريب 
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ب وجدًا قريبًا ألم وجدًا بعيدًا ألب، فيشرتك اجلد ألب وجد بعيد ألُم، أو ترك إخوة أل
 البعيد مع اإلخوة، وال مينع اجلد القريب من إرث جد البعيد.

إذا اجتمع الزوجان مع األجداد، فللزوج النصف، وللزوجة الربع، (: 33)مسألة
 وللمتقرب باألُم من األجداد الثلث، والباقي للمتقرب باألب منهم. 

وإن        كاألخ، واجلدة           وان عال          تمع اإلخوة واألجداد فاجلد إذا اج(: 34)مسألة
 كاأُلخت، وهلذه املسألة صور:           علت 

أن يكون اجلد واألخ كالمها لألُم، سواء كان األخ أو اجلد أو كالمها واحداً  اأُلولى:
 إناثاً، ويقتسمون املال بالسوية.ذكراً أو أُنثى، أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً و 

ح    د األقس    ام الس    ابقة يف الص    ورة أأن يك    ون اجل    د واألخ كالمه    ا ل    ألب عل    ى  الثانيثثثثة:
املتقدم     ة، فيقتس     مون امل     ال بالس     وية، إال إذا اختلف     وا يف ال     ذكورة واألُنوث     ة فلل     ذكر ض     عف 

 األُنثى.
 ة املتقدمة.أن يكون اجلد لألب واألخ لألبوين، وحكمهما حكم الصور  الثالثة:
على أحد األقسام املذكورة يف          أن يكون بعض األجداد لألب وبعضهم لألُم  الرابعة:

واإلخوة كذلك، فللمتقرب لألب من األجداد واإلخوة مجيعًا الثلثان،          الصورة األوىل 
وللمتقرب  ،يقتسموهنما للذكر ضعف األُنثى مع اختالفهم بالذكورة واألُنوثة، وإال فبالسوية

وكذا لو كان األجداد متفرقون واإلخوة لأُلم  ،باألُم منهم مجيعًا الثلث يقتسمونه بالسوية
فقط أو لألب كذلك، أو اإلخوة متفرقون واألجداد لألُم، ففي كافة هذه الصور، يكون 
للمتقرب باألُم الثلث بينهم بالسوية، وللمتقرب باألب الثلثان بالتفاضل. نعم لو كان 
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، والثلث إذا تعدد يقتسمونه اإلخوة متفرقون واألجداد لألب، فلألخ لألُم السدس إذا احتد
 بالسوية، وإن اختلفوا يف الذكورة واألُنوثة، والباقي لإلخوة واألجداد لألب بالتفاضل.

أن يكون اجلد لألب على أحد األقسام املتقدمة يف الصورة اأُلوىل، واألخ  الخامسة:
، والباقي لألُم كذلك، فلألخ السدس إن احتد والثلث إن تعدد، يقتسمونه بينهم بالسوية

 للجد، ومع التعدد واالختالف يف الذكورة واألُنوثة يقتسمونه بينهم بالتفاضل.
عكو الصورة السابقة، فللجد لألُم الثلث وان كان أُنثى واحدة، وم ع التع دد  السادسة:

يقتس   مونه بالس   وية، وإن اختلف   وا يف ال   ذكورة واألُنوث   ة، ول   ألخ الثلث   ان، إال  إذا كان   ت أُخ   ت 
عل   ى اأُلخ   ت فيك   ون هل   ا الثلث   ان وللج   د  ه   ا النص   ف، ويبق   ى الس   دس، وه   ل ي   ردواح   دة فل

 الثلث، أو عليها وعلى اجلد؟ فيه تردد، واإلحتياط يف حمله.
ال يرث أوالد إخوة مع أخ مطلقًا إال مع عدم املزامحة، كما إذا احنصر (: 35)مسألة

 اجلد الثلث ولألخ الثلثان. الوارث باجلد األُمي وابن أخ ألُم مع أخ ألب، فالبن األخ مع
إذا احنصر الوارث بأوالد أخ ألُم وأوالد أخ ألبوين أو ألب خاصة، (: 36)مسألة

 فألوالد األخ لألُم السدس وإن كثروا، والباقي ألوالد األخ لألبوين أو األب وإن قل وا.
يق      وم أوالد اإلخ      وة مق      ام اإلخ      وة عن      د ع      دمهم يف اإلرث، ومقامس      ة (: 37)مسثثثثثثألة

وي  رث ك  ل م  نهم نص  يب َم  ن يتق  رب ب  ه، ف  إذا احنص  ر ال  وارث ب  أوالد أخ أو أُخ  ت  ،داداألج  
ول   و خل    ف أوالد أخ   وين ألُم، أو أوالد  ،ألُم فله   م س   دس امل   ال فرض   اً، وي   رد الب   اقي عل   يهم

أُخت   ني ألُم، أو أوالد أٍخ وأُخ   ٍت ألُم، ف   ألوالد ك   ل واح   د منهم   ا الس   دس فرض   اً والسدس   ان 
د لثالث  ة إخ  وة ألُم فلك  ل فري  ق م  نهم حص  ة أبي  ه أو أُم   ه، يقس  مونه بي  نهم ول  و ك  ان األوال ،رداً 

