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ني، وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعامل الصالةاحلمد هلل رب العاملني، وأزكى 

  مني، النجباء األكرمني، ومن واالهم بإحسان اىل يوم الدين.وعىل آله الغر امليا

وبعد فإن من نعم اهلل تعاىل عىل عبده املؤمن ما ورد بيانه يف كالم رسول اهلل  

َههُ  | ، إ َذا َأَراَد اهلل ب َعبٍْد َخرْيًا َفقَّ ين   يف   اىل أيب ذر: َيا َأَبا َذرٍّ َدُه يف  الالدِّ ْنيَا، ، َوَزهَّ دُّ

. )االمايل للطويس صوَ  ه  ُه ب ُعيُوب  َنْفس  َ  (901َبَّصَّ

 عموم ل عىلهِّ َس وبعد ان وفقني اهلل تعاىل إلنجاز رشح منهاج الصاحلني بام يُ 

له بام حيقق الغرض الذي من أجو ،املكلفني االستفادة املرجوة من املسائل العملية

ات نتيجة لطلبدونت تلك الرسائل، وبعد أن تلمست القبول واالثر من ذلك، و

كثرية تسأل عن هذا الرشح بعد نفاد ما متت طباعته يف الطبعة األوىل، فقد استأذنت 

سامحة األستاذ آية اهلل العظمى املرجع السيد حممد صادق احلسيني الروحاين حفظه 

اهلل تعاىل يف أن أعيد طباعة هذا الرشح ضمن املجموعة التي كنت قد بدأت بإنجازها 

 .ى واستفتاءات سامحته، فبارك ذلك مشكوراً ضمن سلسلة فتاو

طاء اىل وجود بعض األخ وتدقيق، فالتفتُّ  وقد أحببت أن أعيد القراءة بتأنٍّ 

الفنية يف الطبعة السابقة، وخاصة فيام يرتبط بأرقام بعض اهلوامش، مما عملت عىل 

 إضافة اىل زيادة اهلوامش وتوسعة بعض الرشوح والتعليقات. تصحيحه،

مل انجاز املراجعة والتدقيق بجوار سيد الشهداء أيب االحرار احلسني وقد اكت

، يف ذكرى والدة رشيكته يف املصاب اخته احلوراء زينب بنت أمري ‘بن عيل 

 .للهجرة 1209األوىل من عام  ى، يف اخلامس من مجاد÷ املؤمنني



عة ضيف ذكرى والدة أمها الصديقة الكربى ب وأهنيت األجزاء الثالثة متاماً  

 .هـ1209الثانية من عام  ىالعرشين من مجاداملصطفى فاطمة الزهراء البتول، يف 

، أما عدد املسائل وترتيبها هوامش  2135 الثايناجلزء هوامش أصبحت   وقد

 فبقي كام هو يف الطبعة األوىل.

َيْوَم ﴿جعلنا اهلل ومجيع املشتغلني بالعلم والعمل الصالح ممن تناهلم شفاعتهم  

 مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس َتَروْ 
َعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذات 

هَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرض 

نَّ َعَذاَب 
يد  اهلل ُسَكاَرى َوَما ُهم ب ُسَكاَرى َوَلك 

 [4 :احلج] ﴾َشد 

     الشيخ مصطفى حممد مَّصي العاميل       

 

 



رَية األمم يف احلمد هلل الذي هدانا لدينه  ، وَيَّسَّ لنا َبياَن أحكامه، وَجَعلنا من خ 

عة  سّيد رُسله، حممد  ، الذي الصادق  االمني |برّيته، بأن وّفَقنا ألن نكون عىل رش 

ه األكوان، وعىل آله الغرِّ الكرام.
 َكُملت برسالته األديان، وازداَنْت بنور وجود 

احلنيفإن رسالة  ..وبعد  الّسيد  ظمىها آية اهلل العُ فَ كان قد ألّ  والتي منهاج الصَّ

سائل م املعظَ مُ  عىل + منذ ما يزيُد عىل نصف  قرن، والتي ََتتوي حمسن احلكيم

لفضل عند أهل ا وقبوالً  كانت قد نالت رضاً  ،ىل هبا املكلفونتَ بْ الرشعية التي يُ 

 .ملا َتتويه من تصنيف وتبويب وتفصيل ة املؤمننيوغريهم من عامّ 

سوي الّسيد أبو القاسم املوظمى املغفور له احلوزة العلمية آية اهلل العُ  يمُ وكان زع

ل + اخلوئي فيها بعض الفروع وأعاد  فزادَ  + السيد احلكيمعتمدها بعد امن  أوَّ

عليها تعليقة، ثم دجمها يف االصل فخرجت مطابقة  ترتيب بعض املسائل، وأدرَج 

 .(1)+لفتاواه 

                                                 

 وقد ورد يف نص التقديم الذي كتبه آية اهلل العظمى السيد اخلوئي + ملنهاج الصاحلني ما ييل: (1)

ل الراجي توفيقه وتسديده أبو القاسم خلف العالمة اجللي يقول العبد املفتقر إىل رمحة ربه، :وبعد

مى املغفور آلية اهلل العظ نيأن رسالة منهاج الصاحل املغفور له السيد عيل أكرب املوسوي اخلوئي

 هبا يف: ملعظم املسائل الرشعية املبتىل ملا كانت حاويةً  +له السيد حمسن الطباطبائي احلكيم 

العبادات واملعامالت فقد طلب مني مجاعة من أهل الفضل وغريهم من املؤمنني أن أعلق 

 ت أن ادراج التعليقة يفعليها، وأبني موارد اختالف النظر فيها فأجبتهم إىل ذلك . ثم رأي

األصل جيعل هذه الرسالة أسهل تناوال، وأيَّس استفادة، فأدرجتها فيه. وقد زدت فيه فروعا 

كثرية أكثرها يف املعامالت لكثرة االبتالء هبا، مع بعض التَّصف يف العبارات من االيضاح 

، ابقة لفتاوانامط تأخريها، فأصبحت هذه الرسالة الرشيفةأو  والتيسري، وتقديم بعض املسائل

     وأسأل اهلل تعاىل مضاعفة التوفيق، واهلل ويل الرشاد والسداد.

 بو القاسم املوسوي اخلوئي ا                                                                                

 



يد الّس نا االستاذ املرجع املجاهد آية اهلل العظمى وقد دأب عىل هذا النهج سيد

وحاين قهاء ستاذ الفألطلب  دام ظله الرشيف فاستجاَب  حممد صادق احلسيني الرُّ

و أ ، بنرش رسالة عملية ُيرَجع اليها يف املسائل االحتياطية،السيد اخلوئيواملجتهدين 

َع اليها الراغبون بتقليد سامحته، فكتب تعليقة عىل  يف ونرشت  نسخة استاذهَيرج 

 .(1)للهجرة 1232صفر عام  19طبعتها االوىل يف حياته + ب

الة طبع هذه الرس دنا االستاذ وطلبهم إعادةَ املؤمنني عىل سيّ  ر إحلاُح وملا كثُ 

عليقته عىل تخرى لسامحته من لتأخذ مكانتها املعتربة اىل جانب الرسائل العملية األ

يف  غبةً منه رَ  ُت ْس ملََ ملَّا ، واغريهو توضيح املسائل، وخبةاملسائل املنتو ،العروة الوثقى

هذه  عىل إعداد العمَل بأن أخذُت عىل عاتقي  فُت رّش تَ  اىل طلبهم فقدْ  االستجابة  

بعد  واملُطلعني ءاالقرَّ املُقلِّدين و بمتناول لتكونَ  عىل مدى يزيد عىل السنتني، النسخة

 .ظه اهلل تعاىليه حفلفتاو مطابقةً  صبَح ا لتُ تن املسائل ودجمهاضافة تعليقاته اىل مَ 

 العبارات الواردة يفو اتطلحَ ْص مُ لل ٍح رَش  ه عىل كتابة  عني سامحتُ وقد شجَّ 

 لفني نظراً كة املُ لعامّ  ىاملراد من الفتاو همَ ل فَ املسائل مع بعض التعليقات بام ُيسهِّ 

ة  عنللحاَجة املُلّحة  اىل ذلك والتي َتظهُر من خالل  األسئلة ال  كثرية املُْستفَّس 

هلل النجازه وهو ما وفقني ا اختالف املستويات بينهم،عبارات املسائل، باالضافة اىل 

 وإمتامه.

ليها، ا َمناسِك احلج إضافةُ ولزيادة الفائدة من هذه الرسالة الرشيفة فقد متّت  
                                                 

 نيالصاحل انت رسالة منهاجوبعد فلام ك وجاء فيام كتبه سامحته يف مقدمة الطبعة االوىل ما ييل: (1)

فتاوى مرجع املسلمني زعيم احلوزة العلمية أفضل علامء العامل آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم 

من  ني مجع  تناوهلا فقد طلب م سهالً  ،املسائل املبتىل هبا لشتات   املوسوي اخلوئي مد ظله جامعةً 

فأجبتهم إىل  ،يف الفتوى االختالف   ني مواردَ لق عليها وأبالفضالء واملتدينني من املؤمنني أن أعَ 

أن يلحظها  وأسئل اهلل تعاىل ،لفتاوانا عليها مطابقةً  ُق لَّ املع الة الرشيفةُ ذلك. فأصبحت هذه الرّس 

 . انبعني القبول إنه الكريم املنَّ 
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 املسائل بأبوا جلميع شاملةً بذلك  لتكونَ مع تكملة املنهاج، واملَسائل املُستحدثة، 

الفقهية التي حيتاُجها املُكلف، فكان اجلزء االول شاماًل للعبادات ابتداًء من التقليد 

وانتهاًء باجلهاد، واجلزء الثاين شاماًل للمعامالت من التجارة اىل كتاب االرث، بينام 

 .احتوى اجلزء الثالث عىل مناسك احلج، وتكملة املنهاج واملسائل املستحدثة

اعتامد  لَتْسُهل املراجعُة من خالل  ترقيم املسائل اعتبارات فنيةوقد لوحظت يف

 . ، وإضافة  أرقاٍم جلميع ما ورد فيها مواضيعجزاء الثالثةلأل واحدٍ  لسلٍ تَس 

مسألة، وعدد  2090وقد بلغ عدد املسائل يف االجزاء الثالثة 

 .13311اهلوامش

ظم كبري عن استعامل مع وتسهياًل عىل املكلفني فقد تمَّ االستغناُء اىل َحدِّ 

املُْصطلحات التي ال حَيتاُجها املُكلُف الباحُث عن معرفة  احلكم  الرشعي ملسألته، 

والتي ختتُص باالبحاث  العلميّة  التي َيعرُف مدلوهَلا أهُل االختصاص، ككلمة  

 األقوى، واالظهر، واألوىل، باالضافة اىل حذف املسائل املرتبطة بأحكام العبيد.

قد اكتمَل انجاز االجزاء الثالثة يف ذكرى مولد رسول االنسانية | و 

وأهنيت  للهجرة 1240ربيع االول من عام  15يف وحفيده صادق أهل البيت ^ 

ـ علَّنا ننال  1240رجب  45املراجعة االخرية يف ذكرى املبعث النبوي الرشيف يف  ه

 [05-00راء: ]الشع ﴾ب َقْلٍب َسل يمٍ اهلل الَّ َمْن َأَتى إ  * َيْوَم اَل َينَفُع َمال  َواَل َبنُوَن ﴿الشفاعة 

    .0293وينتهي باملسألة  1901من املسألة والذي يبدأ الثاين وهذا هو اجلزء 

 الشيخ مصطفى حممد مَّصي العاميل                                                       

 



 

 
 

 ٻ ٻ ٻ     ٱ
ة  بمنهاج الصاحلني هذه الرسالة املُسامَّ

 بأجزائها الثالثة حجة عىل من يقلدنا

 والعمل هبا مربئ للذمة إن شاء اهلل

 الروحاين                              

 حممد صادق احلسيني الروحاين                               
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 فصول:ووفيه مقدمة 

يف نفسها، وقد تستحب من املستحبات االكيدة  (1): التجارة يف اجلملة1901م 

  .(4)لغريها

إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها  -كذلك  -وقد جتب 

 .(0)أو لغريها، وقد َترم كذلك، واملحرم منها أصناف

التجارة باخلمر، وباقي املسكرات التي يكون  (9)وال تصح (2): َترم9051م  

، وان كان يف حرمة بيع (0)، والكلب غري الصيود(5)امليتةو ،(1)الرشب منفعتها املطلوبة

 .، واخلنزير(5)ملأالكلب تكليفا ت

                                                 

  أي بشكل عام.( 1)

، أو حمكومة بحكم آخر من االحكام أي قد تكون التجارة مستحبة لسبب آخر، أو حمرمة( 2)

  .التكليفية

  .يأيت بياهنا يف املسائل التالية (3)

 .1900وسريد بياهنا يف هامش املسألة  ،يقصد باحلرمة هنا احلرمة التكليفية( 4)

 ة وهي عدم صحة هذا البيع وعدم ترتيب أي أثر عليه.يقصد هبا احلرمة الوضعي( 5)

بمعنى أهنا مسكرات تستعمل للرشب بشكل أسايس، وليس استعامهلا ألهداف أخرى كأن  (6)

 .تكون من بعض أنواع العالج الطبي، أو هلا استعامالت أساسية أخرى غري الرشب كالسبريتو

 رشيعة االسالمية وحيرم حينئذ أكله.يقصد بامليتة احليوان الذي مل يذبح عىل طبق ال (7)

  الصيود: هو كلب الصيد، فيحرم بيع كالب غري الصيد.( 8)

م صحته ، وبالتايل فهناك وجه للحكم بعدأي ليس احلكم باحلرمة التكليفية لبيع الكلب قطعياً ( 9)

 دون احلكم بحرمته.



 

 

، وعوضا (4)، وجعلها أجرة يف االجارة(1)وال فرق يف احلرمة بني بيعها ورشائها

 .(2)يع، ومهرا يف النكاح، وعوضا يف الطالق اخلل(0)عن العمل يف اجلعالة

إذا كانت هلا منافع حمللة  (9)النجسة سائر االعيانجيوز بيع : 1900م  

، وكذلك جتوز هبتها واالجتار (0)والدم للتزريق ،(5)كبيع العذرة للتسميد ،(1)مقصودة

 هبا بسائر أنحاء املعاوضات.

خر غري الرشب كتطهري أالتي هلا منافع  (5)وكذلك املسكرات املستحدثة 

 (13)فال حيرم بيعها ال وضعا ،وماشاكل ،وقتل اجلراثيم اخلارجية ،العذرات العرفية

  .(11)تكليفا وال

                                                 

  رق بينهام.أي أن احلرمة يف هذه املسائل تشمل موارد البيع والرشاء بال ف( 1)

  أي أن تدفع هذه االشياء أجرة عىل عمل، فيكون هلا نفس حكم احلرمة.( 2)

يقول:  معينة كأن جلعالة: عقد يلتزم فيه الشخص ملن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرةا (3)

املدة  بعدم إشرتاط تعيني من يعثر عىل ضالتي أعطيه عرشة دنانري . وهي ختتلف عن اإلجارة

   .املبلغ  تعيني العامل وال تعيني وال

الزوجة الكارهة  تدفعهمالية أو يشء ذي قيمة  فديةاخللعي:هو طالق ناتج عن  لطالقا (4)

 لزوجها.

  أي االعيان النجسة من غري اخلمر وامليتة، والكلب واخلنزير.( 5)

  لة بني الناس.أي هلا استخدامات حملّ ( 6)

   األرض لتغذية الزرع .يفميد: هو وضع العذرة التْس ( 7)

 .فقر الدم أو ل يف بعض احلاالت املرضية كالعمليات اجلراحيةْص ما يعطى لالنسان عىل نحو مَ  (8)

 ةالستعامهلا يف غري الرشب املحرم كاملطهرات الكحولي جيوز بيعها نظراً كالكحول الصناعية فإنه ( 9)

 .من اجلراثيم وغري ذلك من مواد التعقيم

 .آلثارا أثر منأي بحيث ال يرتتب عليها  فساد املعاملة وبطالهنا تعنيلوضعية حلرمة اا (10)

  احلرمة التكليفية هي ما يرتتب عليها االثم الرشعي والعقاب من اهلل تعاىل. (11)



 

 

 

حق  يثبت: االعيان النجسة التي ال جيوز بيعها وال املعاوضة عليها 1905م 

، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا (4)لصاحبها فيها، فلو صار خله مخرا (1)االختصاص

ية ، وكذا احلكم يف بق(0)من ذلك قهرا عليهيشء ال جيوز أخذ  ،غري كلب الصيد

عىل احلق املذكور فيبذل له مال يف مقابله، وحيل ذلك املال  (2)وجتوز املعاوضة  املوارد.

ع يده عنها، ماال لريف -مثال  -له، بمعنى أنه يبذل ملن يف يده العني النجسة كامليتة 

  .، او جعل سقوطه كذلك(1). ويصح جعله بنفسه عوضا(9)ويوكل أمرها إىل الباذل

لطاهرة كميتة السمك واجلراد الجيوز بيعها واملعاوضة عليها، : امليتة ا1953م 

وإن كانت هلا منفعة حمللة معتد هبا عند العرف بحيث يصح عندهم بذل املال 

 كاالعيان النجسة.  (0)زاء رفع اليد عنهاإ. نعم جيوز بذل املال ب(5)زائهاإب

                                                 

ت ما دامت َت كيفام شاءيف املوارد املحللة يشء ال االستفادة منهو جواز  :حق االختصاص (1)

 ،ف فيهاالتَّص االختصاص هذا ال خيول الشخص مزامحته فيها. وحق الغري ، وحيرم عىلسلطته

 حق يهببة أو نحوها. وينتف رشاؤها أو متلكها أو متليكها للغري ال جيوز بيعها أوبمعنى أنه 

 آخر . اليد عن العني فينتقل إىل شخص االختصاص بالتنازل عنه أو رفع

  .اىل مخر ثم َتول اخلّل  أي لو كان عند شخص خّل ( 2)

 م بيعها ورشاؤها.أي ال جيوز أخذ هذه االشياء ممن هي عنده بذريعة أنه حيُر ( 3)

، فيجوز مثال إعطاء مال لصاحب امليتة، أو عقد او اتفاق أو مبادلة دفع نتيجةَ هو املال الذي يُ ( 4)

لصاحب اخلمر مقابل رفع يده عنها والتنازل عن حق االختصاص، وبالتايل يقوم صاحب حق 

  .ص اجلديد باتالفها، أو غري ذلكاالختصا

  لصاحب هذا احلق. أي ينتقل حق االختصاص اىل من دفع ماالً ( 5)

، كأن يكون أجرة لعمل معني أو ثمنا يف معاملة أخرى أي يصح جعل حق االختصاص عوضاً ( 6)

 .مقابل تعويض مايل ، أو جيوز إسقاط هذا احلقليشء يشرتيه صاحب حق االختصاص

   يرى جواز بذل املال مقابل تلك املنفعة. ) اي املجتمع( رفأي أن الع (7)

  يف حكم حق االختصاص يف االعيان النجسة. أي مقابل رفع اليد كام مرّ ( 8)



 

 

كانت له منفعة حمللة من أجزاء امليتة إذا  (1)ال َتله احلياة : جيوز بيع ما1951م 

 معتد هبا. 

: جيوز االنتفاع باالعيان النجسة يف غري اجلهة املحرمة مثل التسميد 1954م 

 بدهن امليتة النجسة، والصبغ بالدم، وغري ذلك.  (0)، واالشعال، والطيل(4)بالعذرات

 كام -إذا كانت هلا منفعة حمللة معتد هبا  (2): جيوز بيع االرواث الطاهرة1950م 

 . (1)وكذلك االبوال الطاهرة - (9)هي كذلك اليوم

 (0)والعسل، والدهن والسكنجبني كالدبس، (5)االعيان املتنجسة :1952م

وغريها إذا القت النجاسة جيوز بيعها واملعاوضة عليها، إن كانت هلا منفعة حمللة 

رام احلببنجاستها اال مع التسبيب  يمعتد هبا عند العرف، وال جيب اعالم املشرت

 ولو ،لو مل تكن هلا منفعة حمللةأما و  .نئذياالعالم ح وجوبافان االحوط  ،(5)الواقعي

وال املعاوضة  ،ال جيوز بيعها (13)او شخيص ،ومل يكن هناك غرض عقالئي ،نادرة

                                                 

  .والشعر  ،كالظفر ،ليس فيها دم التيهي االجزاء التي ال َتلها احلياة:  (1)

  أي جعلها سوادا يف االرض لتغذية الزرع.( 2)

  الدهن.الطيل: أي ( 3)

  وما خيرج من الفرس او االبل.وروث البقر كبعر املاعز ( 4)

  حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها ملا َتتويه من مواد كياموية.( 5)

  .كبول االبل مثال وبول احليوانات التي جيوز أكلها كالبقر والغنم وغري ذلك (6)

  .ما كان طاهرا يف أصله ثم اكتسب النجاسة من غريه (7)

  وعسل أو سكر . السكنجبني: رشاب مركب من خل (8)

ون رشاؤه هلا بأن يك أي إذا كان بيع هذه االشياء املتنجسة سيتسبب بوقوع املشرتي يف احلرام( 9)

 .للرشب أو األكل

  .كأن يكون وجه استخدامها منحَّص بالرشب مثال مع كوهنا نجسة (10)



 

 

 

زاء رفع اليد إبيشء ، وجيوز أخذ (1)عىل ملكية مالكها وتبقىعىل االحوط  ،عليها

 .(4)عنها

، وبحيث يكون (0)تصح التجارة بام يكون آلة للحرام : َترم وال1959م  

وآالت  ،والطبول ،والصلبان ،واالصنام (9)كاملزامري (2)املقصود منه غالبا احلرام

وكذلك  ،(5)الغنائية االسطواناتوال إشكال يف أن منها  ،(1)القامر، كالشطرنج ونحوه

  .(0)االرشطة املسجل عليها الغناء

كام جيوز  (5)كالراديو من االالت املشرتكة، فيجوز بيعهام يفه آلة التسجيلوأما 

مما يباح استامعه، أما  ،ونحوها ،والتعزية ،والقرآن ،أن يستمع منهام االخبار

، بل كانت فيها فائدة (13)مشاهدة أفالمه إذا مل تكن مثرية للشهوةفال بأس بالتلفزيون 

بيعه  فيجوز (11)هو عرفامل يعد من آالت الل وبام أنهعلمية أو ترويح للنفس، 

وختتص احلرمة باستعامله يف جهات اللهو املثرية  ،واستعامله، ويكون كالراديو

 بيعها واستعامهلا. بفال بأس  أجهزة الكومبيوترللشهوات الشيطانية، وأما 

                                                 

  الرشعية اىل املشرتي. أي فيام لو حصل البيع فال تنتقل ملكيتها( 1)

  .1905مقابل حق االختصاص كام مر يف االعيان النجسة يف املسألة ( 2)

  أي ما يصنف بأنه آلة من آالت احلرام.( 3)

  أي ما يكون استعامله غالبا يف االمور املحرمة.( 4)

  املزمار: هو آلة موسيقية تستعمل بواسطة النفخ.( 5)

  الشدة، والطاولة. كورق اللعب املعروف بورق( 6)

  .CD -  DVDأقراص الكومبيوتر ومثلها  ( 7)

  كأرشطة الكاسيت أو الفيديو.( 8)

  أي جلهاز التسجيل وجهاز الراديو.( 9)

  لالثارة اجلنسية سواء للرجل او للمرأة. أي ما ال يكون مسبباً ( 10)

 .سيلة اعالميةوأي أن التلفزيون مل يعد يصدق عليه أنه من آالت اللهو بل صار ( 11)



 

 

، (1)االالت املذكورة حيرم عمله، وأخذ االجرة عليه ه من: ما حيرم بيع1951م 

يري هيئته، وجيوز بيع مادته من اخلشب والنحاس واحلديد تغبولو  اتالفهبل جيب 

 . (0)، أما إذا كانت هلا فائدة ولو قليلة مل جيب تغيريها(4)اقبله أوبعد تغيري هيئته سواء 

يف  (9)مع اخليار (2): تصح املعاملة بالدراهم اخلارجة عن السكة املعمولة1955م 

جيوز جعلها عوضا أو معوضا  و ال ،(5)و َترم يف مورد غش الناس ،(1)بعض الفروض

من دون  (5)لظاملل هادفع وأمايف املعاملة مع علم الدافع و جهل من تدفع إليه،  (0)عنه

 كَّسها.  وال جيب، فهو جائز إعالمه بأهنا مغشوشة

واحلرشات  ،: جيوز بيع السباع، كاهلر واالسد والذئب ونحوها1950م 

وذلك فيام  (13)العسل، والفيل واملسوخاتونحل  كالعلق الذي يمص الدم ودود القز

                                                 

  .كأجرة تصليحه مثال (1)

 هبا. نعنع منها ال للصفة التي ُص أي قبل تغيري هيئتة فيكون البيع للامدة التي ُص ( 2)

  .أي إذا كان هلذه اآلالت املحرمة فائدة حمللة ولو قليلة (3)

  أي الدراهم التي تم إسقاطها عن التداول الرسمي بني الناس.( 4)

  االخر حق ارجاعها وال تكون املعاملة ملزمة له. أي يثبت للطرف( 5)

 عطيت له.أويرىض هبا من  ،فتصح هذه املعاملة فيام لو كانت هلا قيمة ولو أثرية( 6)

  .ومن ذلك استعامل العملة املزورة فهي من موارد الغش املحرم (7)

 ا بذلك.او أجرة مع علم الدافع سقوطها عن االعتبار وجهل املستلم هل أي ثمناً ( 8)

  الظامل هو من يريد املال باالكراه عىل غري وجه حق.( 9)

كام ورد يف بعض الروايات ومنها ما صورهتا األصلية  وخات: املخلوقات التي مسختاملُس  (10)

ه   ×َعْن َأيب  َعْبد  اهلل ورد  نْ × َعْن َأب يه  َعْن َجدِّ ْن َبن ي آَدَم َثاَلَثَة َعرَشَ ص  نُْهُم فَقاَل امْلُُسوُخ م  ًا م 

يُث واْلَعْقَرُب وُسَهْيل   رِّ
ْعُموُص واجْل  بُّ والدُّ يُل والدُّ بُّ واْلف  اُش والضَّ يُر واخْلُفَّ َرَدُة واخْلَنَاز 

اْلق 

م ه  َهَرُة واْلَعنَْكُبوُت ُثمَّ َذَكَر َسَبَب َمْسخ       .135 ص  42 جالشيعة وسائل .واْلُقنُْفُذ والزُّ



 

 

 

فال  (1)واال ،منفعة حمللة ولو نادرة، اوكان له غرض عقالئي او شخيص لو كانت له

 .(4)جيوز واليصح

حتاج إليها امل ،الفائدة املحللة ،: املراد باملنفعة املحللة املجوزة للبيع1955م 

سواء أكانت احلاجة  ،(0)تناء العنيالباعثة عىل تنافس العقالء عىل اق ،حاجة كثرية غالبا

أم يف حال االضطرار كاالدوية والعقاقري املحتاج إليها  (2)إليها يف حال االختيار

 للتداوي. 

 حيرم ملجرد االقتناء، وإنام بيع أواين الذهب والفضة للتزيني أو جيوز: 1331م 

 . (9)استعامهلا كام مر

عدم  اً استحباب ن كان االحوطلكافر والبيع املصحف الرشيف  جيوز: 1131م 

، (5)إال إذا كان متكينه الرشاده وهدايته فال بأس به حينئذ ،(1)، وكذا متكينه منهبيعه

 (0)فإذا أريدت املعاوضة عليه ،لمسلملواالحوط استحبابا االجتناب عن بيعه 

ونحوه، أو تكون املعاوضة بنحو اهلبة املرشوطة  ،فلتجعل املعاوضة عىل الغالف

 إشكال ال، وأما الكتب املشتملة عىل االيات واالدعية وأسامء اهلل تعاىل، ف(5)بعوض

                                                 

 له منفعة حمللة ولو نادرة أو ليس فيه غرض شخيص فال جيوز.أي إذا مل تكن ( 1)

  وال تصح املعاملة وبالتايل فيبقى املال عىل ملك صاحبه.( 2)

  أي أن هذا اليشء يرغب الناس يف اقتناءه ويكون مرغوبا به عندهم.( 3)

  أي أهنا أشياء يرغب هبا االنسان من دون رضورة لذلك.( 4)

  .924املسألة يف اجلزء االول يف ( 5)

  عدم مساعدته يف وصول القرآن الكريم إليه. أي االحوط استحباباً ( 6)

  فرتتفع الكراهة.( 7)

 بأن حيصل شخص عىل نسخة من القرآن الكريم مقابل يشء لصاحب النسخة.( 8)

 بمعنى أن ال َتصل عملية بيع للمصحف بل يتم إهداؤه برشط دفع بدل عن اهلدية.( 9)



 

 

جواز بيعها عىل الكافر، فضال عن املسلم، وكذا كتب أحاديث املعصومني  يف

 كام جيوز متكينه منها. ^

 ال ، و(1)حيرم بيع اخلشب ليُعمل صناًم أو صليبًا، أو ملن يعمله كذلك: 1341م 

 . (4)التمر ليعمل مخراً  حيرم بيع العنب أو

 . (0)وإذا باع واشرتط احلرام صح البيع وفسد الرشط

كانت  ااذ ،من االنسان واحليوان ،ذوات االرواح (2): حيرم تصوير3011م 

جمسمة، وحيرم أخذ االجرة عليه، أما تصوير غري ذوات االرواح، كالشجر وغريه 

 .(9)تعارف يف عَّصناامل غرايفوفال بأس به، كام ال بأس بالتصوير الفوت

وتصوير بعض البدن،  ،تصوير ذوات االرواح اذا مل تكن جمسمة (1)ومثله

 .(5)ال يعد تصويرا ناقصا ا ممامهكالرأس والرجل ونحو

 .مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال (0)اما اذا كان كذلك

فهو  تاماً  راً عد تصويجالسا مما يُ  هما لوكان تصويرا له عىل هيئة خاصة كتصويروأ

  .(5)كالتصوير التام

                                                 

  .أو صليباً  عمل منه صنامً يَ  بقصد أن ُيعمل صناًم أو ملنيع اخلشب أيضا أي حيرم ب( 1)

  .فلو كنا نعلم بأن املشرتي للعنب مثال يريد ان يصنع منه مخرا فال حيرم بيعه (2)

 يصح البيع ويفسد الرشط. حمرماً  واشرتط يف عقد البيع عمالً  أي إذا باع شيئا مباحاً ( 3)

  .وليس التصوير العادي يف زماننا لنحت والتجسيميقصد بالتصوير املحرم ا( 4)

  .ومثله التصوير بكامريات الفيديو فإنه جائز (5)

 أي جيوز. ( 6)

  .ألنه نحت جلزء فقط فهو ليس نحتا كامال ناقصا (7)

  .أي يعترب نحتًا كامال إلنسان ولكنه ناقص للرأس (8)

  فيحكم بحرمته.( 9)



 

 

 

 يف يكن دخيال ملبل االمر كذلك فيام إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص 

 .احلياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل

 اقتناء الصور وبيعها وإن كانت جمسمة وذوات أرواح.  -عىل كراهة  -وجيوز

، بمعنى أن تكون (1)طل: الغناء حرام إذا وقع عىل وجه اللهو والبا1321م 

 .، والعربة يف ذلك بالصدق العريف(4)الكيفية كيفية هلوية

 ،ورثاء ،ودعاء ،وال فرق يف حرمته بني وقوعه يف قراءة ،استامعه (0)وكذا

من  (9)إذا مل يضم إليه حمرم آخر ،غناء النساء يف االعراس (2)منه ىويستثن ،وغريها

وسامع أصواهتن  (5)دخول الرجال عىل النساء، و(1)والتكلم بالباطل ،الرضب بالطبل

 حرم ذلك.  (5)، وإال(0)عىل نحو يوجب هتييج الشهوة

أما معونتهم يف  ،، بل يف كل حمرم حرام(13): معونة الظاملني يف ظلمهم1391م 

                                                 

ر اهلل أو ذك عن هشغلويفيلهيه  يتلذذ به االنسانن كالم أو فعل ماللعب و التسلية اللهو: هو( 1)

 وال بوصفه.،ال بأصله ما ال يكون مرشوعاً و .والباطل هو الكذبعبادته

  ة والطرب.ضمن حالة من اخلفّ ( 2)

 .جامواالنس أي أن حكم احلرمة ينطبق أيضا عىل استامع الغناء عىل نحو االصغاء والتفاعل( 3)

  من احلكم بحرمة الغناء واالستامع.أي يستثنى ( 4)

 أي أن عدم احلرمة مرشوط بعدم حصول عمل حمرم مع غناء النساء يف االعراس.( 5)

  فال جيوز التكلم بالكذب، وباالمور الزائفة.( 6)

 ال جيوز دخول الرجال عىل النساء أثناء غنائهن يف االعراس.أي ( 7)

انت فيام لو ك ، وال أن يستمَع الرجاُل اىل أصواهتنأصواهتن الرجاَل  نَ معْس أن يُ  هلن أي ال جيوز( 8)

 .عند الرجال تؤدي اىل اثارة الشهوة

  .الغناء أي إذا حصل يشء من هذه مع غناء النساء يف االعراس فإنه حيرم حينئذ( 9)

مات معاونة الظامل يف ظلمه لآلخرين سواء كان هذا الظلم بمصادرة امواهلم او أي من املحرّ ( 10)

  أو أي عمل فيه ظلم لالخرين وهكذا. ،هدم دورهم أو سجنهم



 

 

غري املحرمات من املباحات والطاعات فال بأس هبا، إال أن يعد الشخص من 

 . (1)أعواهنم واملنسوبني إليهم فتحرم

وغريها  (2)، والطاويل(0)، والدوملة(4): اللعب بآالت القامر كالشطرنج1311م 

 الغالب. (5)، وحيرم أخذ الرهن أيضا، وال يملكه(1)حرام مع الرهن (9)مما أعد لذلك

مع الرهن،  (5)، وحيرم اللعب بغريها(0)وحيرم اللعب هبا إذا مل يكن رهن أيضا 

يل، أو عىل املصارعة أو عىل القفز أو نحو ذلك، وحيرم كاملراهنة عىل محل الوزن الثق

 . فهو جائزرهن اللعب بغري آالت القامر بدون أخذ الرهن، وأما 

                                                 

أنه من أعواهنم،  أي أن معونة الظلمة يف االمور املباحة جائزة إال ان يصري الشخص حمسوباً  (1)

  وأزالمهم وبالتايل ال تنحَّص إعانته هلم يف أهنا يف املباحات فقط.

وستني  أربعة لعبة تلعب عىل رقعة ذات ،بلشطرنج: بكَّس الشني وسكون الطاء . لفظ معرَّ ا (2)

الة والقالع زيرين واخليَّ والو متثل دولتني متحاربتني باثنتني وثالثني قطعة متثل امللكني ،مربعا

ري  أَ  ، وقد ورد عن ، وقد وردت النصوص القطعية يف حرمتها ولعن العبهاوالفيلة واجلنود م 

ن نيَ  ه  أَ |اهلل َقاَل هَنَى َرُسوُل امْلُْؤم  ْكَران  يف  ُسْكر  َم َعىَل َأْرَبَعٍة َعىَل السَّ  َمْن َعىَل و ْن ُيَسلَّ

َس و َعىَل َمْن َيْلَعُب ب اأْلَْرَبَعَة َعرَشَ و َعىَل َمْن َيْلَعُب ب النَّْرد  و َيْعَمُل التَّاَمث يَل  يُدُكُم اخْلَام  َة َأهْنَاُكْم َأَنا َأز 

ُه َقاَل: َمْلُعون  |َعن  النَّب يِّ وورد  .25ص 14وسائل الشيعة ج ْطَرْنجَأْن ُتَسلُِّموا َعىَل َأْصَحاب  الشِّ  َأنَّ

ْطَرْنج يق  َيْعن ي الشِّ ْسرت   ْعَب باإل   .440ص 10مستدرك الوسائل ج. َمْن َجرَّ اللَّ

القطع التي يلعب هبا و من آالت القامر هلا رقعة كرقع الشطرنج مؤّلفة من مربعاتالدوملة: ( 3)

  .داما(ال تسّمى ) ويف بعض البلدان الشكل. يف لبنان دائرية

  آلة معروفة يلعبها اثنان بواسطة الزهر وجمموعة من القطع لكل العب.( 4)

  أي مما أعد للقامر.( 5)

  الرهن هو اليشء الذي يأخذه الرابح نتيجة فوزه باللعب.( 6)

  هان عىل الفوز.عطى له نتيجة الرأي أن الذي ربح باللعب ال يملك ما يُ ( 7)

  .بمعنى أنه حيرم اللعب بآالت القامر سواء مع الرهن أو بدون رهن (8)

  أي حيرم اللعب بغري آالت القامر إن كانت عن رهن.( 9)



 

 

 

، واملراد (4)والتكسب به ،وتعمله ،حرام، وكذا تعليمه (1): عمل السحر1135م 

خري ست وأمابالغلبة عىل البَّص أو السمع أو غريمها،  (0)منه ما يوجب الوقوع يف الوهم

 . (9)دون غريه (2)حرم ما كان مرضا بمن حيرم االرضار بهفياجلن أو املالئكة أو االنسان 

: القيافة حرام. وهي: إحلاق الناس بعضهم ببعض استنادا إىل 1130م 

 عىل خالف املوازين الرشعية يف االحلاق.  (1)عالمات خاصة

بب احلركة الَّسيعة وهي: إراءة غري الواقع واقعا بس، حرام : الشعبذة1135م 

 . (5)اخلارجة عن العادة، إذا ترتب عليها عنوان حمرم كاالرضار بمؤمن ونحوه

: الكهانة حرام. وهي: االخبار عن املغيبات بزعم أنه خيربه هبا بعض 1113م 

اخلفية فال بأس به إذا اعتقد صحته  (5)، أما إذا كان اعتامدا عىل بعض االمارات(0)اجلان

 . (13)أو اطمأن به

                                                 

  أي أن تنفيذ أعامل سحرية، أو االتيان بأي عمل يستند اىل السحر حرام.( 1)

  أي أخذ االموال نتيجة للقيام بأعامل السحر.( 2)

 فيتوهم االنسان حصول أشياء ليس هلا وجود حقيقي، سواء بالسمع او البَّص.( 3)

  كاالنسان املؤمن، وكل من احرتمت الرشيعة خصوصياته.( 4)

 أي من ليس له احرتام يف الرشيعة فال حيرم االرضار به من تسخري اجلن وغريه.( 5)

 كالشكل واهليئة والصفات. (6)

، كام لو كانت ملجرد إظهار نوع من االرضار باملؤمنني فال َترم وأما إذا مل يرتتب عليها أي( 7)

  .الرباعة يف أعامل اخلفة وشبه ذلك

  أي من اجلن.( 8)

  أي العالمات.( 9)

أي إذا كان اعتامده عىل تلك العالمات استنادا اىل صحتها او االطمئنان اليها فال يكون حينئذ  (10)

توقعات الطقس من مطر وحرارة وشبه ذلك استنادا اىل االخبار هبا حمرما كاإلخبار مثال عن 

  .عالمات يراها يف أوقات معينة تدل عىل حال الطقس يف أشهر حمددة او أيام معينة



 

 

من حيث هو، بل بلحاظ ما يرتتب عليه من  (1)النجشال حيرم : 1111م 

  .(4)حمرمات أخرى

ه ن يسمعه غريوهو أن يزيد الرجل يف ثمن السلعة، وهو ال يريد رشاءها، بل أل

 مع البائع أم ال.  (0)فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة

 ،وادث، مثل الرخصحرام. وهو: االخبار عن احل (2): التنجيم1114م 

ونحوها، استنادا إىل احلركات الفلكية والطوارئ الطارئة  ،(9)والربد ،واحلر ،والغالء

، أو االنفصال، أو االقرتان، أو نحو ذلك باعتقاد (1)عىل الكواكب، من االتصال بينها

 يف احلادث، عىل وجه ينايف االعتقاد بالدين.  (5)تأثريها

اهلل َمْن َغشَّ َأَخاُه املُْْسل َم َنَزَع : |رسول اهلل  حرام. قال (0): الغش1110م 

ْزق ه   يَشتَهُ و َبَرَكَة ر  ه  و َأْفَسَد َعَلْيه  َمع   .(5)َوَكَلُه إ ىَل َنْفس 

                                                 

  وحيصل ذلك عادة يف مورد البيع بواسطة املزاد العلني.( 1)

  كخديعة املشرتي بإظهار ان هذه السلعة مرغوبة بسعر مرتفع.( 2)

  ع البائع.أي االتفاق م( 3)

  .، مع أننا مل نعثر عىل نص حريف هلا: كذب املنجمون ولو صدقواوقد اشتهرت العبارة( 4)

  .من االستناد لعالمات خاصة 1113وهذا بخالف ما مر يف الفقرة الثانية من املسألة  (5)

  كحركة القمر واالبراج.( 6)

ا، ه االشياء، وهي التي تؤثر يف وجودهأي االعتقاد بأن هذه احلركة الفلكية هي التي تسبب هذ( 7)

اد املحرم اىل االعتق وأما إذا مل تؤد   ،وهو ما يتعارض مع االعتقاد بأن اهلل تعاىل هو خالق االسباب

 فتكون من باب االحتامالت أو العالمات فتخرج عن عنوان التنجيم املحرم.

يشء ب قليل الثمنيشء يد أو خلط اجل وهو إخفاء الردئ يفالغش هو اخلداع واخليانة والتدليس ( 8)

  .وهكذا ،النفيس أو اخلسيس يف ،كثري الثمن

  .44945ح 400ص 15وسائل الشيعة ج( 9)



 

 

 

، كمزج اجليد بالردئ وبإخفاء غري (1)ويكون الغش بإخفاء االدنى يف االعىل

ة اجليدة مع أهنا مفقودة واقعا، مثل ، كمزج املاء باللبن، وبإظهار الصف(4)املراد يف املراد

 عىل خالفيشء وبإظهار ال ،رش املاء عىل بعض اخلرضوات ليتوهم أهنا جديدة

  .ليتوهم أنه فضة أو ذهب ،أو الذهب ،، مثل طيل احلديد بامء الفضة(0)جنسه

، كام إذا أحرز البائع (2)وقد يكون برتك االعالم مع ظهور العيب وعدم خفائه

ومل ينظر يف املبيع  (9)ي عليه يف عدم إعالمه بالعيب فاعتقد أنه صحيحاعتامد املشرت

 غش له.  -مع اعتامد املشرتي عليه  -ليظهر له عيبه، فإن عدم إعالم البائع بالعيب 

 (0)، لكن يثبت اخليار(5)التفسد املعاملة به ،وإن حرم (1): الغش1112م 

حيرم الثمن ضة، فإنه يبطل فيه البيع، وللمغشوش، إال يف بيع املطيل بامء الذهب أو الف

 .عىل البائع

 . (5)وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا الختالف اجلنس

عىل العبادات التي الترشع إال أن يأيت هبا االجري  (13): ال تصح االجارة1119م 

                                                 

  أي أن إحدى صور الغش هي إخفاء االدنى قيمة ضمن االعىل قيمة.( 1)

  أي من صور الغش أيضا إخفاء أمر غري مطلوب مع أمر مطلوب.( 2)

  يه االشياء كي تظهر عىل غري حقيقتها.أي من صور الغش ايضا متو( 3)

 حسب التفصيل الوارد. ومع ذلك فيعترب غشاً  وليس خمفياً  أي يكون العيب ظاهراً  (4)

 .أي اعتقد املشرتي خلو ما اشرتاه من العيب مع كونه ظاهرا اعتامدا عىل ثقته بالبائع (5)

  بأحد االمور التي وردت يف املسألة السابقة.( 6)

 كم ببطالن البيع يف حال الغش بل يثبت اخليار كام سيأيت توضيحه.أي ال حي( 7)

 أي حيق للمشرتي الذي انغش باملعاملة أن يرتاجع عن الرشاء فال يكون ملزما له. (8)

  أي يف صورة كون الغش من خالل جنس آخر ملا تم رشاؤه يبطل البيع.( 9)

  ي املذكور.أي دفع االجرة للشخص مقابل اتيانه بالعمل العباد( 10)



 

 

، فلو استأجر (4)كانت أو كفائية (1)عن نفسه جمانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية

ا عىل فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة شخص

االسالم، أو تغسيل االموات، أو تكفينهم أو الصالة عليهم، أو غريذلك من 

العبادات الواجبة أو املستحبة مل تصح االجارة، إذا كان املقصود أن يأيت هبا االجري 

 .(0)عن نفسه

يف عبادة من صالة أو غريها إذا كانت  (2)هنعم لو استأجره عىل أن ينوب عن غري 

وصف ك -غري العبادي  -مما ترشع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره عىل الواجب 

استأجره لفعل  الدواء للمريض، أو العالج له، أو نحوذلك فإنه يصح، وكذا لو

، بالواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والط

  .الصحة واجلوازحيكم بولو استأجره لتعليم احلالل واحلرام 

 ، يعني الكذب، وال بأس بالنوح باحلق، كام ال(9): حيرم النوح بالباطل1111م 

  .(5)اذا مل تشارط وقبلت ما اعطيت (1)حةئانس بكسب الأب

املؤمن، وجيوز هجاء املخالف، وكذا الفاسق املبتدع،  (0): حيرم هجاء1115م 

                                                 

 الواجب العيني هو ما جيب عىل املكلف امتثاله دون ان تكون له عالقة بتكاليف االخرين.( 1)

  الواجب الكفائي هو الذي جيب عىل املكلف االتيان به ولكنه يسقط إذا اتى به شخص آخر.( 2)

  كام لو كان الصوم واجبا عىل شاب وجاءه من يدفع له اجرة صومه.( 3)

  م استئجاره للصوم عليه ان يصوم عمن استؤجر عنه ال عن نفسه.فمن يت( 4)

امليت  ، كام لو كانعىل املدح واإلطراء الكاذبني ويشتملوعويل  البكاء عىل امليت بصياح هو (5)

 .معروفًا بعدم التزامه الديني وراحت النائحة تكيل كل عباراة املدح والثناء عىل التزامه وتدينه

  تندب وتثري اشجان احلضور ببكائها وكالمها. هي املرأة التي( 6)

 أجرة معينة بل تقبل بام تعطى.كأي أهنا ال تشرتط عىل أصحاب العزاء مبلغا ( 7)

  اهلجاء هو ذكر عيوب االنسان من خالل أبيات الشعر.( 8)



 

 

 

 ببدعته.  (1)ال يؤخذلئ

، ومنه ما يستقبح التَّصيح به إذا كان يف (4): حيرم الفحش من القول1110م 

 فال بأس به.  (2)، غري الزوجة واالمة، أما معهام(0)الكالم مع الناس

عىل القضاء  (1)عىل القضاء بالباطل. وال حيرم اجلعل (9): َترم الرشوة1115م 

فجائز، وإن حرم  (5)عل عىل استنقاذ احلق من الظاملباحلق لعدم كونه رشوة، وكذا اجل

  .عىل الظامل أخذه

مع العلم برتتب الضالل لنفسه أو  (5)كتب الضالل (0): حيرم حفظ1143م 

 .جاز،(14)أو كانت هناك مصلحة أهم (11)ومل يقم عليه امارة (13)لغريه. فلو مل يعلم به

  .حللةمع وجود املنفعة امل إالوكذا حيرم بيعها ونرشها  

هذا مع احتامل التضليل  ،الكتب الرائجة من التوراة واالنجيل وغريها (10)ومنها
                                                 

 أي لئال يتأثر عوام الناس ببدعته، والبدعة هي ما يكون باطال بحكم الرشع.( 1)

  البذئ الذي ينفر منه الذوق السليم يف ختاطب الناس مع بعضهم. هو القول( 2)

  كالتفلظ بأسامء العورة وشبه ذلك مما يستقبح الناس سامعه من بعضهم.( 3)

 .بينهام بني الزوج وزوجته لذا ليس حمرماً  أي أن التكلم هبذه االلفاظ ليس مستقبحاً ( 4)

  .باطل عطاء ال البطال حق، أوعطى للقايض الرشوة هي ما يُ ( 5)

  أي جعل بدل وإعطاء مقابل عىل العمل ويشمل االجرة وغري االجرة.( 6)

  أي يكون اعطاء البدل من أجل احلصول عىل احلق من الظامل.( 7)

   ابقاؤها واالحتفاظ هبا. (8)

  وهي التي تؤدي اىل االنحراف العقائدي او الرتبوي او الديني.( 9)

  االنحراف عىل هذه الكتب.أي إذا مل يعلم برتتب ( 10)

  ومل يكن هناك دليل عىل حصول االنحراف من هذه الكتب.( 11)

  يف االحتفاظ هبذه الكتب.( 12)

  أي من كتب الضالل التي حيرم بيعها واقتناؤها.( 13)



 

 

 هبا. 

وأما التزين  ،(1): حيرم عىل الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه1141م 

 . فهو جائزمن غري لبس كتلبيس مقدم االسنان به  (4)به

  فرق يف احلرمة بني: حيرم الكذب: وهو: االخبار بام ليس بواقع، وال1144م 

هزال  -، نعم إذا تكلم بصورة اخلرب (0)ما يكون يف مقام اجلد وما يكون يف مقام اهلزل

ولو بواسطة القرائن يف كونه يف مقام  (2)وكان ظاهرا ،بال قصد احلكاية واالخبار -

نه بأن يقصد من الكالم معنى له واقع، ولك (5)التورية (1)ومثله ،فال بأس به (9)االنشاء

  .خالف الظاهر

، بل جيوز احللف (0)كام أنه جيوز الكذب لدفع الرضر عن نفسه أو عن املؤمن

  املؤمنني، واالحوط استحباباكاذبا حينئذ، وجيوز الكذب أيضا لالصالح بني

عىل صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب يف الوعد، بأن خيلف  (5)االقتصار فيهام

                                                 

 كالسوار والسلسال واحلزام. (1)

  أي التزين بالذهب، كاالزرار واالوسمة التي تعلق عىل الثياب.( 2)

  ي يف حالة املزاح، فكله ينطبق عليه أنه كذب حمرم.أ( 3)

 أي كان واضحا من خالل الكالم أن املتكلم ال خيرب عن يشء.( 4)

  ال أنه خيرب عن حصول يشء. ،كالما وموضوعايشء أي أنه ين( 5)

  ال يقصد االخبار.و وله حكم ما لو كان يتحدث مازحاً  ،أي جيوز أيضاً ( 6)

فربام  ،يف جيبي كأن يقول ليس عندي درهم ،المه خالف ما يفهمه السامعأن يقصد القائل بك (7)

مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل  ولكن املتكلم كان ،يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا

  أي عنده أكثر من درهم . ،عنده دراهم

  .عتداء عليهكأن يمسك به لص أو معتد ويسأله عن مكان أمواله أو عن شخص يقصدون اال (8)

  ولالصالح بني املؤمنني. ،عىل الكذب لرفع الرضر( 9)



 

 

 

 ،(4)عدم اخللف، اال اذا علق وعده عىل مشية اهلل تعاىل فاالحوط وجوبا (1)يف وعده

 .(0)نئذ ال اشكال يف جواز اخللفيفانه ح

يشء ب (2)هلهأ، نعم جيوز يف وعد فهو حرامعىل اخللف  ولوكان حال الوعد بانياً 

  .به يان يف وهو ال يريد

من قبل السلطان اجلائر، إال مع القيام بمصالح  (9): َترم الوالية1140م 

 (0)مع االكراه - ايضاً  -، وجيوز (5)، وعدم ارتكاب ما خيالف الرشع املبني(1)ملؤمننيا

أو ماليا  (5)من اجلائر بأن يأمره بالوالية، ويتوعده عىل تركها، بام يوجب الرضر بدنيا

 ه، بحيث يكون االرضار بذلك الشخص إرضارا باملكرَ (13)عليه، أو عىل من يتعلق به

 أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن هيمه أمرهم.  عرفا، كاالرضار بأبيه

من  (14)املدعي للخالفه العامة (11): ما يأخذه السلطان املخالف1142م 

                                                 

  بيشء ثم ال يفي بوعده. شخصاً  بأن يعدَ ( 1)

  بوعده. حتى ينطبق عليه أنه أخلَف  فال يكون وعده قطعياً ( 2)

  آخر فيصح االخالف بالوعد.يشء أي إذا ربط وعده بمشيئة اهلل او ب( 3)

 بقصد خمالفة الوعد عند اعطاءه ما لو كان الوعد لعائلته. أي يستثنى من حكم احلرمة( 4)

  أي تويل مسؤوليات السلطة واحلكم.( 5)

 أي إذا كان اهلدف من َتمل مسؤوليات السلطة هو خدمة املؤمنني فرتتفع احلرمة.( 6)

 أي أن خدمة املؤمنني من خالل تويل السلطة جيب أن ال تؤدي اىل خمالفة الرشع.( 7)

 مل املسؤوليات من قبل الظامل يف مورد االكراه حسب التفصيل املذكور.جيوز َت( 8)

  بأن يتم هتديده بالرضب او السجن أو مصادرة االمالك واالموال.( 9)

  منه لرفضه تويل املسؤولية. بأن يتعرض أقرباؤه للعقاب من احلاكم انتقاماً  (10)

 .أي الذي ال يتبع مذهب أهل البيت  (11)

 ي رشعية اخلالفة واحلكم لنفسه، كالكثري من اصحاب السلطات .أي من يدع( 12)



 

 

وأخذه منه  (1)الرضائب املجعولة عىل االرايض واالشجار والنخيل جيوز رشاؤه

ن وهي رضيبة السهم م ،(2)رضيبة النقد، واملقاسمة وهو(0)، بال فرق بني اخلراج(4)جمانا

 ونحومها. (9)النصف والعرش

مل  لو حتى، بل (5)ذمة املالك بالدفع إليه ، فتربأ(1)وكذا املأخوذ بعنوان الزكاة 

ل أخذه، وَّ حَ وحولت شخصا عىل املالك يف أخذه منه، جاز للمُ  (0)تأخذه احلكومة

 .(5)وبرئت ذمة املحول عليه

أو املخالف  (11)املؤالف فيام يأخذه السلطان املسلم (13)احلكم املذكور وال جيري 

 ، أو الكافر.(14)الذي اليدعي اخلالفة العامة

: إذا دفع إنسان ماال له إىل آخر، ليَّصفه يف طائفة من الناس، وكان 1149م 

                                                 

 .رشعياً  أي جيوز رشاء هذه األشياء من احلاكم الذي يأخذ هذه االشياء بعنوانه حاكامً ( 1)

   فيام لو وزعه احلاكم بدون مقابل فيجوز أخذه منه. (2)

 منه وأخذه. أي ما يأخذه احلاكم بعنوان الرضيبة املفروضة نقدا جيوز رشاؤه( 3)

 هي الرضيبة التي يفرضها احلاكم بلحاظ النسبة املئوية ال بلحاظ مبلغ حمدد.( 4)

  أو غري ذلك من النسب املفروضة. %13او  %93أي ما نسبته ( 5)

  أي ما يأخذه احلاكم بعنوان الزكاة املفروضة عىل املسلمني.( 6)

 بإعطاءه للحاكم الظامل.أي يسقط التكليف الواجب بدفع الزكاة عىل املكلف ( 7)

  عندها. أي إذا طلبت احلكومة تسليم الزكاة اىل شخص ليس موظفاً ( 8)

  أي يسقط وجوب الزكاة عن املكلف وجيوز أخذه.( 9)

  ه وأخذه جمانا.ءأي فراغ ذمة املكلف بام يدفع زكاة او جواز رشا( 10)

ال تسقط ذمة املكلف وال جيوز وأخذ هذه الرضائب أو الزكاة ف أي إذا كان احلاكم شيعياً ( 11)

 الرشاء.

أي كذلك ال تربأ الذمة وال جيوز البيع فيام لو كان احلاكم عىل غري مذهب أهل البيت ولكنه ( 12)

  ال يدعي لنفسه احلق الرشعي يف اخلالفة العامة للمسلمني.



 

 

 

، (4)، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر عىل حسب االذن(1)املدفوع إليه منهم

نه فه يف مصارفه، فله أن يأخذ من دفع له شيئا مما له مَّصف خاص، كالزكاة ليَّصاو

بمقدار ما يعطيه لغريه إذا كان هو أيضا من مصارفه، وال يتوقف اجلواز فيه عىل 

 إحراز االذن من الدافع. 

: جوائز الظامل حالل، وإن علم امجاال أن يف ماله حراما، وكذا كل ما 1141م 

فلو  أنه غصب، مَ علَ  أن يُ جيوز أخذه منه ومتلكه والتَّصف فيه بإذنه، إال (0)كان يف يده

وجب رده إىل مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل وتردد بني  -نئذ يح - (2)أخذ منه

وجب، وإال رجع يف تعيني مالكه إىل  (1)، فإن أمكن اسرتضاؤهم(9)مجاعة حمصورة

، وإن تردد بني مجاعة غري حمصورة تصدق به عن مالكه، مع االذن من (5)القرعة

ىل االحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته، وإال وجب احلاكم الرشعي ع

 الفحص عنه وإيصاله إليه. 

وبيع العبيد، كام  (5)، وبيع االكفان، وبيع الطعام(0): يكره بيع الَّصف1145م 

                                                 

  ماال اىل طالب علم ليوزعه عىل طلبة العلم . كام لو دفع شخص  ( 1)

  .ألنه من مصاديق من أعطي للتوزيع اليهم ذلك من االذن أو ملُ يفهم سواء ُفهم( 2)

  أي يف يد احلاكم الظامل.( 3)

  أي مما يعلم أنه مغصوب.( 4)

  أي يعلم بأن صاحب احلق هو فالن او فالن او فالن مثال.( 5)

  لواحد منهم. ايعلم بأهن ، والتيبأن يطلب السامح من هؤالء االشخاص( 6)

ه يتم تعيني املالك احلقيقي من خالل القرعة ويتم اسرتضاؤه. ويأيت بيان القرعة يف هامش أي أن( 7)

  .4154املسألة 

  اف وهو حمل بيع وتبديل أنواع العملة.أي ما يعرف يف زماننا بالَّصَّ ( 8)

  كام يعرف بزماننا باملطاعم.( 9)



 

 

، ويكره أيضا (0)جرةاأل شرتاطمع ا(4)أو حجاما (1)يكره أن يكون االنسان جزارا

، أما (9)لذلك، أو بغري إجارة بقصد العوض، بأن يؤجره (2)التكسب برضاب الفحل

 ى بعنوان اهلدية. عطَ فال بأس بام يُ  (1)لو كان بقصد املجانية

بقصد البدلية عن  (5): ال جيوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان االعطاء1140م 

  .فاملعاملة باطلة (0)الفائدة املحتملة

ها إال إذا علم ان املال املعطى وربح اجلائزة فال جيوز له أخذ (5)واذا ارتكب حمرما

جمانا  (11)وأما إذا كان االعطاء  .(13)له هو من أموال الرشكة وليس من أموال املشرتين

 ، وجيوز له أخذ اجلائزة.س بهأب فال يوبقصد االشرتاك يف مرشوع خري

 : جيوز إعطاء الدم إىل املرىض املحتاجني إليه. 1145م  

 له عىل ما تقدم. يف مقاب (14)كام جيوز أخذ العوض

                                                 

  ؤكل.ار: هو من يذبح املوايش من بقر وغنم وغريها مما ياجلزَّ ( 1)

 من جسد االنسان للتداوي.بكيفية خاصة  ام: هو انسان خمتص بإخراج الدم جَّ احلَ ( 2)

  أما مع عدم اشرتاط االجرة عىل احلجامة فرتتفع الكراهة.( 3)

  كالثور عىل البقرة . ،األنثى أجرة نزو فحل احليوان عىلوهي  (4)

  س عىل عمله.أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خالل ما يعطيه له النا( 5)

  أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة جمانية ألصحاب املوايش.( 6)

  ألوراق اليانصيب. أي إعطاء املال ثمناً ( 7)

  أي مقابل احتامل حصول الربح حلامل هذه البطاقة.( 8)

  برشاءه ورقة اليانصيب بقصد احلصول عىل الربح فيام لو أصابته القرعة.( 9)

 موال الرشكة وليست من أموال املشرتين.أجلائزة التي أعطيت له هي من أي أن ا( 10)

  أي إعطاء املبلغ املايل املحدد مقابل بطاقة السحب.( 11)

  أي جيوز أخذ مقابل مادي عىل تربعه بالدم.( 12)



 

 

 

 وحيرم أخذ االجرة عليه كذلك. (1): حيرم حلق اللحية1103م 

من  (0)ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم (4): يستحب التفقه فيها1101م 

الربا، ومع الشك يف الصحة والفساد ال جيوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعني عليه 

  .(2)االحتياط

وغريه بزيادة السعر  (9)ي بني املبتاعني فال يفرق بني املامكسويستحب أن يساو

ملرجحات رشعية كالعلم والتقوى ونحومها،  (1)يف االول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم

، ويكرب اهلل (0)ويشهد الشهادتني عند العقد (5)ويستحب أن يقيل النادم ،ال بأس بهف

 . (5)الراجح يتعاىل عنده، ويأخذ الناقص ويعط

، وكتامن العيب إذا مل (11)، وذم املشرتي هلا(13): يكره مدح البائع سلعته1104م 

                                                 

ومن مصاديق حلق اللحية عند سامحة السيد حلق جانبي اللحية وإبقاء ما يطلق عليه ( 1)

 .ام أن بعض الفقهاء كالسيد اخلوئي يرى أن ) السكسوكة(  هي حلية رشعيةعل )السكسوكة(

  أي يستحب معرفة االحكام الرشعية املتعلقة بالتجارة.( 2)

  أي لكي ال يقع املكلف يف معامالت جتارية حمكومة بأهنا ربا حمرم.( 3)

  .ىل أن يتأكدا بصحة املعاملة فيجب عليه االحتياط وعدم االقدام أي إن كان شاكاً ( 4)

  كس: هو من يناقش البائع عند الرشاء هبدف ختفيض السعر له.املاَم ( 5)

  ق يف البيع بني الزبائن هلذه اخلصوصيات.أي فرَّ ( 6)

 وأراد ارجاعه مع عدم وجود حق رشعي له باالرجاع. وهو من اشرتى شيئاً ( 7)

  ة عند عقد البيع.أي يستحب قول الشهادتني هلل بالوحدانية وللنبي بالرسال( 8)

  أي يستحب له أن يأخذ أقل من حقه ويعطي أكثر مما جيب عليه.( 9)

  أي بضاعته التي يريد أن يبيعها، كي تزداد رغبة املشرتي فيها.( 10)

  للبضاعة التي يريد ان يشرتهيا، كي ينقص له البائع يف السعر.( 11)



 

 

 والبيع يف املكان املظلم الذي ،، واحللف عىل البيع(4)حرم كام تقدم (1)يؤد إىل غش، وإال

والربح عىل املؤمن زائدا عىل مقدار  ،(0)يسترت فيه العيب، بل كل ما كان كذلك

ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس،  (9)والسوم (2)حساناحلاجة، وعىل املوعود باال

والنقص يف  (5)وذوي العاهات (1)دننيوأن يدخل السوق قبل غريه ومبايعة األ

، والزيادة وقت النداء (13)، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد(5)، واملحارفني(0)أبداهنم

للكيل  (14)والتعرضأما الزيادة بعد سكوت املنادي فال بأس هبا،  ،(11)لطلب الزيادة

 (10)أو الوزن أو العد أو املساحة إذا مل حيسنه حذرا من اخلطأ، والدخول يف سوم

 املؤمن، بل االحوط تركه.

                                                 

  .ري حراماً أي إذا أدى كتامن العيب يف البضاعة اىل الغش فيص( 1)

  .1110مر بيان حرمة الغش يف املسألة ( 2)

  .عن املشرتي أي يكره البيع يف كل مورد يمكن ان يتم فيه خفاء العيوب( 3)

أو  ،وهو الذي قال له البائع: اشرت مني ألحسن إليك ،املوعود باإلحسان منيكره الربح أي  (4)

  .، أو غري ذلك من العباراتأتوىص بك

  قشة يف َتديد السعر.هو املنا( 5)

 هم االحسان والهلم وال يَّّس  بالون بام قالوا وما قيَل لذين ال يُ دنني وهم اأي يكره مبايعة األ( 6)

  .الدينيشء بون عىل الة، والذين حياس  ءتسؤهم اإلسا

  ذوي العاهات: من لدهيم عجز دائم يف بعض أعضاء بدهنم.( 7)

  .من يوجد نقص يف عضو من أعضاء بدنه( 8)

  .يف كسبهم ارك هلمبَ يُ  مل احلظ الذين وناقصواهم املحرومون  (9)

  أي بعد االتفاق عىل السعر وإجراء عقد البيع.( 10)

سكت ثم بل يصرب حتى ي ،يف املزاد العلني أي الزيادة يف الثمن حال نداء املنادي عىل السلعة (11)

 .يزيد إن أراد

  أو العد أو الوزن بذلك. أي أن يقوم الشخص الذي ال حيسن الكيل( 12)

  وم املؤمن كام سيأيت توضيحه.أي مما يكره يف البيع هو الدخول يف َس ( 13)



 

 

 

، أو بذل مبيع له غري ما بذله (4)الزيادة يف الثمن الذي بذله املشرتي (1)واملراد به 

عنه، أو علم بعدم ، مع رجاء متامية املعاملة بينهام، فلو انَّصف أحدمها (0)البائع

، وأن يتوكل بعض (9)، وكذا لوكان البيع مبنيا عىل املزايدة(2)متاميتها بينهام فال كراهة

 .بل االحوط استحبابا تركه ،أهل البلد ملن هو غريب عنها

دون أربعة  إىل ما (5)هوحدّ  ،الذين جيلبون السلعة (1): حيرم تلقي الركبان1100م 

 ،(5)فال حرمة وال كراهة، وكذا لو اتفق ذلك بال قصد (0)فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ

 ول وصوله اىل البلد. أوكذا لو تلقى الركب يف 

واالمتناع من بيعها، النتظار  (11)وهو: حبس السلعة (13): حيرم االحتكار1102م 

 (10)احلكم وخيتص، (14)زيادة القيمة، مع حاجة املسلمني إليها، وعدم وجود الباذل هلا

                                                 

  وم املؤمن.أي املراد من َس ( 1)

 بمبلغ معني فيزيد يف سعره كي يشرتيه لنفسه. كام لو أراد شخص أن يشرتي شيئاً ( 2)

 عندي ما هو أفضل. ه:قول لمن البائع في ن يشرتي شيئاً أيريد  كام لو شاهد شخصاً ( 3)

 أي لو مل يتفق البائع واملشرتي فعندها يمكنه زيادة السعر او عرض بضاعته.( 4)

  أي ال كراهة فيام لو كان البيع يتم من خالل املزاد العلني.( 5)

 الذهاب إىل خارج البلدة للرشاء من الذين حيملون األمتعة إىل البلدة أو للبيعي الركبان هو تلقِّ  (6)

  البلدة والرشاء منها . اىلللذين يريدون الدخول 

  املسافة التي حيرم قصد القادمني للرشاء منهم او بيعهم . أي حدّ ( 7)

  مرتا.9922أي اثنان وعرشون كيلو مرت وربع باعتبار ان الفرسخ ( 8)

  أي ال حيرم وال يكره. (9)

  ملسألة. هو إخفاء بعض املواد من السوق التي سريد ذكرها يف ا( 10)

 رها.أسعا رفعختزين للبضائع هبدف إخفاء ومن  املحتكرين وهو ما يفعله كبار التجار( 11)

  أي مع عدم وجود مصدر آخر هلذه البضاعة يف االسواق.( 12)

 أي أن حكم حرمة االحتكار منحَّص باملواد املذكورة يف هذه املسألة . (13)



 

 

 الشعري والتمر والزبيب والسمن والزيت ال غري، وإن كان االحوطباحلنطة و

من املالبس واملساكن  (1)بل كل ما حيتاج إليه عامة املسلمني ،إحلاق امللح هبااستحبابًا 

عىل البيع يف االحتكار املحرم، من دون أن يعني  (4)وجيرب املحتكر ،واملراكب وغريها

 عىل االقل منه.  (2)بالعامة أجرب (0)ختاره جمحفاله السعر، نعم إذا كان السعر الذي ا

واالشرتاء هو إعطاء  ،(9)بعوض أو يشء آخر: البيع هو: نقل املال 1109م 

الثمن بازاء ما للمشرتي غرض فيه بخصوصه يف شخص املعاملة، فمن يبيع السكر 

 كذلك إذاوالسكر حلاجته فيه،  املشرتي يطلب ومثال يريد حفظ مالية ماله يف الثمن 

 يكمبادلة كتاب بكتاب مثال، فيكون املعط (1)كان الغرض لكال املتعاملني أمرا واحدا

 واالخر شاريا. اء كتاب صاحبه بايعا،زكتابه با

بكل لفظ دال عىل  (5)، ويقع(0)والقبول (5): يعترب يف البيع االجياب1101م 

عت وملكت، وبادلت ونحوها يف االجياب، املقصود، وإن مل يكن رصحيا فيه مثل ب

ومثل قبلت ورضيت ومتلكت واشرتيت ونحوها يف القبول، وال تشرتط فيه 

                                                 

  نحو االستحباب.فتلحق هذه األشياء بحكم االحتكار ولكن عىل (1)

 .بيعها بأسعار أغىل من سعرها احلايلر: هو التاجر الذي حيفتظ هبذه السلع هبدف ك  تَ املحْ ( 2)

 بعامة الناس. بام يرّض  أي إذا أراد أن يبيع بسعر مرتفع جداً ( 3)

  يتم إجبار هذا التاجر يف هذه الصورة عىل البيع بسعر مقبول.( 4)

 .قاهة: إعطاء يشء بإزاء )مقابل( يشءة السيد يف منهاج الفعتمده سامحاوبتعريف أدق  (5)

  بعض الفقهاء مل يطلق عىل هذا النمط من املعاملة أنه بيع.( 6)

 ، أو أبيعك.أو بعتَك  يف عقد البيع ،ُت عْ كقول ب   ،نشاء طلب العقداالجياب هو إ (7)

 لعقد.ا به يتمو،اشرتيت ،مثل قبلُت ،من كالم بقصد االنشاء املشرتيما يصدر من  (8)

  أي يتحقق كل من االجياب والقبول.( 9)



 

 

 

يف املادة أو اهليئة وجيوز إنشاء االجياب بمثل:  (1)العربية، كام ال يقدح فيه اللحن

 اشرتيت، وابتعت، ومتلكت وإنشاء القبول بمثل: رشيت وبعت وملكت. 

بعني فرسك هبذا الدينار، فقال املخاطب: بعتك فريس هبذا  : إذا قال:1105م 

  .(4)االمر بقصد القبول كاناذا صح البيع الدينار 

بني االجياب والقبول فلو قال البائع:  (2)املواالة (0): يعترب يف َتقق العقد1100م  

 ،بعت، فلم يبادر املشرتي إىل القبول حتى انَّصف البائع عن البيع مل يتحقق العقد

 ومل يرتتب عليه االثر.

، كام أنه ال تعترب (5)صح (1)وكان ينتظر القبول، حتى قبل (9)أما إذا مل ينَّصف 

 وحدة املجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدمها االجياب وقبل االخر صح.

 . فهي صحيحة أيضاأما املعاملة باملكاتبة و 

 الثمن واملثمن، فلو قال يف (0)التطابق بني االجياب والقبول يعترب: 1105م 

بعتك هذا الفرس بدرهم فقال املشرتي: اشرتيت هذا احلامر بدرهم او هذا الفرس 

ذا فلو قال بعتك هالرشوط االخرى،  ، واليعترب التطابق يف(5)بدينار مل يصح العقد

                                                 

  أي ال يؤثر عدم التلفظ الصحيح يف صحة االجياب والقبول.( 1)

  للبيع. فيكون الكالم االول قبوال بالبيع والكالم الثاين انشاءً ( 2)

  أي عقد البيع.( 3)

  مثال وكلمة قبلت. أي عدم حصول فاصل كبري بني كلمة بعُت ( 4)

 أي أن البائع مل يغري رأيه يف رغبته إكامل عملية البيع.( 5)

  موافقة املشرتي. وبقي منتظراً ( 6)

  أي صحت عملية البيع رغم وجود فاصل زمني بني االجياب والقبول.( 7)

  أي تكون املوافقة عىل رشاء نفس ما تم عرضه يف البيع نوعا وقيمة.( 8)

 لبائع وما قصده املشرتي من عملية البيع.ألن التطابق مل حيصل بني ما قصده ا( 9)



 

 

بدرهم  اشرتيت هذا الفرس :فقال املشرتي ،الفرس بدرهم برشط ان ختيط قمييص

 .(1)رشط، او برشط ان ختيط ثويب صح العقد باءتك، او بالخيط عأبرشط ان 

وكذلك لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشرتيت كل نصف منه  

 . (0)مما كان االختالف فيه باالمجال والتفصيل (4)بنصف دينار صح، وكذا يف غريه

ن متكحتى لو  مقامه (2): إذا تعذر اللفظ خلرس ونحوه قامت االشارة1123م 

فتصح بدل  (1)مع القدرة عليهاأو  مع العجز عن االشارة (9)من التوكيل، وكذا الكتابة

 اللفظ.

 من دون صيغة أصال، (0)باالخذ والعطاء، (5)البيع باملعاطاة يقع: 1121م 

  .(5)والفرق يف صحتها بني املال اخلطري واحلقري

من  (13)يع العقديالب: يعترب يف صحة البيع املعاطايت مجيع ما يعترب يف 1124م 

  .رشائط العقد والعوضني واملتعاقدين

                                                 

  ألن االختالف يف الرشط ال يرض بصحة العقد.( 1)

  أي يصح البيع يف هذه احلالة أيضا.( 2)

 فاالختالف يف العناوين اخلارجية بني االمجال والتفصيل ال يؤثر يف صحة البيع.( 3)

 من توكيل غريه. تمكناً فتكفي االشارة يف َتقق البيع بدل اللفظ حتى ولو كان م( 4)

  الكتابة حمل اللفظ. أي َتّل ( 5)

  مع القدرة عىل االشارة.تصح الكتابة حتى أي ( 6)

 للمشرتي ودفع املشرتي الثمن بقصد الرشاء . كونه ملكاً  تسليم املبيع بقصد وهي (7)

  خذ من املشرتي حيصل القبول.للعقد، وباأل فإعطاء الثمن يكون وفاءً ( 8)

   كثري او القليل.أي ال (9)

  وما بعدها. 1109مر بيان رشوط العقد يف املسألة ( 10)



 

 

 

عىل نحو ثبوهتا يف البيع  -تية إن شاء اهلل تعاىل اآل - (1)اخليارات تثبتكام 

 العقدي.

 (2)بل االيقاعات (0)يف غري البيع من سائر املعامالت (4)املعاطاة جتري: 1120م 

 وجتري، (1)الق والعتق والتحليلوالط (9)إال يف موارد خاصة، كالنكاح عىل االحوط

 يف الرهن والوقف أيضا. 

سواء أكان رشط خيار يف مدة معينة،  (5)لرشطاالبيع املعاطايت  يقبل: 1122م 

أم رشط فعل، أم غريمها، فلو أعطى كل منهام ماله إىل االخر قاصدين البيع، وقال 

ط بل االخر صح رشوق -مثال  -أحدمها يف حال التعاطي: جعلت يل اخليار إىل سنة 

 اخليار، وكان البيع خياريا. 

إال إذا علم  (0)حني العقدغري حاصل مر أ: الجيوز تعليق البيع عىل 1129م 

قال: بعتك اما لو مل يصح، و ،(5)ذكر ولد يل قال بعتك اذا ولد حصوله بعد ذلك، فإذا

                                                 

  .1534وهي خيارات البيع وسيأيت تفصيلها يف املسألة ( 1)

  أي تصح املعاطاة ويكون هلا االثر الرشعي يف املعامالت الرشعية عامة.( 2)

 فس االثر يف غريه.أي أن املعاطاة كام تصح ويكون هلا االثر يف البيع يكون هلا ن( 3)

لفظ دال عىل إنشاء خاص من وهو يأيت احلديث عنها  االيقاعات مجع إيقاع وعددها أحد عرش، (4)

 .مثل الطالق طرف واحد وال حيتاج للقبول من الطرف الثاين قرار يتم من فهوطرف واحد 

 والعتق. ويف الطالق والتحليل فال جتري املعاطاة يف عقد الزواج عىل االحوط وجوباً  (5)

 .، النتهاء عَّص الرقيف زماننا ظاهر ته لشخص، وهذه ليس هلا وجودَتليل السيد أمَ ( 6)

 إضافة رشط يف حالة البيع املعاطايت، مهام كان نوع هذا الرشط. أي يمكن رشعاً ( 7)

 ط.حلني َتقق الرش عليهام لكن مع عدم ترتب أي أثرو باالنشاء والقبول فينعقد البيع (8)

وأما القول بأنه صار من املمكن معرفته استنادا اىل   علم حصولهأمر غري حاصل وال يُ  فهذا( 9)

 .الكشف الطبي فهو غري تام ألن معرفة نوع اجلنني ال تؤدي اىل معرفة كونه سيولد حياً 



 

 

 .(1)ذلك جازاو اذا طلعت الشمس  إذا هلَّ اهلالل،

، فإن علم برضا البائع (4)شرتي ما اشرتاه بالعقد الفاسد: إذا قبض امل1121م 

وجب عليه رده إىل  (0)وإال ،له التَّصف فيه بالتَّصف فيه حتى مع فساد العقد جاز

  .البائع

وجب عليه رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن  -ولو من دون تفريط  -وإذا تلف 

 .لبيع الفاسدكان قيميا، وكذا احلكم يف الثمن إذا قبضه البائع با

، وال فرق يف (2)وإذا كان املالك جمهوال جرى عليه حكم املال املجهول مالكه 

باع أحدمها ما قبضه كان البيع  ولو .واجلهل به (9)مجيع ذلك بني العلم باحلكم

 إن شاء اهلل تعاىل.  (5)وتوقفت صحته عىل إجازة املالك وسيأيت الكالم فيه (1)فضوليا

البلوغ، والعقل،  أمور: أربع (0): يشرتط يف كل من املتعاقدين1125م 

 واالختيار، والقدرة عىل التَّصف رشعا.

                                                 

  فهنا علق البيع عىل أمر يعلم أنه سيحصل فيصح هذا الرشط.( 1)

  فيه رشائط صحة عقد البيع. عَ العقد الفاسد هو العقد الذي مل ترا( 2)

 أي إذا مل يعلم برضا البائع بتَّصفه لكونه استلم البضاعة بعقد فاسد فال جيوز.( 3)

 أي ما استلمه بالعقد الفاسد يبقى عىل ملك صاحبه ويطبق عليه حكم جمهول املالك.( 4)

  أي بني العلم بعدم جواز التَّصف يف ما اشرتاه أو عدم العلم.( 5)

أي  ،َّصفالقدرة عىل الت املتعاقدان أو أحدمها ليس له البيع الذي يكون فيه هوع الفضويل البي (6)

وال ويل عىل  ،املالك وال مأذون له من ،عن املالك وال وكيل ،مالك العني أو املال ليس هو

 .، وأقدم عىل اجراء معاملة البيع من دون حق له يف ذلكالعني أو املال املالك أو

  وما بعدها. 1191يع الفضويل من املسألة أحكام الب( 7)

  أي البائع والشاري.( 8)



 

 

 

 البلوغ

، فال يصح عقد (1)البلوغمن رشائط املتعاقدين هو  الرشط  :1120م 

إال ذنه اكان بإن  (9)وكذلك، (2)ذن الويلإ، إذا مل يكن ب(0)زاييف ماله، وإن كان مم (4)الصبي

 .(1)ان كان الصبي مستقال يف التَّصف

ال فيف انشاء الصيغة  (5)ما ان كانت املعاملة من الويل وكان الصبي وكيال عنهوأ

باذن املالك وان مل يكن باذن  (0)وكذا اذا كان تَّصفه يف غري ماله ،اشكال يف الصحة

  .الويل

 العقل

العقل، فال يصح عقد دين هو الرشط الثاين من رشائط املتعاق :1125م 

 حتى مع قصده البيع.املجنون 

 االختيار

 االختيار، فال يصح بيع : الرشط الثالث من رشائط املتعاقدين هو1193م 

ه، وهو من يأمره غريه بالبيع املكروه له، عىل نحو خياف من االرضار به املكرَ 

                                                 

  أي أن يكون البائع واملشرتي قد بلغا سن التكليف الرشعي.( 1)

  الصبي يقصد به من مل يبلغ سن التكليف الرشعي حتى ولو كان انثى.( 2)

 التكليف. هو القادر عىل التمييز بني االمور احلسنة والقبيحة ولكنه مل يصل سن (3)

 أي إذا كان تَّصف الصبي او املميز بدون اذن وليه الرشعي، فال تصح معاملته.( 4)

  حتى وإن كان البيع بإذن الويل . من الصبي أي ال يصح البيع أيضا( 5)

  فيصح البيع حينئذ.( 6)

  أي كان الصبي وكيال عن وليه يف إنشاء صيغة البيع.( 7)

 ال بإذن صاحب املال يصح البيع حتى بدون إذن وليه. أي إن كان تَّصف الصبي بامل( 8)



 

 

ولو مل  ،(1)كروهنيلوخالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل امل

ري البيع غيشء يكن البيع مكروها وقد أمره الظامل بالبيع فباع صح، وكذا لو أمره ب

موقوفا عىل البيع املكروه فباع فإنه يصح، كام إذا أمره بدفع مقدار يشء وكان ذلك ال

 من املال ومل يمكنه إال ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها. 

صني عىل بيع داره، كام لو قال الظامل: فليبع زيد أو : لو أكره أحد الشخ1191م 

 . (4)عمرو داره فباع أحدمها داره بطل البيع، إال إذا علم إقدام االخر عىل البيع

: لو أكره عىل بيع داره أو فرسه فباع أحدمها بطل، ولو باع االخر بعد 1194م 

 . (0)ذلك صح، ولو باعهام مجيعا دفعة بطل فيهام مجيعا

: لو أكرهه عىل بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، وصح بيع 1190م 

 الولد. 

، فلو أكرهه (9)بالتورية (2): يعترب يف صدق االكراه عدم إمكان التفيص1192م 

 . (1)صح البيع -قدرته عىل التورية  مع –دون تورية  عىل بيع داره فباعها

 دير عدم االتيان بام أكره عليه ما: املراد من الرضر الذي خيافه، عىل تق1199م 

يعم الرضر الواقع عىل نفسه وماله وشأنه، وعىل بعض من يتعلق به ممن هيمه أمره 

                                                 

 أي فيام لو باع شخص ما يملك نتيجة االكراه والتهديد أو اخلوف مع عدم رغبته.( 1)

 فبيع الشخص االول بيته باطل ألنه باالكراه واما الثاين فيصح ألنه باالختيار.( 2)

  ملا تم توضيحه يف هامش املسألة السابقة.( 3)

  دم إمكانه من التخلص واخلروج من حالة االكراه هذه.أي ع( 4)

  غري الظاهر منه . إرادة املتكلم بكالمه أمرا خفياً  التورية هي( 5)

ومعنى ذلك أنه إذا أقدم عىل البيع نتيجة االكراه وكان بامكانه استعامل التورية ومل يستعملها ( 6)

  .أن البيع يكون باطال يف هذه احلالةفالبيع يكون صحيحا، مع العلم أن بعض الفقهاء يرون 



 

 

 

 صح البيع. فال إكراه، فلو باع حينئذ  (1)فلو مل يكن كذلك

ه القدرة عىل التَّصف بكون هو من رشائط املتعاقدين الرشط الرابع :1191م 

كيال عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو مل يكن العاقد قادرا عىل التَّصف مالكا أو و

مل يصح البيع، بل توقفت صحته عىل إجازة القادر عىل ذلك التَّصف، مالكا كان، 

أو وكيال عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، وإن رد بطل وهذا هو 

. وأما الرد بعد االجازة (0)نافذة فهية بعد الرد االجاز وأما. (4)املسمى بعقد الفضويل

 . (2)فال أثر له

، (9)املالك من بيع ماله فباعه الفضويل، فإن أجازه املالك صح عَ نَ : لو مَ 1195م 

 وال أثر للمنع السابق يف البطالن. 

  .صح (1): إذا علم من حال املالك أنه يرىض بالبيع فباعه1190م 

مال غريه من نفسه العتقاده أنه مالك، أو لبنائه عىل  : إذا باع الفضويل1195م 

 الثمن إىل املالك.  (5)ذلك، كام يف الغاصب، فأجازه املالك صح البيع ويرجع

الداللة  وال يشرتط ،(0): يكفي يف َتقق االجازة الرضا الباطني الفعيل1113م
                                                 

 من أهل بيته فيصح البيع.  د به يناله أو ينال أحداً أي إذا مل يكن الرضر الذي ُهدّ ( 1)

  .1121مر بيان املقصود من البيع الفضويل يف هامش املسألة ( 2)

  بيع الفضويل بعد الرفض تصحح البيع.الأي أن موافقة املالك عىل ( 3)

  اجع املالك عن االذن بعد موافقته ليس له أثر.أي أن تر( 4)

  أي إن أجاز املالك البيع الذي أجراه الفضويل صح البيع.( 5)

  أي ان الفضويل هو الذي باع مع وجود الرضا الفعيل للاملك.( 6)

  أي يعطى الثمن للاملك االصيل.( 7)

 ل.عنه بكالم او فع فنفس قبول املالك بالبيع كاف للحكم بصحته حتى ولو مل يعرب( 8)



 

 

يعه، أو ب عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحومها، أو بالفعل مثل أخذ الثمن،

 أو نحوذلك.  ،أو اجازة العقد الواقع عليه ،أو االذن يف بيعه

فنامء الثمن من  ،: االجازة كاشفة عن صحة العقد من حني وقوعه1111م 

 . (1)، ونامء املبيع ملك للمشرتيالبائعحني العقد إىل حني االجازة ملك 

الك صح ن أجازه امللو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيال فتبني خالفه فإ: 1114 م

 .وإن رد بطل

ومل حيتج  ،باعتقاد كونه أجنبيا فتبني كونه وليا أو وكيال صح (4)ولو باع للاملك 

 . صح البيع أيضاولو تبني كونه مالكا  ،إىل االجازة

حة احتاج يف ص ،باع مال غريه فضوال، ثم ملكه قبل إجازة املالك : لو1110م 

 . (0) منه.إىل االجازة  البيع

باع مال غريه فضوال فباعه املالك من شخص آخر صح بيع  : لو1112 م

 . (2)إن أجازه املشرتي - أيضاً  -املالك، ويصح بيع الفضويل 

: إذا باع الفضويل مال غريه ومل تتحقق االجازة من املالك، فإن كانت 1119م 

رجوع هبا ، وإن كانت يف يد البائع جاز للاملك ال(9)العني يف يد املالك فال إشكال

                                                 

 ،فلو باع الفضويل بقرة لشخص بعرش رؤوس من الغنم ويف اليوم الثاين وضعت البقرة عجال( 1)

الغنم عدة أرطال من احلليب، ثم أجاز صاحب البقرة البيع يف اليوم الثالث، فيعطى  من لبُح و

 العجل للمشرتي، ويعطى احلليب للبائع.

  ع اعتقاده أنه ليس خموال بالبيع.أي لو باع شيئا حلساب مالكه م( 2)

  أي أن صحة البيع تتوقف عىل إجازته هو بعد أن صار مالكا للمبيع.( 3)

 أي لو أجاز املشرتي من املالك البيع الفضويل باعتباره املالك اجلديد صح هذا البيع.( 4)

  فال أثر هلذا البيع ألن املبيع ال يزال َتت سلطة مالكه احلقيقي.( 5)



 

 

 

 الرجوع عىل كل من البائع و (4)له ، وإن كان البائع قد دفعها إىل املشرتي جاز(1)عليه

، أو عىل (0)املشرتي، وإن كانت تالفة رجع عىل البائع إن مل يدفعها إىل املشرتي

 . (9)إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية (2)أحدمها

مضمونة، وللاملك الرجوع هبا عىل من استوفاها،  (1)املستوفاة: املنافع 1111م 

ونحوها، مما كانت  (5) وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر و

ففي  (0)له مالية، فإهنا مضمونة عىل من استوىل عليها كالعني، أما املنافع غري املستوفاة

 ضامهنا إشكال، والضامن أظهر. 

ما يكثر وجود مثله يف الصفات التي ختتلف باختالفها  (5): املثيل5111م 

ت والظروف واالقمشة املعمولة يف آلما ال يكون كذلك، فاآل (13)الرغبات، والقيمي

واالملاس  (11)املعامل يف هذا الزمان من املثيل، واجلواهر االصلية من الياقوت والزمرد

                                                 

  طالبه بإرجاع متاعه الذي باعه عىل نحو الفضول.في( 1)

  أي جاز للاملك مطالبة البائع بيعا فضوليا أو املشرتي بالبيع الفضويل.( 2)

 أي إن استعملت أو تلفت فله حق مطالبة البائع إن مل يكن قد سلمها اىل املشرتي.( 3)

بقيمته إن كان و بمثله إن كان مثلياً أي للاملك حق مطالبة البائع او املشرتي بالتعويض عن ماله ( 4)

 .اً يقيم

 .1115سيأيت بيان معنى املثيل والقيمي يف هامش املسألة  (5)

 .أستفيد منها ومل تذهب هدرا وهي التي ،املستخدمةهي املنافع املنافع املستوفاة  (6)

جني: (7) ْ  .، ويستعمل كسامد كياموي لالرضهي لفظة أعجميةو ،الزبلأي  الَّسَّ

 .تى فسدح ، كرتك الثمر عىل الشجرهدرا ، وذهبتالتي مل يستفاد منها ، وهيملعطلةي املنافع اه (8)

 .كاحلبوب واالدهان وتقاربت صفاته ،واملنفعة ما تساوت أجزاؤه يف القيمةوهو  (9)

ن قيمة ختتلف قيمة حلمه ع حيث ،قيمة أجزائه كالبقر والغنم الذي ختتلفيشء الالقيمي هو  (10)

 .جلده

 شديد اخلرضة شفاف ويقال له زبرجد . ،الذهب يصاغ حولهلزمرد: حجر ا (11)



 

 

 ونحوها من القيمي.  (1)والفريوزج

الظاهر أن املدار يف القيمة املضمون هبا القيمي قيمة زمان االداء ال  :1110م 

  .(4)زمان التلف، وال زمان القبض

فعىل البائع الفضويل أن يرد  (0): إذا مل يمض املالك املعاملة الفضولية1115م 

إىل املشرتي، فإذا رجع املالك عىل املشرتي ببدل العني من املثل أو  (2)ىالثمن املسم

 ،(5)مقدار الثمن املسمى أكثر من يف (1)فليس للمشرتي الرجوع عىل البائع (9)يمةالق

 .(0)ويرجع يف الزائد عليه إذا كان مغرورا

 ،(5)ىرجع البائع عىل املشرتي بمقدار الثمن املسم ،وإذا رجع املالك عىل البائع 

 .(13)يكن قد قبض الثمن، وال يرجع يف الزائد عليه إذا كان غارا مل إذا

                                                 

  الفريوزج: حجر أزرق له قيمة حسب جودته ويعرب عنه بالفريوز.( 1)

  أي أن القيمة التي تلحظ يف التعويض عام تلف هي يف قيمته عند الدفع.( 2)

  وال.أي إذا مل يوافق املالك عىل البيع الذي قام به شخص آخر فض( 3)

  أي املبلغ الذي قبضه ثمنا ملا باعه فضوال وهو املتفق عليه بينهام.( 4)

أي إذا كانت البضاعة قد استهلكت او تلفت بيد املشرتي وأخذ املالك من املشرتي مثلها أو  (5)

 قيمتها.

فق تأي ليس للمشرتي حق مطالبة البائع بالفرق فيام لو كان هناك تفاوت بالسعر بني الثمن امل (6)

عليه مع البائع وبني كلفة تأمني البدل للاملك إذا مل يكن املشرتي مغرورا من البائع، وسيأيت بيان 

 الغرر.

 عام إذا كان بالرتايض بغض النظر ويعينه العاقدان وقت البيع الثمن املسمى: الثمن الذي يسميه (7)

 .هاليعنها أو زائدا ع مطابقا لقيمته احلقيقية أو ناقصا

 للمشرتي حق مطالبة البائع بالفرق فيام لو كان جاهال بأن البيع فضويل.أي ( 8)

 فللبائع مطالبة املشرتي بالثمن املتفق عليه بينهام. ،أي إذا طالب املالك البائع بحقه( 9)

   إن كان هناك غرر. أي ليس له حق املطالبة بأزيد مما اتفق عليه( 10)



 

 

 

عىل املشرتي ببدل نامء العني من الصوف واللبن ونحومها  (1)وإذا رجع املالك 

أو غري ذلك، فإن كان املشرتي مغرورا من قبل البائع، بأن  (4)أو بدل املنافع املستوفاة

هر له فأخربه البائع بأنه مالك، أو ظ ،كان جاهال بأن البائع فضويل، وكان البائع عاملا

، وإن (0)شرتي عىل البائع بجميع اخلسارات التي خَّسها للاملكمنه أنه مالك رجع امل

مل  ،(9)، أو كان البائع أيضا جاهال(2)مل يكن مغرورا من البائع كام إذا كان عاملا باحلال

 من اخلسارات املذكورة.يشء يرجع عليه ب

، فإن كان املشرتي مغرورا من قبل (1)وإذا رجع املالك عىل البائع ببدل النامءات 

عليه  ن مغرورا من قبل البائع رجع البائعاالبائع مل يرجع البائع عىل املشرتي، وإن ك

 .يف اخلسارة التي خَّسها للاملك

عىل مال املالك،  (5)وكذا احلال يف مجيع املوارد التي تعاقبت فيها االيدي العادية 

نه، ا مفإنه إن رجع املالك عىل السابق رجع السابق عىل الالحق إن مل يكن مغرور

وإال مل يرجع عىل الالحق، وإن رجع املالك عىل الالحق مل يرجع إىل السابق، إال مع 

 كونه مغرورا منه.

وكذا احلكم يف املال غري اململوك لشخص كالزكاة املعزولة، ومال الوقف  

املجعول مَّصفا يف جهة معينة أو غري معينة، أو يف مصلحة شخص أو أشخاص فإن 

                                                 

  هذه االمور. أي إذا طالب املالك املشرتي ببدل عن( 1)

  أي بدل استعامله ملا اشرتاه فضوليا.( 2)

  أي يف هذه الصور حيق للمشرتي مطالبة البائع باخلسارة التي دفعها للاملك.( 3)

  أي عاملا بأن البائع يبيعه بيعا فضوليا وليس مالكا أو وكيال.( 4)

  بأن كان يظن نفسه مالكا أو وكيال يف البيع.( 5)

  استفاد به.أي بقيمة ما ( 6)

  االيدي العادية: هي اليد التي ليس هلا حق رشعي يف التَّصف باملمتلكات.( 7)



 

 

 ، مع وجوده، وكذا مع تلفه عىل النهج املذكور. (1)اليد عليه الويل يرجع عىل ذي

صح البيع فيام  ،وملك غريه صفقة واحدة ،باع إنسان ملكه : لو1153م 

، (4)ت صحة بيع غريه عىل إجازة املالك، فإن أجازه صح، وإال فالفقتو يملك، و

إىل ما  فله فسخ البيع باالضافة، (0)وحينئذ يكون للمشرتي خيار تبعض الصفقة

 يملكه البائع ان كان جاهال. 

م كل من قوَّ أن يُ  (2): طريق معرفة حصة كل واحد منهام من الثمن1151م 

ة بقيمته السوقية، فريجع املشرتي بحصة من الثمن نسبتها إىل الثمن نسبة قيم (9)املالني

دة القيمة ، هذا إذا مل يكن لالجتامع دخل يف زيا(1)مال غري البائع إىل جمموع القيمتني

 ونقصها.

 (0)وجب تقويم كل منهام يف حال االنضامم إىل االخر (5)أما لو كان االمر كذلك 

  .ثم تنسب قيمة كل واحد منهام إىل جمموع القيمتني، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة

                                                 

  أي من كانت العني َتت تَّصفه.( 1)

  أي إن قبل الرشيك بالبيع صحت املعاملة وإن مل يقبل مل يصح بيع حصته.( 2)

حصة  ميع، وبني رشاءأي خيتار بني فسخ البيع مطلقا إن كان جاهال بأن البائع ال يملك اجل( 3)

 البائع فقط.

  أي فيام لو اختار املشرتي القبول برشاء حصة البائع فقط.( 4)

  وحصة الرشيك الذي رفض القبول ببيع حصته. ،أي حصة البائع( 5)

أي يسرتجع املشرتي من البائع قيمة احلصة التي مل يوافق صاحبها عىل بيعها وَتدد نسبتها ( 6)

كان ما اشرتاه هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثالثة آالف مرت  بحسب نسبة احلصة، فلو

بثالثة آالف دينار وكانت حصة البائع منها الفا مرت وحصة من رفض البيع الف مرت فيتم ارجاع 

  الف دينار للمشرتي.

  أي كان هناك فرق يف القيمة بني مجعهم وتفريقهم.( 7)

  الخر.أي يلحظ سعر كل منهام يف حال كان مع ا( 8)



 

 

 

: إذا كانت الدار مشرتكة بني شخصني عىل السوية فباع أحدمها نصف 1154م 

نة عىل أن املراد نصف نفسه، أو نصف غريه، أو نصف يف الدار، فإن قامت القري

 صفمن ذلك محل عىل نيشء النصفني عمل عىل القرينة، وإن مل تقم القرينة عىل 

 ال غري.  نفسه

التَّصف يف مال الصغري بالبيع والرشاء  (1): جيوز لالب واجلد لالب1150م 

ترب االذن من االخر، كام مستقل يف الوالية فال يع (4)واالجارة وغريها، وكل منهام

التعبرت العدالة يف واليتهام، وال أن تكون مصلحة يف تَّصفهام، بل يكفي عدم 

، كام لو اضطر (0)املفسدة فيه، إال أن يكون التَّصف تفريطا منهام يف مصلحة الصغري

الويل إيل بيع مال الصغري، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة املثل، فال جيوز له البيع بقيمة 

ثل، وكذا لو دار االمر بني بيعه بزيادة درهم عن قيمة املثل، وزيادة درمهني، امل

ذلك مل جيز البيع باالقل، وإن كانت فيه  ، أو نحو(9)أو الداللني (2)الختالف االماكن

 مصلحة إذا عد ذلك تساهال عرفا يف مال الصغري.

ونه كذلك ىل كواملدار يف كون التَّصف مشتمال عىل املصلحة أو عدم املفسدة ع 

، فلو تَّصف الويل باعتقاد املصلحة فتبني (1)ال بالنظر إىل علم الغيب ،يف نظر العقالء

                                                 

  أي والد والده، وليس والد أمه، وال جد والده.( 1)

  أي االب واجلد.( 2)

 أي ال بد من مراعاة مصلحة الصغري يف البيع وال حيق هلام التساهل يف ذلك.( 3)

 .يف املكان الغايل فعليه ان يبيعه باالغىل مكان أي إن كان له أكثر من سعر يف أكثر من( 4)

بالسمسار، فإن كان احد الداللني يبيعه بسعر  يف البيع، وهو ما يعرب عنه الدالل هو الوسيط( 5)

  والدالل االخر يبيعه بسعر أعىل فعليه ان يبيعه بواسطة من يؤمن له سعرا أعىل.

أي أن العقالء يعتربون هذا العمل فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة وليس بلحاظ ما يمكن ان ( 6)

 حيصل.



 

 

أنه ليس كذلك يف نظر العقالء بطل التَّصف، ولو تبني أنه ليس كذلك بالنظر إىل 

 علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقالء. 

غري بإجارته لعمل ما أو : جيوز لالب واجلد التَّصف يف نفس الص1152م 

الق نعم ليس هلام ط ،جعله عامال يف املعامل، وكذلك يف سائر شؤونه مثل تزوجيه

 عة. هبة املدة يف عقد املتال فسخ نكاحه عند حصول املسوغ للفسخ، و والزوجته، 

: إذا أوىص االب أو اجلد إىل شخص بالوالية بعد موته عىل القارصين 1159م 

 املوىص إليه وليا عليهم بمنزلة املويص تنفذ تَّصفاته.  نفذت الوصية، وصار

 ، وال تشرتط فيه العدالة. (1)ويشرتط فيه الرشد واالمانة

كام يشرتط يف صحة الوصية فقد االخر، فال تصح وصية االب بالوالية عىل 

الطفل مع وجود اجلد، وال وصية اجلد بالوالية عىل حفيده مع وجود االب، ولو 

بالوالية عىل الطفل، بعد فقد االخر ال يف حال وجوده، ففي صحتها أوىص أحدمها 

 . (4)إشكال

والية عىل  (0)حدمهاب والويص أل: ليس لغري االب واجلد لأل1151م 

أو أما أو جدا لالم أو أخا كبريا، فلو تَّصف أحد هؤالء يف مال  الصغري، ولو كان عاّمً 

 وتوقف عىل إجازة الويل. الصغري، أو يف نفسه، أو سائر شؤونه مل يصح، 

: تكون الوالية عىل الطفل للحاكم الرشعي، مع فقد االب واجلد 1155م 

، لكن (2)والويص الحدمها، ومع تعذر الرجوع إىل احلاكم فالوالية لعدول املؤمنني

                                                 

  الصالح يف حفظ أموال القارصين.و االستقامة أي يشرتط يف الويص( 1)

  أي ال تنفذ هذه الوصية ألهنا بعد وفاة االول تصبح حقا للثاين.( 2)

  أي الويص املعني من قبل االب أو من قبل اجلد لألب.( 3)

  فيتوىل أي شخص عادل مؤمن اثني عرشي الوالية عىل الصغار.( 4)



 

 

 

االحوط االقتصار عىل صورة لزوم الرضر يف ترك التَّصف، كام لو خيف عىل ماله 

كون يف التَّصف أن ت -حينئذ  -العادل، لئال يتلف، وال يعترب فيبيعه  -مثال  -التلف 

مل يبعد جواز ذلك لسائر  -حينئذ  -، بل لو تعذر وجود العادل (1)فيه غبطة وفائدة

، ولو أتفق احتياج املكلف إىل دخول دار االيتام واجللوس عىل فراشهم، (4)املؤمنني

يبعد جواز ذلك، إذا عوضهم واالكل من طعامهم، وتعذر االستئذان من وليهم مل 

، وإذا كان (0)عن ذلك بالقيمة، ومل يكن فيه رضر عليهم وإن كان االحوط تركه

 التَّصف مصلحة هلم جاز من دون حاجة إىل عوض واهلل سبحانه العامل. 

ارج أم ، سواء أكان موجودا يف اخل(1)أن يكون عينا (9)يف املبيع (2):يشرتط1150م 

يف الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غريه، كام إذا كان له مال يف ذمة غريه 

، فال جيوز بيع املنفعة، كمنفعة الدار، وال بيع العمل كخياطة (5)فباعه لشخص ثالث

 فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عمال.  (5)، وأما الثمن(0)الثوب

                                                 

  موال القارصين.بل يكفي حصول املصلحة بعدم تلف أ( 1)

  ويقصد باملؤمن الشيعي االثني عرشي حتى ولو مل يكن عادال.( 2)

  أي ترك التَّصف بأموال االيتام مع عدم التمكن من االذن.( 3)

  واملشرتي للبائع. ،ما يدفعه البائع للمشرتي العوضنييقصد من ( 4)

  هو السلعة املباعة.( 5)

  وجودا خارجيا فعليا، أم مل يكن فعليا.أي شيئا ماديا له وجود سواء كان ( 6)

كام لو كان لشخص دين عىل شخص آخر سواء كان مستحقا او مؤجال فيمكنه ان يبيع هذا ( 7)

 الدين بغري قيمته األصلية اىل شخص ثالث ويتوىل الثالث استيفاء هذا الدين.

  بل ينطبق عىل هذه املعامالت عناوين أخرى غري البيع كاالجارة مثال.( 8)

 هو قيمة اليشء الذي يتم بيعه وهذه القيمة يمكن ان تكون مادية أو تكون عمال.( 9)



 

 

يتنافس فيه العقالء، فكل  (1)ملبيع والثمن ماال: الظاهر اعتبار أن يكون ا1155م 

 ما ال يكون ماال كبعض احلرشات ال جيوز بيعه، وال جعله ثمنا. 

  :قسامأ: احلقوق عىل 1103م 

  .(0)كحق التحجري (4)ما يقبل النقل واالسقاط :القسم االول

  .(1)واخليار (9)الشفعة كحق (2)االسقاط النقل ويقبل اليقبل ما: القسم الثاين

، واالخري من (0)كحق الوالية (5)االسقاط اليقبل النقل وال ما :القسم الثالث

، (5)قبيل االحكام فال يصح بيعه والجعله ثمنا، واما االول فيصح جعله عوضا

ويف كال القسمني  (13)وكذلك جعل سقوطه ثمنا، والثاين يصح جعل سقوطه عوضا

د العمل فيجب عليه االسقاط بع ن يملك البايع عليهأيصح جعل االسقاط ثمنا ب

                                                 

  أي مما له قيمة مالية عند العقالء.( 1)

 فيمكن ملن له حق التحجري أن ينقل هذا احلق لغريه، ويمكنه أن يتخىل عن هذا احلق.(2)

كاحلجر  ،عالمات خاصةبحجر أو وضع  ،حاطة اليشء كقطعة أرض مثالالتحجري: يعني إ (3)

  . استعامل هذه االرض التي ال يملكها أحدتكشف عن قصد  ،ونحوه

  فحق الشفعة ال يمكن نقله اىل شخص آخر ويمكن التنازل عنه وإسقاطه.( 4)

ن الرشيك الثاين م من غريه يف رشاء ما يريد بيعه أن الرشيك أوىل وأحق معناه(حق الشفعة: 5)

  للرشيك شفيع . نهام . هلذا يقالالرشكة التي بي نصيبه يف

  حق اخليار: يعني حق فسخ العقد وإبطال املعاملة.( 6)

  فهذا احلق ال يمكن نقله لشخص آخر وال يمكن التنازل عنه.( 7)

  كحق االرشاف والرعاية عىل االطفال الصغار من قبل أبيهم مثال.( 8)

منا ليشء آخر، كام لو كان شخص قد او التنازل عنه ث أي يصح أن يكون نقل حق التحجري( 9)

يريد استصطالحها فيتنازل عن هذا احلق لشخص و وضع عالمات عىل قعطة أرض غري مملوكة

 آخر مقابل عوض مايل، أو أنه يتخىل عن حقه هبا فيعيدها مشاعا .

  فيتنازل عن حقه بالشفعة مثال مقابل مبلغ مايل معني .( 10)



 

 

 

  .(1)البيع

وتكفي املشاهدة فيام تعارف بيعه  (4): يشرتط يف البيع أن ال يكون غرريا1101م 

يف غري ذلك، بل ال بد أن يكون مقدار كل من العوضني  (2)، وال تكفي(0)باملشاهدة

كفي ، وال ياملتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما

، كبيع املكيل بالوزن، وبالعكس، وإذا كان (9)تقديره بغري املتعارف فيه عند البيع

مما يباع يف حال باملشاهدة، ويف حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع عىل يشء ال

الشجر باملشاهدة ويف املخازن بالوزن، واحلطب حمموال عىل الدابة باملشاهدة ويف 

باملشاهدة ويف املخازن بالكيل  (5)يباع يف السقاء (1)واللبن املخيض املخزن بالوزن،

 . (0)فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف

 : يكفي يف معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيال أو وزنا، أو عدا،1104م 

ولو تبني اخلالف بالنقيصة كان  ،(5)إن كان مؤمتنا أو حصل االطمئنان بإخباره

                                                 

  ثمنه اسقاط حقه باحلجر او بالشفعة مثال. فيشرتي من البائع شيئا وجيعل( 1)

البيع الغرري هو بيع يشء فيه جهالة، فإما أن يكون اليشء املباع جمهوال، او قيمته جمهولة أو ( 2)

  موعد تسلميه أو القدرة عىل تسليمة. 

 كاملنزل او السيارة وما شابه ذلك، إذ يكفي يف هذه جمرد مشاهدهتا يف عملية الرشاء.( 3)

 أي ال يكفي جمرد املشاهدة يف االمور التي َتتاج اىل َتديد الوزن مثال او العدد مثال.( 4)

 فال بد من َتديده بحسب الطريقة العرفية التي يباع فيها من كيل او وزن أو عد الخ( 5)

  اللبن املخيض هو اللبن الذي تم استخراج الزبدة منه.( 6)

 اعز الذي يوضع فيه املاء أو اللبن للخض.السقاء هو جلد الغنمة الصغرية او امل( 7)

واخلالصة أنه ال بد من مراعاة عرف الناس عند رشاء االشياء فام يكتفي الناس فيه باملشاهدة ( 8)

 وما حيتاج اىل َتديده بيشء آخر فيجب َتديده.  ،عند الرشاء يكفي

  كد.أوأما بخالف ذلك فال بد من الت( 9)



 

 

ولو تبينت الزيادة كان البائع  ،(1)املشرتي باخليار يف الفسخ واالمضاء بتامم الثمن

 .(4)باخليار بني الفسخ واالمضاء بتامم املبيع

 مما يكون تقديره باملساحة -: ال بد يف مثل القامش واالرض ونحومها 1100م 

 إذا كانت دة إالمعرفة مقداره، وال يكتفى يف بيعه باملشاه -دخيال يف زيادة القيمة 

  .املشاهدة رافعة للغرر كام هو الغالب

ودا ، بأن كان موزونا يف بلد، ومعديشء: إذا اختلفت البلدان يف تقدير 1102م 

 يف آخر، ومكيال يف ثالث، فالظاهر أن املدار يف التقدير بلد املعاملة.

 خر أيضا إذا مل يكن فيه غرر. ولكن جيوز البيع بالتقدير اآل

قد يؤخذ الوزن رشطا يف املكيل أو املعدود، أو الكيل رشطا يف  :1109م 

املوزون، مثل أن يبيعه عرشة أمنان من الدبس، برشط أن يكون كيلها صاعا، فيتبني 

أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عرشة أذرع من قامش، برشط أن يكون 

ان، حكام النسج، أو أذرع من الكتوزهنا ألف مثقال، فيتبني أن وزهنا تسعامئة، لعدم إ

برشط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبني أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو 

ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كامل للمبيع ال مقوما له، واحلكم أنه مع 

يكون اخليار للمشرتي، لتخلف الوصف، فإن أمىض  (0)التخلف بالزيادة أو النقيصة

 قد كان عليه متام الثمن، والزيادة للمشرتي عىل كل حال.الع

: يشرتط معرفة جنس العوضني وصفاهتام التي ختتلف القيمة 1101م 

                                                 

ن االرز بمبلغ وتبني اهنم أقل من ذلك فاملشرتي خمري بني الرد فلو اشرتى ثالث كيلوات م( 1)

 والقبول وليس له املطالبة بفارق السعر.

 ويف نفس املثال لو تبني اهنم أكثر من ثالث كيلوات فالبائع خمري بني القبول والرد.( 2)

والرد، وليس  لأي مع عدم تطابق ما تم رشاؤه مع الوصف املتفق عليه يتخري املشرتي بني القبو( 3)

  للبائع حق املطالبة بفرق ما يكون زيادة يف هذه احلالة.



 

 

 

واجلودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل واخلفة  (1)باختالفها، كااللوان والطعوم

 فال ونحو ذلك، مما يوجب اختالف القيمة، أما ما ال يوجب اختالف القيمة منها

إما  (4)جتب معرفته، وإن كان مرغوبا عند قوم، وغريه مرغوب عند آخرين، واملعرفة

 باملشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة. 

، مثل أكثر البيوع (0): يشرتط أن يكون كل واحد من العوضني ملكا1105م 

أو بيع مال شخيص  (2)الواقعة بني الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكيل يف الذمة

مثل بيع ويل الزكاة بعض أعيان الزكاة ورشائه العلف هلا،  (9)خمتص بجهة من اجلهات

والطري يف اهلواء قبل  ،مثل بيع السمك يف املاء (1)ليس كذلك وعليه فال جيوز بيع ما

 .(5)قبل أن حياز أو شجر البيداء ،صطادأن يُ 

، وكذلك لو (13)بإذن املرهتن (5)بيع العني املرهونة (0): يصح للراهن1100م 
                                                 

  كأن يكون الرمان مثال حامضا أو حلوا.( 1)

  أي أن معرفة أوصاف ما سيتم رشاؤه او اوصاف الثمن.( 2)

 أي املبيع والثمن ملكا فعليا واقعيا او هو بحكم امللك الفعيل كمن له دين عىل شخص آخر.( 3)

وعليه أن ء يشع يشء ليس موجودا عند البائع فتصري ذمة البائع مشغولة للمشرتي هبذا الكبي( 4)

حيرضه له كام لو ذهب شخص اىل الدكان واشرتى كيسا من الطحني ومل يكن الطحني موجودا 

  لدى البائع.

 فامللك حاصل يف املثال ولكنه ليس ملكا مطلقا بل خمتص بام جيوز التَّصف فيه.( 5)

   جيوز ما ال تتحقق فيه ملكية فعلية أو بحكم الفعلية.أي ال( 6)

  أي ال جيوز بيع االشجار الربية قبل متلكها، فإذا متلكها جاز بيعها.( 7)

  الراهن هو الشخص املديون الذي رهن بعض ما يملكه للمرهتن.( 8)

  هي اليشء الذي دفعه الراهن اىل املرهتن لضامن تسديد الدين.( 9)

 هو الشخص الدائن الذي استلم الرهن ضامنا لتسديد دينه عىل الراهن. املرهتن( 10)



 

 

حينئذ  - (4)أيضا إال أنه يثبت اخليار (1)البيع مع عدم إجازته ويصحأجازه بعد وقوعه، 

 للمشرتي إذا كان جاهال باحلال حني البيع.  -

 :(2)إال يف موارد (0): ال جيوز بيع الوقف1105م 

نتفاع به مع بقاء عينه، كاحليوان : أن خيرب بحيث ال يمكن االاملورد االول

 املذبوح، واجلذع البايل، واحلصري املخرق. 

: أن خيرب عىل نحو يسقط عن االنتفاع املعتد به، مع كونه ذا منفعة املورد الثاين

 يسرية ملحقة باملعدوم عرفا. 

: ما إذا اشرتط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة املنفعة أو املورد الثالث

 راج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إىل عوضه، أو نحو ذلك. كثرة اخل

: ما إذا وقع االختالف الشديد بني املوقوف عليهم، بحيث ال املورد الرابع

 . (9)يؤمن معه من تلف النفوس واالموال

: ما لو علم أن الواقف الحظ يف قوام الوقف عنوانا خاصا يف املورد اخلامس

 -ع فيزول ذلك العنوان، فإنه جيوز البي ،هنا بستانا، أو محاماالعني املوقوفة، مثل كو

 وإن كانت الفائدة باقية بحاهلا أو أكثر.  -حينئذ 

: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إىل اخلراب املسقط له املورد السادس

                                                 

 أي يصح للراهن بيع ماله املرهون بدون اجازة املرهتن وهو الدائن ويبقى الرهن عنده.( 1)

أي ملشرتي العني املرهونة حق الرتاجع يف البيع إن كان جاهال بأن ما اشرتاه مرهون لشخص ( 2)

 آخر.

 منفعته الفراد خمصوصني أو لألمور عن امللكية الشخصية وجعلت أخرج املال الذيهو  (3)

 .اخلريية

 وال تشمل هذه املوارد املساجد فتلك هلا حكم خاص سريد يف املسألة التالية.( 4)

 كام لو كان الوقف خاصا عىل مجاعة واختلفوا عىل استعامله فيتم بيعه حسام للنزاع بينهم.( 5)



 

 

 

 ء. اعن املنفعة املعتد هبا عرفا، والالزم حينئذ تأخري البيع إىل آخر أزمنة إمكان البق

: ما ذكرناه من جواز البيع يف الصور املذكورة ال جيري يف املساجد، 1153م 

 فإهنا ال جيوز بيعها عىل كل حال.

املوقوفة للمسافرين، وكتب العلم واملدارس  (1)نعم جيزي يف مثل اخلانات 

 املوقوفة عىل اجلهات اخلاصة.  (4)والرباطات

 (0)الوقاف غري املحتاجة إىل املتويل: إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من ا1151م 

مل َتتج إىل إجازة غريهم، وإال فإن كان له متول  ،كالوقف عىل االشخاص املعينني

مراجعة احلاكم الرشعي،  فتتمخاص فالالزم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإال 

 جواالستئذان منه يف البيع، كام أن االحوط أن يشرتي بثمنه ملكا، ويوقف عىل النه

 رب.لرصف يف مطلق وجوه ا (2)وان مل يمكن ،الذي كان عليه الوقف االول

نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض ورصف ثمنه يف مصلحة  

 .(9)املقدار العامر، أو يف وقف آخر إذا كان موقوفا عىل هنج وقف اخلراب

قي بثمنه اوإذا خرب الوقف ومل يمكن االنتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمري الب 

 االقتصار عىل بيع بعضه وتعمري الباقي بثمنه.  -وجوبا -فاالحوط

إذا كانت ذات ولد لسيدها، ولوكان محال غري  (1): ال جيوز بيع االمة1154م 

                                                 

  فرين وما يطلق عليه يف زماننا باسم الفنادق.هي مكان نزول املسا( 1)

   ، كاملياتم ودور العجزة مثال.والغرباء الفقراء ىاملساكن املعدة لسكن هي (2)

  املتويل هو من يتوىل االرشاف عىل الوقف وإدارة شؤونه.( 3)

فيَّصف  هأي إذا مل يكن ممكنا رشاء ملك ليوقف عىل ما كان يستعمل عليه بالثمن الذي بيع في( 4)

  هذا الثمن يف وجوه اخلري عن روح الواقف.

 .كام لو كان البناء موقوفا القامة العزاء عىل سيد الشهداء فيَّصف ما يباع يف نفس املوضوع (5)

  األمة هي املرأة اململوكة ) العبدة( وال وجود للرق اخلارجي يف زماننا.( 6)



 

 

مولود، وكذا ال جيوز نقلها بسائر النواقل، وإذا مات ولدها جاز بيعها، ويف هذه 

 تالء هبا. املسألة فروع كثرية مل نتعرض هلا لقلة االب

وهي: االرض املفتوحة عنوة العامرة  ،: ال جيوز بيع االرض اخلراجية1150م 

، والفرق بني أن تكون (4)جد ومن يوجد، فإهنا ملك للمسلمني من وُ (1)حني الفتح

 فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غريمها، وأن ال تكون.

ها إال بإذن احلاكم الرشعي، إال أن تكون َتت سلطة التَّصف في ال جيوزبل  

ن فيكفي االستئذان منه، بل يف كفاية االستئذان م ،السلطان املدعي للخالفة العامة

 .(0)إشكال -حينئذ  -احلاكم الرشعي 

 .(2)هنا متلك باالحياءفإحني الفتح  ولو ماتت االرض العامرة 

ويملكها من ، ×ملك لالمام  االرض امليتة يف زمان الفتح فهي :1152م  

، وإذا تركها حتى ماتت فهي عىل (9)، وليس عليه دفع العوضكان شيعياً حيييها إذا 

ملكه، ولكنه إذا ترك زرعها وأمهلها ومل ينتفع هبا بوجه، جاز لغريه زرعها، وهو أحق 

إال إذا عرف مالكها،  (5)وإن كان االحوط استحبابا عدم زرعها بال إذن منه (1)هبا منه

                                                 

  عامرة. أي التي استوىل عليها املسلمون باحلرب وكانت( 1)

  أي أهنا ملك عام لعموم املسلمني. (2)

أي إن كانت هذه االرض َتت سلطة احلاكم فال يكفي االستئذان من احلاكم الرشعي بل ال بد ( 3)

 من اذن احلاكم الذي يعترب نفسه أن له احلق يف حكم املسلمني.

  أي أن االرض التي خربت بعد الفتح يملكها الذي يستصلحها وحيييها.( 4)

 حها ويستثمرها ويتملكها.لأي ليس عليه أن يدفع عوضا عنها بعد أن يستص( 5)

 أي الشخص الذي استصلحها وزرعها بعد أن أمهلها االول وهو أحق من السابق.( 6)

  أي من مالكها االول الذي كان قد أستصلحها ومتلكها ثم أمهلها.( 7)



 

 

 

 إذا كان املالك قد أعرض عنها.

وإذا أحياها السلطان املدعي للخالفة عىل أن تكون للمسلمني حلقها حكم 

 االرض اخلراجية. 

: يف تعيني أرض اخلراج إشكال، وقد ذكر العلامء واملؤرخون مواضع 1159م 

 ىلَتمل ع -حني الفتح  -كثرية منها. وإذا شك يف أرض أهنا كانت ميتة أو عامرة 

، فيجوز إحياؤها ومتكلها إن كانت حية، كام جيوز بيعها وغريه من (1)أهنا كانت ميتة

 التَّصفات املوقوفة عىل امللك. 

أن يكون مقدورا عىل تسليمه فال جيوز  (4): يشرتط يف كل من العوضني1151م 

لم ع، أو الطري الطائر، أو السمك املرسل يف املاء، وال فرق بني ال(0)بيع اجلمل الشارد

 باحلال واجلهل هبا.

وكان املشرتي قادرا عىل أخذها من  ،العني املغصوبة (2)لو باع :1155م 

الغاصب صح، كام أنه يصح بيعها عىل الغاصب أيضا، وإن كان البائع ال يقدر عىل 

اع ب ، ثم دفعها إليه، وإذا كان املبيع مما ال يستحق املشرتي أخذه، كام لو(9)أخذها منه

  املشرتي صح، وإن مل يقدر عىل تسليمه. من ينعتق عىل

، ولو علم (1): لو علم بالقدرة عىل التسليم فباع فانكشف اخلالف بطل1150م 

                                                 

  فتح تعترب غري عامرة.فاالرض التي ال تعرف حقيقتها التارخيية عند ال( 1)

  ما يتم رشاؤه وما يدفع ثمنا له.( 2)

  أي التائه عن صاحبه سواء كان مجال أو غريه .( 3)

  أي لو باع املالك احلقيقي شيئا له ولكنه َتت سلطة الغاصب.( 4)

  فلو غصب شخص مال شخص آخر فيصح للاملك أن يبيعه للغاصب.( 5)

 حة البيع وهو القدرة عىل تسليم املبيع اىل املشرتي.أي البيع النتفاء أحد رشوط ص( 6)



 

 

 . (1)صحالعجز عنه فانكشف اخلالف 

: لو انتفت القدرة عىل التسليم يف زمان استحقاقه، لكن علم بحصوهلا 1155م 

ة ال يتسامح هبا، فإن كانت بعده، فإن كانت املدة يسرية صح، وإذا كانت طويل

 مع علم املشرتي هبا وكذا مع جهله هبا، لكن يثبت صح البيعمضبوطة كسنة أو أكثر 

 ، كام لو باعه دابة غائبة يعلمبطل البيع، وإن كانت غري مضبوطة (4)اخليار للمشرتي

 بحضورها لكن ال يعلم زمانه. 

رته، وإن كان وكيال يف إجراء هو املالك فاالعتبار بقد (0): إذا كان العاقد1533م 

الصيغة فقط فاالعتبار بقدرة املالك، وإن كان وكيال يف املعاملة كعامل املضاربة، 

فاالعتبار بقدرته أو قدرة املالك فيكفي قدرة أحدمها عىل التسليم يف صحة املعاملة، 

 بطل البيع. (2)فإذا مل يقدرا

 إذا كانت ذات قيمة معتد هبا.، (9)العبد االبق مع الضميمة بيع : جيوز1531م 

عىل  وهو (1):اخليار حق يقتيض السلطنة عىل فسخ العقد برفع مضمونه1534م 

خيار املجلس، خيار احليوان، خيار الرشط، خيار الغبن، خيار التأخري،  أقسام: سبعة

 خيار الرؤية.

                                                 

 أي لو باع مع اعتقاده أنه لن يتمكن من التسليم فتبني أنه متمكن صح البيع.( 1)

  أي فيام لو كانت مدة التأخري حمددة فللمشرتي حق قبول البيع وحق الرد.( 2)

  أي البائع.( 3)

  ليم البضاعة فالبيع باطل.أي مل يتمكن كل من الوكيل واملالك عىل تس( 4)

  آخر معه.يشء أي العبد اهلارب من سيده مع ( 5)

 .أي حق الرتاجع عن البيع وهو تارة يكون للبائع واملشرتي وتارة ألحدمها كام سيأيت( 6)



 

 

 

فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع  ،(1)جملس البيع ويقصد به:1530م 

 ،يع وانتفى اخليارلزم الب - عرفاً  -واملشرتي اخليار يف املجلس ما مل يفرتقا، فإذا افرتقا 

ولو كان املبارش للعقد الوكيل كان اخليار للاملك، فإن الوكيل وكيل يف إجراء الصيغة 

ه متام املعاملة وشؤوهنا كان لفقط، وليس له الفسخ عن املالك، ولو كان وكيال يف 

وافرتاقهام ال املالكني، ولو فارقا  (4)الفسخ عن املالك، واملدار عىل اجتامع املبارشين

 (2)بقي اخليار هلام حتى يفرتقا، ولو كان املوجب والقابل واحدا (0)املجلس مصطحبني

حد ا اىل ان يتحقق ويبقىاخليار،  يثبتوكالة عن املالكني أو والية عليهام، 

  .(9)املسقطات

 : هذا اخليار خيتص بالبيع وال جيري يف غريه من املعاوضات. 1532م 

: يسقط هذا اخليار باشرتاط سقوطه يف العقد، كام يسقط بإسقاطه بعد 1539م 

 العقد. 

ثبت له اخليار ثالثة أيام مبدؤها زمان  ،(1)حيوانا ى:كل من اشرت1531م  

                                                 

  أي املكان الذي اجتمع به البائع واملشرتي واجريا عقد البيع بينهام.( 1)

  رشاء.أي الذين أجريا صيغة البيع وال( 2)

 أي أن البيع تم يف مكان ثم انتقل كل من البائع واملشرتي معا من نفس املكان.( 3)

 أي أن البائع واملشرتي هو شخص واحد كام لو كان وكيال عن املالك واملشرتي يف نفس الوقت.( 4)

بفسخ املعاملة اىل أن حيصل احد مسقطات اخليار التي سيأيت  أي يبقى الشخص خمرياً  (5)

 حها.توضي

  وهو خيار خاص بمن يشرتي حيوانا وال يشمل البائع إال إذا كان الثمن حيوانا. (6)



 

 

من اليوم الرابع، والليلتان  (1)وإذا كان العقد يف أثناء النهار لفق املنكَّسالعقد، 

املتوسطتان داخلتان يف مدة اخليار، وكذا الليلة الثالثة يف صورة تلفيق املنكَّس، وإذا 

 . (4)مل يفرتق املتبايعان حتى مضت ثالثة أيام سقط خيار احليوان، وبقي خيار املجلس

ر باشرتاط سقوطه يف متن العقد، كام يسقط بإسقاطه : يسقط هذا اخليا1535م 

  .(2)الرشاءقبل ليس جائزا تَّصف يف احليوان يسقط بكل  ، و(0)بعده

 : يثبت هذا اخليار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.1530م 

 : خيتص هذا اخليار أيضا بالبيع، وال يثبت يف غريه من املعاوضات. 1535 م 

يوان قبل القبض أو بعده يف مدة اخليار كان تلفه من مال : إذا تلف احل1513م 

وهو يف الغالب البائع، ورجع املشرتي عليه بالثمن إذا كان  (9)من انتقل عنه احليوان

 دفعه إليه. 

مل يمنع من  (1): إذا طرأ عيب يف احليوان من غري تفريط من املشرتي1511م 

 . (5)تفريط منه سقط خيارهبالفسخ والرد، وإن كان 

                                                 

 فلو حصل البيع مثال ظهر يوم االحد يبقى اخليار اىل ظهر يوم االربعاء. (1)

بمعنى أنه لو مضت ثالثة أيام بعد إجراء معاملة البيع ومل يفرتق املتبايعان بأن كانا ال يزاالن يف  (2)

 .واحد فيسقط خيار احليوان مليض ثالثة أيام ويبقى خيار املجلس لعدم تفرقهاممكان 

  فلو اتفقا مثال بعد ساعة من الرشاء عىل إسقاط هذا احلق فإنه يسقط.( 3)

 باعتبار كون التَّصف خاصا ملالكه كام لو قص صوفه او قص جناح الطائر وهكذا.( 4)

 م الثالثة من تاريخ الرشاء سواء استلمها املشرتي يففمن اشرتى بقرة مثال وماتت خالل االيا( 5)

ائع ارجاع الثمن وعىل البيشء هذه املدة او مل يستلمها فإهنا َتسب عىل البائع وليس عىل املشرتي 

  للمشرتي إن كان قد استلمه منه.

  أي من غري ان يكون املشرتي مهمال أو مسببا يف حدوث العيب.( 6)

  هو االمهال من املشرتي فيسقط حقه باالرجاع. أي إن كان سبب العيب( 7)



 

 

 

، إما لكل من (1):واملراد به: اخليار املجعول باشرتاطه يف العقد1514م  

 جنبي. حدمها بعينه، أو ألاملتعاقدين أو أل

ت طه يف أي مدة كانا: ال يتقدر هذا اخليار بمدة معينة، بل جيوز اشرت1510م 

  .قصرية أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد

، فال جيوز (4)دام العمر د من تعيني مبدأها وتقديرها بقدر معني، ولو مانعم ال ب

جعل اخليار بال مدة، وال جعله مدة غري حمدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة 

 ، وإال بطل العقد. (0)للغرر

: إذا جعل اخليار شهرا كان الظاهر منه املتصل بالعقد وكذا احلكم يف 1512م 

نة أو االسبوع أو نحومها، وإذا جعل اخليار شهرا مرددا بني غري الشهر من الس

 اخليار يف متام تلك الشهور. اعترب الشهور 

، عدا الطالق والعتق، ويف (2): جيوز اشرتاط اخليار يف االيقاعات1519م 

عدا  (0)، وجيوز اشرتاطه يف العقود الالزمة(5)، والعارية(1)، كالوديعة(9)العقود اجلائزة

                                                 

  فيتفقان حني عقد البيع عىل هذا احلق ملن سيكون؟ ومدته وكيفيته.( 1)

  أي يصح ان تكون مدة هذا اخليار مدة عمر من سيكون له اخليار.( 2)

  .1101مر بيان معنى البيع الغرري يف هامش املسألة ( 3)

  .1120هامش املسألة مر بيان معنى االيقاعات يف ( 4)

 العقود اجلائزة هي العقود التي جيوز الرتاجع عنها دون حاجة اىل موافقة الطرف آخر.( 5)

 ن جيعل الشخص ماال عند آخر بال عوض ويسرتده فيام بعد .الوديعة تعني أ (6)

 تسليم يشء الخر ينتفع به ويرجعه إىل صاحبه بعد ذلك .تعني االعارة وهي ( 7)

وصفات حمددة  إال وفق رشوط ،بإبطاله أو فسخه ،ما ال جيوز الرجوع فيه هوالالزم العقد  (8)

 .لكذ والقرض واملضاربة وغري ،املساقاة ،اجلعالة ،اإلجارة ،كعقد الصلح .حسب نوع العقد



 

 

 ويف الضامن.  (4)يف اهلبة الالزمة أيضا اشرتاطه جيوز، و(1)الصدقةالنكاح و

: جيوز اشرتاط اخليار للبائع يف مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة 1511م 

عنه، عىل نحو يكون له اخليار يف حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، 

خ، وإذا ع وسقط اخليار وامتنع الفسويسمى بيع اخليار فإذا مضت مدة اخليار لزم البي

فسخ يف املدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه ال يصح الفسخ، وكذا لو فسخ قبل 

 املدة فال يصح الفسخ إال يف املدة املعينة، يف حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه.

إما أن يكون بإنشاء مستقل يف حال الرد، مثل فسخت ونحوه،  (0)ثم إن الفسخ 

أو يكون بنفس الرد، عىل أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، ال بقوله: 

 فسخت، ونحوه. 

: املراد من رد الثمن إحضاره عند املشرتي، ومتكينه منه، فلو أحرضه 1515م 

 كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع املشرتي من قبضه. 

، كام جيوز (2): جيوز اشرتاط الفسخ يف متام املبيع برد بعض الثمن1510م 

 اشرتاط الفسخ يف بعض املبيع بذلك. 

، أو جنون، أو نحومها مما (9): إذا تعذر متكني املشرتي من الثمن لغيبة5151م 

 يكفي يف صحة الفسخ متكني وليه، ولو كان احلاكم الرشعي أوفيرجع إىل قصور فيه 

 وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ. 

                                                 

  الصدقة: هي إعطاء مال أو يشء بنية التقرب اىل اهلل تعاىل.( 1)

  ق فيها للواهب الرجوع عن هبته.اهلبة الالزمة: هي اهلبة التي ال حي( 2)

 أي الرتاجع عن البيع يمكن ان يتم باللفظ أو يتم من ناحية عملية بنفس االرجاع.( 3)

 أي يمكن ان يشرتط املشرتي انه إن رد بعض الثمن فإن البيع يسقط ثم حيرض باقي الثمن الحقا.( 4)

  بأن كان مسافرا.( 5)



 

 

 

من زمان العقد إىل زمان الفسخ للمشرتي، كام أن نامء  (1): نامء املبيع1543م 

 الثمن للبائع. 

: ال جيوز للمشرتي فيام بني العقد إىل إنتهاء مدة اخليار التَّصف الناقل 1541م 

، ولو تلف املبيع كان ضامنه عىل املشرتي، وال يسقط (4)للعني من هبة أو بيع أو نحومها

صود من اخليار املرشوط خصوص اخليار يف حال بذلك خيار البائع، إال إذا كان املق

وجود العني بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إىل البائع، لكن الغالب 

 . (0)االول

 كام إذا كان للمشرتي ،: إذا كان الثمن املرشوط رده دينا يف ذمة البائع1544م 

ى يف رده كف ،هدين يف ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشرتط اخليار مرشوطا برد

 .(2)إعطاء فرد منه

 اخليار يف حال دفعها للمشرتي. فيثبت (9)وإذا كان الثمن عينا يف يد البائع 

 (1)وإذا كان الثمن كليا يف ذمة املشرتي فدفع منه فردا إىل البائع بعد وقوع البيع

 رد فرد آخر يف صحة الفسخ.  فال يكفي

                                                 

 كحليب البقرة، او بيض الدجاج وغري ذلك. أي الزيادة التي َتصل يف املبيع،( 1)

  يف حال بقاء اخليار للبائع.( 2)

 .هذا يف موارد، وأما يف املوارد التي يكون اللحاظ فيها بقاء العني فيبقى اخليار ببقاء العني (3)

فلو كان للمشرتي دين الف دينارعند البائع واشرتى هبذا الدين شيئا واشرتط البائع خيار الرد ( 4)

 ن أرجع الثمن فيتحقق الرد فيام لو أرجع جزءا من الثمن كام لو أرجع مائة دينار مثال.إ

 اىل املشرتي فيتحقق به الرد. -بضاعة  –فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه عينا ( 5)

بأن كان الثمن دينا عىل املشرتي وهو مخس أكياس من الطحني مثال ثم دفع املشرتي كيسا منها ( 6)

فال يكفي يف صحة فسخ البيع ان يرد البائع كيسا غريه من الطحني بل ال بد من رد نفس  للبائع

 الكيس.



 

 

الرد  هو طالرش وكانعليه ببيع اخليار  ىلَّ وَ : لو اشرتي الويل شيئا للمُ 1540م 

كان  (1)فارتفع حجره قبل انقضاء املدة الويل طرف املعاملة وليس خلصوصاىل 

 ، وال يكفي الرد إىل وليه.(4)الفسخ مرشوطا برد الثمن إليه

خر ب ببيع اخليار مل جيز الفسخ بالرد إىل الويل اآلكاأل ولو اشرتى أحد الوليني 

 كاجلد. 

انتقل اخليار إىل ورثته، فلهم  -قبل إعامل اخليار  -ا مات البائع : إذ1542م 

الفسخ بردهم الثمن إىل املشرتي، ويشرتكون يف املبيع عىل حساب سهامهم، ولو 

يف حصته  لبخر الفسخ يف متام املبيع امتنع بعضهم عن الفسخ مل يصح للبعض اآل

 الثمن إىل ورثته. مات املشرتي كان للبائع الفسخ برد  ، ولو(0)من املال

رد يو: جيوز إشرتاط اخليار يف الفسخ للمشرتي برد املبيع إىل البائع، 1549م 

 إال أن تقوم قرينة عىل إرادة مايعم ،، فال يكفي رد البدل حتى مع تلفها(2)نفس العني

، كام جيوز أيضا إشرتاط اخليار لكل منهام عند رد ما انتقل إليه (9)رد البدل عند التلف

 ه أو ببدله عند تلفه. بنفس

: ال جيوز إشرتاط اخليار يف الفسخ برد البدل مع وجود العني اذا كان 1541م 

 الفسخ بالرد. هو حصول الرشط

                                                 

  أي ارتفعت الوالية بالبلوغ مثال ومل يكن وقت اخليار قد انتهى بعد.( 1)

  أي لصاحب املال وليس ملن كان وليا وقام بعملية الرشاء.( 2)

لبعض االخر مل يقبل بذلك فيصح الفسخ يف حصة أي إذا أراد بعض الورثة فسخ املعاملة وا (3)

   يريد الفسخ منهم فقط دون بقية احلصص.

  أي يرد املشرتي للبائع نفس ما اشرتاه منه ال أنه يرد له البدل.( 4)

أي إن كان هناك ما يدل عىل كفاية رد البدل يصح رده كام لو قال البائع مثال عند الرشاء ( 5)

 هذا فارجعه او ارجع بدال عنه وانا أعيد لك الثمن. للمشرتي إذا مل يعجبك



 

 

 

، او كان اخليار معلق (1)الرد مقدمة للفسخالرشط بأن يكون ما ان كان أو 

، فإن (0)سوملفيجوز رد البدل ويكون املردود يف يد البائع بمنزلة املقبوض با ،(4)عليه

فسخ البائع بعد ذلك، ُيرجع الثمن اىل املشرتي ويبقى املردود باق يف ملك البائع، 

ويمكن ان يقال بوقوع املعاملة بينهام  .(2)وهلام الرتايض عىل كون كل منهام بدل االخر

  .(9)برشط حصوهلا يف ضمن العقد بال حاجة اىل معاملة أخرى

 ،نقضاء املدة املجعولة له مع عدم الرد، با(1): يسقط هذا اخليار1545م 

 . (5)وبإسقاطه بعد العقد

، ثبت له اخليار، وكذا إذا اشرتي بأكثر (0):إذا باع بأقل من قيمة املثل1540م 

 . (5)من قيمة املثل، وال يثبت هذا اخليار للمغبون، إذا كان عاملا باحلال

                                                 

  أي أنه خطوة أوىل لتنفيذ فسخ املعاملة.( 1)

  أي أن خيار فسخ املعاملة ال يتحقق إال بالرد.( 2)

عنده ليطلع عىل خصوصياته لكي يشرتيه إذا وافق  هما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضعهو  (3)

 .نظره

  دال عام استلمه منه.فيكون ما رده للبائع ب( 4)

  كام ورد مثاله يف هامش املسألة السابقة.( 5)

  وهو خيار الرشط بانتهاء املدة املتفق عليها بني البائع واملشرتي.( 6)

أي ملن يملك هذا احلق سواء كان البائع أواملشرتي أو كالمها فله اسقاط هذا الرشط قبل انتهاء ( 7)

 مدته.

وهي القيمة  ثلامل باع البائع بأقل من قيمةق الرتاجع عن البيع فيام لو أي يثبت حخيار الغبن:  (8)

  أن يعلام بالغبن. ، دونأكثر من قيمة املثلفيام لو دفع  هذا احلق للمشرتي أيضاثبت وي ،الطبيعية

 مشرتي إذاوال لل ،أنه يبيع بأقل من القيمة العاديةعاملا ب إذا كان للبائعيثبت هذا اخليار  الأي  (9)

  كان يعلم بانه يشرتي بأكثر من القيمة العادية.



 

 

ن مغبون أن يكون التفاوت موجبا للغب: يشرتط يف ثبوت اخليار لل1545م 

عرفا، بأن يكون مقدارا ال يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غري معتد به 

 لقلته مل يوجب اخليار.

، وال يبعد اختالف (4)بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث باخلمس (1)هُ دَّ وَح  

يكفي يف  (2)املامكسة الشديدةفاملعامالت التجارية املبنية عىل  ،(0)املعامالت يف ذلك

وأما املعامالت العادية فال يكفي فيها  (1)بل نصف العرش (9)صدق الغبن فيها العرش

 واملدار عىل ما عرفت من عدم املساحمة الغالبية.  ،(5)ذلك

: الظاهر كون اخليار املذكور ثابتا من حني العقد ال من حني ظهور 1503م 

 لغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا. فلو فسخ قبل ظهور ا ،(0)الغبن

ولو بذل له  ،(5): ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ1501م 

مضائه وا ،بل يتخري بني فسخ البيع من أصله ،(13)الغابن التفاوت مل جيب عليه القبول

                                                 

 أي حدد مقدار التفاوت بني السعر الواقعي والسعر الذي متت عىل اساسه املعاملة.( 1)

  .%43والبعض  %49والبعض  ،%00أي أن بعض العلامء اعترب احلد ( 2)

  ته.أي أن سامحة السيد اعترب أن احلد خيتلف باختالف أمهية املشرتى وقيم( 3)

  هو النقاش الذي حيصل بني البائع واملشرتي لالتفاق عىل القيمة.( 4)

  ،%13أي نسبة ( 5)

  .%9أي نسبة ( 6)

 بل ال بد من مالحظة العرف. %9او  %13أي ال يكفي ان يكون التفاوت بنسبة ( 7)

 فحق الرتاجع يف البيع يثبت من حني العقد ال من حني انكشاف الغبن يف املعاملة.( 8)

  وليس له حق املطالبة بفرق السعر. ،أي أن للمغبون حق االرجاع( 9)

أي لو أراد الغابن سواء كان البائع او املشرتي ارجاع الفرق فال جيب عىل الطرف االخر  (10)

 القبول.



 

 

 

قط وس ،، نعم لو تصاحلا عىل إسقاط اخليار بامل صح الصلح(1)بتامم الثمن املسمى

 . (4)ووجب عىل الغابن دفع عوض املصاحلة ،اخليار

  :مورحد ثالث أبأالغبن :يسقط خيار 1504م 

ولو أسقطه بزعم كون  ،(0): إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبناالول

 وكذا احلال لو صاحله عليه بامل.  ،(2)صح ،التفاوت عرشة فتبني كونه مائة

  .ط سقوطه يف متن العقد: اشرتاالثاين

َّصفا يدل عىل ت -بائعا كان أو مشرتيا فيام انتقل إليه  -: تَّصف املغبون الثالث

 .قبله أوكان بعد العلم بالغبن  سواءااللتزام بالعقد، 

كام هو الغالب يف التَّصف  (9)عىل ذلك التَّصف قبل العلم بالغبن نعم إذا مل يدل

أو خمرجا هلا عن  ،(1)ولو كان متلفا للعنيحتى  به حال اجلهل بالغبن فال يسقط اخليار

 . (0)أو مانعا عن االسرتداد كاالستيالد ،(5)امللك

: إذا ظهر الغبن للبائع املغبون ففسخ البيع فإن كان املبيع موجودا عند 1500م 
                                                 

 فإما أن يرتاجع عن املعاملة ويلغيها أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه اساسا.( 1)

غبون من الغابن هو مقابل اسقاط حقه بفسخ املعاملة وليس باعتبار كونه فيكون ما قبضه امل( 2)

 الفرق.

  أي بعد حصول البيع وقبل انكشاف حالة الغبن.( 3)

   أي صح فسخ املعاملة ألن الغبن الواقعي هو أكثر مما يتوقع. (4)

 .نأي أن التَّصف قبل العلم بالغبن مل يكن عىل نحو القبول بالعقد حتى مع الغب( 5)

 كام لو كان قد استعملها ومل يعد هلا وجود كاملأكول مثال أو الشاة التي ذبحت.( 6)

  بأن باعها مثال بيعا ملزما ال يمكنه الرجوع فيه.( 7)

 فتكون قد محلت بحر وال يمكن اسرتقاقها بعد ذلك. ،بأن كانت أمة ) عبدة( ومحلت منه( 8)



 

 

املشرتي اسرتده منه، وإن كان تالفا بفعله أو بغري فعله رجع بمثله، إن كان مثليا، 

  .(1)إن كان قيمياً وبقيمته 

ن وجده خارجا إ، و(4)وإن وجده معيبا بفعله أو بغري فعله أخذه مع ارش العيب

 عن ملك املشرتي بأن نقله إىل غريه بعقد الزم كالبيع واهلبة املعوضة أو لذي الرحم،

 (0)قيمةبحكم التالف فريجع عليه باملثل أو ال فهو ،كاهلبة والبيع بخيارأو بعقد جائز 

 ه إلزام املشرتي بارجاع العني برشائها أو استيهاهبا. وليس ل

أو  (9)قالةإرجوع العني إليه ب (2)جيب عليه الفسخ وارجاع العني، بل لو اتفق وال

أو غري ذلك بعد دفع البدل من املثل أو القيمة مل جيب عليه دفعها  ،أو مرياث ،رشاء

 .إىل املغبون

لبدل وجب ارجاعها إليه وأوىل منه يف نعم لو كان رجوع العني إليه قبل دفع ا 

لو كان رجوعها إليه قبل فسخ املغبون، بال فرق بني أن يكون الرجوع بفسخ  (1)ذلك

العقد السابق وأن يكون بعقد جديد، فإنه جيب عليه دفع العني نفسها إىل الفاسخ 

 بدفع البدل من املثل أو القيمة. ىاملغبون وال جيتز

عند املشرتي حني فسخ البائع املغبون لكنه قد نقل وإذا كانت العني باقية  

                                                 

ة نيفه وقد مر معنى املثيل والقيمي يف هامش املسألأي أرجع بدال عنه مثله،أو قيمته حسب تص( 1)

1115. 

 هو ما يسرتد من قيمة اليشء الصحيح عند ظهور العيب وهو مقدار التفاوت يف القيمة بينهام.( 2)

  أي يرجع له مثله أو قيمته حسب تصنيفه.( 3)

  أي لو صادف رجوع العني اليه لسبب من االسباب كاالسباب التالية.( 4)

  قالة هي طلب فسخ العقد من الطرف االخر.اال( 5)

  أي وأحق من ذلك بإرجاع العني اىل صاحبها االصيل لو كان رجوعها اىل الغابن . (6)



 

 

 

املرشوط فيها اخليار مل ك (0)أو جائز (4)كاالجارة الالزمة (1)منفعتها إىل غريه بعقد الزم

 (2)جيب عليه الفسخ أو االستقالة مع إمكاهنا، بل يدفع العني وأرش النقصان احلاصل

 بكون العني مسلوبة املنفعة مدة االجارة. 

إذا فسخ البائع املغبون وكان املشرتي قد تَّصف يف املبيع تَّصفا  :1502م 

أو باالمتزاج  ،أو بالزيادة ،أن يكون بالنقيصة :(9)، فللمسألة ثالث صورا لهمغريِّ 

 ، وهلذه الصور تفاصيل وأحكام.بغريه

 ،عَ أخذ البائع من املشرتي املبي، فحكمه أن يإن كان بالنقيصة: الوىلاالصورة 

 .(1)قيصةمع أرش الن

 ، فهذه هلا حاالت وهي:إن كان بالزيادة :الثانيةالصورة 

لثوب، ا وتقصري ،وصياغة الفضة ،أن تكون الزيادة صفة حمضة كطحن احلنطة

أن تكون عينا غري قابلة  أوبالعني كصبغ الثوب،  (5)أن تكون صفة مشوبة أو

 ،ناءوالب ،صل كالثمرةقابلة للف تكون أو ،ونمو الشجرة ،(5)احليوانمن  كُس  ،(0)للفصل

 .والزرع ،والغرس

                                                 

 فتكون ملكيتها باقية له ولكن لغريه حق استثامرها او استعامهلا بعقد ملزم .( 1)

  االجارة الالزمة التي ال حيق فيها للمؤجر فسخ عقد االجارة.( 2)

  أي أنه أجرها مثال ولكن له حق االسرتجاع وفسخ عقد االجارة.( 3)

  أي يدفع ملالكها العني مع الفرق احلاصل نتيجة تأجريها وهو قيمة االجار.( 4)

 أن يكون التَّصف املغري قد أدى اىل النقيصة او الزيادة او االمتزاج مع غريه.( 5)

  لنقص احلاصل فيها.أي يتم ارجاع العني اىل البائع مع قيمة ا( 6)

  أي صفة متعلقة بالعني.( 7)

 أي ال يمكن فصل الزيادة عن الغرض الذي تم رشاؤه.( 8)

  أي كان وزنه عرش كيلوات مثال فصار ثالثة عرش كيلو.( 9)



 

 

، فإن مل تكن هلا مالية لعدم زيادة قيمة (1)أو مشوبة بالعني ،إن كانت صفة حمضةف 

 .(4)للمشرتييشء العني هبا فاملبيع للبائع وال 

 عوجاء منه عىص ىكانت هلا مالية ومل تكن بفعل املشرتي كام إذا اشرت إن (0)كذاو

 موضة فزادت محوضته.فاعتدلت أو خال قليل احل

فتكون الزيادة مشرتكة للبائع وكانت بفعل املشرتي  (2)كانت هلا مالية واذا

 واملشرتي.

 ،وانمن احليكُس  ،إن كانت الزيادة عينا وكانت غري قابلة لالنفصال (9)وكذلك

 ونمو الشجرة.

 ،والبناء ،والثمر ،والشعر ،واللبن ،كالصوف (1)واما إن كانت قابلة لالنفصال 

 .كانت الزيادة للمشرتي ،والزرع

وحينئذ فإن مل يلزم من فصل الزيادة رضر عىل املشرتي حال الفسخ كان للبائع 

إلزام املشرتي بفصلها كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الرضر عىل املشرتي من 

 فصلها.

وإذا أراد املشرتي فصل  ،(5)وإذا أراد املشرتي فصلها فليس للبائع منعه عنه

                                                 

  كام لو قَّص الثوب أو صبغه مثال.( 1)

 عة.زيادة السل لعدم حصول أي فرق يف سعرها وقيمتها ولكون هذه الزيادة ليست مؤثرة يف( 2)

 أي يكون املبيع للبائع وليس للمشرتي احلق بأية زيادة نتيجة الزيادة احلاصلة يف قيمة السلعة.( 3)

  أي إن كان للزيادة قيمة مالية نتيجة ما عمله املشرتي فيها.( 4)

هام فأي تكون قيمة الزيادة مشرتكة بني البائع واملشرتي ألن العني الحدمها والعمل من االخر ( 5)

  رشيكان.

  أي كانت الزيادة قابلة لالنفصال عن العني، فتكون الزيادة للمشرتي.( 6)

  أي ليس للبائع منع املشرتي من فصل الزيادة والتي هي حق له.( 7)



 

 

 

 ،لزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص عىل االرضا

 ونحو ذلك. ،وتسوية االرض ،طم احلفر وليس عليه ،(1)الجيب تداركه

 : أن يكون باالمتزاج، وهذه ايضا هلا حاالت:الصورة الثالثة 

 يضمنه ،فحكمه حكم التالف (4)االمتزاج بغري اجلنس : أن يكوناحلالة االوىل

متزاج ماء الورد كا ،سواء عد املبيع مستهلكا عرفا ،أو القيمة ،من املثل ،املشرتي ببدله

املبيع باملاء، أم مل يعد مستهلكا بل عد موجودا عىل نحو املزج مثل خلط اخلل بالعسل 

 أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك اخلل مثال.

ثة حصلت من املزج فال وإنام املوجود طبيعة ثال (0)له واملفروض أنه ال وجود

 .مناص أنه من الضامن باملثل أو القيمة

يف اخللط بجنسه كخلط السمن بالسمن فان كان اخللط بمثله : احلالة الثانية 

  .(2)الرشكة يف الكميةف

ردأ فالرشكة يف قيمة ، وان كان باأل(9)جود فالرشكة يف الثمنوان كان باأل

  .(1)العني

                                                 

  أي أن املشرتي ال يتحمل نتائج ما حيصل يف ملك البائع.( 1)

 اد أخرى من غري جنسه.أي أن َتصل الزيادة يف قيمة املبيع نتيجة خلطه مع مو( 2)

 أي مل يعد هناك وجود حقيقي للخل يف املثال نتيجة مزجه بيشء آخر وهو العسل.( 3)

كيلو وحصة  9أي لكل منهام كمية مساوية لكميته االصلية، فلو كانت حصة البائع قبل اخللط ( 4)

  كيلو، فتبقى لكل منهام نفس الكمية.  0املشرتي 

ه مقدار ثمن البضاعة اجليدة املمزوجة فإن كان ثمن السمن اجليد مثال الرشكة يف الثمن يقصد ب (5)

 عرشة دنانري فيكون صاحب السمن رشيكا بنسبة عرشة دنانري اىل البضاعة .

كام لو كانت قيمة حصة البائع عرشة دنانري وقيمة حصة املشرتي مخسة دنانري فيكون للبائع ثلثا  (6)

  لث القيمة.قيمة البضاعة املخلوطة وللمشرتي ث



 

 

 مسقط تَّصف يف املبيع تَّصفا غري قد ملغبون وكان: إذا فسخ املشرتي ا1509م 

خلياره جلهله بالغبن، فتَّصفه أيضا تارة ال يكون مغريا للعني وأخرى يكون مغريا هلا 

 بالنقيصة أو الزيادة أو باملزج.

وجتري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ املشرتي  (1)وتأيت فيه الصور املتقدمة 

ان هو قد تَّصف وك ،أو فسخ البائع املغبون ،الثمناملغبون وكان البائع قد تَّصف يف 

ونقص  ،ونقل املنفعة ،فإن حكم تلف العني ،يف الثمن تَّصفا غري مسقط خلياره

وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا  ،ومزجها بغريها ،وزيادهتا ،العني

 عىل هنج واحد. 

 ،عامدا ،فسخ عاملافلو أخر ال (4): ليس اخليار يف الغبن عىل الفور1501م 

لك من ذ ونحو ،أو حضور من يستشريه يف الفسخ وعدمه ،النتظار حضور الغابن

وت أو بثب ،االغراض الصحيحة مل يسقط خياره فضال عام لو أخره جاهال بالغبن

 فيجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت.  ،أو ناسيا له ،أو غافال عنه ،اخليار للمغبون

صلحا  (0)ر الغبن يف كل معاملة مبنية عىل املامكسة: الظاهر ثبوت خيا1505م 

 كانت أو إجازة أو غريمها. 

 ،وفرس بعرشة ،بثمنني كعبد بعرشة ،(2)شيئني صفقة ى: إذا إشرت1500م 

 ويكون للبائع اخليار يف بيع العبد.  (9)وكان مغبونا يف رشاء الفرس جاز له الفسخ

                                                 

  يف املسألة السابقة.( 1)

  أي ال يشرتط أن يفسخ املعاملة بمجرد علمه بالغبن.( 2)

 املناقشة يف َتديد السعر حيث يسعى املشرتي اىل االتفاق عىل سعر أقل مما يطلبه البائع. (3)

  أي عملية رشاء واحدة لشيئني ولكل منهام سعر حمدد. ،صفقة واحدة( 4)

  ما برشاء احدمها فله رد اجلميع، وكذلك البائع ليس ملزما ببيع أحدمها.أي ليس ملز (5)



 

 

 

وكان قيميا ففسخ  ،(4)أو بأمر ساموي ،(1): إذا تلف ما يف يد الغابن بفعله1505م 

، ولو كان التلف باتالف املغبون مل (0)زمان االداء رجع عليه بقيمة التالف ،املغبون

ولو كان باتالف أجنبي يتخري املغبون بعد الفسخ يف الرجوع  .(2)يشءيرجع عليه ب

 .(1)ويرجع الغابن عىل االجنبي ،(9)عىل أحدمها

يف يد املغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف  لو تلف ما (5)وكذا احلكم 

ن أو ، وإن كان بآفة ساموية أو بفعل املغبويشءبفعل الغابن مل يرجع عىل املغبون ب

جنبي إن ورجع املغبون عىل األ ،بفعل أجنبي إن رجع عىل املغبون بقيمة يوم االداء

 . (0)نيوحكم تلف الوصف املوجب لالرش حكم تلف الع  .كان هو املتلف

فلو  (13)يقتيض أن يكون تسليم كل من العوضني فعليا (5): إطالق العقد1523م 

بل ال  ،فإن مل يسلم كان للطرف االخر فسخ العقد ،إمتنع أحد الطرفني عنه أجرب

                                                 

 كام لو اشرتى شيئا بأقل من قيمته واستعمله ومل يبق له وجود كام لو كان مما يؤكل مثال. (1)

  كام لو تلف نتيجة حصول امطار وسيول أو زالزل وهزات أو غري ذلك.( 2)

 بقيمة التالف وقت دفع القيمة. الغابنرتيا مطالبة أي للمغبون سواء كان بائعا او مش( 3)

أي إن كان املغبون هو من استعمل اليشء املشرتى وصار تالفا أو بحكم التالف فليس له ( 4)

 املطالبة.

 أي لو كان التلف بسبب شخص ثالث فاملغبون خمري بمطالبة الغابن أو الشخص الثالث.( 5)

 مثل ما أتلف أو بقيمته حسب تصنيفه مثليا او قيميا.أي للغابن مطالبة الشخص الثالث ب( 6)

 أي نفس احلكم الوارد يف بداية املسألة عن التلف يف يد الغابن ينطبق عىل التلف بيد املغبون.( 7)

 أي لو مل تتلف العني بل تلفت بعض اوصافها التي هلا قيمة وتوجب التعويض.( 8)

 خرى بني طرفني يدفع أحدمها شيئا ويقبض االخر.أسواء كان العقد عقد بيع أو عقد معاملة  (9)

 أي أن عىل كل طرف أن يسلم الطرف االخر ما تم االتفاق عليه بعد العقد.( 10)



 

 

، وال خيتص هذا اخليار بالبيع بل (1)يبعد جواز الفسخ عند االمتناع قبل االجبار أيضا

 .ي يف كل معاوضةجير

وخيتص البيع بخيار وهو املسمى بخيار التأخري، ويتحقق فيام إذا باع سلعة ومل 

فإن جاء املشرتي بالثمن فهو أحق بالسلعة  (4)يقبض الثمن فإنه يلزم البيع ثالثة أيام

 ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف يف ،وإال فللبائع فسخ البيع

 سقوطه.  وبعد ، حال ثبوت اخليار(0)م بعدهاالثالثة أ

 . (2)ن قبض بعض الثمن كال قبض، وكذا قبض بعض املبيعإ: 1521م 

طتان ويدخل فيها الليلتان املتوس ،: املراد بالثالثة أيام، االيام البيض1524م 

 . (1)وجيزي يف اليوم امللفق كام تقدم يف مدة خيار احليوان ،(9)دون غريمها

رتط يف ثبوت اخليار املذكور عدم إشرتاط تأخري تسليم أحد : يش1520م 

 . (5)وإال فال خيار ،العوضني

يف  وأ: ال إشكال يف ثبوت احلكم املذكور فيام لوكان املبيع شخصيا، 1522م 

 . (0)الذمة

حم ا يفسده املبيت مثل بعض اخلرض والبقول والليف ثبوت اخليار مل: 1529م 

                                                 

 فإذا رفض أحد الطرفني تسليم ما عليه اىل الطرف االخر فللطرف االخر فسخ العقد.( 1)

  أي يبقى أثر عقد البيع نافذا لثالثة أيام حتى يتم تثبيته.( 2)

 أي أن التلف الذي حيصل قبل تسليم الثمن هو عىل حساب البائع وليس عىل حساب املشرتي.( 3)

 أي ان دفع جزء من الثمن او جزء من البضاعة ال ترتتب عليه آثار الدفع الكامل.( 4)

  أي ثالث هنارات وليلتان.( 5)

   .1531يف املسألة  (6)

  .لبضاعة فيكون اتفاقهام ملزما ويسقط خيار التأخريأي إذا اتفقا عىل تأجيل تسليم الثمن او ا( 7)

  أي أن خيار التأخري يثبت سواء كان املبيع معينا وموجودا او غري موجود.( 8)



 

 

 

 .(1)مل ونظرأالليل، تيف بعض االوقات عند دخول 

ط باشرتاال قبلها، و اوباسقاطه بعد الثالثة  (4): ال يسقط هذا اخليار1521م  

البائع  ببذل املشرتي الثمن بعد الثالثة قبل فسخ وال يسقطسقوطه يف ضمن العقد، 

  .وال بمطالبة البائع للمشرتي بالثمن

أو  ،ةال بعنوان العاري ،سقط بأخذه الثمن منه بعنوان اجلري عىل املعاملةينعم  

 . (0)ويكفي ظهور الفعل يف ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ،الوديعة

 . (2)عىل الرتاخي التأخري : خيار1525م 

أو  ،ثم إشرتاه فوجده عىل خالف ما رآه ،: يتحقق فيام لو رأى شيئا1520م 

 نيب فإن للمشرتي اخليار فوجده عىل خالف الوصف ،موصوفا غري مشاهد ىإشرت

 الفسخ واالمضاء. 

موجبا للخيار بني وصف  (9): ال فرق يف الوصف الذي يكون ختلفه1525م 

رتي وغريه إذا اتفق تعلق غرض للمش ،الكامل الذي تزيد به املالية لعموم الرغبة فيه

أم كان  ابه، سواء أكان عىل خالف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا ال كاتبا وال قارئ

مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل إشرتاط كون القامش أصفر 

                                                 

أي أن االشياء التي تفسد إذا تأخرت ال يمكن اجلزم بثبوت اخليار فيها اذا تأخرت لليل، خالفا ( 1)

  ملن قال بثبوت هذا اخليار عند دخول الليل.

  ال يف مورد دفع الثمن. اأي أن خيار التأخري ال يسقط يف هذه الصور ( 2)

 ري.ها فبهذا يسقط خيار التأخهأي إذا دفع املشرتي الثمن دون أن يكون بعنوان الوديعة او شب( 3)

  أي أنه مسهل وليس من الواجب املبادرة فورا للرتاجع عن املعاملة.( 4)

  أي عدم وجوده.( 5)



 

 

 . (1)ال أسود

 ،(4)وبني ترك الفسخ وإمساك العني جمانا ،: اخليار هنا بني الفسخ والرد1593م 

لو ترك الفسخ، كام أنه ال يسقط اخليار ببذل  (0)وليس لذي اخليار املطالبة باالرش

 . (2)وال بإبدال العني بعني أخرى واجدة للوصف ،رشالبائع اال

: كام يثبت اخليار للمشرتي عند ختلف الوصف يثبت للبائع عند 1591م 

ه املبيع سابقا فباعه بتخيل أنه عىل ما رآه فتبني خالف ىإذا كان قد رأ ختلف الوصف

 أو باعه بوصف غريه فانكشف خالفه. 

  .(9)لفور: الظاهر أن هذا اخليار عىل ا1594م 

 لدالاقبلها، وبالتَّصف  أو: يسقط هذا اخليار باسقاطه بعد الرؤية 1590م 

من شرتاط سقوطه يف ضوبا أو بعدها، قبل الرؤية سواء كانعىل االلتزام بالعقد 

 العقد. 

فلو  ،(5)وال جيري يف بيع الكيل (1): مورد هذا اخليار بيع العني الشخصية1592م 

                                                 

ن الوصف جيب ان يكون مطابقا لرغبة املشرتي فإن مل يطابق الواقع الذي وصف له بمعنى أ( 1)

  فله خيار االرجاع بغض النظر عن كون مرغوبا عند غريه او ال.

  أي ليس له حق املطالبة بيشء آخر، فهو إما أن يقبل او يرد.( 2)

  أي الفرق يف السعر والقيمة.( 3)

اع حتى لو دفع البائع فرقا أو بدله بام يتفق مع الوصف أي ال يسقط حق املشرتي باالرج( 4)

 املطلوب.

 فإذا رأى صاحب احلق بالرد الفرق، فعليه ان يرد فورا وال ينتظر اىل وقت آخر.( 5)

أي أن مورد خيار الرؤيا هو فيام لو كان املبيع معينا يف اخلارج كأن يقول املشرتي للبائع: بعني  (6)

  أو االلة الفالنية. ،از الفالينالكتاب الفالين، أو اجله

 ومعناه بيع يشء ليس حمددا باخلارج كأن يقول بعني كيلو من الطحني فهو بيع كيل.( 7)



 

 

 

 ،مل يكن للمشرتي اخليار ،(1)ىل املشرتي فردا فاقدا للوصفودفع إ ،باع كليا موصوفا

كام لو  (0)، نعم لو كان املبيع كليا يف املعني(4)وإنام له املطالبة بالفرد الواجد للوصف

من هذه الصربة اجليدة فتبني اخلالف كان له اخليار. وكذلك يف الكَّس  (2)باعه صاعا

 . (9)املشاع

برد  شيئا فوجد فيه عيبا فإن له اخليار بني الفسخ ىفيام لو إشرت (1)وهو:1599م 

خاصة إذا مل يمكن  االمساك واملطالبة باالرش وجيوز له ،(5)وإمضاء البيع ،املعيب

وال فرق يف ذلك بني املشرتي والبائع، فلو وجد البائع عيبا يف الثمن كان له  الرد،

                                                 

كام لو اشرتى كيلو من الطحني االبيض فأعطاه البائع كيلو من الطحني االصفر، أو اشرتى ( 1)

 حامضا. خبزا طازجا فأعطاه خبزا باردا، أو اشرتى لبنا حلوا فأعطاه اياه

 أي للمشرتي مطالبة البائع بالسلعة املطابقة للوصف فيطلب منه الطحني االبيض ... وهكذا.( 2)

ن حنطة معني والكيلو م فالكيس ،حنطة من هذا الكيس بعني كيلو يف املعني: كأن يقول الكيل (3)

 . ، فإذا أعطاه طحينا من غري هذا الكيس كان له اخلياركيل

تكال به احلبوب وقد اختلف فقهاء املذاهب يف َتديد مقداره وما عليه فقهاؤنا الصاع هو مكيال ( 4)

  .غرامانه حوايل ثالث كيلو

أي أن حكم البيع للكَّس املشاع نفس حكم بيع الكيل يف املعني من ناحية ثبوت خيار الرؤيا، ( 5)

نسبة فرد ب واملقصود من مصطلح الكَّس املشاع هو ما لو كان املالك يملك حصة يف أكثر من

معينة كام لو كان يملك الربع مثال أو النصف يف مخس أكياس من احلنطة فيشرتي منه كيلو من 

 حصته التي هي الربع يف عدد من االكياس.

وهو حق للمشرتي والبائع، فإن كان العيب يف السلعة فهو للمشرتي وان كان يف الثمن فهو ( 6)

 للبائع.

أو القبول به، أو أخذ فرق السعر بني املعيوب وغريه خاصة إن  ،أي جيوز للمشرتي رد املعيوب( 7)

  مل يمكنه الرد.



 

 

 اخليار املذكور. 

ومنه  ،اخليار بااللتزام بالعقد، بمعنى إختيار عدم الفسخ: يسقط هذا 1591م 

 التَّصف يف املعيب تَّصفا يدل عىل إختيار عدم الفسخ.

: ال جيوز فسخ العقد بالعيب يف موارد وإنام يتعني جواز املطالبة 1595م  

 فيها:  (1)باالرش

 . (4)تلف العني االول:

 . (0)ك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلكخروجها عن املل الثاين:

التَّصف اخلارجي يف العني املوجب لتغيري العني مثل تفصيل الثوب  الثالث:

 وصبغه وخياطته ونحوها. 

 التَّصف االعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العني ورهنها.  الرابع:

 .حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع اخلامس:

يثبت له االرش إن  بل ،فسخ العقد برده (2)س لهففي مجيع هذه املوارد لي 

 .(9)طالبه

نعم اذا كان حدوث عيب آخر يف زمان خيار آخر للمشرتي كخيار احليوان  

                                                 

 االرش كام مر بيانه هو الفرق يف السعر والقيمة بني املتفق عليه وبني ما استلمه املشرتي.( 1)

  ويقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهالكها أم بفقداهنا.( 2)

 من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غري ذلك.أي خروج العني املعيوبة عن ملك ( 3)

  أي ملن انتقلت اليه العني املعيوبة مشرتيا كان أو بائعا.( 4)

  أي يثبت له الفرق يف القيمة إن طالب به.( 5)



 

 

 

  .(1)مثال جاز رده

 (4): يسقط االرش دون الرد فيام لوكان العيب ال يوجب نقصا يف املالية1590م 

ا إتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة اخليص إذ ،كاخلصاء يف العبيد

  .تساوي قيمة الفحل

ربويا بجنسه فظهر عيب يف أحدمها، قيل: ال أرش حذرا من الربا،  ىوإذا إشرت

 لكن االقوى جواز أخذ االرش.

 رش بأمرين. : يسقط الرد واأل1595م  

 قبل العقد.  (0)االول: العلم بالعيب

ثاين: تربؤ البائع من العيوب بمعنى إشرتاط عدم رجوع املشرتي عليه بالثمن ال

 . (2)أو االرش

                                                 

أي إن حصل العيب يف السلعة بعد استالمها ولكن كان ذلك ضمن زمان خيار آخر كام لو ( 1)

 وحصل العيب يف أيام خيار احليوان وهو ثالثة أيام فيجوز الرد حينئذ.كانت السلعة حيوانا 

فيبقى هنا حق الرد ولكن ليس له احلق باملطالبة بفرق السعر ألنه ليس معتربا يف قيمة السلعة، ( 2)

ومثاله غري ما ذكر فيام لو اشرتى ثوبا ابيضا فأعطاه ثوبا أزرقا فليس له حق املطالبة بالفرق الهنام 

 واحد ولكن له حق الرد النه خيتلف عام اشرتاه. بسعر

  أي علم املشرتي بعيب السلعة، او علم البائع بالعيب يف الثمن.( 3)

كام حيصل يف بعض املحالت حيث يكتب البائع اعالنا: البضاعة املباعة ال ترد وال تبدل، أو ( 4)

 افحص بضاعتك قبل استالمها وهكذا.



 

 

 . (1): هذا اخليار أيضا ليس عىل الفور1513م 

واء س ،اخللقة االصلية ما كان عىل خالف مقتىض ،: املراد من العيب1511م 

أم زيادة مثل  ،س والعرج ونحوهاوالصمم واخلر ىمثل العور والعم ،أكان نقصا

كان عيبا عرفا مثل كون االرض موردا لنزول  أو االصبع الزائد واليد الزائدة،

 العساكر. 

 (4): إذا كان العيب موجودا يف أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة1514م 

 حكم العيب عليه.  فال جيري، (0)يف االماء

جبا لنقص املالية نعم ال يثبت : اليشرتط يف العيب أن يكون مو1510م 

 كام تقدم.  (2)االرش إذا مل يكن كذلك

حلادث يثبت بالعيب ا و ال: يثبت اخليار بالعيب املوجود حال العقد 1512م 

  .بعده قبل القبض

إذا  ،(0)والقرن ،(5)والربص ،(1)يف اجلنون واجلذام (9): يثبت خيار العيب1519م 

 ريخ الرشاء. إىل السنة من تا ،حدث بعد العقد

                                                 

 عني أن يبادر فورا للرد فلو تأخر مل يسقط حقه يف الرد.أي ال جيب عىل من رأى ال( 1)

 املرأة التي فقدت عذريتها ومل تعد بكرا.الثيب هي ( 2)

  وال وجود هلن يف زماننا. ،االماء هن النساء من العبيد( 3)

 أي إذا مل يكن العيب موجبا لنقص املالية فال يثبت االرش وهو الفرق يف السعر ايضا.( 4)

  تص برشاء العبيد، وهو ال وجود له يف زماننا.فيام خي( 5)

  اجلذام: مرض جلدي كريه يؤدي اىل تقطع اللحم وتناثره.( 6)

 .أملاحكا و ينرش يف اجللد يسبب للمريض به وهو بياض ،الربص: مرض يصيب اجللد (7)

 . معارشهتالمرأة يمنع العضو التناسيل لالقرن: وهو حلمة أو عظمة كالسن تنبت يف  (8)



 

 

 

، وتالحظ (1)م معيباوَّ قَ ثم يُ  ،م املبيع صحيحاوَّ قَ : كيفية أخذ االرش أن يُ 1511م 

 .بتلك النسبة (0)نقص من الثمن املسمىثم يُ  (4)النسبة بينهام

ن الثمن ينقص م ،صحيحا بثامنية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة مَ قوِّ فإذاُ  

يف معرفة قيمة الصحيح واملعيب إىل أهل  وهو إثنان وهكذا، ويرجع ،(2)النصف

 اخلربة وتعترب فيهم االمانة والوثاقة. 

: إذا إختلف أهل اخلربة يف قيمة الصحيح واملعيب فإن إتفقت النسبة 1515م 

بني قيمتي الصحيح واملعيب عىل تقويم بعضهم مع قيمتهام عىل تقويم البعض االخر 

هم الصحيح وبعض ،ثامنية واملعيب بأربعةكام إذا قوم بعضهم الصحيح ب ،فال إشكال

فيكون  ،فإن التفاوت عىل كل من التقويمني يكون بالنصف ،بستة واملعيب بثالثة

 ،االرش نصف الثمن، وإذا إختلفت النسبة كام إذا قوم بعضهم الصحيح بثامنية

ل قألالذمة با فتشتغل ،(1)واملعيب بستة ،وبعضهم الصحيح بثامنية ،(9)واملعيب بأربعة

  .الربعوهو 

، فظهر عيب يف أحدمها كان له (5)شيئني بثمنني صفقة ى: إذا إشرت1510م 

                                                 

دون مالحظة املبلغ الذي تم التوافق عليه يف عملية البيع ألنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية ( 1)

وقد يكون أكثر أو أقل، لذا فال بد من مالحظة القيمة الفعلية للصحيح، والقيمة الفعلية 

  للمعيب.

من  %13فيتم حسم  %13أي النسبة املئوية بني الصحيح واملعيب، فإن كانت نسبة الفرق بينهام ( 2)

  َتسم نفس النسبة وهكذا. %03قيمة املبلغ املتفق عليه، وإن كانت نسبة التفاوت 

  هو الثمن الذي تم االتفاق عليه وحصل الرشاء عىل طبقه.( 3)

  وهو نسبة التفاوت بني قيمة الصحيح وقيمة املعيب.( 4)

 ع نصف الثمن.وحسب رأيه ال بد من ارجا %93فتكون نسبة التفاوت عنده ( 5)

 وبالتايل فعليه رد الربع. %49فتكون نسبة التفاوت حسب رأي املقوم الثاين هي ( 6)

  كام لو اشرتى كتابا بعرشة دنانري ودفرتا بخمسة دنانري بمعاملة واحدة.( 7)



 

 

اخليار يف رد املعيب وحده، فإن إختار الرد كان للبائع الفسخ يف الصحيح، وكذا إذا 

 له رد املعيب وحده. ف (1)شيئني بثمن واحد ىإشرت

حدمها أل فوجداه معيبا جازيشء : إذا اشرتك شخصان يف رشاء 1515م 

 حينئذ عىل تقدير فسخه.  (4)ويثبت اخليار للبائع ،الفسخ يف حصته

اخليار، فيجوز له  طسقفال ي (0): لو زال العيب قبل ظهوره للمشرتي1553م 

 رش.الرد مع إمكانه، وإال طالب باأل

فيه، كام  ل: كام جيب الوفاء بالعقد الالزم جيب الوفاء بالرشط املجعو1551م  

إذا باعه فرسا بثمن معني واشرتط عليه أن خييط له ثوبه فإن البائع يستحق عىل 

 املشرتي اخلياطة بالرشط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع.

 :يشرتط يف وجوب الوفاء بالرشط أمور. 1554م 

ويتحقق هذا يف  (9)والسنة (2)خمالفا للكتاب الرشط : أن ال يكوناالمر االول

  موردين:

 كام إذا إستأجره للعمل ،: أن يكون العمل بالرشط غري مرشوع يف نفسهاالول

أو يبيعه شيئا برشط أن يرتكب حمرما من  ،يف هنار شهر رمضان برشط أن يفطر

                                                 

  أي اشرتى الكتاب والدفرت بخمسة عرش دينار.( 1)

  .بني فسخ كامل املعاملة وبني الفسخ بحصة أحدمها( 2)

  كام لو اشرتى طريا وكان العيب نتف ريش جناحه ثم نبت له ريش جديد.( 3)

  يقصد بالكتاب: القرآن الكريم.( 4)

 .واالئمة املعصومني  |السنة: هي االحاديث الواردة عن النبي ( 5)



 

 

 

 . (1)املحرمات االهلية

: أن يكون الرشط بنفسه خمالفا حلكم رشعي كام إذا زوجه أمته برشط أن الثاين

 ،أو بعضهم ،برشط اليرثه منه ورثته ،أو وهبه ماال ،اعهأو ب ،(4)يكون ولدها رقا

 وأمثال ذلك، فإن الرشط يف مجيع هذه املوارد باطل. 

ط أن ال كام إذا باعه برش ،منافيا ملقتىض العقد الرشط : أن ال يكوناالمر الثاين

 أو آجره الدار برشط أن ال تكون هلا أجرة.  (0)يكون له ثمن

كام  ،أو ضمنا ،رصحيا ،مذكورا يف ضمن العقد لرشطا : أن يكوناالمر الثالث

أو الجل  ،إما لذكره قبل العقد ،ومقيدا به ،إذا قامت القرينة عىل كون العقد مبنيا عليه

ر قبل العقد ومل فلو ذك ،مثل اشرتاط التسليم حال إستحقاق التسليم ،التفاهم العريف

 ه.يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا مل جيب الوفاء ب

: الجيوز ان يبيع ماله ويشرتط عىل املشرتي بيعه منه ثانيا ولو بعد حني 1550م  

  .الفرض حمكوم بالبطالن االبيع يف هذألن 

كام  (9)بل جيوز فيه التعليق (2): ال يعترب يف صحة الرشط أن يكون منجزا1552م 

 ر.يساف إذا باع داره ورشط عىل املشرتي أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا مل

: فساد الرشط ال يَّسي إىل العقد املرشوط فيه فيصح العقد ويلغو 1559م 

 . (1)الرشط

                                                 

  فاالفطار يف شهر رمضان او عمل حمرم آخر هو خمالف لألحكام الرشعية.( 1)

 يف هذه احلالة ال يمكن ان يكون الولد عبدا ألن والده حر رغم كون أمه عبدة.و الرق هو العبد( 2)

  ألن الثمن من مقومات البيع، وهكذا يف بقية االمثلة. (3)

  أي نافذا ومستحقا.( 4)

 .فإن حصل ينفذ الرشط وإن مل حيصل فيسقطيشء أي يكون الرشط معلقا عىل احتامل حصول ( 5)

 لسبب رشعي فيحكم بصحة العقد وعدم اعتبار الرشط الفاسد. فلو اشرتط رشطا فاسدا( 6)



 

 

: إذا امتنع املرشوط عليه من فعل الرشط جاز للمرشوط له اجباره 1551م 

جباره بل له اخليار عند خمالفته وعدم اتيانه بام إخياره غري مرشوط بتعذر  وعليه، 

 االجبار.  اشرتط عليه حتى مع التمكن من

: إذا مل يتمكن املرشوط عليه من فعل الرشط كان للمرشوط له اخليار 1555م 

كام  ،هسواء كان عدم التمكن لقصوره في ،يف الفسخ وليس له املطالبة بقيمة الرشط

كام لو  ،أو كان لقصوره يف موضوع الرشط ،لو اشرتط عليه صوم يوم فمرض فيه

 ويف اجلميع له اخليار الغري.اشرتط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب 

وحيرم منه من  ،فإذا مات من له اخليار انتقل إىل وارثه (1): اخليار حق1550م 

وحيجب عنه ما حيجب عن إرث  ،أو الرق ،أو الكفر ،(4)حيرم من إرث املال بالقتل

املختصة  (0)م منه الوارث كاحلبوةرَ ولو كان العقد الذي فيه اخليار متعلقا بامل حُي  ،املال

الوارث من إرث  فال حيرم ،(2)واالرض التي ال ترث منها الزوجة ،بالذكر االكرب

 ىجلميع الورثة، فلو باع امليت أرضا وكان له اخليار أو كان قد اشرت بل يبقىاخليار 

 كغريها من الورثة.  (9)أرضا وكان له اخليار ورثت منه الزوجة

                                                 

ومعنى ذلك انه ليس خمتصا بصاحب العالقة بل يمكن أن ينتقل هذا احلق اىل غريه منه ال من ( 1)

 سواه فلو كان حق اخليار لشخص ثالث غري املتعاقدين فال ينتقل باالرث منه اىل ورثته.

 ل.فلو قتل شخص قريبا له فليس للقاتل حق يف تركة املقتوباعتبار ان القتل يمنع من االرث  (2)

من  صتهومصحفه وخامته زائدا عىل ح بثياب أبيه امليت ومالبسه ختصيص الولد األكرب تعني (3)

 املرياث .

 باعتبار ان الزوجة ال ترث من االرض التي يرتكها الزوج حسب تفصيل يف كتاب االرث. (4)

ها رغم ئخيار الرد حتى لو كان هذا احلق مرتبطا ببيع أرض او رشاأي أن الزوجة ترث يف حق ( 5)

  أهنا ال ترث من االرض.



 

 

 

ال أثر لفسخ بعضهم بدون انضامم الباقني فعدد الوارث للخيار : إذا ت1555م 

  إال يف مقدار حصة الفاسخ، دون َتقق الفسخ يف كامل املعاملة. ،إليه

عني الثمن موجودا دفعوه إىل كان  فإن ،مورثهم : إذا فسخ الورثة بيعَ 1503م 

 ه. أخرج من تركة امليت كسائر ديون (1)املشرتي وإن كان تالفا أو بحكمه

 جنبي عن العقد فامت مل ينتقل اخليار إىل وارثه. : لوكان اخليار أل1501م 

 ،فهو من مال البائع (4): إذا تلف املبيع يف زمان اخليار يف بيع احليوان1504م 

ا إذا إذا كان اخليار للمشرتي، أم ،وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة اخليار يف خيار الرشط

 من مال فالتلف يكونمان خيار املجلس بعد القبض أو تلف يف ز (0)كان للبائع

 املشرتي.

 ،: من باع شيئا دخل يف املبيع ما يقصد املتعامالن دخوله فيه دون غريه1500م 

، فمن (9)أو بالقرينة العامة أو اخلاصة (2)ويعرف قصدمها بام يدل عليه لفظ املبيع وضعا

 (5)واحلضرية (1)ل فيه االرض والشجر والنخل، والبئر والناعورباع بستانا دخ

                                                 

  أي بحكم التالف كام لو كان قد استعمل وحصل فيه تغيري مثال.( 1)

  وهو ثالثة أيام.( 2)

  أي إذا كان اخليار للبائع يف هذه احلالة.( 3)

 د ما يدخل يف معاملة الرشاء بينهام.أي من خالل االتفاق الَّصيح بينهام عىل َتدي( 4)

 أي أن قصدمها يعرف من خالل عالمات عامة او خاصة دون ان يكون هناك تَّصيح لفظي.( 5)

 قوامها دوالب ،املاء الدافعة واألهنار تسريها الدواب أو قوة الناعورة: آلة لرفع املاء من االبار (6)

  وتفرغه ثم تعود وهكذا . أعىل فيه دالء ) مجع دلو ( َتمل املاء إىل كبري

 موضعوكذلك عىل  من قصب وخشب وهي تكون يشء،ما أحاط بالتطلق عىل احلضرية:  (7)

  حفظ التمر . 



 

 

فال يدخل فيها الشجر  (4)، أما من باع أرضا(1)ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها

 وال الثمرة يف بيع الشجرة، ،وكذا ال يدخل احلمل يف بيع االم ،والنخل املوجودان

وإن مل يكن مؤبرا فهو  ،تمر للبائعفال (0)نعم إذا باع نخال فإن كان التمر مؤبرا

أو بيع غري  ،(2)وخيتص هذا احلكم ببيع النخل، أما يف نقل النخل بغري البيع ،للمشرتي

، هذا إذا مل تكن (9)وإن مل يكن مؤبرا ،النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا

 بيع و احلمل يفأ ،أو الشجر يف بيع االرض ،عىل دخول الثمر يف بيع الشجر (1)قرينة

 الدابة.

مل عليها عُ  (5)وإن كانت هي التعارف اخلارجي ،أما إذا قامت القرينة عىل ذلك

 وكان مجيع ذلك للمشرتي. 

الشجر  واحتاج ،: إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشرتاط بقائه1502م 

ي مل جيب وإذا مل حيتج إىل السق ،جاز للبائع سقيه وليس للمشرتي منعه ،إىل السقي

 وإن أمره املشرتي بذلك. ،عىل البائع سقيه

 (0)عظم، واالأ هرضرقدم من كان ولو ترضر أحدمها بالسقي واالخر برتكه  

                                                 

 أي كل ما يعترب انه من توابع البستان فيدخل فيه يف معاملة البيع دون ان تتم تسميته.( 1)

  شجار.والتي ال ينطبق عليها اهنا بستان ولكن يوجد فيها بضع اال( 2)

  التمر املؤبر: أي امللقح، إذ ان التمر بدون تلقيح ال يكون قابال لالكل.( 3)

 كام لو حصلت مبادلة عىل النخل، او تم دفعه من باب الغرامة وما أشبه ذلك.( 4)

   تأبري غري النخل حيصل بإزهار ثمره. (5)

  عالمة دالة.( 6)

ال فولدها للمشرتي وليس للبائع، وإن باع أرضا أي أن العرف يرى انه إن باع بقرة حامال مث (7)

  فيها شجر فالشجر هو للمشرتي، فيكفي هذا االعتبار العريف جلعلها للمشرتي وليس للبائع.

  أي إن مل يكن رضر أحدمها أعظم من رضر االخر.( 8)



 

 

 

  .، وليس لالخر منعه(1)السقيفلمن يترضر برتك 

 ،فله املمر إليها واملخرج منها ،: إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثال1509م 

 من ذلك. يشء وليس للمشرتي منع  ،من االرضوعروقها  (4)ومدى جرائدها

إال أن  ،واالسفل ،والبناء االعىل ،: إذا باع دارا دخل فيها االرض1501م 

يكون االعىل مستقال من حيث املدخل واملخرج فيكون ذلك قرينة عىل عدم دخوله، 

ء اوالبئر واالبواب واالخشاب الداخلة يف البن (0)وكذا يدخل يف بيع الدار الَّساديب

وكذا السلم املثبت بل ال يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسالك كهربائية 

وأنابيب املاء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله 

 داخل يف املبيع إال مع الرشط. 

تدخل يف بيعها  (2): االحجار املخلوقة يف االرض واملعادن املتكونة فيها1505م 

يف جوف  ،(9)وأما إذا مل تكن تابعة هلا كاملعادن املكنونة ،انت تابعة لالرض عرفاإذا ك

وكذلك ال تدخل يف بيع  ،ويملكها من خيرجها ،حدمملوكة أل فليستاالرض 

 . (1)والكنوز املودعة فيها ونحوها ،االرض االحجار املدفونة فيها

ا عني تسليم العوضني عند انتهاء العقد إذا مل يشرتط: جيب عىل املتباي1500م 

                                                 

 أي حيق للمترضر برتك السقي أن يسقي الشجر وال حيق ملن يترضر من السقي منعه.( 1)

  أي مدى أغصان شجرة النخل.( 2)

  الَّسداب: هو البناء َتت االرض ويعرب عنه بامللجأ.( 3)

  كالفريوز والنحاس وما شابه ذلك.( 4)

  املكنونة: أي املستودعة، كالبرتول مثال.( 5)

  أي ما ال يكون من أصل االرض.( 6)



 

 

إال برىض االخر فإن امتنعا  (1)وال جيوز لواحد منهام التأخري مع االمكان ،التأخري

أخري ولو اشرتط أحدمها ت ،أجربا، ولو امتنع أحدمها مع تسليم صاحبه أجرب املمتنع

 ئذ. ليم ما عنده حينالتسليم إىل مدة معينة جاز، وليس لصاحبه االمتناع عن تس

: جيوز أن يشرتط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع 1505م 

 االرض أو نحو ذلك من االنتفاع باملبيع مدة معينة. 

: التسليم الواجب عىل املتبايعني يف املنقول وغريه هو التخلية برفع 3155م 

 واالذن لصاحبه يف التَّصف.  (4)املانع عنه

قبل قبض املشرتي انفسخ  (2)أو أرضية (0)إذا تلف املبيع بآفة ساموية: 1155م 

  .البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إىل املشرتي

التخلية باملعنى  (9)يف القبض املوجب للخروج عن الضامن ي: يكف5541م 

  .كاالرايض (1)يف غري املنقوالت ،املتقدم

خارجا مثل أخذ الدرهم  (5)االستيالء عليها وأما يف املنقوالت فال بد فيها من

 والدينار واللباس وأخذ جلام الفرس أو ركوبه. 

 ب أوق أو غرق أو هُن : يف حكم التلف تعذر الوصول إليه كام لو ُس 5501م 

                                                 

  أي مع إمكانه التسليم للطرف االخر.( 1)

  امح للطرف االخر بوضع يده عليه.أي برفع اليد عنه والس( 2)

  كالصواعق والزالزل واهلزات.( 3)

   كالفيضانات أو احلرائق. (4)

  أي املوجب لرفع املسؤولية بحيث تنتقل اىل القابض.( 5)

  غري املنقوالت: هي االمور واالشياء الثابتة.( 6)

  أي ال بد من تسليمها.( 7)



 

 

 

 أو نحو ذلك.  (4)أو أفك الطائر ،العبد (1)أبق

ضه كان ب: لو أمر املشرتي البائع بتسليم املبيع إىل شخص معني فق1552م 

بمنزلة قبض املشرتي، وكذا لو أمره بإرساله إىل بلده أو غريه فأرسله كان بمنزلة 

 قبضه، وال فرق بني تعيني املرسل معه وعدمه. 

أو االجنبي الذي يمكن الرجوع إليه يف تدارك  البائعُ  : إذا أتلف املبيعَ 5591م 

له  و ،ل من مثل أو قيمةف بالبدتل  العقد وللمشرتي الرجوع عىل املُ  صح ،(0)خسارته

 . التسليم اخليار يف فسخ العقد لتعذر

صل قبل قبض املشرتي كان النامء فتلف األ (2): إذا حصل للبيع نامء5511م 

 للمشرتي. 

: لو حدث يف املبيع عيب قبل القبض مل يكن للمشرتي الرد، كام 5551م 

 . (9)تقدم

بة إىل التالف خ البيع بالنس: لو باع مجلة فتلف بعضها قبل القبض انفس1550م 

 ورجع إليه ما خيصه من الثمن وكان له اخليار يف الباقي. 

: جيب عىل البائع تفريغ املبيع عام فيه من متاع أو غريه حتى انه لو كان 1555م 

غاله علم املشرتي باشت إال معإزالته منه  فتجبمشغوال بزرع مل يأت وقت حصاده 

 به ورضاه بذلك.

                                                 

  أبق العبد: أي هرب.( 1)

  ر الذي ال يعود اىل صاحبه بل يلتحق بطيور أخرى لغري صاحبه.هو الطائ( 2)

  أي الذي يمكن مطالبته باخلسارة.( 3)

  كام لو كان دجاجة فباضت، أو بقرة فوضعت.( 4)

  .1512أي حصل العيب بعد العقد وقبل القبض وقد مر بيانه يف املسألة ( 5)



 

 

ملالكه إبقاؤه إىل وقت احلصاد لكن عليه  زجا (1)شرتط بقاؤهوكذلك اذا ا 

ولو أزال املالك الزرع وبقيت له عروق ترض  ،االجرة إن مل يشرتط االبقاء جمانا

باالنتفاع باالرض أو كانت يف االرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية 

ة وجب االبني منيشء ال يمكن فراغ املبيع منه إال بتخريب يشء االرض، ولو كان 

 . (4)إصالحه وتعمري البناء

جاز له  (0)فإن كان مما ال يكال وال يوزن ،شيئا ومل يقبضه ى: من اشرت0331م 

لو كان  أما ،بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس املال

 فالبيع مكروه.بربح 

فللبائع املطالبة به  (2)يشرتط تأجيل الثمن كان الثمن حاالً  :من باع ومل1103م 

بعد انتهاء العقد، كام جيب عليه أخذه إذا دفعه إليه املشرتي وليس له االمتناع من 

 أخذه. 

ال جيب عىل املشرتي دفعه ف (9): إذا اشرتط تأجيل الثمن يكون نسيئة0341م 

إذا دفعه إليه املشرتي  (1)البائع أخذهوال جيب عىل  ،وإن طالبه به البائع ،قبل االجل

 قبله. 

                                                 

  أي بقاء ما هو موجود يف املبيع.( 1)

  طر هلدم جدار او سور الخراج متاعه فعليه اصالحه بعد ذلك.كام لو اض( 2)

  كام لو اشرتى ارضا أو سيارة أو آلة.( 3)

  أي جيب دفعه فورا.( 4)

  بيع النيسئة هو البيع الذي يتأخر فيه تسديد الثمن اىل مدة معينة.( 5)

  أي ال جيب عىل البائع قبض الثمن قبل املوعد املتفق عليه.( 6)



 

 

 

: جيب أن يكن االجل معينا ال يرتدد فيه بني الزيادة والنقصان فلو 1030م 

أو نحو ذلك بطل  ،(4)أو جذاذ الثمر ،ادأو احلّص  (1)جل قدوم زيد أو الدياسجعل األ

 العقد. 

ل أو : لو كانت معرفة االجل حمتاجة إىل احلساب مثل أول احلم0321م 

   .البطالن حيكم (0)امليزان

نعم لو كان االجل أول الشهر القابل مع الرتدد يف الشهر احلايل بني الكامل 

 الصحة. حيكم ب (2)والنقصان

وبأكثر منه مؤجال بأن قال: بعتك الفرس  ،: لو باع شيئا بثمن نقدا1039م 

  .(9)فالبيع باطلبعرشة نقدا وبعرشين إىل سنة فقبل املشرتي 

، صح البيع وبطل (1)واشرتط زيادة مقدار اىل اجل ،قل حاالباع باأل عم لون 

  .زيد من االقلأخر اليستحق البايع أولو  ،خري الثمنأالرشط فال جيوز ت

بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه  (5): ال جيوز تأجيل الثمن احلال0311م 

 ،(0)الثمن املؤجل ليزيد يف االجلوكذا ال جيوز أن يزيد يف  ،مقدارا ليؤخره إىل أجل

                                                 

عرب عنه وي ،به الشخص الذي يقوم بفصل احلبوب عن القشور بواسطة الدوس عليهايقصد  (1)

اس.  الدرَّ

  أي وقت قطف الثمر.( 2)

  تتعلق باالبراج وحركة القمر.( 3)

  يوما أو ثالثني يوما. 45أي ال يعرف إن كان الشهر القمري احلايل سيكون ( 4)

  للرتدد احلاصل يف قيمة املبيع وعدم َتديده.( 5)

 بأن قال بعتك الفرس بعرشة دنانري نقدا وإذا أخرت الدفع فعليك أن تدفع مخسة دنانري اضافية.( 6)

  املستحق.( 7)

 فلو كان موعد تسديد الثمن بعد شهر فال جيوز زيادة السعر لتأجيله شهرا آخر مثال.( 8)



 

 

يف غري املكيل  ،عىل وجه االبراء (1)وجيوز عكس ذلك بأن يعجل املؤجل بنقصان منه

 واملوزون. 

قل احلال يف غري ما يكال ويوزن وأما : جيوز بيع االكثر املؤجل باأل1035م 

ل عىل أن ينقد جفيهام فال جيوز النه ربا، وجيوز للدائن يف الدين املؤجل أن يزيد يف اال

 . (4)جلاملدين بعضه قبل حلول األ

جاز رشاؤه منه قبل حلول االجل بجنس  (0)شيئا نسيئة ى: إذا اشرت0301م 

الثمن أو بغريه مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حاال كان البيع الثاين أو مؤجال. 

 من الثمن. بنقصان فاالحوط وجوبا عدم بيعه (2)بعد حلول االجل أما لو كان

نعم إذا اشرتط البائع عىل املشرتي يف البيع االول أن يبيعه عليه بعد رشائه بأقل  

بأكثر مما  ول أن يشرتيه منهأو رشط املشرتي عىل البائع يف البيع األ ،مما اشرتاه به

 .فالبيع باطل يف كلتا احلالتنياشرتاه منه 

 (8)والتولية (7)واملواضعة (6)واملرابحة (5)يف املساومة 

                                                 

 عني مثال.عه فورا بتسفلو كان الثمن املستحق بعد شهر مائة دينار فله أن يتفق واياه عىل دف( 1)

  فيسدد بعض ما عليه قبل وقته مقابل تأخري القسم االخر اىل ما بعد وقته.( 2)

  أي بتأجيل دفع الثمن، وهو الدين.( 3)

أي لو استحق وقت تسديد الثمن عىل املشرتي االول ومل يكن قد دفعه فال جيوز رشاءه منه بأقل  (4)

  من قيمته عىل االحوط وجوبا.

  املساومة: هو البيع حسب ما يتفق عليه املتبايعان. بيع( 5)

  املرابحة: هي البيع بثمن أكثر من ثمن الرشاء، أي البيع بربح.( 6)

  املواضعة: هي البيع بثمن أقل من ثمن الرشاء، أي البيع بخسارة.( 7)

  بيع التولية: هو البيع بسعر الكلفة أي بدون ربح وال خسارة.( 8)



 

 

 

:التعامل بني البائع واملشرتي تارة يكون بمالحظة رأس املال الذي 1035م 

وهذا  ،، والثاين يسمى مساومة(1)وأخرى ال يكون كذلك ،اشرتي به البائع السلعة

ة واالخرى بنقيص ،هو الغالب املتعارف، واالول تارة يكون بزيادة عىل رأس املال

الث والثاين مواضعة، والث ،نقيصة، واالول يسمى مرابحةوثالثة بال زيادة وال  ،عنه

 يسمى تولية. 

صيال من ذكر الثمن تف ،: ال بد يف مجيع االقسام الثالثة غري املساومة1013م 

فلو قال بعتك هذه السلعة برأس ماهلا وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بال زيادة 

ه وهو مائة لثمن الذي اشرتيتها بوال نقيصة مل يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة با

 درهم بزيادة درهم مثال أو نقيصته أو بال زيادة وال نقيصة. 

: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بامئة درهم وربح درهم يف كل 1011م 

مل يعرف  وأما إذاأن الثمن مائة وعرشة دراهم صح البيع،  (4)عرشة فإن عرف املشرتي

يف  (0)، وكذلك احلكمبطل البيع رفه بعد احلساباملشرتي ذلك حال البيع وع

 املواضعة كام إذا قال: بعتك بامئة درهم مع خَّسان درهم يف كل عرشة. 

: إذا كان الرشاء بالثمن املؤجل وجب عىل البائع مرابحة أن خيرب 1014م 

 جل فإن أخفى ختري املشرتي بني الرد واالمساك بالثمن. باأل

له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم  بثمن مل جيز (2)فقةمجلة ص ى: إذا اشرت0101م 

 . (9)إال بعد االعالم

                                                 

  املشرتي القيمة التي اشرتى هبا البائع هذه السلعة.أي ال يلحظ ( 1)

 أي إن فهم املشرتي من هذا الكالم أن الثمن سيكون مائة وعرشة قبل قبوله بالبيع صح البيع.( 2)

  أي حيكم بالصحة إن علم املقدار وبالبطالن إن جهله قبل املوافقة.( 3)

 ن صنف واحد بثمن واحد للمجموع.أي اذا اشرتى جمموعة أشياء من أصناف متعددة او م( 4)

  أي بعد اعالم املشرتي بالقيمة االصلية بام يريد بيعه اياه. ( 5)



 

 

: إذا تبني كذب البائع يف إخباره برأس املال كام إذا أخرب أن رأس ماله 1012م 

مائة وباع بربح عرشة وكان يف الواقع رأس املال تسعني صح البيع وختري املشرتي 

 ذكور يف العقد وهو مائة وعرشة. بني فسخ البيع وإمضائه بتامم الثمن امل

: إذا اشرتي سلعة بثمن معني مثل مائة درهم ومل يعمل فيها شيئا كان 1019م 

فإن كان  (1)ذلك رأس ماهلا وجاز له االخبار بذلك، أما إذا عمل يف السلعة عمال

بأجره جاز ضم االجرة إىل رأس املال فإذا كانت االجرة عرشة جاز له أن يقول بعتك 

 . (4)ة برأس ماهلا مائة وعرشة وربح كذاالسلع

وكانت له أجرة مل جيز له أن يضم االجرة إىل  (0)العمل بنفسه رشبا: إن 1011م 

 رأس املال بل يقول رأس املال مائة وعميل يساوي كذا وبعتكها بام ذكر وربح كذا. 

 رش كان الثمن ما بقي بعدمعيبا فرجع عىل البائع باأل ى: إذا اشرت1015م 

مل يسقط  (9)ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضال منه أو جمازاة عىل االحسان (2)الرشا

 ذلك من الثمن بل رأس املال هو الثمن يف العقد. 

  ينقسم الربا اىل قسمني::1010م 

 : ما يكون يف املعاملة. االول

                                                 

 كام لو كانت السلعة سيارة مثال فأخذها اىل الكاراج وجدد صباغتها او ما اشبه ذلك.( 1)

  وال يعد يف هذه احلالة كاذبا الضافته االجرة عىل قيمتها االساسية.( 2)

  صلح السيارة بنفسه او ما شابه ذلك.كام لو أ( 3)

 كام لو اشرتى شيئا بامئة ثم ارجع له البائع عرشة نتيجة العيب فالقيمة هي تسعون.( 4)

فتحسب بقيمتها احلقيقية وهي  %13كام لو كان البيع بامئة ثم حسم له البائع من قيمتة السلعة ( 5)

 مائة.



 

 

 

 إن شاء اهلل تعاىل.  (1)ويأيت حكمه يف كتاب القرض ،: ما يكون يف القرضالثاين

أما االول: فهو بيع أحد املثلني باالخر مع زيادة عينية يف أحدمها كبيع مائة كيلو 

من احلنطة بامئة وعرشين منها، أو مخسني كيلو من احلنطة بخمسني كيلو حنطة 

ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عرشين كيلو من احلنطة نقدا بعرشين كيلو من احلنطة 

، سواء أكانت بعنوان (0)خيتص َتريمه بام كانت املعاوضة فيه بني العيننيو  (4)نسيئة

مثل أن يقول صاحلتك عىل أن تكون هذه العرشة التي لك هبذه  (2)البيع أو الصلح

 اخلمسة التي يل.

 لكتأما إذا مل تكن املعاوضة بني العينني كأن يقول صاحلتك عىل أن هتب يل 

يقول أبرأتك عن اخلمسة التي يل عليك برشط  العرشة وأهب لك هذه اخلمسة، أو

 .صح ذلك (9)أن تربئني عن العرشة التي لك عيل ونحومها

 :يشرتط يف َتقق الربا يف املعاملة أمران: 1015م  

: إَتاد اجلنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، فال جيوز بيع االولالرشط 

يلو من الرديئة وال بيع عرشين ك مائة كيلو من احلنطة اجليدة بامئة ومخسني كيلو من

، أما إذا اختلفت (1)أو من الردئ كاحلويزاوي ،االرز اجليد كالعنرب بأربعني كيلو منه

 الذات فال بأس كبيع مائة ومخسني كيلو من احلنطة بامئة كيلو من االرز. 

                                                 

 .4232ملسألة ترد مسائل كتاب القرض والدين ابتداء من ا( 1)

  أي دينا، بلحاظ أن قيمة البيع النقدي ختتلف عن قيمة البيع دينا.( 2)

  أي شيئان موجودان معينان باخلارج، كالسعة والثمن أو غري ذلك.( 3)

اسقاط  وأمر كتمليك عني أو منفعة أ للرتايض والتسامل بني شخصني يف هو عقد رشعيالصلح  (4)

  .دين أو غري ذلك

  عدم كوهنام موجودين ومعينني يف اخلارج.وذلك ل( 5)

 نوع من االرز ينسب اىل منطقة احلويزة يف العراق وهي منطقة قريبة من البَّصة لناحية االهواز.( 6)



 

 

: أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون، فإن كانا مما الثاينالرشط 

 العد كالبيض واجلوز فال بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتني وجوزه بجوزتني يفيباع ب

 .(1)قويالربا فيها له وجه  حكماملعاملة النقدية، واما يف النسيئة فجريان 

: املعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بني العامل واجلاهل سواء 1043م 

وعليه فيجب عىل كل من  (0)أم كان جهال باملوضوع (4)أكان اجلهل جهال باحلكم

  .1121املتعاملني رد ما أخذه إىل مالكه عىل ما تقدم يف املسألة 

: احلنطة والشعري يف الربا جنس واحد فال يباع مائة كيلو من احلنطة 1041م 

بامئتي كيلو من الشعري وإن كانا يف باب الزكاة جنسني، فال يضم أحدمها إىل االخر 

و كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعري مل ، فل(2)يف تكميل النصاب

 جتب فيهام الزكاة. 