وإذا ك   انوا أوالد أخ ألب أو ألب   وين، فلك   ل فري   ق  ،بالس   وي ة؛ وإن اختلف   وا بال   ذكورة واألُنوث   ة
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 ،واملش     هور أهن     م يقتس     مونه بالتفاض     ل إذا اختلف     وا بال     ذكورة واألُنوث     ة ،حص     ة أبي     ه أو أُم     ه
 نهم.واألحوط املصاحلة بي

يقوم أوالد أوالد اإلخوة مقام آبائهم إذا فقد اإلخوة وأوالدهم الصلبيون،  (:38)مسألة
 مينع األبعد وإن تعدد وكان لألبوين.         وإن احتد وكان لألب          واألقرب 

 :الطبقة الثالثة
 إذا اجتمع األعمام واألخوال، فللخال الثلث احتد أو تعدد، ذكرًا أو(: 39)مسألة

 أُنثى، وللعم الثلثان احتد أو تعدد، ذكراً أو أُنثى .
للعم املنفرد أو العمة املنفردة متام املال، وكذا العمان فما زاد، والعمتان  (: 40)مسألة

 كذلك؛ سواء كانوا ألب أو أُم أو هلما.
وك     ذا اخل     االن فم     ا زاد،  ،للخ     ال املنف     رد، أو اخلال     ة املنف     ردة مت     ام امل     ال(: 41)مسثثثثثألة

 أو اخلالتان كذلك.
مع عمة كذلك، وكانوا مجيعاً لألب أو          احتد أو تعدد          إذا اجتمع عم  (:42)مسألة

األبوين، فهل القسمة بالتفاضل، أو بالسوي ة؟ املشهور األول، والثاين أشبه، واألحوط 
 سيم بينهم بالسوي ة.التصاحل، وإذا كانوا مجيعاً لألُم فاألقرب التق

إذا اجتمع خال فما زاد مع خالة كذلك، قس موا املال بينهم بالسوي ة؛ (: 43)مسألة
وإذا تفرقوا بأن كان بعضهم لألب وبعضهم  ،سواء كانوا مجيعًا لألبوين أو لألب أو لألُم

م لألُم وبعضهم لألب، مل يرث املتقرب منهم باألب خاصة، ولو فقد املتقرب باألبوين قا
املتقرب باألب مقامه، واملشهور أن للمتقرب باأُلم السدس إن احتد، والثلث إن تعدد 
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يقتسمونه بالسوية، والبقية للمتقرب باألبوين يقتسمونه بالسوية أيضاً، وقيل: إن املتقرب 
 باألُم كاملتقرب باألبوين يقتسمون املال بينهم مجيعاً بالسوي ة وهو غري بعيد.

تم    ع األعم    ام والعم    ات، واختلف    وا بالنس    ب، ب    أن ك    ان بعض    هم إذا اج(: 44)مسثثثثألة
ف  إذا فق  د املتق  رب ب  األبوين  ،لألب  وين وبعض  هم ل  ألب، وبعض  هم ل  ألُم، س  قط املتق  رب ب  األب

ق    ام املتق     رب ب     األب مقام    ه وللمتق     رب ب     األُم الس     دس إن ك    ان واح     داً، والثل     ث إن تع     دد 
ن احت     د أو تع     دد يقتس     مونه بي     نهم يقتس     مونه بي     نهم بالس     وي ة، والب     اقي للمتق     رب ب     األبوي

وقي   ل: إن األعم   ام والعم   ات ل   ألُم كاألعم   ام والعم   ات لألب   وين يقتس   مون امل   ال  ،بالتفاض   ل
 بينهم مجيعاً بالسوية، وهو غري بعيد.

يقوم أوالد األعمام واألخوال والعمات واخلاالت مقام أبائهم أو أُمهاهتم  (:45)مسألة
مة مع عم أو عمة، وال مع خال أو خالة، وال يرث عند فقدهم، فال يرث ولد عم أو ع

ولد خال أو خالة مع خال أو خالة، وال مع عم أو عمة بل الرتكة للعم أو اخلال والعمة أو 
 اخلالة.

ويس  تث  م  ن ذل  ك ص  ورة واح  دة؛ وه  ي إذا اجتم  ع اب  ن ع  م ألب  وين م  ع ع  م ألب، فتم  ام 
يف الفص   ل الث   اين، ول   و اجتم   ع معهم   ا وق   د تق   دمت اإلش   ارة إلي   ه  ،امل  ال الب   ن الع   م لألب   وين

خ  ال أو خال  ة، فامل  ال للع  م واخل  ال أو اخلال  ة. وه  ل مين  ع اب  ن الع  م لألب  وين الع  م  ل  ألب، عن  د 
 تعدد أحدمها، أو كان معهما زوج أو زوجة؟ فيه إشكال.

يتق  رب ب  ه. فل  و  ي  رث ك  ل واح  د م  ن أوالد العموم  ة واخلؤول  ة نص  يب َم  ن (:46)مسثثألة
ولول  د اخل  ال            وإن ك  ان أُنث  ى واح  دة            ول  د خ  ال فلول  د العم  ة الثلث  ان اجتم  ع ول  د عم  ة و 
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وكيفي   ة التقس   يم ب   ني أوالد العموم   ة أو اخلؤول   ة عل   ى النح   و ، الثل   ث وإن ك   ان ذك   راً متع   دداً 
 املتقدم يف أوالد اإلخوة، فراجع.

وع  م أُم  ه  وخال  ه يتق  دم ع  م املي  ت وخال  ه وأوالدمه  ا وإن نزل  وا عل  ى ع  م أبي  ه (:47)مسثثألة
 وخاهلا. وال يرث ولد العم أو اخلال إال مع فقد العم واخلال، كما تقدم.

مينع األقرب من العمومة واخلؤولة األبعد منهم، فلو اجتمع عم أب امليت  (:48)مسألة
 وعم جده أو خال أبيه وخال جده، فاملال لعم أبيه أو خال أبيه. وهكذا.

وعمت    ه وخال    ه وخالت    ه وع    م األُم وعمته    ا وخاهل    ا  إذا اجتم    ع ع    م األب (:49)مسثثثثألة
وللمتق    رب ب    األب  ،وخالته    ا، فاملش    هور أن للمتق    رب ب    األُم الثل    ث يقس    م بي    نهم بالس    وي ة

الثلث  ان؛ ثلثهم  ا خل  ال األب وخالت  ه يقس  م بينهم  ا بالس  وي ة، وثلثامه  ا لع  م األب وعمت  ه يقس  م 
ملتق  ربني ب  األب بالس  وية أيض  اً، م  ن بينهم  ا لل  ذكر مث  ل ح  ظ األنثي  ني، وقي  ل إن القس  مة ب  ني ا

 دون فرق بني اخلال والعم، وهو األشبه.
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع األعمام واألخوال، فللزوج أو الزوجة  (:50)مسألة

نصيبهما األعلى، من النصف أو الربع ولألخوال الثلث ولألعمام الباقي وأما القسمة بني 
 األخوال واألعمام فعلى ما تقدم.

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع األخوال املتعددين أو مع األعمام  (:51)مسألة
.  املتعددين، فللزوجني نصيبهما األعلى والباقي لألخوال أو األعمام؛ يقسم بينهم كما مر 

 :اجتماع موجبات اإلرث
إذا اجتم    ع ل    وارث موجب    ان ل    إلرث، ورث بك    ل منهم    ا إذا مل يك    ن أح    دمها مانع    اً ع    ن 

إذا ت زوج أخ و ش خص ألبي ه ال كما اآلخر، سواء احتدا يف النوع كجد ألب هو جد ألم، أو 
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وول ده بالنس بة إىل ول دمها  ،بأخته ألُمه فاملتولد منهما ابن أخ وابن أُخت له وهو عم ه وخال ه
 ل ألُم.ولد عم ألب وولد خا

أما إذا كان أحدمها مانعًا عن اآلخر ورث بالسبب املانع فقط، كما إذا تزوج أخوان 
زوجتني فولدتا، مث مات أحدمها فتزوج هبا اآلخر فولدت له، فإن ولدها من زوجها األول 

 ابن عم لولدها من الزوج الثاين وإخوة ألُمه، فريث باإلخو ة ال العمومة.
عتق هو ضامن جريرة، أو سبب ونسب كزوج هو ابن خال وكذا لو اجتمع سببان كم

 أو عم.
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 الفصل الرابع
 إرث الزوجين

يتوارث الزوجان بالعقد الدائم ما دامت الزوجية باقية بينهما، وكانا خاليني من موانع 
اإلرث اليت قدمنا بياهنا؛ وإن مل يدخل الزوج بالزوجة، ويصح نكاح املريض يف مرضه، فإن 
دخل هبا أو برأ من ذلك املرض، يتوارثان، وإذا تزوج املريض ومات يف مرضه قبل الدخول 
هبا بطل العقد، فال مهر هلا وال مرياث، ولو ماتت هي يف مرضه فال يرث الزوج منها إْن 
هو مات بعدها يف ذلك املرض، ولو تزوجت وهي مريضة دونه وماتت قبل الدخول 

ملوجب لعدم التوارث مع عدم الدخول هو أن يكون املريض مشرفاً يتوارثان، واملراد باملرض ا
على املوت خلطورته بشهادة األطباء وال يراد به مطلق املرض ديث يبقى سنني وميارس 
أعماله بشكل إعتيادي إلنصراف األدلة عن مثل ذلك كل ه، وال فرق يف املرض بني طوله 

املتعة، إال باشرتاط ذلك ضمن العقد من  وقصره يف حال كان خطرياً، وال توارث يف زواج
 جانب واحد أو من اجلانبني حسب اشرتاطهما.

املطل قة رجعيًا دكم الزوجة، فيتوارثان قبل انتهاء العد ة، خبالف البائن، (: 1)مسألة
 فإهنا ال ترث وال تورث.