ليس من  (1)ليس من جنس احلنطة، والسلت (9): الظاهر أن العلس1044م 

 جنس الشعري. 

: اللحوم وااللبان واالدهان ختتلف باختالف احليوان فيجوز بيع كيلو 1040م 

إنه جيوز لبن الغنم ولبن البقر فمن حلم الغنم بكيلوين من حلم البقر وكذا احلكم يف 

 بيعهام مع التفاضل. 

 ،واحلبوب كل واحد منهام جنس ،: التمر بأنواعه جنس واحد1042م 

                                                 

 إذا كانت املعاملة بيعا بالدين ملا يباع بالعد فلها حكم الربا بخالف ما لو كانت نقدا. (1)

  أي اجلهل بحرمة الربا.( 2)

  ل بأن هذه املعاملة هي معاملة ربوية.أي اجله( 3)

  ففي باب الزكاة مها جنسان، ويف املعامالت التجارية يعتربان جنسا واحدا.( 4)

 .، ويشبه احلنطةالقرشة منه حبتان أو ثالث يكون يف احلبوبنوع من أنواع العلس  (5)

 . ويشبه الشعري يف شكله واحلنطة يف ملمسه ،نوع من احلبوب ليس له قرش (6)



 

 

 

 (1)وغريها كل واحد جنس. والفلزات ،والعدس ،والذرة ،واملاش ،واالرز ،فاحلنطة

واحلديد والرصاص وغريها كل واحد منها جنس  (4)من الذهب والفضة والصفر

 برأسه. 

جنس واحد  (2)والبقر واجلاموس ،واملعز جنس واحد (0): الضأن1049م 

جنس واحد، والطيور كل صنف خيتص باسم فهو  (1)والبخايت (9)واالبل العراب

يف مقابل غريه، فالعصفور غري احلامم وكل ما خيتص باسم من احلامم  ،جنس واحد

نسان والسمك جنس واحلامم املتعارف ج (5)جنس واحد يف مقابل غريه فالفاختة

 واحد عىل قول وأجناس عىل قول آخر. 

فالبقر االهيل خيالف  ،(5)من كل حيوان خمالف لالهيل (0): الوحيش1041م 

فيجوز التفاضل بني حلميهام، وكذا احلامر االهيل والوحيش، والغنم االهيل  ،الوحيش

 والوحيش. 

بعضها مع  مع ما يتفرع عنه جنس واحد وكذا الفروع : كل أصيل1045م 

من، د والسبب واللبن واجلبن والزيبعض كاحلنطة والدقيق واخلبز، وكاحلل

                                                 

  الفلزات: هي املعادن كالذهب والفضة وغريها.( 1)

  الصفر: من أنواع النحاس.( 2)

  الضأن: أي الغنم ذو الصوف.( 3)

  اجلاموس: من أنواع البقر.( 4)

  أي االبل العربية االصيلة.( 5)

  البخايت: هي االبل غري العربية ذات السنامني، والسنام هي حدبة اجلمل.( 6)

  هي ما يعرف باسم الياممة.الفاختة: ( 7)

  الوحيش: هو احليوان الربي الذي ال يألف الناس ويعيش يف الربية.( 8)

 االهيل: هو احليوان الذي يألف االنسان وال ينفر منه ويعيش يف منازل الناس.( 9)



 

 

 والرطب والتمر والدبس.  (1)وكالبَّس

مما يكال أو يوزن وكان فرعه اليكال وال يوزن جاز يشء : إذا كان ال1040م 

كالصوف الذي هو من املوزون والثياب املنسوجة منه  (4)بيعه مع أصله بالتفاضل

ليست منه فإنه جيوز بيعها به من التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب التي 

 املنسوجة منهام. 

يف حال موزونا أو مكيال ويف حال أخرى ليس كذلك يشء : إذا كان ال1045م 

 . (0)مل جيز بيعه بمثله متفاضال يف احلال االوىل وجاز يف احلال الثانية

سه جن جنسه أو من غري وان حي منبحي حي بيع حلم حيوانال جيوز : 1003م 

 بالغنم. بيع حلم الغنم، أو بقرلحم الكبيع حلم الغنم ب

حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصري مترا يشء : إذا كان لل1001م 

ورطبا برطب  ،يابسا جيوز بيعه جافا بجاف منه يصريوالعنب يصري زبيبا واخلبز اللني 

 .(2)متامثال وال جيوز متفاضال ،منه

بيعه متفاضال حتى وال  (9)بيع الرطب منه باجلاف متامثال وكذلك ال جيوز 

 . (1)بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي اجلاف

                                                 

  البَّس: ثمر النخل قبل ان يكون رطبا.( 1)

  ا يف ذلك.بأن يكون احدمها اكثر من االخر وال يتحقق الرب( 2)

  فامليزان يف املسألة هو معرفة ما إذا كان يباع بالوزن او الكيل او العد.( 3)

  أي أن الكيلو مثال مقابل الكيلو وال جيوز الزيادة.( 4)

  أي ال جيوز بيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب مثال.( 5)

يلو بعد ي خيف وزنه اىل الكفال يصح مثال بيع كيلو من الزبيب بكيلو ونصف من العنب والذ( 6)

 اجلفاف.



 

 

 

فلكل  (4)يف بلد ومكيال أو موزونا يف آخر (1)يباع جزافايشء : إذا كان ال1004م 

 . (2)وال جيوز يف الثاين (0)بلد حكمه وجاز بيعه متفاضال يف االول

: يتخلص من الربا بضم غري اجلنس إىل الطرف الناقص بأن يبيع مائة 1000م 

كيلو من احلنطة ودرمها بامئتي كيلو من احلنطة، وبضم غري اجلنس إىل كل من 

 باع درمهني ومائتي كيلو من احلنطة بدرهم الطرفني ولو مع التفاضل فيهام كام لو

 . (9)ومائة كيلو منها

ل خر مع التفاضفيجوز لكل منهام بيع اآل ،الد وولده: ال ربا بني الو1002م 

  .(1) وكذا بني الرجل وزوجته

 خذ الربا من الكافر من غري فرق بني احلريبللمسلم أ جيوز: 1009م 

  .(5)والذمي

ا ال جيري فيها الرب ،ا مل تكن من املكيل واملوزون: االوراق النقدية ملَّ 1001م 

أما لو كانت دينا فاالحوط  (0)كانت املعاملة نقدية فيجوز التفاضل يف البيع هبا اذا

                                                 

  سواء بالعد أو بالكوم وما أشبه ذلك.( 1)

  كالبيض مثال حيث يباع يف بالعدد يف لبنان أو العراق وبالوزن يف ايران.( 2)

  أي يف البلد الذي يباع فيها بالعد مثال فيمكن بيع عرشة بخمسة، أو كومة كبرية بصغرية.( 3)

  باع فيها عن طريق الوزن أو الكيل.أي يف البلد الذي ي( 4)

 بمعنى أن اضافة يشء من غري جنسهام اىل احدمها او كليهام خيرج املعاملة عن الربا.( 5)

  ففي مجيع هذه الصور ال تنطبق أحكام الربا عىل الزيادة.( 6)

 ،يةزواحلريب ال تقبل منه اجل كتاب من أصناف الكفار . وال شبهة ،احلريب: من ال كتاب له (7)

وأما  ،احلرب عىل املسلمني يف اصطالح الفقهاء من أعلن فليس معنى احلريب ،بخالف الذمي 

  هو من يؤمن بأحد االديان الساموية.فالذمي 

  ومن نفس العملة.( 8)



 

 

 وجوبا عدم التفاضل.

 ال بأس به مطلقا. ب (1)تنزيل االوراقأما 

: ما يتعارف يف زماننا من إعطاء سند بمبلغ من االرواق النقدية من 1005م 

غري  ،(4)فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منهيشء دون أن يكون يف ذمته 

  جائز.

هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة وال فرق  (0)بيع الَّصف: 1000م 

 منهام وغريه.  (2)بني املسكوك

: يشرتط يف صحة بيع الَّصف التقابض قبل االفرتاق فلو مل يتقابضا 1005م 

 حتى افرتقا بطل البيع ولو تقابضا يف بعض املبيع صح فيه وبطل يف غريه. 

ومل يتقابضا حتى افرتقا  (9): لو باع النقد مع غريه بنقد صفقة واحدة1023م 

 صح يف غري النقد وبطل يف النقد. 

 : لو فارقا املجلس مصطحبني وتقابضا قبل االفرتاق صح البيع. 1021م 

                                                 

يستويف هذا  شخص مبلغا أقل من دينه عىل أن أن يأخذ الدائن من : معناهتنزيل األوراق (1)

فيأخذ عمرو من  ،دينار عند زيد 233لعمرو  كأن يكون ،ول كامالدين األ الشخص من املدين

  ، وهو ما يسمى بيع الدين.دينار 233عىل أن يأخذ خالد من زيد  دينار 093خالد 

  وهو يعني عملية بيع سندات ومهية.( 2)

  بذهب. أو بيع فضة بفضة أو ،بفضة بيع الذهب بذهب أوهو  (3)

  ين من الذهب او الفضة.املسكوك هنا هو النقد املعد( 4)

  آخر معه بمعاملة بيع واحدة.يشء أي باع النقد مع ( 5)



 

 

 

يف النقدين بل ختتص  (1): ال يشرتط التقابض يف الصلح اجلاري1024م 

 رشطيته بالبيع. 

 ،جيري حكم الَّصف عىل االوراق النقدية كالدينار العراقي : ال1020م 

ونحوها من االوراق  ،(0)دوالباون ،(4)والدوالر ،والتومان االيراين ،والنوط اهلندي

فيصح بيع بعضها ببعض وإن مل يتحقق  (2)النقدين بدلاملستعملة يف هذه االزمنة 

 . (9)التقابض قبل االفرتاق كام أنه ال زكاة فيها

: إذا كان له يف ذمة غريه دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر 1022م 

 وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع والحاجة إىل قبض املشرتي ما يف ذمته. 

 ،عمرو بنقد وقبضه من عمروعىل  (5)فباعه ،عىل زيد (1): لو كان له دين1029م 

د التوكيل إشكال بل ال ففي صحته بمجر (0)ووكل عمرو زيدا عىل قبض ما يف ذمته

 . (5)يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه يف مصداق بعينه

منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو عىل غريه قبل  ى: إذا اشرت1021م 

                                                 

  أي أن رشط التقابض خمتص بالبيع وال يشمل معاملة الصلح.( 1)

  الدوالر: العملة االمريكية، والكندية، واالسرتالية.( 2)

  الباوند: هو العملة االنكليزية.( 3)

 ن عبارة النقدين هي الذهب والفضة الذي كان يستعمل سابقا.مرت االشارة اىل ان املقصود م( 4)

 .1421مر بيان ما جتب فيه الزكاة يف اجلزء االول يف املسألة ( 5)

  ويقصد به ما ينطبق عليه بيع الَّصف من الذهب والفضة.( 6)

  فباع الديَن لعمرو وقبض منه الثمن نقدا وصارالدين حقا لعمرو.( 7)

اشرتى الدين قد أوكل املديون وهو زيد بقبض الدين املطلوب منه، فال بد أي أن عمرا الذي ( 8)

  لتصحيح املعاملة من أن يقوم زيد بتعيني الدين وَتديده ويقبضه من نفسه بوكالته عن عمرو.

  كي حيصل التقابض املصحح لبيع الَّصف.( 9)



 

 

فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع  ،(1)مل يصح البيع الثاين ،قبضها

بضها حتى وإذا مل يق ،صح البيع الثاين أيضا ،ضهفإن أجاز البيع الثاين وأقب ،االول

 افرتقا بطل البيع االول والثاين. 

: إذا كان له دراهم يف ذمة غريه فقال له حوهلا دنانري يف ذمتك فقبل 1025م 

نانري وإن مل يتقابضا، وكذا لو كان له د ،املديون صح ذلك وَتول ما يف الذمة إىل دنانري

اهم وقبل املديون فإنه يصح وتتحول الدنانري إىل دراهم، يف ذمته فقال له حوهلا در

وكذلك احلكم يف االوراق النقدية إذا كانت يف الذمة فيجوز َتويلها من جنس إىل 

 . (4)آخر

حتى لو  ،: ال جيب عىل املتعاملني بالَّصف إقباض املبيع أو الثمن1020م 

بل ق (0)الثمن نامء ولو كان للمبيع أو ،قبض أحدمها مل جيب عليه إقباض صاحبه

 القبض كان ملن انتقل عنه ال ملن انتقل إليه. 

جيوز  ،يف املعاملة هبا (9)إن كانت رائجة (2): الدراهم والدنانري املغشوشة1025م 

معلوما وسواء أكان مقدار  أو خرجها وإنفاقها واملعاملة هبا سواء أكان غشها جمهوال

ة فال جيوز خرجها وإنفاقها واملعاملة هبا وإن مل تكن رائج ،الغش معلوما أم جمهوال

 إال بعد إظهار حاهلا. 

                                                 

  لَّصف.لعدم حصول التقابض يف البيع االول باعتباره رشطا يف صحة بيعة ا( 1)

  كام لو طلب منه َتويلها من العملة املحلية اىل عملة أجنبية.( 2)

كان الثمن قالدة ذهبية وحصل صاحبها عىل جائزة معينة فتكون اجلائزة لصاحبها األول  كام لو( 3)

  .قبل ان يسلمها للثاين 

  يقصد هبا العملة من الذهب والفضة والتي تكون خملوطة بمعادن أخرى.( 4)

 ي أن استعامهلا عىل ما هي عليه أمر متعارف ومقبول وليس أمرا مستنكرا.أ( 5)



 

 

 

إىل أبعاضها ولو  (4)من النحاس وأمثاله (1): جيوز رصف املسكوكات1093م 

نعم ال جيوز ذلك يف املسكوكات  ،(0)مع التفاضل بني االصل وأبعاضه كام هو الغالب

اضل إال ىل أبعاضها مع التفالذهبية والفضية فإهنا من املوزون فال جيوز تَّصيفها إ

 . (2)مع الضميمة

ون يف الغش الذي يك ،: يكفي يف الضميمة التي يتخلص هبا عن الربا1091م 

إذا كان الغش غري مستهلك وكانت له قيمة يف حال  ،الذهب والفضة املغشوشني

 (1)انفإذا كان الطرف ،وال يكفي أن تكون له قيمة عىل تقدير التصفية ،(9)كونه غشا

خر جاز وإذا كان أحدمها مغشوشا دون اآل ،شوشني كذلك صح مع التفاضلغم

 التفاضل إذا كانت الزيادة يف اخلالص وال يصح إذا كانت الزيادة يف املغشوش. 

: االالت املحالة بالذهب جيوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب 1094م 

ا ف وكان كل منهام حميل جاز مطلقمل جيز، نعم لو بيع السيف بالسي (5)املحالة به وإال

                                                 

  املسكوكات: هي العملة النقدية املعدنية.( 1)

  من الرصاص او احلديد مثال.( 2)

 كَّصف الدرهم اىل نصفني مع كون وزن الدرهم خمتلفا عن وزن النصفني معا.( 3)

خمتلفا مع النصفني مثال فال جيوز إال إذا أضيف أي إن كان رصف الدرهم من الذهب أو الفضة ( 4)

يشء معه ليكون مقابل الزيادة يف احدمها فيضم اليه قلام مثال أو أي يشء آخر ليتم تصحيح 

 املعاملة.

بأن يكون النحاس املضاف اىل الذهب مثال ال يزال مميزا عن الذهب وتكون له قيمة ذاتية بدون ( 5)

  اضافته اىل الذهب.

  يدفعه البائع وكذلك املشرتي. أي ما( 6)

أي إذا مل يكن الثمن من الذهب أكثر من الذهب الذي حليت به االلة فال جيوز كام لو كانت ( 7)

الساعة مثال حمالة بخمس غرامات من الذهب فال بد من أن يكون ثمن الساعة ذهبا اكثر من 

 مخس غرامات.



 

 

 وإن كانت احللية يف أحدمها أكثر من احللية يف االخر. 

املصنوع من الفضة جيوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه  (1): الكلبتون1090م 

وزنا أو مساويا له واملصنوع من الذهب جيوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو 

 مساويا له. 

بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق  (4)فضة معينة ىاشرت : إذا1092م 

أو نحاسا أو غريمها بطل البيع وليس له املطالبة  فوجدها جنسا آخر رصاصا

ذ رد وله حينئ ،بطل البيع فيه وصح يف الباقي (0)ولو وجد بعضها كذلك ،بدالباإل

طالبة وإن وجدها فضة معيبة كان باخليار فله الرد وامل ،الكل لتبعض الصفقة

ه، ملبيع وغريامع عدم التمكن من الرد وال فرق بني كون الثمن من جنس  (2)باالرش

 وكون أخذ االرش قبل التفرق وبعده. 

فضة يف الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا  ى: إذا اشرت1099م 

ض بآخر رصاصا أو نحاسا أو غريمها، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبداهلا فإذا ق

وال  ،وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ،البدل قبل التفرق صح البيع

بوض املشرتي خمري بني رد املقفوإذا وجدها فضة معيبة  ،يكفي االبدال يف صحته

من وال فرق بني كون الث ،وله فسخ العقد من أصله ،وإبداله والرضا به من دون أرش

 ور العيب قبل التفرق وبعده. من جنس املبيع وغريه وال بني كون ظه

: ال جيوز أن يشرتي من الصائغ أو غريه خامتا أو غريه من املصوغات 1091م 

                                                 

  الصدر او أطراف السجادة.الكلبتون: ما يزين به طرف العباءة من ناحية ( 1)

  كام لو اشرتى سبيكة معينة باعتبارها فضة صافية.( 2)

  أي وجد قسام مما اشرتاه فضة وقسام معدنا آخر.( 3)

  االرش: أي الفرق بني قيمة الصحيح وقيمة املعيوب.( 4)



 

 

 

بل اما أن يشرتيه  ،مع زيادة بمالحظة أجرة الصياغة (1)من الفضة أو الذهب بجنسه

 أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.  (4)بغري جنسه

وأخذ منه شيئا من  ،ه عىل زيد نقود كاللريات الذهبية: لو كان ل1095م 

من  صينق (2)فإن كان االخذ بعنوان االستيفاء (0)كالروبيات ،املسكوكات الفضية

س فإذا كان الدين مخ ،اللريات يف كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان

 ،ث عرشا، ويف الثاللريات وأخذ منه يف الشهر االول عرش روبيات ويف الثاين عرشا

وكان سعر اللرية يف الشهر االول مخس عرشة روبية، ويف الثاين اثنتي عرشة روبية، 

من اللريات ثلثا لرية يف الشهر االول ومخسة  صويف الثالث عرش روبيات نق

كان ما  (1)وإن كان االخذ بعنوان القرض ،(9)أسداسها يف الثاين ولرية تامة يف الثالث

احتساب أحدمها دينه وفاءا عن  وجيوز ،ه لزيد وبقي دين زيد عليهأخذه دينا علي

 .(5)خراآل

 عىل إبراء كل منهام صاحبه مما له عليه.  (0)وجتوز املصاحلة بينهام 

: إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته 1090م 

                                                 

  أي يشرتي خاتم الذهب بذهب أو خاتم الفضة بفضة.( 1)

  أو بالعكس أو يشرتيه بغري الذهب والفضة.فيشرتي خاتم الذهب بالفضة ( 2)

  الروبية: عملة تستعمل يف بعض البلدان.( 3)

  أي بعنوان َتصيل الدين ولكن بعملة اخرى بدل اللريات الذهبية.( 4)

   بمعنى أنه حيسم من الدين بقيمة ما يستوفيه حسب سعرها يوم االستيفاء. (5)

 صيل لدينه بل دينا عليه، فيبقى لكل واحد دينه.أي مل تكن النية فيام يأخذه بأنه َت( 6)

  فيقصد ان ما دفعه هو من قيمة الدين، أو أن ما استلمه االخر كذلك.( 7)

عقد رشعي للرتايض والتسامل بني شخصني يف أمر كتمليك عني أو منفعة أو  وهو ،لتصالحأي ا (8)

  دين أو غري ذلك . إسقاط



 

 

لزمه النقد   السعرريغفت ،أو حاال ،أو جعله ثمنا يف الذمة مؤجال ،(1)مهرا كذلك

 وال اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.  ،املعني

 :وجيوز أن يقول له ،(4): ال جيوز بيع درهم بدرهم برشط صياغة خاتم1095م 

 ،(0)صغ يل هذا اخلاتم وأبيعك درمها بدرهم عىل أن يكون البيع جعال لصياغة اخلاتم

 . (2)متا بمثقال غري مصوغكام جيوز أيضا أن يشرتي منه مثقال فضة مصوغا خا

: لو باع عرش روبيات بلرية ذهبية إال عرشين فلسا صح برشط أن 1013م 

 يعلام مقدار نسبة العرشين فلسا إىل اللرية. 

بال زيادة،  (9)ال جيوز بيعه بأحدمها : املصوغ من الذهب والفضة معا1011م 

 بجنس آخر غريمها.بل إما أن يباع بأحدمها مع الزيادة أو يباع هبام معا أو 

وجيتمع فيه عند  (1): ما يقع يف الرتاب عادة من أجزاء الذهب والفضة1014م  

ملك للصائغ نفسه  -وقد جرت العادة عىل عدم مطالبة املالك هبا  -الصائغ 

أن يتصدق به عن مالكه مع اجلهل به واالستيذان منه مع معرفته،  استحباباواالحوط 

 اخلياطني والنجارين واحلدادين ونحوهم فيام جيتمع احلكم املذكور يف (5)ويطرد

 .عندهم من االجزاء املنفصلة من أجزاء الثياب واخلشب واحلديد

                                                 

  الذهب او الفضة.أي إن عني مهرا لزوجته من نقد ( 1)

 ألنه يصري ربا باعتبار انه باع درمها من الفضة بدرهم مضاف اليه قيمة أجرة الصياغة.( 2)

  فينتفي حكم الربا ألن أجرة الصياغة كانت بيع الدرمهني باملثل وهو جائز.( 3)

 فال يتحقق الربا الن الثمن واملثمن كان درمها فقط، دون مالحظة خصوصية الصياغة.( 4)

فلو كانت القالدة مصنوعة من مخسني غراما ذهبا ومخسني غراما فضة فال جيوز بيعها بخمسني ( 5)

 بل يمكن بيعها بستني غراما ذهبا أو مخسني غراما ذهبا ومخسني غراما فضة. ،غراما ذهبا فقط

 أي ما يعرب عنه بالنحاتة، وهي االجزاء التي تسقط اثناء العمل مما ال يعتنى به.( 6)

  ي وينطبق نفس احلكم يف االمثلة التالية.أ( 7)



 

 

 

وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان املتعارف  ،(1)وال يضمنون شيئا من ذلك 

 يف عملهم انفصال تلك االجزاء.

أيضا وهو ابتياع كيل مؤجل بثمن حال، عكس  (4)مْ لَ له السَّ : ويقال 1010 م 

م للمبيع املسلَّ م وم إليه وللثمن املسلَّ م وللبائع املسلَّ لِّ  سويقال للمشرتي امل (0)النسيئة

 فيه. 

اختالف  مع ،: جيوز يف السلف أن يكون املبيع والثمن من غري النقدين1012م 

كام جيوز أن يكون أحدمها  ،ملكيل واملوزونأو أحدمها من ا ،اجلنس أو عدم كوهنام

وال جيوز أن يكون كل من الثمن  ،ثمنا كان أو مثمنا ،واالخر من غريمها ،من النقدين

 .(2)واملثمن من النقدين اختلفا يف اجلنس أو اتفقا

 : يشرتط يف السلف أمور: 1019م 

تالفها التي ختتلف القيمة باخ (9): أن يكون املبيع مضبوط االوصافاالول

واحلبوب  ،ر والفواكهاكاخلض ،كاجلودة والرداءة والطعم والريح واللون وغريها

واجلوز واللوز والبيض واملالبس واالرشبة واالدوية وآالت السالح وآالت 

                                                 

أي أن الصائغ والنجار وغريه ال يلزمون بدفع البدل عن هذه االشياء أو بدفع قيمتها إن كانت ( 1)

  عادة الناس عدم املطالبة هبا حتى ولو كان هلا قيمة مالية.

 الحق. يف وقت -كام لو كانت كيس طحني -أي أن يدفع الثمن مقدما عىل أن يستلم البضاعة( 2)

  بيع النيسئة بأن يستلم البضاعة فورا ويدفع الثمن يف وقت الحق.( 3)

 ومعنى ذلك أنه ال جيوز أن يكون الثمن واملشرَتى يف البيع املؤجل من نقود الذهب أو الفضة.( 4)

قت و فإذا دفع ثمنا لكيس من االرز أو ثمنا لقطعة كهربائية أو سيارة مثال عىل أن يستلمها يف( 5)

الحق فال بد من أن تكون املواصفات الدقيقة حمددة عند البيع نظرا الختالف القيمة يف مثل 

  هذه االمور تبعا الختالف صفاهتا.



 

 

وغري ذلك،  (1)واحليوان واالنسان ،وغريها من االعامل ،واخلياطة ،النجارة والنساجة

 كاجلواهر والاليل والبساتني وغريها مما ال فال يصح فيام ال يمكن ضبط أوصافه.

 . (0)فيها إال باملشاهدة (4)ترتفع اجلهالة والغرر

 : ذكر اجلنس والوصف الرافع للجهالة. الثاين

، (2): قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل يف الباقيالثالث

  .(9)املؤجل يف حاال، وحيتاط إذا كان الدين صح البيعولو كان الثمن دينا يف ذمة البائع 

 : تقدير املبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره. الرابع

: تعيني أجل مضبوط للمسلم فيه بااليام أو الشهور أو السنني أو اخلامس

وجيوز  ،بطل البيع (5)أو احلضرية (1)نحوها، ولو جعل االجل زمان احلصاد أو الدياس

 نحوه وأن يكون كثريا كعرشين سنة. أن يكون قليال كيوم و (0)فيه

ط ويف البلد الذي رش ،: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت احللولالسادس

                                                 

 يقصد به بيع العبيد الذي ختتلف قيمته باختالف أوصافه، وهو مما ال وجود له يف زماننا.( 1)

 بعض جوانب املعاملة جمهولة سواء للبائع او بحيث تكون بيع ما دخلته اجلهالة هو :بيع الغرر( 2)

 .مأم يف القدرة عىل التسلي ،االجل أم يف ،يف املبيع سواء أكانت يف الثمن أمو للمشرتي

 ففي مثل هذه االشياء التي ال يمكن َتديد الوصف الدقيق هلا ال يصح بيع السلف.( 3)

ا مخسني ستلمها بعد اسبوع مثال ودفع سلففلو اشرتى مائة كيلو من الطحني بامئة دينار عىل ان ي( 4)

  دينار صح بيع مخسني كيلو وليس مائة كيلو.

أي إن كان الثمن الذي يريد ان يدفعه املشرتي دينا مطلوبا من البائع فتصح املعاملة إن كان ( 5)

 الدين مستحقا، أما لو مل يكن موعد سداد الدين مستحقا فاملسألة مورد احتياط وال فتوى فيها.

 (.أيام الدراسةعندما يتم فصل احلبوب واملعروف )الدياس: يقصد به زمن ما بعد احلصاد ( 6)

  احلضرية: يقصد هبا املكان الذي جيمع فيه التمر.( 7)

أي أن الرشط يف صحة بيع السلف هو َتديد الوقت سواء كان قصريا أو طويال، وال يصح إن ( 8)

  كان مبهام أو جممال وغري حمدد.



 

 

 

 .(1)أم نادره ،سواء أكان عام الوجود ،إذا كان قد رشط ذلك ،التسليم فيه

ء ال ولو لكونه يف سجن أو يف بيدا ،فلو مل يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه 

  البلد الذي إشرتط التسليم فيه عند االجل بطل. يمكنه الوصول إىل

إال أن  ،لم فيه يف بلد العقدسَّ يقتيض وجوب تسليم املُ  (4): إطالق العقد1011م 

تعيينه  وال جيب ،(2)فيعمل عىل طبقها ،أو عىل تعيني غريه ،(0)تقوم قرينة عىل االطالق

ملالية بحيث ولزوم اخلسارة ا يف العقد إال إذا إختلفت االمكنة يف صعوبة التسليم فيها

 . (9)يكون اجلهل هبا غررا فيجب تعيينه حينئذ

أو شهرين فإن كان وقوع  (5)أو شمسيا (1): إذا جعل االجل شهرا قمريا1015م 

                                                 

من رشائط صحة بيع السلف قدرة البائع عىل تسليم املبيع املتفق عليه يف الزمان واملكان  أي( 1)

  املحدد سواء متوفرا بكثرة أو كان نادرا يف تلك الفرتة.

أي أن عدم َتديد مكان لتسليم البضاعة يف العقد يوجب أن يكون التسليم يف البلد الذي جرت ( 2)

  فيه املعاملة.

ناك ما يدل عىل عدم اشرتاط املكان يف التسليم فيمكن حينئذ تسليم البضاعة يف أي أن يكون ه( 3)

  أي مكان.

أي إن كان هناك ما يدل عىل اشرتاط التسليم يف مكان معني كام لو جرت العادة مثال عىل أن ( 4)

 يوصل البائع البضاعة اىل املكان الذي حيدده املشرتي، فعىل البائع ايصاله.

جيب تعيني مكان التسليم اثناء العقد إال اذا كان االختالف يف مكان التسليم يؤدي أي أنه ال ( 5)

اىل خسارة مالية ألحد الطرفني ففي هذه احلالة ال بد من تعيني مكان التسليم، كام حيصل يف 

  زماننا يف املعامالت التجارية التي َتتاج اىل استرياد البضاعة من بلد اىل بلد.

 بوأخرى من ثالثني يوما حس تارة من تسعة وعرشين يوما الشهر الذي يتكون الشهر القمري: (6)

 األرض . وهي دورة القمر حول ،وقَّصها طول الدورة االقرتانية للقمر

يوما  45ووهو شهر شباط يف بعض السنني  يوما 40أقله  الشهر الذي يكون :الشهرالشميس (7)

يوما، وهذا  03هناك اربع شهور ايامها وهي سبع شهور، و يوما 01 وأكثره يف سنني أخرى

حسب التقويم امليالدي، أما حسب التقويم اهلجري الشميس فأشهر السنة الستة االوىل هي 



 

 

املعاملة يف أول الشهر فاملراد متام ذلك الشهر، وإن كان يف أثناء الشهر فاملراد من 

ار من الشهر الثاين يساوي املايض من الشهر الشهر جمموع ما بقي منه مع إضافة مقد

 االول وهكذا. 

 ،محل عىل أوهلام من تلك السنة (1)أو ربيعا ياالجل مجاد جعل : إذا1010م 

بأول جزء من ليلة اهلالل، وإذا جعله اجلمعة أو اخلميس محل عىل االول من  (4)وحل

 تلك السنة وحل بأول جزء من هنار اليوم املذكور. 

، ن بايعهمل سواء (0)جلذا إشرتى شيئا سلفا مل جيز بيعه قبل حلول األ: إ1015م 

س أو بجن، ، وجيوز بعده بجنس آخر مع الزيادة أو النقيصة أو التساويأو لغريه

  .الثمن برشط عدم استلزام الربا

  .هذا يف غري املكيل واملوزون وأما فيهام فيجوز بيعهام قبل القبض عىل كراهة 

مل جيب عىل املشرتي القبول،  (2)م فيه دون الصفةع البائع املسلَّ : إذا دف1053م 

  .(9)ولو رىض بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من املقدار

ب وإذا دفعه عىل الصفة واملقدار وج ،وتربأ ذمة البائع إذا أبرأ املشرتي الباقي

ا دوهنا م وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان رشط الصفة راجعا إىل إستثناء ،عليه القبول

                                                 

  . يوما 45اما الشهر االخري فهو  ،يوما 03ومخسة اشهر  ،يوما 01

كان  لك فيام لودون أن حيدد إن كان مجادي االوىل او الثانية او ربيع االول او ربيع الثاين وكذ( 1)

  ترشين فيعترب ترشين االول.

  أي حل موعد التسليم.( 2)

  أي قبل حلول موعد التسليم حتى للبائع.( 3)

أي البضاعة التي تم دفع ثمنها سلفا وحان موعد تسليمها، ومل تكن حسب الوصف املتفق ( 4)

 عليه.

 لبيع.رتي القبول وإذا ريض صح اأي إذا كانت البضاعة أقل من املتفق عليه فال جيب عىل املش( 5)



 

 

 

، وإن كان راجعا إىل إستثناء ما دوهنا وما فوقها مل جيب (1)فقط وجب القبول أيضا

 ، ولو دفع إليه زائدا عىل املقدار مل جيب القبول. (4)القبول

ي بني م فيه ختري املشرت: إذا حل االجل ومل يتمكن البائع من دفع املسلَّ 1051م 

بائع من وبني أن ينتظر إىل أن يتمكن ال ،يصةالفسخ والرجوع بالثمن بال زيادة وال نق

دفع املبيع إليه يف وقت آخر، ولو متكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له اخليار 

فسخه يف الكل، نعم لو فسخ يف البعض  وجيوزواالنتظار،  (0)يف الباقي بني الفسخ فيه

 جاز للبائع الفسخ يف الكل. 

يا غري البلد الذي جيب التسليم فيه فإن تراض: لوكان املبيع موجودا يف 1054م 

وإال فإن أمكن وتعارف نقله إىل بلد التسليم وجب  ،بتسليمه يف موضع وجوده جاز

 من اخليار بني الفسخ واالنتطار. (2)وإال فيجري احلكم املتقدم ،عىل البائع نقله

عاما واحدا بال  (9)قبل ظهورها ،والشجر ،ة النخل: يكره بيع ثمر1050م  

، وأما (5)وعاما واحدا مع الضميمة ،وجيوز بال كراهة بيعها عامني فام زاد ،(1)ضميمة

فإن بدا صالحها أو كان البيع يف عامني أو مع الضميمة جاز بيعها بال  ،بعد ظهورها

                                                 

 أي أنه اشرتط بأن ال يكون أقل من هذه الصفات، ومل يشرتط أن ال يكون أفضل.( 1)

 أي إن كان الرشط بأن تكون البضاعة بالشكل املحدد دون نقصان يف الصفات وال زيادة. (2)

 املوعد. ن تسليمه يفأي فسخ املعاملة باملقدار الباقي من البضاعة التي مل يتمكن البائع م( 3)

  يف املسألة السابقة.( 4)

  أي قبل ظهور الثمر عىل النخيل او عىل الشجر.( 5)

 أي أن الكراهة املذكورة فيام كان البيع للثمر ملدة سنة واحدة ومل يكن مع الثمر يشء آخر.( 6)

 لبيع. معاملة ايف أي جيوز بيع الثمر بال كراهة ألكثر من سنة، أو لسنة مع ضم يشء مع الثمر( 7)



 

 

  .عىل كراهة فيجوز (1)أما مع إنتفاء الثالثة كراهة،

 من الثمر غريه ويف ،او اصفراره ،يف التمر هو امحراره (4): بدو الصالح5210م 

  .ورده انعقاد حبه بعد تناثر

أن تكون مما  ،: يعترب يف الضميمة املجوزة لبيع الثمر قبل بدو صالحه1059م 

 جيوز بيعه منفردا، ويعترب كوهنا مملوكة للاملك، وكون الثمن هلا وللمنضم إليه عىل

 وال يعترب فيها أن تكون متبوعة فيجوز كوهنا تابعة.  ،(0)ةاالشاع نحو

والشجر  (9)والكرب (2)يف الضميمة يف ثمر النخل مثل السعف ى: يكتف1051م 

 اليابس الذي يف البستان. 

 : لو بيعت الثمرة قبل بدو صالحها مع أصوهلا جاز بال إشكال. 1055م 

ن تجدد يف تلك السنة معه وإان جاز بيع املت: إذا ظهر بعض ثمر البس1050م 

 ، إَتد اجلنس أم إختلف، إَتد البستان أم تكثر. (1)مل يظهر

حكم فيجري : إذا كانت الشجرة تثمر يف السنة الواحدة مرتني 1055م 

 . (5)العامني عليها

                                                 

 أي ظهر الثمر ولكن مل يتضح مدى سالمته، ومل يكن أكثر من سنة، ومل يضم معه يف البيع شيئ.( 1)

  أي الوقت الذي يعترب فيه موسم الثمر ناجحا.( 2)

فلو كانت قيمة الثمر مع ما أضيف اليه تساوي الف دينار فال يصح ان تكون حمددة عىل نحو ( 3)

وثالثامية ملا اضيف اىل الثمر، بل ال بد من أن يكون ثمن الثمر وما اضيف  سبعامية مثال للثمر

  اليه هو الف دينار من دون تفصيل. 

  .وعليها الورق وهو أغصاهنا ،سعف النخل : أيالسعف (4)

  بعد قطعها يف جذع النخلة . والتي تبقى ،الكرب: أصل سعفة النخل (5)

  مع الثمر الذي ظهر.أي جيوز بيع الثمر الذي مل يظهر ( 6)

  آخر معها.يشء وبالتايل جيوز بيع الثمر بال كراهة من دون ضميمة ( 7)



 

 

 

عىل شخص آخر  (1): إذا باع الثمرة سنة أو سنتني أو أكثر ثم باع أصوهلا1003م 

 ،(0)بل تنتقل االصول إىل املشرتي مسلوبة املنفعة يف املدة املعينة ،(4)مل يبطل بيع الثمرة

 . (2)وله اخليار يف الفسخ مع اجلهل

لبائع بل تنتقل االصول إىل ورثة ا ،: ال يبطل بيع الثمرة بموت بائعها1001م 

 . (9)فعة، وكذا ال يبطل بيعها بموت املشرتي بل تنتقل إىل ورثتهنبموته مسلوبة امل

ثمرة فتلفت قبل قبضها إنفسخ العقد وكانت اخلسارة من  ى: إذا إشرت1004م 

وتقدم أيضا إحلاق الَّسقة ونحوها  ،(1)مال البائع كام تقدم ذلك يف أحكام القبض

 وحكم ما لو كان التلف من البائع أو املشرتي أو االجنبي.  ،(5)بالتلف

وأن  ،هات بعين: جيوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخال1000م 

ن لك ،ن يستثني مقدارا معينا كامئة كيلوأو (0)يستثني حصة مشاعة كالربع واخلمس

الثمرة وزع النقص عىل املستثنى واملستثنى منه  (13)لو خاست (5)يف هاتني الصورتني

وأما إذا كان  ،ففي صورة إستثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة ،عىل النسبة
                                                 

  أي باع الثمر لشخص ثم باع الشجر لشخص آخر.( 1)

  فيبقى ملشرتي الثمر احلق يف ثمره رغم انتقال ملكية الشجرة اىل املشرتي.( 2)

 ملن اشرتاه طوال املدة املتفق عليها.فيتملك املشرتي الشجرة دون الثمر الذي يبقى حقا ( 3)

أي ملشرتي الشجر احلق يف فسخ معاملة رشاءه للشجر إن كان جاهال بأن الثمر مباع لشخص ( 4)

 آخر.

  أي تنتقل امللكية للورثة يف كلتا احلالتني دون أن يكون هلم احلق يف فسخ البيع. (5)

  وما بعدها. 1500يف املسألة ( 6)

  وما بعدها. 1550يف املسألة ( 7)

  من الثمر. %49أو  %43أي أبقى املالك لنفسه نسبة ( 8)

 ومها فيام لو استثنى نسبة مئوية من الثمر أو مقدارا حمددا دون ما لو استنثى ثمر شجر معني.( 9)

  أي تغريت وفسدت بحيث يصيبها التلف بشكل جزئي.( 10)



 

 

 ،أو الربع مثال الثلثبا معينا فطريقة معرفة النقص ختمني الفائت املستثنى مقدار

 فيسقط من املقدار املستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن

 . (1)كان الربع يسقط الربع وهكذا

بالنقود وبغريها كاالمتعة  (0)يف أصوهلا (4): جيوز بيع ثمرة النخل وغريه1002م 

 وباملنافع واالعامل وغريها، كغريه من أفراد البيع.  ،والطعامواحليوان 

كانت أو رطبا او بَّسا  متراً  – (2)وهي بيع ثمرة النخل ،: ال جتوز املزابنة1009م 

أم  ،وأما بيعها بثمرة غريه سواء كان يف الذمة ،(9)أو غريها بالتمر من ذلك النخل -

 . فيجوز ولكن عىل كراهة ،كان معينا يف اخلارج

ال خيتص بالنخل فال جيوز بيع ثمر غري  (1): الظاهر أن احلكم املزبور1001م 

 فال إشكال فيه أصال.  (5)أيضا وأما بيعه بغري ثمره ،النخل بثمره

بثمن زائد عىل ثمنه الذي  (0): جيوز أن يبيع ما إشرتاه من الثمر يف أصله1005م 

 ه أم بعده. إشرتاه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبض

                                                 

 مها بل يتوزع عىل االثنني كل حسببمعنى أن التلف ال يتحمله يف هاتني الصورتني احد( 1)

 حصته.

  من الثمر كالربتقال، واملوز، والتفاح وغري ذلك.( 2)

  أي مع الشجر.( 3)

طلع ثم اخلالل ثم البلح ثم البَّس ثم يمر ثمر النخل بمراحل ولكل منها اسم خاص وهي: ( 4)

  الرطب ثم التمر .

 أما من نخل آخر فيجوز ولكن عىل كراهة.( 5)

 املذكور يف املسالة السابقة من عدم جواز بيع ثمر النخلة بثمر آخر من نفس النخلة.أي ( 6)

  فيجوز ان يبيع برتقال هذه الشجرة بربتقال شجرة أخرى.( 7)

  أي اشرتاه مع الشجر.( 8)



 

 

 

، وجيوز بيعه تبعا لالرض لو باعها (1): ال جيوز بيع الزرع قبل ظهوره1000م 

معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع املقدار الظاهر مع أصوله 

أو بإذن من  ،وإن شاء أبقاه مع إشرتاط االبقاء (0)فإن شاء املشرتي قصله (4)الثابتة

وعليه أجرة االرض إذا مل  ،(2)حتى يسنبل كان له السنبلبقاه أصاحب االرض، فإن 

قبل أن يسنبل فنمت االصول الثابتة يف االرض  ،، وإن قصله(9)يشرتط االبقاء جمانا

 . (1)كان له أيضا وال جتب عليه أجرة االرض وإن كان الوجوب أحوط ،حتى سنبلت

 ،د بلغ أوان قصلهإذا كان ق ،(5): جيوز بيع الزرع ال مع أصله بل قصيال5100م 

 .(0)أو قبل ذلك ،أو قبل ذلك عىل أن يبقى حتى يصري قصيال

إن مل و ،فإن قطعه ونمت االصول حتى صارت سنبال كان السنبل للبائع 

 فلو أبقاه ،إبقاؤه واملطالبة باالجرة (5)وله ،يقطعه كان لصاحب االرض إلزامه بقطعه

 ى، وكذا احلال لو إشرت(11)نه للبائع، وحيتمل كو(13)فنام حتى سنبل كان السنبل هلام

                                                 

  أي قبل أن يظهر ثمره، إذا كان املقصود هو االستفادة من ثمره.( 1)

 محا، وظهر يشء من سنابل القمح.كام لو كانت قطعة ارض مزروعة ق( 2)

 .ب ) أخرض ( وجيعل علفا للحيواناتما يقطع من الزرع وهو رط قصله: أي قطعه، والقصيل( 3)

  . الزرع أي كانت سنابل القمح التي نمت وظهرت ملشرتي( 4)

 فعىل املشرتي ان يدفع أجرة االرض لصاحبها إذا مل يكن قد اشرتط ابقاءها جمانا.( 5)

  تحب له أن يدفع يف هذه احلالة اجرة االرض.أي يس( 6)

 فيشرتي شخص ما يقطعه من الزرع كي يطعمه للحيوانات ويبقى اصل الزرع للاملك.( 7)

أي جيوز بيع الزرع قبل أن حيني وقت قطعه عىل أن يتم قطعه حينام حيني الوقت ويصري قصيال ( 8)

  أو حتى قبل أن حيني الوقت .

  أي لصاحب االرض.( 9)

  بدل املطالبة بأجرة االرض.( 10)

  بلحاظ أن املشرتي مل يقطعه يف وقته بل ختىل عنه.( 11)



 

 

 نخال. 

 اجلذع برشط القلع فلم يقلعه ونام كان النامء للمشرتي.  ى: لو إشرت1053م 

: جيوز بيع الزرع حمصودا وال يشرتط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، 1051م 

 بل تكفي فيه املشاهدة. 

 (1)نهعري باحلنطة موهي بيع سنبل احلنطة أو الش ،: ال جتوز املحاقلة1054م 

  .(4)وكذا بيع سنبل الشعري منه

كاخليار والباذنجان والبطيخ ال جيوز بيعها قبل ظهورها،  (0): اخلرض1050م 

وجيوز بعد ظهورها مع املشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، واملرجع يف تعيني اللقطة 

 عرف الزراع. 

ففي جواز  (9)حومهاواجلزر ون (2): لو كانت اخلرضة مستورة كالشلغم1052م 

  .(1)بيعها قبل قلعها اشكال

ونحوها جيوز  (5): إذا كانت اخلرضة مما جيز كالكراث والنعناع واللفت1059م 

بيعها بعد ظهورها جزة وجزات وال جيوز بيعها قبل ظهورها،واملرجع يف تعيني اجلزة 

                                                 

فلو حصد قسام من احلقل فال جيوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل مل يتم حصادها من نفس ( 1)

 احلقل.

  وال جيري هذا احلكم يف غري سنابل احلنطة والشعري.( 2)

  أي اخلضار.( 3)

  اللفت.الشلغم: أي ( 4)

  كالبطاطا والفجل.( 5)

  لذا ال بد من قلعها قبل بيعها.( 6)

ليس اللفت مما جيز بل مما يقلع وزرعه يشبه الفجل او اجلزر، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نام ( 7)

  فوق الرتاب وليس يف باطن االرض .



 

 

 

 .عرف الزراع كام سبق

فإنه جيوز بيعه بعد ظهوره خرطة كورق احلناء والتوت  (1)وكذا احلكم فيام خيرط 

 وخرطات. 

: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشرتكا بني إثنني جاز أن يتقبل أحدمها 1051م 

بذلك املقدار فإذا خرص حصة  (0)بمقدار معني فيتقبلها (4)حصة صاحبه بعد خرصها

ت صجاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها يف الواقع أو نق (2)صاحبه بوزنة مثال

 عنها أو ساوهتا. 

: ال فرق بني أن يكون الرشكاء اثنني أو أكثر وكون املقدار املتقبل به 1055م 

، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فال ضامن عىل املتقبل بخالف ما (1)ويف الذمة (9)منها

 لو كان يف الذمة فإنه باق عىل ضامنه.

ة خاصة املشرتك فيه يف كمي رتتب عليها تعيني املقداريمعاملة مستقلة  وهذه 

ويكفي فيها كل لفظ دال عىل املقصود بل  (5)عىل أن يكون اختيار التعيني بيد املتقبل

 كام يف غريها من العقود.  (0)جتري فيها املعاطاة

من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره يشء : إذا مر االنسان ب1050م 

                                                 

 . لعريش مثال، كورق القرش الورق عن الشجر اجلذب بالكف ،اخلرط: اجلذب والنرت (1)

 .ة كل واحدحص أحد الرشيكنيأن خيمن بوهو التقدير الظني  ،التخمني :اخلرص (2)

  أي يقبل بذلك التخمني الذي حدده رشيكه.( 3)

  أي بمقدار معني.( 4)

  أي من الزرع املشرتك بينهام او بينهم.( 5)

  أي أن تكون حصة البعض يف ذمة االخر، وليست من نفس الزرع.( 6)

  وهو الذي قبل ختمني رشيكه.( 7)

  .1121مر بيان معنى املعاطاة يف هامش املسألة ( 8)



 

 

 أو غريها.  بال إفساد للثمر أو االغصان أو الشجر

وال جيوز  ،كل للامر وإن كان قاصدا له من أول االمر: الظاهر جواز األ1055م 

وإذا  ،وإذا محل معه شيئا حرم ما محل ومل حيرم ما أكل ،له أن حيمل معه شيئا من الثمر

 . جاز األكل أيضاكان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة املالك 

 ،وهي النخلة الواحدة لشخص يف دار غريه ،: ال بأس ببيع العرية1533م 

 مترا.  (1)فيبيع ثمرهتا قبل أن تكون مترا منه بخرصها

وال جيوز رشاء  ،(0)مشاعا كنصفه وربعه (4): جيوز رشاء بعض احليوان1531م  

كان مما يقبل  أما إذاو ،(2)يقبل التذكيةبعض معني منه كرأسه وجلده إذا مل يكن مما 

  .س ببيع بعضه الذي ينتفع به كجلدهأفال ب التذكية

لكن لو  ،جاز رشاء بعض معني منه (9): لو كان احليوان ممايطلب حلمه1534م 

، وكذا (1)الهممل يذبح ملانع كام إذا كان يف ذبحه رضر مايل كان املشرتي رشيكا بنسبة 

                                                 

  .بتخمينها متراً ( 1)

إن املسائل التي ترد يف هذا العنوان وهو بيع احليوان تشمل  املسائل املتعلقة ببيع العبيد واالماء ( 2)

فظه سامحة السيد حد ارتأى وبام أنه ال موضوع هلذه املسائل يف زماننا وليس مورد ابتالء  فق

نطبق ولذا سيتم االكتفاء ببعض املسائل التي تسائل هذه املالبحث يف عن النظر  إغامض املوىل

 .عىل احليوانات التي يمكن االستفادة منها

  أي رشاء سهم يف احليوان.( 3)

 ة.ميالتذكية: هي الذبح أو النحر حسب الطريقة الرشعية التي حددهتا الرشيعة االسال( 4)

   كالغنم والبقر واملاعز. (5)

فلو كان ثمن البقرة مائة دينار واشرتك احدهم يف رشاء الرأس بخمس وعرشين دينارا ومل يتم ( 6)

  ذبح البقرة فهو رشيك يف ربع البقرة.



 

 

 

ا اشرتك إثنان أو مجاعة ورشط لو باع احليوان واستثنى الرأس واجللد، وأما إذ

 أحدهم لنفسه الرأس واجللد فإنه يكون رشيكا بنسبة املال ال بنسبة الرأس واجللد. 

خر: إشرت حيوانا برشكتي صح ويثبت البيع هلام : لو قال شخص آل1530م 

ينة ولو قامت القر ،عىل السوية مع االطالق ويكون عىل كل واحد منهام نصف الثمن

 كان العمل عليها.  (1)د االشرتاك عىل التفاضلعىل كون املرا

مر : لو دفع املأمور بالرشاء رشكة ما عليه من جزء الثمن فإن كان األ1532م 

 (4)بالرشاء عىل وجه الرشكة قرينة عىل االمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بام دفعه عنه

 . (0)وإال كان متربعا وليس له الرجوع عليه به

 ،خرهي فسخ العقد من أحد املتعاملني بعد طلبه من اآلاالقالة  :1539م 

، ويف (9)حتى اهلبة الالزمة غري النكاح والضامن (2)يف عامة العقود الالزمة وجتري

جرياهنا يف الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل عىل املراد وإن مل يكن عربيا بل تقع 

ا أحدمها الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخبالفعل كام تقع بالقول، فإذا طلب 

 ووجب عىل الطالب إرجاع ما يف يده إىل صاحبه.  ،وإقالة

: ال جتوز االقالة بزيادة عن الثمن أو املثمن أو نقصان فلو أقال كذلك 1531م 

                                                 

  أي كان هناك ما يدل عىل أن حصة احدمها اكثر من االخر.( 1)

عىل أن اآلمر بالرشاء كان يطلب من املشرتي ان يدفع  أي إن كان هناك ما يدل من سياق الكالم( 2)

  عنه حصته، فللمشرتي حينئذ ان يطالَب اآلمر بام يدفعه عنه .

  أي إن مل يكن هناك ما يدل عىل ذلك فليس له حق املطالبة.( 3)

  .حمددة إال وفق رشوط ،بإبطاله أو فسخه ،ما ال جيوز الرجوع فيه :العقد الالزم (4)

  عقد الزواج وعقد الضامن ال تصح فيهام االقالة.أي أن ( 5)



 

 

 . (1)بطلت وبقي كل من العوضني عىل ملك مالكه

ليقيله بأن قال له: أقلني ولك : إذا جعل له ماال يف الذمة أو يف اخلارج 1535م 

 . صح ذلك –نظري اجلعالة  -هذا املال، أو أقلني ولك عيل كذا 

أو عمل كام لو قال للمستقيل أقلتك برشط  (4): لو أقال برشط مال عني1530م 

 أن تعطيني كذا أو ختيط ثويب فقبل صح. 

 . (0): ال جيري يف االقالة فسخ أو إقالة1535م 

راث املتعاقدين مقام املورث يف صحة االقالة إشكال : يف قيام و1513م 

 نعم جتوز االستقالة من الوارث واالقالة من الطرف االخر.  ،(2)والظاهر العدم

سط الثمن ويتق ،ويف بعضه ،: تصح االقالة يف مجيع ما وقع عليه العقد1511م 

ا والطرف مهحينئذ عىل النسبة، وإذا تعدد البائع أو املشرتي تصح االقالة بني أحد

 االخر.  االخر بالنسبة إىل حصته وال يشرتط رىض

 (9)الفإذا تقاي ، ال يمنع من صحة االقالةام: تلف أحد العوضني أو كليه1514م 

وإن كان تالفا رجع  ،رجع كل عوض إىل صاحبه االول، فإن كان موجودا أخذه

 . (5)وبقيمته يوم االداء إن كان قيميا (1)مثليا كان بمثله إن

                                                 

فلو اشرتى شخص شيئا وطلب ارجاعه بدون مسوغ رشعي فوافق البائع عىل االرجاع مقابل ( 1)

 فاالقالة باطلة، ألن جواز االقالة مرشوط بعدم الزيادة او النقصان يف العقد. ،حسومات

  أي مال معني وليس ما كان داخال يف املعاملة.( 2)

  بمعنى أنه ال يمكن الرتاجع عن االقالة.( 3)

  أي ليس للوارث حق االقالة بل له حق طلب االقالة من الطرف االخر.( 4)

 فإن تراجعا عن املعاملة احلاصلة فعىل كل واحد منهام إرجاع ما أخذه اىل االخر.( 5)

 .1115يف هامش املسألة  مّر بيان معنى املثيل   (6)

 . 1115القيمي يف هامش املسألة مّر بيان معنى  (7)



 

 

 

وتلف  ،: اخلروج عن امللك ببيع أوهبة أو نحومها بمنزلة التلف1510 م

 البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف. 

 مع االقالة. (1)االرشب: العيب يف يد املشرتي يستوجب الرجوع عليه 1512م 

 

                                                 

  االرش: هو التفاوت بني قيمة الصحيح، واملعيب.( 1)



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 145ص  - شفعةالفصل االول:  ما تثبت فيه ال 

 145ص  - الفصل الثاين:  يف الشفيع 

 101ص  - الفصل الثالث: يف االخذ بالشفعة 

 

 



 



 

 :وفيه فصول

: إذا باع أحد الرشيكني حصته عىل ثالث كان لرشيكه أخذ املبيع 1519م 

 . (1)بالثمن املجعول له يف البيع ويسمى هذا احلق بالشفعة

 (4): تثبت الشفعة يف بيع ما ال ينقل إذا كان يقبل القسمة كاالرضني5111م 

  ، بال إشكال.والبساتني ،(0)والدور

ام ال ينقل إذا مل وفي ،الت والثياب واحليوانفيام ينقل كاآل وتثبت الشفعة أيضا

 فإنه ال تثبت (9)والرحى (2)واحلامم ،والطريق ،والنهر ،يقبل القسمة فيام عدا السفينة

  .فيها الشفعة عىل االحوط

ذ خفإذا باع أحد داره فليس جلاره األ ر: ال تثبت الشفعة باجلوا1515م 

 بالشفعة. 

: إذا كانت داران خمتصة كل واحدة منهام بشخص وكانا مشرتكني يف 1510م 

طريقهام فبيعت إحدى الدارين مع احلصة املشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب 

 أم مل تكونا كذلك. ،انت الداران قبل ذلك مشرتكتني وقسمتاأك ،الدار االخرى

 ملأفثبوت الشفعة حمل ت (1)واما اذا كانت الداران غري مشرتكتني من اول االمر

  .واشكال

                                                 

  الشفعة هي حق للرشيك برشاء ما باعه رشيكه لطرف ثالث.( 1)

  أي االرايض.( 2)

  أي املنازل والشقق السكنية.( 3)

  يقصد هبا احلاممات العامة التي يتم الدخول اليها مقابل بدل مايل.( 4)

  الطاحونة، او اجلاروشة.( 5)

  بل أن الرشيكني حوالمها اىل دار مشرتكة.( 6)



 

 

: جيري هذا احلكم يف الدور املختصة كل واحدة منها بواحد مع 1515م 

فعة يق ثبتت الشاالشرتاك يف الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع احلصة من الطر

 للباقني. 

: إذا بيعت إحدى الدارين بال ضم حصة الطريق إليها مل تثبت الشفعة 1543م 

 للرشيك يف الطريق. 

 . (1): إذا بيعت احلصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للرشيك1541م 

يعم غريها من ال و  -عىل االحوط – بالدار (4): خيتص احلكم املذكور1544م 

 فروزة املشرتكة يف الطريق. االمالك امل

صة فإذا كانت الداران املخت ،بالطريق النهر، والساقية، والبئر يلحق: 1540م 

صة من فبيعت إحدامها مع احل ،أو بئر ،أو ساقية ،كل منهام بشخص مشرتكتني يف هنر

 كان لصاحب الدار االخرى الشفعة يف الدار أيضا.  ،أو البئر ،أو الساقية ،النهر

صفقة واحدة كان  (0)إذا بيع املقسوم منضام إىل حصة من املشاع :1542م 

لرشيك يف املشاع االخذ بالشفعة يف احلصة املشاعة بام خيصها من الثمن بعد توزيعه ل

 خذ يف املقسوم. وليس له األ

فإذا إنتقل  بالبيع أو يف غريها : ختتص الشفعة يف املساكن واالرضني1549م 

  .عوضة أو الصلح أو غريمها فال شفعة للرشيكاجلزء املشاع باهلبة امل

 امللك مل يكن يعَ فب   ،وبعضها وقفاّ  ،: إذا كانت العني بعضها ملكا1541م 

 للموقوف عليهم الشفعة، وإن كان املوقوف عليه واحدا.

 اذا كان الشفعة للرشيك. اال تثبت: إذا بيع الوقف يف مورد جيوز بيعه 1545م 
                                                 

  فيام لو كانت طريقا للدار كام سيأيت توضيحه يف املسألة التالية.( 1)

  يف املسألة السابقة.( 2)

 أي كان لشخص قطعة أرض خاصة وقطعة مشرتكة وباعهام معا يف صفقة واحدة.( 3)



 

 

 

  .م وكانوا متعددينالوقف عىل اشخاص باعياهن

ا : يشرتط يف ثبوت الشفعة أن تكون العني املبيعة مشرتكة بني إثنني فإذ1540م 

باعوا و حتى ولحدهم شفعة كانت مشرتكة بني ثالثة فام زاد وباع أحدهم مل تكن أل

 الشفعة. فال تثبت لهمجيعا إال واحدا 

ت الشفعة ه ثبت: إذا كانت العني بني رشيكني فباع أحدمها بعض حصت1545م 

 لالخر. 

االسالم إذا كان املشرتي مسلام فال شفعة للكافر  (1): يعترب يف الشفيع1503م 

 وللكافر عىل مثله.  ،للمسلم عىل الكافر (4)وتثبت ،وإن إشرتى من كافر ،عىل املسلم

ت للعاجز ثب: يشرتط يف الشفيع أن يكون قادرا عىل أداء الثمن فال ت1501م 

 املشرتي بذلك. إال أن يرىض ،أو وجد له ضامن ،وإن بذل الرهن ،(0)عنه

وإذا ادعى أن الثمن يف بلد آخر أجل  ،(2)نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل أيام

كفي يف وي ،االجل فال شفعة ىبمقدار وصول املال إليه وزيادة ثالثة أيام، فإن إنته

 خذ بالشفعة ال زمان البيع. مبدأها زمان األكام أن  ،(9)الثالثة أيام التلفيق

: إذا كان التأجيل إىل زمان نقل الثمن من البلد االخر حيث يدعي 1504م 

                                                 

 ة .بالشفع حصة رشيكه خذبأ احلق الذي له الرشيك أي ،فعةصاحب حق الشالشفيع: هو  (1)

 أي يثبت حق الشفعة للمسلم عىل املسلم والكافر. وللكافر عىل الكافر فقط.( 2)

  أي إذا مل يكن مع الشفيع ثمن ما يريد أخذه بالشفعة فليس له حق الشفعة.( 3)

 يعطى مهلة من أجل ذلك.ففإن قال الشفيع أن لديه ماال ولكن حيتاج اىل أن حيرضه ( 4)

 التلفيق: بأن حيسب مثال نصف اليوم االول واليومني الثاين والثالث ونصف اليوم الرابع.( 5)



 

 

 الشفعة.  فال تسقط (1)وجوده فيه زائدا عىل املقدار املتعارف

: إذا كان الرشيك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له االخذ بالشفعة 1500م 

 لم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة. إذا حرض البلد وع

جاز  (4): إذا كان له وكيل مطلق يف البلد أو يف خصوص االخذ بالشفعة1502م 

 لذلك الوكيل االخذ بالشفعة عنه. 

فيأخذ  ،أو جمنونا ،أو صبيا ،: تثبت الشفعة للرشيك وإن كان سفيها1509م 

 . (0)كذا الصبيبل إذا أخذ السفيه هبا بإذن الويل صح و ،هلم الويل هبا

أو  ،إذا ريض املشرتي ببقاء الثمن يف ذمته (2): تثبت الشفعة للمفلس1501م 

 أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.  ،استدان الثمن من غريه

: إذا أسقط الويل عن الصبي أو املجنون أو السفيه حق الشفعة مل يكن 1505م 

 هلم املطالبة هبا بعد البلوغ والرشد والعقل.

 .(9)إذا مل يكن االخذ هبا مصلحة فلم يطالبوكذا 

لهم املطالبة هبا بعد البلوغ فيف حقهم  (1)أما إذا ترك املطالبة هبا مساهلة منه 

 والرشد. 

                                                 

  كام لو تأخرت احلوالة البنكية عن موعدها العادي.( 1)

  أي وكيل خاص الجراء معاملة الشفعة.( 2)

  أي تصح الشفعة حتى لو كانت من الصبي إن كان صاحب حق.( 3)

 املفلس: هو املمنوع عن التَّصف يف أمواله نتيجة كثرة الديون املستحقة عليه.( 4)

  أي أن الويل مل يستعمل حق الشفعة العتقاده عدم وجود مصلحة فيها.( 5)

 أي أن الويل مل يعمل حق الشفعة امهاال وتقصريا فيبقى هذا احلق لالوالد بعد بلوغهم.( 6)



 

 

 

فباع الويل عنه جاز له  ،(1): إذا كان املبيع مشرتكا بني الويل واملوىل عليه1500م 

 أن يأخذ بالشفعة. 

 ،(4)نه جيوز له أن يأخذ بالشفعة للموىل عليه: إذا باع الويل عن نفسه فإ0515م 

 وكذا احلكم يف الوكيل إذا كان رشيكا مع املوكل. 

ويكون بالقول  (2)املعترب فيها االيقاع (0): االخذ بالشفعة من االنشائيات1523م 

يستقل ع الثمن ومثل أن يقول: أخذت املبيع املذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يدف

 باملبيع. 

ذ بل إما أن يأخ ،: ال جيوز للشفيع أخذ بعض املبيع وترك بعضه1521م 

 اجلميع أو يدع اجلميع. 

: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا ال بأكثر منه وال بأقل سواء 1524م 

 أكانت قيمة املبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة. 

  .الشفعة يف الثمن القيمي بأن يأخذ املبيع بقيمته تثبت: 1520م 

أو غريها أو تربع به للبائع  (1)شيئا من أجرة الدالل (9): إذا غرم املشرتي1522م 

                                                 

 وهو ويل عليهم. ، الويل الذي هو العم وأوالد أخيه مثالكام لو كان العقار رشاكة بني( 1)

  فيبيع حصته ويأخذها بالشفعة الوالد أخيه بعكس املسألة السابقة.( 2)

 االنشاء: هو الذي يرتتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل.( 3)

ر، مثل الطالق االيقاع هو اللفظ الذي يرتتب عليه أثر وال حيتاج اىل موافقة طرف آخ( 4)

 واخللع..الخ

  أي إذا دفع املشرتي شيئا.( 5)

 الدالل: هو السمسار، أو ما يصطلح عىل تسميته يف بعض االحيان مندوب املبيعات.( 6)



 

 

 ونحوها مل يلزم الشفيع تداركه.  (1)من خلعة

 من الثمن للمشرتي مل يكن للشفيع تنقيصه.  (4): إذا حط البائع شيئا1529م 

 ،ع التأخريسقط متفال  ، وبالتايلبادرة إىل االخذ بالشفعةامل ال تلزم: 1521م 

 نعم االحوط رعاية املبادرة. 

: إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن االخذ 1525م  

 . (0)بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه مل تسقط الشفعة

يع ول الشفخذ بالشفعة من إحضار الثمن وال يكفي ق: ال بد يف األ1520م 

فع أو ماطل أو عجز عن د ،أخذت بالشفعة يف انتقال املبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب

العجز أو ال أنه ينتقل بالقول إىل ملك الشفيع وب ،الثمن بقي املبيع عىل ملك املشرتي

 اهلرب أو املامطلة يرجع إىل ملك املشرتي. 

بل جاز للشفيع  (2)تسقط : إذا باع املشرتي قبل أخذ الشفيع بالشفعة مل1525م 

وجتزي االجازة منه يف  ،الثاين (9)االخذ من املشرتي االول بالثمن االول فيبطل

 خذ من املشرتي الثاين بثمنه فيصح البيع االول. ، وله األ(1)صحته له

: إذا زادت العقود عىل اثنني فإن أخذ بالسابق بطل الالحق ويصح 1593م 

ح السابق، وإن أخذ باملتوسط صح ما قبله وبطل مع اجازته، وإن أخذ بالالحق ص

                                                 

  اخللعة: هدية ثوب او ما شابه ذلك.( 1)

 أي إذا حسم له حسام خاصا من قيمة املبيع، فليس للشفيع حق املطالبة هبذا احلسم.( 2)

 باعتبار أن حق الشفعة هو عىل نحو الرتاخي) أي االبطاء والتسهيل( وليس عىل نحو الفور.( 3)

  أي مل يسقط حق الشفعة.( 4)

 أي يبطل البيع الثاين وهو الذي باعه املشرتي االول قبل استعامل الرشيك حلق الشفعة.( 5)

يترشيه ط حقه بالشفعة فأي ان البيع الثاين يصح بإجازة صاحب احلق بالشفعة، دون أن يسق( 6)

 بالشفعة من املشرتي الثاين بالثمن الذي اشرتاه املشرتي الثاين من املشرتي االول.



 

 

 

 . (1)ما بعده ويصح مع إجازته

أو  (4)أو هبة الزمة أو غري الزمة ،: إذا تَّصف املشرتي يف املبيع بوقف1591م 

أو غري ذلك مما ال شفعة فيه كان للشفيع االخذ بالشفعة بالنسبة إىل  (0)بجعله صداقا

 ه. فتبطل التَّصفات الالحقة ل (2)البيع

وجيوز تعويض املال بازاء  ،(1)فتسقط باالسقاط (9): الشفعة من احلقوق1594م 

فإذا  ،(5)لكن عىل االول ال يسقط إال باالسقاط ،(0)وبازاء عدم االخذ هبا ،(5)إسقاطها

البة العوض خمري بني الفسخ ومط يومعط ،وكان آثام ،مل يسقطه وأخذ بالشفعة صح

  .(13)ل لالسقاطوأن يطالبه بأجرة املث ،العوض

 .(11)االخذ بالشفعة عىل الثاين أيضا ويصح

                                                 

بمعنى أنه إذا تكررت عملية البيع أكثر من مرة فصاحب حق الشفعة له احلق باعتامد أي واحدة ( 1)

 ا اختاره.من عمليات البيع املتعددة فيصح ما قبلها ويبطل ما بعدها ويلتزم بدفع م

 اهلبة الالزمة هي التي ال حيق للواهب ان يرجع يف هبته بخالف اهلبة غري الالزمة.( 2)

  الصداق: هو مهر الزوجة.( 3)

 فيستعمل حق الشفعة له مقابل البيع االول، وبالتايل تبطل مجيع املعامالت الالحقة.( 4)

  أي مما يملك وله قيمة مالية.( 5)

   شى إذا أسقطه صاحبه.أي أن هذا احلق يتال (6)

  أي جيوز دفع املال لصاحب احلق بالشفعة كي يسقط حقه بالشفعة.( 7)

  أي جيوز دفع املال لصاحب احلق بالشفعة كي ال يستعمل هذا احلق.( 8)

 فال يسقط احلق بقبض املال بل بإسقاطه. ،فلو أخذ ماال مقابل إسقاط حقه بالشفعة( 9)

اسقاط حقه بالشفعة ولكنه مل يسقطه بل استعمل هذا احلق فيكون آثام  أي إذا أخذ املال مقابل( 10)

  ويتخري من دفع له املال بني االمور املذكورة. ،من جهة

 أي فيام لو أخذ ماال مقابل عدم استعامل حقه بالشفعة، فلها نفس احلكم السابق.( 11)



 

 

 . (1)ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك

 : ال إشكال يف أن حق الشفعة ال يقبل االنتقال إىل غري الشفيع. 1590م 

 فعةفيسقط حقه بالش ،نصيبه قبل االخذ بالشفعة (4): إذا باع الرشيك1592م 

 الشفعة. خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه ب

 فإذا أخذ هبا وكان ،العلم بالثمن يف جواز االخذ بالشفعة يعترب: 1599م 

 مل يصح. (0)جاهال به

 : إذا تلف متام املبيع قبل االخذ بالشفعة سقطت. 1591م 

: إذا تلف بعضه دون بعض مل تسقط وجاز له أخذ الباقي بتامم الثمن 1595م 

 من دون ضامن عىل املشرتي. 

كان التلف بعد االخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل املشرتي : إذا 1590م 

  .(2)ضمن قيمة التالف او ارش العيب

: إذا كان التلف بغري فعل املشرتي ضمنه املشرتي أيضا فيام إذا كان 1595م 

 . (9)التلف بعد املطالبة ومساحمة املشرتي يف االقباض

  .الشفعة إىل الوارث ال ينتقل حق: 1513م 

: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع مل يسقط، وكذا إذا شهد عىل البيع 1511م 

                                                 

  أي يصح عقد صلح عىل إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك.( 1)

  .قبل استعامل حق الشفعة صاحب احلق بالشفعة حصتهأنه إذا باع أي ( 2)

  أي إن كان جاهال بالثمن فال تتحقق الشفعة.( 3)

 أي يتحمل املشرتي قيمة التلف الذي حصل من قبله، أو الفرق يف السعر نتيجة العيب.( 4)

شرتي يف ب بحقه وتأخر املأي يتحمل املشرتي مسؤولية التعويض فيام لو كان الشفيع قد طال( 5)

  ارجاعه.



 

 

 

 أو بارك للمشرتي إال أن تقوم القرينة عىل إرادة االسقاط بذلك بعد البيع. 

: إذا كانت العني مشرتكة بني حارض وغائب وكانت حصة الغائب 1514م 

و جيوز  َّصف فيه،بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الرشاء منه والت

 (1)دقفإذا حرض الغائب وص ،للرشيك احلارض االخذ بالشفعة بعد إطالعه عىل البيع

فإذا انتزع احلصة من يد الشفيع كان له عليه  ،(4)فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه

فإن دفعها إىل املالك رجع هبا عىل  ،بل مطلقا ،االجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة

 . (0)وكالةمدعي ال

: إذا كان الثمن مؤجال جاز للشفيع االخذ بالشفعة بالثمن املؤجل 1510م 

  .(2)إلزامه بالكفيل، وجيوز أيضا االخذ بالثمن حاال وجيوز

  .وجه وجيه وهلذا (9)الشفعة باالقالة تسقط: 1512م 

تسقط الشفعة به لكن البائع إذا فال : إذا كان للبائع خيار رد العني 1519م 

أيضا ومع الفسخ يرجع املبيع إىل  (1)سائر اخليارات وتثبت خ يرجع املبيع إليه،فس

 البائع. 

                                                 

  أي صدق من ادعى الوكالة عنه وباع حصته.( 1)

أي يؤخذ بقول املالك بأنه مل يوكل الشخص الثالث بالبيع، ويطلب منه أن حيلف اليمني عىل ( 2)

 ذلك.

أي أن للاملك مطالبة الشفيع باالجرة بدل استثامر ما أخذه بالشفعة وعليه أن يطالب مدعي ( 3)

  لوكالةبام يدفعه للاملك.ا

أي إن كان الرشيك قد باع حصته دينا فيجوز للشفيع أن يأخذها دينا أو نقدا وللبائع املطالبة ( 4)

 بكفيل.

   االقالة: فسخ العقد برضا الطرفني. (5)

 اقسام اخليار متعددة كخيار املجلس وخيار الغبن ويأيت تفصيلها يف خيار البيع.( 6)



 

 

 ،(4)فالخيار له وال أرش (1): إذا كانت العني معيبة فإن علمه املشرتي1511م 

 ،وإن كان جاهال كان له اخليار يف الرد ،لهيشء فإذا أخذ الشفيع فإن كان عاملا به فال 

رد وله اخليار يف ال ،ش، وإذا كان املشرتي جاهال كان له االرشوليس له اختيار االر

ي فإن مل يمكن الرد مل يبعد رجوعه عىل املشرت ،فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد

 باالرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع. 

رش ذ األله أخف: إذا اتفق اطالع املشرتي عىل العيب بعد أخذ الشفيع 1515م 

فعه إىل الشفيع، وإذا اطلع الشفيع عليه دون املشرتي فليس له مطالبة البائع وعليه د

 مطالبة املشرتي به إن مل يمكن الرد.  وجيوزباالرش 

 

  

                                                 

  ي بوجود العيب قبل الرشاء.أي علم املشرت( 1)

  االرش: هو فرق السعر بني الصحيح واملعيوب.( 2)



 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 105ص  - الفصل االول: يف بيان االجارة 

 129ص  - الفصل الثاين: مسائل تتعلق بلزوم االجارة 

 125ص  - حكام التسليم يف االجارةالفصل الثالث: يف أ 

 199ص  - الفصل الرابع: وفيه مسائل يف أحكام التلف 

 153ص  - الفصل اخلامس: وفيه مسائل متفرقة 

 



 



 

  وفيه فصول:

ول أو غريه، فاأل ،عمال كانت ،عىل املنفعة (1)هي املعاوضةاالجارة : 1510م 

 خياطة، والثاين مثل إجارة الدار. مثل إجارة اخلياط لل

، فاالجياب مثل قول اخلياط (0)والقبول (4): البد فيها من االجياب1515م 

آجرتك نفيس، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، والقبول مثل قول املستأجر 

قبلت، وجيوز وقوع االجياب من املستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثويب 

 أيضا.  (2)لت وجتري فيها املعاطاةبر: قواستأجرت دارك، فيقول املؤج

عن التَّصف (9): يشرتط يف املتعاقدين أن ال يكون أحدمها حمجورا1553م 

رق، كام يشرتط أن ال يكون أحدمها مكرها عل  أو (5)أو تفليس (1)لصغر أو سفه

 .(0)التَّصف إال أن يكون االكراه بحق

ح من َتققها كي تصال بد  أمور ستة : يشرتط يف كل من العوضني1551م  

وان تكون العني  وأن يكون مقدورا عىل التسليم، االجارة، وهي أن يكون معلوما،

املستأجرة ذات منفعة، وان تكون مما يمكن االنتفاع به بعد استعامله، وأن تكون 

                                                 

  أي مبادلة املنفعة بني املؤجر واملستؤجر.( 1)

 االجارة. كقول بعت يف عقد البيع،وآجرت يف عقداالجياب: يعني إنشاء طلب العقد،( 2)

 .اشرتيت ،مثل قبلت ،ما يصدر من ثاين املتعاقدين من كالم بقصد االنشاءالقبول: ( 3)

 .قصد الرشاءودفع املشرتي الثمن ب كونه ملكا للمشرتي بالعوض تسليم املبيع بقصد :املعاطاة (4)

 . أو غري ذلك منع االنسان من التَّصف يف ماله بسبب صغر السن أو سفهاحلجر: يعني  (5)

  التبذير . ،الوقاحة ،البذاءة ،احلامقةالسفاهة: تعني ( 6)

  الس: وهو عجز االنسان عن تسديد ديونه.أي االف (7)

 .كام لو كانت عليه حقوق مالية يتعني عليه دفعها فيتم اجباره عىل التأجري لتسديد ما عليه (8)



 

 

املنفعة حمللة، وان يتمكن املستأجر من االنتفاع من العني املستأجرة، وتفصيل ذلك 

 لية.يف املسائل التا

مقدار االجرة أن يكون  الذي جيب َتققه يف االجارة، االولاالمر : 1554م 

فاالجرة إذا كانت من املكيل أو املوزون أو املعدود ال  (1)معلوما بحيث ال يلزم الغرر

بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، وما يعرف منها باملشاهدة ال بد من مشاهدته 

 اجلهالة. أو وصفه عىل نحو ترتفع 

به كام يف إجارة  (4): ال يعترب العلم بمقدار املنفعة فيام ال غرر مع اجلهل0155م 

فإن املنفعة حينئذ أمر عادي  ،أو غريها من البالد املعروفة ،السيارة مثال إىل مكة

 .(0)بمقدار زمان السري أووال بأس باجلهل بمقدارها  ،متعارف

وهو إما بتقدير املدة مثل سكنى الدار  ،دارويف غري ذلك ال بد من العلم باملق 

ة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخني، وإما بتقدير فسنة أو شهرا، أو املسا

 رضه ورقته وغلظته وال بد من تعينيعموضوعها مثل خياطة الثوب املعلوم طوله و

دابة لمع دخالته يف الرغبات، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة وا (2)الزمان يف االولني

عيني تللركوب فرسخا من دون تعيني الزمان بطلت االجارة إال أن تكون قرينة عىل ال

 كاالطالق الذي هو قرينة عىل التعجيل. 

تعيني الزمان يف االجارة عىل مثل اخلياطة غري املتقوم ماليته  ال يعترب: 1552م 

 بالزمان فيجب االتيان به متى طالب املستأجر. 

                                                 

  أو قلته وكثرته . ،وجوده وعدمه ال يعلماالمر الذي وهو  ،املجهول: أي الغرر (1)

  ذه احلاالت.بمعنى أن اجلهل ببعض التفاصيل ليس له أثر يف مثل ه( 2)

  .فإن عدم املعرفة التفصيلية ال تعترب غررا إذ ان املعرفة االمجالية حمققة (3)

  أي مدة السكن، أو مسافة االستئجار للدابة او للسيارة.( 4)



 

 

 

دورا مق املؤَجر أن يكون الذي يشرتط لتصح االجارة هو اينالثاالمر : 1559م 

 . (4)، وإن ضمت إليه ضميمة(1)بقفال تصح إجارة العبد اآل ،عىل تسليمه

أن تكون العني  الذي ال بد من َتققه يف االجارة هو الثالثاالمر : 1551م 

  .(0)فال تصح إجارة االرض التي الماء هلا للزراعة ،املستأجرة ذات منفعة

يمكن  مما (2)أن تكون العنيمما يشرتط يف االجارة : الرابعاالمر : 1555م 

 كل. االنتفاع هبا مع بقائها فال تصح إجارة اخلبز لأل

 ،أن تكون املنفعة حمللة مما يشرتط يف صحة االجارة هو اخلامساالمر : 1550م 

 . (9)ءحراز املحرمات، وال إجارة اجلارية للغنافال تصح إجارة املساكن إل

ر متكن املستأج الذي جيب َتققه لتصح االجارة هو السادساالمر : 1555م 

  .من االنتفاع بالعني املستأجرة

وإذا  ،توقفت صحة االجارة عىل إجازة املالك (1): إذا آجر مال غريه1503م 

 ،عليه لسفه أو رق توقفت صحتها عىل إجازة الويل (5)آجر مال نفسه وكان حمجورا

 . (0)كرها توقفت عىل الرضا، ال بداعي االكراهوإذا كان م

                                                 

  ليس َتت سيطرة صاحبه.يشء أي العبد اهلارب، ومثل أي ( 1)

 ضوع االسايس غري ممكن.أي حتى لو أضيف اىل عقد األجار يشء آخر طاملا أن املو( 2)

  آخر فال بأس به.يشء أما استئجارها ل( 3)

  أي اليشء الذي يتم تأجريه.( 4)

 أو تأجري مكربات الصوت وغريها حلفالت حمرمة. ،ومثله تأجري الصاالت والقاعات( 5)

  كام لو أجر شخص منزل أخيه مثال دون إذن مسبق منه.( 6)

  .1553يه يف هامش املسألة مر بيان املقصود من املحجور عل( 7)

فال يصح عقد االجارة حتى يرىض من نفسه ال  ،إذا أجر شيئا يملكه نتيجة تعرضه لالكراه أي( 8)

 .، كام لو كان التأجري هبدف تسديد بعض الديونأن يكون نفس رضاه ناتج عن االكراه



 

 

  .عىل اجازة الويل توقفت صحة االجارة: إذا آجر السفيه نفسه لعمل 1501م 

: إذا إستأجر دابة للحمل فال بد من تعيني احلمل، وإذا إستأجر دابة 1504م 

 من االرض فال (1)للركوب فال بد من تعيني الراكب، وإذا إستأجر دابة حلرث جريب

 .(4)بد من تعيني االرض

نعم إذا كان إختالف الراكب أو احلمل أو االرض ال يوجب اختالفا يف املالية  

 . (0)مل جيب التعيني

، وكذا إذا (2): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت االجارة1500م 

 .(9)قال: آجرتك كل شهر بدرهم

صح يف الشهر االول  ،فإن زدت فبحسابه ،إذا قال آجرتك شهرا بدرهمو 

أما إذا كان من قبيل االباحة  ، هذا إذا كان بعنوان االجارة.(1)وبطل يف غريه

 ،(0)بأن يبيح املنفعة ملن يعطيه درمها فال بأس رشط كون اللفظ ظاهرا فيها (5)بالعوض

                                                 

  مرتا مربعا. 1011اجلريب من االرض: مساحته ( 1)

 مور فيام لو كان هناك اختالف باالجرة بني أحدها واالخر.جيب تعيني هذه اال( 2)

هناك موارد ختتلف فيها االجرة باختالف عمر االشخاص كام يف تذاكر السفر مثال، وكذلك ( 3)

 تعيينه. وما ال ختتلف أجرته ال جيب ،فام ختتلف أجرته جيب تعيينه ،احلال يف محولة البضاعة

  ا يتناىف مع الرشط االول بأن يكون معلوما.وذلك لعدم َتديد املدة، وهو م( 4)

  أي يبطل االجار أيضا لعدم َتديد مدة االجارة.( 5)

 أما غريه فيبقى جمهوال. ،ألن الشهر االول قد تم تعيينه( 6)

فال تكون املعاملة معاملة تأجري بل هي السامح للطرف االخر باستخدام ما يملكه الطرف االول ( 7)

  له شيئا حمددا، وهو ما يسمى االباحة بعوض.برشط أن يأخذ مقاب

 بأن يقول املالك مثال: أبيح لك السكن يف الدار مقابل دينار يف الشهر، أو ما يدل عىل ذلك.( 8)



 

 

 

  .البطالنفيحكم بن جيعل املنفعة ملن يعطي درمها أب (1)وان كان بعنوان اجلعالة

ا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين : إذ1502م 

 .، فإن قصد اجلعالة بطل وكذا إن قصد االجارة(4)فلك درمهان

إن قال: فإن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف  (0)وكذا

 درهم. 

واالجارة أن يف االجارة تشتغل ذمة العامل  (2)الفرق بني اجلعالة: 1509م 

ل للمستأجر حني العقد، وكذا تشتغل ذمة املستأجر بالعوض، وألجل ذلك بالعم

صارت عقدا، وليس ذلك يف اجلعالة فإن اشتغال ذمة املالك بالعوض يكون بعد 

 . (9)عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، ولذا صارت إيقاعا

و مكان أو آلة أو : إذا إستأجره عىل عمل مقيد بقيد خاص من زمان أ1501م 

لعمل فإن مل يمكن ا ،فجاء به عىل خالف القيد مل يستحق شيئا عىل عمله (1)وصف

عمل جري بأجرة املثل للختري املستأجر بني فسخ االجارة وبني مطالبة األ (5)ثانيا

وإن أمكن العمل ثانيا  ،(0)جرة املسامةاألفإن طالبه هبا لزمه إعطاؤه  ،املستأجر عليه

                                                 

 بأن يقول مثال: من يدفع دينارا يف الشهر فإين أجعل له حق السكن يف الدار.( 1)

 ان او باملاكينة فلك درهم.أو أن يقول مثال: إن خطت الثوب باالبرة فلك درمه( 2)

  أي حيكم ببطالن املعاملة.( 3)

  .1905مر معنى اجلعالة يف هامش املسألة ( 4)

  .1120مر بيان معنى االيقاع يف هامش املسألة ( 5)

بأن استأجره كي حيفر له أساسا لبناء يف مكان معني فحفر يف مكان آخر، أو أن حيفره بعمق معني ( 6)

  ، أو أن يسقي الزرع يوم اجلمعة فسقاه يوم االثنني، وهكذا.فحفره بعمق خمتلف

 أي إذا مل يتمكن االجري من االتيان بالعمل جمددا حسب املتفق عليه مع املستأجر.( 7)

أي أن املستأجر خمري يف هذه احلالة بني فسخ األجارة وليس لالجري حينئذ يشء، وبني أن يطالبه ( 8)



 

 

 ن به عىل النهج الذي وقعت عليه االجارة. وجب االتيا

: إذا استأجره عىل عمل برشط، بأن كان إنشاء الرشط يف ضمن عقد 1505م 

كام إذا استأجره عىل خياطة ثوبه واشرتط عليه قراءة سورة من القرآن  ،االجارة

وله  ،وعليه حينئذ أجرة املثل ،فخاط الثوب ومل يقرأ السورة كان له فسخ االجارة

 .(1)ودفع االجرة املسامة ،اؤهإمض

أن متعلق االجارة يف موارد التقييد حصة  (4): الفرق بني القيد والرشط1500م  

خاصة مغايرة لسائر احلصص وأما يف موارد االشرتاط فمتعلق االجارة هو طبعي 

 العمل لكن االلتزام العقدي معلق عىل االلتزام بام جعل رشطا. 

مثال بدرهم واشرتط عىل نفسه أنه  "كربالء" اىل (0): إذا استأجر دابة1505م 

 إن أوصله املؤجر هنارا أعطاه درمهني صح. 

: لو استأجر دابة مثال إىل مسافة بدرمهني واشرتط عىل املؤجر أن 1553م 

 . (2)يعطيه درمها واحدا إن مل يوصله هنارا صح ذلك

 ني أو ليال بدرهم: إذا استأجر دابة عىل أن يوصله املؤجر هنارا بدرمه1551م 

                                                 

فيدفع املستأجر االجرة املتفق عليها أساسا  ،طيع انجاز العملبدفع االجرة العادية ملن يست

لالجري ويدفع االجري أجرة العمل جمددا والتي ستدفع لالجري اجلديد، فإن كانت أكثر مما قبض 

فعليه أن يتحمل الفارق، وإن كانت أقل كان الفرق له. وأما إن متكن االجري من االتيان بالعمل 

  جرة مرة واحدة.جمددا فيقوم به ويأخذ اال

بالرشط،  ر مع عدم التزامهر يتخري بني املوافقة عىل العمل الذي أتى به املستأَج أي أن املستأج  ( 1)

  وبني أن يفسخ االجارة ولكن يدفع له االجرة العادية ملا قام به.

  الرشط كام يف هذه املسألة والقيد كام يف املسألة السابقة.( 2)

 لسيارة يف زماننا بدل الدابة التي كانت تستعمل لالنتقال سابقا.يمكن استعامل مثال ا( 3)

  وهو ما حيصل يف بعض رشكات النقل يف حال التأخري عن املوعد املحدد.( 4)



 

 

 

 بحيث تكون االجارة عىل أحد االمرين مرددا بينهام فاالجارة باطلة.

ال عىل نحو التخيري، فان كان القيد يف  (1)واما ان كانت عىل نحو الرتتيب 

  .االجارة عنوانا صحت االجارتان وان كان رشط صحت االوىل وبطلت الثانية

وكان من نيته زيارة ليلة  "بالءكر"إذا استأجره عىل أن يوصله إىل  :1554م 

النصف من شعبان ولكن مل يذكر ذلك يف العقد ومل تكن قرينة عىل التعيني استحق 

 . (4)االجرة وإن مل يوصله ليلة النصف من شعبان

و ينهام أال جيوز فسخها إال بالرتايض ب (0): االجارة من العقود الالزمة1550م 

 . (2)االجارة املعاطاتية الزمة أيضا و ،يكون للفاسخ اخليار

: إذا باع املالك العني املستأجرة قبل متام مدة االجارة مل تنفسخ 1552م 

وإذا كان املشرتي  ،(9)بل تنتقل العني إىل املشرتي مسلوبة املنفعة مدة االجارة ،االجارة

البة بني زيادهتا كان له فسخ البيع وليس له املطجاهال باالجارة أو معتقدا قلة املدة فت

 ، وإذا فسخت االجارة رجعت املنفعة إىل البائع. (1)باالرش

: ال فرق فيام ذكرناه من عدم إنفساخ االجارة بالبيع بني أن يكون البيع 1559م 

                                                 

فتكون االجارة عىل ايصاله هنارا، وإذا مل يتم ذلك فتنفذ االجارة االخرى ال أنه خمري بني ايصاله ( 1)

  هنارا أو ايصاله ليال.

 .إن كانت هناك قرينة عىل التعيني كام حيصل يف هذه األيام من خالل محالت الزيارة أما (2)

  .1519مر بيان معنى العقود الالزمة يف هامش املسألة ( 3)

  .هي االجارة العملية من دون اجراء صيغة عقد االجارة الرشعي (4)

أجر لنهاية ا حال البيع ويبقى املستكام لو كانت لديه دار وقد أجرها لسنة أو أكثر فتنتقل ملكيته( 5)

 املدة.

 أي ليس للمشرتي حق مطالبة البائع بالتعويض، بل له حق فسخ معاملة البيع.( 6)



 

 

 . (1)عىل املستأجر وغريه

نة عىل : إذا باع املالك العني عىل شخص وآجرها وكيله مدة معي1551م 

صحت االجارة وصح البيع مسلوب  (4)شخص آخر واقرتن البيع واالجارة زمانا

 املنفعة مدة االجارة ويثبت اخليار حينئذ للمشرتي. 

: ال تبطل االجارة بموت املؤجر وال بموت املستأجر حتى فيام إذا 1555م 

 استأجر دارا عىل أن يسكنها بنفسه فامت. 

بنفسه فامت قبل ميض زمان يتمكن فيه من : إذا آجر نفسه للعمل 1550م 

 العمل بطلت االجارة. 

: إذا آجر البطن السابق من املوقوف عليهم العني املوقوفة فانقرضوا 1555م 

قبل انتهاء مدة االجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق والية منه عىل العني ملصحلة 

 . (0)البطون مجيعها مل تبطل بانقراضه

فإهنا ال تبطل بموته إذا كان  (2)جر نفسه للعمل بال قيد املبارشة: إذا آ4333م 

 متمكنا منه ولو بالتسبيب وجيب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. 

                                                 

 أي أن احلكم املذكور يف املسألة السابقة ينطبق حتى يف ما لو كان املشرتي هو نفسه املستأجر.( 1)

لبيت ويف نفس الوقت باعها املالك اىل كام لو كان صاحب الدار قد أوكل سمسامرا بتأجري ا( 2)

 شخص آخر فكلتا املعاملتني نافذتني، ولكن للمشرتي حق القبول وحق الفسخ.

كام لو كان هناك بناء موقوف ريعه عىل عائلة خاصة وقام أحدهم بتأجريه عىل أن يكون ريعه ( 3)

ة، األجار يف هذه احلال لالحياء من املوقوف عليهم فامتوا مجيعا قبل انتهاء مدة االجارة يبطل

وأما لو كان ريع التأجري ليس خمتصا بالطبقة احلية من هؤالء بل هو ملصلحة ذريتهم ايضا كام 

 سنة فيبقى االجار صحيحا. 55يف العقارات التي يتم تأجريها مثال 

 افذا. ن كام لو كان مقاوال ألعامل البناء او غري ذلك، فيتم تنفيذ العمل من تركته ويبقى االجار( 4)



 

 

 

وكذا إذا  ،(1): إذا آجر الويل مال الصبي مدة تزيد عىل زمان بلوغه بطل4331م 

 آجر الويل الصبي حتى إذا قضت رضورة الصبي بذلك. 

: إذا آجرت املرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت يف أثنائها مل تبطل 4334م 

 االجارة وإن كانت اخلدمة منافية حلق الزوج. 

: إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة االجارة عىل إجازة 4330م 

 ونفذت االجارة فيام ال ينايف حقه.  (4)الزوج فيام ينايف حقه

 فإن كان عاملا به حني ،جر يف العني املستأجرة عيبا: إذا وجد املستأ4332م  

فإن كان موجبا لفوات بعض املنفعة كخراب  ،وإن كان جاهال به ،العقد فال أثر له

وله  ،(0)ورجع عىل املالك بام يقابل املنفعة الفائتة ،االجرة نقصت ،بعض بيوت الدار

كنى ع أصال ولو بغري السهذا إذا مل يكن اخلراب قابال لالنتفا ،فسخ العقد من أصله

رج مثل ع ،وإن كان العيب موجبا لعيب يف املنفعة ،(9)مل يكن له إال خيار العيب (2)وإال

، وإن مل يوجب ذلك شيئا (1)الدابة كان له اخليار يف الفسخ وليس له مطالبة االرش

من ذلك يوجب نقص االجرة كان له اخليار أيضا، وإن مل يوجب ذلك أيضا فال 

                                                 

فلو كان للصبي بيت وكان عمره احد عرش سنة فليس للويل أن يؤجر املنزل ملدة مخس سنوات ( 1)

مثال، وليس له أيضا حق تأجري الصبي للعمل لفرتة تزيد عن بلوغه سن التكليف الرشعي، 

 ألنه يف كلتا احلالتني ال يبقى للويل والية عىل الصبي وال عىل ماله.

 ، كاملزوج منحَّصة فيام لو كان عمل الزوجة يمنعه من حقه يف العرشة الزوجيةأي أن إجازة ا( 2)

  .لو كان عملها ليال يف احدى املستشفيات خارج املنزل، وعمله هو يف النهار خارج املنزل

 أي له حسم مقدار من االجرة يناسب ما وجده خربا مما ال يستطيع االستفادة منه.( 3)

 بال لالنتفاع به ببعض الوجوه كأن يكون مستودعا مثال.أي إذا كان اخلراب قا( 4)

  أي ليس له حق املطالبة بالفرق يف االجرة بل له حق فسخ االجارة فقط.( 5)

  .أيضا يف هذه احلالة له حق فسخ املعاملة وليس له حق املطالبة بالفرق يف االجرة (6)



 

 

وكان املقبوض معيبا كان له  (4)أما إذا كان كلياو (1)ذا إذا كانت العني شخصيةه خيار.

املطالبة بالصحيح وال خيار يف الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له اخليار يف أصل 

 العقد. 

كان له الفسخ وليس  ،: إذا وجد املؤجر عيبا يف االجرة وكان جاهال به4339م 

فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ  (2)انت االجرة كلياوإذا ك ،(0)له املطالبة باالرش

 فإن تعذر كان له الفسخ.  ،العقد بل له املطالبة بالصحيح

 - (1)حتى لالجنبي -وخيار الرشط  (9): جيري يف االجارة خيار الغبن4331م 

 ،(13)، وتعذر التسليم(5)وتبعض الصفقة (0)، وخيار ختلف الرشط(5)وخيار العيب

                                                 

 ارا بعينها أو سيارة حمددة.أي أن اليشء املستأجر كان حمددا ومعينا كام لو كان د( 1)

  بأن استأجر منه دابة أو سيارة دون ان تكون حمددة بعينها. ( 2)

 فله حق الفسخ فقط. آلة كهربائية كجهاز الكومبيوتر مثالكام لو كانت األجرة عبارة عن  (3)

  بعينه. اكون معينيدون أن  جهاز كومبيوتربأن تكون االجرة مثال ( 4)

أنه يدفع ب إال مع علمه ،ختري بني االستمرار والرتاجع ،املثل بأقل من قيمة تأجرأجر أو اسإذا ف (5)

 أكثر من االجرة العادية، أو أنه يؤجر بأقل من االجرة العادية. 

هو الرشط املتفق عليه عند االجارة سواء كان مرتبطا باملؤجر واملستأجر أو مرتبطا بطرف ثالث، ( 6)

  ط.فالطرفان ملزمان بتنفيذ الرش

 وبني قبولب املعي عيبا فان له اخليار بني الفسخ برد من اشرتى شيئا فوجد فيه: خيار العيب (7)

، شرتي والبائع امل وال فرق يف ذلك بني ،بالفرق واملطالبة القبولالرد جاز له  فإن مل يكن ،البيع

 .وهذا اخليار جيري يف معاملة االجارة كام جيري يف معاملة البيع

عمال أو ماال وال يعمل به  يشرتط البائع أو املشرتي لالخر لتخلف عن الرشط: هو أنخيار ا (8)

  . االجار فسخ عقدللمستفيد من الرشط أن ي فيجوز

  كله . وجود عيب يف بعض املبيع ال خيار تبعض الصفقة: اخليار يف حال (9)

 سيارة أجره إذا، كام أجرهعن تسليم ما  املؤجر خيار تعذر التسليم: فيام لو عجز (10)

 .فللمستأجر،فخربت



 

 

 

نظري رشط رد الثمن  ،والرشكة، وخيار رشط رد العوض (4)دليستوال (1)والتفليس

خري عىل الوجه أوال جيري فيها خيار املجلس، وال خيار احليوان، وال خيار الت

  .املذكور يف البيع

إذا و ،إبتداء املدة فال إشكال عند : إذا حصل الفسخ يف عقد االجيار4335م 

 ىاملسم لعقد يف مجيع املدة فريجع املستأجر بتاممانفساخ ا فإنه يوجبحصل أثناء املدة 

 . (0)ويكون للمؤجر أجرة املثل بالنسبة إىل ما مىض

 ،عياناملستأجر املنفعة يف إجارة األ َك لَ مَ  ،عقد االجارة عَ قَ : إذا وَ 4330م 

وكذا املؤجر واالجري يملكان  ،(2)والعمل يف االجارة عىل االعامل بنفس العقد

م لكن ليس للمستأجر املطالبة باملنفعة والعمل إال يف حال تسلي ،جرة بنفس العقداأل

وجيب  ،وليس لالجري واملؤجر املطالبة باالجرة إال يف حال تسليم املنفعة ،االجرة

املنفعة  وتسليم ،إال إذا كان االخر ممتنعا عنه ،(9)عىل كل منهام تسليم ما عليه تسليمه

وفيام يتعلق بالعني يكون بتسليم  ،(1)متامهإيكون بتسليم العمل فيام ال يتعلق بالعني ب

                                                 

  . االجار يف فسخ عقد احلق

 التفليس: فيام لو أفلس املؤجر او املستأجر فيحق للطرف االخر فسخ عقد االجارة.( 1)

 وهكذا . ،يشء قليل الثمن بيشء كثري الثمن وهو إخفاء الردئ يف اجليد أو خلط ،التدليس (2)

دينار ثم فسخ االجارة بعد شهرين فيتم ارجاع االلف دينار فلو استأجر دارا ملدة سنة بألف ( 3)

  للمستأجر وعليه أن يدفع أجرة الشهرين.

فإذا استأجر دارا صار له حق التَّصف فيه بام ينسجم مع االجارة، وإذا استأجر شخصا للعمل ( 4)

  فله حق تشغيله حسبام اتفق عليه يف االجارة.

  ر تسليم املؤَجر.ج  جيب عىل املؤفيجب عىل املستأجر دفع االجرة و( 5)

  كالبدء يف تنفيذ العمل املتفق عليه.( 6)



 

 

 .بمعنى التخلية بينها وبني املالك مع امتام العمل فيها ،(1)العني

ديم إال إذا كان قد إشرتط تق ،جري املطالبة باالجرة قبل إمتام العملوليس لأل 

للمستأجر املطالبة بالعني وعىل ذلك،  ة جاريةً أو كانت العاد ،االجرة رصحياً 

 عدمإال إذا كان قد رشط  ،املستأجرة أو العمل املستأجر عليه مع تأجيل االجرة

جل جريان العادة عليه، وإذا امتنع املؤجر من تسليم العني وإن كان أل التأجيل،

كام جاز  ،نيعاملستأجرة مع بذل املستأجر االجرة جاز للمستأجر اجباره عىل تسليم ال

ة واملطالبة بقيمة املنفع ةوله ابقاء االجار ،له الفسخ وأخذ االجرة إذا كان قد دفعها

 ،أثناء املدة أو يف ،وكذا إذا دفع املؤجر العني ثم أخذها من املستأجر بال فصل ،الفائتة

م وكذا احلك ،(4)وعليه أجرة املثل ملا مىض ،ومع الفسخ يف االثناء يرجع بتامم االجرة

 فيام إذا امتنع املستأجر من تسليم االجرة مع بذل املوجر للعني املستأجرة. 