جعي ة ألهن ا يصح طالق املريض إال أنه مكروه، فإذا طل قها توارث ا يف الع د ة الر (: 2)مسألة
دكم الزوجة كما تقدم، وترث ه الزوج ة أيض اً إذا م ات قب ل انته اء س نة م ن زم ان الط الق، إن 
مل ي   ربأ ال   زوج م   ن مرض   ه ال   ذي طلقه   ا في   ه، ومل يك   ن الط   الق بس   ؤاهلا، ومل يك   ن خلع   اً وال 

ض ه مباراة، ومل تتزوج بغريه، فإذا طل قه ا وم ات بع د انته اء الس نة ول و بلحظ ة، أو ب رئ م ن مر 
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ال  ذي طل قه  ا في  ه فم  ات، مل ترث  ه، وأم  ا إذا ك  ان الط  الق بس  ؤاهلا، أو ك  ان الط  الق خلع  اً أو 
 تزوجت بغريه، ففيه إشكال، بل الظاهر هو املنع.

إذا طل ق املريض زوجاته األربع، وتزوج أربعاً أخرى، ودخل هبن، مث مات يف  (:3)مسألة
ن الربع مع عدم وجود الولد للزوج أو مرضه قبل انتهاء سنة من الطالق، فلزوجاته الثما

 يقسم بينهن بالسوية.، الثمن مع وجوده
إذا طل ق ذو األربع إحداهن وتزوج بُأخرى مث مات، واشتبهت املطل قة يف  (:4)مسألة

الزوجات األوليات، فلألخرية ربع سهم الزوجية، وتشرتك األربع بثالثة أرباعه، وأما يف غري 
 هذا املورد مما تشتبه فيه املطل قة بغريها، فتستخرج املطل قة بالقرعة على األقوى.

لزوجة النصف مع عدم الولد هلا، والربع معه، وال يرد عليه يرث الزوج من ا (:5)مسألة
، فله حينئٍذ متام املال فرضاً زيادة وال نقص، إال إذا احنصر الوارث بالزوج واإلمام 

 ورداً. 
وحصة الزوجة الربع مع عدم الولد للزوج وإن نزل، والثمن مع الولد له، وال يرد عليها 

 ذلك يف الفصل األول.زيادة وال نقص مطلقاً، وقد تقدم 
 يرث الزوج من مجيع تركة الزوجة منقوالً وغريه، أرضاً وغريها. (:6)مسألة
ترث الزوجة من املنقوالت والثمار على النخل والشجر والزرع والبذر  (:7)مسألة

املزروع، وال ترث من األراضي، ال عينًا وال قيمة، سواء كانت األرض مشغولة بزرع أو 
غريها، أو غري مشغولة، وترث مما أثبت فيها من بناء وأشجار وأخشاب شجر أو بناء أو 

 وآالت، وللورثة دفع قيمتها إليها، وليو هلا االمتناع.
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املراد من األعيان اليت ترث الزوجة من قيمتها هي املوجودة حال املوت،  (:8)مسألة
من تلك الزيادة أو فلو حصل منها ّناٌء وزيادة عينية بعد املوت إىل حني القسمة ال ترث 
 النماء، خبالف األعيان اليت ترث من عينها، فتأخذ من الزيادة العينية.

لو انكسرت الشجرة أو انقلعت أو اهندم البناء قبل موت الزوج، ورثت  (:9)مسألة
 الزوجة من أعياهنا، وال جيوز إجبارها على أخذ القيمة.

و الشجر للقطع أو االنكسار، جاز إذا كان البناء معر ضًا لإلهندام، أ (:10)مسألة
وكذا الفسيل  ،للورثة إجبار الزوجة على أخذ القيمة مادام مل ينهدم ومل يقطع أو ينكسر

 املعد  للقطع، وبيوت القصب، والعريش الذي تلقى عليه أغصان الكرم.
طريق  ة التق  ومي: أن تق  وم اآلالت واألبني  ة والش  جر والنخ  ل باقي  ة يف األرض  (:11)مسثثألة

دامت موجودة، واملدار يف القيمة عل ى ي وم ال دفع ال امل وت، س واء زادت أو نقص ت  اناً ماجم
 عن قيمة يوم املوت أو ال.

إذا مل ي   دفع ال   وارث القيم   ة للزوج   ة لع   ذر أو بدون   ه س   نًة أو أكث   ر، فله   ا (: 12)مسثثثألة
ن ع   ني املطالب   ة ب   ُأجرة البن   اء واآلالت والش   جر وحنوه   ا يف تل   ك امل   دة، وتس   تحق حص   تها م   

 دام مل يدفع القيمة إليها. الثمار وغريها من النماءات ما
إذا دفع الورثة للزوجة نفو العني ال قيمتها، شاركتهم فيها كبقية الور اث،  (:13)مسألة

 وال جيوز هلا مطالبتهم بقيمتها.
ال جيوز للزوجة أن تتصرف يف األعيان اليت تستحق قيمتها من دون رضا (: 14)مسألة

كما أن سائر الورثة ليو هلم التصر ف فيها، قبل أداء قيمتها للزوجة من دون إذهنا   الورثة،
 على األحوط.
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 الفصل الخامس
 اإلرث بالوالء

 وهو أقسام:
 والء العتق، يرث املعتق عتيقه بشروط: األول:

 أن يكون املعتق متربعاً بالعتق. -1
 أن ال يترب أ من ضمان جريرة العبد. -2
 قريب وارث.أن ال يكون للعتيق  -3
 وال أمهية لتفصيل مسائله بعد ندرة االبتالء به أو انعدامه هذه األيام. 