تلفت جري، ف: إذا كان العمل املستأجر عليه يف العني التي هي بيد األ4335م 

جري األ قمل يستح ،العني بعد متام العمل قبل دفعها إىل املستأجر من غري تفريط

 خياطة ثوب فتلف بعد اخلياطة وقبل دفعه إىلفإذا كان أجريا عىل  ،جرةاملطالبة باأل

 .جري مطالبة االجرةمل يستحق األ ،املستأجر

 ،(0)جري استحق عليه املالك قيمة الثوب خميطاإذا كان الثوب مضمونا عىل األو

 مل يستحق عليه شيئا.  (2)وإال

جري بعد امتام العمل حبس العني إىل أن يستويف االجرة وإذا : جيوز لأل4313م 

                                                 

  او السيارة. ،كتأجري املنزل( 1)

 .4335يتم ارجاع قيمة االجارة املدفوعة كام يف هامش املسألة ( 2)

 فليس للخياط املطالبة باالجرة وعليه دفع قيمة الثوب خماطا للاملك إن كان ضامنا.( 3)

  للاملك.يشء مل يكن ضامنا فليس عليه دفع أي  أي إن( 4)



 

 

 

 بسها لذلك فتلفت من غري تفريط مل يضمن. ح

إن كان ف ،: إذا تلفت العني املستأجرة قبل إنتهاء املدة بطلت االجارة4311م 

إن كان و ،مل يستحق املالك عىل املستأجر شيئاً  (1)التلف قبل القبض أو بعده بال فصل

فإن فسخ  ،ىضم بعد القبض بمدة كان للمستأجر اخليار يف فسخ االجيار بالنسبة اىل ما

وعليه للمؤجر أجرة املثل بالنسبة إىل املدة  ،جرة املسامةرجع عىل املؤجر بتامم األ

جرة وكان للاملك حصة من األ ،وإن مل يفسخ قسطت االجرة عىل النسبة ،(4)املاضية

، هذا إذا تلفت العني بتاممها وأما إذا تلف بعضها ومل يمكن االنتفاع (0)عىل نسبة املدة

من أول االمر أو يف أثناء املدة ويثبت اخليار للمستأجر  (2)االجارة بنسبتهبه تبطل 

 حينئذ أيضا. 

: إذا قبض املستأجر العني املستأجرة ومل يستوف منفعتها حتى انقضت 4314م 

ومل  ،هافلم يركب ،مل املتاعحلأو  ،كام إذا إستأجر دابة أو سفينة للركوب ،مدة االجارة

ستقرت إ ،إستأجر دارا وقبضها ومل يسكنها حتى مضت املدةأو  ،حيمل متاعة عليها

عليه االجرة، وكذا إذا بذل املؤجر العني املستأجرة فامتنع املستأجر من قبضها 

واستيفاء املنفعة منها حتى إنقضت مدة االجارة، وكذا احلكم يف االجارة عىل 

إذا إستأجر  ستيفائه كاماالعامل فإنه إذا بذل االجري نفسه للعمل وامتنع املستأجر من إ
                                                 

  أي قبل أن يستلمها املستأجر أو بمجرد استالمها.( 1)

 أي يف حال فسخ االجارة يتم ارجاع املبلغ اىل املستأجر ويؤخذ منه أجرة الفرتة التي استعملها.( 2)

دينار ملدة  سيارة مثال بامئة وختتلف هذه عن الفقرة السابقة بأنه يف هذه احلالة إن كان قد استأجر( 3)

شهر فتلفت بعد اسبوع ففي هذه الصورة َتسب أجرة االسبوع مخس وعرشين دينار ويتم 

ارجاع مخس وسبعني دينار للمستأجر، أما يف الفقرة السابقة فيتم ارجاع مائة دينار اىل املستأجر 

ين دينارا أو أكثر او ويؤخذ منه االجرة العادية لالسبوع، وهذه قد تكون أقل من مخس وعرش

 مساوية.

  أي بنسبة التلف، كام لو تلفت غرفة من املنزل املكون من اربع غرف مثال.( 4)



 

 

شخصا خلياطة ثوبه يف وقت معني فهيأ االجري نفسه للعمل فلم يدفع املستأجر إليه 

الثوب حتى مىض الوقت فإنه يستحق االجرة سواء اشتغل االجري يف ذلك الوقت 

بني أن  ،بشغل لنفسه أو غريه أم مل يشتغل، كام ال فرق يف االجارة الواقعة عىل العني

فال يركبها  (4)مثل أن يؤجره الدابة فيبذهلا املؤجر للمستأجر (1) شخصيةتكون العني

كام إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو  (0)وأن تكون كلية ،حتى يميض الوقت

بذله له حتى انقضت املدة فإنه يستحق متام االجرة عىل املستأجر، كام ال فرق يف 

ني الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكيل االجارة الواقعة عىل الكيل بني تعي

فإن االجرة تستقر عىل املستأجر يف مجيع ذلك وإن مل (2)بعنوان اجلري عىل االجارة

 .(9)هذا إذا كان عدم االستيفاء باختياره ،يستوف املنفعة

أو  ،مثل نزول املطر املانع من السفر عىل الدابة (1)فإن كان عاما ،أما إذا كان لعذر

من ء يشوليس عىل املستأجر  ،حتى انقضت املدة بطلت االجارة ،السفينة يف

 جرة.األ

كام إذا مرض فلم يتمكن من السفر فال  ،وإن كان العذر خاصا باملستأجر

اشرتط املستأجر َتقق إذا وحتى  ،(5)إشكال يف الصحة فيام مل تشرتط فيه املبارشة

                                                 

  أي معينة ومشخصة بذاهتا، كدابة معينة أو سيارة حمددة.( 1)

  أي جيعلها َتت تَّصفه.( 2)

  أي ليست حمددة بشخصها، بل بعنواهنا. ( 3)

  امل دون َتديد الوقت واستلم واحدا منهم.كام لو كان قد استأجر مخس ع( 4)

 أي أن املستأجر يكون مسؤوال عن االجرة يف كل هذه إن كان تركه االستفاده باختياره.( 5)

 أي إن كان عدم استخدامه او استالمه ملا استأجره ناتج عن سبب عام وليس خاصا به.( 6)

 قق استفادة املستأجر.أي يتحمل املستأجر االجرة إذا مل يكن بينهام رشط َت( 7)



 

 

 

كام لوكان استيفاء شخص  (4)واال ،(1)ومل يكن االشرتاط بنحو القيدية االستفادة

 فإذا استأجره لقلع رضسه فربئ من االمل ،املستأجر متعلقا لالجارة بطلت االجارة

 بطلت االجارة.  ،وكان القلع حينئذ حمرما

: إذا مل يستوف املستأجر املنفعة يف بعض املدة جرت االقسام املذكورة 4310م 

  .(0)بعينها وجرت عليه أحكامها

فإن كان  ،فتعذر إستيفاء املنفعة ،ذا غصب العني املستأجرة غاصب: إ4312م 

إن كان  ،ختري املستأجر بني الفسخ فريجع عىل املؤجر باالجرة ،الغصب قبل القبض

وإن كان الغصب بعد القبض  ،(2)والرجوع عىل الغاصب بأجرة املثل ،قد دفعها إليه

ع بالعني املستأجرة من دون غصب وكذلك إذا منعه الظامل من االنتفا ،(9)تعني الثاين

 باملقدار الذي فوته عليه من املنفعة.  (1)العني فريجع عليه

: إتالف املستأجر للعني املستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها 4319م 

 . (5)فتلزمه االجرة

 ،: إذا أتلفها املؤجر ختري املستأجر بني الفسخ والرجوع عليه باالجرة4311م 

                                                 

 أي أن هذا الرشط املرتبط باالجارة ال يسقط عن املستأجر االجرة املتعينة عليه.( 1)

 أي إذا كان رشط االستفادة من االجارة قيدا يف أصل االجارة كاملثال املذكور بطل االجار.( 2)

تحمل االجرة يف بني أن يكون ذلك ناجتا عن اختياره، أو عن مانع خاص أو مانع عام، في( 3)

 االوليني.

  فإما أن يسرتجع املستأجر االجرة، أو يطالب الغاصب بأجره ما غصبه منه.( 4)

 أي ليس للمستأجر فسخ االجارة مع املؤجر بل له أن يطالب الغاصب باالجرة العادية.( 5)

  أي أن املستأجر يطالب الظامل بالتعويض وليس له حق مطالبة املؤجر.( 6)

  اتلفها ومل يستعملها فكأنه استعملها من ناحية وجوب االجرة عليه. أي إذا( 7)



 

 

 . (1)وع عليه بقيمة املنفعةوبني الرج

: إذا أتلفها االجنبي فإن كان بعد القبض رجع املستأجر عليه 4315م 

وإن كان قبل القبض ختري بني الفسخ والرجوع إىل املؤجر باالجرة وبني  ،(4)بالقيمة

 . (0)االمضاء والرجوع إىل املتلف بالقيمة

 إنفملؤجر إىل جتديدها : إذا اهندم بعض الدار التي استأجرها فبادر ا4310م 

 .هبا فال فسخ وال انفساخ (2)كانت الفرتة غري معتد

 وكان له الفسخ يف ،رجع املستأجر بام يقابلها من االجرة (9)وإن كانت معتدا هبا 

، فإذا فسخ رجع بتامم االجرة وعليه أجرة املثل ملا قبل (1)اجلميع لتبعض الصفقة

 سخ العقد. االهندام. وإذا اهندم متام الدار انف

: املواضع التي تبطل فيها االجارة وتثبت للاملك أجرة املثل ال فرق 4315م 

 بني أن يكون املالك عاملا بالبطالن وجاهال به.

من العني لكن ال جيوز تسليمها إىل  (5): جتوز إجارة احلصة املشاعة4343م 

                                                 

أي إما أن تنفسخ االجارة أو يطالبه بأجرة ما فوته عليه، فلو استأجر سيارة لنقل متاع اىل بلد ( 1)

آخر وأتلفها املؤجر فللمستأجر احلق بفسخ االجارة واسرتجاع ما دفعه من اجرة السيارة وبني 

الجرة ولكن يطالب املؤجر بكلفة تأمني سيارة لنقل البضاعة سواء كان ذلك أن ال يسرتجع ا

  لصالح املؤجر من الناحية املادية او مل يكن. 

 أي أن للمستأجر بعد استالمه للعني املستأجرة حق مطالبة الشخص الذي أتلف بالتعويض.( 2)

  فيتخري املستأجر بني فسخ العقد او مطالبة املتلف بالتعويض.( 3)

  أي ليست فرتة طويلة مؤثرة عىل املستأجر.( 4)

  أي إن كانت فرتة الرتميم َتتاج اىل وقت مؤثر عىل املستأجر.( 5)

 يتخري املستأجر بني فسخ العقد ودفع أجرة ما استعمله، وبني حسم أجرة فرتة الرتميم.( 6)

 ث.ارة من ثالكام لو كانت نصف البستان أو سي ،أي ليست مشخصة بل حمددة بالنسبة( 7)



 

 

 

 املستأجر إال بإذن الرشيك إذا كانت العني مشرتكة. 

أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشرتكني يف املنفعة  : جيوز4341م 

 فيقتسامهنا بينهام كالرشيكني يف ملك العني. 

معني كحمل متاع أو غريه أو يشء : جيوز أن يستأجر شخصني لعمل 4344م 

بناء جدار أو هدمه أو غري ذلك فيشرتكان يف االجرة وعليهام معا القيام بالعمل الذي 

  استؤجرا عليه.

فيجوز أن يؤجر داره سنة  (1): ال يشرتط اتصال مدة االجارة بالعقد4340م 

وال بد من تعيني مبدأ املدة، وإذا كانت  ،رة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثرخمثال متأ

 . (4)املدة حمدودة وأطلقت االجارة ومل يذكر البدء انَّصف إىل االتصال

ا فتلف كان عىل املؤجر دفع فرد : إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منه4342م 

 . (0)آخر

 أمانة يف يد املستأجر اليضمنها إذا تلفت أو تعيبت ،: العني املستأجرة4349م 

بمعنى أداء قيمتها أو أرش  (9)، وإذا اشرتط املؤجر ضامهنا(2)إال بالتعدي أو التفريط

 .الذمة بمثلها أو قيمتها صح اشرتاطهعيبها، او بمعنى اشتغال 

                                                 

  كام لو أراد أن يستأجر دارا خلمس سنوات ولكن يف فصل الصيف فقط.( 1)

 فلو استأجر بستانا خلمس سنوات ومل حيدد وقتا حمددا فيفهم منه انه مخس سنوات متواصلة.( 2)

  فعىل املكتب تسليمه سيارة اخرى. ،كام لو استأجر سيارة من مكتب تأجري السيارات( 3)

 ملستأجر يتحمل مسؤولية التلف أو الرضر يف ما لو كان عمديا أو ناجتا عن إمهال منه.أي أن ا( 4)

 أي أن املستأجر يتحمل املسؤولية يف كل الظروف وليس يف موردي العمل واالمهال فقط.( 5)



 

 

 إذا تلفت العني أو تعيبت.  (1)كام أنه الضامن يف االجارة الباطلة 

 ،جري الذي آجر نفسه عىل عمل فيها: العني التي للمستأجر بيد األ4341م 

 . (4)ال يضمن تلفه أو نقصه إال بالتعدي أو التفريط ،كالثوب الذي أخذه ليخيطه

ط املستأجر ضامن العني عىل االجري بمعنى أداء قيمتها أو : إذا اشرت4345م 

أرش عيبها صح الرشط. بل صح بمعنى آخر وهو كون العني يف العهدة او اشتغال 

  .الذمة باملثل او القيمة

: إذا تلف حمل العمل يف االجارة أو أتلفه االجنبي قبل العمل أو يف 4340م 

 (0)لعمل بطلت االجارة ورجعت االجرة كالاالثناء قبل ميض زمان يمكن فيه إمتام ا

 إىل املستأجر.  (2)أو بعضا

: إذا أتلفه املستأجر كان إتالفه بمنزلة قبضه فيستحق االجري عليه متام 4345م 

 االجرة. 

فإن  ،جري كان املستأجر خمريا بني فسخ العقد وإمضائه: إذا أتلفه األ4303م 

 الفائت. أمىض جاز له مطالبة االجري بقيمة العمل 

  .عىل زمان االداء (9): املدار يف القيمة4301م 

: كل من آجر نفسه لعمل يف مال غريه إذا أفسد ذلك املال ضمن 4304م 

                                                 

 أي أن عقد االجار الباطل لسبب من االسباب ال يوجب عىل املستأجر املسؤولية.( 1)

 حمل مسؤولية الرضر الناتج عن عمله إن كان عن عمد أو إمهال.أي أن االجري يت( 2)

 أي يتم ارجاع كامل االجرة للمستأجر فيام لو كان التلف قبل البدء بالعمل.( 3)

  فيتم ارجاع بعض االجرة وهي التي تساوي أجرة ما مل ينجزه من العمل.( 4)

  اظ وقت الدفع.أي قيمة االجار التي يطلبها املؤجر من املستأجر هي بلح( 5)



 

 

 

 ،والنجار ،، وهكذا اخلياط(4)، واخلتان يف ختانه(1)كاحلجام إذا جنى يف حجامته

 .(0)إذا افسدوا ،واحلداد

 سواء الطبيبعدا ، (2)ضامنفال مل يتجاوز  أما إذا ،هذا إذا جتاوز احلد املأذون فيه 

 أدى عالجه اىل رضر بحق املريضإذا ف (9)أو من يصف الدواء املبارش للعالج بنفسه

 فهو ضامن.

وقبل املريض أو وليه بذلك ومل يقَّص  (1): إذا تربأ الطبيب من الضامن4300م 

 . يف االجتهاد فإنه يربأ من الضامن بالتلف وإن كان مبارشا للعالج

ليه فاحلكم عل فسقط ما كان عىل رأسه أو ظهره فانكَّس امَّ : إذا عثر احلَ 4302م 

 التفريط. وال يضمن مع عدم ،(5)اشكال مع التفريط يف مشيه فيهن ضامبال

                                                 

احلجامة هي إخراج الدم من اجلسد للتداوي وغالبا ما تكون يف الظهر، واحلجام من يقوم هبذا ( 1)

 العمل.

رجال ( هو  أو األنثى . فختان الذكر ) صبيا عضوو عملية قطع تتم يف قضيب الذكر :اخلتان (2)

( أو امرأة بنتاتان األنثى )مجيع احلشفة . وخ التي تغطي احلشفة حتى تنكشف قطع مجيع اجللدة

رف كع أو ،وتكون كالنواة ،مدخل الذكر فوق عضواجللدة التي يف أعىل ال قطع أدنى جزءا من

 واخلتان هو املختص الذي يقوم هبذا العمل. الديك تدعى اخلفاض .

 أي أن كل هؤالء وامثاهلم يتحملون املسؤولية يف حال حصول رضر من عملهم حسبام ييل.( 3)

ي أن مسؤولية هؤالء نتيجة الرضر تنحَّص يف مورد التقصري وأما بدون التقصري فال يتحملون أ( 4)

 املسؤولية باستثناء االمور الطبية فإنه يتحمل املسؤولية يف كل احلاالت.

كالطبيب الذي يكتب وصفة طبية فيها خطأ طبي أو الصيدالين الذي يسلم دواء خمتلفا، فإنه يف  (5)

  .تحمل الطبيب املخطئ او الصيدالين املسؤولية يف حال حصول رضركلتا احلالتني ي

 أي أنه رفض َتمل املسؤولية قبل العالج بموافقة املريض او وليه، ومل يقَّص يف عمله.( 6)

  أي أن َتميله املسؤولية ليس ثابتا من الناحية الرشعية.( 7)



 

 

 . (1)وكذلك إذا عثر فوقع ما عىل رأسه عىل إناء غريه فكَّسه 

عه اقطعه فقط: إذا قال للخياط: إن كان هذا القامش يكفيني قميصا ف4309م 

، وأما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: إقطعه، (4)فلم يكفه ضمن

 . (0)ال ضامن إذا كان اخلياط خمطئا يف اعتقادهففقطعه فلم يكفه 

 فال ضامن عىل صنق : إذا آجر دابته حلمل متاع فعثرت فتلف أو4301م  

وإذا كان غريه السبب كان هو  ،بأو رض (9)إال إذا كان هو السبب بنخس ،(2)صاحبها

 .(1)الضامن

: إذا استأجر سفينة أو دابة حلمل متاع فنقص أو سق مل يضمن 4305 م

صاحبها ولو رشط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الرشط ولزم العمل 

 به. 

أو  ،ل الدابة املستأجرة أكثر من املقدار املقرر بينهام بالرشط: إذا مَحَّ 4300م 

ضمن ذلك وعليه أجرة املثل للزيادة مضافة إىل  ،أو تعيبت ،فتلفت (5)جل التعارفأل

                                                 

  أي ال يتحمل املسؤولية.( 1)

  لية التلف احلاصل يف القامش يف هذه الصورة.أي أن اخلياط يتحمل مسؤو( 2)

  فال يتحمل اخلياط مسؤولية التلف احلاصل يف القامش يف هذه الصورة. ( 3)

 أي أن صاحب الدابة ال يتحمل مسؤولية التلف .( 4)

أي إذا تسبب صاحب الدابة بذلك نتيجة رضبه إياها او نخسه اياها بيده او بالعصا فإنه يتحمل ( 5)

ية، وكذلك احلال مع سائق السيارة، فإن كان السائق هو املسبب للحادث فيتحمل املسؤول

 املسؤولية، وإن كان نتيجة خلل يف السيارة وليس نتيجة إمهال فال يتحمل املسؤولية.

  أي أن املتسبب بالتلف هو الذي يتحمل املسؤولية.( 6)

 العادية. أي أنه محلها أكثر من املتفق عليه أو أكثر من احلمولة( 7)



 

 

 

 . (4)، وكذا إذا استأجرها لنقل املتاع مسافة معينة فزاد عىل ذلك(1)االجرة املسامة

: إذا استأجر دابة حلمل املتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته 4305م 

، وكذا احلكم يف أمثاله مما كانت فيه (0)نفعة املستوفاةوأجرة املثل للم ةجرة املساماأل

باالجارة بال فرق بني االجارة الواقعة  (2)املنفعة املستوفاة مضادة للمنفعة املقصودة

والدابة، واالجارة الواقعة عىل االعامل كام إذا استأجره لكتابة  ،عىل االعيان كالدار

 . (9)فاستعمله يف اخلياطة

بالكتابة للمستأجر  للخياطة فاشتغل العامُل  جر العامَل : إذا استأ4323م 

، ولكن يتخري املستأجر بني فسخ (1)ةجرة املساماألاستحق العامُل  ،أو خطأ ،عمدا

 . (5)املعاملة والرجوع اىل ما اتفق عليه، وبني مطالبته بقيمة املستأجر عليه

                                                 

فيتحمل مسؤولية تلف الدابة، أو السيارة، وأجرة البضاعة الزائدة عن املتفق عليه او عن ( 1)

  محولتها العادية.

 أي عليه أن يدفع أجرة املسافة الزائدة عن املتفق عليه التي نقل اليها البضاعة.( 2)

  .أي عليه دفع االجرة املتفق عليها، مع أجرة االستعامل االضايف( 3)

 أي استعمل يف غري ما اتفق عليه.( 4)

فعليه أن يدفع االجرة املتفق عليها مع اجرة العمل االخر الذي استعمله فيه، ومن ذلك مثال ( 5)

ما لو كان قد استأجر خادمة لتنظيف املنزل فطلب منها سقي الشجر فعليه أن يدفع هلا االجرة 

  شجر احلديقة.املتفق عليها خلدمة املنزل وأجرة قيامها بسقي 

  وهي االجرة املتفق عليها بينهام.( 6)

بمعنى أن األجري يثبت له احلق املتفق عليه يف حال ريض املستأجر بعمل األجري، وإذا مل يرض ( 7)

أو مطالبة األجري بقيمة العمل املتفق عليه. ففسخ املعاملة بسبب أن  ،به فله حق فسخ املعاملة

تفق عليه، ويف حال عدم الفسخ فيبقى للمستأجر حق عند األجري ما أتى به األجري ليس هو امل

وهو العمل الذي اتفق عليه، فيثبت للمستأجر حق مطالبة األجري بقيمة هذا العمل الذي قبض 

  االجري ثمنه ولكنه مل ينفذه بل نفذ أمرا آخر ليس موردا لالتفاق. 



 

 

فلها حكم مرو لها املالك متاع ع: إذا آجر دابة حلمل متاع زيد فحمّ 4321م 

  املسألة السابقة.

فركب  ،نة من زيد للركوب إىل مكان معني: إذا استأجر دابة معيّ 4324م 

وإذا اشتبه  (1)لزمته االجرة املسامة لالوىل وأجرة املثل للثانية ،عمدا أوخطأ ،غريها

 . (4)فركب دابة عمرو لزمته أجرة املثل هلا مضافة إىل االجرة املسامة لدابة زيد

: إذا استأجر سفينة حلمل اخلل املعني مسافة معينة فحملها مخرا مع 4320م 

اخلل املعني استحق املالك عليه االجرة املسامة وأجرة املثل حلمل اخلمر لو فرض أنه 

 كان حالال. 

: جيوز ملن استأجر دابة للركوب أو احلمل أن يرضهبا أو يكبحها 4322م 

عن املتعارف أو مع منع  ىمع منع املالك، وإذا تعدعىل النحو املتعارف إال  (0)جاملبال

 ويف صورة اجلواز ال ضامن للنقص.  ،أو تلفها ،املالك ضمن نقصها

ال يضمن الثياب أو نحوها لو سقت إال إذا  (2)م: صاحب احلامَّ 4329م 

 . (9)جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط

 ،ال مع التقصري يف احلفظمل يضمن إ ،فَّسق (1): إذا استؤجر حلفظ متاع4321م 

غلبة النوم ال تعد من التقصري، نعم إذا اشرتط عليه أداء القيمة إذا سق املتاع  و

                                                 

ق تسون، فعليه أن يدفع االجرة املتفكام لو استأجر سيارة مرسيدس مثال واستعمل سيارة دا( 1)

 عليها أوال لسيارة املرسيدس وعليه أن يدفع االجرة العادية لسيارة الداتسون.

  وهلا نفس حكم املثال السابق.( 2)

 ا .ما جيعل يف فم البهائم لتسهيل قيادهتأي يشدها باللجام ليوقفها، واللجام:  ،كبحها باللجام( 3)

 ومثلها يف زماننا املسابح اخلاصة والنوادي الرياضية. ،العامة بأجرةهي أماكن االستحامم ( 4)

  أي إذا وضعت بعنوان الوديعة وأمهل يف حفظها فيتحمل املسؤولية.( 5)

  وهو عمل احلراس.( 6)



 

 

 

 . (1)ومل يستحق أجرة يف الصورتني ،وجب الوفاء به

: إنام جيب تسليم العني املستأجرة إىل املستأجر إذا توقف استيفاء 4325م 

ن أو كا ،واخلياطة ،النساجة والنجارة كام يف إجارة آالت ،املنفعة عىل تسليمها

مل جيب، فمن استأجر سفينة للركوب مل جيب عىل  (4)املستأجر قد اشرتط ذلك وإال

 املؤجر تسليمها إليه. 

: يكفي يف صحة االجارة ملك املؤجر املنفعة وإن مل يكن مالكا للعني، 4320م 

لكا لنفس الدار، فإذا فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غريه وإن مل يكن ما

منه  رتوقف استيفاء املنفعة عىل تسليمها وجب عىل املؤجر الثاين تسليمها إىل املستأج  

، وإذا مل يتوقف استيفاء املنفعة عىل التسليم كالسفينة (0)وإن مل يأذن له املالك

 .(1)ذلكتسليمها إىل الثاين إال إذا اشرتط عليه  (9)مل جيب عىل املؤجر االول (2)والسيارة

ل الرشط وإن اشرتط عليه ب ،وال جيوز للمؤجر الثاين تسليمها إىل املستأجر منه 

                                                 

  .أي ال أجرة للحارس يف حال الَّسقة سواء كان مطالبا بالضامن أو مل يكن مطالبا (1)

 قصودة من االستئجار َتصل بدون التسليم فيتحقق الغرض إذ يستطيعفإذا كانت االستفادة امل( 2)

 يف املثال املذكور ان يركب املستؤجر يف السفينة دون ان يستلمها، وهكذا.

 ،فمن استأجر دار او مصنعا أو بستانا هبدف االستفادة منه فله أن يؤجره اىل شخص آخر( 3)

 ملالك االسايس وهو املؤجر االول.ويسلمه إياه كي يستفيد منه حتى ولو مل يقبل ا

ر االستفادة من السيارة دون ان يستلمها .( 4)  أي يمكن يف هذه احلاالت للمستأج 

  وهو املالك للسيارة او السفينة.( 5)

اعتبار أن ب أي إذا اشرتط املستأجر ان يستلم السيارة مثال فعىل املالك املؤجر تسليمها له( 6)

اىل تسليم لوجود سائق هلا، أما لو كان االستئجار عىل نحو انه يستلم  استخدام السيارة ال حيتاج

السيارة ويقودها كام يف مكاتب تأجري السيارات فليزم تسليم السيارة للمستأجر من خالل 

 ..اعطاءه املفاتيح



 

 

 .، نعم إذا أذن له املالك فال بأس(1)يكون فاسدا

كام أنه يف الصورة السابقة التي جيب فيها تسليم املؤجر الثاين إىل املستأجر منه  

ان ذا مل يكن أمينا وسلمها إليه كفإ ،تأجر منه أميناسال جيوز التسليم إال إذا كان امل

 ضامنا.

، أما إذا كانت مقيدة كام إذا استأجر دابة لركوب (4)هذا إذا كانت االجارة مطلقة 

فإذا ركبها  (0)نفسه فال تصح إجارهتا من غريه فإذا آجرها من غريه بطلت االجارة

املثل للمنفعة  ويضمن للاملك أجرة ،(2)املستأجر الثاين وكان عاملا بالفساد كان آثام

 .(1)وللمؤجر بأجرة املثل للمنفعة الفائتة ،(9)املستوفاة

 مع اجلهل وعلم املؤجر باحلال يرجع إىل املؤجر بام غرمه للاملك.  (5)ولكنه

 ،: إذا آجر الدابة للركوب واشرتط عىل املستأجر استيفاء املنفعة بنفسه4325م 

اخليار للاملك يف لكن يثبت و ،االجارة تأو أن ال يؤجرها من غريه فآجرها صح

 . (0)فسخ عقده ومطالبة املستأجر منه بأجرة املثل

                                                 

 ةفيام لو كانت املنفعة تتحقق من دون استالم، ألن حق املستأجر الثاين هو االستفادة من السيار( 1)

 وليس قيادهتا. 

  أي ليست مقيدة برشوط خاصة كأن يمنع عليه تأجريها لطرف آخر مثال.( 2)

  كام لو أجره سيارة ليقودها بنفسه وليس ليسلمها آلخرين.( 3)

  ألنه يعلم بعدم صحة استئجاره، وعدم جواز التَّصف بامل الغري بدون إذنه.( 4)

  حب الدابة او السيارة.فاملالك هو الذي يستحق االجرة لكونه صا( 5)

  ألهنا يف الوقت الذي استعملها فيه كانت حقا ملن أجره بغري حق.( 6)

أي املستأجر الثاين إذا مل يكن عاملا بفساد املعاملة بينه وبني املؤجر الذي كان عاملا، فإن مسؤولية ( 7)

 الك.ر من املالتعويض عليه بدل ما سيدفعه للاملك تقع عىل عاتق الذي أجره وهو املستأج

فلو كان املالك قد أجر سيارة لشخص ملدة شهر مع الرشط املذكور وأقدم املستأجر عىل تأجريها ( 8)



 

 

 

: إذا استأجر الدكان مثال مدة فانتهت املدة وجب عليه إرجاعه إىل 4393م 

كام ال جيوز له أخذ مال من ثالث  ،املالك وال جيوز له إجياره من ثالث إال بإذن املالك

إال إذا ريض  (4)إذا مل يشرتط له ذلك (1)ا )سقفلية(ليمكنه من الدكان املسمى يف عرفن

 .(0)املالك به

وإذا مات املستأجر واحلال هذه مل جيز لوارثه أخذ ) الَّسقفلية ( إال إذا ريض 

 ،إذا كان قد أوىص (9)برضا املالك مل جيب إخراج ثلث للميت (2)فإذا أخذها ،املالك به

 ثلث. إال إذا كان رضا املالك مرشوطا بإخراج ال

 (1): إذا اشرتط املستأجر عىل املالك يف عقد االجارة أو عقد آخر الزم4391م 

فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب  ،أن يأخذ ) الَّسقفلية ( جاز له أخذها

إخراج ثلثه إذا كان أوىص به، وإذا كان للمستأجر حق يف أخذ ) الَّسقفلية( من 

وجب إخراج مخسه  ، و(0)لك من أرباح التجارةوإن مل يرض املالك به كان ذ (5)غريه

 بقيمته وربام زادت القيمة وربام نقصت وربام ساوت ما دفعه. 

                                                 

لشخص آخر أثناء هذه املدة، فعقد االجار الثاين صحيح، ولكن حيق حينئذ للاملك فسخ عقده 

  مع املستأجر ويطالبه باالجرة العادية الستعامل السيارة اىل حني الفسخ.

 الَّسقفلية: هي ما يطلق عليه تسمية ) خلو(، أي بدل إخالء املكان للمستأجر اجلديد.( 1)

 أي إذا مل يكن هناك رشط يف االساس لوجود حق اخللو للمستأجر، فال جيوز أخذ اخللو.( 2)

  أي إن مل يكن حق اخللو مرشوطا وريض املالك فيجوز أخذ اخللو.( 3)

  لو بدل إخالئه الدكان برضا املالك.أي إذا أخذ وارث املستأجر اخل( 4)

 الثلث من تركة امليت الذي حيق له أن يويص به خارج التقسيم الرشعي للرتكة.( 5)

  كام يف قوانني االجار يف بعض الدول والبالد.( 6)

  أي من غري املالك كام هو املوجود يف بعض القوانني املدنية.( 7)

 خللو لدكانه يعترب من االرباح التي جيب فيها اخلمس.أي أن ما يأخذه املستأجر من حق ا( 8)



 

 

أن يؤجر  (1): جيوز للمستأجر مع عدم اشرتاط املبارشة وما بمعناها4394م 

فيها  كثر منه إذا أحدثالعني املستأجرة بأقل مما استأجرها به وباملساوي، وكذا باأل

بل جيوز أيضا مع عدم  ،(0)جرة من غري جنس االجرة السابقةكانت األأو  (4)حدثا

ر هتا باالكثرجري فال جيوز إجاعدا البيت والدار والدكان واأل (2)الرشطني املذكورين

 .(9)حينئذ

 عىل كراهة.  (0)فيجوزواالرض  (5)الرحى و أما، (1)السفينة هبا وتلحق 

بل السفينة أيضا بأكثر من  (5): ال جيوز أن يؤجر بعض هذه االربعة4390م 

كثر خر بأوآجر البعض اآل ،كام إذا استأجر دارا بعرشة دراهم فسكن بعضها ،جرةاأل

بأقل من العرشة  بعرشة أو ، وأما إذا آجره(13)إال أن حيدث فيها حدثا ،من عرشة دراهم

 . فيجوز

 : إذا استؤجر عىل عمل من غري اشرتاط املبارشة وال مع االنَّصاف4392م 

قل أو االكثر وال جيوز باأل ،جرةجيوز أن يستأجر غريه لذلك العمل بتلك األ ،إليها
                                                 

 أي إذا مل يشرتط املالك عىل املستأجر أن يكون التأجري مرشوطا باستعامل املستأجر فقط. (1)

  أي زاد فيها أو أصلحها أو أضاف اليها شيئا ) كديكور املحل مثال (.( 2)

 أجري بالعملية االجنبية مثال.كام لو كان قد استأجر بالعملة املحلية فيمكنه الت (3)

ومها: ان يكون قد أضاف اليه شيئا من زيادة او اصالح،أو ان تكون االجارة بغري العملة التي ( 4)

 دفعها. 

 أي أن هذه االشياء املستثناة ال جيوز تأجريها باالكثر اال يف مورد الرشطني املذكورين.( 5)

  حد الرشطني املذكورين.أي فيام جيوز تأجريه باالكثر رشط َتقق أ( 6)

  الرحى: أي الطاحونة.( 7)

 أي جيوز تأجريمها باالكثر مع عدم َتقق أحد الرشطني ومها تبدل العملة أو اضافة يشء. (8)

  والدار)الغرفة يف املسكن(، والدكان، واألجري. ،وهي: البيت ) املنزل(( 9)

  .وضع املنزل كأن يقوم بأعامل ترميم من صبغ وغري ذلك مما حيسن من (10)



 

 

 

 أتى ببعض العمل كام إذا تقبل خياطة ثوب بدرمهني استحبابا فيام لو عىل االحوط

عىل وز فإنه جيال، أو أنه اشرتى اخليوط واالبرة، ففصله أو خاط منه شيئا ولو قلي

 طته بدرهم.أن يستأجر غريه عىل خياكراهة 

 .(1)فيجوزيف العمل الَّصف كالصالة  وأما

 إىل ر عليه عىل تسليم العنيالعمل املستأَج  يتوقف : يف املوارد التي4399م 

ه أن جاز ل ،إذا جاز لالجري أن يستأجر غريه عىل العمل الذي استؤجر عليه ،االجري

تأجر املستأجرة إىل املسنظري ما تقدم يف تسليم العني  (4)جري الثاينيسلم العني إىل األ

 الثاين. 

ففعله غريه قبل ميض زمان  (0): إذا استؤجر للعمل بنفسه مبارشة4391م 

بطلت االجارة ومل يستحق العامل وال االجري االجرة،  ،يتمكن فيه االجري من العمل

ففعله غريه ال بقصد التربع  (9)إذا استؤجر عىل عمل يف ذمته ال بقيد املبارشة (2)وكذلك

للعمل املستأجر عليه واستحق  كان أداءً  (5)وأما إذا فعله بقصد التربع عنه ،(1)نهع

 االجري االجرة. 

 جري عىل قسمني: : إجارة األ4395م 

                                                 

 أي جيوز له أن يستأجر غريه بأقل مما أخذ إذا مل يكن املؤجر قد اشرتط عليه االداء بنفسه.( 1)

 كام لو استأجره شخص ليصلح له السيارة فاستلم السيارة واستأجر شخصا الصالحها.( 2)

  كأن يسقي بنفسه زرع احلديقة.( 3)

  ال يستحق أحد االجرة .( 4)

  جر من قبل املالك عىل اصالح حائط أو بناء.كام لو استؤ( 5)

  أي أصلحه غريه وليس نيابة عنه.( 6)

  أي إذا كان من أصلح احلائط قد أتى به مساعدة لالجري، وليس للمؤجر.( 7)



 

 

من دون إشتغال  (1): أن تكون االجارة واقعة عىل منفعته اخلارجيةاالول القسم

 لوكة.نظري إجارة الدابة والدار ونحومها من االعيان املميشء ذمته ب

: أن تكون االجارة واقعة عىل عمل يف الذمة فيكون العمل الثاين القسم

 املستأجر عليه دينا يف ذمته كسائر الديون.

فإن كانت عىل النحو االول فقد تكون االجارة عىل مجيع  :صور القسم االول

ال  ،هوال لغري ،، وحينئذ ال جيوز له يف تلك املدة العمل لنفسه(4)منافعه يف مدة معينة

نعم ال بأس ببعض االعامل التي تنَّصف عنها  ،(0)تربعا وال بإجارة، وال بجعالة

كام إنه إذا كان مورد االجارة أو  ،االجارة وال تشملها وال تكون منافية ملا شملته

 ،فال مانع من االشتغال ببعض االعامل يف الليل له (2)منَّصفها االشتغال بالنهار مثال

إال إذا أدى إىل ضعفه يف النهار عن القيام بام  ،أو جعالة ،بإجارة أو ،تربعا ،أو لغريه

 إستؤجر عليه.

فإن كان  ،(1)بعض االعامل املشمولة هلا (9)فإذا عمل يف املدة املرضوبة يف االجارة 

وبني إمضاء  ،ختري املستأجر بني فسخ االجارة واسرتجاع متام االجرة ،العمل لنفسه

 .(5)وكذا إذا عمل لغريه تربعا ،لعمل الذي عمله لنفسهاالجارة ومطالبته بقيمة ا

                                                 

 بمعنى أن يكون مستأجرا للقيام بالعمل الذي يطلب منه دون أن يكون حمددا كاخلادم مثال.( 1)

 خادما يف منزل أو عامال يف مصنع وهكذا. ،مل ملدة سنة مثالكأن يتم استئجاره للع( 2)

  أي أن يقوم بعمل لشخص كي حيصل منه عىل مقابل مايل.( 3)

 كام لو كانت مدة العمل املطلوبة منه يوميا ثامن ساعات عىل طبق قوانني العمل.( 4)

  أي أثناء دوام العمل املستأجر عليه.( 5)

  فعمل أثناء الدوام حلسابه الشخيص. ،رشكة كام لو كان يعمل سائقا يف( 6)

 أي يتخري املستأجر بني فسخ العمل وبني مطالبته بأجرة العمل الذي قام به أثناء الدوام.( 7)



 

 

 

فيتخري  (1)نعم حيتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غريه بقيمة العمل الذي إستوفاه 

 .بني أمور ثالثة وال خيلو من وجه وجيه

 .(0)يرجع املتربع له اىل االجري ،(4)نعم مع جهل املتربع له وعلم االجري 

اخليار بني االمرين  (9)فله ،أو اجلعالة ،بعنوان االجارة ،(2)وأما إذا عمل لغريه 

وبني إمضاء االجارة أو اجلعالة وأخذ االجرة أو اجلعل املسمى  ،(1)املذكورين أوال

 .(5)فيها

 .(5)فيتخري بني أمور أربعة (0)وحيتمل قريبا أن له مطالبة غريه عىل ما عرفت 

يف مجيع الصور املذكورة ورجع ثم إذا اختار املستأجر فسخ االجارة االوىل  

ه كان له علي ،وكان قد عمل االجري بعض العمل للمستأجر ،باالجرة املسامة فيها

 .(13)أجرة املثل

                                                 

  أي للمستأجر احلق ايضا يف مطالبة من عمل له االجري جمانا باالجرة.( 1)

را بالقيام هبذا العمل لكونه مستأج أي مع جهل املتربع له بأن هذا العامل املتربع ليس له احلق( 2)

  لشخص آخر يف نفس الوقت.

فللمتربع له يف هذه الصورة أن يطالب املتربع  ،فإذا طالب املستأجر باالجرة من املتربع له( 3)

 م بنتيجة تربعه.لزَ فيُ  ،باالجرة التي عليه أن يدفعها للمستأجر لكونه متربعا

  مقابل أجر مادي.أي عمل االجري أثناء دوامه لغريه ( 4)

  أي للمستأجر .( 5)

 ومها فسخ العقد واسرتجاع ما دفعه من أجرة وبني املطالبة بقيمة العمل الذي قام به االجري.( 6)

 أي أن للمستأجر أيضا احلق يف املطالبة باالجرة املتفق عليها بني االجري والشخص االخر.( 7)

  العمل. أي يطالب الشخص الذي عمل له االجري بأجرة( 8)

وهي: فسخ املعاملة، أو مطالبة االجري بقيمة العمل، أو مطالبته باالجرة التي استلمها، أو ( 9)

  مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه االجري.

أي أنه بعد فسخ عقد االجارة بني املستأجر واالجري وارجاع االجرة املتفق عليها إن كان قد ( 10)



 

 

 هذا إذا كانت االجارة واقعة عىل مجيع منافعه. 

كاخلياطة فليس له أن يعمل ذلك  (1)أما إذا كانت عىل خصوص عمل بعينه

 .وال بجعالة ،وال بإجارة ،ربعاال ت ،وال لغريه ،لنفسه (4)العمل

، وإن عمل (2)ختري املستأجر بني االمرين السابقني (0)فإذا خالف وعمل لنفسه 

وإن عمل لغريه بإجارة أو جعالة ختري بني االمور  (9)لغريه تربعا ختري بني االمور الثالثة

 .االربعة كام يف الصورة السابقة

سه أو لغريه بإجارة أو جعالة غري ويف هذه الصورة ال مانع من أن يعمل لنف 

، فإذا آجر نفسه يف يوم معني للصوم عن زيد جاز (1)ذلك العمل إذا مل يكن منافيا له

، أما إذا (5)وله االجر أو اجلعل املسمى ،له أن خييط لنفسه أو لغريه بإجارة أو جعالة

جر بني فسخ أكان منافيا له كام إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة ختري املست

 االجارة واملطالبة بقيمة العمل املستأجر عليه الذي فوته عىل املستأجر.

وإذا كانت االجارة عىل النحو الثاين الذي يكون العمل  الثاين:صور القسم  

 املستأجر عليه يف الذمة.

 فتارة تؤخذ املبارشة قيدا عىل نحو وحدة املطلوب. 

                                                 

 أجر أن يدفع لالجري أجرة الفرتة التي عمل فيها عنده.دفعها له فعىل املست

  أي إذا كان االستئجار للقيام بعمل حمدد وليس للقيام بكل ما يطلب منه.( 1)

  أي اخلياطة يف املثال املذكور.( 2)

  .يف الوقت الذي يتعني ان يكون عمله وفق عقد االجار لصاحب العمل (3)

  بقيمة العمل الذي قام به لنفسه. بني فسخ العقد، وبني املطالبة( 4)

 وهي: فسخ العقد، أو مطالبة االجري بقيمة العمل، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل.( 5)

 أي له احلق يف أن يعمل ما يشاء إذا مل يكن مؤثرا عىل العمل املستأجر عليه.( 6)

  أي القيمة املتفق عليها.( 7)



 

 

 

 وتارة عىل نحو تعدد املطلوب. 

جاز له كل عمل الينايف الوفاء باالجارة وال جيوز  (1)كان عىل النحو االولفإن  

أم من غريه، وإذا عمل ما  ،سواء أكان من نوع العمل املستأجر عليه ،(4)له ماينافيه

 عليه. رينافيه ختري املستأجر بني فسخ االجارة واملطالبة بقيمة العمل الفائت املستأَج 

توقفت صحة االجارة الثانية عىل إجازة املستأجر  (0)وإذا آجر نفسه ملا ينافيه

جري عىل من عمل واستحق األ ،بطلت (2)فإن مل جيز ،بمعنى رفع يده عن حقه ،االول

، كام إن املستأجر االول يتخري كام تقدم بني فسخ االجارة االوىل (9)له أجرة املثل

 .(1)واملطالبة بقيمة العمل الفائت

جري عىل كل من املستأجر واستحق األ ،الثانية صحت االجارة (5)وإن أجاز 

وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر  ،االول والثاين االجرة املسامة يف االجارتني

 عليه أوال.

فاحلكم كذلك، نعم اليسقط  (0)وإن كانت االجارة عىل نحو تعدد املطلوب 
                                                 

دة املطلوب كون العمل املقيد باملبارشة يف الذمة، ومتعلقا أي وحدة املطلوب، واملراد من وح( 1)

أما كون املتعلق طبيعي العمل ويكون قيد املبارشة من قبيل  ،للعقد، ومن تعدد املطلوب

 وعىل ،الرشط، واما كون املتعلق العمل املركب من جزئني ذات العمل واتيانه باملبارشة

  شبهة فيه. التقديرين فرض تعدد املطلوب يف الذميات ال

  أي ال جيوز له أن يعمل عمال يتناىف مع عقد االجارة املتفق عليه.( 2)

 كم لو استأجره مع سيارته اليصاله اىل بلدته ،وأجر نفسه اليصال شخص آخر.( 3)

  املستأجر األول بطلت االجارة الثانية.( 4)

 .به لصالح املستأجر الثاينأي بعد بطالن االجارة الثانية فإن االجري يستحق أجرة ما قام ( 5)

  الذي قام به االجري لصالح املستأجر الثاين والذي قبض أجرته منه.( 6)

  أي إن ريض املستأجر االول باالجارة الثانية.( 7)

املراد من تعدد املطلوب املعنى الثاين، وأما إن كان املراد هو املعنى االول صح العمل للغري بال ( 8)



 

 

ه عة عىل ما ينافيالعمل املستأجر عليه عن ذمة االجري بمجرد االجارة لالجارة الواق

بل يسقط رشط املبارشة وجيب عىل االجري العمل للمستأجر االول ال بنحو املبارشة 

والعمل للمستأجر الثاين بنحو املبارشة. لكن فرض تعدد املطلوب يف الذميات ال 

 خيلو من شبهة. 

كحنطة أو شعري  ،منها : ال جتوز إجارة االرض للزرع بام حيصل4390م  

وجتوز  ،(1)ربعا أو نصفا ،كام ال جتوز إجارهتا باحلصة من زرعها مشاعة ،مقدارا معينا

ولو كان من جنس ما يزرع فيها، فضال عن  (4)أجارهتا باحلنطة أو الشعري يف الذمة

 إجارهتا بغري احلنطة والشعري من احلبوب وإن كان االحوط تركه.

كام جتوز إجارة حصة  (0)ة مشاعة من أرض معينة: جتوز إجارة حص4395م 

 . (2)منها عىل نحو الكيل يف املعني

: ال جتوز إجارة االرض مدة طويلة لتوقف مسجدا وال ترتتب آثار 4313م 

حو ذلك فيه أو يتعبد فيه أو ن املسجد عليها، نعم جتوز إجارهتا لتعمل مصىل يصىل

 املسجد.  من أنواع االنتفاع وال ترتتب عليها أحكام

                                                 

  عم ال جيوز مطلقا لكونه خمالفا للرشط.ن ،حاجة اىل االجازة

بأن يستأجر االرض كي يزرعها وتكون االجرة بعض انتاج االرض سواء كان حمددا كام لو كان ( 1)

  مائة كيلو من املحصول الزراعي، او كان نسبة مئوية كالربع مثال.

لصورة تلف هذه عن ابأن يستأجرها مقابل مائة كيلو غرام من احلنطة مطلوبة من املستأجر، وخت( 2)

السابقة مما ال جيوز بأن املائة كيلو يف هذه احلالة مطلوبة من ذمة املستأجر دون ان تكون مرتبطة 

  بام سيحصده من الزراعة بخالف الصورة السابقة.

  بأن يستأجر مثال ربع قطعة االرض املحددة يف املكان الفالين.( 3)

  املؤجر.كأن يستأجر نصف قطعة أرض من أرايض ( 4)



 

 

 

: جيوز إستيجار الشجرة لفائدة االستظالل ونحوه كربط الدواب 4311م 

 ونرش الثياب، وجيوز إستيجار البستان لفائدة التنزه. 

: جيوز إستيجار االنسان لالحتطاب واالحتشاش واالستقاء 4314م 

ملك  (4)، فإن كانت االجارة واقعة عىل املنفعة اخلاصة وحدها أو مع غريها(1)ونحوها

 .(0)بعد قصد االجري حيازهتا له املستأجر العني املحازة

فإن قصد االجري تطبيق العمل اململوك  (2)وإن كانت واقعة عىل العمل يف الذمة 

ر املحاز أجتعليه عىل فعله اخلاص بأن كان يف مقام الوفاء بعقد االجارة ملك املس

ان ريه فيام جيوز احليازة له كوإن مل يقصد ذلك بل قصد احليازة لنفسه أو غ ،(9)أيضا

وكان للمستأجر الفسخ والرجوع باالجرة املسامة،  ،(1)املحاز ملكا ملن قصد احليازة له

 . (5)واالمضاء والرجوع بقيمة العمل اململوك له باالجارة الذي فوته عليه

بمعنى إرتضاع  (5)بل للرضاع أيضا (0): جيوز إستيجار املرأة لالرضاع4310م 

ن مل يكن بفعل منها أصال مدة معينة، وال بد من معرفة الصبي الذي اللبن وإ

                                                 

  أي لكي يقوم بقطع احلطب او احلشيش او سقي املاء للبستان.( 1)

  بأن يكون قد أستأجره للعمل اليومي معه أو لقطع احلطب طوال النهار.( 2)

  أي أن احلطب مثال يصري ملكا للمستأجر إذا قصد االجري ذلك.( 3)

  بأن يكون االستئجار لقطع محولة دابة من احلطب.( 4)

  إن قصد االجري ان ما يقطعه من حطب هو بقصد تنفيذ االجارة.أي ( 5)

 أي إن قصد ان هذا احلطب لنفسه او لشخص غري املستأجر فهي ملن قصده.( 6)

أي كان املستأجر خمريا بني فسخ املعاملة واسرتجاع االجرة املدفوعة، وبني استمرار املعاملة ( 7)

  بام اتفق عليه.واملطالبة بالتعويض عن ترك االجري القيام 

  بأن تقوم املرأة بإرضاع الطفل من حليبها.( 8)

  بأن يرضع منها الطفل بأي وسيلة كانت.( 9)



 

 

كام ال بد من معرفة  (4)عىل نحو يرتفع الغرر (1)إستؤجرت الرضاعه ولو بالوصف

كام ال بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت ختتلف  ،املرضعة كذلك

 املالية باختالفهام. 

مدة معينة لالنتفاع بلبنها الذي  (0)واملرأة : ال بأس باستيجار الشاة4312م 

 .وكذلك إستيجار الشجرة للثمرة والبئر لالستقاء ،يتكون فيها بعد االجيار

ويف جواز إستيجارها للمنافع املوجودة فيها فعال من اللبن والثمر واملاء  

  .املة بعنوان االباحة بالعوضعويمكن تصحيح امل ،(2)إشكال واملنع احوط

، ونحومها وإشعال (9)جتوز االجارة لكنس املسجد، واملشهد :4319م 

 ساجهام ونحو ذلك. 

: ال جتوز االجارة عن احلي يف العبادات الواجبة إال يف احلج عن 4311م 

لكن ووحتى يف الصلوات،  ،وجتوز يف املستحبات ،(1)املستطيع العاجز عن املبارشة

  .(5)وال بأس هبا رجاء ،مثل الصيام إشكاليف 

                                                 

  بأن يقال هلا أنه ابن فالن مثال.( 1)

  أي يرتفع اجلهل.( 2)

بل انه سيحصل هلا بعد شهر مثال كي ترضع  ،كام لو مل يكن عند املرأة حليب عند االجارة( 3)

 ك الشجرة التي ستثمر، أو البئر التي ستمتلئ ماء.الطفل، وكذل

او الثمر عىل الشجر وهكذا فإن االستئجار بقصد  ،أي إن كان احلليب موجودا عند املرأة( 4)

االستفادة من هذه االشياء ليس له وجه لتصحيحه رشعا إال من باب ان تكون املعاملة تستند 

بل مبلغ معني، وال تدخل املعاملة يف باب عىل السامح للشخص من االستفادة من الثمر مقا

  االجارة.

  واالولياء. يقصد باملشاهد مقامات قبور االئمة  (5)

 أي من يملك كلفة احلج وال يستطيع االتيان بالواجبات بنفسه من طواف وسعي أوغري ذلك.( 6)

 .بابأي يف حال االستئجار عىل العبادات املستحبة فيؤتى هبا بنية رجاء االستح( 7)



 

 

 

ا وجتوز أيض ،: جتوز االجارة عن امليت يف الواجبات واملستحبات4315م 

 االجارة عىل أن يعمل االجري عن نفسه وهيدي ثواب عمله إىل غريه. 

فإن قصد املأمور التربع مل  ،: إذا أمر غريه بإتيان عمل فعمله املأمور4310م 

 .(1)وإن كان من قصد االمر دفع االجرة ،يستحق أجرة

إال أن تكون  ،(4)د االجرة إستحقها، وإن كان من قصد االمر التربعوإن قص 

أو كان املأمور ممن ليس  (0)كام إذا جرت العادة عىل فعله جمانا ،قرينة عىل قصد املجانية

 . (2)مما يوجب ظهور الطلب يف املجانية ،من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك

فمع إطالق االجارة يكون  : إذا استأجره عىل الكتابة أو اخلياطة4315م 

 ،جري، وكذا احلكم يف مجيع االعامل املتوقفة عىل بذل عنيواخليوط عىل األ (9)املداد

 إال أن يشرتط كوهنا عليه أو تقوم القرينة عىل ذلك.  (1)فإهنا ال جيب بذهلا عىل املستأجر

: جيوز إستيجار الشخص للقيام بكل مايراد منه مما يكون مقدورا له 4353م 

 إال مع الرشط ،حينئذ عىل نفسه ال عىل املستأجر (5)نفقته وتكون ،ويتعارف قيامه به

                                                 

كام لو طلب من شخص مساعدته يف محل متاع، ونوى أن يدفع له أجرة بينام نوى االخر أنه ( 1)

  يقوم بالعمل جمانا فال يستحق العامل االجرة.

أي إن كان من قام باملساعدة قصد العمل بأجرة فيستحقها حتى ولو كان الشخص الذي طلب ( 2)

  منه املساعدة قد قصد املساعدة املجانية.

  كصالة اهلدية التي هتدى للميت ليلة دفنه عندما تقام من قبل عامة املؤمنني.( 3)

  كام لو كان العمل عادة مما ال تؤخذ عليه االجرة.( 4)

  املداد: أي احلرب.( 5)

 ومن ذلك ما لو استأجر كهربائيا، أو حدادا فإن أدوات العمل مطلوبة من العامل.( 6)

  طعام وماء ونقليات مثال.أي مصاريفه الشخصية من ( 7)



 

 

 . (1)أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة

 ،(4): جيوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيني أجرة4351م 

الستيفاء عمل العامل وليس من باب  (0)ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة املثل

 جارة. اال

: إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد إنقضاء 4354م 

وكذا إذا استأجرها  ،فإذا انقضت املدة جاز للاملك أن يأمره بقلعه (2)تلك املدة

  .أو الغرس ،خلصوص الزرع

، كام أنه ليس له املطالبة (9)وإن بذل االجرة ،وليس له االبقاء بدون رضا املالك

، وكذلك إذا غرس ما ال يبقى فاتفق بقاؤه لبعض (1)رش إذا نقص بالقلعباال

 . (5)الطوارئ

عىل املالك نعم  - (5)إذا كانت خراجية -املستأجرة  (0): خراج االرض4350م 

 إذا رشط أن تكون عىل املستأجر صح. 

                                                 

 كام هي العادة يف بعض االماكن من أن جيهز صاحب العمل الطعام للعامل أثناء العمل.( 1)

  بأن يطلب منه تنظيف الدار او سقي البستان دون أن يتفقا عىل االجرة.( 2)

  أي االجرة العادية املتعارف عليها عىل هذا العمل.( 3)

 وهذه مما تبقى بعد السنة.  ،ة لزراعة مشتل نصوبكام لو استأجر ارضا لسن( 4)

  أي حتى لو عرض عىل املالك دفع أجرة لالبقاء، ولكنه مل يقبل .( 5)

 أثناء قلعها فليس له حق مطالبة صاحب االرض بالتعويض.يشء أي إذا تلف ( 6)

ي ة االرض فبقوكان من املتوقع ان ينتهي موسمه بانتهاء مدة أجار او محصا، كام لو زرع فوال( 7)

 لفرتة اضافية.

 خراج االرض: هي الرضيبة الذي يأخذها السلطان عىل االرض من املزروعات.( 8)

 االرض اخلراجية: هي االرض التي فتحها املسلمون بالقوة وكانت عامرة عند الفتح.( 9)



 

 

 

 وفضائل ×جرة عىل ذكر مصيبة سيد الشهداء : ال بأس بأخذ األ4352م 

ونحو ذلك مما له فائدة عقالئية  ،واخلطب املشتملة عىل املواعظ ^،أهل البيت 

 . (1)دينية أو دنيوية

لنيابة عن االحياء واالموات يف العبادات التي ل: جيوز االستجار 4359م 

كالواجبات العبادية مثل الصالة والصيام  ،دون ما الترشع فيه ،(4)ترشع فيها النيابة

 ،وجتوز االجارة عىل تعليم احلالل واحلرام  .(0)عن االحياء، وجتوز عن االموات

ل وال جيوز أخذ االجرة عىل تغسي .مثل الصالة والصيام وغريمها ،وتعليم الواجبات

، (2)أخذ االجرة عىل مسمى حفر القرب الالزم وال جيوزودفنهم.  واالموات وتكفينهم 

و خاص من طوله االجرة عىل حفر القرب عىل نح و أما أخذوال تصح االجارة عليه. 

 هبا.ال بأس فوعرضه وعمقه 

فإن  ،(9)تت: إذا بقيت أصول الزرع يف االرض املستأجرة للزراعة فنب4351م 

، (1)ملكهتان ي وجيوز ،من جهة االباحةها يجوز التَّصف فيفأعرض املالك عنها 

 .(0)نعم ال جيوز الدخول يف االرض إال بإذنه ،(5)وخيرج التمليك بالرضا عن الفضويل

                                                 

  كام هو حال قراء العزاء، واخلطباء يف املناسبات الدينية، او االجتامعية.( 1)

  كاحلج مثال الذي جيوز فيه النيابة عن احلي العاجز، وكذلك عن امليت.( 2)

  أي انه ال جيوز قضاء الصالة والصوم عن االحياء وجيوز عن االموات.( 3)

ألن  ،أي أن احلد االدنى من مواصفات القرب الذي يدفن فيه امليت ال جيوز أخذ االجرة عليه( 4)

  .و الوجوب الكفائيذلك من الواجبات عىل االحياء عىل نح

 كام لو كانت االرض مزروعة قمحا وحصدها الزارع ثم تركها فنبتت جمددا. ( 5)

 أي أنه بعد أن ختىل عنها الزارع فيجوز متلكها سواء من قبل صاحب االرض أو غريه.( 6)

 ر.آخيشء أي أنه برضا الزارع الذي ختىل عنها يصبح متلكها ثابتا وليس حمتاجا اىل ( 7)

 ي إذا أراد شخص غري مالك االرض أن يتملك هذا الزرع فال بد من إذن صاحب االرض.أ( 8)



 

 

 . (1)وإن مل يعرض عنها فهي له

: إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه عىل غري الوجه الرشعي 4355م 

 . (0)، وكذا لو تربع بال إجارة فذبحه كذلك(4)نَ م  فصار حراما َض 

جاز  ،(2)ال بقيد املبارشة ،خلياطة ثوب معني مثال : إذا استأجر شخصاً 4350م 

وإذا خاطه  ،(9)جرة املسامة ال العاملجري األتحق األوحينئذ يس ،لغريه التربع عنه فيه

ري من جغريه ال بقصد النيابة عنه بطلت االجارة إذا مل يمض زمان يتمكن فيه األ

 .(5)وإال ثبت اخليار لكل منهام ،(1)اخلياطة

 ،أو بإجارته ثانية (0)رأجَّ تَ جري بأمر من املُ هذا فيام إذا مل تكن اخلياطة من غري األ 

ام الن التفويت حينئذ مستند إىل املستأجر نفسه ك ،جري يستحق االجرةن األإفوإال 

  .(5)إذا كان هو اخلائط

وأما اخلائط فيستحق عىل املالك أجرة املثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد  

                                                 

  أي إذا مل يتخىل الزارع عن الزرع فيبقى له وال حيق ألحد استمالكه.( 1)

  أي أن الذابح يتحمل املسؤولية وعليه ان يعوض بدل الذبيحة لصاحبها.( 2)

 ع وليس باالجرة فيتحمل املسؤولية.أي حتى لو كان الذبح قد حصل من باب الترب( 3)

 بمعنى أنه مل يشرتط عليه أن خييطه بنفسه، بل أن ما يريده هو خياطة الثوب فقط.( 4)

أي أنه فيام لو تربع شخص بخياطة الثوب نيابة عن األجري فاألجرة املتفق عليها هي لألجري ( 5)

  وليس للعامل.

ياطة الثوب وتربع شخص بخياطته قبل انتهاء هذه فإذا كان األجري حيتاج اىل اسبوع مثال خل( 6)

  املدة ولكن ليس نيابة عن األجري فيبطل عقد االجارة مع األجري.

أي لو كان قد مىض وقت كان من املمكن عىل االجري ان خييط فيه الثوب ومل خيطه فهنا هلام احلق  (7)

 ر.بفسخ عقد االجارة وبابقاءه حتى مع خياطة الثوب من قبل شخص آخ

  أي صاحب الثوب الذي استأجر األجري خلياطة الثوب.( 8)

 أي أن خياطة الثوب لو حصلت بطلب من صاحب الثوب فإن األجري يستحق األجرة.( 9)



 

 

 

وإن خاط  .(1)جري االجرة املسامةاأل واستحق صحت االجارةاستأجره ثانية للخياطة 

 ازته مل يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن املالك أمره بذلك. بغري أمره وال إج

: إذا استأجره ليوصل متاعه إىل بلد كذا يف مدة معينة فسافر باملتاع ويف 4355م 

ر عليه فإن كان املستأَج  ،(4)أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت االجارة

حو ر وإيصال املتاع عىل نمل يستحق شيئا، وإن كان جمموع السف (0)نفس إيصال املتاع

إستحق من االجرة بنسبة ما حصل من قطع املسافة إىل جمموع  ،(2)تعدد املطلوب

 شيئا.  فال يستحق (1)، أما إذا كان عىل نحو وحدة املطلوب(9)املستأجر عليه

أو وجود  ،لغبن، أو ختلف رشط (5)جري اخليار يف الفسخ: إذا كان لأل4303م 

م له، وإن كان بعد متايشء خ قبل الرشوع يف العمل فال فإن فس ،أو غريها ،عيب

 ،وإن كان يف أثنائه إستحق بمقدار ما أتى به من أجرة املثل ،(0)العمل كان له أجرة املثل

عىل  هكام إذا إستأجر ،(5)إال إذا كان جمموع العمل ملحوظا بنحو وحدة املطلوب

                                                 

أي أن الذي خاط الثوب بطلب من املالك يستحق االجرة املتفق عليها منه، أو االجرة العادية ( 1)

 ارة دون ان يتفقا عىل مقدار االجرة وكذلك األجري. هلذا العمل فيام لو كان قد طلب منه االج

  أدى اىل تعطل السيارة. كام لو حصل معه حادث سري( 2)

 بأن اتفق واياه عىل ايصال البضاعة اىل املكان املحدد يف الوقت املحدد دون خصوصية أخرى.( 3)

فاق عىل شيئني ل االتبمعنى أن االتفاق حصل عىل أن يسافر وينقل البضاعة، وبالتايل فقد حص( 4)

  دون أن يقصد منهام عمل واحد، بل قصد منه األمران.

كام لو تعطلت السيارة يف وسط الطريق وكان االتفاق بينهام عىل دفع مبلغ مائة دينار بدل السفر ( 5)

  ومائة دينار بدل نقل البضاعة فيستحق االجري يف هذه احلالة مخسني دينارا.

 ينهام عىل السفر ونقل البضاعة بأن يدفع له مائتا دينار كمعاملة واحدة.أي إن كان االتفاق ب( 6)

 أي كان لألجري احلق يف فسخ األجارة ألحد االسباب التي جتيز فسخ املعاملة.( 7)

 أي ثبتت له األجرة العادية لعمله وليس االجرة املتفق عليها، ألهنا قد تكون أقل او أكثر.( 8)

  .كأداء احلج مثال من العمل إال باالتيان به كامالبحيث ال يتحقق الغرض ( 9)



 

 

 .يشءه الصالة أو الصيام فإنه لو فسخ يف االثناء مل يكن ل

إذا كان اخليار للمستأجر وحيتمل بعيدا أنه إذا كان املستأجر عليه هو  (1)وكذا

املجموع عىل نحو وحدة املطلوب ففسخ املستأجر يف االثناء كام إذا استأجره عىل 

 الصالة ففسخ يف أثنائها أن يستحق االجري بمقدار ما عمل من أجرة املثل. 

ة ثم إشرتاها يف أثناء املدة فاالجارة باقية : إذا إستأجر عينا مدة معين4301م 

 . (0)املنفعة للعني تتبعوإذا باعها يف أثناء املدة  ،(4)عىل صحتها

 ،(2)أو تعمريها بستانا ،: جتوز إجارة االرض مدة معينة بتعمريها دارا4304م 

، وغرس االشجار، ونحو ذلك وال بد من تعيني (1)، وتنقية االبار(9)بكري االهنار

 . (5)ار التعمري كام وكيفامقد

: جتوز االجارة عىل الطبابة ومعاجلة املرىض سواء أكانت بمجرد 4300م 

واجلروح ونحو  (0)كجرب الكسري وتضميد القروح ،أم باملبارشة ،وصف العالج

  .ذلك

                                                 

 أي ونفس التفصيل يف االحكام املذكور خليار األجري ينطبق خليار املستأجر.( 1)

  كام لو استأجر دارا ملدة سنة ثم اشرتاها قبل انتهاء مدة االجارة.( 2)

الكها اجلديد ها تنتقل اىل مفليس له يف هذه احلالة أن يبقي الدار مثال َتت سيطرته ألن منفعت (3)

  الذي باعه إياها.

بأن يستأجر االرض ملدة عرش سنوات مثال فيبني فيها بيتا أو بستانا ويستعمله يف تلك الفرتة ثم ( 4)

  يصري بعد انتهاء مدة االجارة ملكا لصاحب االرض .

 ار االرتوازية.ق يف أيامنا عىل اآلببكري االهنار: أي حفر السواقي للامء، وهو ما ينط( 5)

  أي تنظيف آبار املياه أو الينابيع كي يستفاد منها يف السقي بشكل افضل.( 6)

  أي ال بد يف االجارة من تعيني طبيعة العمل املتفق عليه وحدوده.( 7)

  القروح: هي الدمامل والبثور يف جسد االنسان.( 8)



 

 

 

إذا كانت العادة تقتيض  ،(4)عىل العالج بقيد الربء (1): جتوز املقاطعة4302م 

كام يف سائر موارد االجارة عىل االعامل املوقوفة  ،(0)طمئنا به، وأوجبت كونه مذلك

 وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.  ،عىل مقدمات غري إختيارية لالجري

: إذا أسقط املستأجر حقه من العني املستأجرة مل يسقط وبقيت املنفعة 4309م 

 . (2)عىل ملكه

يستأجر شخصا من بلد  نأ (9): ال جيوز يف االستيجار للحج البلدي4301م 

( إىل )املدينة( وثالثا من املدينة إىل )مكة (امليت إىل )النجف( مثال وآخر من )النجف

 . (1)بل ال بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد احلج إىل أن حيج

: إذا إستؤجر للصالة عن امليت فنقص بعض االجزاء أو الرشائط غري 4305م 

كانت االجارة عىل الصالة الصحيحة كام هو الظاهر عند ، فإن (5)الركنية سهوا

كان و ،وكذا إذا كانت عىل نفس االعامل املخصوصة ،إستحق متام االجرة (0)االطالق

وإن كان عىل خالف املتعارف نقص من االجرة  ،النقص عىل النحو املتعارف

                                                 

  واالتفاق بني الطبيب واملريض. ،املقاطعة: أي التعاقد( 1)

 كأن يتفقا عىل املعاجلة املرشوطة بشفاء املريض كام يف حالة جتبري الكَّس مثال.( 2)

  أي توجب االطمئنان بحصول الشفاء نتيجة للمعاجلة.( 3)

كام لو استأجر قطعة أرض ملدة سنة وختىل عن حقه باستثامرها بعد شهر مثال فيبقى حق استثامر ( 4)

  ن هذا احلق.االرض له بقية السنة حتى لو ختىل ع

 يعني استئجار شخص ليحج عن شخص آخر وينطلق اىل احلج من بلد املنوب عنه.( 5)

يجب أن يكون األجري للحج البلدي هو نفس الشخص الذي ينطلق يف مسريه اىل احلج من ف( 6)

 بلدة املنوب عنه، وال جيوز ان ينطلق شخص من البلدة اىل مكان وينوب آخر من ذلك املكان.

  لو ترك االقامة مثال، أو القنوت، أو اكتفى بتسبيحة واحدة بدل الثالث. كام( 7)

 إذ يكون املقصود عادة عند االستئجار للصالة هو ان يأيت املصيل بالصالة الصحيحة.( 8)



 

 

 . (1)بمقداره

ور تيب بني السالرتفال بد من : إذا إستؤجر خلتم القرآن الرشيف 4300م 

إلتفت وإذا قرأ بعض الكلامت غلطا و ،الرتتيب بني آيات السور وكلامهتا ويلزم أيضا

مل ينقص من  (4)إىل ذلك بعد الفراغ من السورة أو اخلتم، فإن كان باملقدار املتعارف

ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك املقدار  (0)، وإن كان باملقدار غري املتعارفيشءاالجرة 

 أن يقرأ السورة من مكان الغلط إىل آخرها.  من جريلأل فال بد، (2)إشكال صحيحا

ن ( فإن كاإستؤجر للصالة عن )زيد( فاشتبه وصىل عن )عمرو : إذا4305م 

 ،عىل نحو اخلطأ يف التطبيق بأن كان مقصوده الصالة عمن إستؤجر للصالة عنه

ة، وإن كان عىل نحو جر، صح عن زيد واستحق األ(9)فاخطأ يف اعتقاده أنه عمرو

 جرة ومل يصح عن زيد. آخر مل يستحق األ

: املوارد التي جيوز فيها استيجار البالغ للنيابة يف العبادات املستحبة 4353م 

 واهلل العامل.  (1)الجيوز فيها استيجار الصبي

  

                                                 

كام لو كان قد اشرتط املستأجر أداء كل صالة بأذان وإقامة مستقلة، وأتى األجري بالصالة بدوهنا ( 1)

 بني النموذجني خمتلفة فينقص من االجرة مقدار التفاوت بينهام. وكانت االجرة

 أي إن كان اخلطأ خطأ يسريا فيعفى عنه، كام لو أخطأ بني الفتحة والكَّسة مثال.( 2)

  أي إن كان اخلطأ فادحا كام لو كان مغريا للكلمة بام يغري املعنى.( 3)

  صحيح. أي ال يكفي أن يعيد قراءة الكلمة أو اجلملة بشكل( 4)

بأن صىل نيابة عن عمرو معتقدا أنه الذي استؤجر للصالة عنه، ولكنه كان مستأجرا بالواقع ( 5)

 عن زيد.

داء أل أي أن الصبي املميز الذي مل يصل اىل سن التكليف والبلوغ الرشعي ال يصح استئجاره( 6)

  . العبادات



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  100ص  -املزارعة 

 



 

  



 

عة هي االتفاق بني مالك االرض والزراع عىل زرع االرض : املزار4351م  

 بحصة من حاصلها.

 أمور:  تسع املزارعة صحة : يعترب يف4354م 

من املالك والقبول من الزارع بكل مايدل عىل تسليم  (1): االجياباالول األمر

سلمت  :كقول املالك للزارع مثال ،من لفظ (4)وقبول الزارع هلا ،االرض للزراعة

 .قبلت :ك االرض لتزرعها فيقول الزارعإلي

 وال ،وقبول الزارع هلا من دون كالم ،أو فعل دال عىل تسليم االرض للزارع 

رب أن وال يعت ،كام ال يعترب تقديم االجياب عىل القبول (0)يعترب فيها العربية واملاضوية

 بل جيوز العكس.  ،يكون االجياب من املالك والقبول من الزارع

: أن يكون كل من املالك والزارع بالغا وعاقال وخمتارا وأن يكون ثاينال األمر

 وكذلك العامل إذا استلزم تَّصفا ماليا.  ،(2)سلَ ه أو فَ فَ املالك غري حمجور عليه لَس 

حدمها فلو جعل أل ،(9): أن يكون نصيبهام من متام حاصل االرضالثالث األمر

 حدمها. ذا احلال لو جعل الكل ألوك ،بطلت املزارعة ،خر آخرهولآل ،أول احلاصل

كالنصف والثلث  ،(1): أن جتعل حصة كل منهام عىل نحو االشاعةالرابع األمر

                                                 

  االجياب كام مر بيانه هو إنشاء طلب العقد.( 1)

ى أنه ال يشرتط يف عقد املزارعة بني صاحب االرض واملزارع أن يكون االتفاق بينهام بمعن( 2)

 .و كتابةأ بل يكفي كل ما يدل عىل االتفاق بينهام قوال أو عمال ،بصيغة كالمية، أو بصيغة معينة

  أن تكون بصيغة الفعل املايض.ال يشرتط أي ( 3)

 االفالس أو نتيجة سبب آخر. أي ليس ممنوعا من التَّصف يف أمواله نتيجة( 4)

 بمعنى أن يكونا رشكاء يف مجيع االنتاج احلاصل من الزراعة حسب النسبة املتفق عليها.( 5)

  بأن يتم َتديد النسبة املئوية من االنتاج لكل من صاحب االرض واملزارع.( 6)



 

 

لو عني  (1)وكذا ،شئت مل تصح املزارعة فلو قال للزارع إزرع واعطني ما ،ونحومها

 للاملك أو الزارع مقدار معني كعرشة أطنان. 

بمقدار يمكن  ،السنني أو الفصل شهر أوباأل (4): تعيني املدةاخلامس األمر

بعد تعيني أوهلا كفى  (0)وعليه فلو جعل آخر املدة إدراك احلاصل ،حصول الزرع فيه

 يف الصحة. 

وأما  ،(2)واالصالح ،: أن تكون االرض قابلة للزرع ولو بالعالجالسادس األمر

 ،(1)حوهاال يمكن االنتفاع هبا أو ن (9)إذا مل تكن كذلك كام إذا كانت االرض سبخة

 بطلت املزارعة. 

وإال مل يلزم  ،(5)إذا كان بينهام إختالف نظر يف ذلكف ،تعيني الزرع السابع: األمر

 . (0)التعيني

ذا وك ،فلو مل يعينها بطلت ،تعيني االرض وحدودها ومقدارها الثامن: األمر

ار كمقد ،نعم لو عني كليا موصوفا عىل وجه ال يكون فيه غرر ،(5)إذا مل يعني مقدارها

                                                 

 وهكذا. %93أو  %13ال تصح املعاملة يف مثل هذا املورد بل ال بد من َتديد النسبة املئوية ( 1)

  أي تعيني املدة التي سيتوىل فيها املزارع استثامر االرض وزراعتها.( 2)

  بأن يتم َتديد هناية مدة املزارعة بانتهاء موسم فصل الصيف مثال.( 3)

  أو الفالحة. ،كاجلرف( 4)

  االرض السبخة: هي االرض املاحلة التي ال تصلح للزراعة.( 5)

  خرية مثال.بأن تكون األرض ص( 6)

  بأن كان املالك مثال يريد زراعة احلنطة واملزارع يريد زراعة الشعري. ( 7)

 أي إذا مل يكن هناك مورد لالختالف بينهام فال يلزم تعيني الزرع. (8)

  أي إذا مل يتم تعيني االرض ومساحتها بطل عقد املزارعة بينهام.( 9)



 

 

 

 . (4)من هذه القطعة من االرض التي ال اختالف بني أجزائها صحت (1)جريب

بأن جيعل عىل  ،(0)كالبذر ونحوه ،تعيني ما عليهام من املصارف التاسع: األمر

 ويكفي يف ذلك املتعارف اخلارجي النَّصاف االطالق إليه.  ،أحدمها أو كليهام

أو بالرشكة مع غريه  ،(2)ه أو بغريه: جيوز للعامل أن يزرع االرض بنفس4350م 

 هذا فيام إذا مل يشرتط املالك عليه املبارشة وإال لزم أن يزرع بنفسه.

خر يف زرع أرضه عىل أن يكون احلاصل بينهام : لو أذن شخص آل4352م  

ك وكذل ،هو من املزارعة ويرتتب عليه أحكامهاف ،أو نحومها ،أو الثلث ،بالنصف

للزرع وإن مل يعني شخصا معينا بأن يقول: لكل من  ىيتصداحلال لو أذن لكل من 

 . (9)زرع أريض هذه نصف حاصلها أو ثلثهي

: جيوز إشرتاط مقدار معني من احلاصل الحدمها وتقسيم الباقي بينهام 4359م 

تثناء من احلاصل بعد إستثناء ذلك املقدار كام جيوز إسيشء بنسبة معينة إذا علام ببقاء 

أو ما يَّصف يف تعمري  (5)أو إستثناء مقدار خراج السلطان (1)ن كان منهمقدار البذر مل

                                                 

  مرتا مربعا. 1011اجلريب هو مساحة ( 1)

أو مخس  منها مثال تدونام ةبأن كان لدى املالك قطعة أرض كبرية فاتفق عىل أن تتم زراعة عرش (2)

دون أن يكون هناك فرق مهم بني أجزاء هذه االرض، ففي هذه احلالة يصح عقد  هكتارات

 املزارعة.

  والسقاية مثال. ،كاألدوية( 3)

  بأن يستأجر عامال مثال للزراعة .( 4)

 التني يعتربان من املزارعة خالفا ملن قال أن ذلك ليس من املزارعة.فإن كلتا احل( 5)

 كام لو اتفقا عىل ختصيص املزارع مثال بكيس من احلنطة ثم يقتسامن الباقي بالسوية.( 6)

  خراج السلطان هي الرضائب التي تفرضها احلكومة عىل املزارعني.( 7)



 

 

  .(1)االرض

: إذا عني املالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعري أو نحو ذلك 4351م 

ولكن لو  ،(4)يف ضمن عقد املزارعة تعني ذلك عىل الزارع فال جيوز له التعدي عنه

فإن فسخ  ،(0)املك اخليار بني الفسخ واالمضاءإىل غريه وزرع نوعا آخر منه فلل ىتعد

 .(2)رجع عىل العامل بأجرة مثل املنفعة الفائتة لالرض

، وإن كان للاملك فله املطالبة ببدله (9)وأما احلاصل فهو للعامل إن كان البذر له

وليست له مطالبة املالك  ،(5)وعىل تقدير البذل كان احلاصل للعامل أيضا ،(1)أيضا

 .(0)مل مطلقابأجرة الع

وأما إذا علم به قبل بلوغه فله  ،(5)هذا إذا علم املالك بذلك بعد بلوغ احلاصل 

إن  ،أو جمانا ،جرةوإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه باأل ،املطالبة ببدل املنفعة الفائتة

 ،أيضا روأما إذا كان للاملك فله املطالبة ببدل املنفعة الفائتة وبدل البذ ،(13)كان البذر له

                                                 

  .شمل أجرة الفالحة أيضا، وقد تمن أعامل الصيانة أو االشغال العامة( 1)

  أي ال جيوز له زراعة غري ما اتفق عليه.( 2)

  أي يتخري املالك بني املوافقة عىل ما قام به املزارع وبني فسخ العقد بينهام.( 3)

 أي أن مالك االرض يطالب املزارع يف هذه احلالة بأجرة ما زرعه مما مل يكن متفقا عليه.( 4)

 ملزارع فاملحصول له بعد أن يدفع أجرة االرض للاملك.أي إن كان البذر من ا( 5)

  أي إن كان البذر للاملك فله مطالبة املزارع ببدل البذر وبأجرة االرض.( 6)

 أي بعد أن يدفع املزارع للاملك بدل البذر وأجرة االرض فيكون املحصول له وليس للاملك.( 7)

 ما زرعه خمالفا لالتفاق بينهام.عىل  جرةمزارع احلق يف مطالبة املالك باالأي ليس لل( 8)

 أي أن هذه االحكام التي وردت يف املسألة هي فيام لو علم املالك بعد دخول املحصول.( 9)

أي إن كان قد مىض من زراعة االرض شهر مثال وبقي شهران لينضج املحصول فعىل املزارع ( 10)

دل أو يبقيه ولكن عليه أن يدفع ب دفع بدل استعامل االرض ملدة شهر للاملك، وأن يقطع الزرع،

 الشهرين الباقيني إذا طلب املالك االجرة أو يبقيها جمانا مع عدم طلب املالك للقطع أو االجرة.



 

 

 

 .(1)ومع بذله يكون الزرع للعامل

 (0)وأما إذا كان التعيني عىل نحو التقييد ،(4)هذا إذا كان عىل نحو االشرتاط 

بطلت املزارعة، وحينئذ اذا كانت االرض َتت استيالء املالك اليضمن الزارع غري 

هذا  .(9)ملنفعة الفائتةا فيضمن، واذا كانت بيد الزارع (2)سبب تركهبالنقص احلاصل 

يف موارد املزارعة، واما الزرع املوجود فان كان من املالك فهو له، وان كان من الزارع 

 . (1)كان له، ويستحق املالك عليه اجرة االرض وحكمه ما تقدم يف فرض الفسخ

: إذا ظهر بطالن املزارعة بعد الزرع فان كان البذر للاملك كان الزرع 4355م 

وأجرة االالت التي  ،وكذا أجرة عمله ،ه من االموالوعليه للزارع ما رصف ،له

وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للاملك أجرة  ،(5)استعملها يف االرض

 وأجرة أعيانه التي استعملت يف ذلك الزرع.، وما رصفه املالك،االرض

 وان مل ،ثم ان ريض املالك والزارع ببقاء الزرع يف االرض باالجرة أو جمانا فهو 

                                                 

  أي أنه إذا دفع املزارع بدل البذر وبدل استعامله لالرض فيكون الزرع له.( 1)

زراعة  املالك قد اشرتط عىل املزارعأي أن هذه االحكام والتفصيالت يف املسألة تتم فيام لو كان ( 2)

 صنف واحد دون االصناف االخرى، أما لو مل تكن عىل نحو االشرتاط فلها حكم آخر.

عىل أساس خصوص زراعة  ومرتكزا مبنياإن كان بمعنى أن عقد املزارعة بني املالك واملزارع ( 3)

اط يكون أنه يف مورد االشرتال يشمل غريها، والفرق بني االشرتاط والتقييد هو فاحلنطة مثال، 

عقد املزارعة مرتكزا عىل اساس أن يقوم املالك بتسليم االرض للمزارع من أجل أن يقوم 

 بزراعتها حسب النسبة املتفق عليها برشط أن يزرعها حنطة مثال، بينام يكون التقييد مرتكزا عىل 

 .امر بياهنتلك اخلصوصية التي 

 لصورة إال ما حيصل من نقص بسبب تركه املتفق عليه مع املالك.أي ال يضمن املزارع يف هذه ا( 4)

 .يهااملتفق عل أي يتعني عىل املزارع يف هذه احلالة أن يعوض عىل املالك ما فاته من الزراعة( 5)

 يف بداية هذه املسألة.( 6)

 ه.لأي يتعني عىل مالك االرض أن يتحمل مجيع املصاريف التي تكبدها املزارع مع أجرة عم( 7)



 

 

يرض املالك بذلك جاز له اجبار الزارع عىل إزالة الزرع وان مل يدرك 

وليس للزارع اجبار املالك عىل بقاء الزرع يف االرض ولو بأجرة اال اذا ،(1)احلاصل

ة ترضر الزارع، ومل يكن بقائه موجبا لترضر املالك، والكان له نفع يف زاللزم من اال

 األجرة. دفع اء الزرع معللزارع ابق حيق ، فانه حينئذ(4)قلعه

 .(0)كام انه ليس للاملك اجبار الزارع عىل ابقاء الزرع يف االرض ولو جمانا

 . (2)وكذلك احلال فيام إذا انقضت مدة املزارعة الصحيحة ومل يدرك احلاصل

خر شيئا عىل ذمته من ذهب أو فضة : يصح أن يشرتط أحدمها عىل اآل4350م 

 أو نحومها مضافا اىل حصته. 

 (5)أو الفسخ بخيار الرشط (1)ليال يفسخ إال بالتقا (9): املزارعة عقد الزم4355م 

فيقوم  ،وال ينفسخ بموت أحدمها ،(0)أو بخيار ختلف بعض الرشوط املشرتطة فيه

 . (5)نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت املزارعة بمبارشته للعمل ،الوارث مقامه

                                                 

  أي حتى قبل أن جيني املحصول من االرض.( 1)

من خالل خسارته الكبرية للبذر  بمعنى أنه إذا كان قلع الزرع يسبب رضرا للمزارع( 2)

ذ أنه ليس إ رضرا للاملك ء الزرعنفعا للاملك، وال يسبب بقا القلع وال يسبب وكلفةالزراعة،

   سيرتكها دون زرع.يف مورد أن يزرع شيئا آخر يف نفس تلك الفرتة بل 

 فبعد بطالن املزارعة ورغبة املزارع بقلع ما زرعه. (3)

  فينطبق نفس احلكم املذكور يف هذه املسألة.( 4)

  أي أنه ملزم للطرفني وال حيق لطرف بمفرده فسخ االتفاق املعقود بينهام.( 5)

 لطلب فسخ العقد.االقالة: هي طلب فسخ العقد، والتقايل معناه استجابة الطرف االخر ( 6)

 بأن يشرتطا أو يشرتط أحدمها بأن له حق فسخ العقد إذا رغب يف ذلك أو إذا حصل شيئ.( 7)

 كام لو كان املزارع قد اشرتط عىل املالك تأمني املاء خالل اسبوع مثال فلم يستجب املالك.( 8)

  بأن كان االتفاق بينهام أن يتوىل املزارع بنفسه أعامل الزراعة.( 9)



 

 

 

عقد املزارعة فلم يزرع حتى انقضت : إذا ترك الزارع االرض بعد 4133م 

ضمن أجرة املثل  ،(1)وكان تركه بال عذر ،فان كانت االرض يف تَّصفه ،املدة

وأن  ،(0)وال فرق يف ضامنه يف هذه الصورة بني أن يكون املالك عاملا باحلال ،(4)للاملك

 .يكون غري عامل

لزارع اىل عضامن  فالوان مل تكن االرض َتت يده بل كانت َتت يد املالك  

 . عىل احلال أو غري مطلعاملالك مطلعا  سواء كان

بمقدار  (9)بعد ادراكه (2): جيوز لكل من املالك والزارع أن خيرص الزرع4131م 

ولو  ،(1)خر وله املقدار املعنيخر به وعليه فيكون الزرع لآلبرشط رضا اآل ،معني منه

 تلف الزرع أو بعضه كان عليهام معا. 

رقت االرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل : إذا غ4134م 

وإذا غرق بعضها ختري املالك والعامل يف الباقي بني الفسخ  ،ادراكه بطلت املزارعة

 واالمضاء. 

عقد املزارعة بني أكثر من إثنني بأن تكون االرض من واحد  ال جيوز: 4130م 

ذا احلال إذا وقع العقد بني والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وك

                                                 

أي أن تركه لزراعة األرض كان بال سبب معترب رشعا ، بخالف ما لو كان لديه عذر رشعي   (1)

  كام لو مرض، أو حصلت حرب أو أي مانع رشعي معترب.

 يتعني عىل املزارع يف هذه الصورة أن يدفع االجرة العادية لالرض خالل تلك الفرتة.( 2)

  عليها.أي بعدم قيام املزارع بزراعة االرض املتفق ( 3)

  فيقدره بمقدار معني. خيرص الزرع: أي خيمن احدمها الزرع( 4)

  أي بعد أن ينضج الزرع.( 5)

قدرأحدمها االنتاج بألف كيلو مثال وحدد عىل هذا االساس حصته من الزرع والتي هي  فلو (6)

 النصف مثال بخمسامية كيلو، فيعطى حصته مخسامية كيلو ويكون باقي الزرع للطرف االخر.



 

 

 . (1)مجاعة عىل النحو املذكور

: ال فرق يف صحة عقد املزارعة بني أن يكون البذر من املالك أو 4132م 

ولكن كل ذلك حيتاج اىل تعيني وجعل يف ضمن العقد إال أن  ،العامل أو منهام معا

 .(4)يكون هناك متعارف ينَّصف إليه االطالق

بني أن تكون االرض خمتصة باملزارع حة عقد املزارعة يف ص: ال فرق 4139م  

فيجوز  ،يلزم أن يكون متام العمل عىل العامل ال كام أنه ،أو مشرتكة بينه وبني العامل

 أن يكون عليهام وكذا احلال يف سائر التَّصفات واالالت.

 . (0)والضابط أن كل ذلك تابع للجعل يف ضمن العقد

 ،(2)ثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه: إذا وجد مانع يف اال4131م 

أو  ،(9)كام إذا انقطع املاء عنه ومل يمكن َتصيله أو استوىل عليه املاء ومل يمكن قطعه

املزارعة من االول لكشفه عن عدم قابلية االرض  بطلت ،وجد مانع مل يمكن رفعه

ليه لبذر للاملك فعفان كان ا ،وعليه فيكون الزرع املوجود لصاحب البذر ،للزراعة

 . (5)وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه ،(1)أجرة مثل عمل العامل

: إذاكانت االرض التي وقعت املزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من 4135م 

                                                 

فال بد لصحة عقد املزارعة أن يكون بني شخصني ال ثالث هلام، نعم يمكن ألحد الطرفني أن  (1)

 يستعني يف عمله بآخرين ولكن عالقتهم مع وال يكونوا رشكاء يف اصل عقد املزارعة.

 بأن يكون من املعروف مثال أن من يريد زراعة احلنطة فعليه أن يتكفل البذر بنفسه.( 2)

 ه التفاصيل خاضعة لالتفاق احلاصل بني صاحب االرض واملزارع عند العقد.أي أن هذ( 3)

  أي قبل أن ينضج الزرع.( 4)

  أي غمر املاء الزرع بام يؤدي اىل تلف املحصول، ومل يمكن ايقاف املاء عنه.( 5)

 أي يدفع املالك للمزارع أجرة ما عمله يف االرض.( 6)

 رة استخدام االرض منذ أول موسم الزراعة.أي يدفع املزارع يف هذه الصورة أج( 7)



 

 

 

 ،(4)فإن أجاز املالك عقد املزارعة وقع له ،(1)العامل بطلت املزارعة باالضافة اىل املزارع

 زارع وعليه أجرة املثل ملالك االرض.كان الزرع لل (0)وإال

وإذا انكشف احلال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان املالك خمريا أيضا بني االجازة  

أو  4355فان رد فله االمر باالزالة اال يف صورة واحدة تقدمت يف مسألة  ،والرد

 الرضا ببقائه ولو بأجرة وعىل الزارع أجرة املثل بالنسبة إىل ما مىض. 

: جتب عىل كل املالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهام حد 0413م 

 وجتب عىل أحدمها إذا بلغت حصته كذلك. ،(2)النصاب

أو من حني ظهور الثمر قبل صدق  ،هذا إذا كان الزرع مشرتكا بينهام من االول

 .(9)االسم

وأما إذا اشرتطا االشرتاك بعد صدق االسم أو من حني احلصاد والتصفية  

 الزكاة عىل صاحب البذر سواء أكان هو املالك أم العامل. ف

: الباقي يف االرض من أصول الزرع بعد احلصاد وانقضاء املدة إذا 4135م 

نبت يف السنة اجلديدة وأدرك فحاصله ملالك البذر إن مل يشرتط يف عقد املزارعة 

 . (1)اشرتاكهام يف االصول

خر املدة فادعى أحدمها الزيادة واآل: إذا اختلف املالك والزارع يف 4113م 

                                                 

  أي بطلت املزارعة فيام يتعلق بالطرف الذي كان غاصبا لالرض.( 1)

  عندها يصري عقد املزارعة بني املالك وبني العامل.( 2)

 أي إذا مل يقبل مالك االرض بعقد املزارعة الذي امضاه الغاصب مع املزارع العامل.( 3)

الذي مر و ارعة ليشء مما تتعلق به الزكاة من حنطة أو شعري او متر او زبيب،فيام لو كانت املز (4)

  من اجلزء االول. 1455بيانه يف املسألة 

  أي قبل أن يصري حنطة مثال، أو زبيبا.( 5)

  االصول: كالشتل مثال.( 6)



 

 

صاحب  صة قلة وكثرة فالقول قولولو اختلفا يف احل ،القلة فالقول قول منكر الزيادة

 البذر املدعي للقلة.

وأما إذا إختلفا يف إشرتاط كون البذر أو العمل أو العوامل عىل أهيام فاملرجع  

 . تنفسخ املعاملة (4)ومع حلفهام أو نكوهلام (1)التحالف

ضمن التفاوت فيام  ،فقل احلاصل (0): الزارع إذا قَّص يف تربية االرض4111م 

 .(2)إذا كان البذر للاملك

وكان التقصري قبل ظهور الزرع فال ضامن ولكن للاملك  (9)وأما إذا كان للعامل 

 . (1)املثل لالرض ةحينئذ الفسخ واملطالبة بأجر

عمل بام اشرتط عليه يف ضمن عقد املالك عىل الزارع عدم ال ىادع : لو4114م 

املزارعة من بعض االعامل أو ادعى تقصريه فيه عىل وجه يرض بالزراعة أو تقصريه 

 . (5)يف احلفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله

وكذلك احلال يف كل مورد ادعى أحدمها شيئا وأنكره االخر ما مل يثبت ما ادعاه 

 . (0)رشعا

ملتويل للوقف عقد املزارعة عىل االرض املوقوفة عىل : إذا أوقع ا4110م 

                                                 

  أي حيلف كل منهام عىل دعواه.( 1)

  نكوهلام: أي رفضهام حلف اليمني.( 2)

 كانت بحاجة اىل فالحة فلم يفعل، أو اىل تنظيف من العشب فلم يفعل. كام لو( 3)

  أي يضمن املزارع الفرق يف االنتاج احلاصل بسبب إمهاله لالرض.( 4)

  أي إذا كان البذر للمزارع.( 5)

 أي األجرة االعتيادية هلذه األرض يف املدة املستخدمة فيها. (6)

  .أي قول املزارع الذي أنكر التقصري( 7)

  أي يثبت قول املدعي إذا كان لديه دليل رشعي عىل إثبات مدعاه.( 8)



 

 

 

وال يبطل باملوت وأما إذا أوقعه البطن  ،(4)اىل مدة حسب ما يراه صاحلا لزم (1)البطون

ثم مات يف االثناء قبل انقضاء املدة بطل العقد من ذلك  ،(0)املتقدم من املوقوف عليهم

 أجاز البطن الالحق.  إذا إال ،احلني

 (9)أن يصالح ،(2)وز لكل من املالك والعامل بعد ظهور احلاصل: جي4112م 

بعد التخمني بحسب  ،االخر عن حصته بمقدار معني من جنسه أو غري جنسه

 . (1)كام جيوز ذلك قبل ظهور احلاصل مع الضميمة ،املتعارف يف اخلارج

: ال يعترب يف عقد املزارعة عىل االرض أن تكون قابلة للزرع من حني 4119م 

العقد ويف السنة االوىل بل يصح العقد عىل أرض بائرة وخربة ال تصلح للزرع إال 

 بعد إصالحها وتعمريها سنة أو أكثر. 

وعليه فيجوز للمتويل أن يزارع االرايض املوقوفة وقفا عاما أو خاصا التي 

 أصبحت بائرة اىل عرش سنني أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صاحلا. 

  

                                                 

 فاالوالد هم البطن االول، واوالدهم هم البطن الثاين وهكذا. األجيال،البطون هي ( 1)

 أي صار العقد ملزما طوال السنوات التي حددت يف عقد املزارعة من قبل متويل الوقف.( 2)

فيدين من الوقف هم من عملوا عقد املزارعة ثم ماتوا فيبطل عقد كام لو أن االوالد املست( 3)

  املزارعة حينئذ، إال إذا قبل أوالد االوالد وهم البطن الثاين مثال هبذا العقد.

  أي بعد ظهور املحصول الزراعي.( 4)

مر أ للرتايض والتسامل بني شخصني يف لتصالح هو عقد رشعيوا ،أي جيري معه عقد مصاحلة( 5)

 اسقاط دين أو غري ذلك . ليك عني أو منفعة أوكتم

 أي جتوز املصاحلة قبل ظهور الزرع برشط إضافة يشء مادي آخر اىل املعاملة.( 6)



 



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  155ص  -املساقاة 

 

  



 

  



 

: املساقاة هي إتفاق شخص مع آخر عىل سقي أشجار مثمرة وإصالح 1411م 

 .إىل مدة بحصة من أثامرها (1)شؤوهنا

 أمور:  صحة املساقاة تسع : يشرتط يف4115م 

ن م ويكفي فيه كل ما يدل عىل املعنى املذكور ،: االجياب والقبولاالمر االول

 . (4)وال تعترب فيها العربية وال املاضوية ،لفظ أو فعل أو نحومها

فهو  ،(0)سلَ ه أو فَ فَ وأما عدم احلجر لَس  ،واالختيار ،والعقل ،: البلوغالثايناالمر 

 إنام يعترب يف املالك دون العامل حمضا. 

 ،(9)أو منفعة فقط ،(2): أن تكون أصول االشجار مملوكة عينا ومنفعةالثالثاالمر 

 أو يكون تَّصفه فيها نافذا بوالية أو وكالة أو تولية. 

 : أن تكون معلومة ومعينة عندمها. الرابعاالمر 

وإما  ،(1): تعيني مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة املساقى عليهااخلامساالمر 

قدار فلو كانت أقل من هذا امل ،بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ،أو السنني ،باالشهر

 . (5)بطلت املساقاة

                                                 

  من نكش وتشحيل ووضع السامد هلا وهكذا.( 1)

  أي ال يشرتط ان يكون عقد املساقاة باللغة العربية أو بصيغة الفعل املايض.( 2)

  خمتص باملالك وليس بالعامل. اإلفالس رشطجري وعدم بمعنى أن عدم التح( 3)

  أي مملوكة بذاهتا، وله حق التَّصف بثمرها أيضا.( 4)

  أي له احلق يف ثمرها دون ان تكون الشجرة ملكا له.( 5)

  بأن يتفقا عىل أن يستمر العامل بسقاية الشجر حلني حصول الثمر.( 6)

 ني لكي تثمر وكان االتفاق عىل سقيها ثالث سنني.كام لو كانت الشجرة َتتاج اىل مخس سن( 7)



 

 

فال جيوز أن جيعل  ،(1): تعيني احلصة وكوهنا مشاعة يف الثمرةالسادساالمر 

نعم جيوز إشرتاط مقدار معني كطن من الثمرة  ،(4)للعامل ثمرة شجر معني دون غريه

 . (0)باالضافة اىل احلصة املشاعة الحدمها إذا علم وجود ثمرة غريها ،مثال

عىل املالك من االمور وما عىل العامل من االعامل  : تعيني ماالسابعاالمر 

 . (2)ويكفي االنَّصاف إذا كان قرينة عىل التعيني

مل أعىل ت (9)أن تكون املساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ :الثامناالمر 

وأما إذا مل حيتج اىل ذلك فصحتها بلحاظ القطف  ،إذا كان حمتاجا اىل السقي ونحوه

 . (1)ل إشكالواحلفظ حم

وأما إذا مل يكن ثابتا كالبطيخ  ،(5): أن تكون املعاملة عىل أصل ثابتالتاسعاالمر 

وأما كوهنا معاملة مستقلة حمكومة بالصحة  ،املساقاة فال تقعوالباذنجان ونحومها 

 .(0)فمحل إشكال واالحتياط اليرتك

 ،ربوالغ ،وال تصح املساقاة عىل االشجار غري املثمرة كالصفصاف 

                                                 

  مثال من جمموع ثمر البستان. %93أو  %43بأن تكون حصة العامل الساقي ( 1)

 أو ثمر شجرتني معينتني دون غريمها. ،بأن يكون له ثمر شجر الربتقال دون االنواع االخرى( 2)

  من باقي الثمر. مثال %13بأن تكون حصة العامل الساقي طن من الثمر مع ( 3)

 كام لو كان من املتعارف عليه أن يكون النكش عىل العامل والسواد عىل املالك.( 4)

  أي قبل نضوج الثمر.( 5)

 أن يكون الشجر بحاجة اىل السقاية وقبل نضوجمرشوطة ب وبالتايل فإن صحة معاملة املساقاة( 6)

  الثمر.

  وسمية من اخلضار وغريه.أي عىل االشجار، وليس عىل املزروعات امل( 7)

  بمعنى أنه ال يصح تطبيق أحكام املساقاة عىل املزروعات املوسمية.( 8)



 

 

 

 ونحوه. (4)عىل الشجر الذي ينتفع بورقة كاحلناء تصحنعم  (1)ونحومها

:يصح عقد املساقاة يف االشجار املستغنية عن السقي باملطر أو بمص 4110م 

 رطوبة االرض إذا إحتاجت اىل أعامل أخرى. 

زائدا  (0)من الذهب أو الفضة للعامل أو املالكيشء : جيوز إشرتاط 4115م 

أن يكون  مل تسلم الثمرة، بال فرق بني حتى لووجيب الوفاء به  ،الثمرة عىل احلصة من

 ،وال بني صورة عدم ظهور الثمرة أصال ،(2)الرشط للاملك وأن يكون للعامل

 وصورة تلفها بعد الظهور. 

: جيوز تعدد املالك وإَتاد العامل فيساقي الرشيكان عامال واحدا 4143م 

واحد عاملني بالنصف له مثال والنصف االخر هلام فيساقي املالك ال ،وجيوز العكس

 وجيوز تعددمها معا. 

 ،(1)وكذا بناء اجلدران وعمل الناضح ،عىل املالك (9): خراج االرض4141م 

 وإنام يرجع اىل غريها من االرض أو الشجرة.  ،مما ال يرجع اىل الثمرة (5)ونحو ذلك

ملساقاة من حني ظهور : يملك العامل مع إطالق العقد احلصة يف ا4144م 

                                                 

  .هيستفاد من ليس له ثمرمن أنواع الشجر الذي ( 1)

  هو صبغ طبيعي يستعمل لليدين والرجلني والشعر ولونه يميل اىل احلمرة.( 2)

  مالية. مما له قيمةيشء أو أي مبلغ مايل نقدي أو أي ( 3)

  بأن يعطي املالك للعامل شيئا، أو أن يعطي العامل للاملك شيئا.( 4)

  أي الرضائب التي تفرضها الدولة عىل البساتني.( 5)

طات ضخ ، ويف زماننا ينطبق عىل حميستقى عليه املاء البعري أو الثور أو احلامر الذي هوالناضح:  (6)

 . شبكات الري اخلاصة يف البستاناملياه واملولدات الكهربائية لتشغيلها، و

  والطريق اليه وهكذا. ،من صيانة سياج البستان( 7)



 

 

 ملك احلصة من حني َتقق العقد.  (1)وإذا كانت املساقاة بعد الظهور ،الثمرة

وهي أن يدفع شخص أرضه إىل غريه ليغرس  ،باطل (4): عقد املغارسة4140م 

فيها عىل أن تكون االشجار املغروسة بينهام بالسوية أو بالتفاضل عىل حسب القرار 

 الواقع بينهام.

فإن كان هو مالك االرض استحق  ،(0)فق وقوعها كان الغرس ملالكهفإذا ات 

وإن كان هو العامل استحق عليه مالك االرض أجرة  ،(2)العامل عليه أجرة مثل عمله

إجبار مالك االرض عىل إبقائها ولو بأجرة بل وجب  (1)ولكن ليس له ،(9)مثل أرضه

رض طم احلفر التي َتدث يف اال كام أن عليه ،عليه قلعها إن مل يرض املالك ببقائها

نعم لو قلعها املالك فنقصت  (5)بذلك وليس عىل املالك نقص االشجار بالقلع

 . (0)وعابت ضمن تفاوت القيمة

: يبطل عقد املساقاة بجعل متام احلاصل للاملك ومع ذلك يكون متام 4142م 

ل يف  العموليس للعامل مطالبته باالجرة حيث أنه أقدم عىل ،احلاصل والثمرة له

                                                 

  أي بعد بروز الثمر وقبل نضجه.( 1)

  فال ينطبق عىل املغارسة حكم املساقاة.( 2)

  أي يكون الشجر املغروس ملكا لصاحب الغرس من النصوب.( 3)

 رة عمله وليس له احلق يف الشجر.أي للعامل الذي قام بغرس االشجار احلق يف أج( 4)

  أي يصري الشجر ملكا للعامل ولكن عليه أن يدفع أجرة االرض ملالكها.( 5)

  أي ليس للعامل صاحب الشجر احلق بإجبار صاحب األرض.( 6)

بمعنى أنه إذا رفض املالك إبقاء االشجار يف أرضه وقام العامل بقلعها وتلف بعضها فليس ( 7)

  حب االرض بالتعويض عىل االشجار التالفة.للعامل مطالبة صا

أي لو أقدم مالك االرض عىل قلع الشجر اململوك للعامل فتلف بعضه فيتحمل صاحب ( 8)

االرض مسؤولية التعويض عىل صاحب الشجر فيام يتعلق بالفرق احلاصل يف قيمة الشجرة 

 التالفة.



 

 

 

وجب عىل املالك  (1)وأما إذا كان بطالن املساقاة من جهة أخرى ،هذه الصورة جمانا

 أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب املتعارف. 

أو  ،والرتايض (0)ال يبطل وال ينفسخ إال بالتقايل (4): عقد املساقاة الزم4149م 

التي جعالها يف ضمن  الفسخ ممن له اخليار ولو من جهة ختلف بعض الرشوط

 أو بعروض مانع موجب للبطالن.  ،(2)العقد

وإذا مات  ،: إذا مات املالك قام وارثه مقامه وال تنفسخ املساقاة4141م 

فإن مل يقم الوارث بالعمل  (9)العامل قام وارثه مقامه إن مل تؤخذ املبارشة يف العمل قيدا

عمل جر من مال امليت من يقوم بالستأجر من يقوم به فللحاكم الرشعي أن يستأاوال 

 ويقسم احلاصل بني املالك والوارث.

ختري املالك بني الفسخ لتخلف  (1)ولو اشرتط عليه املبارشة ال بنحو التقييد 

  .والرضا باستيجار من يبارشه ،وبني اسقاط حق الرشط ،الرشط

شجار ساقاة كون االعامل التي تتوقف تربية اال: مقتىض إطالق عقد امل4145م 

وسقيها عليها واالالت مشرتكة بني املالك والعامل بمعنى أهنام عليهام ال عىل 

 .(5)خصوص واحد منهام

                                                 

  .أي ألي سبب من االسباب املوجبة لبطالن عقد املساقاة( 1)

  فال حيق ألحد الطرفني الرتاجع عنه بدون رضا الطرف االخر.( 2)

  بأن يطلب أحد الطرفني فسخ املعاملة ويوافق الطرف االخر عىل ذلك.( 3)

كام لو اشرتط صاحب البستان عىل العامل مثال ان يسقي الشجر مرة يف االسبوع فلم يلتزم ( 4)

 .يعطي احلق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهامالعامل بذلك وسقاها مرة يف االسبوعني، مما 

 بأن يكون عقد املساقاة قد ارتكز عىل أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية.( 5)

  بأن يكونا قد اتفقا عىل املساقاة واشرتط صاحب البستان عىل العامل ان يسقي بنفسه.( 6)

 هناك عرف معني بني املزارعني.  هذا إذا مل يكن هناك اتفاق تفصييل بينهام أو مل يكن( 7)



 

 

عىل العامل أو املالك فهو يشء نعم إذا كان هناك تعيني أو انَّصاف يف كون  

 املتبع. 

والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة عىل أحدمها دون االخر تابع 

د بتَّصيح منهام أو من جهة االنَّصاف من االطالق وإال فهو للجعل يف ضمن العق

 عليهام معا. 

: إذا خالف العامل فرتك ما اشرتط عليه من بعض االعامل فللاملك 4140م 

فله  ،وإن فات وقت العمل ،(4)كام أن له حق الفسخ ،(1)إجباره عىل العمل املزبور

طالبه بأجرة العمل وليس له أن ال يفسخ وي (0)الفسخ من جهة ختلف الرشط

 . (2)باالضافة إىل حصته

: ال يعترب يف املساقاة أن يكون العامل مبارشا للعمل بنفسه إن مل 4145م 

فيجوز له أن يستأجر شخصا يف بعض أعامهلا أو يف متامها  ،يشرتط عليه املبارشة

 . (9)كام أنه جيوز أن يشرتط كون أجرة بعض االعامل عىل املالك ،وعليه االجرة

 (1): إذا كان البستان مشتمال عىل أنواع من االشجار كالنخل والكرم4103م 

والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فال يعترب العلم بمقدار كل واحد من هذه االنواع 

 هيف صحة املساقاة عليها بل يكفي العلم االمجايل هبا عىل نحو يرتفع مع (5)تفصيال

                                                 

  أي العمل املذكور املتفق عليه.( 1)

 بمعنى أن املالك يكون خمريا هنا بني فسخ املعاملة وبني إجبار العامل عىل تنفيذ االتفاق.( 2)

  يف هذه الصورة حيق للاملك فسخ املعاملة فقط إن مل يرغب باالستمرار هبا.( 3)

  ق بمطالبة العامل بالتعويض بدل التقصري.بمعنى أنه ليس للاملك احل( 4)

  كأن يشرتط مثال أن أجرة نقل املياه اىل البستان هي عىل حساب املالك.( 5)

  أي كروم العريش من العنب.( 6)

  بأن يعلم أن هناك عرشين نخلة ومخسني عريشة وهكذا.( 7)



 

 

 

  .(4)رر الزايد عام يقتضيه طبع املساقاة ايضابل وإن مل يرتفع معه الغ (1)الغرر

: ال فرق يف صحة املساقاة بني أن تكون عىل املجموع بالنصف أو 4101م 

 ،وبني أن تكون عىل كل نوع منها بحصة خمالفة حلصة نوع آخر ،الثلث أو نحومها

 ويف الرمان الربع وهكذا.  ،كأن جتعل يف النخل النصف مثال ويف الكرم الثلث

 (0)تصح املساقاة مرددا مثال بالنصف إن كان السقي بالناضح ال: 0441م 

 . بل ال بد من التحديد (2)وبالثلث إن كان السقي بالسيح

ينقص عام اشرتط أحدمها عىل االخر من  فال: إذا تلف بعض الثمرة 4100م 

 . (9)ذهب أو فضة أو نحومها بنسبة ما تلف من الثمرة

 ،يف عقد املساقاة مغصوبة (1)أن االصول : إذا ظهر بطريق رشعي4102م 

 ،(0)وإال بطلت ،وبني العامل (5)ن أجاز املالك املعاملة صحت املساقاة بينهإفعندئذ 

  .(5)وللعامل أجرة املثل يرجع هبا إىل الغاصب ،وكان متام الثمرة للاملك

                                                 

لني عرش دونامت، أو أن فيه جأي يرتفع مع اجلهل فيكفي أن يعلم مثال أن مساحة البستان هي ( 1)

  أو أن يرى البستان ويعرفه. ،من الرمان وكروم عريش يف املحيط

 أي أن عدم العلم التفصييل واجلهل به ال جيعل منه جهال مؤثرا عىل أعامل السقاية.( 2)

  .4141مر بيان معنى الناضح يف هامش املسألة ( 3)

  أي السقي باملاء اجلاري فوق االرض.( 4)

  بل ال بد من االلتزام بدفع ما اتفق عليه بينهام. (5)

  أي الشجر.( 6)

  أي بني املالك وبني العامل.( 7)

 أي إن مل يقبل املالك احلقيقي باملعاملة بطل عقد املساقاة.( 8)

 يف هذه احلالة يستحق املالك الثمر، ويستحق العامل االجرة التي جيب أن يدفعها الغاصب. (9)



 

 

فعندئذ  ،(1): إذا كان ظهور غصب االصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها4109م 

 وله أن يرجع إىل كل منهام بمقدار ،لك أن يرجع إىل الغاصب فقط بتامم عوضهاللام

 وليس له أن يرجع إىل العامل بتامم العوض.  ،حصته

: جتب الزكاة عىل كل من املالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهام 4101م 

ملالك وإال فالزكاة عىل ا (0)فيام إذا كانت الرشكة قبل زمان الوجوب (4)حد النصاب

 فقط. 

عىل أحدمها وعدمه يشء : إذا اختلف املالك والعامل يف اشرتاط 4105م 

 . (2)فالقول قول منكره

م قول مدعي دِّ قُ  ه: لو اختلف املالك والعامل يف صحة العقد وفساد4100م 

 الصحة. 

: لو اختلف املالك والعامل يف مقدار حصة العامل فالقول قول املالك 4105م 

وأما إذا اختلفا يف مقدار احلاصل   .(9)دة وكذا احلال فيام إذا اختلفا يف املدةاملنكر للزيا

سمع وال تُ  ،نقيصة بأن يطالب املالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل و زيادة

 أو كون التلف بتفريط ،أو االتالف ،أو الَّسقة ،دعوى املالك عىل العامل اخليانة

  ا كان املفروض أن العامل كان أمينا له. ما مل تثبت رشعا بعد م ،(1)منه

                                                 

ضحت عملية غصب الشجر بعد توزيع احلصص وعدم بقاءها فيتخري املالك بني أي إذا ات( 1)

مطالبة الغاصب بالتعويض الكامل أو مطالبة كل من الغاصب والعامل بحسب النسبة التي 

  أخذها كل منهام، وليس للاملك حق مطالبة العامل بالتعويض الكامل.

 نطة والشعري والتمر والزبيب.فيام لو كان الزرع مما جتب فيه الزكاة، وهو احل (2)

  أي قبل زمان وجوب الزكاة.( 3)

  أي يؤخذ بقول منكر الرشط.( 4)

  فيؤخذ بقول من يقول باحلصة األقل، واملدة االقَّص.( 5)

  أي ال تقبل دعوى املالك عىل العامل بأنه تسبب بتلف نسبة من املحصول عن إمهال.( 6)



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  435ص  -اجلعالة 

 



 

  



 

عثر مثل: من  (0)،البد فيها من االجياب عاما(4)من االيقاعات (1): اجلعالة4123م 

 مثل إن خطت ثويب فلك كذا. (2)أو بنى جداري فله كذا، أو خاصاعىل ضالتي، 

ىل القبول الهنا ليست معاملة بني طرفني حتى حيتاج إىل قبول وال حيتاج إ 

 واملزارعة واملساقاة ونحوها. (9)بخالف املضاربة

وتصح عىل كل عمل حملل مقصود عند العقالء. وجيوز أن يكون جمهوال كام  

يل مثل: من رد  (1)جيوز يف العوض أن يكون جمهوال إذا كان بنحو ال يؤدي إىل التنازع

 أو هذا الثوب. ،(0)أو هذه الصربة ،(5)افله نصفه مفقودايت

بطلت وكان يشء فله  مفقودايتمثل من رد  (5)وإذا كان العوض جمهوال حمضا 

 . (13)للعامل أجرة املثل

 : إذا تربع العامل بالعمل فال أجرة له، سواء أجعل لغريه أم مل جيعل. 4121م 

من خاط ثوب زيد  إذا قال:: جيوز أن يكون اجلعل من غري املالك كام 4124م 

                                                 

 .أجرة معينة  أن يدفع لهب ،يقوم بتأدية عمل ما نعقد يلتزم فيه الشخص ملاجلعالة: ( 1)

  .1120مر بيان معنى االيقاعات يف هامش املسألة ( 2)

 بأن ال يكون اخلطاب خمصصا بفرد بل ينطبق عىل كل من يقوم بالعمل املطلوب.( 3)

  بأن يكون خمصصا بشخص معني.( 4)

  .4159سيأيت بيان معنى املضاربة يف املسألة ( 5)

  يكون حمددا بصورة من الصور كاالمثلة الواردة. بأن( 6)

 فالعمل هنا جمهول لعدم َتديد املفقود بشكل مفصل، وكذلك املجعول وهو النصف.( 7)

 ما مجع من الطعام بال كيل وال وزن بعضه فوق بعض .الصربة: هي الكوم من الطعام، وهو ( 8)

  أي ليس حمددا بصورة من الصور.( 9)

  لة ويستحق من حيرض املفقودات االجرة العادية عىل عمله.فاجلعالة باط( 10)



 

 

 زيد. دون (1)فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم

ما إذا كان أ ،: يستحق اجلعل بالتسليم إذا كان املجعول عليه التسليم4120م 

إىل البلد كان له درهم إستحق  ولدياملجعول عليه غريه كام إذا قال: من أوصل 

د وإن مل يسلمه إىل أحد، وإذا قال: من خاط العامل الدرهم بمجرد االيصال إىل البل

 هذا الثوب فله درهم، إستحق اخلياط الدرهم بمجرد اخلياطة. 

 ،بل ويف أثنائه (4): اجلعالة جائزة جيوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل4122م 

 . (0)للعامل أجرة املقدار الذي عملهففإن رجع 

الثوب فله درهم ثم قال: من : إذاجعل جعلني بأن قال: من خاط هذا 4129م 

خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل عىل الثاين فإذا خاطه اخلياط لزم اجلاعل 

 الدينار ال الدرهم.

ولو انعكس الفرض لزم اجلاعل الدرهم ال الدينار، وإذا مل تكن قرينة عىل  

 . (2)العدول من االول إىل الثاين وجب اجلعالن معا

لفعل فصدر مجيعه من مجاعة من كل واحد منهم  : إذا جعل جعال4121م 

لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر  ،بعضه كان للجميع جعل واحد

 . (9)الفعل بتاممه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام

: إذا جعل جعال ملن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من 4125م 

                                                 

  أي أن دفع الدرهم يتعني عىل املتربع وليس عىل زيد صاحب الثوب.( 1)

  أي جيوز له أن يرتاجع عن وعده قبل قيام الطرف اآلخر بالعمل.( 2)

 ل. هذا العمأي يف أثناء عمل الشخص االخر وقبل إكامله، ولكنه يستحق االجرة العادية عىل( 3)

 أي إذا مل يكن هناك ما يدل عىل أن اجلعل الثاين هو بدل اجلعل االول فيتعني دفع اجلعلني.( 4)

 كام لو قال: من أحرض يل قلام فله عرشة دنانري فأحرض كل واحد من ثالثة أشخاص قلام.( 5)



 

 

 

 . (1)قصد اجلاعل التوزيعاجلعل بنسبة عمله مع 

أو يف تعيني املجعول  ،(4): إذا تنازع العامل واملالك يف اجلعل وعدمه4120م 

 كان القول قول املالك.  ،أو يف سعي العامل ،(2)أو القدر املجعول عليه ،(0)عليه

 ففيه إشكال. (9): إذا تنازع العامل واملالك يف تعيني اجلعل4125م 

ومع التنازع يف ذاته  ،يكون القول قول مدعي االقل (1)درهمع التنازع يف ق ولكن 

ه وجتب عليه التخلية بني ما يدعي ،يف نفي دعوى العامل يكون القول قول اجلاعل

 للعامل وبينه. 

إن كان  (0)صحيح بعنوان املعاوضة (5): عقد التأمني للنفس أو املال4193م 

  .(5)العقالء للمتعهد بالتأمني عمل حمرتم له مالية وقيمة عند

أو وضع  ،(13)أو غريمها بلالكل أوالرش اوصف نظاموكذلك احلال يف ما لو 

                                                 

املبلغ،  فة فيستحق ربعكام لو قال من أرجعني اىل بلدي فله مائة دينار فأرجعه أحدهم ربع املسا( 1)

  إال أن يكون قصده عىل نفس التوصيل دون أجزاء الطريق فال يستحق شيئا. 

 بأن قال العامل للاملك مثال: بأنك جعلت جعال ملن حيرض لك دابتك، فنفى املالك ذلك.( 2)

 ضائع.لبأن ادعى العامل بأن املجعول عليه هو إحضار احلامر الضائع فقال املالك بل احلصان ا( 3)

 بأن قال أحدمها أن املجعول عليه هو نقل محولة شاحنتني، وقال االخر أنه نقل شاحنة واحدة. (4)

  بأن اتفق قوهلام عىل اجلعل ولكنها اختلفا يف تعيينه.( 5)

 بأن ادعى العامل بأن اجلعل كان عىل مخسة دنانري وقال املالك انه عىل ثالثة دنانري. (6)

 ."insurance انشورنس "أو  " securityسيكورته "ا العَّص بال املعرب عنه يف هذ (7)

  املعاوضة: أي املبادلة.( 8)

ذ املال ال أنه يأخ وهي التعويض املايل، او العالج، بأن يكون عمله مما له قيمة مالية عند العقالء،( 9)

 بدون مقابل.

 ها.شورات التي يقدمبام حيافظ عىل الصحة ومن ذلك عمل إخصائي التغذية من خالل امل (10)



 

 

فيكون نوعا من املعاوضة  ،(1)أو غري ذلك من االعامل املحرتمة ،حمافظ عىل املال

 فالعقد باطل وأخذ املال حرام. (4)وإال ،ذ املال من الطرفني حاللخوأ

فيدفع مقدارا من املال هبة ويشرتط عىل  (0)نعم إذا كان بعنوان اهلبة املرشوطة 

 املتهب دفع مال آخر عىل هنج خاص بينهم فأخذ املال من الطرفني حالل. 

  

                                                 

 كعمل املكاتب االستشارية لألنشطة االقتصادية، او األمنية، أو التجارية وغري ذلك. (1)

كام يفعل بعض النافذين من إجراء عقود هدفها  أي إذا مل يكن هناك عمل معترب مقابل دفع املال( 2)

  . فالعقد باطل َتصيل مكاسب لبعض األفراد من دون أن يقدموا أية خدمة،

أي أن ما يدفعه الزبون ليس من باب مبادلة املال بعمل بل من باب أنه هبة اىل صاحب رشكة ( 3)

التأمني ولكن هذه اهلبة مرشوطة بأن تتوىل الرشكة أعامل الصيانة والتعويض ضمن اتفاق 

  مفصل بينهام فتكون املعاملة حينئذ صحيحة بعنوان اهلبة املرشوطة، واملال حالل.



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  410ص  -السبق والرماية 

 



 

  



 

يف ، وإنام يصحان (0)من إجياب وقبول (4)والرماية (1)السبق : ال بد يف4191م 

وال  ،، والسيوف، واالبل، والفيلة، واخليل، والبغال، واحلمري(9)، واحلراب(2)السهام

 . (1)يف زماننا هاحتى ما يستعمل مناالالت املستعملة يف احلرب  بقيةاملسابقة يف  تصح

 ،، وأن يبذله أجنبي أو أحدمهاوديناً  (0)عيناً  (5): جيوز أن يكون العوض4194م 

 . (13)وليس املحلل رشطا (5)وللمحلل ،وز جعله للسابقأو من بيت املال، وجي

: ال بد يف املسابقة من تعيني اجلهات التي يكون اجلهل هبا موجبا 4190م 

تقدير  وتعيني الدابة، وال بد يف الرماية من ،للنزاع فال بد من تقدير املسافة، والعوض

عوض، ونحو عدد الرمي وعدد االصابة وصفتها، وقدر املسافة، والغرض، وال

 . (11)ذلك

                                                 

 : ما يرتاهن عليه املتسابقون ويدفع مقابله مال ملن يربح الرهان.السبق( 1)

 الرماية: هي عقد مسابقة عىل الرماية فيحصل من يصيب أكثر عىل مال حمدد.( 2)

  فالسبق أو الرماية هو عقد جيري بني طرفني.( 3)

 السهام: مجع سهم، وهي عود يف رأسها نصل حمدد كانت تستعمل يف احلروب.( 4)

  راب: مجع حربة وهي آلة تستعمل يف احلرب للرمي يف العصور السابقة.احل( 5)

 وذلك اعتامدا عىل النصوص التي جتيز السبق فيام سبق ذكره دون سواه. (6)

  العوض: هي اجلائزة التي يكسبها الرابح يف السبق أو يف الرماية.( 7)

  أي شيئا موجودا، أو مبلغا يدفعه اخلاس فيام بعد.( 8)

 غرم .ييسبق مل َ َ وإن مل ،ق أخذبَ إن َس  ،الذي يدخل بني املرتاهنني وال يبذل معهام عوضا هو (9)

 أي ليس وجود املحلل رشطا لصحة عقد املسابقة خالفا ملن يشرتط وجوده.( 10)

 .اما األمور التي ال تستوجب نزاعا بني املتسابقني فال جيب تعيينها (11)



 

 

من  (4)وأدخال حملال (1)من نفسه : إذا قاال بعد أن أخرج كل منهام سبقاً 4192م 

فإن سبقا فلكل  ،(0)سبق منا ومن املحلل فله العوضان، فمن سبق من الثالثة فهام له

 فللسابق ماله ونصف االخر والباقي للمحلل.  ،ماله، وإن سبق أحدمها واملحلل

هو الذي يدخل بني املرتاهنني وال يبذل معهام عوضا بل : املحلل 4199م 

 ،ن سبق بنفسهعىل أنه إ ،تناوله العقديأو يف أحد اجلانبني عىل وجه  ،جيري دابته بينهام

 عىل حسب الرشط وإن مل يسبق مل يغرم شيئا.  ،أو بعضه ،أو مع غريه أخذ العوض

، وأما (9)ت أقل من املسامةإن كان جرة املثلأللغالب ف (2)إذا فسد العقد: 4191 م

لغري مع ل ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً  فيستحق املثل او القيمة. (1)كثرأإن كانت 

فال  (5)، واال(0)العرف بام يراهحيصل السبق  و .اً وعدم كون الباذل غارّ  (5)عدم إجازته

 .بد من التقييد لرفع الرضر والنزاع

                                                 

  لغ املرتاهن عليه يف السباق.أي أن كل واحد منهام دفع املب( 1)

 وهو طرف ثالث يشرتك معهام يف السباق وال يدفع شيئا بل يأخذ إذا ما كان رابحا.( 2)

  أي ما يدفعه كل من املرتاهنني املشرتكني يف السباق.( 3)

 أي اذا فسد عقد السبق او الرماية.( 4)

 أي أقل مما اتفق عليه.( 5)

 أكثر مما هو متفق عليه . من عمل هيما يامثله أي إن كانت قيمة ( 6)

ملكا  تل كانب الذي تعهد بدفع اجلائزة للرابح إن مل يكن مالكا ملا تعهد بدفعه، ان الباذلبمعنى ( 7)

ق للغالب يضمن العوض املستحلغريه، ومل يكن املالك احلقيقي راضيا بذلك فإن الباذل حينئذ 

نت اجلائزة املتفق عليها عبارة عن حصان ويتحمل املسؤولية، فلو كان السباق قد حصل وكا

مثال، ومل يكن احلصان ملكا ملن تعهد بدفعه جائزة للرابح، ومل يكن صاحب احلصان راضيا 

 بدفعه، فحينئذ يتحمل املتعهد مسؤولية التعويض واعطاء الرابح بام يعادل قيمة احلصان.

 .ونه رابحا عىل االخره العرف من كاينظر الياملقياس املعترب يف َتديد الفائز بني املتسابقني هو مف( 8)

أي إذا مل يكن هناك عرف حيدد ضوابط السابق فال بد من َتديد تلك الضوابط كي ال حيصل ( 9)

 به.يعتربه مشهور الفقهاء من َتقق السبق بتقدم العنق وما شاال يلتزم سامحة السيد بام و خالف،



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

 415ص  -ة الرشك 



 

 



 

 فإذا فسخ ،فيجوز لكل من املتعاقدين فسخه (4)عقد جائز (1): الرشكة4195م 

 .أحدمها مل جيز لالخر التَّصف يف املال املشرتك فيه

 ،(0)هأو سف ،وينفسخ عقد الرشكة بعروض املوت أو اجلنون أو احلجر بفلس

 . (2)ويكره مشاركة الذمي ،حد الرشيكنيأل

 أن بأن يتعاقدا عىل ،وال تصح يف االعامل ،كة يف االموال: تصح الرش4190م 

ل وكان لك ،فإذا تعاقدا عىل ذلك بطل ،ة عمل كل منهام مشرتكة بينهامرتكون أج

 منهام أجرة عمله.

كل منهام صاحبه عىل أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف  (9)نعم لو صالح 

 منهام مشرتكا بينهام. وكان عمل كل  ،خر صحمنفعة صاحبه مدة معينة فقبل اآل

: لو تصالح العامالن يف ضمن عقد آخر الزم عىل أن يعطي كل منهام 4195م 

 . (1)لالخر صح ذلك ووجب العمل بالرشط تهنصف أجر

                                                 

واحد ء يش عبارة عن كونوهي  بعمل ما لتحصيل الربح . عقد بني اثنني أو أكثر للقيامالرشكة:  (1)

  .هلام حقاً  أو هلام، ملكا – أكثرأو  -الثنني 

  وليس ملزما، إذ حيق فسخ الرشكة ولكن مع املحافظة عىل حقوق الرشيك.( 2)

أي أن منع أحد الرشيكني من التَّصف بأمواله نتيجة احلجر عليه بسبب االفالس أو كونه ( 3)

  اىل فسخ الرشاكة. سفيها يؤدي

الذمي هو من يؤمن بكتاب ساموي ومعنى ذلك أن الرشكة مع الذمي جائزة ولكنها مكروهة، و( 4)

 كاليهود والنصارى، او شبه كتاب كاملجوس ويلتزم برشوط الذمة مع املسلمني.

مر أ للرتايض والتسامل بني شخصني يف التصالح هو عقد رشعي، وأي أجريا عقد املصاحلة( 5)

  اسقاط دين أو غري ذلك . تمليك عني أو منفعة أوك

 .فيكون ذلك من باب االلتزام بالعقد اخلاص بينهام وليس من باب الرشاكة  (6)



 

 

بأن يتعاقدا عىل أن يشرتي كل منهام  (1): ال تصح الرشكة يف الوجوه4113م 

 هام. يهام واخلَّسان علثم يبيعانه ويكون ربحه بين ،ماال بثمن يف ذمته إىل أجل

بأن يتعاقدا عىل أن يكون ما حيصل لكل  (4): ال تصح رشكة املفاوضة4111م 

منهام من ربح جتارة أو زراعة أو إرث أو غري ذلك بينهام وما يرد عىل كل منهام من 

 غرامة تكون عليهام معا. 

لكل  نذكر كا عىل ما ،أو رشكة املفاوضة ،: لو تعاقدا يف رشكة الوجوه4114م 

 منهام ربحه وعليه خسارته.

ذا تصاحلا يف ضمن عقد آخر الزم عىل أنه إن ربح أحدمها أعطى صاحبه انعم  

 . (0)نصف ربحه وإن خَّس أحدمها تدارك صاحبه نصف خسارته صح يف املقامني

عينا  ،: تتحقق الرشكة يف املال باستحقاق شخصني فام زاد ماال واحدا4110م 

كام إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو  ،بفعلهام معا وأ ،أو وصية ،بإرث ،كان أو دينا

 اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من االسباب االختيارية وغريها.

وقد تكون بمزج املالني عىل نحو يعد املاالن بعد املزج بنظر العرف شيئا  

 وز.دهن اللوز بدهن اجلومزج دقيق احلنطة بدقيق الشعري وكمزج املاء باملاء ،واحد

ليس من موارد الرشكة بل البد من اجراء  فهو احلنطة باحلنطة أما يف مثل مزج 

  .(2)خر بامل اآلنيحد املالكأحكم اشتباه مال 

                                                 

هي رشاكة اثنني من الوجهاء املعروفني بني الناس فيشرتيان بالدين من دون ان رشكة الوجوه:  (1)

 .يكون لدهيام رأس مال ثم يبيعان ما اشرتياه 

  ذا النوع من الرشاكة أيضا غري جائز رشعا.وه( 2)

  فيصح عملهام من باب املصاحلة وليس من باب الرشكة.( 3)

  حيث يرجع يف متييز املال املشتبه بني اثنني اىل القرعة أو اىل املصاحلة.( 4)



 

 

 

 وتتحقق الرشكة يف مورد دمج الدرهم والدينار.

إن ف ـاممن الرشيكني من الربح واخلَّسان بنسبة ماهل : يلحق كالً 4112م 

 . (1)واخلَّسان بينهام بالسوية وإن اختلفا فبالنسبةتساويا يف احلصة كان الربح 

: إذا اشرتطا املساواة يف الربح مع اختالف احلصص أو اشرتطا 4119م 

 . ذلك االختالف مع تساوي احلصص صح

حد الرشيكني التَّصف يف العني املشرتكة بدون إذن : ال جيوز أل4111م 

 .(4)دي إىل نوع آخروإذا أذن له يف نوع من التَّصف مل جيز التع ،رشيكه

 (2)والدهليز ،(0)نعم إذا كان االشرتاك يف أمر تابع مثل البئر والطريق غري النافذ 

مما كان االنتفاع به مبنيا عرفا عىل عدم االستئذان جاز التَّصف وان مل يأذن  ،ونحوها

 الرشيك. 

 كام لو كانا مشرتكني يف ،(9): إذا كان ترك التَّصف موجبا لنقص العني4115م 

طعام فإذا مل يأذن أحدمها يف التَّصف رجع الرشيك إىل احلاكم الرشعي ليأذن يف 

 أكله أو بيعه أو نحومها ليسلم من الرضر. 

، وامتنع أحدمها من االذن يف (1): إذا كانا رشيكني يف دار مثال فتعاسا4110م 

أذن يمجيع التَّصفات بحيث أدى ذلك إىل الرضر رجع الرشيك إىل احلاكم الرشعي ل

                                                 

  أي حسب النسبة املئوية التي يملكها كل منهام.( 1)

 مثال. املنزل املشرتك فال حيق للرشيك أن يقوم ببيعه فإذا سمح الرشيك لرشيكه بأن يسكن يف( 2)

 الطريق غري النافذ هي الطريق التي ال توصل اىل مكان آخر وحماطة باالمالك من ثالث جهات.( 3)

  الدهليز: هو املمر املوصل بني باب الدار وساحة الدار.( 4)

  االخر.بمعنى أنه إذا كان عدم االذن من الرشيك مسببا لرضر الرشيك ( 5)

  اختلفا ومل يتفقا عىل حل للمشكلة القائمة بينهام.( 6)



 

 

 يف التَّصف االصلح حسب نظره. 

فإن لزم الرضر منها لنقصان يف  ،: إذا طلب أحد الرشيكني القسمة4115م 

وجبت االجابة وجيرب  (4)وإال ،مل جتب إجابته ،(1)العني أو القيمة بام ال يتسامح فيه عادة

 عليها لو امتنع. 

يقسم الثمن ل ،(0): اذا طلب الرشيك بيع ما يرتتب عىل قسمته نقص4153م 

 فانه جتب االجابة وجيرب الرشيك عليها لو امتنع. 

عدم القسمة إىل أجل بعينه  (2): إذا اشرتط أحد الرشيكني يف عقد الزم4151م 

 . (9)مل جتب االجابة حينئذ إىل أن ينتهي االجل

ويف االكتفاء  (5)ثم القرعة (1): يكفي يف َتقق القسمة تعديل السهام4154م 

                                                 

  أي بام يسبب خسارة كبرية للرشيك.( 1)

  أي إذا مل تكن القسمة مسببة لنقص او خسارة كبرية.( 2)

  بحيث يكون النقص الحقا بالرشيكني وليس بأحدمها فقط.( 3)

  أي يف عقد ملزم ال يمكن فسخه اال برضا الطرفني.( 4)

كام لو اتفقا يف عقد الزم عىل ان تكون مدة رشكتهام مخس سنوات، وأراد احدمها بعد ذلك ان  (5)

 .يفسخ الرشاكة بعد ميض سنتني فال جيب االستجابة له اىل ان يميض الوقت املتفق عليه

تعديل السهام يتحقق بأن تفرز البضاعة املشرتكة حسب حصص الرشكاء فإن كانت الرشكة ( 6)

مثال وحصتهام متساوية بالنصف وكانت البضاعة متساوية القيمة فتقسم البضاعة اىل الثنني 

قسمني متساويني، وان كانت القيمة خمتلفة فتقسم البضاعة بلحاظ قيمتها اىل نصفني بحيث 

يمته حتى ولو كانا خمتلفني يف العدد او احلجم او املساحة، قيكون كل قسم مساو لالخر يف 

  وهكذا.

أو سهامهم يف قرعة  وذلك برمي أسامئهم ،بني جمموعة جراء القرعة الختيار واحد منإيتم  (7)

 .التي من أجله أجريت القرعة اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب وأهيم خرج



 

 

 

 لكن االحوط استحبابا خالفه.  ،(1) وجهبمجرد الرتايض

وال تصح قسمة الوقف يف  ،(0)الطلق (4): تصح قسمة الوقف مع امللك4150م 

 صحت.  (9)وإال (2)إذا كانت منافية لرشط الواقف ،نفسه

: الرشيك املأذون أمني ال يضمن ما يف يده من املال املشرتك إال 4152 م

 .(1)بالتعدي أو التفريط

 يبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعالتلف قُ  وإذا إدعى 

 عليه التعدي أو التفريط فأنكره. 

  

                                                 

 ولكنه مكروه. ،أي يصح أن تتم القسمة بال إجراء القرعة بأن خيتار كل واحد حصته( 1)

  ر فتصح القسمة.أي إن كان الوقف مشرتكا مع ملك آخ( 2)

 احلرية يف التَّصف يف ملكه بدون أية قيود، أو موانع.امللك الطلق: أن يكون املالك مطلق  (3)

  أي ال يصح تقسيم نفس أمالك الوقف إن كانت تتعارض مع هدف وقفيتها.( 4)

 أي إذا مل يرتتب عىل قسمة الوقف ما يتعارض مع أهداف الوقف يصح تقسيمه.( 5)

  أو االمهال. ،احلد الرشعيأي جتاوز ( 6)



 

 



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  449ص  -املضاربة 

 

  



 

 



 

فيه عىل أن  (1): املضاربة هي أن يدفع االنسان ماال إىل غريه ليتجر4159 م 

 .أو الثلث أو نحو ذلكيكون الربح بينهام بالنصف 

 : املضاربة مخسة أمور : يعترب يف4151 م

، ويكفي فيهام كل ما يدل عليهام من لفظ أو (4)االجياب والقبول :االمر االول

 . (0)فعل أو نحو ذلك وال يعترب فيهام العربية وال املاضوية

دم عالبلوغ والعقل واالختيار يف كل من املالك والعامل. وأما  :الثايناالمر 

 فهو انام يعترب يف املالك دون العامل.  (2)فلس فه أوساحلجر من 

تعيني حصة كل منهام من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إال أن  :الثالثاالمر 

 ينَّصف إليه االطالق.  (9)يكون هناك تعارف خارجي

ح جنبي مل تصفلو رشط مقدار منه أل ،أن يكون الربح بينهام :الرابعاالمر 

 . (1) اذا اشرتط عليه عمل متعلق بالتجارةإال ،املضاربة

 كان املقصود مبارشته أن يكون العامل قادرا عىل التجارة فيام :اخلامساالمر 

                                                 

 فالعمل من شخص واملال من شخص آخر. ،أي من أجل عمل جتاري مشرتك بينهام( 1)

  .1101وقد مر بياهنام يف هامش املسألة ( 2)

 أي أنه ال يشرتط يف صحة املضاربة ان جيري االتفاق بينهام بصيغة معينة أو بلفظ معني.( 3)

ال يكون ممنوعا من التَّصف بسبب االفالس أو بسبب كونه أي أن هاذين الرشطني ومها أن ( 4)

 سفيها خمتصان باملك املال، أما العامل فال مانع من أن يكون مفلسا مثال.

 التجارة ، أو للعامل يفكام لو كان من املتعارف عليه دفع مبلغ معني أو نسبة معينة لصاحب املال( 5)

 كل شهر مثال. يف

 لث يف بعض االعامل مثال ويكون له حصة من االرباح.بأن يساعدهم الشخص الثا( 6)



 

 

 .(1)للعمل فإذا كان عاجزا عنه مل تصح

ولكن  ،مل تبطل املضاربة (0)كانت رشطاإذا ، وأما (4)هذا إذا أخذت املبارشة قيدا 

 .(2)رشطيثبت للاملك اخليار عند ختلف ال

وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع  (9)وأما إذا مل يكن ال هذا وال ذاك 

 االستعانة بالغري بطلت املضاربة.

نفسخ فت ،وال فرق يف البطالن بني َتقق العجز من االول وطروه بعد حني 

 . (1)املضاربة من حني طرو العجز

ملة من بسكة املعا املضاربة بغري الذهب والفضة املسكوكني تصح: 4155م 

اشكال، وأما الدين فال تصح  (0)ويف صحتها باملنفعة ،(5)ونحوها ،االوراق النقدية

 . (5)املضاربة فيه

: ال يعترب يف صحة املضاربة ان يكون املال بيد العامل فلو كان بيد 4150م 

 املالك وتصدى العامل للمعاملة صحت. 

                                                 

 وكان عاجزا عن ذلك لسبب ما. ،بأن يكون العمل مرتكزا عىل السفر اىل بلد آخر( 1)

 أي أن االتفاق ابرم بينهام عىل أساس أن يقوم العامل بمهام التجارة من سفر ورشاء وبيع بنفسه.( 2)

 ه.تجاري املشرتك ولكن برشط أن يقوم العامل بالعمل بنفسبأن كان االتفاق بينهام عىل العمل ال( 3)

 فلصاحب املال االستمرار بالعقد أو فسخه لعدم التزام العامل بالرشط املتفق عليه.( 4)

  أي مل يلحظا عند االتفاق بينهام هذه اخلصوصيات. ( 5)

 اربة.عقد املض فلو كان متمكنا من السفر واستلم ماال للتجارة ثمُ منع من السفر فيبطل( 6)

 أي ال يشرتط يف صحة املضاربة أن تكون بالعملة الذهبية بل تصح يف االوراق النقدية.( 7)

   املنفعة: كحق السكن يف املنزل، أو حق زراعة االرض. (8)

كام لو كان لشخص عند آخر مبلغ ألف دينار دينا فال يصح َتويل الدين اىل مال للمضاربة  (9)

 غريه، فال بد من أن يستلم الدين أوال كي تصح املضاربة بعد ذلك. سواء مع املديون أو



 

 

 

ربح ويكون لكل من العامل : مقتىض عقد املضاربة الرشكة يف ال4155م 

كان  (1)واذا وقع فاسدا ،واملالك ما جعل له من احلصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلك

 . (4)للعامل اجرة املثل وللاملك متام الربح

: جيب عىل العامل ان يقتَّص عىل التَّصف املأذون فيه فال جيوز 4103م 

عني أو سوق معني أو جنس مفلو أمره ان يبيعه بسعر معني او بلد معني  ،التعدي عنه

تَّصفه وتوقف عىل إجازة املالك.  (0)إىل غريه مل ينفذ ىفال جيوز التعدي عنه، ولو تعد

  .وعىل تقديرها يشارك العامل املالك يف الربح

مقدار ب ووصفاً  قدراً  ن املال معلوماً و: يعترب يف صحة املضاربة أن يك4101م 

يعترب أن يكون معينا فلو أحرض املالك مالني وقال عىل االحوط، كام  (2)ررَ يرتفع به الغَ 

  .قارضتك بأحدمها بطلت عىل االحوط

وإذا اشرتط املالك عىل  ،: ال خَّسان عىل العامل من دون تفريط4104م 

  .(9)الرشط بطلالعامل ان تكون اخلسارة عليهام كالربح يف ضمن العقد 

سه اذا وقعت صح وال نعم لو اشرتط عىل العامل ان يتدارك اخلسارة من كي

 . (1)بأس به

فضاربه  (5): إذا كان لشخص مال موجود يف يد غريه أمانة أو غريها4100م 

                                                 

 أي إذا كان عقد املضاربة باطال لسبب من االسباب واستلم العامل املال وتاجر به.( 1)

 تكون االرباح يف هذه احلالة للاملك ويستحق العامل االجرة العادية عىل عمله.( 2)

 املالك مل يصح البيع إال بعد موافقة املالك.أي إذا باع العامل بغري ما حدد له ( 3)

  أي يرتفع به اجلهل فال بد من أن يكون حمددا بوجه من الوجوه.( 4)

  أن اخلسارة هي عىل مالك املال. يألنه يتناىف مع حقيقة املضاربة التي تعن( 5)

  باعتباره معاملة أخرى ملزمة، وليست يف نفس معاملة املضاربة.( 6)

  يكون دينا، فال تصح املضاربة بالدين حتى يستلم الدائن ماله أوال.رشط أن ال( 7)



 

 

 عليه صح. 

 ،نضام دَ أو لغريه مما تكون اليد فيه يَ  ،: إذا كان املال يف يده غصبا4102م 

 .(4)عليه يرتفع الضامن بذلك (1)فضاربه

يده ملا  يقتض رضا املالك ببقاء املال يفوذلك الن عقد املضاربة يف نفسه وإن مل  

عرفت من انه ال يعترب يف صحته كون املال بيد العامل إال أن عقد املضاربة من املالك 

 .(0)عىل ذلك املال قرينة عرفية عىل رضاه ببقاء هذا املال يف يده وتَّصفه فيه

 . (2)نعم إذا مل تكن قرينة عىل ذلك مل يرتفع الضامن 

فيجوز لكل منهام فسخه سواء  (9)ملضاربة جائز من الطرفني: عقد ا4109م 

أكان قبل الرشوع يف العمل أم بعده، كان قبل َتقق الربح أو بعده كام انه ال فرق يف 

 ذلك بني كونه مطلقا أو مقيدا إىل أجل خاص. 

: ال جيوز للعامل خلط رأس املال مع مال آخر لنفسه او غريه اال مع 4101م 

                                                 

عمل صاحب املال عقد مضاربة مع الشخص املستويل عىل املال غصبا، أو املستويل عليه  اذاأي  (1)

  بام يوجب عليه أن يكون ضامنا للامل.

ضاربة مجرد إجراء عقد املأي أن الضامن الواجب عىل غاصب املال أو املستويل عليه يرتفع عنه ب( 2)

  بينه وبني صاحب املال.

أي أن اتفاق صاحب املال عىل إنشاء عقد املضاربة مع املستويل عىل املال دليل عىل رضاه بقاء ( 3)

ة فهو وإن مل يكن راضيا عىل ذلك يف البداية لكنه بعد االتفاق عىل املضارب ،املال مع املستويل عليه

 املضاربة تقتيض تسليم املال للطرف االخر إذا رغبا. ال بد وأن يكون راضيا ألن

أي إذا مل يكن هناك ما يدل عىل رضا املالك ببقاء املال مع املستويل عليه كام لو قال له أرجع املال ( 4)

وعندما َتتاج اىل دفعه أسلمه لك، ففي هذه احلالة يبقى املستويل عىل املال ضامنا له إذا مل يعده 

  ألن هذا قرينة عىل عدم رضا املالك ببقاء املال مع املستويل عليه. أوال اىل مالكه،

 أي ليس االستمرار به ملزما ألي من الطرفني، فيجوز الرتاجع عنه يف أي وقت.( 5)



 

 

 

ضمن ما تلف َتت  (0)وعليه فلو خلط بدون إذنه ،(4)او خصوصا (1)ومااذن املالك عم

ولكن هذا اليرض بصحة املضاربة بل هي باقية عىل حاهلا  ،(2)يده من ذلك املال

 . (9)والربح بينهام عىل النسبة

: جيوز للعامل مع اطالق عقد املضاربة التَّصف حسب ما يراه 4105م 

ون نعم ال جيوز له ان يسافر به من د ،وع اجلنسمصلحة من حيث البائع واملشرتي ون

وعليه فلو خالف  ،(5)إال اذا كان هناك تعارف ينَّصف االطالق إليه ،(1)إذن املالك

 .(0)وسافر وتلف املال ضمن

 .(5)وكذا احلال يف كل تَّصف وعمل خارج عن عقد املضاربة 

 مراً أن البيع نسيئة إذا كا ،(13) ونسيئة: مع إطالق العقد جيوز البيع حااّل 4100م  

ذن مرا متعارفا فال جيوز بدون االأوأما اذا مل يكن  ،متعارفا يف اخلارج يشمله االطالق

 اخلاص. 

: لوخالف العامل املضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ ان استوىف 4105م 

                                                 

  االذن العام كام لو قال صاحب املال: تَّصف يف املال كيفام تريد.( 1)

 ال اىل الرأسامل الذي َتتاجه يف الرشاء.كام لو قال صاحب املال: يمكنك أن تضيف هذه االمو( 2)

  أي خلط املال مع مال آخر بدون رضا صاحب املال.( 3)

  أي يتحمل يف هذه احلالة مسؤولية أي تلف هلذا املال.( 4)

  أي حسب النسبة املتفق عليها يف عقد املضاربة.( 5)

 بلده دون أن يسافر.اذا كان من املتعارف عليه أن هذا الشخص حيتاج املال للعمل يف ( 6)

 كام لو كان من املعروف أن الشخص حيتاج املال للسفر واسترياد البضاعة فال حيتاج اىل إذن. (7)

 يف املورد الذي حيتاج فيه نقل املال خارجا اىل إذن من مالكه. (8)

 فإنه يوجب عىل من أخذ املال ضامنه فيام لو تلف املال أو فقد أو سق. (9)

   دا، ونسيئة: أي بالدين.حاال: أي نق (10)



 

 

الثمن قبل اطالع املالك فهو، وان اطلع املالك قبل االستيفاء فان أجاز صح البيع 

 . (1)ال بطلوإ

 ال يقتيض بيع اجلنس بالنقد بل جيوز بيع اجلنس بجنس : اطالق العقد4153م 

نعم لو كان اجلنس من االجناس التي ال رغبة للناس فيها أصال فعندئذ  ،(4)آخر ايضا

 ال جيوز ذلك النَّصاف االطالق عنه. 

ليه، ا: جيب عىل العامل بعد عقد املضاربة العمل بام يعتاد بالنسبة 4151م 

وعليه ان يتوىل ما يتواله التاجر لنفسه من االمور املتعارفة يف التجارة الالئقة بحاله 

 ،(2)والوزان ،واحلامل (0)فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدالل

 وما شاكل ذلك. ،واملحل ،والكيال

فاالجرة من  هومن هنا يظهر انه لو استأجر فيام كان املتعارف مبارشته فيه بنفس 

كام انه لو توىل ما يتعارف االستئجار جاز له ان يأخذ االجرة  ،(9)ماله ال من الوسط

 . (1)له جمانا ان مل يتصدَّ 

: نفقة سفر العامل من املأكل واملرشب وامللبس واملسكن وأجرة 4154م 

ك لالركوب وغري ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس املال اذا كان السفر بإذن املا

 ومل يشرتط نفقته عليه.

                                                 

  ألنه باع بالدين دون إذن صاحب املال ودون رضاه فالبيع باطل.( 1)

  كأن يبيع احلنطة بالسكر مثال.( 2)

  الدالل: هو الوسيط أو السمسار.( 3)

  من يزن البضاعة املعروضة للبيع أو للرشاء.( 4)

  للتجارة.بمعنى أنه حيسب من ماله اخلاص ال من الرصيد املخصص ( 5)

فإذا استأجر للعمل املطلوب منه شخصا فاالجرة عليه شخصيا، وإذا قام بعمل تغطى مصاريفه ( 6)

  من رأس املال فله أن يأخذ االجرة اخلاصة عىل ذلك.



 

 

 

 وكذلك احلال باالضافة إىل كل ما يَّصفه من االموال يف طريق التجارة. 

 نعم ما يَّصفه مما ال تتوقف عليه التجارة فعىل نفسه. 

عىل  (1)سب عليه، نعم لو قرتَّ واملراد من النفقة هي الالئقة بحاله فلو أسف ُح  

 أو حل ضيفا عند شخص ال حيسب له.  ،نفسه

وزع ت ،أو عامال لنفسه ولغريه ،: إذا كان شخص عامال الثنني أو أكثر4150م 

  .(4)النفقة عىل نسبة املالني

فق من أصل بل ين ،: ال يشرتط يف استحقاق العامل النفقة َتقق الربح4152م 

املالك متام رأس ماله ثم  ىعطنعم إذا حصل الربح بعد هذا َتسب منه ويُ  ،(0)املال

 ينهام. يقسم الربح ب

من شغله،  (2)إن مل يمنعه : إذا مرض العامل يف السفر فله أخذ النفقة4159م 

 .(9)ليس له أخذ ما حيتاج إليه للربء من املرض ولكن

وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، اال اذا كان املنشأ هو السفر  

  .(1)للتجارة

                                                 

  أي ضيق عىل نفسه وبخل يف الَّصف.( 1)

سه، يه لنفيتاجر ف يملك منها مخس وعرشون ألفاكام لو سافر بتجارة ومعه مبلغ مائة الف ( 2)

مضاربة، فعليه أن يدفع ربع مصاريف الرحلة من ماله  ايتاجر فيهومخس وسبعون ألفا 

  الشخيص وثالثة ارباع من املال املخصص للمضاربة، وهكذا.

 فاملصاريف التي حيتاجها العامل يمكن اعطاؤه اياها قبل َتقق الربح ثم َتسم من االرباح.( 3)

  عمله فله أخذ مصاريف السفر.أي إذا مل يؤثر املرض عىل ( 4)

 أي أن مصاريف عالجه ال تدخل يف حساب النفقات املشرتكة بل تكون عىل حسابه اخلاص.( 5)

أي إذا أدى به املرض اىل عدم التمكن من القيام بعمله الذي سافر ألجله فليس له أخذ النفقة ( 6)

  ذ النفقة من مصاريف العمل.إال إذا كان املرض ناشئا عن سفره للتجارة، فله حينئذ أن يأخ



 

 

رجوع السفر أو انفسخ فنفقة ال : إذا فسخ العامل عقد املضاربة يف أثناء4151م 

 ال عىل املال املضارب به.  ،(1)عليه

كن ومل ي ،أو قرض ،: إذا اختلف املالك والعامل يف اهنا مضاربة فاسدة4155م 

 فللمسألة ثالث صور: هناك دليل معني الحدمها

يكون االختالف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون  أن :الصورة االوىل

ربح ويكون ال ،واملالك يدعي املضاربة لئال يكون عليه غري أجرة املثل ،(4)الربح له

ل ثبوت أجرة املثبكم بكون الربح للاملك ووبعده حُي  (2)ففي مثل ذلك يتحالفان ،(0)له

 .(9)للعامل

يكون االختالف من جهة أن املالك يدعي القرض لدفع  أن :الثانيةالصورة  

والعامل يدعي املضاربة  يئ،ذمته للعامل بش أو لعدم اشتغال ،(1)اخلسارة عن نفسه

عدم اشتغال ذمته ببكون اخلسارة عىل املالك و (0)فيحكم فيه بعد التحالف ،(5)الفاسدة

                                                 

  أي عىل نفقته الشخصية.( 1)

كام لو َتقق ربح نتيجة التجارة التي قام هبا العامل باملال الذي حصل عليه، فيسعى العامل لكي ( 2)

  يكون الربح له ويلتزم بإعادة رأس املال لصاحبه باعتباره قرضا .

ليتاجر به، وبذلك تكون االرباح له وللعامل  أي أن صاحب املال يدعي أنه أعطى املال للعامل( 3)

 وليست حصته من االرباح ألن املضاربة باطلة يف املسألة . ،اجرة عمله العادية

فيحلف صاحب املال عىل أن ما أعطاه كان للمضاربة، وحيلف العامل عىل أن ما أخذه كان ( 4)

 قرضا.

 فيحكم للاملك ويعطى العامل اجرة املثل.( 5)

حصلت خسارة من العمل التجاري فيتنصل صاحب املال من املضاربة ويطالب برأس  كام لو( 6)

 ماله.

  كي ال يتحمل شيئا من اخلسارة ويطالب بأجرة عمله العادية.( 7)

 أي حيلف صاحب املال عىل أن ما أعطاه قرضا، وحيلف العامل عىل أن ما أخذه كان مضاربة.( 8)



 

 

 

 للعامل.

 .هذا اذاكان االختالف بينهام يف كوهنا مضاربة فاسدة أو قرضا 

 (4)ضاعةأو ب ،(1)إذا كان االختالف بينهام يف اهنا مضاربة فاسدة :الصورة الثالثة

 ل. وال يكون للعامل أجرة املث ،متاما للاملك بعد حلف املالك يف هذه الصورة الربحف

سواء أكان املال أيضا  ،والعامل متعددا ،: جيوز أن يكون املالك واحدا4150م 

أم  ،يف العمل (0)أو كان متعددا، وسواء أكان العامل متساوين يف مقدار اجلعل ،واحدا

 كانوا متفاضلني.

 كذا جيوز أن يكون املالك متعددا والعامل واحدا. و 

واشرتطا له  ،واحدا (2): إذا كان املال مشرتكا بني شخصني وقارضا4155م 

ام من االخر مع تساوهيأكثر حدمها وتفاضال يف النصف االخر بأن جعل أل ،النصف

ع م أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهام مساوية حلصة االخر ،(9)يف رأس املال

 .(5)املضاربة إذا مل تكن الزيادة يف مقابل عمل فتبطل ،(1)تفاضلهام يف رأس املال

                                                 

  وصاحب املال يدعي أهنا بضاعة. ،فالعامل يدعي أهنا مضاربة فاسدة( 1)

 .السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ أجرايقصد بالبضاعة هنا ( 2)

  أي يف احلصة املحددة لكل منهم.( 3)

 قارضا: أي مضاربا وهو الذي يأخذ املال من شخص ليتاجر به ولكل حصة متفق عليها.( 4)

ر ساهم فيه اثنان كل منهام بخمسني دينارواتفقوا عىل ان يكون كام لو كان رأس املال مائة دينا( 5)

 .%43ولالخر  %03من الربح للعامل، وأما النصف االخر فيعطى ألحدمها نسبة  93%

كام لو كان رأس املال مائة دينار ساهم فيه أحدمها بستني دينارا واالخر بأربعني اتفقوا عىل أن ( 6)

  ال متساوية.تكون أرباح املسامهني يف رأس امل

بمعنى أنه لكي يصح تفضيل أحد املسامهني عن االخر فال بد من أن يقوم بعمل خاص كأن ( 7)

 يكون وسيطا يف انجاز االتفاق مثال، أو أي عمل آخر كي يستحق سهام أكثر من االخر.



 

 

بمعنى ان أحدمها قد  (1)نعم لو كان املقصود من ذلك النقص عىل حصة العامل 

جعل للعامل يف العمل بامله أقل مما جعله االخر، مثال جعل أحدمها له ثلث ربح 

 صحت املضاربة.  حصته وجعل االخر له ثلثي ربح حصته

 (4)اما عىل االول ،: تبطل املضاربة بموت كل من املالك والعامل4433م 

اربة بقاء املال بيد العامل حيتاج إىل مضإف ،فلفرض انتقال املال إىل وراثه بعد موته

 جديدة.

 . (0)وإما عىل الثاين فلفرض اختصاص االذن به 

ه أو يستأجر شخصا إال بأذن : ال جيوز للعامل أن يوكل وكيال يف عمل4431م 

فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف  ،(2)كام ال جيوز أن يضارب غريه اال بأذنه ،املالك

 .(9)ضمن

عىل ما هو املتعارف  (1)نعم ال بأس باالستئجار او التوكيل يف بعض املقدمات 

 يف اخلارج املنَّصف اليه االطالق. 

خر يف ضمن عقد ط عىل اآل: جيوز لكل من املالك والعامل ان يشرت4434م 

او ايقاع بيع او صلح أو وكالة أو  ،املضاربة ماال او عمال كخياطة ثوب او نحوها

                                                 

 ءبمعنى أن يكون سبب النقص يف حصة أحد املسامهني من االرباح عائد اىل أنه رغب يف اعطا( 1)

  نسبة أكرب من االرباح للعامل فعندها تصح املعاملة.

  أي يف مورد موت مالك املال.( 2)

  أي يف مورد موت العامل، باعتبار أن املال سلم له ليقوم هو بالعمل.( 3)

 أي أن يعطي املال الذي استلمه للتجارة لغريه كي يتاجر به بدون إذن صاحب املال.( 4)

يتحمل مسؤولية تلف املال فيام لو أعطاه لطرف آخر دون إذن صاحب  أي أن املضارب االول( 5)

 املال.

 ابه.ما شو كاستئجار بعض املندوبني املساعدين له يف نقل البضاعة او يف التسويق( 6)



 

 

 

وجيب الوفاء هبذا الرشط سواء أَتقق الربح بينهام أم مل  ،(1)قرض أو نحو ذلك

 .(4)يتحقق

وسواء أكان عدم َتقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل  

 جارة. العمل بالت

ملكية العامل حلصته من حني ظهور  ،ىض عقد املضاربة خارجات: مق4430م 

 او القسمة. (2)وال تتوقف عىل االنضاض (0)الربح

 إىل أن تستقر ملكية العامل. (9)نعم لو عرض بعد ذلك خَّسان أو تلف جيرب به 

اربة ضقسمة متام الربح واملال بينهام من دون فسخ امل (1)يكفي يف االستقرار و 

 .(5)خارجا الهنا فسخ فعيل

 وعليه فال يكون التلف بعد القسمة حمسوبا من الربح.  

: إذا ظهر الربح وَتقق يف اخلارج فطلب احدمها قسمته فإن ريض 4432م 

وان مل يرض فإن كان هو املالك فليس للعامل إجباره عليها مع  ،االخر فال مانع منها

 للاملك إجباره عليها. ف (5)وإن كان هو العامل ،(0)عدم الفسخ

                                                 

 كأن يعطي العامل للاملك مبلغا ماليًا حمددا ال عالقة له بالربح لكي جيري معه عقد املضاربة. (1)

 ن عليه عند عقد املضاربة جيب الوفاء به بمعزل عن نتائج االتفاق عىل املضاربة.فأي رشط يتفقا( 2)

  بمجرد َتقق الربح يف التجارة. املتفق عليها بعقد املضاربة أي يملك العامل حصته( 3)

 واملقصود َتويل االرباح اىل نقود. والنقود . ،والنض هو النقد ،االنضاض: مجع نض (4)

  حيصل قبل القسمة وتثبيت امللكية حيسب من املجموع. أي أن التلف الذي( 5)

  أي يف تثبيت حصة كل من العامل وصاحب املال من االرباح.( 6)

 فبعد إعادة رأس املال لصاحبه وتقسيم االرباح يكون عقد املضاربة قد انتهى عمليا.( 7)

 فسخ املعاملة.فإن كان الرافض للقسمة صاحب املال فال حيق للعامل إجباره إال إذا ( 8)

  أي إن كان الرافض للقسمة هو العامل، فللاملك إجباره عىل القسمة.( 9)



 

 

رب به فإن حصل بعده ربح ُج  (1): إن اقتسام الربح ثم عرض اخلَّسان4439م 

 (0)كان أقل منه وجب عىل العامل رد أقل االمرين إذا واما ،(4)اذا كان بمقداره أو أكثر

 من مقدار اخلَّسان وما أخذه من الربح. 

ا أو نحو ذلك ثم طرأت : إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبه4431م 

من قيمة ما باعه أو  (2)وجب عىل العامل دفع أقل االمرين ،اخلسارة عىل مال املضاربة

وال يكشف اخلَّسان الالحق عن بطالن البيع أو اهلبة أو   ومقدار اخلَّسان. ه،وهب

 نحومها بل هو يف حكم التلف. 

ق مادام والالح بني الربح السابق ،: ال فرق يف جرب اخلسارة بالربح4435م 

ام اجلرب وإن كانت اخلسارة قبل الرشوع يف التجارة ك حيصلبل  ،عقد املضاربة باقيا

 السفر، أو يف البلد قبل الرشوع يف ،إذا سق يف أثناء سفر التجارة قبل الرشوع فيها

  هذا يف تلف البعض.

هذا  ة،موجب لبطالن املضارب فهوواما لو تلف اجلميع قبل الرشوع يف التجارة 

واما إذا أتلفه العامل أو االجنبي فاملضاربة ال تبطل إذا أدى . (9)يف التلف الساموي

 . (1)ف بدل التالفاملتل  

 ،تارة يكون قبل الرشوع يف العمل ،أو انفساخه ،: فسخ عقد املضاربة4430م 

                                                 

  قبل أن ينهيا العمل بعقد املضاربة من خالل إعادة رأس املال لصاحبه.( 1)

  أي يتم التعويض عىل اخلسارة من الربح اجلديد.( 2)

ه العامل أن يعيد االقل، فلو كانت حصتأي إذا كان الربح اجلديد أقل من اخلسارة احلاصلة فعىل ( 3)

التي أخذها من االرباح عرشة دنانري وكانت اخلسارة مخسة دنانريفعليه أن يعيد مخسة دنانري من 

 أرباحه، وأما إن كانت اخلسارة عرشين دينارا فيعيد عرشة دنانري.

 .بعكس ما مر يف املسألة السابقة فهناك يرد أقل األمرين وهنا يدفع أقلهام (4)

  أي التلف الذي حيصل نتيجة أحداث قاهرة وليس بفعل شخص حمدد.( 9)

  أي إذا كان التلف بسبب شخص ودفع بدال عنه فعقد املضاربة يبقى ساري املفعول.( 1)



 

 

 

وكذا  ،للاملك وال عليهيشء ن ال يوعىل كال التقدير ،وأخرى بعده وقبل ظهور الربح

 عامل من دون فرق بني أن يكون الفسخ من العامل او املالك. ال

ورصف مقدار من  ،: لوكان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن املالك4435م 

، فإن كان السفر بعذر فال يضمن شيئا، وإن كان السفر بغري عذر، رأس املال يف نفقته

  .يف هذه الصورة إرضاء املالك فاالحوط وجوبا

كان الفسخ أو االنفساخ بعد حصول الربح فإن ريض كل من : إذا 4413م 

 املالك والعامل بالقسمة فال كالم وان مل يرض أحدمها أجرب عليها. 

بعد  (1)جيب عىل العامل أخذها فال: إذا كانت يف مال املضاربة ديون 4411م 

  .ذن املالكإالفسخ أو االنفساخ اذا كان الدين ب

 ،بني املالك وبني ماله (4)بعد الفسخ إال التخلية: ال جيب عىل العامل 4414م 

  إيصاله إليه.  ال جيبو

 يذن املالك فانه يكفإكان االرسال ب فإن إىل بلد آخر (0)أرسله كان قد إذا وأما

 .(2)لدهب،وأما إن كان بدون إذنه فيجب عليه رده اىل حينئذ التخلية بني املال وصاحبه

ل يف مقدار رأس املال الذي أعطاه للعامل : إذا اختلف املالك والعام4410م 

مع يمينه إذا مل تكن  (9)بأن ادعى املالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل

  للاملك بينة عليها.
                                                 

  أي ال جيب عىل العامل أن يقوم باستيفاء الديون إن كان ما باعه دينا تم بإذن املالك.( 1)

  بحيث يتمكن صاحبها من استالمها.أي رفع اليد عن االموال ( 4)

  أي إن كان العامل قد أرسل املال اىل بلد آخر.( 0)

أي إن كان ارسال االموال قد تم اىل بلد آخر بدون إذنه صاحبه فيجب عىل العامل إرجاع املال ( 2)

  اىل بلد صاحبه.

  نا.أي مع عدم وجود البينة مع املالك فيؤخذ بقول العامل بعد أن حيلف يمي( 9)



 

 

 وال فرق يف ذلك بني كون رأس املال موجودا أو تالفا مع ضامن العامل.  

 لك االقل والعامل: إذا اختلفا يف مقدار نصيب العامل بأن يدعي املا4412م 

 . (1)يدعي االكثر فالقول قول املالك

 . (4): إذا ادعى املالك عىل العامل اخليانة والتفريط فالقول قول العامل4419م 

املالك عىل العامل أنه رشط عليه بأن ال يشرتي اجلنس  ىادع : لو4411م 

فإن  ،ول املالكوالعامل ينكره فالقول ق ،أو نحو ذلك ،أو ال يبيع من فالن ،الفالين

 صل عدمه. الشك يرجع إىل أن املالك هل أذن فيام يدعيه العامل أم ال فاأل

وكذا  ،م قول العاملدِّ قُ  ،: لو ادعى العامل التلف وأنكره املالك4415م 

مع فرض كونه  (2)أو عدم حصول املطالبات ،إذا ادعى اخلسارة أو عدم الربح (0)احلال

 . (9)مأذونا يف املعامالت النسيئة

بني أن تكون  (1): ال فرق يف سامع قول العامل يف هذه الفروض4410م 

سخ قوله حتى فيام إذا ادعى بعد الف يسمعبل  ،الدعوى قبل فسخ املضاربة أو بعده

  .(0)وكان وضع يده عىل املال فعال بنحو مرشوع (5)التلف بعده

                                                 

بأن ادعى العامل أهنام اتفقا عىل أن له نسبة النصف من االرباح، وقال املالك أهنام اتفقا عىل أن ( 1)

 تكون حصة العامل من االرباح هي الربع وليس النصف. 

  أي ال يؤخذ بقول املالك يف االهتام بل يؤخذ بقول العامل.( 4)

  أي يقدم قول العامل.( 0)

  ن.أي عدم َتصيل الدي( 2)

  أي أنه كان مأذونا ببيع الدين.( 9)

  املذكورة يف املسألة السابقة.( 1)

  أي ادعى أن التلف قد حصل بعد الفسخ فيؤخذ أيضا بقوله.( 5)

  أي إن كان بقاء املال مع العامل حلني تلفه بوجه مرشوع وليس رغام عن صاحبه.( 0)



 

 

 

علوما بعينه فال : إذا مات العامل وكان عنده مال املضاربة فإن كان م4415م 

وال  ،كالم، وإن علم بوجوده يف الرتكة من غري تعيني فيأخذ املالك مقدار ماله منها

 . (1)يكون املالك رشيكا مع الورثة بالنسبة

ثم فسخ  (4): إذا كان رأس املال مشرتكا بني شخصني فضاربا واحدا4443م 

 . (0)حصة االخر عقد املضاربة باالضافة إىل فيبقى ،أحد الرشيكني دون االخر

ة أو به إىل مدة قليل : إذا أخذ العامل مال املضاربة وأبقاه عنده ومل يتجر4441م 

 ، وإن كان عاصيا يف تعطيل مال الغري. (2)كثرية مل يستحق املالك عليه غري أصل املال

: إذا اشرتط العامل عىل املالك يف عقد املضاربة عدم كون الربح جابرا 4444م 

 .الصحة اشكال يفف (9)تقدم عىل الربح أو املتأخر عنهللخَّسان امل

                                                 

  ق يف أن يكون رشيكا حسب نسبة ماله.أي ليس لصاحب املال إال مقدار ماله وليس له احل( 1)

  أي سلام ماهلام لشخص كي يتاجر به.( 4)

ففسخ صاحب االربعني فيبقى عقد  ،فلو كان املال مائة ألف ألحدمها ستون ولالخر اربعون( 0)

  ويكون مال املضاربة ستون الفا بدل مائة الف. ،املضاربة قائام مع صاحب الستني

  عامل بالتعويض، رغم أن العامل يكون مأثوما.فال حيق له مطالبة ال( 2)

  واخلسارة َتسب عىل املالك فقط. ،بحيث يكون الربح مشرتكا بينهام( 9)



 

 

  



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  420ص  -الوديعة 

  

  



 

  



 

 ومفادها االئتامن يف احلفظ.  ،(1)من العقود اجلائزةالوديعة : 4440م 

وإذا عني املالك  ،العادة ىعي حفظ الوديعة بمجردَ : جيب عىل الوَ 4442م 

  .(0)تعني، فلو خالف ضمن إال مع اخلوف (4)حمرزاً 

 ،الوديعة لو تَّصف فيها تَّصفا منافيا لالستئامن (9)الودعي (2): يضمن4449م 

كام إذا خلطها بامله بحيث ال تتميز أو أودعه كيسا خمتوما  ،وموجبا لصدق اخليانة

 أو دراهم فاستقرض بعضها.  ،أو أودعه طعاما فأكل بعضه ،ففتح ختمه

 ذا أودعه كيسني فتَّصف يف أحدمها ضمنه دون االخر. : إ4441م 

كام إذا كتب عىل الكيس  ،: إذا كان التَّصف ال يوجب صدق اخليانة4445م 

وإن  ،أو نحو ذلك فإنه ال يوجب ضامن الوديعة ،أو نقش عليه نقشا ،بيتا من الشعر

 كان التَّصف حراما لكونه غري مأذون فيه. 

. اال (1)لدابة وسقيها ويرجع به عىل املالك: جيب عىل الودعي علف ا4440م 

  .(5)فإنه حينئذ ال جيب، بل ال جيوز من غري مراجعة احلاكم مع هني املالك

                                                 

  من طرف واحد. للرتاجع ان يتمبل يمكن  ،أي ال َتتاج اىل طرفني يف الرتاجع عنها( 1)

  مكانا أو كيفية للحفظ كام لو طلب منه حفظ ماله يف خزنته اخلاصة.( 4)

أي إذا مل حيفظ له أمانته حسبام طلب فإنه يتحمل املسؤولية إال إن كان ذلك نتيجة خوف كام لو ( 0)

  وهكذا. ،أنه مل يضعها يف خزنته اخلاصة خوفا من الَّسقة ألنه مكان معلوم

  المانة من سقة او تلف أو أرضار.لأي يتحمل مسؤولية ما حيصل ( 2)

  انة عنده كي حيفظها.الودعي: هو الذي يتم وضع االم( 9)

  أي يطالب املالك بقيمة ما يَّصفه عىل دابته.( 1)

أي إذا هناه صاحبها عن اطعامها فال جيوز له اطعامها اال بعد مراجعة احلاكم الرشعي، فإن ( 5)

طلب منه اطعامها خوفا من التلف فيطعمها ويطالب صاحبها بالقيمة، وإن مل يأمره احلاكم 



 

 

: إذا فرط الودعي ضمن وال يزول الضامن إال بالرد إىل املالك أو 4445م 

 . (1)االبراء منه

 . (0)ولو أقر له ضمن (4): جيب عىل الودعي أن حيلف للظامل4403م 

 إذا إال ،وإن كان كافرا ،: جيب رد الوديعة إىل املودع أو وارثه بعد موته4401م 

بل جيب ردها إىل مالكها فإن ردها إىل املودع  ،كان املودع غاصبا فال جيوز ردها إليه

 .(2)ضمن

فإن وجد  (1)فإن مل يعرفه جرى عليه حكم اللقطة ،(9)ف هباولو جهل املالك عرَّ  

 يضمن. مل (5)ومل يرض بذلك

 . (0)ولو أجربه الغاصب عىل أخذها منه مل يضمن

عليه اخليانة ومل يصح له متلك املال  َترم ،(5): إذا أودعه الكافر احلريب4404م 

                                                 

  أن يطعمها.الرشعي فال جيوز له 

ديل اىل حلني ارجاع البيف حال تفريطه وتنشغل ذمته االمانة يتحمل املسؤولية  مستلمأي أن ( 1)

  .من قبل صاحب األمانة صاحبها أو مساحمته

بمعنى لو أراد الظامل أخذ الوديعة واالستيالء عليها فعىل من وضعت عنده األمانة أن حيلف ( 4)

  صاحبها قد أخذها كي ينقذ األمانة من املصادرة. للظامل بأهنا ليست عنده أو أن

  أي لو اعرتف للظامل بوجود األمانة عنده وبدون إكراه فيتحمل مسؤوليتها نتيجة اعرتافه.( 0)

فإن ردها اىل املودع مع علمه أهنا مغصوبة ومتكنه من محايتها وانقاذها، فيتحمل مسؤولية ( 2)

 التعويض لصاحبها احلقيقي.

  مل يعرف صاحب االمانة احلقيقي فعليه أن يعلن عنها كي يتعرف عىل صاحبها.أي لو ( 9)

  .4411حكم اللقطة يف املسألة  (1)

 .ومل يرَض بإجراء حكم اللقطة أي إن وجد صاحبها بعد أن أجرى عليها حكم اللقطة (5)

  أي إذا أخذ الغاصب االمانة منه بالقوة فال يتحمل املسؤولية.( 0)

 حلريب هو من ال يؤمن بكتاب ساموي، وال بكتاب يعتقد أو حيتمل أنه ساموي.الكافر ا( 5)



 

 

 

 . (1)وال بيعه

: إذا اختلف املالك والودعي يف التفريط أو قيمة العني كان القول قول 4400م 

جة اىل يمني الودعي إال يف مورد ، وال حا(4)الودعي وكذلك إذا اختلفا يف التلف

  التنازع عند احلاكم.

وكذلك إذا اختلفا يف أهنا  ،القول قول الودعيف: إذا اختلفا يف الرد 4402م 

 دين أو وديعة مع التلف. 

 مميزاً  فإن مل يكن ،واملجنون -بدون اذن الويل -: ال يصح إيداع الصبي4409م 

 ك املجنون. حتى إذا أتلف وكذل ،(0)مل يضمن الوديعة

، وال يضمن بمجرد من باالتالفَض  مميزاً  عي صبياً دَ : إذا كان الوَ 4401م 

القبض إذا كان ذلك بإذن الويل، وأما إذا كان القرض بدون اذن الويل فإنه يضمن 

  .(2)بالتفريط واالمهال وكذلك بمجرد القبض،

  

                                                 

  أي أن اخليانة حرام حتى ولو كانت االمانة لكافر حريب.( 1)

  فيؤخذ يف هذه املسألة بقول من عنده الوديعة واالمانة.( 4)

 جنون.سؤولية وال املعند الصبي غري املميز أو املجنون فال يتحمل الصبي امل أي إذا أودع أمانةً ( 0)

ومعنى ذلك أن الصبي املميز حكمه حكم البالغ يف أنه يتحمل مسؤولية ما يتلفه من الوديعة  (2)

سواء كان ذلك عمدا، او إمهاال، واذا كان قد استلم الوديعة بإذن ويل أمره فال يتحمل املسؤولية 

مها بدون إذن ويل أمره فإن بمجرد استالمه الوديعة بل حني االتالف، وأما إذا كان قد استل

 .مسؤوليته تبدأ من حلظة استالمه الوديعة، مثله مثل البالغ 



 

  



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  425ص  -العارية 

 



 

  



 

 هي التسليط عىل العني لالنتفاع هبا جمانا.  (1)العارية: 4405م

، وجتوز (4)تصح إعارهتا ،: كل عني مملوكة يصح االنتفاع هبا مع بقائها4400م

 . (0)إعارة ما متلك منفعته وإن مل متلك عينه

 ،جيوز له التعدي عن ذلك ، وال(2): ينتفع املستعري عىل العادة اجلارية4405م 

أو تكون  ،(5)إال أن يشرتط عليه الضامن (1)وال يضمن مع عدمه ،(9)ضمن ىدفإن تع

وإن مل يكونا مسكوكني، ولو اشرتط عدم الضامن فيهام  ،العني من الذهب أو الفضة

 . (0)صح

: إذا نقصت العني املستعارة باالستعامل املأذون فيه مل تضمن، وإذا 4423م 

ال رجع عىل املعري بام أخذ منه إذا كان قد فإن كان جاه ،(5)استعار من الغاصب ضمن

هغرَّ 
(13) . 

                                                 

  اإلعارة: تسليم يشء الخر ينتفع به ويرجعه إىل صاحبه بعد ذلك . (1)

  أما الطعام مثال فال تصح إعارته ألنه ال يبقى بعد االستفادة منه باالكل.( 4)

ع إن مل يكن هناك مان ه إعارهتا كي يستعملها شخص آخرسيارة فيمكن شخصكام لو استأجر ( 0)

  .آخر من االعارة

  أي حيق للمستعري االستفادة بالشكل الطبيعي العادي ال أكثر.( 2)

 كام لو استعار سيارة الستعامله الشخيص فاستعملها لنقل الركاب مثال. ،أي يتحمل املسؤولية (9)

  ملها بشكل طبيعي وعادي.أي ال يتحمل املسؤولية فيام لو استع( 1)

  أي إذا اشرتط املعري عليه َتمل املسؤولية فيتحملها يف كل االحوال.( 5)

 أي لو كانت االعارة ليشء من الذهب والفضة فيتحمل املسؤولية اال اذا اشرتط عدم الضامن.( 0)

  أي إذا استعار شيئا من غري صاحبه املستويل عليه فإنه يتحمل املسؤولية.( 5)

أي إن كان جاهال بالغصب وكان املعري قد خدعه بأن أومهه أن هذه االعارة هي من مال املعري  (13)

  وليست لشخص آخر فله حق مطالبة املعري بالتعويض عام يدفعه للاملك. 



 

 

له يف انتفاع خاص مل جيز التعدي عنه اىل غريه وإن كان  أذن: إذا 4421م 

 . (1)معتادا

بل له  ،وللاملك املطالبة بالفك بعد املدة ،(4): تصح االعارة للرهن4424م 

 وال يبطل الرهن.  (0)املطالبة قبلها أيضا

فإن كان الرهن  ،(2)يفك الرهن جاز بيع العني يف وفاء الدين : إذا مل4420م 

فيضمن  ،إال أن تباع بأقل من قيمة املثل ،(9)عارية ضمن املستعري العني بام بيعت به

 .(1)نئذ قيمة املثل تامةيري حعاملست

إال مع  فال يضمنإشكال  (5) الفكغريويف ضامن الراهن العني لو تلفت ب 

 اشرتاطه.

 

 

 

                                                 

، أو أن يذهب هبا اىل مكان كام لو كان قد أعاره السيارة لريكبها بنفسه ال أن يصعد معه أحدا( 1)

  .ب هبا اىل أي مكان يرغب فيهمعني ال أن يذه

بأن يعري شيئا لشخص كي يسلمه آلخرين حيتفظون به حلني تسديد الدين املطلوب منه، وإذا مل ( 4)

  يتمكن من تسديد الدين يف الوقت املحدد فإهنم يأخذون الرهن بدال عنه .

  أي للمعري أن يطالب املستعري بفك الرهن السرتجاع ما أعاره إياه.( 0)

أي إذا مل يستطع املستدين دفع دينه يف الوقت املحدد وبالتايل مل يستطع إرجاع الرهن لصاحبه ( 2)

  فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن املوجود عنده لتحصيل دينه. 

أي يتحمل املستعري مسؤولية التعويض عىل صاحب االعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل ( 9)

 ثر من قيمتها احلقيقية.دينه إن كانت بيعت بأك

إن كانت بيعت بأقل من قيمتها احلقيقية يتحمل ثمن قيمتها احلقيقية وليس الثمن الذي بيعت ف (1)

 به.

 أي لو تلفت العني املعارة واملرهونة بسبب غري بيعها لتسديد الرهن فال ضامن اال مع الرشط.( 5)



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  490ص  -اللقطة 

  

  



 

  



 

 حد عليه، املجهول مالكه. هي املال الضائع الذي ال يد ألاللقطة : 4422م 

 : الضائع اما إنسان أو حيوان أو غريها من االموال. 4429م 

 : يسمى لقيطا. واالول

 : يسمى ضالة. الثاين

 : يسمى لقطة باملعنى االخص. والثالث

فإذا  ،(0)إذا توقف عليه حفظه (4)واجب عىل الكفاية (1): أخذ اللقيط4214م  

إال أن يوجد من له الوالية عليه لنسب  ،(2)أخذه كان أحق برتبيته وحضانته من غريه

 أو غريه فيجب دفعه إليه حينئذ. 

 . (9): ما كان يف يد اللقيط من مال حمكوم بأنه ملكه4425م 

عتبار فال ا ،واحلرية ،والعقل ،صبي البلوغ: يشرتط يف ملتقط ال4420م 

ان بل يشرتط االسالم فيه إذا ك ،بالتقاط الصبي واملجنون والعبد إال بإذن مواله

ط حمكوم بإسالمه، فلو التقط الكافر صبيا يف دار االسالم مل جير عىل التقاطه ياللق

 أحكام االلتقاط وال يكون أحق بحضانته. 

وإال فإن كان له مال أنفق  ،(1)ع بنفقته أنفق عليه: اللقيط إن وجد مترب4425م 

                                                 

  ه معلومني.أي الولد الذي يعثر عليه دون أن يكون ابوه أو أم( 1)

  .قام به البعض سقط عن اآلخرين  الواجب الكفائي: الواجب الذي لو (4)

  بمعنى أن أخذ الطفل يؤدي اىل حفظ حياته.( 0)

  أي أن من يأخذ اللقيط هو أحق برتبيته وحضانته من غريه.( 2)

  أي ملك للولد اللقيط.( 9)

  أي ينفق عليه من مال املتربع.( 1)



 

 

أنفق  (0)، وإال(4)بعد االستئذان من احلاكم الرشعي أو من يقوم مقامه (1)عليه منه

 مل يرجع.  (9)وإال ،إن مل يكن قد تربع هبا (2)امللتقط من ماله عليه ورجع هبا عليه

  اال اذا خيف عليها التلف. (1): يكره أخذ الضالة4493م 

 ،(5)كالرباري واجلبال واالجام ،: إذا وجد حيوان يف غري العمران4491م 

ونحوها من املواضع اخلالية من السكان فإن كان احليوان حيفظ نفسه  ،(0)والفلوات

 ،والفرس ،أو قوته كالبعري ،(5)ويمتنع عن السباع لكرب جثته أو سعة عدوه

 ،وماء أم مل يكن فيهام (13)كان يف كالءونحوها مل جيز أخذه سواء أ ،والثور ،واجلاموس

فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثام وضامنا  إذا كان صحيحا يقوى عىل السعي إليهام.

 .(11)له وجتب عليه نفقته وال يرجع هبا عىل املالك

 كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. (14)وإذا استوىف شيئا من نامئه 

وال يربأ من ضامنه إال بدفعه إىل  ،ليه أجرتهله محال كان عوإذا ركبه أو محَّ  
                                                 

  اللقيط من ماله.أي ينفق عىل ( 1)

 ممن لديه إجازة رشعية من احلاكم الرشعي باألمور احلسبية. (2)

  أي إذا مل يكن للقيط مال ومل يوجد متربع يتكفل بمصاريفه.( 0)

 أي ان امللتقط يطالب اللقيط بالتعويض عام رصفه عليه فيام بعد عندما يملك ماال.( 2)

  بعد.ن باب التربع فليس له حق املطالبة بالتعويض فيامأي إن كان إنفاق امللتقط عىل اللقيط م( 9)

  أي احليوان الضائع.( 1)

  . ، أي الغاباتالكثيف امللتف وتعني الشجر ،اآلجام: مجع أمجة (5)

 البيداء .  ،الصحراء ،الفالة: األرض الشاسعة املقفرةوالفلوات: مجع فالة . (0)

  أي الركض. اجلري.( 5)

  الكأل: أي العشب.( 13)

 أي أنه يف هذه احلالة يكون ملزما بتأمني طعامه وليس له حق مطالبة صاحبه بالتعويض.( 11)

 أي إذا أخذ شيئا من إنتاجه فعليه التعويض عام أخذ بدفع البدل او املثل لصاحبه. (14)



 

 

 

 .(1)مالكه

 نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن احلاكم الرشعي.  

 ،اةكالش ،: إن كان احليوان ال يقوى عىل االمتناع من السباع جاز أخذه4494م 

يف موضع  (0)فه. فإن أخذه عرَّ (4)ونحوها ،واحلمري ،واخليل ،والبقر ،وأطفال االبل

ف املالك جاز له متلكها والتَّصف فيها باالكل عرَ فإن مل يُ  ،أيضا هحول وما ،االلتقاط

، وجاز له إبقاؤها عنده اىل أن يعرف صاحبها وال (2)ويضمنها حيئنذ بالقيمة والبيع،

  ضامن عليه حينئذ.

جاز  (9)فإن كان قد أعرض عنه ،ه يف الطريقصاحبُ  ك احليوانَ رَ : إذا تَ 4490م  

 .(1)كاملباحات االصلية وال ضامن عىل االخذ ،لكل أحد متلكه

قى عنده وال يقدر أن يأخذه ببحيث ال يقدر أن ي (5)وإذا تركه عن جهد وكلل 

نه الماء وال أل ،فإذا كان املوضع الذي تركه فيه اليقدر احليوان عىل التعيش فيه ،معه

 ليهام جاز لكل أحد أخذه ومتلكه.وال يقوى احليوان فيه عىل السعي إ ،(0)كالء

فمن  ،حد أخذه وال متلكهوأما إذا كان احليوان يقدر فيه عىل التعيش مل جيز أل 

                                                 

  أي ال تسقط مسؤوليته عنه إال بتسليمه لصاحبه.( 1)

  حال كوهنا صغرية. فهذه مجيعا ليس لدهيا القوة لتحمي نفسها( 4)

  أعلن عنه يف املكان الذي التقطه منه، وحوله، كي يتعرف عليه صاحبه.( 0)

 أي إذا مل يعرف صاحبها وتَّصف فيها فإنه يضمن قيمتها فيام لو عرف صاحبها فيام بعد.( 2)

 أي إن كان صاحب احليوان قد ختىل عنه لعدم رغبته فيه فيجوز ألي كان أن يتملكه.( 9)

  ال يتحمل اآلخذ أية مسؤولية. أي( 1)

  نتيجة عدم متكنه من حفظه او تأمني احتياجاته.( 5)

  بحيث يكون احليوان عرضة للموت جوعا أو عطشا.( 0)



 

 

 .(1)أخذه كان ضامنا له

 . (4)د اخلطر عليهووكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ور 

تي يكون وهو املواضع املسكونة ال ،: إذا وجد احليوان يف العمران4492م 

كالبالد والقرى وما حوهلا مما يتعارف وصول احليوان منها  ،احليوان فيها مأمونا

 .مل جيز له أخذه ،(0)إليه

ويبقى يف يده مضمونا إىل أن يؤديه  ،وجيب عليه التعريف ،ومن أخذه ضمنه 

 .(2)فإن يئس منه تصدق به ،إىل مالكه

خذه من غري أله ف ،(9)وارئنعم إذا كان غري مأمون من التلف عادة لبعض الط 

  .ضامن

 ،يف دار إنسان ال جيوز له أخذها (1)أو السخلة ،: إذا دخلت الدجاجة4499م 

إذا مل يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي يشء وجيوز إخراجها من الدار وليس عليه 

 .جريان حكم اللقطة عليها اشكال

ا كها ثم يتصدق هبواالحوط التعريف هبا حتى حيصل اليأس من معرفة مال 

 . (5)لصاحبها إذا ظهر وال يضمنها

                                                 

 أي أن من يأخذ احليوان يف مورد يكون املاء والعشب متوفرا للحيوان فيكون مسؤوال عنه.( 1)

  فإنه يكون ضامنا ومسؤوال عنه.( 4)

 عي املحيطة بالقرى التي تعتاد املوايش عىل الذهاب اليها والعودة منها اىل بيوهتا.كاملرا( 0)

 أي أن من يأخذه يف تلك احلالة يكون مسؤوال عنه واذا مل يعثر عىل صاحبه يتصدق عن صاحبه.( 2)

  كام لو كان يف منطقة جتري فيها حروب مثال.( 9)

  الضأن واملعز ساعة تولد . طلق عىل الذكر واألنثى من أوالدالسخلة: ت (1)

 أي إذا مل يأس من العثور عىل صاحبها وتصدق هبا عنه ثم عثر عليه فال يتحمل املسؤولية.( 5)



 

 

 

إال و ،إىل نفقة فإن وجد متربع هبا أنفق عليها (1): إذا احتاجت الضالة4491م 

، وأما يف مورد عدم يف مورد جواز االخذ (4)أنفق عليها من ماله ورجع هبا عىل املالك

 جواز األخذ فال يرجع به عىل املالك.

يكون ذلك بدل و ،خذاستوفاها اآل (2)أو منفعة (0)لة نامء: إذا كان للضا4495م 

 ولكن البد أن يكون ذلك بحساب القيمة.  ،ما أنفقه عليها

: كل مال ليس حيوانا وال إنسانا إذا كان ضائعا وجمهول املالك وهو 4490م 

وال فرق بني ما يوجد يف  ،جيوز أخذه عىل كراهة ،املسمى: لقطة باملعنى االخص

 . (1)خذ يف االول أشد وآكدوإن كانت كراهة األ ،(9)هاحلرم وغري

 ،(5): لو انكَّست سفينة يف البحر فام أخرجه من متاعها فهو لصاحبه4495م 

 إذا كان صاحبه قد تركه.  ،(0)وما أخرج بالغوص فهو ملخرجه

جاز متكلها بمجرد  (5): اللقطة املذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم4413م 

 ب فيها التعريف وال الفحص عن مالكها. االخذ وال جي

                                                 

  أي احليوان الضائع الذي يعثر عليه.( 1)

 أي يطالب مالكها بام يَّصفه عليها فيام لو كان جيوز له أخذها كام مر يف املسائل السابقة.( 4)

  الصوف.كاحلليب او ( 0)

 .كام لو كانت محارا او فرسا مثال وتم استعامهلا يف محل املتاع فتتحصل األجرة عىل ذلك( 2)

  أي حرم مدينة مكة املحدد بمسافة معينة من اجلهات االربع.( 9)

 أي أن كراهة ما يأخذه مما يعثر عليه يف حرم مكة هي أكثر من الكراهة يف االماكن االخرى.( 1)

  لبضاعة وليس ملن يستخرجه.أي لصاحب ا( 5)

، حتى لو كان تركه أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو ملخرجه إن كان صاحبه قد تركه( 0)

  .لبضاعته نتيجة عدم متكنه من الغوص للحصول عليها

  سيأيت بيان املقصود من الدرهم.( 5)



 

 

ها إليه وإن كانت تالفة مل يكن ثم إذا جاء املالك فإن كانت العني موجودة ردّ 

 عليه البدل. 

: إذا كانت قيمة اللقطة درمها فام زاد وجب عىل امللتقط التعريف هبا 4411م 

  .والفحص عن مالكها

 يتخري حينئذ بني أمرين:م فإن كان قد إلتقطها يف احلر ،(1)فإن مل يعرفه

 يتصدق هبا عن مالكها مع الضامن.: أن االول

 .وليس له متلكها ،امانة يف يده بالضامن أن يبقيها :الثاين

 ختري بني أمور ثالثة: ،وإن التقطها يف غري احلرام 

 متلكها مع الضامن.: االول

 التصدق هبا مع الضامن.: الثاين

 ال ضامن. إبقاؤها أمانة يف يده ب: الثالث

: املدار يف القيمة عىل مكان االلتقاط وزمانه دون غريه من االمكنة 4414م 

 واالزمنة. 

 (4)صة من الفضة املسكوكةمح( 1421) : املراد من الدرهم ما يساوي4410م 

 وربع مثقال.  (0)فإن عرشة دراهم تساوي مخسة مثاقيل صريفية

 ،نه ال عالمة فيهإما أل ،ن تعريفهط مما ال يمكقَ : إذا كان املال امللتَ 4412م 

 نأو أل ،واملصنوعات باملصانع املتداولة يف هذه االزمنة ،(2)كاملسكوكات املفردة

                                                 

  .ةأي إن قام بعملية التعريف ولكن مل يتمكن من معرفة صاحب اللقط (1)

  غرام من الفضة. 4،94أي ( 4)

  غرام. 2،0املثقال الصرييف يساوي ( 0)

  أي العملة النقدية، سواء كانت من الذهب او الفضة او من بقية املعادن.( 2)



 

 

 

ط خياف من ق  ن امللتَ أو أل ،مالكه قد سافر إىل البالد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها

 ق طامللتَ  ختريوسقط التعريف  ،أو نحو ذلك من املوانع ،(1)اخلطر والتهمة إن عرف به

 :مور ثالثةأبني 

 .الضامن مع متلكه: األول

 التصدق به مع الضامن. :الثاين

  .بقائه يف يده بال ضامن: إالثالث

عىل  ،من حني االلتقاط إىل متام السنة (0)إىل التعريف (4): جتب املبادرة4419م 

 ،عنه التعريف فإن مل يبادر إليه ال يسقط وجوب وجوبًا، عىل االحوط (2)وجه التوايل

 بعد ذلك إىل أن ييأس من املالك. (9)بل جتب املبادرة إليه

وكذا احلكم لو بادر إليه من حني االلتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثال حتى  

 .(1)متت السنة

                                                 

ية التي من قبيل العملة األجنب أي خيشى من التشهري به أو اهتامه فيام لو قال أنه عثر عىل أشياء( 1)

  .يمنع التداول هبا مثال

  أي جيب االساع وعدم التأخر يف التعريف عن اللقطة.( 4)

 أماكن يف ،من ينوب عنه أو ،ملتقط اللقطة القابلة للوصف وهو أن ينادي ،لتعريف باللقطةا (0)

أي  ،طلب منه أن يعرفها ،ن ادعى أحدهم ذلكإف "مال ؟ أويشء من ضاع له "الناس  جتمع

 املالك هبا . صوصياهتا التي يبعد معرفة غريوخ وصفا كامال حمددا أوصافها يصفها

، ومن أوجه التعريف أن يكتب إعالنا يف املكان الذي عثر فيه عىل اللقطة فإن أي بشكل مستمر( 2)

  .هذا يعترب من أنواع التعريف

أي إذا قَّص يف التعريف لفرتة زمنية فال يسقط وعليه أن يستمر بالتعريف ملدة سنة، إال إذا ( 9)

  اليأس من العثور عىل صاحبه يف تلك املدة.حصل له 

  فال بد من أن يستمر التعريف ملدة سنة كاملة، هذا مع احتامل العثور عىل صاحبه.( 1)



 

 

 ثالثة أمور: فإذا تم التعريف ختري بني 

 به عن مالكه. التصدق :االول

 .(1)االبقاء للاملك: الثاين

  أن يتملكه.: الثالث

 ،ط قد ترك املبادرة إىل التعريف من حني االلتقاط لعذرق  : إذا كان امللتَ 4411م 

 ،التصدق نيب أو ترك االستمرار عليه كذلك إىل إنتهاء السنة فاحلكم كام تقدم فيتخري

 . (4)نه ال يكون عاصياً أغري  ، وبني التملك،واالبقاء للاملك

رة أو للتعريف فتجوز له االستنابة فيه بال أجط : ال جتب مبارشة امللتق  4415م 

 وإن كان االلتقاط بنية إبقائها يف يده للاملك.  ،االجرة عليه ال عىل املالكو، (0)بأجرة

فها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخري بني التصدق وغريه من : إذا عرّ 4410م 

 ة املالك. ف، وال يشرتط يف التخيري بينها اليأس من معر(2)االمور املتقدمة

: إذا كان امللتقط يعلم بالوصول إىل املالك لو زاد يف التعريف عىل 4415م 

  .فاالحوط لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق ،(9)السنة

جاز  ،: إذا كانت اللقطة مما ال تبقى كاخلرض والفواكه واللحم ونحوها4453م 

الثمن  يقويب ،ف فيها بام شاء من أكل ونحوهويتَّص ،امللتقط عىل نفسه (1)مهاأن يقوِّ 

                                                 

  بأن حيتفظ به ملالكه.( 1)

 .فال بد من اكامل سنة من التعريف فيام لو كان تركه االعالن لعذر، وأما مع عدم العذر( 2)

  سواء كان ذلك جمانا أو باالجرة.فيكلف غريه بالتعريف ( 0)

  وهي االحتفاظ هبا بنية أهنا ستبقى أمانة ملالكها، أو أن يتملكها.( 2)

  هذا يف مورد ما كان يعلم بأنه سيعثر عىل املالك بعد السنة.( 9)

  أي يقدر سعرها الطبيعي فإما أن يعزله جانبا أو يبقى يف ذمته ملدة سنة.( 1)



 

 

 

 يف ذمته للاملك.

واالحوط استحبابا  ،وحيفظ ثمنها للاملك ،(1)كام جيوز له أيضا بيعها عىل غريه

ظ وال يسقط التعريف عنه، بل حيف ،أن يكون بيعها عىل غريه بإذن احلاكم الرشعي

أو القيمة  ،الذي باعها به فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ،ف هبا سنةصفاهتا ويعرِّ 

ف حتى ولو كان بعد التعري ،إن جاءذمته مشغولة ملالكها فتبقى  (4)الإو ،التي يف ذمته

  ملدة سنة.

االيصال  (0)وجب عليه ،ط فالتقطها آخرق  : إذا ضاعت اللقطة من امللتَ 4451م 

 ،لتقط االولو املبه املالك ا وان مل يعرفه وجب التعريف سنة طالباً  ،ط االولق  اىل امللتَ 

من  (2)دمري املتقيوجب الدفع اليه، وان مل جيد احدمها جرى التخ عليه رث عاممنه ياً أف

 التملك والتصدق واالبقاء للاملك. 

الرجوع إىل بيتحقق التتابع  و: يعترب تتابع التعريف طوال السنة 4454م 

  .(9)يف كل اسبوع مرة إذا كان ويصدق التتابعالعرف، 

 جيب أن يكون التعريف يف موضع االلتقاط وال جيزئ يف غريه. : 4450م 

: إذا كان االلتقاط يف طريق عام أو يف السوق أو ميدان البلد ونحو 4452م 

 ،وحمل إقامة اجلامعات ،كاالسواق (1)ذلك وجب أن يكون التعريف يف جمامع الناس

                                                 

  وحيتفظ بثمنها للاملك، يمكنه أن يبيعها وحيتفظ بالثمن. فبدل أن يتَّصف هبا( 1)

  أي إذا مل يأت املالك خالل السنة.( 4)

  ثانيا عليه أن يوصلها اىل من التقطها يف املرة االوىل. اأي من يعثر عليه( 0)

  .4411يف املسألة ( 2)

  االعالن. أي أن االعالن مرة يف االسبوع عن اللقطة يكفي يف َتقق التتابع يف( 9)

  أي يف االماكن التي جتتمع فيه الناس.( 1)



 

 

  .(1)ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود املالك ،واملجالس العامة

 ،(2)فهمعرَّ  (0)الفإن كان فيها نزَّ  ،والرباري (4): إذا كان االلتقاط يف القفار4459 م

حوط التعريف يف املواضع القريبة التي هي مظنة وجود فاأل ،وإن كانت خالية

 املالك.

  .بلد شاء مما احتمل وجود املالك فيه أيالتعريف يف  وجيوز 

له السفر واستنابة شخص أمني يف جاز  (9): إذا التقط يف موضع الغربة4451م 

 وال جيوز السفر هبا إىل بلده.  ،التعريف

له السفر هبا والتعريف هبا يف بلد  جاز (1): إذا التقطها يف منزل السفر4455م 

 . (5)املسافرين

 : إذا التقط يف بلده جاز له السفر واستنابة أمني يف التعريف. 4450م 

مراعاة ما هو أقرب إىل تنبيه السامع لتفقد : الالزم يف عبارة التعريف 4455م 

 وذكر صفاته للملتقط. (0)املال الضائع

أو  ،من ضاع له ذهب أو فضة أو ،أو ماليشء ويكفي أن يقول من ضاع له  

                                                 

  أي يف االماكن التي حيتمل وجود صاحبها فيها.( 1)

  القفار هي االماكن التي ال يوجد فيها نبات وال ماء وال إنسان.( 4)

  أي بعض الناس املتواجدين يف تلك األمكنة.( 0)

  حبها بينهم.أي عرفهم بأنه عثر عىل لقطة الحتامل وجود صا( 2)

  أي يف موضع إقامته خارج بلده حال السفر.( 9)

  أي يف االماكن التي يتواجد فيها املسافرون كالفنادق مثال.( 1)

  فيأخذ اللقطة معه اىل البلد الذي وفد منها املسافرون.( 5)

فربام ال يكون صاحب املال ملتفتا اىل فقدان ماله ولكن من خالل بعض االوصاف يمكن ( 0)

 تذكريه.



 

 

 

 فال يذكر مجيع صفاهتا. (1)قطةمع االحتفاظ ببقاء إهبام للَّ  ،إناء أو ثوب أو نحو ذلك

 (4)الوصول إىل املالك فال جيدي املبهم املحضى ما هو أقرب إىل وباجلملة يتحرَّ  

 مرين. بل أمر بني األ (0)وال املتعني املحض

: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانري وأمكن معرفة صاحبها 4403م 

 ،والزمان اخلاص ،بسبب بعض اخلصوصيات التي هي فيها مثل العدد اخلاص

مما ال عالمة له الذي تقدم  وال تكون حينئذ ،وجب التعريف ،واملكان اخلاص

 . (2)سقوط التعريف فيه

: إذا التقط الصبي أو املجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز 4401م 

ا و لوليهام التعريف هب للويل أن يقصد متلكها هلام وإن كانت درمها فام زاد جاز هلام

من  (9)ماملتقدوبعد التعريف سواء أكان من الويل أم من غريه جيري التخيري  ،سنة

  خالل الويل.

 رف صاحبها فإن كانتط اللقطة بعد التعريف فعُ : إذا متلك امللتق  4404م 

وليس للاملك املطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة  ،العني موجودة دفعها إليه

ل يف وهو املث ،منه إىل غريه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للاملك عليه البدل

 . (1)، والقيمة يف القيمياملثيل

                                                 

  فال يذكر مجيع الصفات بل ال بد من أن حيتفظ ببعضها كي يتأكد من صاحب اللقطة.( 1)

  أي ال يكفي بالتعريف االعالن عن جمهول من مجيع اجلهات. ( 4)

 وال يصح أن يذيع كل التفاصيل بحيث يتعذر متييز املدعي الصادق للملكية عن غريه.( 0)

  .4412كام ورد يف املسألة ( 2)

  .4411كام ورد يف املسألة ( 9)

  .1115يف هامش املسألة  يمر بيان معنى املثيل والقيم( 1)



 

 

 ،(4)غرم له املثل أو القيمة ،فعرف صاحبها (1): إذا تصدق امللتقط هبا4400م 

وليس له الرجوع بالعني إن كانت موجودة وال الرجوع عىل املتصدق عليه باملثل أو 

 القيمة إن كانت مفقودة. 