والء اجلريرة، وهي اجلناية، ووالؤها ضماهنا اختياراً، والظاهر أنه من العقود  الثاني:
املعترب فيها اإلجياب والقبول، فيقول املوجب: )عاقدتك على أن تعقل عين وترثين(، ويقول 

ت(، هذا إذا كان التو   من طرف واحد، وأما إذا كان التو   على أن يعقل كل اآلخر: )قبل
 منهما اآلخر، فيقول: )عاقدتك على أن تعقل عين وترثين واعقل عنك وأرثك(.

العق د إذا نص ب قرين ة عل ى أن  الظ اهر كفاي ة االقتص ار عل ى ذك ر اإلرث يف (:1)مسألة
ش   كال يف كفاي   ة االقتص   ار عل   ى العق   ل، فيرتت   ب م   راده اإلرث املرتت   ب عل   ى العق   ل كم   ا ال إ

 عليه اإلرث.
يشرتط يف ص حة عق د الض مان اجلري رة: أن ال يك ون للمض مون وارث نس يب  (:2)مسألة

ولو كان الض مان م ن الط رفني اعت رب ذل ك فيهم ا، ف ال ي رث ض امن جري رة إال  ،أو موىل معتق
للمضمون ولد ح ني العق د، مث ُولِ َد ل ه  وإذا مل يكن ،مع فقد القرابة من النسب واملوىل املعتق
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فالظاهر بطالن العقد بذلك. وإذا اجتم ع زوج أو زوج ة م ع ض مان اجلري رة، فلهم ا نص يبهما 
 األعلى، والباقي لضامن اجلريرة.

 إذا مات ضامن اجلريرة مل ينتقل الوالء إىل ورثته. (:3)مسألة
وال زوج وال موىل معتق، وال والء اإلمامة، إذا مل يكن للميت وارث نسيب،  الثال :

ضامن جريرة، ورثه اإلمام عليه السالم. وقد مر  يف الفصل السابق، أنه إذا اجتمعت الزوجة 
 واإلمام عليه السالم فلها نصيبها األعلى، والباقي له عليه السالم.

م  رياث م  ن ال وارث ل  ه كبقي  ة األم  وال ال  يت ترج  ع لإلم  ام علي  ه الس  الم، فم  ع  (:4)مسثثألة
ويف بع   ض الرواي   ات: أن أم   ري امل   ؤمنني علي    اً علي   ه الس   الم ك   ان  ،ره يعم   ل ب   ه م   ا ش   اءحض   و 

علي  ه الس  الم يرج  ع إىل اجملته  د  ة إمامن  ا املعظ   م بقي  ة اهلل األعظ  مويف غيب   ،يعطي  ه فق  راء بل  ده
 اجلامع للشرئط كسهمه عليه السالم من اخلمو.

 الثلث، وأما إذا أوصى جبميع ال إشكال يف نفوذ وصية َمن ال وارث له يف (:5)مسألة
 ماله، فاألظهر عدم نفوذها ولو كانت بالصرف على الفقراء واملساكني وابن السبيل.

إذا أخذ اجملتهد العادل مرياث َمن ال وارث له مث ظهر أن للميت وارثاً، فإن   (:6)مسألة
بدهلا، واملصاحلة  كانت األعيان املأخوذة باقية رد ها إىل الوارث، وإن صرفها يف حملها رد  

 وال يقاس هذا باخلمو، فإنه ال يضمن خبالف املقام. ،أحوط
إذا شك يف وجود الوارث، مل جيز التصرف بالرتكة حىت يطمئن بعدمه، أو  (:7)مسألة

 تقوم به حجة شرعية.
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 الفصل السادس
 اللواحق

واملهدوم عليهم، نتعرض يف هذا الفصل ملرياث املفقود، واحلمل، واخلنثى، والغرقى، 
واجملوس، وموجبات إرث املسلم الفاسدة، وأما مرياث ولد الزنا واملالعنة، فقد تقدم يف 

 موانع اإلرث، فراجع.
 :ميراث المفقود

الغائب إذا انقطعت أخباره، ومل تعلم حياته وال موته، فاملشهور عدم تقسيم أمواله إىل 
ط كفاية الفحص عنه أربع سنني، فإذا مل أن تنقضي مدة ال يعيش أزيد منها عادة، واألحو 

، واالحتياط باألربع سنني كمدة زمنية قصوى وإال  لو يظهر له أثر قس مت أمواله بني ورثته
حصل علم أو اطمئنان مبوت املفقود، فال مع  للرتبص إىل أربع سنني، ولو علم بأن  