ان له أجر فال رجوع له عىل أحد وك (0)هذا إذا مل يرض املالك بالصدقة وإال

 التصدق. 

أو التفريط  ،إال بالتعدي عليها (2): اللقطة أمانة يف يد امللتقط ال يضمنها4402م 

 وال فرق بني مدة التعريف وما بعدها. ،هبا

 . (9)نعم إذا متلكها أو تصدق هبا ضمنها عىل ما عرفت 

 عريفيسقط وجوب التولكن ال دفع امللتقط اللقطة إىل احلاكم  جيوز: 4409م 

 شكال يف جواز أخذ احلاكم هلا. إ ال و ،(1)هعن

بأن مالك اللقطة فالن وجب دفعها إليه وسقط  (5): إذا شهدت البينة4401م 

 سواء أكان ذلك قبل التعريف أم يف أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. ،(0)التعريف

ها إليه، أنه إذا كانت موجودة عنده دفع (5)نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت 

                                                 

ف هبا ملدة سنة ثم ُعرف صاحبها.( 1)   أي إذا تصدق هبا امللتقط عن صاحبها بعد أن عرَّ

  أي عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا مل يقبل صاحبها بالصدقة.( 4)

  بالصدقة فليس له حق مطالبة أحد ببدل عنها.أي إذا ريض مالكها ( 0)

  أي ال يتحمل مسؤولية التعويض عىل صاحبها يف حال تلفها.( 2)

  .وفق ما مر بيانه يف املسائل السابقة فيام لو ظهر صاحبها( 9)

  أي ال يسقط عن امللتقط وجوب التعريف حتى بعد أن يسلمها للحاكم الرشعي.( 1)

  العدلني، أو شهادة رجل وامرأتني.يقصد بالبينة شهادة ( 5)

  أي ال يبقى للتعريف اعتبار بعد حصول البينة.( 0)

  .4400يف املسألة ( 5)



 

 

 

وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق هبا ومل يرض املالك 

 بالصدقة. 

: إذا تلفت العني قبل التعريف فإن كانت غري مضمونة بأن مل يكن تعد 4405م 

 وإذا كانت مضمونة مل يسقط. ،سقط التعريف (1)أو تفريط

يسقط التعريف ويف  (4)ففي الصورة االوىل وكذا إذا كان التلف يف أثناء التعريف

 فإذا عرف املالك دفع إليه املثل أو القيمة.  ،جيب إكامله (0)الصورة الثانية

وكذا إذا  ،لم صدقه وجب دفعها إليه: إذا ادعى اللقطة مدع وعُ 4400م 

رد وال يكفي جم ،وصفها بصفاهتا املوجودة فيها مع حصول االطمئنان بصدقه

 . (2)يكفي حصول الظن أيضا التوصيف بل ال

دفع إليه العني والنامء  (9): إذا عرف املالك وقد حصل للقطة نامء متصل4405م 

 سواء حصل النامء قبل التملك أم بعده. 

فإن حصل قبل التملك كان للاملك  (1): إذا حصل للقطة نامء منفصل4453م 

 كان للملتقط.  (5)وإن حصل بعده

لك وقد حصل للقطة نامء فإن كان متصال ملكه : إذا مل يعرف املا4451م 

                                                 

  بأن كان اتالفها عمديا أو كان هناك إمهال بحفظها.( 1)

  أي إن مل يكن مضمونا.( 4)

  أي إن كان مضمونا.( 0)

  .عاهلصدق مد فال بد من حصول العلم بصدقه أو االطمئنان( 2)

 .عرضال أو يف الطول أو يف ،احلجم أو يف ،منكالزيادة يف السُّ  يشء،ال الزيادة الداخلة يف هو (9)

والثمر  ،الذي يعطيه الدجاج كالبيض يشء،( عن ال)املستقلة الزيادة اخلارجةالنامء املنفصل هو (1)

  من االنعام . الشجرة والصوف والشعر والوبر من

  ملنفصل بعد متلك اللقطة من قبل امللتقط بعد تعريفه ملدة سنة.أي إن حصل النامء ا( 5)



 

 

عامل معاملة بل ي متلكه، فال جيوزامللتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصال 

  .(1)جمهول املالك

: لو عرف املالك ولكن مل يمكن إيصال اللقطة إليه وال إىل وكيله فإن 4454م 

به أو قة عنه أو دفعها إىل أقارأمكن االستيذان منه يف التَّصف فيها ولو بمثل الصد

 تعني التصدق هبا عنه. (0)وإال  (4)نحو ذلك تعني

: إذا مات امللتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إىل وارثه 4450م 

وإن كان بعد التعريف وقبل التملك قام الوارث مقامه يف التخيري   كسائر أمالكه.

 ن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه،وإ .(2)بني االمور الثالثة أو االمرين

 .وإن كان يف أثنائه قام مقامه يف إمتامه واالحوط التصدق به بعد التعريف،

 .مور الثالثة أو االثننيفإذا تم التعريف ختري الوارث بني األ 

واالحوط إجراء حكم جمهول املالك عليه يف التعريف به إىل أن حيصل اليأس 

 ه ثم يتصدق به عنه. من الوصول إىل مالك

ومل يعلم أنه له أو لغريه فإن كان ال يدخل  (9): إذا وجد ماال يف صندوقه4452م 

فإن  ،فه إياهعرَّ  (1)وإن كان يدخل أحد يده يف صندوقه  أحد يده يف صندوقه فهو له.

 .بينهام بالسويةقسم وإن جهله  ،(5)عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له

                                                 

 .4411، و4413و 4490وما بعدها من مسائل اللقطة  4422حكم جمهول املالك يف املسألة ( 1)

  تعني االستئذان منه أو من وكيله.( 4)

  أي إذا مل يمكن االستئذان منه وال من وكيله.( 0)

  .4411 التي مر بياهنا يف املسألة( 2)

  أو يف خزنته أو يف جاروره أو يف أي يشء خيصه.( 9)

  أي إن كان هناك من يستعمل خزنته أو أموره اخلاصة.( 1)

 أي إن أنكر الشخص االخر أن يكون املال له فيحكم بأن املال لصاحب الصندوق او اخلزنة.( 5)



 

 

 

فإن خرجت  (0)إىل القرعة فريجع (4)، أما إذا مل يكن(1)حمصوراً  هذا إذا كان الغري 

  .(2)باسم غريه فحص عن املالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه

: إذا وجد ماال يف داره ومل يعلم أنه له أو لغريه فإن مل يدخلها أحد غريه 4459م 

حوها جرى عليه كام يف املضائف ون (9)وإن كان يدخلها كثري ،أو يدخلها قليل فهو له

 حكم اللقطة. 

م ل: إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غريه أو حذاؤه بحذاء غريه فإن عَ 4451م 

، فإن كانت قيمته (5)جاز له أخذ البدل من باب املقاصة (1)أن الذي بدله قد تعمد ذلك

 أكثر من ماله تصدق بالزائد إن مل يمكن إيصاله إىل املالك.

 ،د ذلك فإن علم رضاه بالتَّصف جاز له التَّصف فيهوإن مل يعلم أنه قد تعم 

فيفحص عن املالك فإن يئس منه ففي جواز  ،جرى عليه حكم جمهول املالك (0)وإال

 وال حيتاج اىل إذن احلاكم الرشعي. التصدق به وعليهأخذه وفاء عام أخذه إشكال، 

أخذه وفاءا ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن  من ذلك واالحوط 

 اكم الرشعي.احل

                                                 

  .ءهأو أقربا أي حمددا ومعروفا كام لو كان رشيكه أو بعض أصدقائه( 1)

  أي إذا مل يكن من يستعمل صندوقه او خزنته حمددا ومعينا.( 4)

  فتكون القرعة بني اسمه وبني عنوان االخرين.( 0)

  أي إذا دلت القرعة أن املال ليس له فبعد اليأس عن معرفته يتصدق باللقطة عن مالكها.( 2)

  أي إن كان يدخل اىل داره أناس كثريون.( 9)

  ؤه جديدا ذو قيمة وما وجده قديام ذا قيمة أدنى أو بالعكس.كام لو كان حذا( 1)

  املقاصة هنا يقصد هبا مقابلة الفعل بفعل مثله.( 5)

أي إذا مل يعلم رضا املالك كام لو كان ما تركه ذو قيمة مرتفعة وما أخذ ذو قيمة أقل ومل يكن ( 0)

  يرغب فيه كي يكون سببا ألخذ ذاك االقل قيمة.يشء هناك 



 

  



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  451ص  -الغصب 

 

  



 

 



 

ويتحقق باالستيالء عىل مال الغري  ،(0)ورشعا (4)حرام عقال (1)الغصب: 4455م 

، ولو سكن الدار قهرا مع املالك (9)ويضمن متامه باالستقالل (2)وإن كان عقارا ،ظلام

ويضمن  (1)ولو اختلفت فبتلك النسبة ،ضمن النصف لو كانت بينهام بنسبة واحدة

، وكذا إذا فاتت َتت يده، ولو غصب احلامل ضمن (5)املنفعة إذا كانت مستوفاة

 . (0)احلمل

أو من القعود عىل  ،(5)من إمساك الدابة املرسلة فرشدت : لو منع املالَك 4450م 

 . (13)وإال فيضمن ،مل يضمن ما مل يستند االتالف إليه ،قبساطه فَُّس 

فإن  (14)ختري املالك يف االستيفاء ممن شاء (11): لو غصب من الغاصب4455م 

 وإن رجع عىل الثاين مل يرجع عىل االول.  ،(10)رجع االول عىل الثاين ،رجع عىل االول

                                                 

  االستيالء غري املرشوع عىل أموال وحقوق الغري .الغصب يعني  (1)

  احلرمة العقلية هي ما يكتشف العقل البرشي قبحه وبالتايل يمتنع عنه العقالء.( 4)

  .، وإال نال العقاببرتك اليشء إلزام املكلفب اهلي حكم رشعياحلرمة الرشعية: هي  (0)

  خرين بدون رضاهم هو من الغصب احلرام.أي أن االستيالء عىل أرايض وبيوت اال( 2)

  أي يتحمل الغاصب مسؤولية الدار او العقار بكامله إذا غصبه كله.( 9)

  أي يتحمل النسبة املئوية التي يستعملها من الدار أو العقار املغصوب مثال.( 1)

 أستفيد منها ومل تذهب هدرا . وهي التي ،املستخدمة أياملنافع املستوفاة  (5)

  كام لو غصب بقرة حامال فإنه يتحمل مسؤولية محلها أيضا.( 0)

  كام لو كان صاحب الدابة يسعى لالمساك بدابته فمنعه شخص من ذلك.( 5)

 وعدم اعتباره.أواملقياس يف الضامن وعدمه هو اعتباره مسببا مبارشا للتلف ( 13)

 .من الغاصبذاك اليشء  بغصوفلو استوىل شخص غصبا عىل يشء ثم جاء شخص آخر ( 11)

  أي للاملك أن يطالب الغاصب االول، أو الغاصب الثاين.( 14)

  أي إن طالب املالك الغاصب االول، فللغاصب االول مطالبة الغاصب الثاين.( 10)



 

 

وكذا احلكم يف كل  ،(1)ضمن جنايتهمثال عن الفرس  ل القيدَ ازأ: لو 4033م  

ا ه يضمن جنايته إذريمها فان صاحبَ حيوان جنى عىل غريه من انسان أو حيوان أو غ

 إذا كان احليوان من شأنه أن ،إما برتك رباطه أو بحله من الرباط ،كان بتفريط منه

 وقت اجلناية للتحفظ منه.  (4)ربطيُ 

فوقع عىل إنسان أو حيوان أو غريمها فصاحب  (0): لو اهنار جدار اجلار4031م 

لحه أو هيدمه وتركه حتى اهندم فأصاب الدار ضامن إذا كان عاملا باالهنيار فلم يص

 .(2)تلفهاأعينا ف

وكذا لو كان اجلدار يف الطريق العام فإن صاحب اجلدار ضامن للتلف  

 .احلاصل من اهندامه إذا مل يبادر إىل قلعه أو اصالحه

وضامن صاحب اجلدار يف الفرضني مرشوط بجهل التالف باحلال إن كان  

فلو وقف شخص َتت اجلدار املنهار  ،(9)ن االموالوبجهل مالكه إن كان م ،انسانا

أو ربط حيوانه هناك مع علمه باحلال فاهندم اجلدار فتلف االنسان أو احليوان مل يكن 

 . (1)عىل صاحب اجلدار ضامن

                                                 

ه فإن اعتداء، فأطلق ساحه من قبل صاحبه مثال، وجاء شخص أي لو كان الفرس مربوطا( 1)

نتيجة فك رباط الفرس، ومن ذلك مثال ما ص ألي شخ األذى الذي حيصليتحمل مسؤولية 

 لو كانت السيارة متوقفة وحل الفرامل فتحركت بدون السائق واصطدمت بيشء.

 كام لو كان لديه كلب فأطلق ساحه مما تسبب بجرح آخرين فإن صاحبه يتحمل املسؤولية.( 4)

  أي لو سقط حائط اجلريان.( 0)

   يف حال كونه مهمال باعتباره مسببا للرضر.أي أن صاحب الدار يتحمل املسؤولية  (2)

  أي بجهل املترضر أو مالكه لوجود خطر االهنيار َتت اجلدار.( 9)

  ألن املترضر أو صاحب الرضر عامل باحتامل الرضر ومع ذلك أمهل ومل يبال.( 1)



 

 

 

 . (1): ضامن االنسان يتعلق بذمته يف ماله ال عىل عاقلته4034م 

 ارق. ضمن الس ،ق غريه املتاع: لو فتح بابا فََّس 4030م 

فَّست إليه ضمنه،  (4)جج نارا من شأهنا الَّساية إىل مال الغريأ: لو 4032م 

 . (0)وإذا مل يكن من شأهنا الَّساية فاتفقت الَّساية بتوسط الريح أو غريه مل يضمن

اخلمر واخلنزير بقيمتهام عندهم مع  (2): يضمن املسلم للذمي4039م 

فيام إذا استوىل عليهام لغرض  (1)وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه ،(9)االستتار

 . (5)صحيح

                                                 

كور قارب الذاأل قتل اخلطأ وشبه العمد . ويراد هبم وهم دافعوا الدية يف ،مجع العاقلالعاقلة  (1)

وبالتايل فإن املتسبب بوفاة إنسان يتحمل املسؤولية من ماله اخلاص ال  للقاتل . من قبل األب

 من مال أقاربه.

  أي لو أشعل نارا من طبيعتها الوصول اىل أمالك الغري وإحراقها فيتحمل املسؤولية.( 4)

لنار وبني أمالك اجلريان وانتقلت اأي إذا كان هناك فاصل مثال بني النار التي أشعلها يف أرضه ( 0)

  بسبب اهلواء املفاجئ مثال فال يتحمل مشعل النار املسؤولية.

  .4195الذمي هو الذي مر بيانه يف هامش املسألة ( 2)

ومعنى ذلك أن املسلم إذا أتلف مخرا أو خنزيرا لذمي يستعملهام يف بيته مثال دون أن يتجاهر يف ( 9)

يمة هلام ألنه ال ق ،جب عىل املسلم دفع تعويض له بحسب قيمتهام عندهذلك أمام عامة الناس في

عند املسلم. وأما إذا كان متجاهرا يف رشب اخلمر أو أكل اخلنزير عالنية فال جيب التعويض 

  عىل املسلم.

حيرم و ،ما دامت َتت يده واالستفادة منها كيفام شاء حق االختصاص: جواز استخدام العني (1)

ر ما حيرم متلكه للمسلم كاخلمر واخلنزياالختصاص يف  مزامحته فيها . ومثاله حقالغري  عىل

ليكها رشاؤها أو متلكها أو مت ، فال جيوز بيعها أوولكن يمكن ان ينتفع هبا ببعض االمور املحللة

ىل انتقل اليد عن العني في االختصاص بالتنازل عنه أو رفع حق يهببة أو نحوها . وينتف للغري

 ر .آخ شخص

أي لو أتلف شخص مخرا أو خنزيرا موجودا عند مسلم ويستعملهام يف أمر حالل كاستعامل ( 5)



 

 

فإن تعذر الرد ضمن  ،(1)ب ضمن االرش: جيب رد املغصوب فإن تعيَّ 4031م 

واالحوط استحبابا التصالح لو  (2)ضمنه بقيمته يوم االداء (0)ولو مل يكن مثليا ،(4)مثله

 . (9)اختلفت القيمة من يوم غصبه إىل أدائه

 يف املثيل ضمن قيمة يوم االداء. املثل  (1): لو أعوز4035م 

ولو زادت الصفة  ،(5)نقصت مل يضمنهاثم لسوق يف ا: لو زادت القيمة 4030م 

ة ال ولو جتددت صف ،عليه رد العني وقيمة تلك الزيادةيتعني ف ،(0)فنقصت ضمنها

 قيمة هلا مل يضمنها. 

ة فعليه ديَّ  (13)ّب كاجلَ  (5)ر: لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدَّ 4035م 
                                                 

اخلمر مثال يف العالج أو استعامل شحم اخلنزير يف بعض املصنوعات التي ال تشرتط فيها 

و ال مقابل ثمنهام، وأما ل ،الطهارة، فيجب عليه التعويض لصاحبهام مقابل حق االختصاص

  يستعملها استعامال حمرما كالرشب أو االكل فال يستحق التعويض.  كان املسلم

فلو أصيب املغصوب بأرضار أنقصت من قيمته فيتحمل الغاصب التعويض عىل صاحبه ( 1)

 بالفرق.

  ساوى أجزاؤه يف القيمة كاحلبوب مثال.تأي إن كان مثليا مما ت( 4)

 .يمة جلدهحلمه عن ق حيث ختتلف قيمة ،والغنمكالبقر  ،بأن كان قيميا مما ختتلف قيمة أجزائه( 0)

 أي يدفع قيمته حسب قيمته السوقية يف يوم الدفع ال يف يوم الغصب أو يف يوم التلف.( 2)

  فيرتاىض املالك والغاصب عىل القيمة التي جيب أن يدفعها الغاصب.( 9)

 لدفع.بحسب يوم اقيمته أي لو مل يتمكن الغاصب من تأمني املثيل ملا غصب فعليه دفع ( 1)

فلو غصب شيئا قيمته عرشة دنانري ثم زادت قيمته اىل مخسة عرش ثم نقصت فال يتحمل ( 5)

  مسؤولية النقص احلاصل يف الثمن بعد الزيادة.

كام لو غصب شاة وكان وزهنا عرشون كيلو ثم سمنت فصارت مخس وعرشين كيلو ثم بعد ( 0)

 فيتحمل مسؤولية النقص احلاصل بعد الزيادة .ذلك هزلت فصار وزهنا اثنان وعرشون كيلو 

  أي مما له قيمة كأجرة خيص احليوان.( 5)

  اجلب: هو قطع العضو التناسيل للذكر أو اخليص.( 13)



 

 

 

وإن كانت  ،كانت الزيادة للاملك (0)أو عينية (4)، ولو زادت العني زيادة حكمية(1)اجلناية

 .مستندة إىل فعل الغاصب

 نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كام إذا غرس يف االرض املغصوبة شجراً 

 وليس له الرجوع بأرش ،لو نقصت العني (1)النقصان (9)رشأوعليه  (2)رجع هبا

 . (5)نقصان عينه

فإن  ،(0)بعد املزج شيئا واحد ناملاال دَّ عُ  : لو امتزج املغصوب بجنسه و4013م  

دون يشارك وإن كان بأجود منه أو باأل ،شارك املالك بقدر كميته (5)كان بام يساويه

وكذا لو كان املزج بغري جنسه ومل يتميز كامتزاج اخلل بالعسل ونحو  ،(13)بقدر ماليته

                                                 

  واجلنايات . ما يعطى عوض اجلراحاتيقصد هبا هنا و فعليه أن يدفع الدية (1)

نامء ظاهر  وصفها دون كتحسن ،حقيقة النامءالنامء ال ب الزيادة احلكمية: الزيادة يف العني بحكم (4)

لزمن ا وصفهام وتزيد قيمتهام مع مرور السجاد فإنه يتحسنأنواع وبعض أاخلل  ،هبا. مثال

 .لكون اخلّل معتقا وقديام او لكون السجاد كذلكعليهام 

  احليوان . وسمن ،كنامء الثمر عىل الشجر ،الزيادة العينية: حصول النامء بالعني (0)

 أي أخذها. (2)

  .1092مر بيان معنى االرش يف هامش املسألة أي يتحمل الغاصب األرش وقد ( 9)

  أي أن الغاصب يتحمل االرضار الناجتة يف االرض نتيجة زراعته.( 1)

  أي ليس للغاصب احلق بمطالبة مالك االرض عن الرضر الذي حيصل بزرعه.( 5)

  ز املغصوب من غريه.أي صارا بعد املزج شيئا واحدا وال يتمي( 0)

أي إن كانت للمغصوب وغريه نفس القيمة بأن كان سعر اللرت من الزيت لكل منهام دينارا ( 5)

 فيصري صاحب املال املغصوب رشيكا بمقدار حصته. 

أي إن كانت قيمة املغصوب أقل أو أكثر فيصري صاحب املال رشيكا بقيمة حصته، فلو كان ( 13)

ر لرت الزيت املغصوب دينارا ونصف فيصري صاحب الزيت سعر لرت الزيت دينارا وسع

 املغصوب رشيكا بقيمة دينار ونصف من جمموع قيمة الزيت، وهكذا لو كانت قيمته أقل.



 

 

  .(1)ذلك

وبام  (4)شيئا جاهال بالغصب رجع بالثمن عىل الغاصب ى: لو اشرت4011م 

، ولو كان عاملا فال (0)غرم للاملك عوضا عام ال نفع له يف مقابله أو كان له فيه نفع

 . (2)مما غرم للاملكيشء رجوع ب

: لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه االجرة 4014م 

 .(1)وتعذر البينة ،قول املالك يف مقدار القيمة مع اليمنيوالقول  ،(9)للاملك

 .(0)فالقول قول الغاصب مع يمينه ،تزيد هبا القيمة (5)نعم لو تنازعا يف صفة

ا وإذ ،: جيوز ملالك العني املغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا4010م 

اصب مطالبة الغ وال جيوز له ،انحَّص استنقاذ احلق بمراجعة احلاكم اجلائر جاز ذلك

                                                 

  فله نفس احلكم املذكور يف الفقرتني السابقتني.( 1)

فعه له دأي للمشرتي اجلاهل بكون ما اشرتاه مغصوبا احلق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما ( 4)

  ثمنا للمغصوب.

أي أن املشرتي اجلاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بام يتعني عىل املشرتي دفعه للاملك ( 0)

  من تعويض عىل متلكه لبضاعة املالك سواء استفاد منها املشرتي او مل يستفد.

من وليس ع الغاصب بالثأي لو كان املشرتي عاملا بكون ما اشرتاه مغصوبا فله حق مطالبة البائ( 2)

 له حق مطالبته بام عليه دفعه من تعويض للاملك، بل يكون تعويض املالك من حساب املشرتي.

  أي كان الزرع للغاصب الزارع ولكن عليه أن يدفع أجرة االرض لصاحبها.( 9)

ؤخذ يفلو اختلفا يف َتديد أجرة االرض وكانت ألحدمها شهادة تثبت االجرة الفعلية لالرض ف( 1)

هبا، وإن مل يكن هناك من يشء يدل عىل ذلك فيؤخذ باالجرة التي يدعيها صاحب األرض بعد 

  لالرض.االعتيادية أن حيلف يمينا عىل أن هذا السعر هو االجرة 

تتعلق باالرض بأن قال أحدمها أهنا بعلية مثال ونفى االخر، وهذا ما يؤدي اىل االختالف يف ( 5)

 السعر.

  عىل صدق كالمه. بقول الغاصب بعد أن حيلف يميناً فيؤخذ هنا ( 0)



 

 

 

 . (1)بام رصفه يف سبيل أخذ احلق

: إذا كان له دين عىل آخر وامتنع من أدائه ورصف ماال يف سبيل 4012م 

إال إذا اشرتط عليه ذلك يف ضمن معاملة  ،(4)َتصيله ال جيوز له أن يأخذه من املدين

 . (0)الزمة

يتوقف عىل وال  (2): إذا وقع يف يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة4019م 

إذن احلاكم الرشعي، كام ال يتوقف ذلك عىل تعذر االستيفاء بواسطة احلاكم 

 . (9)الرشعي

: ال فرق يف مال الغاصب املأخوذ مقاصة بني أن يكون من جنس 4011م 

 . (1)كام ال فرق بني أن يكون وديعة عنده وغريه ،املغصوب وغريه

ه أخذ منه حصة تساوي ماله : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من مال4015م 

 وال يبعد جواز بيعها أمجع واستيفاء دينه من الثمن ويرد الباقي ،وكان هبا استيفاء حقه

 . (5)من الثمن إىل الغاصب

                                                 

أي جيوز لصاحب احلق إقامة دعوى ضد الغاصب السرتجاع حقه حتى لدى احلاكم الظامل إذا ( 1)

 مل يكن لديه طريق آخر، ولكن ال جيوز له املطالبة بالتعويض عام يَّصفه للمحامي وغريه.

ن دعوى ودفع بعض املصاريف فيجوز له ذلك ولكفإذا مل يستطع مثال َتصيل دينه إال بإقامة ( 4)

  ال جيوز له املطالبة بتلك املصاريف التي دفعها من اجل َتصيل دينه.

 أي إن كان هناك اتفاق آخر ملزم بينهام عىل َتمل املدين للمصاريف فيمكن أخذها حينئذ.( 0)

 أخذه غصبا، ليكون بدال عنه.يف قبال ما  الغاصبأخذ مال  تعني هنا (2)

  فال حيتاج صاحب املال اىل اذن رشعي يف اسرتجاع ماله يف هذه احلالة.( 9)

 بمعنى أنه جيوز أخذ املال من الغاصب السرتجاع احلق منه بأي صورة من هذه الصور.( 1)

فلو كان الغاصب قد أخذ ما قيمته الف دينار من شخص فيحق هلذا الشخص ان يأخذ سلعة ( 5)

  آالف دينار، فيبيعها ويعيد اىل صاحبها الفي دينار. للغاصب مثال قيمتها ثالثة



 

 

: لو كان املغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف عىل عدم 4010م 

 .(1)الغصب مل جتز املقاصة منه

                                                 

، صةه بأنه مل يغصب فال جتوز املقامنأي لو كان الغاصب قد حلف يمينا بناء لطلب املغصوب ( 1)

ألن اليمني التي حلفها الغاصب كانت بناء لطلب املغصوب منه، وبالتايل فعليه أن يتحمل نتائج 

 .تى ولو كان يف الواقع يعلم أن ذاك حلف يمينا كاذبةتلك اليمني، ويرتب عليها األثر ح



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

 401ص  -اء املََوات إحي 

 

  



 

 



 

 ،االرض املرتوكة التي ال ينتفع هبا ،املراد باملوات و (1)إحياء املََوات: 4015م 

عنه كانقطاع املاء عنها أو استيالء  (0)وإما لوجود املانع ،الحيائها (4)إما لعدم املقتيض

 و نحو ذلك. عليها أ (9)أو السبخ ،(2)أو االحجار ،أو الرمول ،املياه

 : املوات عىل نوعني:4043م 

 لمأو عُ  ،علم بعروض احلياة عليهوهو مامل يُ  ،املوات باالصل: النوع االول 

 وسفوح اجلبال ونحو ذلك. ،(5)والبوادي ،(1)واملفاوز ،كأكثر الرباري ،عدمه

بعد  (0)وهو ما عرض عليه اخلراب واملوتان ،املوات بالعارض :الثاينالنوع  

 والعمران. احلياة 

  .(5)ومتلكها ات باالصلوَ إحياء املَ  مسلم شيعي : جيوز لكل4041م 

 : املوات بالعارض عىل أقسام: 4044م 

                                                 

  إحياء األرض املوات: يعني استصالح االرايض البور من عمران وزراعة. ( 1)

  أي لعدم وجود الرغبة يف استثامر هذه االرض.( 4)

  أي أن هناك رغبة يف استثامرها ولكن هناك ما يمنع من االستفادة املطلوبة منها.( 0)

  و كانت االرض مغمورة باملياه أو مغطاة بالرمول أو ممتلئة باحلجارة.كام ل( 2)

  االرض السبخة: هي األرض املاحلة التي ال تصلح للزراعة.( 9)

بذلك تفاؤال لسالكها  سميت ،التي ال ماء فيها املفاوز: مجع مفازة وهي االرض الواسعة( 1)

 بالفوز.

  .األرض فيه املرعى واملاء وال عامرة فيهفضاء واسع من  البوادي: مجع بادية وهي( 5)

  مسكونة أو مزروعة ثم تركت وماتت فيها احلياة. ،أي كانت عامرة( 0)

  فال يصح متلكها من قبل غري املسلم الشيعي.( 5)



 

 

 ،املرتوكة (1): ما ال يكون له مالك وذلك كاالرايض الدارسةاالولالقسم 

 الذين مل ،(0)مم املاضيةالتي كانت لأل (4)والقنوات الطامسة ،والقرى أو البالد اخلربة

أو اهنا تنسب إىل طائفة مل يعرف عنهم سوى  ،(2)بل وال إسم وال رسم ،يبق منهم أحد

 االسم.

 : ما يكون له مالك جمهول مل يعرف شخصه.الثاينالقسم  

 : ما يكون له مالك معلوم.الثالثالقسم 

فحاله حال املوات باالصل وال جيري عليه حكم جمهول  أما القسم االول: 

 .(9)املالك

 ،مهال املالك جيوز احيائهإفان كان اخلراب مستندا اىل  :القسم الثاينواما  

 .فيعامل معه معاملة جمهول املالك (1)واال ،ييويملكه املح

 وهذه هلا صورتان:

 ،(0)أو وكيله املأذون ،(5)أن يشرتي عينه من احلاكم الرشعي الصورة االوىل: 

                                                 

  هي االرايض التي اختفت معامل بناءها ومعامل ملكيتها.( 1)

  أي سواقي املاء التي انمحت وزالت آثارها.( 4)

  لتي حيكى عن وجودها يف كتب التاريخ وليس هلم وجود يف اخلارج.ا( 0)

  الرسم: أي االثر أو العالمة.( 2)

  فيجوز ألي مسلم شيعي استصالحه واستمالكه.( 9)

 أي إذا مل يكن اخلراب بسبب إمهال املالك بل ألسباب أخرى كعجزه أو طرده من أرضه.( 1)

أو نائبه اخلاص، أو نائبه العام، ويف زماننا فإن احلاكم  احلاكم الرشعي: هو االمام املعصوم،( 5)

 .، فيجوز الرشاء منهالرشعي هو النائب العام لالمام وهو الفقيه املجتهد اجلامع للرشائط

ممن لديه إجازة من  يف زماننا هو العامل  أو الشخص املأذون من قبل املجتهد اجلامع للرشائط( 0)

 .ة فيكون وكيال عاما، او من يكون مأذونا لعمل خاصالفقيه بالتصدي لألمور احلسبي



 

 

 

 .ويَّصف ثمنه عىل الفقراء

 ،أو يقدر ما هو أجرة مثله ،بأجرة معينة (1)أجره منهأن يست الصورة الثانية:

 .ويتصدق هبا عىل الفقراء

 اومتلكه اجاز احياؤه (4)وأما إذا علم به ،هذا فيام إذا مل يعلم بإعراض مالكه عنه

 بال حاجة إىل االذن أصال. 

 .إحياؤه شيعيجاز لكل  (0)فإن أعرض عنه صاحبه :وأما القسم الثالث

مواتا لالنتفاع به عىل تلك احلال من حشيشه أو  هفإن أبقا ،هعرض عنوإن مل يُ  

حيائه وإنام أخر ذلك إأو أنه كان عازما عىل  ،وأنعامه ،لدوابه ىقصبه أو جعله مرع

 ،واالسباب املتوقف عليها االحياء ،أو لعدم توفر االالت ،النتظار وقت صالح له

والتَّصف فيه  ،حده ألحيائإونحو ذلك فال إشكال يف مجيع ذلك يف عدم جواز 

 بدون إذن مالكه.

 وزفيج ،وأنه غري قاصد الحيائه ،وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم االعتناء به

 .(2)احيائه لغريه، وليس له انتزاعه من يد املحيي

ال حقه إليه و يأنه لو رجع إليه املالك االول أن يعط استحبابا االحوط ولكن 

 ذنه.إيتَّصف فيه بدون 

 ،: كام جيوز إحياء البالد القديمة اخلربة والقرى الدارسة التي باد أهلها4040م  

                                                 

  أي يستأجره من احلاكم الرشعي أو وكيله املأذون يف التَّصف.( 1)

  أي إذا علم برتك هذه االرض من قبل من كان حيييها.( 4)

  أي إن ختىل عنه صاحبه.( 0)

  .أي ليس لصاحبه االول الذي أمهله عن عمد أن ينتزعه ممن حيييه جمددا( 2)



 

 

وما  (1)جركذلك جيوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من االخشاب واالحجار واآل

 ويملكها احلائز إذا أخذها بقصد التملك.  ،شاكل ذلك

 :أقسام: االرايض املوقوفة التي طرأ عليها املوتان واخلراب عىل 4042م 

أو  ،(0)أو عام ،(4)وأهنا وقف خاص ،م كيفية وقفها أصالعلَ ما ال يُ  القسم االول: 

 أهنا وقف عىل اجلهات أو عىل أقوام.

ة مل أو عىل طائف ،ما علم أهنا وقف عىل أقوام ومل يبق منهم أثر القسم الثاين: 

 يعرف منهم سوى االسم خاصة.

ولكن تلك اجلهة غري  ،ة من اجلهاتما علم أهنا وقف عىل جه القسم الثالث: 

 معلومة أهنا مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقربة أو غري ذلك.

نهم غري معلومني كما علم أهنا وقف عىل أشخاص ول القسم الرابع: 

م أن مالكها وقفها عىل ذريته مع العلم بوجودهم ل  كام إذا عُ  ،بأشخاصهم وأعياهنم

 . (2)فعال

هنا وقف عىل جهة معينة أو أشخاص معلومني لم أما عُ  القسم اخلامس:

 بأعياهنم.

أنه وقفها  ىدرَ ما علم امجاال بأن مالكها قد وقفها ولكن ال يُ  القسم السادس:

 يكن طريق ومل ،أو أنه وقفها عىل ذريته املعلومني بأعياهنم ،عىل جهة كمدرسته املعينة

                                                 

  للبناء . اآلجر: الطني املشوي بالنار ويستخدم (1)

  الوقف اخلاص: كالوقف عىل االوالد أو عىل أفراد العائلة مثال.( 4)

  والعلامء ونحوهم . أو عىل العناوين العامة كالفقراء ،الوقف العام: كالوقف لألمور اخلريية (0)

  د هاجروا من بلدهم اىل بلدان أخرى.وال يعرف مكان سكن ذرية الواقف، كام لو كانوا ق( 2)



 

 

 

 . (1)رشعي الثبات وقفها عىل أحد االمرين

احيائهام لكل شيعي ويملكهام املحيي فحاهلام  فيجوز (4)ل والثاينأما القسم االو

 االرايض املوات.  رئمن هذه الناحية حال سا

 .(2)يجري فيه ما ذكرناه يف املوات املجهول املالكف (0)وأما القسم الثالث

 . (9)وكذلك احلال يف القسم الرابع

ويَّصفها يف  ،(5)مثله ره أجرةفيجب عىل من أحياه وعمَّ  (1)وأما القسم اخلامس

ويدفعها إىل املوقوف عليهم املعينني إذا كان  ،(0)اجلهة املعينة إذا كان الوقف عليها

جيب  ومع عدم املتويل (13)وجيب أن يكون التَّصف باجازة املتويل ،(5)الوقف عليهم

 .(11)االستيذان من احلاكم الرشعي

فها وجيب رص ،أجرة مثلهفيجب عىل من يقوم بعامرته واحيائه  (14)وأما السادس 
                                                 

  بمعنى أن الواقف هلذه االرض معلوم ولكن ما أوقفها عليه مردد بني أمرين أو أكثر.( 1)

  وهو ما ال ُيعلم كيفية وقفه أصال، أو أنه أوقف عىل أناس مل يبق منهم أحد .( 4)

  أي ما ُعلم أنه موقوف عىل جهة من اجلهات ولكنه جمهول تفصيال.( 0)

 .4411، و4413و 4490وما بعدها من مسائل اللقطة  4422مر بيان ذلك يف املسألة  (2)

فلها حكم القسم يشء أي الذي يعلم أنه موقوف عىل أشخاص ولكن ال يعلم عن حقيقتهم ( 9)

 الثالث.

  أي ما يعلم أنه وقف عىل جهة معينة أو أشخاص معينني معروفني.( 1)

  يامثل هذه االرض املوقوفة.أي االجرة العادية ملا ( 5)

  كام لو كان موقوفا عىل إحياء ذكرى سيد الشهداء أو عىل الصالة عن روح فالن وهكذا.( 0)

  كام لو كان الوقف خاصا بأرامل البلدة أو عجزهتا.( 5)

  أي املسؤول عن إدارة هذا الوقف والذي يتوىل شؤونه.( 13)

  .أو من وكيله املأذون يف التَّصف( 11)

  أي ما ُيعلم واقفه ولكن ال ُيعلم عىل أي جهة من جهاته اخلاصة.( 14)



 

 

كام أنه جيب عليه أن يستأذن يف تَّصفه فيه منهم  (1)يف اجلهة املعينة باجازة من الذرية

 .وإال فمن احلاكم الرشعي أو وكيله ،ويل لتلك اجلهة إن كانتومن امل

يف تعيني  (4)وإذا مل جيز الذرية الَّصف يف تلك اجلهة فينتهي االمر إىل القرعة

 ام يأيت. املوقوف عليه ك

يشء وحريم كل  ،بعد االحياء (0): من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها4049م 

وال جيوز الحد أن حييى هذا املقدار بدون رضا  ،مقدار ما يتوقف عليه االنتفاع به

 . (2)صاحبه

: حريم الدار عبارة عن مسالك الدخول إليها واخلروج منها يف اجلهة 4041م 

ومطرح تراهبا ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما  ،لدارالتي يفتح إليها باب ا

 شاكل ذلك. 

: حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه واالالت والطني 4045م 

 واجلص إذا احتاج إىل الرتميم والبناء. 

إذا احتاج إىل االصالح  ،وطينه ،: حريم النهر مقدار مطرح ترابه4040م 

 فتيه للمواظبة عليه. عىل حا (9)واملجاز ،والتنقية

                                                 

  أي ذرية الواقف الذي حيتمل أنه أوقف الوقف عىل ذريته.( 1)

  .4154مر بيان معنى القرعة يف هامش املسألة ( 4)

غري  حيرم عىل فحرم بحرمته من مرافق وحقوق . وسمي حريام ألنه ،تبع اليشءي مااحلريم:  (0)

  . ، وحريم كل يشء بحسبهليشء أن يستبد باالنتفاع بمرافقه وحقوقهمالك ا

فال جيوز ألحد احياؤها بل  ،فإن كانت هناك أرض موات ولكنها حريم ملا ينتفع به االخرون( 2)

  ال بد من االستئذان من صاحب احلق باستعامهلا.

  أي املسلك اىل ساقية املاء.( 9)



 

 

 

 ،إذا كان االستقاء منها باليد (1): حريم البئر موضع وقوف النازح4045م 

نحوه  أو ،واملوضع الذي جيتمع فيه املاء للزرع ،والدوالب ،وموضع تردد البهيمة

 ونحو ذلك.  ،ومطرح ما خيرج منها من الطني عند احلاجة ،ومصبه

 ريها. مر يف غ يف االنتفاع منها عىل نحو ما ما َتتاج إليه (4): حريم العني4003م 

: حريم القرية ما َتتاج إليه يف حفظ مصاحلها ومصالح أهلها من 4001م 

 ،وجممع أهاليها ملصاحلهم ،ورمادها ،(2)ومطرح سامدها ،(0)وكناستها ،جممع تراهبا

 ،ماشيتهم ىومرع ،ومدفن موتاهم ،والطرق املسلوكة منها وإليها ،(9)ومسيل مائها

 وما شاكل ذلك. ،(1)وحمتطبهم

بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا يف ضيق  ،كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية

وهي ختتلف باختالف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة  ،وحرج

حد أن وليس لذلك ضابط غري ذلك وليس أل ،مواشيها ودواهبا وقلتها وهكذا

 . (5)يزاحم أهاليها يف هذه املواضع

فقها ا: حريم املزرعة ما يتوقف عليه االنتفاع منها ويكون من مر4004م 
                                                 

  البئر. أي الشخص الذي يمأل املاء من( 1)

  أي عني املاء.( 4)

  أي حمل النفايات.( 0)

  أي أماكن جتميع السامد الكياموي العضوي من احليوانات املستعمل يف الزراعة.( 2)

  أي ما يعرب عنه يف زماننا بأماكن الَّصف الصحي.( 9)

  أي األماكن التي يقتطعون منها احلطب.( 1)

قرية بلحاظ حاجتهم وعدم كوهنا أكثر من حاجتهم بمعنى أن هذه األشياء، خاصة بأهل ال( 5)

وعندها ال جيوز ألحد من القرى األخرى أن يستعملها بام يؤثر عىل أهل القرية، أما لو كانت 

أكثر من حاجة أهل القرية، أو كانت بعضها ليست مورد حاجة ألهل القرية فيجوز لغريهم 

  استعامهلا.



 

 

وجمتمع  ،وحظائرها ،(1)وحمل بيادرها ،كمسالك الدخول إليها واخلروج منها

 ونحو ذلك.  ،سامدها

 ،وغريهم ،والعجم ،العرب (4): االرايض املنسوبة إىل طوائف4000م 

ها باقية عىل اباحت ،لكهم هلا باالحياءمن دون مت ،ومساكنهم ،ملجاورهتا لبيوهتم

وال جيوز هلم أخذ االجرة ممن  ،االصلية فال جيوز هلم منع غريهم من االنتفاع هبا

  .ينتفع هبا

 ،لرفع التشاجر والنزاع ال تكون القسمة صحيحة بينهم وإذا قسموها فيام

 فيجوز لكل من املتقاسمني التَّصف فيام خيتص باالخر بحسب القسمة.

وا حيتاجون إليها لرعي احليوان أو نحو ذلك كانت من حريم نإذا كا نعم

 أمالكهم وال جيوز لغريهم مزامحتهم وتعطيل حوائجهم. 

بئر وبئر بني ، وهو ان يكون الفصل (0): للبئر يف املوات حريم آخر4002م 

رها الجل استقاء فمن اجلوانب االربعة اذا كان ح (2)اخرى مقدار اربعني ذراعا

 جل الزرع وغريه. إذا كان أل (1)من االبل ونحوها، وستني ذراعا (9)شيةاملا

                                                 

  ي يتم فيه جتميع احلبوب قبل أن تدرس.البيادر: مجع بيدر وهو املكان الذ( 1)

  ومثله ما يسمى يف زماننا أرايض املشاع للقرية الفالنية أو أرايض اجلامعة الفالنية.( 4)

  أي أن للبئر حريم فيام حييط فيه من أرض موات وال جيوز ألحد السيطرة عليها.( 0)

سم. واملستعمل يف قياس االقمشة  59الذراع املستعمل عند البنائني يف سوريا ولبنان يساوي ( 2)

 21،9سم، وأما الذراع الرشعي فهو  11،1سم. والذراع اهلاشمي يساوي  15،59يساوي 

  .ثامنية عرش مرتا وستني سنتيم سم وبالتايل فإن احلد الفاصل بني بئر وآخر هو

  أي أن البئر من أجل أن تسقى منه املاشية وليس لسقي االرض.( 9)

  سم. 53ومرتا  45أي ( 1)



 

 

 

أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بني عني  (4)والقناة (1): للعني4009م 

ويف االرض  ،(0)وقناة وقناة ثانية يف االرض الصلبة مخسامئة ذراع ،وعني أخرى

 .(2)الرخوة ألف ذراع

الغالب يندفع الرضر هبذا املقدار من  ولكن هذا التحديد غالبي حيث أن 

 .(9)وليس تعبديا ،البعد

ال فوعليه فلو فرض أن العني الثانية ترض باالوىل وينقص ماؤها مع هذا البعد  

 ،وىلأو يرىض به مالك اال ،والبد من زيادة البعد بام يندفع به الرضر ،إحداثها جيوز

قناة أخرى يف أقل من هذا البعد كام أنه لو فرض عدم لزوم الرضر عليها يف إحداث 

 بال حاجة إىل االذن من صاحب القناة االوىل. فيجوز

واما يف االرض املعمورة واحداثها يف ملكه  (1)تاهذا يف احداث القناة يف املو 

 فال حريم هلا.

 .الجيوز االحداث (5)ر ويترضر صاحبه بهفنعم اذا فرض انه ال نفع له يف احل

االبار واالهنار التي تكون جماري للامء فيجوز احداث  كام أن االمر كذلك يف

 بئر أخرى كذلك. ببئر جيري فيها املاء من منبعها قر

                                                 

  العني: هي املكان الذي ينبع منه املاء يف االرض وجيري.( 1)

  املاء. ما حيفر يف األرض ليجري فيهالقناة: جمرى ضيق يسيل فيه املاء، أو ( 4)

  مرتا ونصف املرت. 404أي ( 0)

  .مرتاً  219أي  (2)

قدار بعنوان أنه واجب هبذا امل بمعنى أن االبتعاد هبذه املسافة عن العني او القناة املوجودة ليس( 9)

  هو عدم حصول رضر لصاحب العني او القناة.من التحديد بل املقصود 

  أي يف االرض املوات ) البور( التي ال يستعملها أحد.( 1)

  أي يترضر صاحب القناة االوىل من احلفر الذي لن يستفيد منه احلافر شيئا.( 5)



 

 

وكذلك احداث هنر قرب آخر وليس ملالك االول منعه إال إذا استلزم رضرا 

 فعندئذ جيوز منعه. 

حياء املوات التي يف أطراف القنوات واالبار يف غري املقدار إ: جيوز 4001م 

فإن اعتبار البعد املذكور يف القنوات واالبار إنام  ،(1)الذي يتوقف عليه االنتفاع منها

 هو باالضافة إىل إحداث قناة أو بئر أخرى فقط. 

جاز  ،ومرافقه عىل النحو املتقدم (4): إذا مل تكن املوات من حريم العامر4005م 

ك العامر وال أولوية احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر وال ختتص بمن يمل

 . (0)له

 ،أو بئر ،سواء أكان حريم قناة ،(2): ليس احلريم ملكا ملالك ما له احلريم4000م 

بار وإنام ال جيوز لغريه مزامحته فيه باعت ،أو غري ذلك ،أو هنر ،أو دار ،أو بستان ،أو قرية

 أنه من متعلقات حقه. 

 املالكان املتجاوران حائطا، ىنمثال لو ب ،ةر: ال حريم لالمالك املتجاو4005م 

وكذا لو بنى أحدمها يف هناية ملكه حائطا أو غريه مل  ،مل يكن له حريم من اجلانبني

 . (9)يكن له حريم يف ملك االخر

: جيوز لكل مالك أن يتَّصف يف ملكه بامشاء ما مل يستلزم رضرا عىل 4023م  

                                                 

 ئر ال يبعد املسافة املذكورة طاملا أنه ال يؤثر عىل البئر.فيجوز مثال أن يبني شيئا قرب الب( 1)

  أي إذا مل تكن االرض املوات من حريم األرض العامرة التي ذكرت تفاصيلها.( 4)

 أي ليست لصاحب األرض العامرة االولوية يف االرض املوات املجاورة له، فهو كغريه سواء. ( 0)

ه يف االرض املوات كبئر أو دار او بستان حسبام مر يف بمعنى أن من يملك شيئا له ما حييط ب( 2)

امهلا ألهنا مرتبطة استع لغريه حقبل ليس  ،هذه األشياء ملكا له له أن يعترب فليساملسائل السابقة 

 .، واستعامل غريه هلا يؤدي اىل االرضار به وهو غري جائزبأمالكه فقط

 ىل الرضر.ا ء أو فتح شباك وشبه ذلك، ما مل يؤد  فليس ألحدمها منع اآلخر يف بناء أرضه، من بنا( 9)



 

 

 

ر ايوجب خلال يف حيطان دكام إذا تَّصف يف ملكه عىل نحو  فال جيوز،جاره وإال 

 ،لوعةأو أحدث با ،بحيث تَّسي الرطوبة إىل بناء جاره ،يف ملكه أو حبس ماءً  ،جاره

فأوجب  ،أو حفر بئرا بقرب بئر جاره ،فأوجب فساد مائها ،بقرب بئر اجلار (1)أو كنيفا

ء ال مانع من تعلية البنا نعم، (4)نقصان مائها من جهة جذب البئر الثانية ماء االوىل

 وإن كانت مانعة عن االستفادة من الشمس أو اهلواء. 

: إذا لزم من تَّصفه يف ملكه رضر معتد به عىل جاره ومل يكن مثل هذا 4021م 

 ولو تَّصف وجب عليه ،مل جيز له التَّصف فيه ،(0)الرضر أمرا متعارفا فيام بني اجلريان

 حبسه ه نفع فيه يكونوال ل ،رك التَّصف رضر عىل املالكترفعه، هذا اذ مل يكن يف 

 .(2)عنه حرجيا عليه

إال  فيجوز التَّصفواما اذا كان يف تركه رضر عليه، اوكان له نفع فيه كذلك،  

 .الجيوزفاذا كان رضر اجلار اعظم 

وعة مثال لو حفر بال ،لرضر الوارد عىل جاره إذا كان مستندا إليه عرفاا ويضمن 

رضر عىل املالك وعندئذ  (9)ال إذا كان فيهإ ،وجب عليه طمها ،يف داره ترض ببئر جاره

 ففي وجوب طمها وعدمه إشكال واالحتياط اليرتك.

 هذا احلكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة. ال جيرينعم  

                                                 

  الكنيف: بيت اخلالء، املرحاض.( 1)

كام لو كان لشخص بئر ماء فحفر جاره بئرا آخر تسببت يف انسياب املاء من البئر األول اىل ( 4)

 الثاين.

  أي ليس من عادة الناس التسامح يف مثل هذا الرضر( 0)

وكان دخاهنا يؤدي اىل أذية جريانه مع عدم كون بقاء العشب  كام لو أشعل العشب يف أرضه (2)

 مؤديا اىل رضر كبري عليه، أو أنه يفوت عليه مصلحة كبرية ال يمكنه االستغناء عنها.

  أي إذا كان يف طم اجلورة رضر عىل املالك.( 9)



 

 

 ،: من سبق من املؤمنني إىل أرض ذات أشجار وقابلة لالنتفاع هبا4024م 

 ،طانهوصريورهتا َتت سل ،ء عليهاوال يتحقق السبق إليها إال باالستيال ،ملكها

 . (1)وخروجها من امكان استيالء غريه عليها

: قد حث يف الروايات الكثرية عىل رعاية اجلار وحسن املعارشة مع 4020م 

  .وحرمة ايذائهم ،وكف االذى عنهم ،اجلريان

 و.(4)وقد ورد يف بعض الروايات أن اجلار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه

ْزق  خر ان يف بعضها اال  الرِّ
يُد يف  َوار  َيز  َياَر و ،(0)ُحْسُن اجْل  ويزيد يف َيْعُمُر الدِّ

 . (2)االعامر

ه  َأَقاَلُه ثالث: حديث ويف  يَاَمة  اهلل َمْن َكفَّ َأَذاُه َعْن َجار    .(9) َعْثَرَتُه َيْوَم اْلق 

ْن جُمَاَوَرَة َمْن َج ويف الرابع:  نَّا َمْن مَلْ حُيْس 
 .(1) اَوَرهُ َليَْس م 

 وغريها مما قد أكد يف الوصية باجلار وتشديد االمر فيه. 

يف وضع خشب جاره عىل حائطه مع  ذنيستحب للجار اإل: 4022 م

                                                 

  بأن يضع سياجا حوهلا مثال، أو يضع عليها حارسا ليعرف أنه ملكها.( 1)

َقَرْأُت  :َقاَل َعْن َأب يه  اهلل َعْن َأيب  َعْبد  وهذا نصها:  111ص 4اية وردت يف الكايف جوالرو( 4)

 ٍّ
ينَ |اهلل َأنَّ َرُسوَل يف  ك َتاب  َعيل  ر  ْن َأْهل  و اأْلَْنَصار  و َكَتَب َبنْيَ امْلَُهاج  َق هب  ْم م  َمْن حَل 

َب  ه  و اَل آث مٍ و رٍّ َأنَّ اجْلَاَر َكالنَّْفس  َغرْيُ ُمَضا :َيْثر   ُأمِّ
  .. الخُحْرَمُة اجْلَار  َعىَل اجْلَار  َكُحْرَمة 

ْزق   :َقاَل اهلل َعْن َأيب  َعْبد   (0)  الرِّ
يُد يف  َوار  َيز    .140ص  14وسائل الشيعة ج. ُحْسُن اجْل 

َيارَ :|اهلل َقاَل َرُسوُل  (2) َوار  َيْعُمُر الدِّ ُئ يف  اأْلَ و ُحْسُن اجْل    .145ص 14ج. ْعاَمر  ُينْس 

ْعُت َأَبا َعْبد   (9) رٍي َقاَل َسم  اد َق اهلل َعْن َأيب  َبص  ه  َأَقاَلُه  :َيُقوُل الصَّ ْثَرَتُه عَ اهلل َمْن َكفَّ َأَذاُه َعْن َجار 

َياَمة     .140ص 14وسائل الشيعة ج. َيْوَم اْلق 

ْن جُمَاَوَرَة َمْن َجاَوَرهُ اْلَبْيُت َغاصٌّ ب أَ و َقاَل اهلل َعْن َأيب  َعْبد   (1) نَّا َمْن مَلْ حُيْس 
ُه َلْيَس م   .ْهل ه  اْعَلُموا َأنَّ

  .140ص 14وسائل الشيعة ج



 

 

 

 . (4)ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء ،(1)احلاجة

مع  فهو للحالف منهام ،(0): لو تداعيا جدارا ال يد الحدمها عليه4029م 

ولو اتصل ببناء أحدمها دون االخر أو  ،(9)ولو حلفا أو نكال فهو هلام ،االخر (2)نكول

 فهو له مع اليمني.  (1)كان له عليه طرح

كان القول قول مالك  (5): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل4021م 

وقول مالك العلو يف السقف وجدران الغرفة  ،(0)السفل يف جدران البيت

، وان حلف (11)هلام بعد التحالف فهو ،(13)وأما املخزن َتت الدرجة ،(5)والدرجة

والباقي  بينهام،وطريق العلو يف الصحن  ،(14)احدمها ونكل االخر كان للحالف

                                                 

  كام لو احتاج اجلار اىل وضع خشب لسقف خيمة مثال.( 1)

لو أذن صاحب الدار جلاره بوضع اخلشب مثال عىل اجلدار فله حق الرتاجع عن هذا االذن ف (4)

 ، وسواء كانت إزالته تؤدي اىل رضر صاحب اخلشبمل يبن  اجلار قد بنى عليه شيئا أو سواء كان 

 أم ال.

 كام لو ادعى كل من اجلارين ملكية اجلدار القائم بينهام من دون أن يكون أحدمها مستوليا عليه.( 0)

فهو  خريطلب يف هذه احلالة من كليهام حلف يمني بأن اجلدار له، فإن حلف أحدمها ورفض اال( 2)

  ملن حلف اليمني، ومن رفض أن حيلف يسمى ناكال.

  فلو حلف االثنان، أو رفضا أن حيلفا فيحكم أنه هلام معا.( 9)

 أي لو كان اجلدار مستعمال من أحدمها أو متصال ببناء أحدمها دون االخر فهو له مع اليمني.( 1)

  أي الرشيكني يف ملكية الطابق السفيل والطابق العلوي.( 5)

  أي يؤخذ بقول مالك الطابق السفيل بملكية جدران الطابق االريض.( 0)

 أي يؤخذ بقول مالك الطابق العلوي بملكية السقف وجدران الطابق الثاين مع العتبة. (5)

  أي املستودع يف الطابق االريض القائم َتت الدرج.( 13)

  أي يكون مرشكا بينهام فيام لو حلفا أو رفضا أن حيلفا.( 11)

  أي إذا حلف أحدمها ورفض االخر فهو ملن حيلف بأنه ملكه.( 14)



 

 

  .لالسفل

شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه  (1)غصانأ: جيوز للجار عطف 4025م 

 (4)فإن امتنع ،باذن مالكها فإن تعذر عطفها قطعها ،بعد مراجعة املالك وعدم عطفه

  .(0)ومع عدمه يقطعه بنفسه ،عيلرشه احلاكم اربأج

 وأما ،(2)بل مها سواءولوية لراكب الدابة هبا عىل قابض جلامها أ: ال 4020م 

واليمني  من اجلار مع التنازع ،أوىل بالغرفة املفتوح باهبا إىل اجلار فهو مالك االسفل

  .(9)وعدم البينة

ولو  ،من غريه (1)رب يف متلك املوات أن ال تكون مسبوقة بالتحجري: يعت4025م 

ويتحقق التحجري بكل ما يدل عىل إرادة  ،أحياها بدون إذن املحجر مل يملكها

أو حفر بئر من آبار القناة  ،أو حفر أساس ،كوضع االحجار يف أطرافها ،االحياء

 أيضا بل هو َتجري ،لقناةباالضافة إىل بقية آبار ا ،فإنه َتجري ،الدارسة اخلربة

 باالضافة إىل االرايض املوات التي تسقى بامئها بعد جريانه فال جيوز لغريه إحياؤها. 

                                                 

  أي ثني األغصان وَتويلها عن أرضه اىل ارض صاحبها.( 1)

  أي ان امتنع صاحب الشجرة عن ازالة أغصان شجرته من فوق أرض جاره.( 4)

 توىلفي ، أو مل يكن قوله نافذاأي إذا مل يكن هناك من حاكم رشعي ليجرب صاحب الشجرة( 0)

 صاحب االرض قطع االغصان املتدلية فوق أرضه، والتي رفض صاحبها ثنيها أو قطعها.

وأخذ اآلخر بلجامها  ،بمعنى أن الدابة التي ال مالك هلا لو وصل اليها اثنان فركبها أحدمها( 2)

  فيحكم بأهنا هلام معا خالفا للقول بأن من ركبها هو أوىل هبا.

بق السفيل مع مالك الطابق العلوي عىل غرفة هلا باب عىل اجلار ومل أي إذا اختلف مالك الطا( 9)

يكن هناك دليل وال بينة تثبت ملكيتها ألحدمها فيحكم بأهنا لصاحب الطابق السفيل بعد أداءه 

 اليمني.

تكشف عن قصد  ،كاحلجر ونحوه ،عالمات خاصة تسوية األرض أو وضعالتحجري:  (1)

 االحياء.



 

 

 

 ،َتجري فهيحداث قناة فيها : لو حفر بئرا يف املوات باالصل إل4093م 

وباالضافة إىل االرايض املوات التي يصل إليها ماؤها بعد  ،باالضافة إىل أصل القناة

 وليس لغريه إحياء تلك االرايض.  (1)امهامت

فيد وال ي ،ملأت مطلقاية والتحجري يفيد حق االول يف اعتبار أن: 4091م 

دا عن ، عولكن مع ذلك ال بأس بنقل ما تعلق به بام هو كذلك ببيع أو غريه (4)امللكية

 .(0)جعله مثمنا يف البيع

 ،القيام بعامرته متكن املحجر من (2): يعترب يف كون التحجري مانعا4094م 

هتيئة  أو العجز عن ،فإن مل يتمكن من إحياء ما حجره ملانع من املوانع كالفقر ،وإحيائه

 . (9)جاز لغريه إحياؤه ،االسباب املتوقف عليها االحياء

باالضافة  ،(1)ال أثر لتحجريه ،: لو حجر زائدا عىل ما يقدر عىل إحيائه4090م 

 إىل املقدار الزائد. 

 (5)ن احيائها ليس له نقلها إىل غريهعحجر املوات من كان عاجزا  : لو4092م 

                                                 

ي من املمكن ان يصل اليها املاء من القناة التي قام بحفرها هي َتجري للبئر أي أن االرض الت( 1)

  والقناة التي ينتقل املاء عربها واىل االرض التي يصل اليها املاء بعد انجاز احلفر.

  خالفا ملن قال بأنه يفيد حق االولوية مطلقا، وبأنه يفيد امللكية.( 4)

م كون التحجري يفيد امللكية إال أن من املمكن استعامل ومعنى ذلك أنه حتى عىل القول بعد( 0)

االرض التي تم َتجريها عوضا يف معاملة كأن تعطى هدية أو َتصل عليها مبادلة أو أن تباع، 

  وأما أن تكون ثمنا يف البيع فهذا مورد إشكال وبالتايل ال بد من اجتنابه.

  بتحجريها. مانعا من أن يستويل عليها شخص آخر غري الذي قام( 2)

كام حيصل يف االرايض املشاع التي حيجرها البعض هبدف البناء عليها وال يتمكن من ذلك ( 9)

  فيجوز حينئذ لغريه إحياءها.

  فالتحجري يتحقق فيام لو كان بحدود ما يستطيع احياؤه.( 1)

  ألن حق التحجري له ليس ثابتا لعدم متكنه من االحياء.( 5)



 

 

 بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. 

: ال يعترب يف التحجري أن يكون باملبارشة بل جيوز أن يكون بالتوكيل 4099م 

وعليه فاحلق احلاصل بسبب عملهام للموكل واملستأجر ال للوكيل  ،واالستيجار

 . (1)واالجري

 يثبت (4)ثم أجاز النيابة ،ذا وقع التحجري عن شخص نيابة عن غريه: إ4091م 

 احلق للمنوب عنه. 

 ،: إذا انمحت آثار التحجري فإن كان من جهة إمهال املحجر بطل حقه4095م  

 ،وإذا مل يكن من جهة امهاله وتساحمه وكان زواهلا بدون اختياره ،وجاز لغريه احياؤه

 . (0)بطالن حقه إشكال كام إذا أزاهلا عاصف ونحوه ففي

فلو  ،ر أن يشتغل بالعامرة واالحياء عقيب التحجريجِّ : الالزم عىل املحَ 4090م 

أن يرفع  وعليه، (2)لغريه إحيائه بدون إذنه فال جيوز ،أمهل وترك االحياء وطالت املدة

 :ر بأحد أمرينجِّ لزم املحَ فيُ  ،أو كيله ،(9)أمره إىل احلاكم الرشعي مع بسط يده

 .أو رفع اليد عنه ،ا االحياءإم 

 فإذا اشتغل بعده بالتعمري ،مهل بمقدار زوال عذرهنعم إذا أبدي عذرا مقبوال يُ  

 .بطل حقه وجاز لغريه إحياؤه (1)وإال ،ونحوه فهو

                                                 

 رضا نيابة عن شخص آخر أن يدعيها لنفسه، وكذلك األجري.فال حيق ملن حجرا( 1)

  كام لو وضع شخص عالمة عىل أرض مشاع هبدف أن تكون لبعض أقرباءه.( 4)

  وبالتايل يبقى حقه قائام.( 0)

  وإال فريفع االمر للحاكم الرشعي. ،أي بدون إذن املحجر( 2)

  ذي يلتزم االخرون بأحكامه.أو ال ،املبسوط اليد هو املتمكن من تنفيذ األحكام( 9)

 أي إذا تم إعطاء مهلة للمحجر كي يبارش استصالح االرض واستثامرها ثم مل يلتزم هبا.( 1)



 

 

 

ر إذا أمهل بمقدار يعد عرفا جِّ حق املحَ  يسقط (1)وإذا مل يكن احلاكم موجودا

 . نينثالث سوحيدد ذلك عادة ب تعطيال له،

: يعترب يف التملك باالحياء قصد التملك فال يكفي قصد االحياء 4095م 

بقصد أن يقيض منها  (4)ازةففلو حفر بئرا يف م ،واالنتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته

  .وإذا ارَتل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع ،اليملكها ،حاجته

 حد يصدق عليه أحد : ال بد يف صدق إحياء املوات من العمل فيه إىل4013م 

 ،النهرو ،والقناة ،والبئر ،واحلظرية ،واملزرعة ،والبستان ،كالدار ،(0)العناوين العامرة

ترب يف فام اع ،ولذلك خيتلف ما اعترب يف االحياء باختالف العامرة ،وما شاكل ذلك

ليه وع ،احياء البستان واملزرعة ونحومها غري ما هو معترب يف احياء الدار وما وشاكلها

وعند  ،ويدور مداره وجودا وعدما ،(2)فحصول امللك تابع لصدق أحد هذه العناوين

 حيكم بعدمه.  هالشك يف حصول

نعم إذا سبق إليه من  ،ال يوجب زوال ملكيته ،(9)عراض عن امللك: اإل4011م 

 َ فإذا مات فهو لوارثه وال جيوز  ،فهو يبقى عىل ملك مالكه (1)وإال ،هُ كَ ل  ه مَ كَ لَّ مَت

 التَّصف فيه إال بإذنه أو إعراضه عنه.

 

                                                 

  كي خيريه بني االحياء أو التخيل عن االرض أو يعطيه مهلة إلحياءها.( 1)

 .4043مر بيان معنى املفازة يف هامش املسألة  (4)

  ال يتحقق معه اهلدف من االحياء. فال يكفي العمل اليسري الذي( 0)

  أو عنوان البستان وهكذا. ،أي عنوان الدار( 2)

  أي ختيل االنسان عن استعامل يشء يملكه وتركه وإمهاله.( 9)

  أي إذا مل يستول  عليه أحد بعد ترك صاحبها له.( 1)



 

  



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  031ص  -املشرتكات 

 

  



 

 



 

 ،واملدارس ،: املراد باملشرتكات: الطرق والشوارع واملساجد4014م 

 واملعادن.  ،واملياه ،(1)والربط

 .(0)وغري نافذ ،(4)نافذ :: الطرق عىل قسمني4010م 

 والناس فيه رشع سواء، وال جيوز ،بالشارع العام ىل فهو الطريق املسمأما االو 

أو  ،أو هنر ،حياء أو نحوه، وال يف أرضه ببناء حائط أو حفر بئرإحد فيه بالتَّصف أل

 ونحو ذلك، وإن مل يكن مرضا باملارة. (2)أو غرس أشجار ،مزرعة

 كال يف جوازه،وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء املطر ونحوه فال إش 

 لكوهنا من مصاحله ومرافقه.

 َتته إذا أحكم أساسه وسقفه.  (9)وكذا ال بأس بحفر سداب 

 ،أو فتح باب ،(5)أو جناح (1)كام أنه ال بأس بالتَّصف يف فضائه باخراج روشن

 أو غري ذلك. ،أو نصب ميزاب

                                                 

  أو الغرباء . الفقراء ىالربط: املساكن املعدة لسكن (1)

 : هو الطريق العام الذي يربط بني االحياء أو املناطق وليس مغلقا يف هنايته.الطريق النافذ( 4)

 الطريق غري النافذ: هو الطريق اخلاص بني جمموعة من املنازل وال يؤدي اىل أحياء أخرى.( 0)

 إال أن يكون فيها مصلحة لنفس الشارع واملارة كام حيصل يف تشجري الشوارع العامة.( 2)

 ء َتت االرض، ومثله يف أيامنا شبكات الَّصف الصحي وشبكات الري.الَّسداب: بنا (9)

 هلا قوائم من أسفل . ،أن خترج أخشابا إىل الدرب وتبني عليهاالروشن مجعها رواشن وهي ( 1)

 وتطلق الروشن عىل الكوة، واملنور والرشفة. 

ل إىل ث ال يصالطريق بحي الروشن واجلناح يشرتكان يف اخراج خشب من حايط املالك إىل (5)

م إليها فرق بينهام بان األجنحة ينض اجلدار املقابل ويبنى عليها ولو وصلت فهو الساباط وربام

  .مع ما ذكر ان يوضع هلا أعمدة من الطريق



 

 

 ال يكون مرضا باملارة جائز.  (1)والضابط أن كل تَّصف يف فضائه 

فإن كان  ،دمأو هُ  ،ثم اهندم ،عىل الشارع العام (4): لو أحدث جناحا1240م 

ال جيوز للطرف االخر إشغال ذلك الفضاء وإن مل يكن من فمن قصده جتديده ثانيا، 

 له ذلك.  قصده جتديده جاز

أو أرض مباحة لكونه  (0)سلك منه إىل طريق آخر:الطريق الذي ال يُ 4019م 

، فهو ملك ةبوالدري ،لثالثة، وهو املسمى بالسكة املرفوعةحماطا بالدور من جوانبه ا

رباب الدور التي أبواهبا مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، وهو أل

، وحكمه حكم سائر االموال املشرتكة، فال جيوز (2)مشرتك بينهم من صدره إىل ساقه

ل منهم فتح باب نعم جيوز لك ،لكل واحد منهم التَّصف فيه بدون إذن االخرين

 آخر وسد الباب االول. 

 (9): ال جيوز ملن كان حائط داره إىل الدريبة فتح باب إليها لالستطراق4011م 

 .(1)إال باذن أرباهبا

نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وأما فتح باب ال لالستطراق، بل ملجرد دخول  

استحقاق  ةشبهمع التحرز عن  ،اهلواء أو االستضاءة، فال إشكال يف جوازه

  .(5)بتحكيم سند املالكية االستطراق

                                                 

  أي يف فضاء الشارع.( 1)

  مر معنى اجلناح يف هامش املسألة السابقة.( 4)

  وهو الطريق غري النافذ.( 0)

 رع اخلاص ملك مشرتك بني من له باب عليه فقط من أوله اىل آخره.أي أن هذا الشا( 2)

  أي عمل باب يف اجلدار للمرور اىل البيت.( 9)

  أي ال بد من إذن أصحاب احلق يف الطريق وهم من له باب فيه.( 1)

بمعنى أن فتح باب لدخول الضوء او اهلواء جائز ولكن رشط تثبيت ذلك يف سند امللكية من ( 5)



 

 

 

 ،(1)من أصحاب الدريبة اجللوس فيها واالستطراق جيوز لكل :4015م 

والرتدد منها إىل داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي 

 الرشكاء، وإن كان فيهم القَّص، ومن دون رعاية املساواة معهم. 

و أ ،كاجللوس ،جيوز لكل أحد االنتفاع من الشوارع والطرق العامة: 4010م 

، (4)أو نحو ذلك، ما مل يكن مزامحا للمستطرقني ،أو الرشاء ،أو البيع ،أو الصالة ،النوم

حد مزامحته يف قدر ما حيتاج حد منعه عن ذلك وإزعاجه، كام أنه ليس ألوليس أل

  إليه لوضع متاعه ووقوف املعاملني ونحو ذلك.

: إذا جلس أحد يف موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه 4015م 

، وإن كان حلرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد (0)حة ونحوها بطل حقهاجلوس اسرت

 يكن فلو جلس يف حمله غريه مل ،أو أنه ال ينوي العود بطل حقه أيضا ،استيفاء غرضه

 له منعه.

وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه  ،وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه 

 .(2)حقه يبقىمتاع أو رحل أو بساط 

فبقاء حقه ال خيلو عن إشكال واالحتياط ال يرتك فيام إذا يشء وإن مل يبق منه  

ال اشكال يف أن الثاين أحق به من ف، وأما إذا كان يف يوم آخر (9)كان يف يوم واحد

                                                 

 س له احلق يف استعامل الباب للدخول او اخلروج من منزله عرب تلك الطريق اخلاصة.أنه لي

  مر بيان معنى االستطراق يف هامش املسألة السابقة.( 1)

 أي للامرة.( 4)

  يف املطالبة بنفس املكان. ( 0)

  ويف هذه احلالة ال حيق لغريه أن يأيت وجيلس مكانه.( 2)

  العودة اليه يف نفس اليوم فله االولوية. أي إن ترك املكان قاصدا ( 9)



 

 

 . (1)االول

 العام بأمور:  (4): يتحقق الشارع4053م 

 . (2)ومرور القوافل يف االرض املوات ،والرتدد ،(0): كثرة االستطراقاالولاألمر 

لسلوك عامة  تسبيال دائمياً  (9)وتسبيله ،: جعل االنسان ملكه شارعاالثايناألمر 

 . (1)د ذلكل الرجوع بعبِّ َس وليس للمُ  الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصري طريقاً 

وتركهم طريقا نافذا بني الدور  ،إحياء مجاعة أرضا مواتا :الثالثاألمر 

 واملساكن. 

: لو كان الشارع العام واقعا بني االمالك فال حد له، كام إذا كانت 4051م 

قطعة أرض موات بني االمالك عرضها ثالثة أذرع أو أقل أو أكثر، واستطرقها 

 ة.وإن تضيقت عىل املار ،فال جيب عىل املالك توسيعها (5)الناس حتى أصبحت جادة

أو من طرف ملكه املجاور  ،وكذا احلال فيام لو سبل شخص يف وسط ملكه

 . (0)مللك غريه مقدارا لعبور الناس

 ،بكال طرفيه أو أحد طرفيه ،: إذا كان الشارع العام واقعا بني املوات4054م 

                                                 

  فإذا غاب أكثر من يوم عن املكان فال يبقى له حق يف املطالبة يف املكان.( 1)

  أي ما جيعل املكان شارعا وتنطبق عليه أحكام الشارع.( 4)

  مر بيان ان املقصود من االستطراق هو املرور.( 0)

  يف مرورهم باستمرار تصري شارعا.فاالرض املوات التي يستعملها الناس ( 2)

  .كتسبيل منفعة الوقف ،يف سبيل اهلليشء جعل ال :التسبيل (9)

 أي بعد أن جيعل الشخص من ملكه طريقا عاما فليس له احلق بإقفاهلا واسرتجاعها.( 1)

  أي صارت طريقا.( 5)

  فال جيب عليه توسيع الطريق.( 0)



 

 

 

فإن ذلك  ،(1)فال جيوز إحياء ذلك املوات بمقدار يوجب نقص الشارع عن سبعة أذرع

حد الطريق املعني من قبل الرشع، وعليه فلو كان االحياء إىل حد اليبقى للطريق 

 .(4)أذرع وجب عليه هدمه سبعة

نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه، ثم أحيى آخر من طرفه االخر بمقدار  

 ده لزم عىل الثاين هدمه دون االول. حيوجب نقصه عن 

أو لوجود املانع،  (0)إما لعدم املقتيض ،ريق: إذا انقطعت املارة عن الط4050م 

 ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه. (2)زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه

فال جيوز  (9)البّ َس : إذا زاد عرض الطريق عن سبعة أذرع، فإن كان مُ 4052م 

 .(1)حد إحياء ما زاد عليها ومتكلهأل

ي يف الشوارع الت إالذرع،أ سبعة يجوز فيام زاد عىلف ،لري مسبّ غوأما إذا كان  

 .(5)بشقها وتبيلطها او تزفيتهااحلكومة  تقوم

: جيوز لكل مسلم أن يتعبد ويصيل يف املسجد، ومجيع املسلمني فيه 4059م 
                                                 

 بالتايل فحد الطريق ثالث أمتار وربع ونصف سم.و 21،9الذراع الرشعي املقصود هنا ( 1)

بمعنى أن أي استعامل لألرض املوات بجانب الطريق العام جيب أن ال يتعدى عىل احلد الرشعي ( 4)

 للطريق وهو ثالثة أمتار وربع وإذا بنى أحد بام يضيق الطريق عن هذا احلد فيجب هدمه.

 آخر أقَّص أو أوسع من الطريق االوىل. كام لو افتتحت طريق ،أي لعدم احلاجة إليها( 0)

  فال يطلق عليه حينئذ طريق حتى يكون له حكمه ويعود أرضا مواتا.( 2)

  .4053مر معنى املسبل يف هامش املسألة ( 9)

بمعنى أنه ال جيوز ألحد أن يتعدى عىل الطريق التي يتجاوز عرضها ثالثة أمتار ونصف ( 1)

 ت الطريق يف االساس ملكا لشخص وعملها طريقا عاما.ويستعملها بشكل شخيص فيام لو كان

ومعنى ذلك أن الطرقات املشقوقة واملعبدة من قبل احلكومة أو البلديات أو املتربعني والتي ( 5)

يزيد عرضها عن ثالثة أمتار ونصف ال جيوز التعدي عليها حتى لو كان عرضها يزيد عىل ثالثة 

  صل أو كانت مشاعا. أمتار ونصف، سواء كانت مملوكة يف اال



 

 

خر فيه إذا كان االخر سابقا عليه، لكن حد أن يزاحم اآلرشع سواء، وال جيوز أل

يصيل فيه مجاعة أو فرادى، فال جيوز لغريه  نأ ، فلو أراد أحد(1)قدم الصالة عىل غريهاتُ 

و أ ،أن يزامحه ولو كان سابقا عليه كام إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء

 بل جيب عليه ختلية ذلك املكان للمصيل. ،التدريس

: من سبق إىل مكان للصالة فيه منفردا فليس ملريد الصالة فيه مجاعة 4051م  

للمنفرد حينئذ أن خييل املكان للجامع إذا وجد  (4)ان االوىلمنعه وإزعاجه، وإن ك

 اعا للخري. مكانا آخر فارغا لصالته، وال يكون منَّ َ 

بطل  (0)ه: إذا قام اجلالس من املسجد وفارق املكان، فإن أعرض عن4055م 

 حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غريه، فليس له منعه وإزعاجه.

سقط حقه،  (9)بقي حقه،وإن مل يبق (2)ن بقي رحله فيهوأما إذا كان ناويا للعود فإ

 كان خروجه لرضورة، كتجديد الطهارة أو نحوه. حتى ولو 

هذا إذا مل يكن بني وضع  ،(1)ل يف ثبوت االولويةْح وضع الرَّ  يكفي: 4050م 

فال أثر له، وجاز  (5)الرحل وجميئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل املكان، وإال

                                                 

  بمعنى أن من يريد أن يصيل له االولوية يف املكان حتى لو كان غريه سبقه اليه.( 1)

 أي يستحب للمنفرد إخالء املكان ملن يريد الصالة مجاعة إن وجد مكانا آخر لصالته فرادى.( 4)

  أي نوى ترك املكان كام لو رغب يف االنتقال اىل مكان آخر يف املسجد.( 0)

  كام لو ترك عباءته او ثوبه يف املكان أو أي يشء خيصه. أي أغراضه، (2)

  بأن مل يرتك شيئا خاصا له ليدل عىل رغبته بالعودة اىل نفس املكان.( 9)

فالن " فمثال عبارة ،عدم مزامحة الغري وهو ما يؤدي إىل ،حق السبق ،األسبقيةتعني األولوية  (1)

ام مر ، ووضع الرحل كمزامحته فيها تعنى أنه ال جيوز لغريه "تاملوا له األولوية يف متلك أرض

  .بيانه هو ترك يشء من أغراضه للداللة عىل أنه مل يرتك املكان معرضا عنه

  أي إذا ترك متاعه وقتا طويال سقط حقه يف استعامل املكان.( 5)



 

 

 

الصالة يف مكانه إذا كان شغل املحل بحيث ال يمكن الصالة فيه إال لغريه، رفعه و

 برفعه.

 .(1)إذ ال موجب له بعد جواز رفعه للوصول إىل حقه يضمنه برفعه، وال

 كاملساجد يف متام ماذكر من االحكام.  (4): املشاهد املرشفة4055م 

ة وقف ي: جواز السكنى يف املدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيف4003م 

الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص 

أو الكالم مثال، فال جيوز لغري هذه  ،كطالبي العلوم الرشعية أو خصوص الفقه

 الطائفة أو الصنف السكنى فيها.

وأما بالنسبة إىل مستحقي السكنى هبا فهي كاملساجد، فمن حاز غرفة وسكنها 

وال جيوز لغريه أن يزامحه ما مل يعرض عنها وإن طالت املدة، إال إذا فهو أحق هبا، 

اشرتط الواقف مدة خاصة كخمس سنني مثال، فعندئذ يلزمه اخلروج بعد انقضاء 

 تلك املدة بال مهلة. 

: إذا اشرتط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن ال يكون 4001م 

تحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز ، أو يكون مشغوال بالتدريس أو بال(0)معيال

 لزمه اخلروج منها.

تابع لوقف الواقف بتامم  - (2)حدوثا وبقاء -والضابط أن حق السكنى  

                                                 

ية مسؤول الرافع لأي جيوز رفع أغراض ذاك الشخص إذا مل يكن هناك مكان للصالة وال يتحم( 1)

 غراضه.تلك األ

  .أي مقامات وأرضحة االئمة املعصومني ( 4)

  بأن ال يكون مسؤوال عن عائلة كام لو كان عازبا، أو عائلته ليست يف البلد.( 0)

  أي ال بد من َتقق الرشوط قبل سكنه ومن استمرارها بعد ذلك.( 2)



 

 

 . فال جيوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءً  رشائطه،

املأكول  من ،: ال يبطل حق السكنى لساكنها باخلروج حلوائجه اليومية4004م 

شاكل ذلك، كام ال يبطل باخلروج منها للسفر يوما أو يومني  واملرشوب وامللبس وما

أو أكثر وكذلك االسفار املتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو 

ثالثة أشهر أو أكثر، كالسفر إىل احلج أو الزيارة، أو ملالقاة االقرباء أو نحو ذلك مع 

 .(1)ا مل تناف رشط الواقفنية العود وبقاء رحله ومتاعه، فال بأس هبا م

نعم ال بد من صدق عنوان ساكن املدرسة عليه، فإن كانت املدة طويلة بحيث  

 . (4)توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه

و اخاصة  (2)يف املدرسة يف ليايل التحصيل (0): إذا اعترب الواقف البيتوتة4000م 

 حقه.  ولو بات فيه بطل ،آخريف مجيع الليايل مل جيز لساكنها أن يبيت يف مكان 

: ال جيوز للساكن يف غرفة منع غريه عن مشاركته إال إذا كانت احلجرة 4002م 

 حسب الوقف أو بمقتىض قابليتها معدة لسكنى طالب واحد. 

وهي املساكن املعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كاملدارس يف  ،: الربط4009م 

 . (9)مجيع ماذكر

وما شاكلهام، أو  ،(1)واالهنار الكبار كدجلة والفرات : مياه الشطوط4001م 

 الثلوج وكذا العيون نالصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبا
                                                 

  ثر من ثالثة أشهر مثال.كام لو اشرتط الواقف عدم الغياب عن السكن أك( 1)

  كام لو كان مقيام يف مكان آخر ولكنه يرتدد اىل هذا املكان بني احلني واالخر.( 4)

  البيتوتة: أي املبيت ليال يف املكان.( 0)

  ليايل التحصيل: أي ليايل الدرس والتي يكون فيها درس يف النهار التايل.( 2)

  يف املسائل اخلمسة السابقة.( 9)

  ة والفرات هنران كبريان يمران يف العراق وصوال اىل اخلليج.دجل( 1)



 

 

 

 . (1)املتفجرة من اجلبال أو يف أرايض املوات وغري ذلك من املشرتكات

عليه  (4): كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه يف مكان بال يد خارجية4005م 

ناء أو غريه ملكه من دون فرق بني املسلم إفمن حازه ب ،فهو من املباحات االصلية

 والكافر يف ذلك. 

بار والعيون والقنوات التي جرت باحلفر ال بنفسها، ملك : مياه اآل4000م 

 حد التَّصف فيها بدون إذن مالكها. للحافر، فال جيوز أل

فره يف أرض مملوكة له أو : إذا شق هنرا من ماء مباح سواء أكان بح4005م 

 بحفره يف املوات بقصد إحيائه هنرا ملك ما يدخل فيه من املاء. 

شخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته : إذا كان النهر أل4053م 

من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشرتكوا يف املاء بالسوية وإن 

، وال تتبع نسبة استحقاق املاء نسبة (0)نسبةكانت بالتفاوت ملكوا املاء بتلك ال

 استحقاق االرايض التي تسقى منه. 

: املاء اجلاري يف النهر املشرتك حكمه حكم سائر االموال املشرتكة، 4051م 

 فال جيوز لكل واحد من الرشكاء التَّصف فيه بدون إذن الباقني.

 يف كل وقت وعليه فإن أباح كل منهم لسائر رشكائه أن يقيض حاجته منه 

 وزمان وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك. 

فإن تراضوا بالتناوب  ،(2): إذا وقع بني الرشكاء تعاس وتشاجر4054م 

                                                 

  فيجوز جلميع الناس االستفادة منها.( 1)

  أي بال عمل مقصود كاحلفر وما شابه ذلك.( 4)

  أي يملك كل منهم من املاء بنسبة ما يملك من النهر الذي تم حفره.( 0)

  أي عدم تفاهم واختالف.( 2)



 

 

زاء بأن جبااليام أو الساعات فهو، وإال فال حميص من تقسيمه بينهم باأل (1)واملهاياة

من  متوضع يف فم النهر حديدة مثال ذات ثقوب متعددة متساوية وجيعل لكل منه

 الثقوب بمقدار حصته. 

فإن كانت حصة أحدهم سدسا واالخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب  

السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثالثة ثقوب 

 . (4)فاملجموع ستة

، فإذا طلبها (2)قسمة إجبار وهي ،الزمة (0): القسمة بحسب االجزاء4050م 

 هم عليها.جرب املمتنع منأأحد الرشكاء 

وأما القسمة باملهاياة والتناوب، فهي ليست بالزمة، فيجوز لكل منهم الرجوع 

ار ما ضمن حينئذ مقدولكنه يمتام نوبته دون االخر  رجوع من استوىف وجيوز عنها،

  .(9)استوفاه

 كي يسقوا االرض منه، (1)بأن أحيوه : إذا اجتمع مجاعة عىل ماء مباح4052م 

حد منهم ر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، وليس ألمن عني أو واد أو هن

                                                 

  .داورة بينهمم مدة معينةن يستفيد كل واحد منهم كأ ،التعاقب والتناوب عىلقسمة املنافع تعني  (1)

ويمكن أن تكون القسمة يف زماننا باستخدام مضحات ماء ولكل واحد قسطل حسب حصته ( 4)

فمثال يمكن ألحدهم أن يستفيد من مضخة وأنابيب بسامكة نصف إنش، وآلخر بإنشني 

  وهكذا.

  لكها.أي بحسب النسبة التي يم( 0)

  وليس ألحدهم حق الرتاجع عنها، وليس له رفضها مع طلب بعض الرشكاء.( 2)

فلو اتفقوا عىل تقسيم أيام االسبوع وحصل أحدهم عىل حصته ثم تراجع عن االتفاق فعليه أن ( 9)

  يدفع لرشكائه تعويضا عام استعمله بمقدار حصتهم.

  يف سقي اراضيهم. بأن عملوا عليه لكي يكون صاحلا الستعامل ماءه( 1)



 

 

 

 ليقبض املاء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقني. (1)شق هنر فوقها

م االسبق دِّ ، وإال قُ (4)وعندئذ فإن كفى املاء للجميع من دون مزامحة فهو 

 .(0)لم السابقوعُ  ،فاالسبق يف االحياء إن كان

 واالقرب فاالقرب إىل فوهة العني أو أصل النهر، ىلع فاألعىلم األدِّ قُ  (2)وإال 

م دِّ قُ  وكذا احلال يف االهنار اململوكة املنشقة من الشطوط، فإن كفى املاء للجميع، وإال

 أي من كان شق هنره أسبق من شق هنر االخر. ،االسبق فاالسبق

يه ثم ج التاحيوإال فيقبض االعىل بمقدار ما ،وهكذا إن كان هناك سابق والحق

 ما يليه وهكذا. 

 ،يف االخبار يف املورد االول بان اليزيد للنخل عن الكعب (9)د ذلكدِّ وقد ُح 

  .(1)وللزرع عن الرشاك ،وللشجر عن القدم ،ول الساقأوهو 

: تنقية النهر املشرتك وإصالحه ونحومها عىل اجلميع بنسبة ملكهم إذا 4059م 

 وأما إذا مل يقدم عليها إال البعض مل جيرب املمتنع. ،(5)كانوا مقدمني عىل ذلك باختيارهم

إال إذا كان إقدامهم بالتامس  (0)كام أنه ليس للمقدمني مطالبته بحصته من املؤنة

                                                 

  كي حيول مجيع املاء أو أكثره اىل ارضه.( 1)

  فيتقاسموا احلصول عىل املاء بام يكفيهيم مجيعا لسقي أرضهم.( 4)

 جتهيزالنهر يكون مقدما عىل غريه يف سقي أرضه.العمل عىل بمعنى أن الذي سبق االخرين يف ( 0)

  السابق. أي إذا مل يكن هناك سابق بينهم، أو مل ُيعلم( 2)

 أي ما يأخذه السابق يف االحياء أو االقرب اىل املاء حسب التفصيل الوارد بعد مسألتني.( 9)

 هو جلد النعل الذي يغطي ظهر القدم .الرشاك  (1)

  أي إذا رغب مجيع الرشكاء بإصالحه.( 5)

  أي ليس للرشكاء مطالبة املمتنع عن املسامهة بالدفع حسب حصته.( 0)



 

 

 . (1)منه وتعهده ببذل حصته

: إذا كان النهر مشرتكا بني القارص وغريه، وكان إقدام غري القارص 4051م 

إقتداره بدونه، أو لغري ذلك، وجب عىل ويل  متوقفا عىل مشاركة القارص إما لعدم

مشاركته يف االحياء والتعمري وبذل املؤنة من مال  -ملصلحته  مراعاةً  -القارص 

 القارص بمقدار حصته. 

بس النهر لالعىل إىل الكعب يف النخل، ويف الزرع إىل الرشاك، ثم : حُي 4055م 

 كذلك ملن هو دونه.

املنصوبة عليه  (4)إال باذن صاحب الرحى : ليس لصاحب النهر َتويله4050م 

  .(0)ذنهإب

 .(2)وكذا غري الرحى أيضا من االشجار املغروسة عىل حافتيه وغريها

ويمنع غريه عن رعي مواشيه إال أن  ،(9)ىحد أن حيمي املرع: ليس أل4055م 

 ملكا له فيجوز له أن حيميه حينئذ.  ىيكون املرع

  :ةالظاهر، بنوعيها: املعادن 4233م 

حيتاج استخراجها إىل مؤنة عمل  والتي الوهي املوجودة عىل سطح االرض، 

                                                 

  ملوا بعد ان طلب منهم العمل متعهدا بدفع ما يرتتب عليه.أي إذا ع( 1)

  الطاحونة، أو اجلاروشة التي تعمل عىل املاء.( 4)

فإذا كانت الطاحونة قد نصبت عىل النهر بإذن من صاحب النهر فال حيق له َتويل املاء بدون ( 0)

  إذن صاحب الطاحونة.

  عن االشجار املزروعة وغريها.أي ال حيق أيضا لصاحب النهر أن يمنع املاء ( 2)

  أي إذا كان املرعى مشاعا فال حيق ألحد منع أحد من الرعي فيه.( 9)



 

 

 

 وما شاكل ذلك.  (0)والفريوزج (4) والكربيت واملوميا (1)خارجي، كامللح والقري

 وهي التي يتوقف استخراجها عىل احلفر والعمل، كالذهب والفضة. :الباطنةو

االرض يف  توان كان ،هاملالك ييف ارض مملوكة فه فإهنا مجيعا إن كانت 

 اوان كان يف ارض موات فيملكه ،(9)اكل مسلم حازه افيملكه (2)املفتوحة عنوة

 . (1)ةالشيعي خاص

له، أجربه احلاكم أو وكيله عىل : إذا رشع يف إحياء معدن ثم أمهله وعطّ 4231م 

 إمتام العمل أو رفع يده عنه. 

 . (5)ه عىل أحد االمرينولو أبدي عذرا أمهله إىل أن يزول عذره ثم يلزم

دت عرفا من توابع حياء االرض إذا عُ إ: املعادن الباطنة إنام متلك ب4234م 

                                                 

  القري: أي الزفت.( 1)

معناه حافظ األجساد وهو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور  األصل املوميا: لفظ يوناين (4)

ل ل البحر الغريب من أعامويوجد نوع منه بساح ،من بلد بأعامل إصطخر بفارس فيجمد قطعا

أصلها مومياى فحذفت الياء اختصارا وبقيت األلف قيل أن و غري ذلك. قرطبة وبمواضع

: لوقيوهو معدن يؤخذ منه دواء للعالج كالتوتيا وكاجلنزار من سلفات النحاس .  ،مقصورة

ليمن.ا يلقيه البحر يف بعض السواحل فيجمد ويصري كالقار وقيل حجارة سود يفيشء املوميا 

  

  .1115مر بيان معنى الفريوزج يف هامش املسألة ( 0)

 .  بدون إذن اإلمام املعصوم  األرض املفتوحة هياألرض املفتوحة عنوة   (2)

أي أن أي مسلم يصل اىل يشء من هذه املعادن يف االرض التي استوىل عليها املسلمون بدون ( 9)

  اذن االمام املعصوم فله أن يتملكها.

أي إن كانت هذه املعادن يف أرض بور غري مستصلحة سواء كانت كذلك من أساسها، أو كانت ( 1)

  عامرة ثم أمهلت وخربت ومل يعلم صاحبها فهنا حيق للمسلم الشيعي فقط أن يتملكها.

  وبالتايل فال حيق االستيالء عىل املعادن وتركها من دون استثامر.( 5)



 

 

عد منها كمعادن النفط املحتاجة إىل حفر زائد االرض وملحقاهتا، وأما إذا مل تُ 

 . (1)للوصول إليها أو ما شاكلها، فال تتبع االرض وال متلك باحيائها

مل ولك نصف اخلارج من املعدن فان كان بعنوان : لو قال املالك اع4230م 

 .(4)االجارة بطل، ويف صحته بعنوان اجلعالة إشكال

 

 

                                                 

  ض بل ال بد من إستخراج املعادن كي يتم متلكها.أي ال متلك حينئذ بإحياء االر( 1)

  فال بد حينئذ من االتفاق عىل صيغة أخرى كي تصح املعاملة بينهام.( 4)



 

 

 

 وفيه فصل وخامتة: 

  015ص  -الدين والقرض 

  041ص  -خامتة 

  

  



 

  



 

، فلو دفع ماال إىل أحد بقصد القرض (1): ال تعترب الصيغة يف القرض4232م 

 وأخذه املدفوع له هبذا القصد صح القرض.

: يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء، واالقراض 4239 م

 . (4)افضل من الصدقة

مل يصح  (0)، فلو كان دينا أو منفعة: يعترب يف القرض أن يكون املال عيناً 4231م 

 القرض. 

 من درمهني خارجيني. قراض درهم إ، ك(2)نعم يصح إقراض الكيل يف املعني

: يعترب يف القرض أن يكون املال مما يصح متلكه، فال يصح إقراض 4235م 

وال يعترب فيه تعيني مقداره وأوصافه وخصوصياته التي ختتلف  ،اخلمر واخلنزير

 .(9)املالية باختالفها، سواء أكان مثليا أم قيميا

نبي دائه وهذا أجأل نعم عىل املقرتض َتصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة 

 عن اعتباره يف صحة القرض. 

إال  ض: يعترب يف القرض القبض، فال يملك املستقرض املال املقرتَ 4230م 

 . (1)بعد قبضه

                                                 

  أي ال َتتاج صحة القرض اىل استعامل ألفاظ خاصة يف الكالم بينهام.( 1)

َعْبد   ْن َأيب  ث: عوقد ورد يف احلدي ،أي أن إقراض املال ملن حيتاجه أفضل من إعطاء املال صدقة( 4)

ةٍ |اهلل َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل  َدَقُة ب َعرَشَ  (.13ص 2.)الكايف جاْلَقْرُض ب َثاَمن َيَة َعرَشَ و الصَّ

  املنفعة هي الفائدة التي َتصل من العني، كالركوب عىل اخليل.( 0)

  .1592مر بيان معنى الكيل يف املعني يف هامش املسألة ( 2)

 .، فيصح القرضل صاحب املال خذ من دكاين ما َتتاج اليه من دون أن يعينهكام لو قا( 9)

 رض.فال يتحقق الق واستالمها فلو قال صاحب املال أقرضتك مائة دينار ومل يتم تسليمها( 1)



 

 

كاحلنطة والشعري والذهب والفضة  (1): إذا كان املال املقرتض مثليا4235م 

عىل سعره  أبقي ونحوها ثبت يف ذمة املقرتض مثل ما اقرتض، وعليه أداء املثل سواء

، وليس للمقرض مطالبة املقرتض بالقيمة، نعم جيوز (4)وقت االداء أو زاد أو تنزل

 .(0)االداء هبا مع الرتايض. والعربة عندئذ بالقيمة وقت االداء

  .وقت االداء تهفالعربة بقيم وعليه ثبت مثله يف ذمته (2)وإذا كان قيميا 

 ض وطالباملقرتض، فرجع املقر  : إذا أقرض انسان عينا، وقبضها 4213م 

 . (9)بالعني ال جتب اعادة العني عىل املقرتض

 .(5)إال باشرتاطه يف ضمن عقد الزم (1): ال يتأجل الدين احلال4211م 

 صح االتال أما الزيادة عىل التأجيل ف، و(0)ويصح تعجيل املؤجل باسقاط بعضه 

 يف عقد الزم. طهاباشرتا

اع عن قبض الدين من املدين يف أي وقت كان إذا : ليس للدائن االمتن4214م 

                                                 

 .1115مر بيان معنى املثيل يف هامش املسألة ( 1)

 .ويف القرض هلا حكم واحدفقيمة اليشء تارة ترتفع وتارة تنخفض وتارة تبقى كام هي ( 4)

أي إذا اتفقا عىل تسديد قيمة الدين بدل إحضار املثل فال بد ان تكون القيمة حسب وقت ( 0)

 التسديد.

  .1115مر بيان معنى القيمي يف هامش املسألة ( 2)

  بل يمكنه أن يعيد يف الوقت املتفق عليه املثل أو القيمة، وهذا بخالف االعارة.( 9)

  الذي استحق موعد تسديده. أي الدين( 1)

سواء كان هذا االتفاق يستوجب الزيادة أو أي باتفاق آخر عىل تأجيل موعد التسديد ملزم هلام ( 5)

  .ال يستوجبها

فلو كان الدين ألف دينار يستحق بعد سنة فيمكن االتفاق عىل تسديده بعد شهر مثال مقابل ( 0)

  مثال من قيمة الدين. % 13ختفيض 



 

 

 

 كان الدين حاال، وأما إذا كان مؤجال فكذلك بعد حلوله.

أن  لم من اخلارجللدائن حق االمتناع من قبوله إال إذا عُ  فليسوأما قبل حلوله  

 .(1)التأجيل حق للدائن أيضا

القرض  ليبطو: حيرم اشرتاط زيادة يف القدر أو الصفة عىل املقرتض، 4210م 

بذلك، وحيرم أخذ الزيادة، فلو أخذ احلنطة مثال بالقرض الربوي فزرعها مل جيز له 

به  ىالتَّصف يف حاصله، وكذا احلال فيام إذا أخذ ماال بالقرض الربوي، ثم اشرت

 . (4)شيئا بعني الزيادة التي أخذها يف القرض مل جيز التَّصف فيه ىكام لو اشرت، ثوبا

 حرمة اشرتاط الزيادة بني أن تكون الزيادة راجعة إىل : ال فرق يف4212م 

 ،املقرض وغريه، فلو قال: اقرضتك دينارا برشط أن هتب زيدا، أو تَّصف يف املسجد

 .(0)ملأت ولكن فيهأو املأتم درمها مل يصح، 

وكذا إذا اشرتط ان يعمر املسجد أو يقيم املأتم او نحو ذلك مما لوحظ فيه املال 

 فإنه حيرم.

كام جيوز اشرتاط ما هو واجب عىل  ،مطلقا من غري رشط (2)وز قبوهلاوجي

أو دينك مما كان ماال الزم االداء،  ،املقرتض، مثل أقرضتك برشط أن تؤدي زكاتك

، مثل أن تدعو يل أو تدعو لزيد او تصيل أنت أو (9)وكذا اشرتاط ما مل يلحظ فيه املال

                                                 

لو أقرضه ألف لرت من احلليب واتفقا عىل موعد التسديد يف الصيف نظرا لكثرة الطلب كام ( 1)

عليه، وأراد املستدين تسديدها قبل املوعد املتفق عليه، فيحق هنا االمتناع عن االستالم باعتبار 

  أن من حق الدائن التأجيل، ألن احلليب له سوق يف الصيف افضل من الشتاء.

 .احب املال زيادة من املقرتض هو ربا ال يملكه وال جيوز التَّصف فيهفام حيصل عليه ص (4)

  ومعنى ذلك أن سامحة السيد يمتنع عن الفتوى باحلرمة يف مثل هذه املسألة.( 0)

  أي جيوز قبول الزيادة.( 2)

  أي جيوز أن يشرتط الدائن عىل املدين شيئا ليس ماليا.( 9)



 

 

يف  قرض او املقرتض وغريمها، فاملدارمن غري فرق بني ان ترجع فائدته للم ،تصوم

املنع ما لوحظ فيه املال ومل يكن ثابتا بغري القرض، فيجوز رشط غري ذلك، ولو رشط 

وكذا إذا اشرتط الرهن، ولو  (1)موضع التسليم لزم اذا مل يكن ذلك ملصلحة املقرض

 اشرتاط االجل يف عقد القرض وجيوزرشط تأجيله يف عقد الزم صح ولزم االجل، 

 . (4)نفسه، فال حيق للدائن حينئذ املطالبة قبله

: لو اقرضه شيئا ورشط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته او يؤجره 4219م 

 ، فال جيوز.(0)بأقل من اجرته دخل يف رشط الزيادة

ا بأكثر من منه شيئ ىرتواما إذا باع املقرتض املقرض شيئا بأقل من قيمته او اش

 . (2)ان يقرضه مبلغا من املال جاز، ومل يدخل يف القرض الربويقيمته ورشط عليه 

ان يؤديه  (9): جيوز للمقرض ان يشرتط عىل املقرتض يف قرض املثيل4211م 

من غري جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانري وبالعكس ويلزم عليه هذا الرشط إذا 

 . (1)اقرتضهقل قيمة مما أكانا متساويني يف القيمة، أو كان مارشط عليه 

واما إذا رشطها  : إنام حيرم رشط الزيادة للمقرض عىل املقرتض،4215م 
                                                 

ري يف بلد آخر بام يؤدي اىل كلفة إضافية عىل املستدين وتوف كأن يشرتط الدائن تسليم املال يف (1)

تلك الكلفة عىل الدائن ففي هذه احلالة ال جيوز، أما لو كان التسديد يف البلد اآلخر ملصلحة 

  .املستدين مثال فيكون جائزا وال إشكال فيه

ك هذا نني سأقرضأي جيوز االتفاق عىل موعد التسديد يف نفس معاملة القرض بأن يقول له ا( 4)

  املبلغ ملدة ثالثة أشهر مثال.

  وهو املحرم باعتباره ربا. ،أي رشط الزيادة املالية( 0)

كام لو اشرتى املقرتض سيارة تبلغ قيمتها احلقيقة الف دينار بألف ومائتي دينار برشط احلصول  (2)

  .عترب رباعىل قرض من الدائن سواء كان الدائن شخصا أو بنكا فتصح املعاملة وال ت

   .1115املثيل كام مر بيانه يف هامش املسألة  (9)

  أما رشط الزيادة املالية لصالح املقرض فغري جائز.( 1)



 

 

 

قرضه عرشة دنانري عىل ان يؤدي تسعة دنانري،كام ال أللمقرتض فال بأس به،كام إذا 

 . (1)ض عىل املقرض شيئا لهبأس ان يشرتط املقرَت 

ولو  ،إن قدر عليه: جيب عىل املدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن 4210م 

إذا مل يكن حرجيا  ،او استقراضه ،(4)هاو مطالبة غريم ،او عقاره ،ومتاعه ،ببيع سلعته

 أو اجارة امالكه. ،(0)عليه

 .(9)يجب عليه التكسب الالئق بحاله واالداء منهف (2)وأما إذا مل يقدر عليه بذلك

 ،(5)ولو للتجمل ،وثيابه املحتاج إليها ،بيع دار سكناه (1)نعم يستثنى من ذلك 

 ولو بحسب حاله وشؤونه. (0)وخادمه ونحو ذلك مما حيتاج إليه

هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله ورشفه، وكان بحيث لواله  (5)والضابط 

 لوقع يف عَّس وشدة او حزازة ومنقصة.

وال فرق يف استثناء هذه االشياء بني الواحد واملتعدد، فلو كانت عنده دور  

إىل كل منها لسكناه ولو بحسب حاله ورشفه مل يبع شيئا منها،  متعددة واحتاج

                                                 

   بأن يشرتط املستدين عىل الدائن أن يعطيه شيئا خاصا مع القرض. (1)

  .ينبمعنى أنه إن كان له دين عند شخص آخر فعليه أن يطالبه به كي يدفع ما عليه من د( 4)

 بمعنى أن عليه أن يستدين من شخص آخر إن كان ميَّسا له ذلك كي يسدد ما عليه من دين.( 0)

  أي إذا مل يستطع تسديد ديونه من خالل بيع أو تأجري ما يملك أو االستدانة ..الخ( 2)

بأن يعمل عمال منتجا مناسبا لوضعه البدين واالجتامعي من وظيفة او جتارة او مهنة ليسدد  (9)

  الدين.

  أي يستثنى مما جيب عليه بيعه لتسديد دينه ما سريد ذكره.( 1)

  أي أنه حتى لو كانت الثياب لديه كي يظهر هبا أنيقا فال جيب عليه بيع هذه الثياب.( 5)

  كسيارته مثال وتلفونه.( 0)

  ب بيعه.أي أن امليزان الذي يتم فيه التمييز بني ما جيب بيعه لتسديد دينه وبني ما ال جي( 5)



 

 

 وكذلك احلال يف اخلادم ونحوه.

نعم إذا مل حيتج إىل بعضها او كانت داره أزيد مما حيتاج إليه وجب عليه بيع  

 الزائد.

ثم إن املقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه ال جيرب عىل بيعها 

 عليه ذلك. الدائه وال جيب

 وإن كان ينبغي له أن ،به دينه جاز للدائن أخذه هو بذلك وقىض وأما لو ريض 

 . (1)اليرىض ببيع داره

: لو كانت عنده دار موقوفة عليه مل يسكنها فعال، ولكنها كافية 4215م 

، (4)قصةنلسكناه، وله دار مملوكة، فإن مل تكن يف سكناه يف الدار املوقوفة أية حزازة وم

 داء دينه. يه أن يبيع داره اململوكة ألعلف

: لو كانت عنده بضاعه أو عقار زائدة عىل مستثنيات الدين ولكنها 4243م 

نعم إذا كان  ،داء دينهقل ألالتباع إال بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها باأل

ه احلال يف هذ (0)التفاوت بني القيمتني بمقدار ال يتحمل عادة وال يصدق عليه اليَّس

 مل جيب. 

داء دين الغري، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتربأ ذمته أ: جيوز التربع ب4241م 

ملدين ذن املدين او بدونه بل وإن منعه اإ، وال فرق يف ذلك بني أن يكون التربع به ب(2)به

                                                 

 أي أن املديون الذي مل يستطع تسديد ديونه عليه أن ال يقبل ببيع داره لتسديد هذه الديون.( 1)

لتسديد  هاململوكة ل بمعنى أن السكن يف الدار املوقوفة إن كان مناسبا له فيجب عليه بيع داره( 4)

 .عليه البيع مناسبة فال جيب ويسكن حينئذ يف الدار املوقوفة، أما إن مل تكن الدار املوقوفة الدين

  بأن كان الفارق كبريا بني السعر احلقيقي والسعر الذي يمكن بيعها فيه.( 0)

  حيا كان أو ميتا بأداء الدين عنه من قبل متربع. ،أي تربأ ذمة املدين( 2)



 

 

 

 عن ذلك. 

تلف  فلو ،(1)ئنا: ال يتعني الدين فيام عينه املدين، وإنام يتعني بقبض الد4244م 

 قبل قبضه فهو من مال املدين، وتبقى ذمته مشغولة به. 

وإذا مات  ،ج الدين من أصل مالهرَ جل، وخُي األ دين حلَّ : إذا مات املَ 4240م 

 جل عىل حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء االجل.الدائن بقي األ

 وعىل هذا فلو كان صداق املرأة مؤجال، ومات الزوج قبل حلوله استحقت

،وهذا بخالف ما إذا ماتت الزوجة، فانه ليس لورثتها (4)الزوجة مطالبته بعد موته

 جل.املطالبة قبل حلول األ

النَّصاف اشرتاط التأجيل إىل جواز التأخري مع  (0)يلحق بموت الزوج طالقه و

 بقاء الزوجية. 

، فلو كانت عليه ديون (2)دين حجره بسبب الفلسلحق بموت املَ : ال يُ 4242م 

وال يشاركهم أرباب  ،(9)سمت أمواله بني أرباب الديون احلالةالة ومؤجلة، قُ ح

 الديون املؤجلة. 

: لو غاب الدائن وانقطع خربه، وجب عىل املستدين نية القضاء 4249م 

، فان جهل خربه ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب (1)والوصية به عند الوفاة

                                                 

 للدائن. هبمعنى لو أن املدين قد عني مبلغا لتسديد الدين فإن املبلغ يبقى عىل حسابه حلني تسليم( 1)

  كام لو كان املهر مؤجال عرش سنوات فامت الزوج قبل هذه املدة.( 4)

  فلو طلق الزوج زوجته استحقت الزوجة املهر املؤجل فورا.( 0)

 أي أن التحجري بسبب االفالس ال ترتتب عليه نفس أحكام املوت من استحقاق الدين.( 2)

د ن التَّصف يف امالكه نتيجة عدم متكنه من تسديأي أن املفلس الذي تم التحجري عليه بمنعه م( 9)

 لة.الديون املستحقة وليست الديون املؤج هباسدد فإنه أمواله املحجر عليها تستعمل لتديونه 

  بأن يذكر يف وصيته بأن لفالن عليه دينا ومقداره كذا.( 1)



 

 

مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق تسليمه إىل ورثته، ومع عدم معرفتهم او 

 .(1)به عنهم

: ال جتوز قسمة الدين، فاذا كان الثنني دين مشرتك عىل ذمم 4241م  

، فجعال (4)أشخاص متعددة، كام إذا افرتضنا اهنام باعا ماال مشرتكا بينهام بعد التعديل

ىل لدين عخر مل تصح، ويبقي اما يف ذمة بعضهم الحدمها، وما يف ذمة الباقي آل

 .(0)االشرتاك السابق بينهام

 ،حدمها أن يستويف حصته منهنعم إذا كان هلام دين مشرتك عىل واحد جاز أل 

 . يئوهذا ليس من تقسيم الدين املشرتك يف ش ،(2)ويتعني الباقي يف حصة االخر

بل عليه الصرب  (9)دين إذا كان معَّسا: َترم عىل الدائن مطالبة املَ 4245م 

 . (1)ىل امليَّسةوالنظرة إ

تها احلكومة عن االعتبار وجاءت قطمثال، ثم اس (5): إذا اقرتض دنانري4240م 

 بدنانري أخرى غريها، كانت عليه الدنانري االوىل.

                                                 

  املدة. وأما إذا مل يقطع بموته فال جيب عليه اعطاء الدين للورثة حتى لو طالت( 1)

  أي بعد َتديد حصة كل منهام.( 4)

فلو كان لرشيكني دين عىل عرشة من الزبائن فال يصح أن يقسام الدين بحيث يستويف احد ( 0)

  الرشيكني الدين من مخسة أشخاص مثال ويستويف االخر الدين من اخلمسة االخرين.

غة مخسة حد الرشيكني حصته البالفاستوىف أ ،فلو كان هلام دين عىل شخص مقداره عرشة دنانري( 2)

  دنانري، فام بقي من دين يكون حصة للرشيك االخر وهذا جائز.

  أي عاجزا عن تسديد ديونه.( 9)

  أي عليه إمهاله اىل حني متكنه من تسديد الدين.( 1)

  وهي العملة املسكوكة من الذهب والفضة والتي هلا قيمة ذاتية.( 5)



 

 

 

( ثم اسقطت عن املسامة ب )اسكناس (1)نعم إذا اقرتض االوراق النقدية 

 يتها قبل زمن االسقاط. بل عليه أداء قم ،(4)دائهاأاالعتبار، مل تسقط ذمة املقرتض ب

إذا كان من غري  (0): يصح بيع الدين بامل موجود وإن كان أقل منه4245م 

 .(2)جنسه أو مل يكن ربويا

وال فرق يف املنع بني كوهنام  (9)إذا كان دينا قبل العقد ،وال يصح بيعه بدين مثله 

 .البيعولو صار دينا بالعقد بطل  حالني ومؤجلني وخمتلفني،

 ،(1)جيوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من املحرمات :4203م 

  .(0)يسقط استحقاقه املطالبة بالثمن (5)ولو أسلم الذمي بعد البيع

إذا  (5)دفع مال إىل شخص يف بلد ليحوله إىل صاحبه يف بلد آخرجيوز : 4201م 

بني  بال فرق ،وزنومل يكن مما يكال أو ي ،كان له مال عىل ذمة صاحبه يف ذلك البلد

 أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر. 

                                                 

 كوكة.املس القديمةالذي تستعمل فيه هذه االوراق النقدية بدل العملة  كام هي احلال يف زماننا( 1)

فلو كان لشخص دين عىل آخر الف دينار بالعملة العراقية التي كانت مستعملة مثال قبل ( 4)

سنوات وتم ابطاهلا فال جيزي تسديد نفس تلك العملة االن بل عليه أن يدفع ما يعادل قيمتها 

 قبل اسقاطها. 

  يبيع دينه املستحق بعد سنة والبالغ مثال مليون لرية بتسعامية الف نقدا.كأن ( 0)

  أي إذا مل يكن من الذهب او الفضة او من املكيل واملوزون.( 2)

  أي قبل عقد البيع.( 9)

فإذا كان للمسلم دين عىل الذمي، وكانت أموال الذمي من أثامن اخلمر مثال فيجوز للمسلم أن ( 1)

  ال وفاء لدينه. يأخذ تلك االمو

  أي بعد أن باع شيئا من املحرمات كاخلمر واخلنزير.( 5)

  فليس له حق املطالبة بالثمن.( 0)

  كام حيصل يف زماننا من َتويل أموال نقدية سواء بنفس العملة او بعملة أخرى.( 5)



 

 

: ما أخذه بالربا يف القرض وكان جاهال، سواء أكان جهله باحلكم أو 4204م 

فيعامل معه معاملة  (4)، ثم علم باحلال، جيب رده اىل صاحبه ان عرفه، واال(1)باملوضوع

 . (0)املال املجهول مالكه

ن ألوطا باملال احلالل ومل يعلم بخمالربا، فان كان  : إذا ورث ماال فيه4200م 

 .يشءفليس عليه  ،احلرام فيام يرثه منه

وإن مل يعرف عامله  ،وعرف صاحبه رده إليه ،(2)وإن كان معلوما ومعروفا 

 معاملة املال املجهول مالكه. 

 ا: إقراض املؤمن من املستحبات االكيدة سيام لذوي احلاجة منهم مل4202م 

 .فيه من قضاء حاجة املؤمن وكشف كربته

َج  :| عن النبيو  ٍم ُكْرَبًة َفرَّ
َج َعْن ُمْسل  ْن ُكَرب  اهلل َمْن َفرَّ َا ُكْرَبًة م  َعنُْه هب 

يَاَمة  . (9)اْلق 

نًا َقْرضًا ُينْظ ُر ب ه  َمْيُسوَرُه َكاَن َماُلُه يف  : |اهلل  َرُسول وعن َمْن َأْقَرَض ُمْؤم 

َيهُ و َزَكاةٍ   َحتَّى ُيَؤدِّ
َن املاََْلئ َكة   .(1)َكاَن ُهَو يف  َصاَلٍة م 

َمْن َأْقَرَض َأَخاُه املُْْسل َم َكاَن َلُه ب ُكلِّ د ْرَهٍم َأْقَرَضُه َوْزَن َجَبل  و :|وعنه  

                                                 

  أي لو أخذ فائدة عىل مال دينه آلخرين مع جهله بأنه حرام، أو جهله بأنه ربا.( 1)

  أي إذا مل يعرف صاحب املال الذي دفع الفائدة.( 4)

  .4411، و4413و 4490وما بعدها من مسائل اللقطة  4422مر بيان ذلك يف املسألة  (0)

  أي كان املال احلرام معلوما ومعروفا.( 2)

  .212 ص 45مستدرك الوسائل ج( 9)

  .003 ص1 ج الشيعةوسائل (1)



 

 

 

بَال  َرْضَوى ْن ج   َتَعدَّ و ُطور  َسيْنَاَء َحَسنَات  و ُأُحٍد م 
 ى ب ه  َعىَل إ ْن َرَفَق ب ه  يف  َطَلب ه 

َساٍب  ع  ب َغرْي  ح  م  ق  اخْلَاط ف  الالَّ  َكاْلرَبْ
اط  َ  َمْن َشَكا إ َلْيه  َأُخوُه املُْْسل مُ و اَل َعَذاٍب و الَّصِّ

َم  ْضُه َحرَّ ن نيَ و َعزَّ اهلل َفَلْم ُيْقر  ي امْلُْحس   اجْلَنََّة َيْوَم جَيْز 
 .(1)َجلَّ َعَلْيه 

ُس ب ه  َوْجَه َما م  : ×اهلل َعْبد   وعن أيب  نًا َيْلَتم  ٍن َأْقَرَض ُمْؤم  إ الَّ اهلل ْن ُمْؤم 

َع إ َليْه  َماُلهُ اهلل َحَسَب   َحتَّى َيْرج 
َدَقة  َساب  الصَّ

 .(4)َلُه َأْجَرُه ب ح 

ةٍ : ×اهلل ْن َأيب  َعبْد  وعَ   َدَقُة ب َعرَشَ  الصَّ
ْلَقْرُض او َقاَل َمْكُتوب  َعىَل َباب  اجْلَنَّة 

َواَيٍة ُأْخَرى ب َخْمَسَة َعرَشَ و اَمن يََة َعرَشَ ب ثَ   ، إىل غري ذلك من الروايات. (0)يف  ر 

  

                                                 

  .001 ص 1 جالشيعة وسائل (1)

  .02ص 2الكايف ج( 4)

   .00ص 2الكايف ج(0)



 

 



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  001ص  -الرهن 

 

  



 

 



 

من أهله وال يعترب يف  (4)من االجياب والقبول (1)الرهن : ال بد يف4209م 

 . (0)القباضا ويشرتط فيه ،فعل أيضابل يتحققان بال ،االجياب والقبول التلفظ

أن يكون املرهون عينا مملوكة ولو يف الذمة يمكن  ،: يشرتط يف الرهن4201م 

 يف الذمة عينا كان أو منفعة.  (9)وأن يكون الرهن عىل حق ثابت ،(2)قبضها ويصح بيعها

، ولو ضم مملوك (1): يتوقف رهن غري اململوك للراهن عىل اجازة مالكه4205م 

 ه إىل مملوكه فرهنهام، لزم الرهن يف ملكه وتوقف يف الضميمة عىل اجازة مالكها. غري

 . (5): يلزم الرهن من جهة الراهن4200م 

 . (0): رهن احلامل ليس رهنا للحمل وإن جتدد4205م 

والرهن عىل أحد الدينني ليس رهنا عىل  ،(5): فوائد الرهن للاملك4223م 

دائن دينا آخر وجعل الرهن عىل االول رهنا عليهام ، ولو استدان من ال(13)االخر

                                                 

 الرهن يعني وضع يشء له قيمة مالية عند صاحب الَدين ليستويف حقه فيام لو يتم ارجاع الدين.( 1)

  .1101مر بيان معنهى االجياب والقبول يف هامش املسألة ( 4)

  هن.أي أن جمرد الكالم ال يكفي يف َتقق الرهن بل ال بد فيه من دفع الر( 0)

بأن يكون له مثال عند شخص مائة كيلو من احلنطة فتصح معاملة الرهن عليها ألهنا حتى وإن ( 2)

  كانت ليست موجودة بيد من يريد ان يدفع الرهن إال ان باستطاعته احلصول عليها .

  احلق الثابت الذي يملكه صاحبه وليس ألحد حق اسرتجاعه.( 9)

  توقف صحة الرهن عىل قبول صاحبه.أي إذا رهن شيئا ال يملكه في( 1)

  فليس له حق الرتاجع عن الرهن بل يمكنه فك الرهن بإرجاع ما عليه.( 5)

  فال يشمل الرهن مولودها سواء كانت حامال عند الرهن أو بعده. ،فلو رهن بقرة( 0)

  فحليب البقرة املرهونة مثال ملك لصاحبها وليس ملستلم الرهن.( 5)

استدان من شخص الف دينار ، ودفع سيارة رهنا عىل ذلك واستدان دينا ومعنى ذلك لو ( 13)

آخر فال يصح أن تكون السيارة رهنا أيضا عىل ما استدانه مرة ثانية بل هي رهن عىل الدين 



 

 

 . (1)صح

 : جيوز للويل أن يرهن مال املوىل عليه مع مصلحته. 4221م 

وال بأس بتَّصف  ،ممنوع من التَّصف بغري إذن الراهن (4): املرهتن4224م 

ون وال جيوز له التَّصف املنايف من د ،الراهن يف املرهون تَّصفا ال ينايف حق الرهانة

حكم بيع الراهن العني املرهونة مع علم املشرتي وجهله يف  (0)وتقدم ،ذن املرهتنإ

 رشوط العوضني. 

: لو رشط املرهتن يف عقد الرهن استيفاء منافع العني يف مدة الرهن 4220م 

وكذلك  ،(2)جمانا فان مل يرجع ذلك إىل االشرتاط يف القرض أو يف تأجيل الدين صح

 ،(9)وإذا صح الرشط لزم العمل به إىل هناية املدة ،جرة مدةألما لو رشط استيفاءها با

 وإن برئت ذمة الراهن من الدين. 

عقد الرهن وكالة املرهتن أو غريه يف البيع مل ينعزل ما دام  يف : لو رشط4222م 

 . (1)اً حيّ 

: لو أوىص الراهن إىل املرهتن أن يبيع العني املرهونة ويستويف حقه منها 4229م 

                                                 

 األول وهو ألف دينار.

بقى وأ ائنمن نفس الد بمعنى أنه لو استدان الف دينار ودفع سيارته رهنا، ثم استدان الفا ثانيا( 1)

  صح ذلك. ،السيارة رهنا عىل االلف االول وااللف الثاين

  املرهتن: هو الذي يأخذ الرهن مقابل ما يعطيه من دين لصاحب الرهن.( 4)

  . 1100يف املسألة ( 0)

  وأما لو كان هذا الرشط مرتبطا بعقد الدين أو تأجيله فال يصح ألهنا زيادة يف الدين.( 2)

العني املرهونة ملدة سنة مثال وتم تسديد الرهن قبل ذلك فتبقى معاملة  فلو اشرتط ان يستثمر( 9)

  االستئجار ملدة سنة سارية املفعول.

   أي يبقى التوكيل سار املفعول. (1)



 

 

 

 وليس للوارث إلزامه برد العني واستيفاء دينه من مال آخر. ،لوصيةلزمت ا

 . (1): حق الرهانة موروث فاذا مات املرهتن قامت ورثته مقامه4221م 

ملثله إن كان  ،(4)ويضمن معه ،: املرهتن أمني ال يضمن بدون التعدي4225م 

فريط وقول وعدم الت ،والقول قوله مع يمينه يف قيمته ،وإال فلقيمته يوم االداء ،مثليا

 . (0)الراهن يف قدر الدين

 لسا،مف : املرهتن أحق بالعني املرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن4220م 

بغري الرهن وله دين ولو فضل من  ،(2)شاركهم يف الفاضليشء ضل من الدين ولو فَ 

 . (9)تساوى الغرماء فيه ،رهن

 اهن ضمن وعليه االجرة. : لو تَّصف املرهتن بدون إذن الر4225م 

: لو أذن الراهن يف البيع قبل االجل فباع مل يتَّصف يف الثمن إال بإذن 4293م 

وإذا مل يأذن يف االستيفاء حينئذ جاز للمرهتن االستيفاء بال  ،الراهن حتى بعد االجل

إذن، كام أنه لو مل يأذن يف البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرهتن البيع 

                                                 

  فتبقى العني املرهونة عند الورثة حلني تسديد الدين هلم.( 1)

ملسؤولية، وأما مع االمهال أو فإذا تلف الرهن بغري قصد أو إمهال فال يتحمل مستلم الرهن ا( 4)

مع القصد فيتحمل مسؤولية مثلها أو قيمتها حسب تاريخ التسديد، وقد مر بيان املثيل والقيمي 

  .1115يف هامش املسألة 

  أي يؤخذ بقول الراهن يف َتديد مقدار الدين.( 0)

قية الدائنني يكا مع بأي لو مل يكن الرهن كافيا لسداد الدين املطلوب لصالح املرهتن فيصري رش( 2)

  يف حقه الباقي.

أي لو كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين واستوىف دينه من الرهن وكان له دين آخر غري ( 9)

مرهون فليس له احلق بأخذه بل يصري رشيكا مع بقية الدائنني وليس له االولوية يف َتصيل دينه 

  مما بقي من قيمة الرهن.



 

 

 .الستيفاء بال إذن من املالكوا

اال بيعه بنفسه بعد االلزام تعني و عىل الزامه بالبيع او نعم اذا كان احلاكم قادرا

  .فالبد من االستيذان منه

جل وكان مما يفسد قبل االجل ؤ: لو كان الرهن عىل الدين امل4291م 

ال لزم بيعه وجعل وإ ،(4)فإن رشط الراهن عدم بيعه قبل االجل بطل الرهن (1)كاالثامر

ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجربه احلاكم، فإن تعذر باعه 

 احلاكم أو وكيله، ومع فقده باعه املرهتن. 

جاز  (0): لو خاف املرهتن جحود الوارث عند موت الراهن وال بينة له4294م 

 من الرهن مما يف يده.  أن يستويف

خر فالقول قول املالك مع ادعائه الوديعة وادعاء اآل : إذا اختلفا4290م 

 وإال فالقول قول مدعي الرهن.  ،(2)هذا إذا مل يكن الدين ثابتا ،الرهن

                                                 

  ملائة كيلو من اخلضار والدين يستحق بعد شهر.كام لو كان الرهن ( 1)

  ألن البضاعة ستتلف قبل موعد تسديد الدين.( 4)

ت حقه يف ليس لديه ما يثب أنه خيشى أن خيرب الورثة بأن لديه شيئا مرهونا للمتويف ولكن أي( 0)

 فيخشى إن أخربهم بذلك أن يعتربوا ما لديه وديعة وليس الدين سوى الرهن املوجود معه

  .رهنا وال يقروا له بالدين

  أي يؤخذ بقول صاحب املال بأن املال وديعة وليس رهنا إذا مل يكن الدين ثابتا عليه.( 2)



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  005ص  -احلَْجر 

  



 

 



 

 .(4)واجلنون والسفه، الَفَلس رغَ الص   مور:أ أربعة (1)احلَْجر : أسباب4292م 

بنبت  (0)علمويُ  ،ر، فالصغري ممنوع من التَّصف حتى يبلغغَ : الص  ولاالمر اال

 ،أو إكامل مخس عرشة سنة يف الذكر ،(9)يأو خروج املن ،(2)الشعر اخلشن عىل العانة

 .(1)وتسع يف االنثى

فال  (5): الصغري كام انه ال ينفذ تَّصفه يف أمواله ال ينفذ تَّصفه يف ذمته4299م 

 ،(0)وإن صادف مدة االداء من البلوغ ،يف الذمة وال االقرتاضيصح منه البيع والرشاء 

وال جعل نفسه عامال يف  ،وال اجارة نفسه ،والطالق ،وكذا ال ينفذ منه التزويج

 املضاربة واملزارعة ونحو ذلك. 

 . (5): اجلنون، فال يصح تَّصفه إال يف أوقات إفاقتهاالمر الثاين

                                                 

 ألحد االسباب التي سريد بياهنا.التَّصف يف ماله  منع االنسان من احلجر: معناه (1)

،  وارداتهأكثر من  فهمَّصوتراكم الديون عىل املرء وعجزه من وفائها لكون س: يعني لَ الفَ  (4)

 .فيصري مفلسا

  أي يعرف بأن هذا الصغري قد بلغ من خالل احدى العالمات املذكورة.( 0)

  املرأة وفوقهام . عضوالرجل و العانة: منطقة أسفل البطن حول ذكر (2)

لذي ااملاء الغليظ اللزج  سواء خرج أثناء النوم أو يف اليقظة، بجامع أو احتالم أو غريمها، وهو (9)

 . ويكون منه الولد ،ذكرا وأنثى ،االنسان خيرج من

والسنوات َتسب وفق التقويم القمري وليس الشميس، ومن املعروف أن السنة الشمسية تزيد  (1)

  .حوايل أحد عرش يوما عن السنة القمرية يف كل سنة

  الذمة.يتعلق ب أي ال ترتتب االثار الرشعية التي جيرهيا الصغري سواء يف أمواله أو فيام( 5)

 .تكليف الرشعيسن ال فيها كام لو استدان قبل البلوغ عىل أن يسدد املبلغ يف فرتة يكون قد بلغ( 0)

 ،وأما املجنون الدائم وهو ما يسمى باملجنون اإلدواري، هذا يف املجنون الذي له وقت إفاقة،( 5)

  مطلقا.يشء فال يصح منه  الذي يسمى املجنون اإلطباقي،



 

 

مته ايضا ذيف  و السفيه يف تَّصفاته بأمواله ، فيحجر عىل(1)هفَ : السَّ االمر الثالث

 .أو اجازته ن يتعهد ماال او عمال، وال يصح زواجه بدون اذن الويلأب

 (0)م من املغابناتلَ ْس باصالح ماله عند اختباره بحيث يَ  (4)علم الرشد: يُ 4291م 

 .(2)نوال يزول احلجر مع فقد الرشد وان طعن يف الس ،فعاله عىل الوجه املالئمأوتقع 

ويثبت الرشد يف الرجال بشهادة أمثاهلم، ويف النساء بشهادة الرجال وكذلك  

  .بشهادهتن

 ،وله رشوط لتحققه.سلَ : الفَ االمر الرابع

 ر عىل املفلس برشوط أربعة:جَ : حُيْ 4295م 

 ثبوت ديونه عند احلاكم. الرشط االول:

 .(9)حلوهلا :الثاينالرشط 

 .(1)اقصور أمواله عنه :الثالثالرشط 

إال إذا كان الدين للقارص الذي يكون ، (5)مطالبة أرباهبا احلجر :الرابعالرشط 

 وليه احلاكم الرشعي فال يشرتط مطالبة أصحاب الدين.

                                                 

 وينطبق ،ومنه: وال تؤتوا السفهاء أموالكم ،خلفة عقله وسوء تَّصفهالسفيه سفيها  ىمسي (1)

 .ه فيام ال ينبغيتبذير املال ورصف ومثاله ،الكبري الشيخكام ينطبق عىل الصغري عىل  عنوان السفه

  .فهما يقابل السَّ واملقصود هنا  ،األموال وحفظ ،الصالح يف الدين يعنيالرشد:  (4)

  ن اخلديعة، بحيث يستطيع أن يميز ما ينفعه عام يرضه.أي م( 0)

  أي أن احلجر يستمر عىل فاقد الرشد حتى لو صار كبريا يف العمر.( 2)

  أي أن تكون الديون مستحقة التسديد وليست مؤجلة.( 9)

  أي أن ما يملكه من أموال ال يكفي لسداد الديون املرتاكمة عليه. (1)

  يون املستحقة باحلجر واحلجز عىل أمالك املدين.أي مطالبة أصحاب الد( 5)



 

 

 

ما  (1)جازة الديانإ: إذا حجر عليه احلاكم بطل تَّصفه يف ماله مع عدم 4290م  

 دام احلجر باقيا.

مل يشارك  ،(4)يف الذمة ىأو اشرت ،ه: لو اقرتض املفلس بعد احلجر علي4295م 

  .املقرض والبائع الغرماء

لغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو اصاحبه  فال يشاركتلف مال غريه أولو 

 . (0)بعني

  .(2)س اجازة بيع اخليار وفسخه: للمفل  4213م 

كان له أخذها دون نامئها  ،ماله يف أموال املفلس : من وجد عنيَ 4211م 

  .(9)املنفصل

 . فإنه يتبعهاالصوف ونحومها و (1)أما املتصل كالطول والسمن وبلوغ الثمرة

جنسها فله عني ماله مطلقا، وإن ب املفلس : من وجد ماله وقد خلطها4214م 

 كان باالجود وكذا لو خلطها بغري جنسها ما مل تعد من التالف. 

                                                 

  أي أصحاب الدين.( 1)

  .بعد إفالسه شيئا بالدين دون أن يدفع ثمنهأي اشرتى ( 4)

ومعنى ذلك أنه بعد التحجري عىل الشخص فإن احلق املطلوب منه نتيجة التحجري ينحَّص ( 0)

ين رضه جمددا أو من يبيعه بالدبأصحاب احلقوق الذين طالبوا باحلجر عليه وال يشمل من يق

  أو من ينكشف أن له دينا سابقا، أو ما يطلب منه كتعويض عام يتلفه .. الخ.

بمعنى أنه إذا كان قد باع شيئا او اشرتاه قبل احلجر عليه وكان له فيه حق اخليار سواء لناحية ( 2)

 جر عليه.له حتى بعد احلتثبيت املعاملة واالستمرار فيها او لناحية فسخها، فيبقى هذا احلق 

  كام لو كانت له شاة فيمكنه أخذها دون ولدها او حليبها.( 9)

  أي نضوج الثمرة.( 1)



 

 

 . (1)كةمع قصور الرت: ال خيتص الدائن بعني ماله إذا كانت يف مال امليت 4210م 

 . (4)عن االختصاص خ: خيرج احلب والبيض بالزرع واالستفرا4212م 

،وإذا كان يف (9)ويرضب البائع مع الغرماء (2)أخذ الشقص (0): للشفيع4219م 

 كانا كسائر الديون. مخس أو زكاة ذمة امليت 

ته عادوال إلزامه بالتكسب إذا مل يكن من  ،: ال حيل مطالبة املعَّس4211م  

عبد خدمته وال غريه مما  ال و ،وال بيع دار سكناه الالئقة بحاله ،وكان عَّسا عليه

 كام تقدم يف كتاب الدين.  (1)يعَّس عليه بيعه

وال  ،ولو مات من عليه الدين حل ،جلؤجر الدين امل: ال حيل باحلَ 4215م 

 . (5)حيل بموت صاحبه

ولو مات  ،وعىل عياله (0)القسمةس من ماله إىل يوم ق عىل املفل  نفَ : يُ 4210م 

                                                 

  فيأخذ ما وجد من الرتكة مما هو ملكه باالصل ويأخذ بقية دينه من الرتكة.( 1)

عه َتت وضبيضا ف اشرتى ومعنى ذلك أنه إن كان قد اشرتى حبا بالدين فزرعه لينبت سبال، أو( 4)

دجاجة وصار فراخا فليس للدائن يف حال االفالس أخذ احلب أو الفراخ باعتبارها عني ماله، 

  ألهنا تغريت، فيصري حاله كبقية الدائنني.

  الذي حيق له االخذ بالشفعة . الرشيك أي ،صاحب حق الشفعةالشفيع: هو  (0)

  ال أو كثريا .قلي يشء،كل  النصيب يف العني املشرتكة منالشقص: يعني  (2)

ومعنى ذلك أن الرشيك يف االرض مثال والذي له حق الشفعة له احلق يف استعامل حق الشفعة ( 9)

ر عليه ألنه أوىل هبا من الدائنني، وبالتايل فيبطل حق الدائنني باملطالبة هبذه  بأخذ حصة امُلَحجَّ

  احلصة املشرتكة.

  جاته حسب وضعه االجتامعي.كسيارته وتلفونه ونحو ذلك مما يعترب من حا( 1)

بمعنى أنه إذا مات الدائن فال تستحق الديون املؤجلة عىل أصحاهبا فورا بل تبقى حسب املوعد ( 5)

 املتفق عليه، وأما لو مات املستدين فيجب تسديد الديون من تركته فورا وال جيوز التأجيل.

  أي يوم قسمة أمواله املحجورة عىل الدائنني.( 0)



 

 

 

  .(4)لتسامل االصحاب عليهام(1)ن وغريه من واجبات التجهيزفقدم الك

بعد  ولو ظهر دين حاّل  ،(2)بالتقسيط (0)قسم املال عىل الديون احلالة: يُ 4215م 

 . (1)داءطلق ويزول احلجر باأل، ومع القسمة يُ (9)قضت وشاركهمالقسمة نُ 

كذلك لالب  (5)ل الطفل واملجنون والسفيه إذا بلغا: الوالية يف ما4253م 

مال  وأما ،(0)قد فللحاكمفان فُ  ،قد فللويص إذا كان وصيا يف ذلكواجلد له، فان فُ 

 عليه يةالوالفالسفيه واملجنون اللذين عرض عليهام السفه واجلنون بعد البلوغ 

 .(5)للحاكم خاصه

                                                 

  من أمواله قبل قسمتها. فتَّصف( 1)

  نا عىل هذه املسألة.ليل عىل هذا احلكم هو اتفاق فقهائومعنى ذلك أن الد( 4)

  أي عىل الديون املستحقة التسديد، وليس عىل الديون املؤجلة.( 0)

أي بحسب نسبة الدين، فلو كانت ديونه مائة الف وأمواله املحجور عليها والتي سيتم تقسيهام ( 2)

من ديونه  %43ين الفا، وعدد الدائنني ثالثة، فيعطى كل واحد من الثالثة ما نسبته تبلغ عرش

  عىل املفلس.

بمعنى أنه لو تبني وجود دائن رابع مثال بعد قسمة األموال فتبطل القسمة االوىل ويعاد التقسيم ( 9)

ويف  ،الدين عىل أربعة أشخاص ويأخذ كل واحد مما له من دين بنسبة املال املوجود اىل جمموع

من ديونه  %13املثال املذكور إذا تبني أن جمموع الدين قد بلغ مائتا ألف فلكل واحد من االربعة 

  عىل املفلس. وهكذا.

  أي يطلق ساحه إن كان مسجونا، ويرتفع التحجري عليه بتوزيع امواله عىل الدائنني.( 1)

 جنون حتى بعد بلوغهام سن التكليف.السفيه واملون الوالية لالب واجلد يف أموال الطفل ا( 5)

أي أنه مع فقد االب واجلد والويص فإن الوالية عىل هؤالء للحاكم الرشعي وهو الفقيه ( 0)

 املجتهد.

  .قطفبمعنى أن الوالية عىل البالغ الذي يصاب باجلنون أو السفه هي للفقيه احلاكم الرشعي ( 5)



 

 



 

 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

 029ص  -ن الضام 

 

  

  



 

 



 

نقل املال عن ذمة املضمون عنه إىل ذمة  أعم من كونه (1): الضامن4251م 

 الضامن للمضمون له.

من املضمون له  (4): يعترب يف الضامن االجياب من الضامن، والقبول4254م 

 بكل ما يدل عىل تعهد االول بالدين، ورضا الثاين بذلك.

 ال خيلو عن اشكال. (2)قد الضامن، فالتعليقيف ع (0)التنجيز يعترب: 4250م 

، ولكن علق أداءه عىل (9)الضامن إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا يصحنعم  

عدم أداء املضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن عىل تقدير عدم أداء 

 املدين. 

 ،ارواالختي ،والعقل ،البلوغ ،(1)واملضمون له ،: يعترب يف الضامن4252م 

  .وعدم السفه، وعدم التفليس أيضا يف خصوص املضمون له

من ذلك فلو ضمن شخص ما عىل املجنون أو يشء فال يعترب  (5)وأما يف املديون

 الصغري من الدين صح. 

                                                 

هو التعريف الذي يعتمده عدد  ،نه اىل ذمة الضامنمة املضمون عذكون الضامن نقل املال عن  (1)

 من الفقهاء كالسيد اخلوئي وغريه ولكن سامحة السيد يرى أنه أعم من هذه اخلصوصية.

   . 1101مر بيان معنى االجياب والقبول يف املسألة  (4)

  قد .الع بعد متام وترتيب أثره ،حني انشائه من العقد انعقاد املعاملة أومعنى التنجيز هو  (0)

ام لو ، بمعنى أن يقول مثال أنه يضمن فيربط حصول يشء عىل حصول يشء آخرالتعليق: يعني  (2)

  حصل عىل كذا، او حصل كذا.

 امن.املضمون عنه ما عليه، وهذا ال يتناىف مع حقيقية الض بمعنى أنه يلتزم بالضامن فيام لو مل يؤد  ( 9)

  املضمون له: أي الدائن.( 1)

  ملضمون عنه.وهو ا( 5)



 

 

: إذا دفع الضامن ما ضمنه إىل املضمون له رجع به إىل املضمون عنه 4259م 

 . (1)إذا كان الضامن بطلبه وإال مل يرجع

: إذا أبرأ املضمون له ذمة الضامن عن متام الدين برئت ذمته، وال جيوز 4251م 

له الرجوع إىل املضمون عنه، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، وال يرجع إىل 

 .(4)املضمون عنه بذلك املقدار

قل، فليس للضامن مطالبة وإذا صالح املضمون له الضامن باملقدار األ 

 .(0)ك املقدار دون الزائداملضمون عنه إال بذل

 .وكذا احلال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا املضمون له 

ومنه  ،(2)خَّس دون الزائد والضابط أن الضامن ال يطالب املضمون عنه إال بام 

 داء الدين. يظهر أنه ليس له املطالبة يف صورة تربع أجنبي أل

                                                 

عه فليس له احلق بمطالبة املضمون عنه بام يدف إقدامه عىل الضامنأي إذا كان الضامن متربعا يف ( 1)

 من ضامن للدائن، وأما إن كان الضامن قد حصل بطلب من املضمون عنه فله حق املطالبة

 .بالتعويض عام دفعه بضامنه

بلغ او بعضه فليس للضامن مطالبة املستدين من كامل امل املال الضامنَ  أي إذا سامح صاحُب ( 4)

هبذا املبلغ، متذرعا بأن املساحمة قد حصلت له ألن ما يتعني عىل املستدين دفعه للضامن هو ما 

يدفعه الضامن فعال لصاحب املال، ومع حصول املساحمة فال يبقى للضامن حق بمطالبة 

  املستدين املضمون عنه بأي يشء.

وصاحب املال عىل ختفيض املبلغ املتفق عىل سداده من قبل الضامن نيابة عن  فإذا اتفق الضامن (0)

فليس للضامن أن يطالب املستدين وهو املضمون عنه إال هبذا املبلغ  املستدين، وهو قيمة الدين،

املدفوع، مثال: لو كان الدين الف دينار وهو ما ضمنه الضامن يف البداية ثم اتفق الضامن مع 

ىل ختفيض املبلغ ليدفع لصاحب املال ستامية دينار، فليس للضامن الذي دفع صاحب املال ع

 ستامئة دينار وفاء للدين أن يطالب املضمون عنه بأكثر من ستامية دينار.

 فحق الضامن بمطالبة املضمون عنه ) املستدين ( منحَّص فيام يدفعه عنه لصاحب املال.( 2)



 

 

 

 ضامن فسخه وال للمضمون له.، فال جيوز لل(1): عقد الضامن الزم4255م 

فانه جيوز له  ،عسارهإو كان املضمون له جاهال ب (4)اال اذا كان الضامن معَّسا 

  .فسخ الضامن حينئذ والرجوع بحقه عىل املضمون عنه

 . (0)اخليار لكل من الضامن واملضمون له باالشرتاط أو بغريه يثبت: 4250م 

جل للضامن ، فيكون األمن مؤجالً وضمنه الضا : إذا كان الدين حاالً 4255م 

، فله مطالبة املضمون عنه جل وأدى الدين حاالً ، فلو أسقط الضامن األ(2)ال للدين

 . (9)جل املذكوروكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء األ كذلك،

: إذا كان الدين مؤجال وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط االجل 4203م 

 ضمون عنه قبل حلول االجل.، فليس له مطالبة املوأدى الدين حاالً 

وكذا احلال إذا مات الضامن يف االثناء، فان املضمون له يأخذ املال املضمون  

 . (1)ولكن ليس لورثته مطالبة املضمون عنه قبل حلول االجل ،من تركته حاال

ذن املضمون عنه، إب وضمنه شخص حاالً  ،: إذا كان الدين مؤجال4201م 

 . (5)جواز الرجوع إليه بعد أداء الدينب مفال يمكن اجلزوأدى الدين، 

                                                 

  الدائن(.وصاحب املال )رفني ومها الضامن، أي أنه ملزم للط( 1)

  أي عاجزا عن دفع املبلغ املطلوب نيابة عن املستدين.( 4)

كام لو اشرتطا أي الضامن واملضمون له )صاحب املال( عند عقد الضامن أن هلام أو ألحدمها ( 0)

  احلق يف فسخ هذا العقد بشكل دائم او يف بعض احلاالت املتفق عليها.

  تسديد من قبل الضامن وليس معنى ذلك أن الدين صار مؤجال.بمعنى أن التأجيل هو لل( 2)

فيدفع املال من تركة الضامن للمضمون له ألن التأجيل يسقط يف حال الوفاة، وللورثة حينئذ ( 9)

 مطالبة املضمون عنه بام تم تسديده عنه باعتبار ان دينه كان مستحقا وليس مؤجال.

  وهذه بعكس املسألة السابقة.( 1)

فمن جهة كان الدين مؤجال،  ،)املدين( ي بمطالبة الضامن الذي دفع الدين للمضمون عنهأ( 5)



 

 

: إذا كان الدين مؤجال وضمنه بأقل من أجله، كام إذا كان أجله ثالثة 4204م 

أشهر مثال، وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه املدة، وقبل حلول االجل، فليس له 

مطالبة املضمون عنه بذلك قبل انقضاء االجل االول، وهو أجل الدين وإذا ضمنه 

أكثر من أجله، ثم أسقط الزائد وأداه، فله مطالبة املضمون عنه بذلك، وكذا احلال ب

 . (1)إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء املدة الزائدة

 جازة منإ: إذا احتسب املضمون له ما عىل ذمة الضامن مخسا أو زكاة ب4200م 

ضمون عنه بذلك، وكذا احلال للضامن أن يطالب املفاحلاكم الرشعي، أو صدقة، 

إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان اهلبة أو نحوها، وهكذا إذا مات املضمون له وورث 

 . (4)الضامن ما يف ذمته

 . (0): جيوز الضامن برشط الرهانة من املضمون عنه4202م 

: إذا كان عىل الدين الثابت يف ذمة املضمون عنه رهن فهو ينفك 4209م 

 . (2)بالضامن

                                                 

ومن جهة أخرى فإن أداؤه فورا كان بإذن املستدين، لذا فإن بعض الفقهاء أفتى بجواز املطالبة 

 باعتبار أن إذنه يدل عىل رغبته بالتسديد فورا، ولكن سامحة السيد يرى ان املسألة مورد للتأمل.

ومعنى ذلك أن املقياس يف مطالبة الضامن للمضمون عنه هو الوقت املتفق عليه أساسا لتسديد ( 1)

 الدين بني صاحب املال واملستدين، وليس الوقت الذي يتفق عليه الضامن مع صاحب املال.

وهذا بخالف ما لو اتفق الضامن وصاحب املال عىل ختفيض قيمة الضامن كام مر بيانه يف عدد ( 4)

، ألن احتساب املبلغ مخسا أو زكاة هو عبارة عن أداء مايل من الضامن ألن ن املسائل السابقةم

هذه األموال هي حقوق له، أما مسألة التخفيض التي مرت يف املسائل السابقة فليست حقا 

  .ماليا له كي يطالب املضمون عنه هبا

  ه )املستدين(.بأن يضمن شخص دين شخص مقابل رهن يأخذه من املضمون عن( 0)

بمعنى أنه لو كان قد استدان مبلغا وأعطى رهنا مقابل هذا الدين ثم جاء من يضمن هذا الدين ( 2)

 فإن الرهن ينفك ويرجع اىل صاحبه باعتبار ان احلق صار مرتبطا بالضامن وليس بالرهن.



 

 

 

: إذا ضمن شخصان مثال عن واحد، فال خيلو من أن يكون إما بنحو 4201م 

يقسط الدين  (0)فعىل االول  .(4)قيابنحو العموم االستغر وا (1)العموم املجموعي

 .(9)يكون كل واحد منهام ضامنا عىل نحو تعاقب االيدي (2)عليهام، وعىل الثاين

  .(1)خره برئت ذمته دون اآلوعليه فاذا أبرأ املضمون له أحدمها بخصوص 

حدمها : إذا كان مديونا لشخصني، صح ضامن شخص هلام أو أل4205م 

 .(5)املعني، وال يصح ضامنه الحدمها ال عىل التعيني

وكذا احلال إذا كان شخصان مديونني لواحد فضمن عنهام شخص، فان كان  

 عىل التعيني مل يصح. ضامنه عنهام أو عن احدمها املعني صح، وإن كان عن أحدمها ال 

: إذا كان املديون فقريا مل يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من 4200م 

 .(0)اخلمس أو الزكاة أو املظامل

                                                 

 عا واحداموضو بحيث يكون املجموع بام هو جمموع الذي يشمل اجلميع :العموم املجموعي (1)

وبالتايل فيكون الضامنان مسؤولني عن جمموع الدين معا وبالتايل فيجب عىل كل منهام الوفاء 

 .باحلصة الواجبة عليه، أي النصف يف املثال احلايل، وال جيب عىل واحد منهام تسديد مجيع الدين

لك أن يكون ، ومعنى ذفرد من أفراد املجموع عىل حدة العموم االستغراقي: الذي يشمل كل (4)

  . كل واحد منهام ضامنا ملجموع الدين

  أي إن كان ضامهنام الدين عىل نحو الرشاكة معا. ( 0)

  .الدين أي إن كان ضامهنام عىل نحو أن كل منهام مسؤول عن تسديد( 2)

  فمن يبادر أوال اىل التسديد يكون قد أدى املطلوب. ( 9)

   بقى الضامن مطلوبا من اآلخر.بأن قال بأنني ال أريد منك ضامنا، في (1)

أي يمكن أن يضمن شخص دين االثنني معا، أو دين شخص واحد حمدد منهام، أما أن يضمن  (5)

  أحدمها دون ان يعينه فال يصح ذلك.

امن أن ، وبالتايل عىل الضباعتبار أن هذه حقوق تعطى ألصحاهبا، وليست موردا لتكون ضامنا (0)

 .اخلاصة ال اىل ما لديه من أموال حقوق رشعيةيضمن استنادا اىل أمواله 



 

 

 وال فرق يف ذلك بني أن تكون ذمة الضامن مشغولة هبا فعال أم ال.  

: إذا كان الدين الثابت عىل ذمة املدين مخسا أو زكاة صح ان يضمن 4205م  

 . (1)للحاكم الرشعي أو وكيلهعنه شخص 

: إذا ضمن شخص يف مرض موته صح الضامن، وخيرج املال 4253م 

 ، سواء أكان الضامن بإذن املضمون عنه أم ال. (4)املضمون من أصل تركته

 نفقاهتا املاضية. (0): يصح أن يضمن شخص للمرأة4251م 

 .فال يصحتية، وأما ضامنه لنفقاهتا اآل

 . أيضافال يصح ضامهنا  وأما نفقة االقارب 

عيان اخلارجية، بمعنى كون العني يف عهدة الضامن : يصح ضامن األ4254م 

، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العني املضمونة ورد بدهلا من املثل أو القيمة (2)فعال

 عند تلفها.

إذا ظهر املبيع مستحقا  (9)ومن هذا القبيل ضامن شخص عهدة الثمن للمشرتي 

 و ظهر بطالن البيع من جهة اخرى.للغري أ

والضابط ان الضامن يف االعيان اخلارجية بمعنى التعهد ال بمعنى الثبوت يف  

 الذمة، فهو قسم آخر من الضامن. 

 ،أو غرس ،: يصح ضامن ما حيدثه املشرتي يف االرض املشرتاة من بناء4250م 

                                                 

  فإذا مل يؤد هذا الشخص اخلمس او الزكاة الواجب عليه فعىل الضامن أن يؤديه.( 1)

 كي يسدد به دين املضمون عنه، ثم يتعني عىل املضمون عنه أن يرجع هذا الدين اىل الورثة.( 4)

  ملاضية.أي لزوجته، فيتحمل مسؤولية مَّصوفها عن الفرتة ا( 0)

  أي أنه يتحمل مسؤولية حفظها.( 2)

  بمعنى أنه يتحمل مسؤولية إرجاع الثمن للمشرتي إن كان البيع باطال لسبب ما.( 9)



 

 

 

 .(1)أو نحو ذلك إذا ظهر كوهنا مستحقة للغري

ضامنه، فألقاه  يَلَّ متاعك يف البحر وعَ  خر إلق  قال شخص آل: إذا 4252م 

خرى من خفتها أو نحوها، أأو ملصلحة  ،ضمنه، سواء أكان خلوف غرق السفينة

 ،نلنفسه، فانه يضم وأ ،خرمره بعمل آلأأو  ،عطاء دينار مثال لفقريإوهكذا إذا أمره ب

 . (4)إذا مل يقصد املأمور املجانية

الدائن واملدين يف أصل الضامن،كام إذا ادعى املديون : إذا اختلف 4259م 

نكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى املديون الضامن يف متام أالضامن و

 يف بعضه.  ،الدين، وانكره املضمون له

ا وإذ ،كرنفالقول قول امل ،نكرهأ: إذا ادعى الدائن عىل أحد الضامن ف4251م 

ا يف مقداره أو يف اشرتاط التعجيل إذا كان الدين مؤجال، اعرتف بالضامن واختلف

فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا يف اشرتاط التأجيل مع كون الدين حاال، أو يف 

 وفائه للدين، أو يف إبراء املضمون له قدم قول املضمون له. 

: إذا اختلف الضامن واملضمون عنه يف االذن وعدمه أو يف وفاء 4255م 

ون عنه، عىل املضميشء للدين، أو يف مقدار الدين املضمون، أو يف اشرتاط الضامن 

 قدم قول املضمون عنه. 

: إذا انكر املدعى عليه الضامن، ولكن استوىف املضمون له احلق منه 4250م 

باقامة بينة، فليس له مطالبة املضمون عنه، العرتافه بأن املضمون له أخذ املال منه 

                                                 

  أي أن الضامن يف مثل هذه احلالة يتحمل مسؤولية التعويض عىل مالكها احلقيقي.( 1)

قد قصد االتيان هبذه االشياء بدون أي أن اآلمر يتحمل املسؤولية يف ذلك إال إذا كان املأمور ( 4)

 مقابل.



 

 

 . (1)ظلام

، فليس (4)وانكر املضمون له وحلف، إذا ادعى الضامن الوفاء: 4255م 

 للضامن الرجوع إىل املضمون عنه إذا مل يصدقه يف ذلك. 

يف الضامن بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر  (0): جيوز الرتامي4933م 

ه رجع فاذا أدا ،وتشتغل ذمته للدائن ،عن زيد وهكذا فتربأ ذمة غري الضامن االخري

 .وهو إىل سابقه وهكذا إىل أن ينتهي إىل املدين االول ،سابقهبه إىل 

فلو كان ضامن  ،وإال فال رجوع عليه ،ذن املضمون عنهإهذا اذا كان الضامن ب 

 ،درجع به إىل زي ،وأدى بكر الدين ،وكان ضامن بكر باذن زيد ،زيد بغري إذن عمرو

 وال يرجع زيد إىل عمرو. 

 

                                                 

كام لو ادعى زيد بأن بكرا قد ضمن دين عمرو وأنكر بكر ذلك فأحرض زيد شاهدان عىل صحة ( 1)

كالمه وحصل عىل قيمة الضامن من بكر، فليس لبكر احلق يف مطالبة عمرو بام دفعه لزيد ألنه 

  موال منه بغري حق.وبعد إنكاره كونه ضامنا فهو يعتقد أن زيدا أخذ اال

  أي أنكر صاحب املال أن يكون الضامن قد دفع له املال.( 4)

 الرتامي: يعني االمتداد.( 0)



 

 

 

 

 

 

 ل: وفيه فص

  099ص  -احلوالة 

 

  

  



 

 



 

ة إىل ذمة غريه بإحال ،هي َتويل املدين ما يف ذمته من الدين (1): احلوالة4931م 

 . (4)الدائن عليه

بكل ما  (2)الحَ والقبول من املُ  (0)يلح  : يعترب يف احلوالة االجياب من املُ 4934م 

 . (9)يدل عليهام من لفظ أو فعل أو كتابة

 فيهام والرشد، كام يعترب ،والعقل ،ال البلوغحَ يل واملُ ح  شرتط يف املُ : ي4930م 

أن يكون املحيل مفلسا  (0)، فإنه جيوز فيها(5)إال يف احلوالة عىل الربئ (1)عدم التفليس

  أو سفيها.

 االختيار. الرضا و (5)واملحال عليه واملحال ويعترب يف املحيل 

صح احلوالة حيل فال تدين ثابتا يف ذمة املُ : يعترب يف احلوالة أن يكون ال4932م 

 بام سيستقرضه. 

حال به معينا، فإذا كان شخص : يشرتط يف احلوالة أن يكون املال املُ 4939م 

                                                 

  .قل الدين من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليهاالحالة: تعني ن (1)

فلو كان زيد قد استدان مبلغا من عمرو ثم حصل اتفاق عىل َتويل الدين املطلوب من زيد اىل ( 4)

  كر فينتقل حق عمرو بالدين من مطالبة زيد اىل مطالبة بكر.ب

  . وهو زيد يف املثالدائنه إىل شخص آخر  املديون الذي حولاملحيل: هو  (0)

 . وهو عمرو يف املثالل باملطالبة بدينه من ذمة إىل ذمة أخرى الدائن الذي ينتق  امُلحال: هو  (2)

  لدين من ذمة شخص اىل شخص آخر.فال تعترب صيغة معينة لصحة َتويل ا( 9)

  أي يشرتط فيهام ان يكونا متمكنني ماليا وليسا مفلسني.( 1)

  الربئ: من حولت مسؤولية تسديد الدين عليه دون أن تكون ذمته مشغولة بأي دين.( 5)

  أي يف احلوالة عىل الربئ .( 0)

  وهو بكر يف املثال. ،الذي تم َتويل الدائن عليه ،املدين الثايناملحال عليه: هو( 5)



 

 

 . (4)من احلنطة ودينار، مل يصح أن حييله بأحدمها من غري تعيني (1)نِّ خر بمَ مدينا آل

إن مل يعلم املحيل ، والدين واقعاً  تعنّي  : يكفي يف صحة احلوالة4931م 

فإذا كان الدين مسجال يف الدفرت، فحوله ، واملحال بجنسه أو مقداره حني احلوالة

املدين عىل شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخرب املحال بجنسه ومقداره صحت 

 احلوالة. 

وإن مل يكن املحال عليه فقريا وال  ،أن ال يقبل احلوالة (0)حال: للمُ 4935م 

 احلوالة. مماطال يف أداء 

 (1)من املحيل (9)الربئ مطالبة املال املحال به (2): ال جيوز للمحال عليه4930م 

  .(5)حالقبل أدائه إىل املُ 

حال مع املحال عليه عىل أقل من الدين، مل جيز أن يأخذ من وإذا تصالح املُ 

 . (0)املحيل إال االقل

                                                 

كيلو  41وحدة للوزن خيتلف مقدارها بحسب البالد املستعملة فيها، فاملن يف العراق يساوي (1)

غرام، واملن الشاهي  033كيلو و 2غرام، واملن القديم املستعمل يف ايران يساوي  003و

 10مبئي يساوي غرام، واملن البو 5كيلو و 0غرام، واملن التربيزي يساوي  12كيلو و 1يساوي 

  غرام. 223و كيلو

  بأن يقول له سدد عني احلنطة أو الدينار بل ال بد من تعيني احدمها كي تصح احلوالة.( 4)

  بمعنى أن الدائن ليس ملزما بقبول َتويل دينه من املستدين اىل شخص آخر.( 0)

  وهو الذي سيتوىل تسديد الدين بدل املستدين.( 2)

  أو الدين. ،الاملحال به: هو امل( 9)

  وهو املستدين للامل.( 1)

  وهو الدائن.( 5)

  رق.من حساب املستدين وليس ملن سيتوىل التسديد االستفادة من الف تتمفتخفيض قيمة الدين  (0)



 

 

 

 ،(1)فعةيف ذمة املحيل، أو من: ال فرق يف املال املحال به بني أن يكون عينا 4935م 

 فيه املبارشة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصالة والصوم ربأو عمال ال يعت

واحلج والزيارة والقراءة وغري ذلك، وال فرق يف ذلك بني أن تكون احلوالة عىل 

 . (4)الربئ أو عىل املشغول ذمته، كام ال فرق بني أن يكون املال املحال به مثليا أو قيميا

 حال فسخه. ، فليس للمحيل واملُ (0): احلوالة عقد الزم4913م 

 (9)حال جاهال به، جاز لهحني احلوالة، وكان املُ  (2)نعم لو كان املحال عليه معَّسا

أو  ،وأما إذا كان حني احلوالة موسا الفسخ بعد علمه باحلال وإن صار غنيا فعال.

 . عساره، فليس له الفسخإكان املحال عاملا ب

 . (1): جيوز جعل اخليار لكل من املحيل واملحال واملحال عليه4911م 

، فإذا كان بطلب من املحال عليه وكان (5): لو أدى املحيل نفسه الدين4914م 

 .(0)اهحال عليه بام أدَّ مدينا، فله أن يطالب املُ 

 . (5)مل يكن بطلبه، أو مل يكن مدينا له، فليس له ذلك إذا وأما 

                                                 

 .1955مر بيان معنى املنفعة يف املسألة  (1)

  ومعنى ذلك أن كل هذه تصح فيها االحالة وليس خصوص املال النقدي.( 4)

  فال يمكن الرتاجع عنها من طرف واحد. (0)

  أي غري قادر عىل تسديد الدين.( 2)

 أي جاز للدائن املحال الرتاجع عن اتفاقه مع املستدين بتحويل الدين اىل املحال عليه.( 9)

 يمكن يف عقد االحالة إعطاء احلق ألي واحد منهم بالرتاجع عن املعاملة.أنه أي ( 1)

  الدين لصاحبه بعد أن حول الدين اىل شخص آخر. أي لو دفع املستدين( 5)

أي إذا كان املحال عليه الذي ُطلب منه تسديد الدين مديونا للمحيل، وهو املستدين، وقام ( 0)

  املحيل بتسديد الدين بناء لطلب املحال عليه فإن للمحيل احلق بمطالبة املحال اليه بام دفعه. 

   .املطالبةأي ليس له احلق يف هذه احلالة ب( 5)



 

 

من ، وكذا إذا َض (1)برئت ذمته ،حال عليهذا تربع أجنبي عن املُ : إ4910م 

 حال. شخص عنه برضا املُ 

ره وأنك ،حيل أن له عليه ماالحال عليه بام أداه، وأدعى املُ : إذا طالب املُ 4912م 

 مع عدم البينة، فيحلف عىل براءته.  (4)املحال عليه، فالقول قوله

يف أن العقد الواقع بينهام كان حوالة أو : إذا اختلف الدائن واملدين 4919م  

 . سواء أكان هو الدائن أم املدين، قدم قول منكر احلوالة، فمع عدم قيام البينة يُ (0)وكالة

ل عمروا عىل حافأ ،وعليه لعمرو دراهم ،انرين: إذا كان له عىل زيد د4911م 

برضا عمرو  ،بالدنانريفإن كان املراد بذلك َتويل ما بذمته من الدراهم  ،زيد بالدنانري

  .(2)ثم إحالة عمرو عىل زيد بالدنانري فال إشكال ،به

وإن كان املراد إحالته عىل زيد ليحتسب الدنانري بقيمة الدراهم من دون َتويل 

كام أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء  .(9)يف الذمة مل جيب عىل زيد قبول احلوالة

 ئ. بل هو من قبيل احلوالة عىل الرب ،جيب القبولاشتغال ذمته عليه بالدنانري مل 

  
                                                 

  أي تربأ ذمة من انتقل واجب تسديد الدين اليه فيام لو سدده عنه شخص آخر.( 1)

 أي يؤخذ بقول املنكر لوجود الدين بعد أن حيلف يمينا وهو من دفع املال نيابة عن املستدين.( 4)

ه، الي كام لو أن احدمها ادعى ان ما دفعه تسديدا لدين املستدين كان من باب َتويل الدين( 0)

  واالخر ادعى ان الدفع كان من باب الوكالة عن املستدين.

أي صح ذلك ألن الدين املطلوب منه لعمرو وهو الدراهم قد َتول اىل قيمته دنانري برضامها ( 2)

وبالتايل فإن عمروا يستويف دينه من دنانري من زيد. وكذلك احلال يف مسألة العملة املحلية 

  واالجنبية.

 ،ن زيدا يدفع لعمرو دنانريا بقيمة الدراهم، أو أنه يدفع له دون أن َتسم من الدنانريبمعنى أ( 9)

ففي هاتني الصورتني ال جيب عىل زيد القبول ألنه ليس تسديدا للمطلوب منه بل ليشء آخر 

وليس ملزما بذلك، بخالف املثال االول الذي َتول فيه الدين باالتفاق مع عمرو اىل دنانري 

  ضها من زيد.وعندها يقب



 

 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  011ص  -الكفالة 

 

  



 

  



 

دين بل كل نفس مستحق عليها حضار املَ إ: الكفالة هي التعهد ب4915م 

  .ولو لدعوى املكفول له عليها ،وتسليمه إىل الدائن عند طلبه ذلك (1)ذلك

فالة باالجياب من الكفيل بكل ما يدل عىل تعهده والتزامه، : تصح الك4910م 

 والقبول من املكفول له بكل ما يدل عىل رضاه بذلك. 

: يعترب يف الكفيل العقل والبلوغ واالختيار والقدرة عىل إحضاره 4915م 

املدين، وعدم السفه، وال يشرتط يف الدائن البلوغ والرشد والعقل واالختيار، 

 . (4)جنون إذا قبلها الويلللصبي والسفيه واملفتصح الكفالة 

املكفول إذا كان عليه حق مايل، وال يشرتط  حضارإب: تصح الكفالة 4943م 

 العلم بمبلغ ذلك املال. 

، كاجلعل (2)ثابت أو غري (0)املال ثابتا يف الذمة تصح الكفالة سواء كان: 4941م 

 اية وما شاكل ذلك. وكالعوض يف عقد السبق والرم ،(9)يف عقد اجلعالة

، أو (1): الكفالة عقد الزم الجيوز فسخه من طرف الكفيل إال باالقالة4944م 

 . (5)بجعل اخليار له

 ، فأخذ املكفول له املال من الكفيل، فإناملكفوَل   الكفيُل رض  : إذا مل حُي 4940م 

                                                 

  أي املستدين أو من عليه احلق.( 1)

  ومعنى ذلك أن هذه الرشوط معتربة يف الكفيل فقط دون الدائن واملكفول.( 4)

  كام لو كان لشخص عىل آخر مائة دينار مثال.( 0)

  آخركتحقق السبق مثال. يشء بمعنى أن ثبوت املال يكون متوقفا عىل حصول ( 2)

  .1905عالة يف هامش املسألة مر بيان معنى اجل( 9)

  .1500مر بيان معنى االقالة يف ( 1)

  أي باالتفاق بينهام عىل ان يكون الكفيل له احلق بالرتاجع عن الكفالة.( 5)



 

 

ملطالبة يه واال يف الكفالة وال يف االداء، فليس للكفيل الرجوع عل (1)مل يأذن املكفول

 .(4)بام أداه

داء فحسب، كان له أن يرجع عليه، أو أذن يف األ ،داءيف الكفالة واأل (0)وإذا أذن

  .(2)عليه فله أن يرجعوإن أذن له يف الكفالة دون االداء، 

 ،: جيب عىل الكفيل التوسل بكل وسيلة مرشوعة الحضار املكفول4942م 

وجبت  (9)ومل تكن فيها مفسدة دينية فإذا احتاج إىل االستعانة بشخص قاهر،

 االستعانة به. 

عىل الكفيل، إال  فهي، (1)احتاج محله إىل مؤنة و :إذا كان املكفول غائبا4949م 

 ذن من املكفول. إإذا كان رصفها ب

حقه الثابت عىل املكفول إىل غريه ببيع أو صلح  (5): إذا نقل املكفول له4941م 

 . (0)فالةأو حوالة، أو هبة، بطلت الك

: إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا حيلة بحيث ال يظفر به 4945م 

                                                 

  أي إن كانت الكفالة قد حصلت بدون طلب املكفول.( 1)

  أي ليس للكفيل احلق يف هذه الصورة بمطالبة املكفول بام دفع عنه.( 4)

  أي كانت الكفالة والتسديد أو التسديد برضا من املكفول.( 0)

  أي أن يطالبه.( 2)

  املفسدة الدينية كارتكاب فعل حمرم أو التسبيب بعمل حرام.( 9)

  أي احتاج ايصال الكفيل اىل صاحب املال اىل كلفة مالية.( 1)

  أي صاحب املال.( 5)

أمام الشخص الدائن املحدد وليس أمام غريه،  باعتبار ان الكفيل قد َتمل مسؤولية املكفول( 0)

  فنقل الشخص الدائن حقه اىل شخص آخر ال يلزم الكفيل بيشء ولذا تسقط الكفالة.



 

 

 

فيضمن عنه  (4)، فهو بحكم الكفيل جيب عليه إحضاره لديه، وإال(1)ليأخذ منه دينه

 دينه، وجيب عليه تأديته له. 

 بأمور:  (0): ينحل عقد الكفالة4940م 

  .املكفول لهأن يسلم الكفيل املكفول إىل  االمر االول:

  .أن يؤدي دينه االمر الثاين:

  .ما إذا أبرأ املكفول له ذمة املدين االمر الثالث:

  .ما إذا مات املدين االمر الرابع:

 ما إذا رفع املكفول له يده عن الكفالة.  االمر اخلامس:

                                                 

وذلك كام لو كان لشخص حق عند شخص آخر وأمسك به هبدف اسرتجاع حقه فتدخل ( 1)

ال يشخص آخر وعمل عىل هتريب الشخص املديون من صاحب احلق فيصري هذا الشخص كف

  ومسؤوال عن إحضار الشخص اهلارب لتسليمه جمددا اىل صاحب احلق.

 أي إذا مل حيرض هذا الشخص اىل صاحب احلق فعليه أن يدفع احلق بدال عن اهلارب.( 4)

  أي تنتهي الكفالة وتسقط بحصول واحد من هذه االمور اخلمسة.( 0)



 

  



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  015ص  -الصلح 

 

  



 

  



 

من  ،عي للرتايض والتسامل بني شخصني يف أمر: الصلح عقد رش4945م 

 أو غري ذلك جمانا، أو بعوض.  ،أو حق ،أو إسقاط دين ،(4)أو منفعة ،(1)متليك عني

 (0)وال يرجع إىل سائر العقود وإن أفاد فائدهتا ،: الصلح عقد مستقل4903م 

عني بغري  فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح عىل عني بعوض، وفائدة اهلبة إذا كان عىل

إذا كان عىل  (2)براءوفائدة االجارة إذا كان عىل منفعة بعوض، وفائدة اإل ،عوض

 إسقاط حق أو دين. 

إىل املتصالح، سواء  (9): إذا تعلق الصلح بعني أو منفعة أفاد انتقاهلام4901م 

وكذا إذا تعلق بدين عىل غري املصالح له أو حق قابل  أكان مع العوض أو بدونه.

، وإذا تعلق بدين عىل املصالح أفاد (5)واالختصاص (1)ال، كحقي التحجريلالنتق

 .(0)سقوطه

                                                 

  كدفع مال، أو اعطاء أرض أو يشء مادي له قيمة مالية.( 1)

  او زرع أرض.  ،كحق السكن يف دار ملدة معينة( 4)

  أي قد تكون للصلح آثار تنطبق مع آثار عقود أخرى ولكنه يبقى عقدا مستقال.( 0)

  أي االعفاء واملساحمة.( 2)

  أي تنتقل امللكية او احلق باستخدام اليشء الذي تم التصالح عليه اىل الطرف االخر.( 9)

  .4025ري يف املسألة مر بيان معنى التحج( 1)

حيرم و ،ما دامت َتت يده واالستفادة منها كيفام شاء ( حق االختصاص: جواز استخدام العني5)

  ،دارساملوقوفة يف امل االختصاص يف السكن يف الغرف ومثاله حق ،الغري مزامحته فيها عىل

كها ا أو متلرشاؤه فال جيوز بيعها أو ،التَّصف فيها االختصاص هذا ال خيول الشخص وحق

د عن العني الي االختصاص بالتنازل عنه أو رفع حق يوينتف ،هببة أو نحوها أو متليكها للغري

  آخر . فينتقل إىل شخص

أي إذا كان لشخص دين عىل شخص آخر وتصاحلا عىل صيغة معينة فتصبح هذه الصيغة ملزمة ( 0)



 

 

وغري قابل للنقل واالنتقال، كحق  ،وكذا احلال إذا تعلق بحق قابل لالسقاط 

 ، فال يصح الصلح عليه. (1)وأما ما ال يقبل االنتقال وال االسقاط  الشفعة ونحوه.

اع بعني، كأن يصالح شخصا عىل أن : يصح الصلح عىل جمرد االنتف4904م 

يسكن داره أو يلبس ثوبه يف مدة، أو عىل أن يكون جذوع سقفه عىل حائطه، أو جيري 

، أو يكون املمر واملخرج (0)عىل عرصة داره (4)ماءه عىل سطح داره، أو يكون ميزابه

ان صغ، أو عىل أن يكون أ(2)من داره أو بستانه، أو عىل أن خيرج جناحا يف فضاء ملكه

 . (9)عهعوض أو م بال وال فرق فيه بني أن يكون  أشجاره يف فضاء أرضه، وغري ذلك.

 يف الصلح، كام جيري يف البيع ونحوه.  (1): جيري الفضويل4900م 

فإذا اختلط مال أحد  ،ح بهصالَ : ال يعترب يف الصلح العلم باملُ 4902م 

 ،ختالفأو باال ،بالتساوي خر جاز هلام أن يتصاحلا عىل الرشكةالشخصني بامل اآل

وال يفرق يف ذلك بني ما إذا  ،خر بامل خارجي معنيحدمها أن يصالح اآلكام جيوز أل

 كان التمييز بني املالني متعذرا وما إذا مل يكن متعذرا. 

                                                 

  هلام وتسقط معاملة الدين بينهام.

يف  حق العزل الثابت للموكل ومثل ، يقبل أداء الدين يف غري بلد الدينحق املدين أن المثل  (1)

 . فهذه وأمثاهلا مما ال يصح عليهحق الرجوع الثابت للزوج يف الطالق الرجعي ومثل ،الوكالة

 الصلح.

 . البيت ونحوه إىل األرض غريه يسيل فيه املاء من سطح امليزاب: قناة أو أنبوب من معدن أو (4)

  احة الدار.أي س( 0)

  كالبناء املمتد فوق أرض اجلار بدون أعمدة وما يعرب عنه )الفرندا املعلقة(.( 2)

  أي أن املصاحلة يمكن ان َتصل مقابل مبلغ مايل مثال أو بدون أي مقابل.( 9)

 ومثله بقية املعامالت الفضولية. 1121مر بيان معنى البيع الفضويل يف هامش املسألة ( 1)



 

 

 

، آخريشء من املدعى به أو بيشء أن يتصاحلا ب (1): جيوز للمتداعيني4909م 

هبذا الصلح حق الدعوى، وكذا يسقط حق  حتى مع إنكار املدعى عليه، ويسقط

اليمني الذي كان للمدعي عىل املنكر، فليس للمدعي بعد ذلك جتديد املرافعة، ولكن 

هذا قطع للنزاع ظاهرا، وال حيل لغري املحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل ما إذا 

 رادعى شخص عىل آخر بدين فأنكره، ثم تصاحلا عىل النصف، فهذا الصلح وإن أثَّ 

يف سقوط الدعوى، ولكن املدعي لو كان حمقا فقد وصل إليه نصف حقه، ويبقى 

نصفه االخر يف ذمة املنكر، إال أنه إذا كان املنكر معذورا يف إعتقاده مل يكن عليه إثم. 

 بالصلح عن مجيع ما يف ذمته، فقد سقط حقه.  ينعم لو ريض املدع

ه إقرارا باحلق، ملا عرفت من : لو قال املدعى صاحلني: مل يكن ذلك من4901م 

 . (0)بعني أو ملكني، كان إقرارا (4)وأما لو قال أن الصلح يصح مع االقرار واالنكار.

وعدم  ،دوالقص ،واالختيار ،والعقل ،: يعترب يف املتصاحلني البلوغ4905م 

 أو غريه.  (2)احلجر لسفه

ال ذلك، و : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو4900م 

 تعترب فيه صيغة خاصة. 

: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه لريعاها سنة 4905م 

 مثال صحت املصاحلة. (9)مثال، ويتَّصف يف لبنها ويعطي مقدار معينا من الدهن

لو آجر نعاجه من الراعي سنة عىل أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معني  وأما 
                                                 

   لَفني الذين يدعي أحدمها شيئا وينكره اآلخر.أي املخت (1)

  أي لو قال املدعي.( 4)

  أي كان إقرارا من املدعي بملكية الطرف االخر.( 0)

  .1553مر بيان معنى احلجر والسفه يف هامش املسألة ( 2)

  بأن يكون احلليب للراعي مثال وبعض السمن لصاحب النعاج.( 9)



 

 

ان بعنو هايمكن تصحيح تصح املعاملة بعنوان االجارة، بل فالمن دهن أو غريه 

  .(1)االباحة بالعوض

: ال حيتاج إسقاط احلق أو الدين إىل القبول، وأما املصاحلة عليه 4923م 

 . (4)فتحتاج إىل القبول

: لو علم املديون بمقدار الدين، ومل يعلم به الدائن وصاحله بأقل منه، 4921م 

قدار الزائد إال أن يعلم برضا الدائن باملصاحلة، حتى لو علم بمقدار مل تربأ ذمته عن امل

 . (0)الدين أيضا

إذا كان مما يكال  (2): ال جتوز املصاحلة عىل مبادلة مالني من جنس واحد4924م 

  مع العلم بالزيادة او مع احتامهلا.أو يوزن 

أو عىل  (1)عىل شخص واحد (9): ال بأس باملصاحلة عىل مبادلة دينني4920م 

شخصني فيام إذا مل يكونا من املكيل أو املوزون، أو مل يكونا من جنس واحد، أو كانا 

  متساويني يف الكيل أو الوزن.

                                                 

  اعي التَّصف واالستفادة من النعاج مقابل بدل متفق عليه.فيكون املالك قد أباح للر( 1)

 نفلو كان لشخص حق أو دين عند شخص فيمكن إسقاط هذا احلق بدون مراجعة او قبول مَ ( 4)

  وأما عقد الصلح فيحتاج اىل قبول الطرف االخر. ،عليه احلق

ار اعتقد اهنا مخسون دينفلو كانت قيمة الدين مائة دينار ويعرف املديون بذلك ولكن الدائن ( 0)

ومتت املصاحلة عىل هذا االساس فهنا ال تربأ ذمة املستدين إال بمقدار املصاحلة، إال إذا علم 

  برضا الدائن باملصاحلة حتى ولو كانت قيمة الدين هي أكثر مما جرت عليه املصاحلة.

  كمبادلة مخسني كيلو من االرز بعرشين كيلو. ( 2)

  لشخصني.( 9)

 وبامئة كيلو شعري لبكر فتجري املصاحلة عىل ولو كان زيد مديونا بامئة كيلو حنطة لعمر كام( 1)

، أو كان مديونا لعمرو بامئة دينار ولبكر مبادلة الدين فيعطي دين زيد لعمرو ودين عمرو لزيد

  .بألف درهم فتجري مبادلة الدين يف هذه الصورة



 

 

 

، فجواز الصلح عىل (1)وأما إذا كانا من املكيل أو املوزون ومن جنس واحد

 مبادلتهام مع زيادة حمل إشكال. 

منه إذا كان الغرض إبراء ذمة : يصح الصلح يف الدين املؤجل بأقل 4922م 

املديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيام إذا كان الدين من جنس 

  .الذهب أو الفضة أو غريمها من املكيل أو املوزون

 .(4)قل من املديون وغريهوأما يف غري ذلك، فيجوز البيع والصلح باأل 

ارض الن َّصف وغريه يف عَّصنا احلوعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة يف امل 

 الدنانري الرائجة ليست مما يوزن أو يكال. 

 وكانت ،: عقد الصلح الزم يف نفسه حتى فيام إذا كان بال عوض4929م 

ل له وال ينفسخ إال برتايض املتصاحلني بالفسخ أو بفسخ من جع ،فائدته فائدة اهلبة

 حق الفسخ منهام يف ضمن الصلح. 

 ،(9)وال خيار التأخري ،(2)وال خيار املجلس ،(0)خيار احليوان : ال جيري4921م 

  يف الصلح.

ح به عن احلد املتعارف، أو اشرتط تسليمه نقدا فلم الَ َص نعم لو أخر تسليم املُ  

 خر أن يفسخ املصاحلة.يعمل به، فلآل

                                                 

  ووزن أحدمها مثال أكثر من االخر.( 1)

  ي ال فرق بني أن يكون باألقل أو باالكثر.أ( 4)

 .زمن العقد اخليار يف رده خالل ثالثة أيام من خيار احليوان: من اشرتى حيوانا له (0)

جملس  مل يتفرقا باألبدان من املتعاقدين اخليار يف فسخ العقد ما أن يكون لكل واحد من ومعناه (2)

 البيع .

بيع تأخر استالم امل وكذا لو ،حيق للبائع إلغاء البيعة منإذا تأخر قبض الث :خيار التأخري (9)

 للمشرتي فسخ العقد .  )السلعة( حيق



 

 

 فهي جتري يف عقد الصلح.  (1)وأما اخليارات الباقية 

التفاوت  وال جيوز أخذ،(4)ح به جاز الفسخالَ َص : لو ظهر العيب يف املُ 4925م 

 بني قيمتي الصحيح واملعيب. 

املال املصالح به عىل جهة خاصة  : لو اشرتط يف عقد الصلح وقَف 4920م 

ح نفسه أو إىل غريه أو جهة عامة يف حياة املصالح أو بعد وفاته صح، ترجع إىل املصال  

 ولزم الوفاء بالرشط. 

خلرض والزرع جيوز الصلح عليها قبل ظهورها يف عام : االثامر وا4925م 

 . (0)واحد من دون ضميمة وإن كان ال جيوز ذلك يف البيع عىل ما مر

خر حد الشخصني سلعة تسوى بعرشين درمها مثال ولآل: إذا كان أل4993م 

احلا عىل أن فإن تص ،سلعة تسوى بثالثني واشتبهتا ومل تتميز إحدامها عن االخرى

وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهام بالنسبة  صح ذلك،مها خيتار أحد

هذا فيام إذا كان املقصود  .(9)خر ثالثة أسهمولآل (2)فيعطى لصاحب العرشين سهامن

من دون نظر  (5)وأما إذا كان مقصود كل منهام شخص املال ،(1)لكل من املالكني املالية

 . (0)ني هو القرعةإىل قيمته وماليته كان املرجع يف التعي

  

                                                 

  وخيار التدليس. ،كخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار الرشط، وخيار الرؤية( 1)

  أي جيوز فسخ عقد الصلح يف هذه احلالة.( 4)

  .4924يف املسألة ( 0)

  بيعهام.من قيمتهام معا بعد  %23أي ( 2)

  من قيمتهام. %13أي ( 9)

  أي بلحاظ قيمة كل سلعة من السلعتني.( 1)

  بمعنى أن كل منهام يرغب باحلصول عىل سلعته، وليس هدفه ثمنها.( 5)

  .4154مر بيان معنى القرعة يف هامش املسألة ( 0)



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  059ص  -اإلقرار 

 

  

  



 

  



 

وال  ،(4)أو نفي حق له عىل غريه ،(1): هو إخبار عن حق ثابت عىل املخرب4991م 

خيتص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال عىل ذلك عرفا ولو مل يكن رصحيا وكذا تكفي 

 االشارة املعلومة. 

ترب يف نفوذ االقرار صدوره من املقر ابتداء واستفادته من الكالم : ال يع4994م 

فلو استفيد من كالم آخر عىل نحو الداللة  ،(2)أو التضمنية (0)بالداللة املطابقية

كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشرتيتها من زيد كان ذلك  (9)االلتزامية

هذا  ومن بالرشاء، و يدعي انتقاهلا منه إليهإقرارا منه بكوهنا ملكا لزيد سابقا وه

القبيل ما إذا قال أحد املتخاصمني يف مال لالخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعرتافا منه 

 باملكيته له. 

                                                 

  تي أعمل هبا.بأن يقول مثال: عيلَّ مائة دينار لفالن. أو أن سياريت هي ملك للرشكة ال( 1)

 بأن يقول مثال: ليس يل عند جاري أي حق، أو تقول الزوجة ليس يل عند زوجي أي حق.( 4)

الداللة املطابقية يف علم املنطق تعني داللة اللفظ عىل متام املعنى الذي وضع له مثل لفظ إنسان ( 0)

ار أن حلصول االقرالذي يدل عىل مجيع أفراد االنسان، ويقصد يف املسألة هنا أنه ال يشرتط 

يكون كالم املقر عىل طبق الداللة املطابقية بأن يقول بشكل رصيح وواضح أقر بأنه قد وصلتني 

  حقوقي من زيد، أو أن يقول: ليس يل يف ذمة زيد شيئ.

الداخل ذلك  ،بأن يدل اللفظ عىل جزء معناه املوضوع لهالداللة التضمنية يف علم املنطق تعني ( 2)

عىل الورق وحده أو الغالف فلو بعت الكتاب يفهم  "الكتاب  "كداللة لفظ  ،هاجلزء يف ضمن

فظ الغالف ألحتج عليك بداللة ل ولو أردت بعد ذلك أن تستثني ،املشرتي دخول الغالف فيه

  .عىل دخول الغالف "الكتاب"

له  وضوعامل بأن يدل اللفظ عىل معنى خارج عن معناهالداللة االلتزامية يف علم املنطق تعني ( 9)

 القلم . فلو عىل "الدواة  "كداللة لفظ  ،الزم له يستتبعه استتباع الرفيق الالزم اخلارج عن ذاته

طلب منك أحد أن تأتيه بدواة مل ينص عىل القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك عىل ذلك حمتجا 

  .بأن طلب الدواة كاف يف الداللة عىل طلب القلم



 

 

ر قَ ن للمُ ر صادقا يف إخباره كابه أن يكون مما لو كان املق   رّ قَ : يعترب يف املُ 4990م 

أو  ،أو عينا خارجية ،به ماال يف ذمته رّ ملقَ وذلك بأن يكون ا ،له إلزامه ومطالبته به

أو  ،يف ملكه (1)طراقتوحق االس ،كحق اخليار والشفعة ،أو حقا ،أو عمال ،منفعة

 .(4)وما شاكل ذلك ،أو نصب امليزاب عىل سطح داره ،إجراء املاء يف هنره

زيد شيئا ل كام إذا أقر بأن عليه ،ر له إلزامه به فال أثر لهوأما إذا أقر بام ليس للمقَ 

 إقراره.  ذْ فُ نْ من ثمن مخر أو قامر ونحو ذلك مل يَ 

 فإن كان ذلك رجوعا عن ،وينافيه ،به بام يضادهثم عقَّ يشء ب : إذا أقرَّ 4992م 

ل عرشون دينارا ثم قال: ال ب إقراره وال أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد عيلَّ  ذْ فُ نْ إقراره يَ 

  .لزم بالعرشينأُ عرشة دنانري 

ام يستفاد إال ب ،االقرار ذْ فُ نْ ا مل يكن رجوعا بل كان قرينة عىل بيان مراده مل يَ وأما إذ

  .من جمموع الكالم

فلو قال: لزيد عيل عرشون دينارا إال مخسة دنانري كان هذا إقرارا عىل مخسة عرش 

 . (0)دينارا فقط وال ينفذ إقراره إال هبذا املقدار

إال فيام  إقرار الصبي ذْ فُ نْ فال يَ  ،احلريةو ،ر التكليفق  : يشرتط يف املُ 4999م 

 يتعلق بام يقبل منه من أعامل كالوصية باملعروف إذا كان قد بلغ عرش سنني،

 وينفذ إقرار املريض يف مرض موته.  ، والعبد،واملجنون

 ر له أهلية التملك. قَ : يشرتط يف املُ 4991م 

                                                 

  .4053مر يف هامش املسألة  أي حق املرور كام (1)

  بمعنى أنه ال بد لرتتيب االثر عىل االقرار أن تكون نتيجته مما يمكن إلزام املقر هبا.( 4)

ومعنى ذلك أن أي كالم بعد االقرار يعد تراجعا حتى لو حصل يف جملس واحد ال يؤخذ به بل ( 0)

  يؤخذ باالقرار، وأما ما يعترب توضيحا فيؤخذ بالتوضيح.



 

 

 

 . (1)قبلملك مل يُ ه بام ال يُ فإن فَّسَّ  ،لزم به، أُ مال   : لو قال: له عيلَّ 4995م 

، وإذا (4)رم القيمة لالوللثاين وغُ لكان  بل لفالن : لو قال: هذا لفالن4990م 

ومع التعدد إىل  ،جع يف تعيينه إىل عادة البلدأو وزن أو كيل فرُي  (0)اعرتف بنقد

 . (2)تفسريه

بت ولو أقر بالدين املؤجل ث ،(9): لو أقر باملظروف مل يدخل الظرف4995م 

، ولو أقر باملردد بني االقل (1)جلر له املطالبة به قبل األقَ ومل يستحق املُ  ،املؤجل

 . (5)واالكثر ثبت االقل

َ  (0)ر لهقَ : لو أهبم املُ 4913م  خر كانا خصمني ، ولو ادعاه اآلَل ب  قُ  فإن عنيَّ

 . (5)ان ادعى عليه العلم ،خر عىل املقر اليمني عىل عدم العلمولآل

ر به ثم عنيَّ قَ أهبم املُ  : لو4911م 
فإن كان  ،ر لهقَ نه من االول وأنكره املُ أو عيَّ  ،(13)

                                                 

  كام لو قال بأنه يقصد اخلمر فال يقبل منه هذا التفسري.( 1)

  ألنه أقر به الثنني فيعطى للثاين وتعطى قيمته ايضا لالول.( 4)

  كام لو أقر بألف دينار مثال ولكن مل يعلم أهنا كويتية أو عراقية. ( 0)

  أي إذا مل يكن هناك ما يدل عىل املقصود االسايس فؤخذ حينئذ بتوضيحه.( 2)

أي لو أقر بيشء فال يثبت الوعاء اخلاص هلذا اليشء كام لو أقر بامئة لرت من الزيت فال ينطبق ( 9)

  الزيت مثال. ايوضع فيه التي األوعيةإقراره عىل 

بأن أقر أن لزيد يف ذمته ألف دينار تستحق بعد سنة فيثبت املبلغ لزيد ولكن ليس له حق املطالبة  (1)

   ددها موعدا لالستحقاق حني إقراره.به قبل مرور السنة التي ح

  .فلو قال لزيد عيلَّ الف أو ألف ومخسامية دينار فيثبت عليه ألف دينار (5)

  بأن قال: ألحد هاذين الشخصني بذمتي الف دينار.( 0)

 ،ذلكيعلم ببأن املقر و ،املالإال إذا ادعى اآلخر أنه صاحب  ،له فاملالعني أحدمها بمعنى أنه إذا  (5)

  .إلزام املقر عىل اليمني بعدم العلم باحلال  حيق للشخص الثاين املدعيينئذ فح

  بأن قال لزيد عندي يشء، ثم قال له عندي مائة دينار.( 13)



 

 

وإن كان عينا  يئ،بش رّ ق  ب املُ طالَ وال يُ  ،(1)فال أثر لالقرار رّ ق  به دينا عىل ذمة املُ  رّ قَ املُ 

  .(4)للحاكم انتزاعها من يده او اقرارها يف يدهفخارجية، 

كان عليه  ،وأنه مل يقبض الثمن (0)عىل االشهاد : لو ادعى البائع املواطاة4914م 

 . (2)أو إحالف املشرتي عىل إقباض الثمن ،إقامة البينة عليها

إقراره مع احتامل  أو غري ذلك، نفذ ،أو أخت ،أو أخ ،: إذا أقر بولد4910م 

 .صدقه يف ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة يف ارث ونحو ذلك

 :ففيه تفصيل (9)إىل غري ما عليه من االحكاموأما بالنسبة 

فيثبت النسب باقراره مع احتامل صدقه وعدم املنازع  ،فإن كان االقرار بالولد 

ال يلتفت إىل و ،إذا كان الولد صغريا وكان َتت يده، وال يشرتط فيه تصديق الصغري

 .(1)قاتبويثبت بذلك النسب بينهام وبني أوالدمها وسائر الط ،إنكاره بعد بلوغه

صدقه خر، فإن مل يوأما يف غري الولد الصغري فال أثر لالقرار إال مع تصديق اآل

                                                 

  بعد إقرار املَقر له.( 1)

ألنه أقر بأهنا لفالن وبالتايل ليست له، فإما أن يأخذها احلاكم منه نتيجة اقراره وإنكار املقر له  (4)

  .ا له، أو يرتكها احلاكم لهبكوهن

 ذلك يدعي بعدثم قد قبض الثمن، أشهد شاهدين عدلني عىل أنه  ومعناه بأن يكون البائع قد( 0)

ىل اإلقرار ع وأن شهادة الشاهدين كانت نتيجة اتفاق بينه وبني املشرتي ،نه مل يكن قد قبضا

 . قبض الثمنواإلشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند 

يتعني عىل البائع املدعي يف هذه احلالة أن يأيت ببينة رشعية عىل هذه الدعوى بأن يأيت أي ( 2)

بشاهدين عىل ذلك، أو أن يطلب من املشرتي حلف يمني بأنه دفع الثمن. فإذا أتى بالبينة أو إذا 

  رفض املشرتي حلف اليمني فيحكم له حينئذ بصحة دعواه.

  جيب عليه االلتزام هبا.أي اىل االحكام االخرى غري التي ( 9)

هذا فيام لو َتققت هذه الرشوط اخلمسة: االقرار، احتامل الصدق،عدم املنازع، كون الولد ( 1)

  صغريا، كون الولد َتت رعايته.



 

 

 

ر مع الوارث االخ وأماوإن صدقه وال وارث غريمها توارثا،  ،خر مل يثبت النسباآل

 .(1)فال توارث

ولو كان مساويا دفع  ،دفع ما يف يده إليه (4): لو أقر الوارث بأوىل منه4912م  

مل يلتفت إىل تناكرمها فيعمل  (0)ولو أقر باثنني فتناكرا ،به من االصلصينبنسبة 

 باالقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهام.

العم  كام إذا أقر ،ر له أوالثم أقر بأوىل من املقَ  ،ولو أقر بأوىل منه يف املرياث

  .(1)ال فإىل االولوإ (9)دفع إىل الثاين (2)ر له أوالقَ فإن صدقه املُ  ،ثم أقر بالولد ،باالخ

يقسم املال  (0)الثاين وأنكر الثالَث  (5)بثالث ثم أقرَّ  ،: لو أقر الولد بآخرَ 4919م 

، وكذلك احلكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدمها له بثالث وأنكره (5)ثالثاأبينهم 

 االخر.

وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثال وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها 

                                                 

أي لو أقر بأبوته للولد الكبري مع وجود وراث له فإنه حتى مع قبول الولد هلذه الدعوى فال ( 1)

  يرتتب عليها أثر االرث.

أي أقر بوجود شخص أحق منه بأخذ االرث من امليت كام لو أقر بوجود ولد للميت مع كونه  (4)

 أخا.

  أي انه أقر باثنني ولكن أحدمها نفى صحة نسب االخر.( 0)

  أي العم.( 2)

  أي يعطى االرث للثاين باعتباره ولدا إذ ال يرث األخ مع وجود الولد.( 9)

  لولد فيعطى االرث لالخ.أي إذا مل يقراالخ بصحة نسب ا( 1)

  أي لو أقر الولد الوارث بأن للميت ولدا آخرا يرث معه ثم أقر بوجود ولد ثالث.( 5)

  أي أنكر الولد الثاين الذي أقر بوجوده الولد االول، وجوَد ولد ثالث.( 0)

  السدس للثاين.و خالفا ملن رأى من الفقهاء بأن يعطى الثالث يف هذه احلالة النصف( 5)



 

 

الرتكة للزوجة والباقي للولد وإن مل تصدقها أخذت االخوة ثالثة  (1)ان ثمناالخوة ك

 ر له. قَ أرباع الرتكة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمُ 

وال  ،: يثبت النسب بشهادة عدلني وال يثبت بشهادة رجل وامرأتني4911م 

 (0)ني كان أوىل منهامبابن للميت وكانا عدل (4)ولو شهد االخوان ،بشهادة رجل ويمني

 ،إذا مل يكن هلام ثالث (2)ويثبت النسب، ولو كانا فاسقني مل يثبت النسب ويثبت املرياث

 . (9)وإال كان إقرارمها نافذا يف حقهام دون غريمها

                                                 

  .%14،9أي نسبة ( 1)

  أي أخوا امليت.( 4)

  أي كان الولد أوىل من االخوين بالرتكة.( 0)

  أي يثبت املرياث للولد ولكن ال تثبت بقية احكام البنوة للميت.( 2)

بمعنى انه لو كان للميت أكثر من أخوين وأقر اثنان منهم غري عادلني بوجود ولد للميت ( 9)

  بقية أخواهنم. فيحرما من الرتكة وال حيرم



 

 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  000ص  -الوكالة 

 

  



 

  



 

بكل ما يدل عليهام من لفظ  (1)ولمن االجياب والقب الوكالة : ال بد يف4915م 

فلو  ،(0)كام ال يشرتط فيها التنجيز (4)وال يعترب فيها اتصال القبول باالجياب ،أو فعل

 حيكم بالصحة،أو جمهول احلصول حينه  ،علقها عىل رشط غري حاصل حال العقد

 . (2)ئذ عند َتقيق الرشطنويصح تَّصف الوكيل حي

 ماوأ ، وال جيوز للوكيل عزل نفسه،وكل: الوكالة جائزة من طرف امل4910م 

 فلو تَّصف قبل علمه به صح تَّصفه.  ،(9)اعالمه فيعترب املوكل ه من قبليف عزل

عىل  ،بموت الوكيل، وكذا بموت املوكل ي: تبطل الوكالة باملوت ا4915م 

وفعل املوكل  (5)وتلف متعلقها ،(1)فرض ظهور الوكالة او انَّصافها اىل حال احلياة

ا وباغامئه حال جنونه واغامئه، ويف بطالهنا مطلق ،كام أهنا تبطل بجنون املوكل ،(0)نفسه

                                                 

  .1101مر بيان معنى االجياب والقبول يف هامش املسألة ( 1)

  ويتم قبول الوكالة بعد شهر مثال. ،فيمكن مثال أن يتم توكيل شخص اليوم( 4)

 ما.يشء أي أن تكون فعلية من تارخيها، بل يصح أن تكون مرتبطة بحصول ( 0)

، أو فيام لو أقدم الزوج عىل عت احلجاب مثالكام لو أوكل شخصا بطالق زوجته فيام لو خل( 2)

رضهبا أو اإلساءة اليها، ويف مثل هذه احلالة يكون الطالق بناء لرغبتها للتخلص من زوجها يف 

  .مثل تلك احلاالت

وكل تَّصف يقوم به الوكيل قبل  ،أي إذا أراد املوكل عزل الوكيل فال بد من إعالم الوكيل( 9)

  ذ املفعول.إعالمه بالعزل يعترب ناف

أي إذا مات املوكل وكان واضحا ان الغرض من توكيله شخصا هو االلتزام بالوكالة حال ( 1)

 حياته.

أو  ،أي تبطل الوكالة أيضا بتلف متعلقها كام لو وكله بشؤون بستانه، ولكن البستان قد تلف( 5)

  .وكله بطالق زوجته ولكن الزوجة ماتت، أو بتزويج ابنته ولكنها تزوجت

 كام لو كان قد وكل شخصا بتأجري منزله، ثم أقدم صاحب الدار عىل تأجريه، فتسقط الوكالة.( 0)



 

 

 حتى بعد رجوع العقل واالفاقة إشكال. 

ويعلم  (1): تصح الوكالة فيام ال يتعلق غرض الشارع بايقاعه مبارشة4953م 

 عليه.  (0)واملترشعة (4)ذلك ببناء العرف

حتى يف ختصيص السوق إال  (9)له التعديال جيوز  (2): الوكيل املأذون4951م 

 . (1)لم أنه ذكره من باب أحد االفرادإذا عُ 

صح تَّصف الوكيل مع املصلحة  ،(5)املوكل التَّصف مَ : لو عمَّ 4954م 

نعم إذا قال أنت وكييل يف أن تقر عيل بكذا لزيد مثال كان  ،(5)إال يف االقرار ،(0)مطلقا

 هذا إقرارا منه لزيد به. 

بثمن املثل بنقد البلد وابتياع  (13)االطالق يف الوكالة يقتيض البيع حااًل  :4950م 

 . (11)والرد بالعيب ،وتسليم الثمن بالرشاء ،وتسليم املبيع ،الصحيح

                                                 

  كأداء الصلوات اليومية .( 1)

 .ةفهو أشبه بالعادة اجلامعي ،وألفاظهم ،ومعامالهتم ،وعاداهتم ،ما اعتاد عليه الناس يف أفعاهلم (4)

  املترشعة: هو السلوك العام للمتدينني.( 0)

  أي الذي يسمح له بالتَّصف.( 2)

  أي ال جيوز له التَّصف فيام مل يؤذن له به.( 9)

إذا قال املوكل مثال للوكيل: بع البضاعة يف سوق النجارين، فال جيوز له أن يبيعها يف سوق ( 1)

 احلدادين إال إذا كان ذكره لسوق النجارين من باب املثال، وليس من جهة َتديد الوكالة.

  ه أنت وكييل يف كل ما تراه مناسبا.بأن قال ل( 5)

  أي يصح عمله يف كل عمل فيه مصلحة للموكل.( 0)

  أي يف االقرار بأن لغريه عليه حقا.( 5)

  أي البيع نقدا بالسعر العادي والعملة املحلية.( 13)

  أي إذا اشرتى شيئا معيوبا فعليه أن يرده.( 11)



 

 

 

ال تقتيض الوكالة يف القبض وكذلك  (1)ة عند القايضم: وكالة اخلصو4952م 

 العكس. 

الصغري  فال يصح توكيل: يشرتط أهلية التَّصف يف الوكيل واملوكل، 4959م 

  .يف الوصيةحتى 

جيوز أن يكون الصغري وكيال ولو بدون إذن وليه يف خصوص اجراء لكن و

  .(4)الصيغة

 : ليس للوكيل أن يوكل غريه بغري إذن املوكل. 4951م 

 . (0): للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله4955م 

 م. التوكيل يف مهام هت (2)روءاتمل: يستحب لذوي ا4950م 

 يتوكل الذمي عىل املسلم.  جيوز أن: 4955م 

                                                 

 لمرافعة امام املحكمة.كالوكالة التي تعطى للمحامي يف زماننا ل( 1)

 فال يكون الصغري حينئذ وكيال يف نفس التَّصف بل وكيال بأن يتلفظ نيابة عن املوكل.( 4)

  .الذي طبع عىل اخلري فهو غافل عن الرش ال يعرفهاالبله:  (0)

عند  حيفظهاعن األدناس وال  صاحب املروة هو الذي يصون نفسهو املروءات مجع مروءة:( 2)

ه يف إذا لبس الفقيه لباس اجلندي وتردد ب ترك املروة لبس ما ال يليق بأمثاله كامالناس ه فمن 

وب وكام إذا لبس التاجر ث ،بلبس هذا النوع من الثياب البالد التي مل جتر عادة الفقهاء فيها

ومنه امليش يف األسواق واملجامع مكشوف الرأس  ،يصري مضحكة احلاملني ونحوهم بحيث

منه االكل و ،وكذا مد الرجلني يف جمالس الناس ،الشخص ممن يليق به مثله كنإذا مل ي ،والبدن

زوجته  ومنه أن يقبل الرجل ،األسواق ال أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا ال يكرتث بفعله يف

ومنه أن  ،احلكايات املضحكة أو يكثر من ،أو حيكي هلم ما جيري هلم يف اخللوة ،بني يدي الناس

 ،فيه ويضايق يف اليسري الذي ال يستقيض رشة مع األهل واجلريان واملعاملنيخيرج من حسن الع

.ولو كان  لوبخواألطعمة إىل بيته إذا كان ذلك عن شح  ومنه أن يبتذل الرجل املعترب بنقل املاء

  املروة . ذلك يف يؤثرعن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركني للتكلف مل 



 

 

 ، وال تبطل وكالته به. (1): ال يضمن الوكيل إال بتعد أو تفريط4903م 

: القول قول الوكيل مع اليمني وعدم البينة يف عدم التعدي 4901م 

 .(4)والتفريط

 . (0)الرد و ،وكذلك يف العزل والعلم به والتَّصف

 حتى إذا كان متهام.  ،لتلف فالقول قوله: لو ادعى الوكيل ا4904م 

لبيع االذن يف ا فيام يدعيه من: القول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل 4900م 

 بثمن معني. 