 ام املوت.املفقود حيٌّ بعد مضي  أربع سنني أو أكثر فال جتري عليه أحك
 :ميراث الحمل

يرث احلمل إذا انفصل حياً، فما دام محاًل ال يرث وإن علم حياته يف بطن أُم ه، وتعرف 
حياته بعد االنفصال بالتحرك، أو أن يستهل صائحاً، كما متكن معرفتها باالختبارات 

 واألجهزة الطبية احلديثة، ويكفي يف توريث احلمل انعقاد نطفته حني موت مورثه.
حيجب احلمُل األبعد منه، كما لو كان للميت زوجة حامل وإخوة وأحفاد  (:1مسألة )

ُحجبوا عن اإلرث حىت يتبني حال احلمل، فإن انفصل حياً اختص باإلرث، وإن سقط ميتاً 
 ورث اإلخوة واألحفاد دون احلمل.
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مل لو كان للميت وارث يف طبقة احلمل، فإن انتظروا إىل أن ينفصل احل (:2)مسألة 
فهو،وإال عزل له نصيب ذكرين، وقس م الباقي على الباقني، فإن سقط ميتًا قس م املعزول 
       على الباقني أيضاً، وإن انفصل حيًا فإن كان ذكرين أو أربع إناث فهو، وإال استدرك 

 مبا قس م على سائر الورثة، كما إذا كان أكثر من ذكرين، أو كان واحداً        زيادة ونقصانًا 
 ذكراً أو أُنثى، أو كان ذكراً وأُنثى، أو أنثني، أو ثالث إناث.

إذا خرج نصف احلمل واستهل صائحًا مث سقط ميتاً، مل يرث ومل يورث،  (:3)مسألة 
ا كان أخرس.  وإذا حترك ومل يستهل، كفى يف ثبوت املرياث، إذ رمب 

 إذا شك يف حياة احلمل بعد االنفصال، مل يرث. (:4)مسألة 
 :ميراث الخنثى

 اخلنثى َمن له فرج الرجال والنساء، وهو قسمان:
اخلُنثى الواضح: ما ميكن تعيني حاله باألمارات اليت يأيت بياهنا إن شاء اهلل  األول:

تعاىل، أو باالختبارات واألجهزة الطبية احلديثة، أو باألُمور اخلارجية اليت توجب االطمئنان 
احلمل، والثدي ودر  اللنب، وظهور اللحية، وقذف املين، وهذا بأهنا ذكر أو أُنثى كاحليض، و 
 يلحقه حكمه بعد التشخيص.

 :أمارات تعيين الُخنثى
من أحد الفرجني، فإن كان من فرج النساء فهو إمرأة،        دائمًا أو غالبًا        البول  -1

 وإن كان من فرج الرجال فهو رجل.
 من أحد الفرجني، كما تقدم يف األمارة اأُلوىل .       دائماً أو غالباً        سبق البول  -2
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تأخ ر انقطاع البول        دائمًا أو غالبًا        من أحد الفرجني، فإن تأخر انقطاعه من فرج  -3
الرجال فهو رجل، وإن تأخر انقطاعه من فرج النساء فهو امرأة، ذهب إىل ذلك بعض 

 األصحاب قدس سرهم.
 يف اجلان     ب األمي     ن عل     ى اجلان     ب األيس     ر عالم     ة أن     ه رج     ل، زي     ادة ع     دد األض     الع -4

وال ينبغي، إنكار هذه العالم ة مب ا أثبت ه متخصص وا التش ريح م ن ، وتساويهما عالمة أنه أُنثى
تساوي أض الع النس اء والرج ال، ف إهنم مل يستقص وا اخلن اثى اختب اراً، ورمب ا اختلف ت أض الع 

 عالمة إحلاقها بالرجال.بعضهم، فجعلت الزيادة يف اجلانب األمين 
اخلنثى املشكل: ما ال أمارة فيه تدرجه يف إحدى الطائفتني، أو تعارضت فيه  الثاني:

األمارات، وحكمه يف اإلرث أن يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األُنثى، فإذا 
اجتمع معه ذكر كان له سبعة من اثين عشر وللخنثى مخسة من اثين عشر، ولو كان معهما 

فلها تسعة من أربعني وللذكر مثانية عشر من أربعني وللخنثى ثالثة عشر من أربعني  أُنثى
 وإذا اجتمع مع اخلنثى أُنثى فقط فالقسمة من اثين عشر سبعة للخنثى ومخسة لألُنثى.

والضابط أن تقسم الفريضة مرتني، تفرض اخلنثى ذكرًا مرة وأُنثى أخرى، وتعطى كل 
ا اجتمع له يف التقسيمني، بعد توحيد الفريضة يف وارث من اخلنثى وغريه نصف م

التقسيمني، أي استخراج أصغر عدد ينقسم عليهما بال كسر، مث يضرب يف اثنني، وجيعل 
 احلاصل فريضة يف التقسيمني.

َمن ال آلة له للتبول، بل يبول من خمرج الغائط، أو يتقيأ ما شربه يورث  (:5)مسألة 
نه ذكر أو أُنثى لغرق أو حرق على حنو ال ميكن متييزه، يورث بالقرعة. وكذا َمن مل يظهر أ

 بالقرعة أيضاً.
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 كيفية القرعة:  (:6)مسألة 
 أن يكتب على سهم )عبداهلل( وعلى آخر )أمة اهلل(.

مث يق  ول املق  رع: )الل ُه  م  أَنْ  َت اهللُ ال إل  ه إال  أن  َت ع  املُ الغي  ِب والش  هادِة أَنْ  َت حَتُْك  ُم بَ  نَي 
َْولوَد حىت  يُوَرَث ما فَ َرْضَت َلُه يف الِكتاب(.ِعَباِدَك 

ْ لَنا هذا امل  فيما كانوا فيه خَيَْتِلُفوَن بَ نيد
مث يط   رح الس   همان يف س   هام مبهم   ة، وتش   وش الس   هام، مث جي   ال الس   هم عل   ى م   ا خ   رج 

 ويورث عليه.
س  مة، إذا ظه  ر خمالف ة القرع  ة للواق ع، وج  ب العم ل ب  الواقع إذا ك ان قب  ل الق (:7)مسثألة 

 ولو كان بعدها فال مناص من اإلحتياط باملصاحلة.
 :ميراث الغرقى

 يرث الغرقى واملهدوم عليهم بعضهم بعضاً بشروط:
 أن جيهل املتقدم موتاً من املتأخر منهم. -1
أن تكون بينهم قرابة        بسبب أو نسب        مور ث ة م ن دون م انع، ف ال جي ري ه ذا احلك م  -2

بعض  هم بعض  اً، ب  ل ك  ان إرث بعض  هم عل  ى تق  دير غ  ري معل  وم، كم  ا إذا عل  يهم إذا مل ي  رث 
غ  رق وال  د وول  داه، ف  إن الوال  د ي  رث الول  دين، وأم  ا الول  دان ف  ال يتوارث  ان إال م  ع ع  دم الوال  د، 
فيتص   احل ورثتهم   ا، وام   ا إذا ُمنِ   َع أح   د الط   رفني م   ن اإلرث؛ كم   ا إذا غ   رق أب ك   افر وول   ده 

يغ رق، ول و ك ان أح دمها حمجوب اً ع ن اإلرث، كم ا إذا غ رق  املسلم، فاإلرث للول د كم ا ل و مل
 أخوان ألحدمها ولد دون اآلخر، فريث ذو الولد من أخيه دون اآلخر.

 أن يكون ألحدهم أو جلميعهم مال. -3
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أن يكون املوت بالغرق أو اهلدم، ال بدون سبب، وأما أسباب املوت اجلماعي  -4
السيارات وسقوط الطائرات وحنوها، فاألقوى عدم جريان اأُلخرى كالزلزلة واحلريق واصطدام 

 حكم الغرقى واملهدوم عليهم يف اإلرث، فتجب القرعة.
فمع اجتماع الشروط املتقدمة يرث كل واحد منهم من اآلخر، من أمواله اليت كانت له 
قبل الغرق أو اهلدم، ال مما ورثه منه، فيفرض كل منهما حيًا حال موت اآلخر، ولتفصيل 

 ذلك نذكر ثالث حاالت.
توارثهم فيما بينهم، مثاًل: إذا غرق الزوجان وليو هلما ولد، ورث الزوج نصف  اأُلولى:

تركة الزوجة، وورثت الزوجة ربع تركة الزوج فيعطى نصف تركة الزوجة إىل ورثة الزوج مع 
الزوجة مع الباقي من تركته بعد إخراج ربعها للزوجة، كما يدفع ربع تركة الزوج إىل ورثة 

 النصف الباقي من تركتها، حيث ورث الزوج النصف اآلخر.
حك  م إرث احل  ي غريمه  ا م  ن أح  دمها كم  ا إذا غرق  ت الزوج  ة وبنته  ا وال ول  د هل  ا  الثانيثثة:

س  واها، فلل  زوج احل  ي رب  ع ترك  ة زوجت  ه ألهن  ا زوج  ة ذات ول  د، وال ي  رث منه  ا النص  ف لفق  دان 
قاً م  وت أُمه  ا، فألُمه  ا الثل  ث م  ن تركته  ا وألبيه  ا بنته  ا. وك  ذا ارث البن  ت فيف  رض موهت  ا س  اب

احلي الثلثان. ولو غرق الزوج م ع بنت ه وال ول د ل ه س واها، فللزوج ة احلي ة مث ن تركت ه، ألن ه زوج 
 وال ترث منه الربع لفقدان الولد بالغرق. وهكذا. -وهو البنت اليت غرقت معه  -له ولد 

ثالث  ة، فيف  رض م  وت ك  ل واح  د م  نهم وحي  اة ل  و ك  ان الغرق  ى أو امله  دوم عل  يهم  الثالثثثة:
 اآلخرين، ومها يرثانه كغريمها من األحياء. مث يرثه وارثه احلي.
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 :ميراث المجوس
يرث اجملوس بكل نسب وسبب صحيحني عندهم وان كان ا فاس دين عن دنا، حي ث جي وز 

 عندهم نكاح احملرمات عند املسلمني فضاًل عن غريهن.
إذا اجتمع للوارث موجبان لإلرث، ورث هبما ما مل مينع أحدمها اآلخر  (:8)مسألة

فإذا تزوج اجملوسي أُم ه مث مات، فلها        كما تقدم آخر الفصل الثالث         فريث باملانع 
 نصيب األُم ونصيب الزوجة، ولو تزوج بنته مث مات، فلها نصيب البنت ونصيب الزوجة.

ر، كم  ا إذا ت  زوج أُم  ه فأول  دها مث م  ات، فول  ده أخ  وه م  ن أُم  ه، وأم  ا إذا من  ع أح  دمها اآلخ  
فريثه بالبنو ة، ال ب اإلخو ة. وك ذا ل و ت زوج بنت ه فأول دها، مث م ات، فول ده الص ليب حفي ده؛ ألن ه 

 ابن بنته، فريثه مبا أنه ولده الصليب، ال حفيده، وهكذا.
 :موجبات إرث المسلم الفاسدة

ك   الوطء ش   بهة، فل   و              م   ا مل حيك   م بالزن   ا             اس   د ي   رث املس   لم بالنس   ب الص   حيح والف
اعتق  د أن أُم  ه أجنبي  ة فتزوجه  ا واس  تولدها، ورث الول  د م  ن ك  ل منهم  ا كم  ا يرثان  ه أيض  اً، ول  و  

 كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون اآلخر.
النسبية أو وأما السبب الفاسد فال يرث به املسلم، فلو تزوج مسلم أحد حمارمه 

 الرضاعية، ولو شبهة، مل يتوارثا بالزوجية.
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اعتاد الفقهاء قدس سرهم يف خامتة كتاب اإلرث ملخارج السهام، وحساب مسائل 
 اإلرث، حرصاً منهم على تسهيل مسائل اإلرث وتوضيحها، وحنن نبني ذلك يف جهات.

خمارج السهام املفروضة يف الكتاب اجمليد مخسة: اإلثنان خمرج النصف، والثالثة  األولى:
 خمرج الثلث والثلثني، واألربعة خمرج الربع، الستة خمرج السدس، والثمانية خمرج الثمن.

املخرج: أقل عدد خيرج منه السهم املطلوب بال كسر، وقد جرت العادة على  الثانية:
ممكن، وتقسيمها على أرباهبا بال كسر، وتنسب حصة كل إخراج احلصص من أقل عدد 

 شخص إىل ذلك العدد، ويسم ى بالفريضة .
 النسب بني األعداد: الثالثة:
 املتداخالن: عددان يفين أحدمها اآلخر إذ ُأسقط منه مكرراً، كاإلثنني واألربعة. -1
يهما عدد املتوافقان: عددان ال يفين أحدمها اآلخر إذا أُسقط منه مكررًا بل يفن -2

ثالث، وكسره وفق بينهما كاألربعة والستة ال يفين أحدمها اآلخر، ولكن تفنيهما اإلثنان، 
 فهما متوافقان يف النصف.

املتباينان: عددان ال يفين أحدمها اآلخر، وال يفنيهما عدد ثالث غري الواحد،   -3
 كالثالثة والثمانية.

هم، فالفريضة عدد رؤوسهم  إذا مل يكن يف الورثة ذو فرض وتساوت حصص الرابعة:
كأربعة أبناء، وإن كانت القسمة للذكر ضعف األُنثى فلكل ذكر سهمان ولكل أُنثى سهم 
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واحد، واجملموع هو الفريضة، وإذا كان بعضهم ذو فرض دون بعض أُعطي ذو الفرض 
 فرضه والباقي لغريه.
فريضة خمرج إذا كان يف الفريضة فرض واحد أو فرضان من خمرج واحد فال الخامسة:

 ذلك الفرض أو الفرضني. وإذا كانا خمتلفي املخرج فله صور: 
إذا تداخال كالثمن والنصف، أو السدس والنصف، فأكثرمها هو الفريضة،   -1

 كالثمانية يف املثال األول، والستة يف الثاين.
إذا توافقا كالسدس والربع مثل، زوجة وواحد من كاللة األُم، أو زوج وأحد األبوين  -2

وإبن، فالفريضة حاصل ضرب وفق أحدمها يف اآلخر، فتضرب يف املثال ثالثة يف أربعة، أو 
 إثنني يف ستة.

إذا تباينا كالربع والثلث مثل زوجة وأُم، فالفريضة حاصل ضرب أحدمها يف اآلخر،  -3
 فتضرب يف املثال أربعة يف ثالثة.

رج فرضهم، كأربع إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد ُضِرَب عددهم يف خم السادسة:
زوجات وابن، فالفريضة مشتملة على مثن وما بقي وهي إبتداًء من مثانية، ومبا أن صاحب 

يف أربعة عدد صاحبات الفرض،حصة        خمرج الثمن        الثمن متعدد فتضرب الثمانية 
 ( لإلبن.28/32الزوجات منها أربعة سهام لكل زوجة سهم واحد، والباقي )

 
 رّب العالمين والحمد اهلل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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