وعىل الوكيل نصف املهر  ،(2)نكر املوكل الوكالة حلفأف ،: لو زوجه4902م 

وقد علمت  (1)يفعل ولو مل ،، وعىل املوكل إن كان كاذبا يف إنكاره الزوجية طالقها(9)هلا

  .الزوجة بكذبه هلا ان تتزوج

: لو وكل اثنني مل يكن الحدمها االنفراد بالتَّصف إال إذا كانت هناك 4909م 

 داللة عىل توكيل كل منهام عىل االستقالل. 

ا أم بشهادة عدل واحد و : تثبت الوكالة عند االختالف واملخاصمة4901م 

ال إ لفصل اخلصومة بينهام فال تثبت حينئذ اكمالرتافع عند احلإذا وصل االمر اىل 

                                                 

  ح موكله، أو أمهل له مصاحله.أي إذ تعمد االرضار بمصال (1)

أي إذا نفى الوكيل أن يكون قد فرط أو أمهل فيام أوكل به فيؤخذ بقوله مع اليمني إذا مل يكن ( 4)

  هناك دليل رشعي معترب عىل عكس ذلك.

فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمني يف حال عدم وجود البينة فيام لو قال أنه تَّصف ضمن الوكالة ( 0)

 ن أن يعلم بعزل املوكل له، أو أنه أرجع املال للموكل.املعطاة له دو

  أي حيلف املنكر أنه مل يوكله بالزواج. (2)

  أي يدفع الوكيل نصف املهر وهو ما تستحقه بالعقد لعدم الزفاف.( 9)

  أي إذا كان املوكل كاذبا يف إنكاره الزواج ومل يطلقها فللزوجة أن تتزوج غريه.( 1)



 

 

 

 بشاهدين عدلني. 

 : لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة واملطالبة ضمن. 4905م 

 ،: الوكيل املفوض إليه املعاملة بحكم املالك يرجع عليه البائع بالثمن4900م 

ذ منه وه ويؤخونح ،وترد عليه العني بالفسخ بعيب ،ويرجع عليه املشرتي باملثمن

 العوض. 

كام إذا وكله يف  ،(1): جيوز التوكيل فيام ال يتمكن املوكل منه فعال رشعا4905م 

وكله يف بيع دار يمكلها أو أو وكله يف تزويج امرأة وطالقها،  ،رشاء دار له وبيعها

أو يف طالق امرأة يتزوجها  ،بعد ذلك أو يف تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدهتا

 .(4)ذلكبعد حني ونحو 

كام يف  (2)يف موارد لزومهام (0): جيوز التوكيل يف القبض واالقباض4953م  

كام إذا باع داره من زيد  ،ويف موارد عدم لزومهام ،(9)وبيع الَّصف ،والرهن ،القرض

فإن قبض الوكيل يف مجيع هذه املوارد بمنزلة قبض  ،ووكل عمروا يف قبض الثمن

فيجوز  ،يل حينئذ قدرة املوكل عىل القبض خارجاوال يعترب يف صحة التوك ،املوكل

أن يوكل من يقدر عىل أخذه منه فيكون أخذه  ،ملن ال يقدر عىل أخذ ماله من غاصب

 بمنزلة أخذ املوكل. 

                                                 

  وكل متمكنا من االتيان من العمل الذي أوكله اىل الوكيل حني الوكالة.أي ال يكون امل( 1)

هنا متوقفة أل األشياء، بل له توكيل غريهففي هذه االمثلة مجيعا ال يتمكن املوكل من االتيان هبذه ( 4)

  .للوكيل الوكالة اعطاءه عىل أشياء ليست متحققة عند

  أي التسلم والتسليم.( 0)

  من الرتاجع بعد التسلم او التسليم. بحيث ال يتمكن( 2)

رق بني وال ف ،فضة بفضة أو بذهب أو بيع ،بيع الذهب بذهب أو بفضة يعنيبيع الَّصف  (9)

  منهام أو غري املسكوك .عملة نقدية املسكوك 



 

 

فإذا وكل أحدا يف حيازهتا وقد  (4)املباحات (1): تصح الوكالة يف حيازة4951م 

 موكل دون الوكيل. كان املال املحوز ملكا لل ،حازها الوكيل ملوكله

 ،من عليه احلق (0): إذا وكل شخصا الستيفاء حق له عىل غريه فجحد4954م 

مل يكن للوكيل خماصمته واملرافعة معه الثبات احلق عليه إال إذا كان وكيال يف ذلك 

 أيضا. 

للوكيل ولكنه إنام يستحق اجلعل باالتيان  (2): ال بأس بجعل جعل4950م 

لو وكله يف البيع أو الرشاء وجعل له جعال مل يكن للوكيل أن ف ،بالعمل املوكل فيه

 . (1)، نعم له املطالبة به قبل حصول القبض واالقباض(9)يطالب به إال بعد إمتام العمل

 (5)داءفامت املدين قبل األ ،له يف قبض ماله عىل شخص من دينوك: لو 4952م 

كانت الوكالة عامة وشاملة  نعم إذا ،وليس للوكيل مطالبة الورثة ،بطلت الوكالة

 خذ الدين ولو من الورثة مل تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك. أل

 

 

                                                 

  احليازة تعني التملك أو وضع اليد.( 1)

  كام لو وكله بأن يعبئ له برميل ماء من النهر.( 4)

  ر.أي أنك( 0)

 أي بتعيني أجرة أو مكافأة للوكيل.( 2)

  كام لو وكله بأن يشرتي له دارا أو سيارة وأنه سيعطيه مائة دينار مثال.( 9)

أي يمكن للوكيل مطالبة املوكل باالجرة او املكافأة قبل التسلم والتسليم ولكن بعد إمتام ( 1)

 العمل.

  لدين.أي مات املديون قبل أن حيصل الوكيل منه عىل ا( 5)



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  051ص  -اهلبة 

 

  

  



 

 



 

وهي عقد حيتاج إىل  ،(1)هي متليك عني جمانا من دون عوضاهلبة : 4959م 

الجياب كل ما دل عىل التمليك املذكور من لفظ أو فعل ويكفي يف ا ،(4)إجياب وقبول

وال تعترب فيه صيغة خاصة وال العربية ويكفي يف القبول كل ما دل عىل  ،أو إشارة

 الرضا باالجياب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك. 

م وعد ،واالختيار ،والقصد ،والعقل ،البلوغ ،: يعترب يف الواهب4951م 

 س. لَ أو فَ  ،(0)احلجر عليه بسفه

كام  (2)وإن زاد عن الثلث ،: تصح اهلبة من املريض يف مرض املوت4955م 

 تصح سائر تَّصفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك. 

هبة ما  وتصح، (9): تصح اهلبة يف االعيان اململوكة وإن كانت مشاعة4950م 

ذمته  ولو وهبه ما يف ،(5)بضه بقبض مصداقهقويكون  ،(1)يف الذمة لغري من هو عليه

 . (0) براءً إكان 

وال  ،وال يعترب فيه إذن الواهب ،: يشرتط يف صحة اهلبة القبض4955م 

زمان فيجوز فيه الرتاخي عن العقد ب ،وال كونه يف جملس العقد ،الفورية يف القبض

                                                 

  جمانا بدون مقابل.يشء أي إعطاء ( 1)

  .1101مر بيان معنى االجياب والقبول يف هامش املسألة ( 4)

  .مفلساً أي ليس ممنوعا من التَّصف بسبب كونه مبذرا أو ( 0)

 لت الرتكة.، وال تعترب اهلبة من ثأي ثلث الرتكة الذي حيق له بأن يويص به بعد وفاته كام يشاء( 2)

  شرتكة.أي م( 9)

  كام لو كان له بذمة زيد عرشة دنانري فوهبها لعمرو.( 1)

  فإذا قبض عمرو الدنانري العرشة فيتحقق بذلك فراغ ذمة زيد.( 5)

 .فلو كان له شيئا بذمة شخص، ووهبه ذاك اليشء فتكون هذه اهلبة إبراء لذمة ذاك الشخص (0)



 

 

فإذا كان للموهوب نامء سابق عىل  ،(1)ومتى َتقق القبض صحت اهلبة من حينه ،كثري

وإذا وهبه شيئني  ،د اهلبة كان للواهب دون املوهوب لهقد حصل بع ،(4)القبض

 فقبض املوهوب له أحدمها دون االخر صحت اهلبة يف املقبوض دون غريه. 

بلغ  اءسو ،ب واجلد والية القبول والقبض عن الصغري واملجنون: لأل4133م 

 يد الويلوكانت العني املوهوبة ب (0)ولو وهب الويل إحدمها ،جن بعد البلوغ أو ،جمنونا

 مل حيتج إىل قبض جديد. 

بالتخلية ورفع الواهب يده عن  (2): يتحقق القبض يف غري املنقول4131م 

بوضعه  (9)ويتحقق يف املنقول ،املوهوب وجعله َتت استيالء املوهوب له وسلطانه

 َتت يد املوهوب له. 

عد أو ب ،(5)إن كانت لذي رحم (1): ليس للواهب الرجوع بعد االقباض4134م 

، فلو (13)مع التَّصف إذا كان املوهوب باقيا بعينه وجيوز ،(5)أو مع التعويض ،(0)التلف

، وله الرجوع (11)مل جيز له الرجوع ،أو نقله إىل غريه ،أو خاطه ،أو قطعه ،صبغ الثوب
                                                 

 مه للهبة وليس من التاريخ الذي وهبت له.أي تعترب اهلبة ملكا للموهوب له من تاريخ استال( 1)

  أي حصلت يف اهلبة زيادة قبل أن يستلمها املوهوب له.( 4)

  أي الصغري أو املجنون.( 0)

  أي يف االشياء الثابتة التي ال تقبل النقل.( 2)

  الذي يمكن نقله من مكان اىل اخر.يشء املنقول: هو ال( 9)

  ىل الشخص الذي وهبت له.أي بعد أن يسلم الواهب اهلبة ا( 1)

  نسب .و بينهم قرابةمن جيمع وهم  ،أي بعد التسليم إن كانت اهلبة ألحد االقرباء( 5)

  أي ليس للواهب الرجوع أيضا فيام لو كانت اهلبة قد استعملت وتلفت.( 0)

  أي ليس للواهب الرجوع فيام لو كانت اهلبة قد أعطيت مقابل يشء ما.( 5)

  ستعامل مغري لطبيعته.بدون تَّصف وا( 13)

  ألن هذا يعد تَّصفا مغريا حلقيقة اهلبة رغم وجودها فال يصح فيها الرتاجع.( 11)



 

 

 

 .(4)رشأفإن عاب فال  ،(1)يف غري ذلك

حيق للواهب  وال ،فهي للموهوب له (2)أو متصلة (0)زادت زيادة منفصلةوأما لو 

 .رجوعحينئذ ال

االحتياط يف  والزوج و الزوجة بذي الرحم يف لزوم اهلبة،  يلحق: 4130م  

  .(9)الزوج قبل القبض اليرتك ةهب

: لو مات الواهب أو املوهوب له قبل القبض بطلت اهلبة وانتقل 4132م 

 املوهوب إىل ورثة الواهب. 

القبض لزمت اهلبة فليس  : لو مات الواهب أو املوهوب له بعد4139م 

للواهب الرجوع إىل ورثة املوهوب له كام أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إىل 

 املوهوب له. 

فيصح الرجوع مع جهله  ،: ال يعترب يف صحة الرجوع علم املوهوب4131م 

 . (1)أيضا

فإذا وهبه  ،جيب عىل املوهوب له العمل بالرشط (5): يف اهلبة املرشوطة4135م 

ذر أو امتنع فإذا تع ،وجب عىل املوهوب له العمل بالرشط ،برشط أن هيبه شيئا شيئا

                                                 

 أي حيق للواهب الرتاجع عن هبته فيام لو كان التَّصف يف اهلبة غري مغري هلا بأن بقيت عىل حاهلا. ( 1)

 التعويض.لبة املوهوب له بأي إن حصل عيب يف اهلبة التي حيق اسرتجاعها فليس له احلق بمطا( 4)

  الزيادة املنفصلة مثل البيض بالنسبة للدجاجة.( 0)

  الزيادة املتصلة مثل الطول والوزن والصوف والثمر. (2)

  بمعنى أن اهلبة تتحقق يف هذه الصورة حتى قبل قبض اهلبة.( 9)

 حته.اجع وصبمعنى أن علم املوهوب له برتاجع الواهب عن هبته ليس رشطا يف َتقق الرت( 1)

وهي التي يطلق عليها تسمية اهلبة بعوض، او اهلبة املعوضة، ومعنى ذلك ان الواهب يكون ( 5)

 وهب شيئا لشخص واشرتط عليه إما هبة مقابلة، او اعطاءه شيئا معينا، او القيام بعمل معني.



 

 

اهلبة  الرجوع يف جيوزبل  ،جاز للواهب الرجوع يف اهلبة ،من العمل بالرشط (1)املتهب

 قبل العمل بالرشط.  حتى املرشوطة

لكن لو عوض املتهب لزمت اهلبة  (4): يف اهلبة املطلقة ال جيب التعويض4130م 

 . (0)مل جيز للواهب الرجوعو

 : لو بذل املتهب العوض ومل يقبل الواهب مل يكن تعويضا. 4135م 

 ،أجزأ اليسري (2)وإن كان مطلقا ،: العوض املرشوط إن كان معينا تعني4113م 

 إال إذا كانت قرينة من عادة أو غريها عىل إرادة املساوي. 

أو  ،(9)جيوز أن يكون عقدابل  ،: ال يشرتط يف العوض أن يكون عينا4111م 

 أو نحو ذلك.  ،أو إبراء ذمته من دين له عليه ،عىل الواهبيشء كبيع  ،(1)إيقاعا

 

                                                 

  أي من قدمت له اهلبة، املوهوب له.( 1)

 ة التي مل يشرتط فيها الواهب شيئا أن يعطي شيئا للواهب. أي ال جيب عىل املوهوب له يف اهلب( 4)

 فلو كانت اهلبة مطلقة ولكن املوهوب له قدم مقابلها هبة أو عوضا للواهب فتصري اهلبة ملزمة.( 0)

  أي مل يكن الواهب قد عني شيئا يريده من املوهوب له مقابل هبته. ( 2)

  .العقد هو اتفاق بني طرفني كالزواج والبيع( 9)

  االيقاع: هو قرار يتم من طرف واحد وال حيتاج اىل موافقة طرف آخر كالطالق.( 1)



 

 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 233ص  - الفصل االول: يف املويص 

 230ص  - الفصل الثاين:  يف املوىَص به 

 210ص  - الفصل الثالث:  يف املوىَص له 

 219ص  - ويصالفصل الرابع:  يف ال 

 240ص  - فصل يف منّجزات املريض 

  

  



 

  



 

 .(4)متليكية وعهدية (1)قسامن الوصية: 4114م 

ال بعد أو للفقراء مث ،متليكية، بأن جيعل شيئا من تركته لزيد القسم االول: 

 .(0)فهي وصية بامللك أو االختصاص ،وفاته

كأن  ،أو مال ،من بدن ،تعلق بهييشء عهدية، بأن يأمر بالتَّصف ب :القسم الثاين 

أو زمان معني أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب  ،يأمر بدفنه يف مكان معني

عنه يف الصوم والصالة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره 

إىل شخص معني فقد جعله وصيا عنه له والية التَّصف، وإن مل يوجه أمره إىل 

ام َص ي أو يُ ج عنعني ومل تكن قرينة عىل التعيني كام إذا قال أوصيت بأن حُيَ شخص م

من وظائف احلاكم  (2)كان تنفيذه ،فلم جيعل له وصيا معينا ،عني أو نحو ذلك

 الرشعي.

 ال َتتاج إىل قبول سواء جعل له وصيا أم مل جيعل. ،: الوصية العهدية4110م 

إىل  اج أيضافال حيتذا املال لزيد بعد ممايت إذا قال: هفالوصية التمليكية  وكذلك 

 القبول من املوىص له. 

: تتضيق الواجبات املوسعة إذا مل يطمئن املكلف بالتمكن من االمتثال 4112م 

ونحوها من  ،والنذور ،وأداء الكفارات ،والصيام ،كقضاء الصالة ،مع التأخري

  .وغريها فتجب املبادرة إىل أدائها ،الواجبات البدنية

                                                 

 بعض الفقهاء يعترب ان هناك قسام ثالثا وهو الوصية بفك امللك، ومنهم من يعتربها من العهدية.( 1)

  الوصية التمليكية يقصد هبا متليك بعض أمواله لآلخرين، والعهدية تتعلق بخصوصياته.( 4)

  أي حق التَّصف.( 0)

  أي مع عدم تعيينه وصيا فإن مسؤولية تنفيذ وصيته تقع عىل عاتق الفقيه اجلامع للرشائط.( 2)



 

 

واالعالم هبا، إال أن يعلم بقيام  (1)وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب االيصاء 

 الوارث أو غريه به.

ونحوها مما  ،(2)ومال املضاربة ،(0)والعارية ،(4)وأما أموال الناس من الوديعة 

 .(1)إال إذا خاف عدم أداء الوارث (9)املبادرة إىل أدائه فال جتبيكون َتت يده 

وإال مل جيب،  (5)إذا كان يتوقف عليهام االداء ،ء به واالشهاد عليهوجيب االيصا 

ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب املبادرة إىل 

 وإن مل خيف املوت.  (0)أدائها

ري أو غ ،من لفظ رصيح ،: يكفي يف َتقق الوصية كل مادل عليها4119م 

 ،بال فرق بني صوريت االختيار وعدمه ،أو إشارة ،كتابة وإن كان ،أو فعل ،رصيح

أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد  ،بل يكفي وجود مكتوب بخطه

                                                 

فإذا أمىض إنسان سنوات من عمره وفاتته الصالة اليومية لسنوات وفاته صيام  أي الوصية، (1)

رضه أو لسبب ه أو ملشهر رمضان وشعر أنه مل يعد باستطاعته أن يقضيها يف حياته نظرا لكرب سن

  آخر فيجب عليه أن يويص بقضاءها عنه.

  الوديعة: أي ما يكون عنده من أمانات للناس.( 4)

  العارية: ما يكون قد استعاره من االخرين.( 0)

  ويكون ربحه هلام. ،مال املضاربة: املال الذي يأخذه من االخرين للتجارة( 2)

  فيام لو شعر بقرب االجل.( 9)

لو كانت هناك عقارات باسمه آلخرين وخيشى ان ينكرها ورثته فعليه املبادرة اىل التنازل  كام (1)

  .لذوي احلقوق بام يؤدي اىل إرجاع احلق ألصحابه

من أموال الناس كام مر وشعر بقرب أجله وعلم أن ورثته لن يعيدوا هذه يشء أي إن كان لديه ( 5)

 الوصية واجبة عليه حلفظ حقوق االخرين. احلقوق ألصحاهبا إال إذا أوىص بذلك فتصري

أي جيب عليه تسديد ما عليه من الديون يف حال مطالبة الدائنني له حتى ولو مل يشعر بقرب ( 0)

 أجله.



 

 

 

موته، وإذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال: ال، فقامت البينة عىل أنه قد أوىص، كان 

 ومل يعتد بخربه. (1)العمل عىل البينة

 .(4)اره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منهنعم إذا كان قد قصد من إنك 

فإنه إن قصد  ،وقامت البينة عىل عدم الوصية منه ،وكذا احلكم لو قال نعم 

وإن قصد إنشاء الوصية صح االنشاء وَتققت  ،كان العمل عىل البينة (0)االخبار

 الوصية. 

ان الرد ا كيف الوصية التمليكية مبطل هلا إذ ، له الوصية: رد املوىَص 4111م 

أما إذا سبقه القبول بعد املوت أو يف حال احلياة فال أثر  ،(2)سبق بقبولهبعد املوت ومل يُ 

 وكذا الرد حال احلياة.  ،(9)له

 ،: لو أوىص له بشيئني فقبل أحدمها ورد االخر صحت فيام قبل4115م 

 خر. الواحد فقبل يف بعضه ورد يف البعض ايشء وبطلت فيام رد،وكذا لو أوىص له ب

 له ملوىَص  هبا قبل أن خيتار ا: ال جيوز للورثة التَّصف يف العني املوىَص 4110م 

 . (1)وليس هلم إجباره عىل االختيار معجال ،من الرد والقبول ،أحد االمرين

                                                 

 أي يؤخذ بالبينة وهي الشهادة الدالة عىل وصيته وال يؤخذ بكالمه الذي ينفي فيه الوصية.( 1)

  لغى وصيته فعندها تلغى الوصية.بمعنى أنه إن فهم من قوله ال، أنه أ( 4)

  أي بقصد بقوله نعم االخبار عن نفسه بأنه أوىص.( 0)

 له قد ومل يكن املوىص ،أي إذا رفض املوىص له قبول ما أوىص له به املويص بعد موت املويص( 2)

  قبل هذه الوصية يف حياة املويص، فتلغى تلك الوصية.

ه الوصية سواء قبل موت املويص او بعده فال أثر لرفضه هلا أي إذا كان املوىص له قد أعلن قبول( 9)

 بل تبقى سارية املفعول.

فلو أوىص شخص بقطعة أرض مثال البن أخيه ومل يكن من الورثة، فال جيوز لورثة امليت من ( 1)

أوالده مثال التَّصف يف قطعة االرض تلك قبل أن حيسم ابن االخ خياره وخيتار قبول الوصية 



 

 

فله  ،قام وارثه مقامه يف ذلك ،(1)رده  له قبل قبوله و: إذا مات املوىَص 4115م 

ن وصيته، وال فرق بني أن يموت يف حياة عاملويص جع ارتالقبول أو الرد إذا مل ي

 املويص أو بعد وفاته. 

عد إذا مات ب ، له به من مورثه املوىَص : يتلقى الوارث املال املوىَص 4143م 

 ،وال ترث منه الزوجة إذا كان أرضا ،فتخرج منه ديونه ووصاياه ،موت املويص

 .(4)أو بناءً  وترث قيمته إن كان نخالً 

 به من  له املوىَص ورثة املوىَص فيتلقى  ،له قبل املويص   ات املوىَص وأما إذا م 

 .(0) لهفال جيري عليه حكم تركة امليت املوىَص  ،املويص نفسه

  به إىل ورثته أيضا. املوىَص  ينتقلوأما إذا مات الوارث يف حياة املويص 

: إذا أوىص إىل أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثال فيجري 4141م 

 من االنتقال إىل الوارث لو مات يف حياة املويص بتمليكه.  (2)ملذكوراحلكم ا

 : يشرتط يف املويص أمور: 4144م 

                                                 

  وال حيق للورثة إجباره عىل حسم خياره سيعا.أو رفضها، 

  أي قبل أن حيسم أمره بالنسبة لقبول الوصية أو رفضها.( 1)

فإن ما أوىص به  ،ثم مات زيد، ومات عمرو بعده ،مثال: لو أوىص زيد بوصية خاصة لعمرو( 4)

جة فليس زوزيد ينتقل اىل ورثة عمرو، وتقسم عليهم حسب املوازين الرشعية، فإن كان لعمرو 

 أما من البناء والبساتني فتعطى بدل حصتها نقدا. ،هلا حصة من االرض

فلو مات عمرو يف املثال قبل زيد، ثم مات زيد، فعندها يأخذ ورثة عمرو ما أوىص به زيد  (0)

لعمرو مبارشة وتقسم بينهم حسب املوازين الرشعية وال َترم الزوجة يف هذه احلالة من 

 االرض .

  أوىص زيد طالبا من عمرو إعطاء خالد شيئا معينا من تركته ) أي تركة زيد(. كام لو( 2)



 

 

 

 ،(1)فال تصح وصية الصبي إال إذا بلغ عرشا وكان قد عقل ،: البلوغاالمر االول

 . أو لغريهم رحامهألسواء كانت وكانت وصيته يف وجوه اخلري واملعروف 

ه علي ى: العقل، فال تصح وصية املجنون حال جنونه واملغماالمر الثاين

 وسكره.أإغامئه حال والسكران، 

تعلق فيام ي وصيتهبطلت أو سكر أو أغمي عليه  نّ وإذا أوىص حال عقله ثم ُج  

  .(4)وصحت يف مال غريه بامله،

 ه. : االختيار، فال تصح وصية املكرَ االمر الثالث

 . (0)حلرية: ااالمر الرابع

فإذا أوىص بعد ما أحدث يف نفسه ما  ،: أن ال يكون قاتل نفسهاالمر اخلامس

أو نحو ذلك مل تصح وصيته إذا كانت يف  ،أو رشب سم ،من جرح (2)يوجب هالكه

 ماله.

يف غريه من جتهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل  تأما إذا كان 

أو  (9)كان ال بقصد املوت بل لغرض آخر ذلك ال عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو

 وتصح، (1)عىل غري وجه العصيان مثل اجلهاد يف سبيل اهلل، وكذا إذا عويف ثم أوىص

                                                 

  أي صار واعيا مدركا.( 1)

فإن كان قد أوىص بتوزيع بعض أمواله فتسقط الوصية، أما لو كان قد أوىص بأن العقار الفالين  (4)

 .رار نافذةاإلقمثال هو لفالن ولكنه مسجل باسمي مثال، فتبقى هذه الوصية التي فيها معنى 

  بمعنى أن ال يكون عبدا رقا، وهذا ليس له وجود يف زماننا. (0)

  بأن أقدم عىل االنتحار بوسيلة من الوسائل املتاحة أمامه.( 2)

  كام لو كان يشرتك يف متثيلية فتحولت عن غري قصد اىل حقيقة.( 9)

  أي إذا حاول االنتحار ثم شفي من ذلك، فهنا تصح وصيته.( 1)



 

 

 . (1)ثم مات أيضا إذا أوىص بعد ما فعل السبب ثم عويف

صحت  ،ثم أحدث فيها (4): إذا أوىص قبل أن حيدث يف نفسه ذلك4140م 

 عىل أن حيدث ذلك بعدها.  وصيته وإن كان حني الوصية بانياً 

: تصح الوصية من كل من االب واجلد بالوالية عىل الطفل مع فقد 4142م 

 . (0)االخر وال تصح مع وجوده

: ال جيوز للحاكم الوصية بالوالية عىل الطفل بعد موته، بل بعد موته 4149م 

 حاكم آخره غريه.  اىل يرجع االمر

 ،أو من غريهم بامل ،من أرحامه : لو أوىص وصية متليكية لصغري4141م 

بل يكون  ،(2)ولكنه جعل أمره إىل غري االب واجلد وغري احلاكم مل يصح هذا اجلعل

 أمر ذلك املال لالب واجلد مع وجود أحدمها وللحاكم مع فقدمها.

نعم لو أوىص أن يبقى ماله بيد الويص حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. وكذا  

 ليهم من دون أن يملكهم إياه. إذا أوىص أن يَّصف ماله ع

عىل االطفال الثنني  (9): جيوز أن جيعل االب واجلد الوالية والقيمومة4145م 

م املذكور بمعنى كونه مرشفا عىل عمله أو عىل القيّ  (1)كام جيوز جعل الناظر ،أو أكثر

                                                 

  أي حاول االنتحار ثم أوىص ثم مات بعد أن كان قد شفي.( 1)

  أي قبل أن حياول االنتحار.( 4)

أي يصح لالب بأن يويص بتعيني ويص عىل طفله، مع عدم وجود اجلد، وكذلك يصح للجد  (0)

   ان يويص مع عدم وجود االب، أما مع حياة أحدمها فال تصح الوصية اىل طرف آخر.

االب  فيكون املال املوىص به َتت إرشاف ني شخص ليكون وليا عىل الصغري،أي مل يصح تعي (2)

  او اجلد او احلاكم الرشعي.

  القيمومة هنا تعني االرشاف عىل أموال االيتام.( 9)

 طبق رأي الناظر . بحيث تكون أعامل الويص عىل ،الرقيب عىل الويص (1)



 

 

 

 بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كام يأيت يف الناظر عىل الويص. 

م عىل أوالدي القارصين وقيّ  ل املويص لشخص: أنت ويلّ : إذا قا4140م 

ومل يقيد الوالية بجهة بعينها جاز له التَّصف يف مجيع الشؤون املتعلقة  ،وأوالد ولدي

هبم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أمواهلم واالنفاق عليهم واستيفاء ديوهنم 

  ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضامنات أو غري ذلك من اجلهات.

: إذا قيد املويص الوالية بجهة دون جهة وجب عىل الويل االقتصار 4145م 

احلاكم  (1)عىل حمل االذن دون غريه من اجلهات وكان املرجع يف اجلهات االخرى

 الرشعي. 

: جيوز للقيم عىل اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة 4103م 

 . وزفال جيأما إذا كان غنيا  (4)وكان فقريا

واء أكان س ، به أن يكون مما له نفع حملل معتد به: يشرتط يف املوىَص 4101م 

 أو ،كام إذا أوىص بام َتمله الدابة ،عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود

أو حق من احلقوق القابلة  ،أو معدومة متوقعة الوجود ،منفعة لعني موجودة كان

ونحوه ال مثل حق القذف ونحوه مما ال يقبل االنتقال إىل  (0)مثل حق التحجري ،للنقل

 املوىص له. 

أو التي ينتفع هبا يف  (2): إذا أوىص لزيد باخلمر القابلة للتخليل4104م 

                                                 

  أي التي مل يوص هبا.( 1)

  من أموال اليتيم.( 4)

  .4025مر بيان معنى التحجري يف ( 0)

  أي الذي يمكن َتويله اىل خل.( 2)



 

 

 صح.  (4)أو أوىص بآالت اللهو إذا كان ينتفع هبا إذا كَّست ،(1)غريالرشب

فإذا أوىص بام  (0)ن ال يكون زائدا عىل الثلث به أ: يشرتط يف املوىَص 4100م 

 .(2)زاد عليه بطل االيصاء يف الزائد إال مع إجازة الوارث

وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ يف حصة املجيز دون االخر، وإذا أجازوا يف  

 . (9) به وردوا يف غريه صح فيام أجازوه وبطل يف غريهبعض املوىَص 

 أوبعد الوفاة حصوهلا سواء كانت  (1)الجازةيف االجتزاء با يكفي: 4102م 

 حال احلياة. 

: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة املويص وال بعد وفاته 4109م 

 كام ال أثر للرد إذا حلقته االجازة. 

 وحال صحته، وال : ال فرق بني وقوع الوصية حال مرض املويص  4101م 

 بني كون الوارث غنيا وفقريا. 

 يشرتط يف نفوذ الوصية قصد املويص أهنا من الثلث الذي جعله : ال4105م 

 غري ملتفت إىل ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.  (5)فإذا أوىص بعني ،الشارع له

                                                 

  يف عالج مثال كاملطهرات الطبية.( 1)

  بحيث يستفاد من خشبها.( 4)

  أي ثلث تركة امليت والتي حيق له ان يويص هبا خارج إطار القسمة الرشعية لالرث.( 0)

قط إال مع ف ثلث الرتكةما فينفذ منها بنسبة فلو أوىص بنصف تركته مثال ألحد ما أو لعمل ( 2)

 .بتنفيذ كامل الوصية بنصف الرتكة فعندها تنفذ كامل الوصية قبول الورثة

  ومعنى ذلك أن تنفيذ الوصية بام زاد عىل ثلث الرتكة يرتبط بام يقرره الورثة.( 9)

اته أو أثناء صح بعد وفأي أن موافقة الورثة عىل تنفيذ وصية امليت يف أكثر من ثلث الرتكة ت( 1)

 حياته.

  .، كقطعة أرض مثال أو بناءأي بيشء ما من تركته( 5)



 

 

 

لورثة وقصد كونه من ثلثي ايشء ثم أوىص ب ،: إذا أوىص بثلث ما تركه4100م 

 فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإال بطلت. 

 ،نفذت الوصية يف ثلثها (1)وقصد كوهنا من االصل ،عني: إذا أوىص ب4105م 

لرتكة كام إذا قال: فريس لزيد وثلثي من باقي ا ،وتوقفت يف ثلثيها عىل إجازة الورثة

 (4)وإال ،فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا ريض الورثة ،لعمرو

 صحت يف ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة. 

بالثلث فإن مل تكن الوصية زائدة عىل  ومل يوص   ، بعني: إذا أوىص4123م 

 الثلث نفذت، وإن زادت عىل الثلث توقف نفوذها يف الزائد عىل إجازة الورثة. 

أو بمقدار كيل من املال كألف دينار، يالحظ  ،(0): إذا أوىص بعني معينة4121م 

ت ال حني يص حني املويف كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر باالضافة إىل أموال املو

 الوصية.

فإذا أوىص لزيد بعني كانت بقدر نصف أمواله حني الوصية وصارت حني 

إما لنزول قيمتها أو الرتفاع قيمة غريها أو حلدوث مال له مل  ،املوت بمقدار الثلث

 يكن حني الوصية صحت الوصية يف متامها. 

لث رت أكثر من الثالعني حني الوصية بمقدار الثلث فصا ت: إذا كان4124م 

حال املوت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غريها أو خلروج بعض أمواله عن ملكه 

 نفذت الوصية بام يساوي الثلث وبطلت يف الزائد إال إذا أجاز الورثة. 

                                                 

  أي من أصل تركته وليس من الثلث الذي حيق له فيه التَّصف.( 1)

بمعنى أنه إذا مل يرض الورثة بإعطاء زيد الفرس فيعطى زيد ثلث الفرس ويبقى ثلثاه للورثة ( 4)

  به لعمرو مقدار ثلث الفرس.وينقص من ثلث الرتكة الذي أوىص 

  كام لو أوىص بأن قطعة االرض الفالنية.( 0)



 

 

فإن كان حني الوفاة مساويا له حني كالثلث،  (1): إذا أوىص بكَّس مشاع4120م 

 .(0)، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتاممه حني الوفاةامهالوصية بتام صحت (4)الوصية

يجب إخراج فكام لو جتدد له مال  (2)أما إذا كان حني الوفاة أكثر منه حني الوصية

إال أن تقوم القرينة عىل إرادة الوصية بثلث االعيان  ،(9)ثلث الزيادة املتجددة أيضا

أو تقوم  ،(5)يشءا مل جيب إخراج فإذا تبدلت أعياهن ،(1)املوجودة حني الوصية ال غري

، وإن تبدلت أعياهنا فال جيب (0)القرينة عىل إرادة الوصية بمقدار ثلث املوجود حينها

 إخراج الزائد.

وكذا إذا كان كالمه حمفوفا بام يوجب إمجال املراد فإنه يقتَّص حينئذ عىل القدر  

 . (5)قلاملتيقن وهو األ

وكذا  ،ة يف اخلطأامليت بعد املوت كالديَّ  سب من الرتكة ما يملكه: حي4122م 

                                                 

أي بنسبة مئوية من تركته كام لو أوىص بأن ينفق عنه ثلث تركته يف مشاريع خرييه، أو أوىص ( 1)

  بأن يعطى ثلث تركته لفالن، وكان ثلث تركته حني الوصية يبلغ عرشة آالف دينار مثال .

ة كانت عند الوفاة بقيمة ثالثني ألف دينار وهي نفس القيمة التي كانت عند بمعنى أن الرتك( 4)

 الوصية.

بأن صارت قيمة تركته عند الوفاة سبع وعرشون ألف، وبالتايل فإن قيمة الثلث هي تسعة ( 0)

 آالف.

  بأن صارت قيمة الرتكة مخس وأربعون الفا، فإن قيمة الثلث تصبح مخسة عرش الفا.( 2)

  أن ما يتم رصفه من الرتكه بناء لوصيته هو مخسة عرش الف دينار.بمعنى ( 9)

  كام لو قال حني الوصية ثلث داري هذه وثلث سياريت وثلث بستاين.( 1)

  بأن يكون قد استبدل داره وسيارته وبستانه أثناء حياته.( 5)

  كام لو قال حني الوصية قيمة ثلث داري وثلث سياريت وثلث بستاين.( 0)

مل يكن واضحا يف وصيته ماذا يقصد بالثلث وكانت كل االحتامالت واردة فيؤخذ باالقل  أي( 5)

  وهو القدر املتيقن وعىل طبق االمثلة السابقة يكون عرشة آالف دينار.



 

 

 

فوقع فيها  (4)وكام إذا نصب شبكة يف حياته ،(1)يف العمد إذا صالح عليها أولياء امليت

 فيخرج من مجيع ذلك الثلث إذا كان قد أوىص به.  ،بعد وفاتهيشء 

: إذا أوىص بعني تزيد عىل ثلثه يف حياته وبضم الدية تساوي الثلث 4129م 

 صيته فيها بتاممها. نفذت و

 ،: إنام حيسب الثلث بعد استثناء ما خيرج من االصل من الديون املالية4121م 

فإذا أخرج مجيع الديون املالية والبدنية من  ،ة كالصالةيوكذلك الواجبات الدين

 جمموع الرتكة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية. 

د بعد وفاته أو تربع متربع يف أدائه بع : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن4125م 

 وكان بمنزلة عدمه.  (0)وفاته مل يكن مستثنى من الرتكة

: ال بد يف إجازة الوارث الوصية الزائدة عىل الثلث من إمضاء الوصية 4120م 

 وال يكفي فيها جمرد الرضا النفساين.  (2)وتنفيذها

يني إىل وإذا فوض التع ،: إذا عني املويص ثلثه يف عني خمصوصة تعني4125م 

 بال حاجة إىل رضا الوارث. ،الويص فعينه يف عني خمصوصة تعني أيضا

من ذلك كان ثلثه مشاعا يف الرتكة وال يتعني يف عني يشء وإذا مل حيصل منه 

 . (9)الويص إال مع رضا الورثةبتعيني بعينها 

                                                 

  كام لو ُقتل املويص فإن الدية التي تعطى من القاتل تدخل يف حساب تركة امليت.( 1)

  كشباك صيد السمك مثال.( 4)

  معنى أنه ال يصح استثناء هذا الدين من الرتكة.ب( 0)

  أي ال بد من املوافقة الفعلية والعملية.( 2)

 وإذا مل يعني أو يكلف من يعني ،ومعنى ذلك أن تعيني الثلث من أصل الرتكة هو حق للمويص( 9)

 .تفال بد من االتفاق حينئذ مع الورثة الن الثلث بدون ذلك يكون يف مجيع املمتلكا الثلث



 

 

وهي  ،ملويصهبا ا وإن مل يوص   (1): الواجبات املالية خترج من االصل4193م 

وثمن  ،االموال التي اشتغلت هبا ذمته مثل املال الذي اقرتضه واملبيع الذي باعه سلفا

ونحوها ومنها  ،(2)ش اجلناياتووأر ،(0)وعوض املضمونات ،(4)ما اشرتاه نسيئة

 ، الكفارات والنذور ونحوها (9)اخلمس والزكاة واملظامل

يص وجب إخراج الواجبات بعد موت املويشء : إذا تلف من الرتكة 4191م 

 . (1)صب بعض الرتكةوكذا إذا غُ  ،املالية من الباقي وإن استوعبه

: إذا مترد بعض الورثة عن وفاء الدين مل يسقط من الدين ما يلزم يف 4194م 

 (5)حصته بل جيب عىل غريه وفاء اجلميع كام جيب عليه.

 ي رجع عىل املتمردثم إذا وىف غريه متام الدين فإن كان بإذن احلاكم الرشع 

 .(0)باملقدار الذي يلزم يف حصته

: احلج الواجب باالستطاعة من قبيل الدين خيرج من االصل وكذلك 4190م 

                                                 

  أي من أصل الرتكة قبل قسمتها.( 1)

  أي تسديد ثمن ما كان قد اشرتاه دينا، ومنه ايضا ما يتم رشاؤه بالتقسيط.( 4)

  أي ما كان واجبا عىل امليت دفعه من ضامن.( 0)

  أي ما كان واجبا عىل امليت دفعه تعويضا عىل تسببه بجرح آخرين.( 2)

  تعرف أصحاهبا. حقوق للناس المن  ذمتهعام يف  ملأي ما ينفق عن امليت من رد املظا( 9)

ومعنى ذلك أن النقص الذي حيصل يف الرتكة نتيجة تلف او سقة ال يسقط أو ينقص من ( 1)

  الواجبات املالية التي جيب إخراجها قبل قسمة الرتكة.

لذي ا الوجوب عن الشخص بذلك ال يسقطوبقية الورثة تسديد كامل الدين  ه جيب عىلأي أن( 5)

 .بل تبقى ذمته مشغولة وفق ما سريد بيانه رفض التسديد من حصته

بمعنى أن من يسدد من الورثة بقية الدين املستحق له أن يطالب الوارث الذي مل يدفع املستحق ( 0)

عليه بام تم دفعه نيابة عنه إن كان التسديد قد تم بإذن من احلاكم الرشعي، أما لو مل يكن التسديد 

  ذن احلاكم الرشعي فال ينطبق نفس احلكم من وجوب املطالبة. قد تم بإ



 

 

 

 فيخرج من االصل.  (1)احلج النذري

كان العمل عىل الثانية وتكون  ،: إذا أوىص بوصايا متعددة متضادة4192م 

رو، أوىص هبا لعمرو أعطيت لعمناسخة لالوىل، فإذا أوىص بعني شخصية لزيد ثم 

 وكذا إذا أوىص بثلثه لزيد ثم أوىص به لعمرو. 

: إذا أوىص بثلثه لزيد ثم أوىص بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهام 4199م 

 عىل السوية. 

: إذا أوىص بعني شخصية لزيد ثم أوىص بنصفها لعمرو كانت الثانية 4191م 

 . (4)ناسخة لالوىل بمقدارها

إذا أوىص بوصايا متعددة غري متضادة وكانت كلها مما خيرج من : 4195م 

 االصل وجب إخراجها من االصل وإن زادت عىل الثلث. 

خرجت أُ  -األصل ال خترج من  -: إذا كانت الوصايا كلها تربعات 4190م 

من الثلث فإن زادت عىل الثلث فان كانت الوصية مرتبة يبدأ باالول فاالول حتى 

  .(0)يكمل الثلث

 تحب،مسبعضها واجب وبعضها  ،: إذا كانت الوصايا املتعددة خمتلفة4195م 

كام إذا قال: أعطوا عني  ،(9)الثلثمن املستحب خيرج ، و(2)من االصل الواجب خيرج

 ،لزيارةل وعرشين ديناراً  صدقات، زكاة وعرشين ديناراً  : عرشين ديناراً ستني ديناراً 
                                                 

  أي أن احلج الواجب بالنذر يتم إخراجه ايضا من أصل الرتكة.( 1)

  ويف كل هذه الصور يعمل عىل طبق الوصية االخرية يف مورد التعارض.( 4)

ية اىل ان يتم رصف لثانكام لوكتب يف وصيته اوال وثانيا وثالثا فيتم تنفيذ الفقرة االوىل ثم ا( 0)

 الثلث.

  أي يتم إخراجه من أصل الرتكة.( 2)

 أي يتم تنفيذ الوصية باالمور املستحبة من ثلث الرتكة الذي له احلق يف الوصية به كيفام شاء.( 9)



 

 

ان ف ف الصدقات والزيارة من الثلث،فتَّصف الزكاة من أصل الرتكة، وتَّص

 .(4)وكذلك ان مل يسعها وأجاز الورثة (1)وسعها الثلث أخرج اجلميع

ز ومل جي ، كام لو كان قد ترك مائة دينار وأوىص هبذه الوصايا(0)أما إذا مل يسعهاو

ثم يَّصف  ،(2)فيقدم رصف ما اوىص به أوال  الَّصف يف اكثر من الثلث، الورثة

  .(9)اقيالثلث عىل الب

: املراد من الوصية التربعية الوصية بام ال يكون واجبا عليه يف حياته 4113م  

سواء أكانت متليكية كام إذا قال: فريس لزيد بعد وفايت أم عهدية كام إذا قال: تصدقوا 

 بفريس بعد وفايت. 

: إذا أوىص بثلثه لزيد من دون تعيينه يف عني شخصية يكون املوىص 4111م 

ان التلف عىل كيشء فله الثلث وهلم الثلثان فان تلف من الرتكة  ،ا مع الورثةله رشيك

 وإن حصل لرتكته نامء كان النامء مشرتكا بني اجلميع.  ،اجلميع

: إذا أوىص بَّصف ثلثه يف مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث 4114م 

                                                 

أي أن الوصايا املستحبة التي اوىص هبا من صدقات وزيارة مثال يتم اخراجها من ثلث الرتكة ( 1)

  فتها عن ثلث الرتكة.إذا مل تزد كل

أي إذا كانت قيمة الوصايا املستحبة اكثر من الثلث وقبل الورثة بَّصفها فتَّصف حينئذ ويكمل ( 4)

  النقص من اصل الرتكة .

أي إن مل يكف الثلث بمصاريف الوصايا املستحبة ومل يقبل الورثة بتغطية الكلفة من اصل ( 3)

 الرتكة.

 الرتكة .من الوصايا الواجبة من اصل ( 4)

عىل الباقي من املستحبات حسب ما اوىص اوال ومعنى ذلك ان ثلث الرتكة ان مل يكف ( 5)

 فإن كان قد اوىص ،للصدقات والزيارة كام يف املثال املذكور فيتم رصف ما اوىص به أوال

بالزيارة اوال ثم بالصدقات فيَّصف من الثلث عىل الزيارة وما يبقى يَّصف عىل الصدقات، 

 وهكذا .



 

 

 

ية الورثة  بقكان التلف موزعا عليه وعىليشء باقيا عىل ملكه فان تلف من الرتكة 

 وإن حصل النامء كان له منه الثلث. 

كام عرفت فإذا حصل منها نامء كان  (1): إذا عني ثلثه يف عني معينة تعني4110م 

 النامء له وحده وإن تلف بعضها أو متامها اختص التلف به ومل يشاركه فيه بقية الورثة. 

نا كام إذا قال: أنفقوا آخر معييشء ثم أوىص ب (4): إذا أوىص بثلثه مشاعا4112م 

وتصح وصيته  (2)وأعطوا فريس لزيد وجب إخراج ثلثه من غري الفرس (0)ثلثي عيلَّ 

 بثلث الفرس لزيد.

وأما وصيته بالثلثني االخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة عىل إجازة  

 الورثة فان مل جييزوا بطلت كام تقدم.

ة ثلثي وأعطوا زيدا مائ ال انفقوا عيلَّ خر غري معني كام إذا قاآليشء وإذا كان ال 

دينار، توقفت الوصية باملائة عىل إجازة الورثة فان أجازوها يف الكل صحت يف 

متامها، وان أجازوها يف البعض صحت يف بعضها وان مل جييزوا منها شيئا بطلت يف 

تصح  همجيعها، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مايل لعمرو فان

 وصيته لزيد وال تصح وصيته لعمرو إال بإجازة الورثة.

أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة 

 لالوىل كام عرفت، واملدار عىل ما يفهم من الكالم. 

: ال تصح الوصية يف املعصية فإذا أوىص بَّصف مال يف معونة الظامل 4119م 

                                                 

  كام لو أوىص بأن يَّصف البستان أو الدار من الثلث.( 1)

  دون أن يعينه.( 4)

  .نيابة عني أي ارصفوا الثلث يف سبيل اهلل( 0)

 أي ال يصح ان حيسب الفرس من الثلث بل حيسب ثلث الفرس من الثلث.( 2)



 

 

 ونرش كتب الضالل بطلت الوصية.  ،(1)عيَ والب   ،ج الباطل كتعمري الكنائسأو يف تروي

: إذا كان ما أوىص به جائزا عند املويص باجتهاده أو تقليده وليس 4111م 

س وإذا كان االمر بالعك ،بجائز عند الويص كذلك مل جيز للويص تنفيذ الوصية

 . (4)وجب عىل الويص العمل هبا

 (0)ز ذلك البعضان بعض الورثة من املرياث فلم جُي  : إذا أوىص بحرم4115م 

 مل يصح.

وجب العمل بالوصية بالنسبة  (2)نعم إذا مل يكن قد أوىص بالثلث وأوىص بذلك

فإذا كان له ولدان وكانت الرتكة ستة فأوىص بحرمان ولده زيد من  ،اىل الثلث لغريه

 .(9)املرياث أعطي زيد اثنني وأعطي االخر أربعة

خيه وأوىص بحرمان ولده زيد من املرياث أعطي ىص بسدس ماله ألوإذا أو 

 . (0)وأعطي ولده االخر النصف (5)وأعطي زيد الثلث (1)أخوه السدس

                                                 

 .القديمة حسب التسميات اليهود أماكن عبادة عيَ والب   أماكن عبادة النصارىالكنائس   (1)

  فاحلكم دائر مدار تكليف الويص، وليس املويص من ناحية اجلواز وعدمه.( 4)

  أي مل يقبل هؤالء الورثة الذين حرمهم من املرياث بحرماهنم حقهم.( 0)

  أي مل يكن قد أوىص بَّصف ثلثه وأوىص بحرمان بعض ورثته.( 2)

، فيبقى أربعة تقسم عىل الولدين، ثم عىل أساس أنه يتم إخراج ثلث الرتكة أوال وهو اثنان( 9)

  يعطى ثلث الرتكة ملن مل يوص بحرمانه من االرث، فتصري حصة الولد الثاين أربعة.

  تنفيذا للوصية باعتبار أهنا أقل من الثلث الذي جيوز له أن يويص به.( 1)

لرتكة ثلثان وهي ا باعتبار انه بعد أن يتم استثناء الثلث الذي جيوز للميت ان يويص به يبقى من( 5)

  حصة االخوين لكل منهام الثلث، فالثلث يكون احلصة الرشعية لزيد يف هذه املسألة.

فالثلث هو حصته من الرتكة مثل أخيه بعد عزل الثلث اخلاص، ويضاف اليهم السدس وهو ( 0)

الباقي من ثلث الرتكة بعد إعطاء االخ السدس، وبعد اضافة السدس اىل الثلث تصري حصته 

 النصف.



 

 

 

، وإذا (1): إذا أوىص بامل زيد بعد وفاة نفسه مل يصح وإن أجازها زيد4110م 

 أوىص بامل زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح. 

من تركته لزيد ثم أوىص هبا لعمرو  أوىص بعنيٍ  : قد عرفت انه إذا4115م 

كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العني لعمرو، فإذا اشتبه املتقدم واملتأخر تعني 

  .هام بالسويةبينالتوزيع 

ه ومل يعلم ان ،مت فأنفقه عني : إذا دفع إنسان اىل آخر ماال وقال له إذا4153م 

لم انه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة يف أو ع ،له أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ 

هذه الوصية، أو علم انه غري مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم رشعي 

جيب عىل الويص العمل بالوصية وال سيام يف  فاليقتيض إخراجه من االصل 

 الفرضني االخريين. 

قل وإذا  عىل االلزيد وتردد بني االقل واالكثر اقتَّصيشء : إذا أوىص ب4151م 

 عني بالقرعة.  (4)تردد بني املتباينني

للمعدوم إذا كان متوقع الوجود يف  (0)الوصية العهدية تصح: 4154م 

ال والد ولده الذين مل يولدوا حال الوصية وأليشء يويص بإعطاء  نمثل أ ،املستقبل

عد ذلك فان ولدوا ب ،به يف ملك املويص فيبقى املال املوىَص  ،حني موت املويص

                                                 

بمعنى أنه إذا أوىص بَّصف مال ال يملكه هو بل يملكه الغري، كام لو أوىص بَّصف تركة ابن ( 1)

أخيه مثال وحدد موعد رصفه بموته هو ال بموت صاحب املال فال تصح هذه الوصية حتى لو 

  قبل هبا صاحب املال وهو ابن اخيه يف املثال، ألن مورد رصف الوصية يكون بعد املوت.

  إذ ال يمكن اجلمع بينهام.( 4)

  .4114مر بيان معنى الوصية العهدية يف هامش املسألة ( 0)



 

 

 مطلق رصفه يف وجيوزف يف االقرب فاالقرب إىل نظر املويص، وإال رُص  ،أعطي هلم

  .(1)وجوه الرب

 ال تصح للمعدوم إىل زمان موت املويص.  (4): الوصية التمليكية4150م 

 الوصية وإال بطلت ، بهاملوىَص  (2)لكمَ  لد حياً فان وُ  (0): لو أوىص حلمل4152م 

 ورجع املال إىل ورثة املويص. 

 . (1)وللحريب (9): تصح الوصية للذمي4159م 

جلامعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بامل اشرتكوا فيه عىل  : إذا أوىص4151م  

 يل. ضعىل التف (0)إال أن تكون قرينة (5)السوية

اله وخاالته أو عاممه وعامته أو أخوبنائه وبناته أو أل: إذا أوىص أل4155م 

أعاممه وأخواله فان احلكم يف اجلميع التسوية إال أن تقوم القرينة عىل التفضيل فيكون 

 العمل عىل القرينة.

                                                 

الذي يقع ضمن نسبة ثلث تركة امليت، أو بموافقة الورثة إن معنى أنه يتم حفظ املال املذكور ب( 1)

كان اكثر من الثلث اىل حني وجود االشخاص الذين اوىص هلم كام لو كان أوىص بأن هذه الدار 

مثال هي البن ابني الذي يتخصص بدراسة العلوم الدينية، فإذا مل يولد البنه ابن بل ولد البنته 

 .ه االقرب اىل رغبة املويص، وهكذاابن ودرس العلوم الدينية فيستحق أن يعطى املنزل ألن

ة ومعنى ذلك ان من يوىص اليه بوصي 4114مر بيان معنى الوصية التمليكية يف هامش املسألة ( 4)

 متليكية ال بد ان يكون موجودا عند موت املويص، بخالف الوصية العهدية.

  أي جلنني قبل أن يولد.( 0)

  أي أن اجلنني بمجرد والدته يتملك ما أوىص له به امليت من الثلث.( 2)

  .4195مر بيان معنى الذمي يف هامش املسألة  (9)

  .1009مر بيان معنى احلريب يف هامش املسألة ( 1)

  فال يعطى أحد أكثر من أحد إال مع وجود ما يدل عىل رغبته بتفضيل أحدهم.( 5)

  يكون رصحيا فيه . وما يدل عىل املراد من غري أن ،أمر يشري إىل املطلوبالقرينة: هي ( 0)



 

 

 

 : جيوز للمويص أن يعني شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الويص.4150م 

واالسالم. وتفصيلها  البلوغ، والعقل (1)أمورالويص ثالثة  : يشرتط يف4155م 

 كام ييل:

أراد منه  وإىل الصبي منفردا  فيام لو أوىصعىل املشهور،  ،: البلوغاالمر االول

 .(4)التَّصف يف حال صباه مستقال، ولكنه ال خيلو عن إشكال

 أو احلاكم الرشعي. ،باذن الويل (0)أن يكون تَّصفه استحبابا نعم االحوط 

ال بالوصية صحت  البلوغ أو مع إذن الويل أما لو أراد أن يكون تَّصفه بعد 

 اشكال.

سواء أراد أن ال يتَّصف الكامل إال  (2)وجتوز الوصاية إليه منضام إىل الكامل 

منفردا قبل بلوغ الصبي لكن يف الصورة  (9)أم أراد أن يتَّصف ،بعد بلوغ الصبي

حلاكم ااالوىل إذا كانت عليه تَّصفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتوىل ذلك 

 الرشعي. 

: العقل فال تصح الوصية إىل املجنون يف حال جنونه سواء أكان االمر الثاين

                                                 

بعد بيان هذه املسائل يتضح انه حسب فتوى سامحة السيد حفظه املوىل فإن املعترب هو رشط ( 1)

  قل.واحد وهو الع

أي أن البلوغ رشط يف الويص عند أكثر فقهاءنا خاصة إذا اراد منه ان يتَّصف بالوصية بمفرده ( 4)

وقبل بلوغه، ولكن سامحة السيد يوافق استاذه السيد اخلوئي قدس سه يف أن اعتامد هذا الرشط 

 وجعله ملزما ليس قطعيا ولذا قال بأن هذا الفرض ال خيلو من اشكال.

  لويص الصغري.أي تَّصف ا( 0)

  أي يمكن ان تكون الوصية للصغري مع شخص بالغ.( 2)

  أي البالغ الرشيك يف كونه وصيا مع الصغري.( 9)



 

 

بطلت الوصاية إليه، وإذا  نّ وإذا أوىص إليه يف حال العقل ثم ُج  ،(4)أم ادواريا (1)مطبقا

 . (2)وأما إذا نص املويص عىل عودها فال إشكال ،(0)أفاق بعد ذلك مل تعد

ولكنه ليس الم عىل املشهور، إذا كان املويص مسلام : االساالمر الثالث

  .(9)معتربا

 يف الويص بل يكفي فيه الوثوق واالمانة.  (1)العدالة ال تعترب: 4103م 

غريه كأداء احلقوق الواجبة والتَّصف يف مال  هذا يف احلقوق الراجعة إىل

  االيتام ونحو ذلك.

ال يعترب ف أن يَّصف ثلثه يف اخلرياتما يرجع إىل نفسه كام إذا أوىص إليه يف وأما 

 . فيه حتى الوثوق

 (0)فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة (5): إذا أوىص اىل عادل ففسق4101م  

بطلت الوصية، وإن مل يظهر من القرينة التقيد بالعدالة مل تبطل، وكذا احلكم إذا 

                                                 

  .كل أوقاته يفجنونه يستمر  وهو الذي ،ملجنون املطبق: دائم اجلنونا (1)

 ،انبعض أوقاته جمنو يف يكونفاجلنون من وقت إىل آخر ب يصاباملجنون األدواري: الذي  (4)

  يف بعضها . وعاديا

  بمعنى أنه إذا جن الويص بطلت الوصية اليه حتى لو شفي من جنونه.( 0)

 قد قال ويصومعنى ذلك انه إذا افاق الويص من جنونه فإنه يرجع اىل كونه وصيا فيام لو كان امل( 2)

  وبشكل رصيح أنه فيام لو جن الويص وأفاق من جنونه فيبقى وصيا.

السيد ال يرى اإلسالم رشطا يف عقيدة الويص فتصح الوصية من املسلم لغري  أي أن سامحة (9)

  .املسلم خالفا ملن يشرتط اإلسالم يف الويص إن كان املويص مسلام 

 لعىل مالزمة التقوى من فع راسخة باعثة يقصد بالعدالة االستقامة يف السلوك وهي صفة( 1)

 الواجبات وترك املحرمات .

 تكاب املعايص الرشعية الكبرية، واالستمرار عىل فعل املعايص الصغرية.الفسق: هو ار( 5)

  كام لو فهم أنه اوىص اليه ألنه عادل.( 0)



 

 

 

 أوىص اىل الثقة. 

 . (1)مى والوارث: جتوز الوصاية إىل املرأة واالع4104م  

 ،غ جمنوناأو بل ،فامت الصبي قبل بلوغه ،وبالغ ،: إذا أوىص اىل صبي4100م 

 . (4)يضم إليه آخرلإىل احلاكم الرشعي فريجع 

وعىل نحو  (0): جيوز جعل الوصاية إىل إثنني أو أكثر عىل نحو االنضامم4102م 

يع التَّصف ال يف مجفان نص عىل االول فليس الحدمها االستقالل ب .(2)االستقالل

 ما أوىص به وال يف بعضه.

وإذا عرض الحدمها ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم  

 .(9)وللحاكم ان ينصبه متصديا ،احلاكم آخر إىل االخر عىل االحوط

وإن نص عىل الثاين جاز الحدمها االستقالل وأهيام سبق نفذ تَّصفه، وإن  

 لتَّصفني بأن باع أحدمها عىل زيد واالخر عىل عمرو يفاقرتنا يف التَّصف مع تنايف ا

 الثلث بالسوية وبغري السوية. (5)وهلام أن يقتسام ،(1)زمان واحد بطال معا

                                                 

  .فيجوز للرجل مثال أن جيعل زوجته وصيًا أو أحد أوالده مع أهنام من الورثة (1)

غ يتفرد البال وهذا من باب االحتياط الوجويب، علام أن هناك بعض الفقهاء من يرى جواز أن( 4)

  بالوصية دون مراجعة احلاكم الرشعي.

  أي أن يكونا او يكونوا معا.( 0)

 أي حيق ألي واحد منهم التَّصف دون مراجعة االخرين.( 2)

يتعني عىل احلاكم الرشعي أن يعني وصيا ثانيا مع الويص األول بدل الذي سقطت وصيته  أي( 9)

 الويص الثاين ايضا فيصري معينا من املويص سنف ان يكلف أيضا يمكن للحاكم الرشعي كام

  ومكلفا من احلاكم الرشعي بدل الويص الثاين الذي فقد أهليته الرشعية للوصاية.

  أي بطل تَّصفهام يف املسألة التي اختلف تَّصفهام فيها معا.( 1)

  التَّصف بالثلث اخلاص للميت. حق أي يقتسام( 5)



 

 

 وإذا سقط أحدمها عن الوصاية انفرد االخر ومل يضم إليه احلاكم آخر. 

وإذا أطلق الوصاية إليهام ومل ينص عىل االنضامم واالستقالل جرى عليه حكم  

االنضامم إال إذا كانت قرينة عىل االنفراد كام إذا قال: وصيي فالن وفالن فإذا ماتا 

كان الويص فالنا فإنه إذا مات أحدمها استقل الباقي ومل حيتج إىل أن يضم إليه احلاكم 

  آخر.

 . (1)وكذا احلكم يف والية الوقف 

ني صي: إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان و4109م 

 وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الويص.  ،مرتتبني

: جيوز أن يويص إىل وصيني أو أكثر وجيعل الوصاية إىل كل واحد يف 4101م 

 أمر بعينه ال يشاركه فيه االخر. 

الختالف نظرمها فإن  (4): إذا أوىص إىل إثنني برشط االنضامم فتشاحا4105م 

وإن مل  ،(0)عينه من االنضامم إىل االخر أجربه احلاكم عىل ذلكمل يكن مانع الحدمها ب

وإن كان لكل منهام مانع  ،يكن مانع لكل منهام من االنضامم أجربمها احلاكم عليه

 دون االخر.  (2)انضم احلاكم إىل أحدمها ونفذ تَّصفه

: إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الويص فالنا إن استمر عىل 4100م 

مثال، صح وكان فالن وصيا إذا استمر عىل طلب العلم فإن انَّصف طلب العلم 

 عنه بطلت وصايته وتوىل تنفيذ وصيته احلاكم الرشعي. 

                                                 

 املسألة عن الويص وتعدده جيري ايضا يف الويل عىل الوقف.أي أن هذا التفصيل الذي ورد يف ( 1)

  التشاح: هو التنافس، وبالتايل االختالف.( 4)

  أي أجربه عىل العمل مع االخر واالتفاق معه.( 0)

  أي الويص الذي يكون احلاكم اىل جانبه.( 2)



 

 

 

: إذا عجز الويص عن تنفيذ الوصية ضم إليه احلاكم من يساعده، وإذا 4105م 

 .احلاكم يكون العزل من قبلان  استحبابا ، واالحوطفينعزل (1)ظهرت منه اخليانة

َ 4153م 
 ب احلاكمإليه به نصَّ  : إذا مات الويص قبل تنجيز متام ما أويص 

 الرشعي وصيا لتنفيذه.

وكذا إذا مات يف حياة املويص ومل يعلم هو بذلك أو علم ومل ينصب غريه ومل  

 يكن ما يدل عىل عدوله عن أصل الوصية. 

َ 4151م 
أن يكون  إليه به إال : ليس للويص أن يويص إىل أحد يف تنفيذ ما أويص 

 مأذونا من املويص يف االيصاء إىل غريه. 

إال بالتعدي أو التفريط ويكفي يف الضامن  (4): الويص أمني اليضمن4154م 

  ا.ضامنا لعدم كونه أمينيكون  و ينعزل الويصومع َتقق اخليانة حصول اخليانة 

أو كيفية  ،أو قدرا خاصا ، املويص للويص عمال خاصا: إذا عنيَّ 4150م 

 .فإن تعدي كان خائنا ،(0)ومل جيز له التعدي ،وجب االقتصار عىل ما عنيَّ  ،صةخا

 بد من وال ،ي وأنفقه، عمل بنظرهوإذا أطلق له التَّصف بأن قال له: أخرج ثلث   

وإن مل يكن صالحا  ،فال جيوز له أن يتَّصف كيف شاء ،مالحظة مصلحة امليت

ك وخيتلف ذل ،حو املتعارفللميت أو كان غريه أصلح مع تيَّس فعله عىل الن

، وربام (2)باختالف االموات، فربام يكون االصلح أداء العبادات االحتياطية عنه

ه وربام يكون االصلح أداء حق بعين ،يكون االصلح أداء احلقوق املالية االحتياطية

                                                 

  تعيني غريه.أي إذا ظهرت خيانة الويص فينعزل ومن االفضل ان يقوم احلاكم الرشعي ب( 1)

  أي ال يتحمل املسؤولية عن أعامله يف تنفيذ الوصية إال إذا تعمد الرضر أو االمهال.( 4)

   أي مل جيز له خمالفة ما حدده له املويص يف وصيته. (0)

  كام لو كان امليت مهمال ألداء الواجبات كالصالة والصوم.( 2)



 

 

أو أداء الصالة عنه دون الصوم، وربام يكون االصلح فعل  ،إحتياطي دون غريه

دقات وكسوة العراة ومداواة املرىض ونحو ذلك. هذا إذا مل يكن القربات والص

 . (1)تعارف يكون قرينة عىل تعيني مَّصف بعينه وإال كان عليه العمل

هل أراد نه أو ،(4)عرف املراد منه: إذا قال أنت وصيي ومل يعني شيئا ومل يُ 4152م 

 يعترب ك من عرفهناإال إذا كان  ،أو شؤون أخرى كان لغوا ،أورصف ثلثه ،جتهيزه

يف إخراج  كام يتعارف يف كثري من بلدان العراق أنه وىّص  ،قرينة عىل تعيني املراد

 ،ورصفه يف مصلحة املويص وأداء احلقوق التي عليه وأخذ احلقوق التي له ،الثلث

 ورد االمانات والبضائع إىل أهلها وأخذها.

أن ال  ستحباباا االحوطفشموله للقيمومة عىل القارصين من أوالده  أما

وعدم نصب احلاكم الرشعي  ،مورهم إال بعد مراجعة احلاكم الرشعييتصدي أل

 . (0)ذن منهإغريه إال ب

 إذا َتققت أربع رشوط: أن يرد الوصية إليه : جيوز للموىَص 4159م 

 .(2): أن تكون الوصية من غري الوالد اىل ابنهالرشط االول

                                                 

ي وات بمبلغ للمأتم او احلسينية أو جلمعية تعنكام لو كان العرف يف بلد مثال بأن يويص االم( 1)

 بشؤون املحتاجني فيتم رصف ما أوىص به دون َتديد عىل طبق هذه الشؤون املتعارفة.

  أي مل يعرف املراد من مهمة الويص.( 4)

باعتبار انه حيتمل ان يكون املويص قد قصد جعله قيام عىل اوالده فيكون  أي بإذن من الويص، (0)

 رعاية شؤوهنم، وحيتمل انه مل يقصد ذلك باعتبار ان العرف يدل عىل كونه وصيا عىل له احلق يف

وهلذا يف  ،االمور املالية، فيكون احلاكم الرشعي يف هذه احلالة مسؤوال عن تعيني القيم عليهم

مثل هذه احلالة فإن احلاكم الرشعي عليه أن يستأذن الويص يف حال رغب بتعيني شخص آخر 

  .وصيًا عىل األوالد غريه ليكون

  .أما إن كانت من الوالد البنه فال جيوز للولد أن يرد الوصية (2)



 

 

 

ت ال جيوز له الرد بعد موف .اة املويص  يف حال حي : أن يكون الردالرشط الثاين

 .مع احلرج اال ،أم مل يقبلها ،املويص سواء قبلها قبل الرد

 يتم إبالغ املويص بالرد. أن: الرشط الثالث

 .(1)نصب غريه له أن يكون املويص متمكنا من :الرشط الرابع

أن  ل: الرد السابق عىل الوصية ال أثر له، فلو قال زيد لعمرو: ال أقب4151م 

 ، فأوىص عمرو إليه لزمته الوصية إال أن يردها بعد ذلك. يلّ تويص إ

جلهله  ياً ومل يردها ثان فأوىص إليه ثانياً  ،الوصية : لو أوىص إىل أحد فردَّ 4155م 

  .(4)فال تلزم الويص بشيئ ،هبا

: إذا رأى الويص أن تفويض االمر إىل شخص يف بعض االمور 4150م 

جاز له تفويض االمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي  ،يتهبا أصلح للم املوىَص 

تي ويفوض أمر العامرات ال ،أوىص هبا إىل من له خربة يف االستنابة يف العبادات

ويفوض أمر الكفارات التي أوىص هبا إىل من له خربة  ،أوىص هبا إىل من له خربة فيها

 وكيفية القسمة عليهم وهكذا. ،بالفقراء

االمر يف مجيع ذلك إىل شخص واحد إذا كانت له خربة يف وربام يفوض  

 مجيعها.

بل أوىص بَّصف ثلثه يف  ،وقد ال يكون املويص قد أوىص بأمور معينة 

ن هو الويص م ىإىل نظر الويص فري  وكيفاً وأوكل تعيني املَّصف كامَّ  ،(0)مصاحله

                                                 

  أي أن يكون املويص متمكنا من أن يويص اىل شخص آخر.( 1)

أي أن الويص ليس ملزما بقبول الوصية يف هذه احلالة كونه ردها أوال ومل يعلم بتكرارها كي ( 4)

  الفقهاء بأهنا تكون ملزمة للويص.يردها ثانيا خالفا ملن قال من 

من دون ان يعني إن كان يرغب بَّصف ثلث تركته يف قضاء الصالة والصوم عنه او يف توزيعه ( 0)

 عىل الفقراء او يف أي أمر خريي آخر بل أوىص اىل شخص وترك له حرية االختيار.



 

 

لثلث إليه ا أعرف منه يف تعيني جهات املَّصف وكيفيتها فيوكل االمر إليه فيدفع

 ،وصياءكام يتعارف ذلك عند كثري من اال وكيفاً  بتاممه ويفوض إليه تعيني اجلهات كاّمً 

  به إىل املجتهد املوثوق به عندهم، فالوصاية إىل شخصحيث يدفعون الثلث املوىَص 

 والية يف التَّصف ولو بواسطة التفويض إىل الغري.

رادة إال أن تقوم القرينة عىل إ فال بأس أن يفوض الويص أمر الوصية إىل غريه 

 ، فال جيوز له حينئذ التفويض. (1)املويص منه املبارشة

: ال جيوز للويص تفويض الوصاية إىل غريه بمعنى عزل نفسه عن 4155م 

 . (4)عن امليت بجعل منه الوصاية وجعلها له فيكون غريه وصياً 

الرشعي  نصب احلاكم ،: إذا بطلت وصاية الويص لفوات رشطها4533م 

 .أو توىل الَّصف بنفسه ،وصيا مكانه

 . (0)كذا إذا أوىص ومل يعني وصيا أصالو

فه رص ، به وعجز عن معرفته: إذا نيس الويص مَّصف املال املوىَص 4531م 

 التي حيتمل أن تكون مَّصف املال املوىص به. (2)يف وجوه الربّ 

ففيه يقسط  (1)ني حمصورأما إذا تردد ب ،(9)هذا إذا كان الرتدد بني غري املحصور 

                                                 

 .ما يفهم منه ذلك بنفسك، أو تي: أريدك ان تنفذ وصيمثال قال لهقد بأن يكون املويص ( 1)

والفرق بني هذه املسألة واملسألة السابقة هي انه يف املسألة السابقة يكون الويص قد أوكل ( 4)

شخصا بالَّصف نتيجة خلربته وثقته به، فيتَّصف ذاك الشخص بناء عىل التوكيل وليس بناء 

 خصا آخر.ش عىل كونه وصيا، بخالف املسألة الثانية التي يعزل فيها الويص نفسه بتعيينه

  أي ينصب احلاكم الرشعي وصيا أو يقوم بتنفيذ الوصية بنفسه.( 0)

  أي يف وجوه اخلري املحتملة.( 2)

  أي ليست هناك احتامالت حمددة ملا يمكن ان يكون قد أوىص به.( 9)

  كام لو تردد يف أنه أوىص اليه بقضاء الصالة أو بقضاء الصوم.( 1)



 

 

 

 .(1)بني االطراف بالسوية

 ،: جيوز للمويص أن جيعل ناظرا عىل الويص مرشفا ومطلعا عىل عمله4534م 

فإذا عمل  ،بحيث ال جيوز للويص أن يعمل بالوصية إال بإطالع الناظر وإرشافه عليه

 .كان بدون إذن من املويص وخيانة له (4)بدون إرشافه

وال جيب عىل الويص  ،كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته (0)وإذا عمل بإطالعه 

 ،متابعة مثل هذا الناظر يف رأيه ونظره، فإذا أوىص املويص باستنابة من يصيل عنه

ذلك  (2)فاستناب الويص زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح مل يقدح

 يف صحة استنابة زيد وليس للناظر االعرتاض عليه يف ذلك.

ناظرا عىل الويص بمعنى أن يكون عمل الويص بنظره ففي املثال  (9)نعم لو جعله

لكن هذا املعنى خالف ظاهر  ،املذكور ال تصح استنابة زيد وجتب استنابة عمرو

 جعل الناظر عىل الويص.

يف  (1)مدافعته -بام هو ناظر  -والظاهر أنه إذا خان الويص مل جيب عىل الناظر  

فلو مل يدافع مل يكن ضامنا، ويف كلتا الصورتني إذا مات الناظر لزم  (5)كلتا الصورتني

 الويص الرجوع إىل احلاكم الرشعي. 

جاز له العدول يشء : الوصية جائزة من طرف املويص فإذا أوىص ب4530م 

                                                 

  املبلغ يف قضاء الصالة والصوم حسب املثال املذكور.أي ففي هذه احلالة يَّصف ( 1)

  أي إذا عمل الويص بدون إرشاف الناظر.( 4)

  أي يكفي يف صحة عمل الويص أن يطلع الناظر عىل عمله وال جيب عليه أن يلتزم برأيه.( 0)

  أي مل تؤثر معارضة الناظر يف صحة عمل الويص.( 2)

  أي لو جعل املويص الناظَر .( 9)

  أي منعه.( 1)

 أي صورة ما لو كان الناظر مرشفا عىل العمل، أو كان معنيا بتنفيذ الوصية حسب رأيه.( 5)



 

 

 . (1)إىل غريه

 له العدول إىل غريه.  : إذا أوىص إىل أحد جاز4532م 

 كام جيوز ،وعن بعضها ،العدول عن مجيعها : إذا أوىص بأشياء جاز له4539م 

له تبديل مجيعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الرشائط املتقدمة من 

 . (4)العقل واالختيار وغريمها

: إذا أوىص إىل شخص ثم أوىص إىل آخر ومل خيرب الويص االول 4531م 

 (2)كانت الغرامة ،ثم علم ،الوصيةفعمل الويص االول ب (0)بالعدول عنه إىل غريه فامت

  ثم خيرج الثلث للويص الثاين. ،عىل امليت فتخرج من أصل الرتكة

، أما إن كان لسبب ظاهر فيأيت هذا إذا مل يكن العدول عن االول لسبب ظاهر

 بيانه يف املسألة التالية.

لسبب ظاهر كام إذا هاجر الويص االول  العدول يف الوصية : إذا كان4535م 

ىل بالد بعيدة أو حدثت بينه وبني الويص عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما رصفه إ

 . (9)الويص االول من مال نفسه

مثل أن يقول:  ، أو بالفعل،: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول4530م 

ومثل أن  ،أن يويص بَّصف ثلثه ثم يويص بوقفه أورجعت عن وصيتي إىل زيد، 

  .ثم يبيعها أو هيبها ،يويص بوقف عني أو بَّصفها

                                                 

  فليس الويص ملزما باالستمرار عىل وصيته، بل له تغيريها أو تغيري الويص وهكذا.( 1)

  .4144والتي وردت يف املسألة ( 4)

  ه.أي مات املويص دون أن ُيعلم الويص االول بتغيري( 0)

  أي ما يكون قد رصفه الويص االول.( 2)

  أي ال يؤخذ من تركة امليت بل يَّصف من حساب الويص.( 9)



 

 

 

فإذا  ،: ال يعترب يف وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصرية4535م 

وكذا إذا مات بعد مرور سنني، نعم  ،وجب العمل هبا ،أوىص ثم مات بال فصل

 ، وإذا شك يف الرجوع بنى عىل عدمه. (1)يعترب عدم الرجوع عنها

وصيي فالن ووصيتي كذا وكذا، فإذا : إذا قال: إذا مت يف هذا السفر ف4513م 

 مل يمت يف ذلك السفر ومات يف غريه مل جيب العمل بوصيته ومل يكن له ويص. 

: إذا كان الداعي له عىل إنشاء الوصية خوف املوت يف السفر الذي 4511م 

جل ذلك جيب عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن مل يمت يف ذلك السفر، وأل

ن واملسافرو ×ومثلهم زوار الرضا  ،د العزم عىل احلجالعمل بوصايا احلجاج عن

فإن الظاهر أن هؤالء وأمثاهلم يقيدوا الوصية باملوت يف ذلك السفر  ،أسفارا بعيدة

وإنام كان الداعي عىل الوصية خوف املوت يف ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم 

 ما مل يتحقق الرجوع عنها. 

إال إذا كان  ،ثل عمله إذا كانت له أجرة: جيوز للويص أن يأخذ أجرة م4514م 

 َ
 فال جيوز ،كام لو رصح املويص بذلك أو كانت قرينة عليه ،إليه بأن يعمل جمانا أويص 

يكن ، أما إذا مل (4)وجيب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل ،له أخذ االجرة حينئذ

او  ،رضرلمل يستلزم ا ما القبول بعد موت املويص فيجب عليه قد قبل الوصية

 .(0)احلرج

 ،ديونوأداء ال ،والرشاء ،كالبيع ،هذا بالنسبة إىل العمل الذي أويص إليه فيه 

 ونحو ذلك من االعامل التي هي موضوع واليته.

                                                 

 بمعنى أنه حتى مل مضت سنون طويلة عىل الوصية فيعمل هبا إال مع العلم برتاجعه عنها.( 1)

  أي إن كان قد قبل الوصية.( 4)

  .1199مر بيان معنى الرضر يف املسألة ( 0)



 

 

  َ
 ،عنه مثل أن يويص إىل زيد أن حيج عنه أو يصيل ،بأعامل أخرى أما لو أويص 

ولو قبل  ،ك يف حياة املويصمل جيب عليه القبول حتى لو مل يعلم بذل ،أو نحو ذلك

 رد بعد وفاته. ال فيجوزيف حياته فإن كان أوىص إليه بالعمل جمانا مثل أن حيج فقبل 

 (1): إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بامئة دينار كان إجارةً 4510م 

 مل جيب. (4)ووجب العمل هبا وله االجرة إذا كان قد قبل يف حياته وإال

ومل تكن  (0)أجرة غري معينة عندمها بأن قال له: حج عني بأجرة املثلولو كان ب 

حكم االجارة  وجيريالعمل  فال جيبفقبل يف حياته  (2)االجرة معلومة عندمها

 .(9)الفاسدة

مل جيب العمل، لكنه يستحق االجرة عىل تقدير العمل  (1)ولو كان بطريق اجلعالة 

 لصدق الوصية حينئذ. 

وبشهادة مسلم  ، عادلنينْي مَ ل  ْس بشهادة مُ  (5)صية التمليكية: تثبت الو4512م 

وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتني عادلتني كغريها من  ، لهعادل مع يمني املوىَص 

 الدعاوي املالية. 

فيثبت  ،: ختتص الوصية التمليكية بأهنا تثبت بشهادة النساء منفردات4519م 

اعها وثالثة أرب ،مسلميتن عادلتني ونصفها بشهادة ،ربعها بشهادة مسلمة عادلة

                                                 

  كانت تلك الوصية بمثابة عقد أجار. أي( 1)

  أي إذا مل يكن قد قبل يف حياته.( 4)

  أي باالجرة العادية الطبيعية ملثل هذا العمل.( 0)

  أي مل يكن كل من املويص والويص يعلم باالجرة العادية للحج.( 2)

  ألن من رشوط صحة االجارة معرفة االجرة.( 9)

  .1905ش املسألة مر بيان معنى اجلعالة يف هام( 1)

  .4114مر بيان معنى الوصية التمليكية يف هامش املسألة  (5)



 

 

 

ومتامها بشهادة أربع مسلامت عادالت بال حاجة  ،بشهادة ثالث مسلامت عادالت

 إىل اليمني يف شهادهتن. 

قيل ال تثبت إال بشهادة  ،وهي الوصاية بالوالية (1): الوصية العهدية4511م 

  .مسلمني عادلني. ولكن االظهر كفاية شهادة عدل واحد

بيَّنْي تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة : 4515م 
، (4)ني يف دينهامعدل كتا 

 ، والرشوط هي:وال تثبت بشهادة غريمها من الكفار بأربع رشوط،

 .عدول املسلمني وجود عند عدم الرشط االول:

 وجود رضورة للوصية وال َتتمل التأخري. الرشط الثاين:

 .يف السفر كون املويص الرشط الثالث:

 . (0)احللف بعد صالة العَّص مع الريبةلرشط الرابع: ا

: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة مجيعهم إذا كانوا عقالء بالغني 4510م 

 وإن مل يكونوا عدوال.

تثبت النسبة إىل حصة املقر دون  ،دون بعض الورثة : إذا أقر بعض4515م  

 .املنكر

 (2)حتى لو كان عدال واحدًا أو ثقةمها، الوصية بتاموأما إن كانوا عدوال فتثبت  
                                                 

  .4114مر بيان معنى الوصية العهدية يف هامش املسألة  (1)

أي من اليهود  ،من أهل الكتاب وفق املقاييس املعتربة يف دينهام بحيث يكونان عدلني يعتربان أي( 4)

  .كون عدالتهام وفق مقاييسنا نحن، وال يشرتط أن تأوالنصارى أواملجوس

  أي أن حيلف الويص عىل صدقه بعد صالة العَّص إن كان موردا للشك.( 0)

واء كان س ،ويعتدوا هبا يف أقواله وأخباره ويصدقونه يطمئن له الناسالذي  الثقة: هو الصادق( 2)

عا عن جبات وممتن، بمعنى أنه ليس ملتزما من الناحية الدينية بالوافاسقا بجوارحه عادال أم

 . املحرمات



 

 

 بمفرده.

: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة مجيعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت 4543م 

تثبت وأما إن كانوا عدوال ف بعض املوىص به عىل نسبة حصة املقر وينقص من حقه.

 . حتى لو كان عدال واحدا أو ثقة بمفردهالوصية بتاممها، 

فهو نافذ كتَّصفه  (1)ا: إذا تَّصف املريض يف مرض املوت تَّصفا منجزً 4541م 

والعطاء املجاين كام إذا  ،(4)املحاباةنوع من مشتمال عىل يف حال الصحة سواء كان 

اعتق أو أبرأ أو وهب هبة جمانية غري معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل 

أو  ،من اجرة املثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا يف ماله من ثمن املثل أو آجر بأقل

ال اشكال يف ف ،أو آجر بأجرة املثل ،كام إذا باع بثمن املثلمن املحاباة، يشء ليس فيه 

 . (0)صحته ولزوم العمل به

رَّ : إذا أقَ 4544م 
فان كان  ،أو لغريه ،أو دين لوارث يف مرض املوت، بعني (2)

 ،(1)فذ االقرار من االصلنُ ، (9)وكان املَُقر له قريبا منه ،دقا يف نفسهَص ومُ  ،ر مأموناً ق  املُ 

 .(5)فذ من الثلثوان كان متهام نُ 

أخرج من  ،أو يف مرض غري مرض املوت ،يف حال الصحة االقرار أما إذا كان 
                                                 

 وغريمها.قف كاهلبة والو هبا يف ماله من قبيل التربع التَّصفات التي يقوممنجزات املريض هي  (1)

  .اباةحابيته يف البيع حم فالزائد من قيمة املبيع عطية يقال ،بيع السلعة بأقل من قيمتها (4)

 ث. حال املحاباة حيسب تَّصفه من الثلفتَّصفه يف كل االحوال نافذ خالفا ملن قال بأنه يف (0)

  أي لو أقر شخص مريض قبل موته. (2)

  أي أن من أقر له امليت قبل موته كان من أقرباء امليت.( 9)

  أي من أصل الرتكة.( 1)

  أي إن مل يكن املقرمأمونا حيسب ما أقر به من ثلث الرتكة.( 5)



 

 

 

 . االصل وإن كان متهامً 

 (1)يقاع: إذا قال هذا وقف بعد وفايت، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق اال4540م 

  .عىل الوفاة فهو صحيح

 : االنشاء املعلق عىل الوفاة إنام يصح يف مقامني:4542م 

ام يف ك ،أو انشاء الوالية ،وهي الوصية التمليكية ،انشاء امللك املقام االول: 

 .(4)موارد الوصية العهدية

 النشاء. ، واليصح يف غريمها من انواع ا(0)انشاء العتق وهو التدبري املقام الثاين: 

بطل،  ،أو وقفت بعد وفايت ،أو صاحلت ،أو آجرت ،: إذا قال بعت4549م 

وال جيري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثال، بحيث جيب عىل الورثة أن يبيعوا 

فحينئذ  ،فأو الوق ،إال إذا فهم من كالمه انه يريد الوصية بالبيع ،أو يوقفوا بعد وفاته

 . (2)لعمل هباكانت وصيته صحيحة ووجب ا

جازه الوارث بعد أأبرأت ذمتك بعد وفايت، و ،دين: إذا قال للمَ 4541م 

دين، فان إجازة االبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم برئت ذمة املَ  ،(9)موته

 وابراء لذمة املدين. 

                                                 

  أي جعل حصول الوقف مربوطا بحصول املوت. (1)

 .4114وقد مر بيان الوصية التمليكية والوصية العهدية يف املسألة  (4)

  التدبري هو عتق العبد بعد وفاة صاحبه، وهذا ال وجود له يف زماننا.( 0)

ومعنى ذلك أنه إن فهم من كالمه أنه هو من يقوم هبذه االشياء ولكنه ترك تنفيذها حلني وفاته ( 2)

 هم منه أنه يويص ورثته بذلك فتكون من باب الوصية.فالكالم باطل ال أثر له، وأما إن ف

  وهذا يعني أنه إذا مل يقبل الورثة بمساحمة املديون فال تربأ ذمته إال بالتسديد.( 9)



 

 



 

 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 221ص  - الفصل األول:  يف رشائط الواقف 

 222ص  - لثاين: يف رشائط العني املوقوفةالفصل ا 

 221ص  - الفصل الثالث: يف رشائط املوقوف عليه 

 220ص  - الفصل الرابع:  املراد من بعض عبارات الواقف 

 292ص  - الفصل اخلامس: يف بعض أحكام الوقف 

 212ص  - ملحقات كتاب الوقف 

 

  



 

  



 

 . (1)هو َتبيس االصل وتسبيل الثمرةالوقف : 4545م 

ل: بل البد من إنشاء ذلك بمث ،: ال يكفي يف َتقق الوقف جمرد النية4540م 

 وقفت، وحبست ونحومها مما يدل عىل املقصود. 

آالت  ،أو مشهد ،م مسجدمثل أن يعطي إىل قيّ  (4)باملعاطاة يقع الوقف: 4545م 

 أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك  ،(0)االساج

اخلربة من  (2)طاة مثل أن يعمر اجلدار أو االسطوانةبل ربام يقع بالفعل بال معا 

فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف ال يرجع مرياثا اىل  ،أو نحو ذلك ،املسجد

 . (9)ورثته

وتارة ال  ،(1)قصد عود املنفعة إليه: الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُ 4503م 

لوقف منفعة خاصة وإنام يكون كذلك، كوقف املسجد فان الواقف مل يلحظ يف ا

الحظ جمرد حفظ العنوان اخلاص وهو عنوان املسجدية وهذا القسم اليكون له 

 موقوف عليه. 

أو الدعاء أو  ،أو الذكر ،: إذا الحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصالة4501م 

أو الذاكرين أو  ،نحوها من انحاء العبادة فقال: وقفت هذا املكان عىل املصلني

                                                 

 رمنفعته الفراد خمصوصني أو لألمو عن امللكية الشخصية وجعلت املال الذي أخرجبمعنى أنه  (1)

  . حسب إيقافه اخلريية

  .1515املعاطاة يف هامش املسألة مر بيان معنى ( 4)

  .(^و للمقامات الرشيفة )قبور االئمة أي أجهزة االنارة أو أية أجهزة تستعمل للمسجد أ( 0)

  االسطوانة: أي العمود.( 2)

  بل يعترب وقفا نافذا.( 9)

  كمن يوقف مبنى لسكن طلبة العلوم الدينية مثال.( 1)



 

 

وقفا  وإنام يصري ،ومل جتر عليه أحكام املسجد ،نحو ذلك مل يَّص مسجدا الداعني أو

الواقف ويكون من القسم االول الذي له موقوف  هأو غريها مما الحظ (1)عىل الصالة

 .عليه وهو الذي الحظ الواقف فيه املنفعة

 أقسام: ثالثة عىل ما تلحظ فيه املنفعة اخلاصة حني الوقف : 4504م 

ملكا هلم  (4)هتاران يلحظ عود املنفعة إىل املوقوف عليهم بصريو: القسم االول

 كام إذا قال:

البستان وقف  اهذا املكان وقف عىل أوالدي عىل أن تكون منافعه هلم، أو هذ 

هم افع والثمرة ملكا هلم كسائر أمالكنعىل أوالدي عىل أن تكون ثمرته هلم فتكون امل

 ،ها وارثهم وتضمن هلم عند طروء سبب الضامنويرث (2)منهم عليها (0)جتوز املعاوضة

 . (9)وجتب الزكاة عىل كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب

فال  ،: أن يلحظ رصف املنافع عىل املوقوف عليهم من دون متليكالقسم الثاين

ت وال جتب فيها الزكاة وإن بلغ ،جتوز املعاوضة من أحد املوقوف عليهم عىل حصته

ولكن  ،ا وارث املوقوف عليه إذا مات قبل أن تَّصف املنفعة عليهوال يرثه ،النصاب

  :وهذا القسم عىل نوعني (1)ضمن بطروء سبب الضامناملنفعة تُ 

: أن يلحظ فيه رصف شخص املنفعة كام إذا قال: هذه الشجرة وقف عىل االول

ف ويف مثله الجيوز للويل تبديلها واملعاوضة عليها بل يَّص ،أوالدي يأكلون ثمرهتا

                                                 

  ي وما شابه.وقد يطلق عليه تسمية مصىل أو ناد( 1)

  أي بأن تصري املنفعة ملكا للموقوف عليهم.( 4)

  أي املبادلة.( 0)

  مع حق ملكية هذه املنافع. أي عىل املنافع والثمرة، بمعنى أن هلم حق االستثامر( 2)

  .1455مر بيان النصاب يف زكاة الغالت يف اجلزء االول يف املسألة ( 9)

  ولية التعويض بسبب التلف وهكذا.فمن يتلفها مثال عليه َتمل مسؤ( 1)



 

 

 

 نفس الثمرة عليهم ليأكلوها. 

: ان ال يلحظ فيه رصف شخص املنفعة بل يلحظ االعم منها ومن بدهلا الثاين

كام إذا قال: هذه البستان وقف عىل أوالدي تَّصف منفعته عليهم سواء أكان بتبديلها 

إىل عني أخرى بأن يبدل الويل الثمرة باحلنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها 

 م. هل

: أن يالحظ الواقف انتفاع املوقوف عليهم مبارشة باستيفاء القسم الثالث

وكتب  ،واملدارس (4)والرباطات (1)املسافرين نفسهم مثل وقف خاناتأاملنفعة ب

 ونحوها. ،واالدعية ،العلم

وهذا القسم كام ال جتوز املعاوضة عىل منافعه ال من املوقوف عليهم وال من  

الضامن فيه إذا غصب املنفعة غاصب كاالقسام  ولكن يثبت ،الويل ال توارث فيه

 السابقة.

 . (0)نعم الظاهر عدم الضامن يف مثل املساجد التي يكون الوقف فيها َتريرا

 (2)طوان كان االعتبار أحو ،القبول يف الوقف بجميع أنواعه ال يعترب: 4500م 

م ل الوقف عىل العلامء أوال سيام يف الوقف بلحظ ملك املنفعة سواء أكان عاما مث

ويف الثاين املوقوف  (9)فيقبل يف االول احلاكم الرشعي ،خاصا مثل الوقف عىل أوالده

 عليهم من الطبقة االوىل. 

                                                 

  أي الفنادق.( 1)

  هي االماكن املعدة لسكن الفقراء والغرباء.( 4)

  عدم التخصيص أو التقييد أو االستثناء . أي ،لتعميماو التحرير: يعني االطالق( 0)

  أي يستحب َتقق القبول من املوقوف عليهم.( 2)

  مثال.فيام لو كان الوقف عاما عىل العلامء ( 9)



 

 

وال سيام يف مثل الوقف عىل  ،يف صحة الوقف (1)القربة ال يعترب قصد: 4502م 

 الذرية. 

 ،يهأو ول ،قبض وكيله قبض املوقوف عليه أو الوقف (4)لزوم: يعترب يف 4509م 

، وال تعترب يف القبض (0)وتظهر الثمرة يف النامء املتخلل ،فإذا مات قبل القبض بطل

 إذن الواقف.  والالفورية، 

: يكفي يف َتقق القبض يف مثل الوقف عىل الذرية مثال قبض الطبقة 4501م 

 . (2)االوىل

انت العني يف يده وك ،وأوالد أوالده ،: إذا وقف عىل أوالده الصغار4505م 

د غريه فال وإذا كانت العني يف ي ،ومل حيتج إىل قبض آخر ،كفى ذلك يف َتقق القبض

 ليتحقق قبض وليهم.  (9)بد من أخذها منه

: اذا كانت العني بيد املوقوف عليه كفى ذلك يف قبضها ومل حيتج إىل 4500م 

 قبض جديد. 

                                                 

  أي أن يقصد حني الوقف التقرب بعمله اىل اهلل تعاىل.( 1)

 خالفا ملن قال أن هذه معتربة يف صحة الوقف.  الالزم هو الثابت واملستقر، (4)

زوم الوقف معترب يف ل غري وبني كونه ولزومه، يف صحة الوقف اً معتربالقبض الفرق بني كون  (0)

تاريخ إنشاء الوقف وتاريخ االستالم، فعىل القول أن هو يف النامء الناتج عن الوقف بني 

للواقف، نامء الاالستالم رشط يف الصحة فال يكون الوقف متحققا يف الفرتة الفاصلة ويكون 

اصل يف والنامء احل اما عىل القول بأن االستالم رشط يف اللزوم فيكون الوقف حمققا منذ إنشاءه

  .لواقفتلك الفرتة يكون للموقوف عليهم وليس ل

 .(واألحفاد )أوالد األبناء ،(ثاذكورا وإناواألوالد ) ،األبوانالطبقة االوىل من الوراث هم: ( 2)

  فال بد من أن يستلمها االب الواقف ممن هي معه كي يتحقق بذلك استالم االوالد.( 9)



 

 

 

ف يده عنه واستيالء املوقوف رفع الواق (1): يكفي يف قبض غري املنقول4505م 

 عليهم عليه. 

يف صحة الوقف عىل اجلهات العامة، وال سيام إذا  ال يعترب القبض: 4523م 

 . (4)كان من نية الواقف أن تبقى يف يده ويعمل هبا عىل حسب ما وقف

: إذا وقف حصريا للمسجد كفى وضعه يف املسجد وكذا يف مثل 4521م  

يكفي يف قبضها وضعها فيها بقصد فونحوها  ،واملساجد ،دواملعاب ،(0)آالت املشاهد

 استعامهلا. 

ره أو املشهد أو نحوها فعمَّ  ،: إذا خرب جانب من جدار املسجد4524م 

ذلك يف متامية الوقف وإن مل يقبضه قابض، وإذا مات مل يرجع مرياثا  فيكفي ،عامر

 لوارثه. 

نهم صح القبض يف : إذا وقف عىل أوالده الكبار فقبض واحد م4520م 

 حصته ومل يصح يف حصه الباقني. 

ىل أن يكون بأن يقفوا شاة ع (2): الوقوف التي تتعارف عند االعراب4522م 

تفع ( أي تبقى وينواالنثى )منيحة ،( أي يذبح ويؤكلالذكر املتولد منها )ذبيحة

 (ة( وإذا ولدت أنثى كانت )منيحةذبيحوإذا ولدت ذكرا كان ) ،بصوفها ولبنها

 .سواء كانت معلقة او منجزة وهكذا باطلة

: جيوز يف الوقف توقيته بمدة فاذا قال: داري وقف عىل أوالدي سنة 4529م  

                                                 

  كاالرايض والبساتني واملباين.( 1)

  كام لو أوقف مسجدا أو حسينية أو مقربة.( 4)

  واالولياء الصاحلني. ،يقصد هبا مقامات وقبور االئمة املعصومني( 0)

  االعراب هم سكان البادية من البدو.( 2)



 

 

  .أو عرش سنني صح

وأوالد أوالده  ،كام إذا وقف عىل أوالده (1): إذا وقف عىل من ينقرض4521م 

 االنقراض. حني فإذا انقرضوا رجع إىل ورثة الواقف حني املوت ال ،(4)صح وقفا

فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدمها قبل االنقراض وترك ولدا ثم  

 . (0)انقرض املوقوف عليهم كانت العني املوقوفة مشرتكة بني العم وابن أخيه

: ال فرق فيام ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه اىل ورثة الواقف بني 4525م 

 راضه.مما ال ينقرض غالبا فاتفق انقكون املوقوف عليه مما ينقرض غالبا وبني كونه 

نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية املوقوف عليه 

بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعني وكونه عىل  (2)ملحوظة بنحو تعدد املطلوب

نحو خاص فاذا بطلت اخلصوصية بقي أصل التصدق فاذا قامت القرينة عىل ذلك 

ليه مل يرجع اىل الوارث او ورثته بل تبقى العني وقفا وتَّصف وانقرض املوقوف ع

 . (9)منافعها يف جهة اخرى االقرب فاالقرب

  صح الرشط.: إذا وقف عينا عىل غريه ورشط عودها إليه عند احلاجة 4520م 

فلو علقه عىل أمر مستقبل  (1): ال يشرتط يف صحة الوقف التنجيز4525م 

اذا صح العقد، ف ،أو أمر حايل حمتمل احلصول ،ولمعلوم احلصول أو متوقع احلص
                                                 

  وهو املحدود الذي له هناية.( 1)

  عىل أوالده وأوالد أوالده وال يشمل أوالد أوالد أوالده.( 4)

  فابن االخ يأخذ حصة أبيه الذي كان حيا عند وفاة جده الواقف.( 0)

بمعنى أنه مل يقصد حني الوقف استفادة املوقوف عليهم من الوقف فقط ثم الرتاجع عن الوقف ( 2)

  وهدفه استمرار االستفادة. ،بل عينهم من باب االولوية يف االستفادة من الوقف مثال

كام لو كان قد أوقف عينا لسقاية موايش املزارعني فصادف عدم وجود املوايش او عدم حاجتهم ( 9)

  أو يسقى هبا عموم املارة مثال. ،فيمكن ان تسقى هبا أرض املزارعني

  بعد متام العقد . وترتيب أثره ،العقد حني انشائه انعقاد املعاملة أويقصد بالتنجيز  (1)



 

 

 

او ان كان هذا اليوم يوم  ،او إذا ولد يل ذكر ،قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر

أو علقه عىل أمر جمهول  ،اجلمعة صح، وكذا إذا علقه عىل أمر حايل معلوم احلصول

نت داري إن كاحلصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كام إذا قال زيد: وقفت 

 زيدا أو وقفت داري ان كانت يل صح. 

 : إذا قال هذا وقف بعد وفايت صح. 4593م 

 فإذا ،: يشرتط يف صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف4591م  

وعىل أخي مثال عىل نحو  وقف عىل نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف عيلَّ 

ن عىل نحو الرتتيب بأن قصد ، وإذا كا(4)بطل الوقف يف نصف الدار (1)الترشيك

وإن قصد  ،(2)فيصح (0)الوقف عىل نفسه ثم عىل غريه كان الوقف من املنقطع االول

الوقف عىل غريه ثم عىل نفسه بطل بالنسبة إىل نفسه فقط وكان من الوقف املنقطع 

، وإن قال: هي وقف عىل أخي، ثم عىل نفيس، ثم عىل شخص آخر بطل (9)االخر

 . (1)ىل نفسه خاصة، وكان من الوقف املنقطع الوسطالوقف بالنسبة إ

                                                 

  أي عىل نحو الرشكة بينهام.( 1)

  وهو ما يتعلق بالنصف اخلاص به حسب قصده، وصح فيام يتعلق بأخيه.( 4)

ح غري أن من يليه يص وقف عىل ما ال يصح الوقف عليه الوقف الذي هواملنقطع األول الوقف  (0)

  .()أو عليهم الوقف عليه

  أي صح وقفا عىل أخيه بعد وفاته هو.( 2)

 بطن أو بطون ممن ينقرض وقفا عىل األوالد وأقتَّص عىل الوقف املنقطع االخر: كأن يكون (9)

لواقف حني موت ا فرتجع العني إىل الواقف أو ورثته م،ومل يذكر املَّصف بعد انقراضه غالبا

  االنقراض . ال ورثته حني

الف للوقف عليه بخ املوقوف عليه يف الوسط غري صالح الوقف املنقطع الوسط: كام إذا كان (1)

  واألخري . األول



 

 

 (1)واشرتط عليهم وفاء ديونه من ماهلم، عرفية ،: إذا وقف عىل أوالده4594م 

إذا  اأيض الوقف ويصح أم رشعية كالزكاة والكفارات املالية صح، ،كانت الديون

 . (4)اشرتط وفاء ديونه من حاصل الوقف

أو القيام بمؤنة  ،(0)رتط عليهم أكل ضيوفه: إذا وقف عىل جريانه واش4590م 

 أهله وأوالده حتى زوجته صح.

ع موتصح أيضا وإذا اشرتط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من ماهلم صح  

 اشرتاطها من حاصل الوقف ايضا. 

 ،(2)طلب: إذا وقف عينا له عىل وفاء ديونه العرفية والرشعية بعد املوت 4592م 

 . (9)داء العبادات عنه بعد الوفاةأا عىل لو وقفه وكذا يف ما

ني ك العلِّ مَ فله أن يُ  ،: إذا أراد التخلص من اشكال الوقف عىل النفس4599م 

ووفاء ديونه ونحو ذلك،  (1)درار مؤنتهإثم يقفها غريه عىل النهج الذي يريد من  ،لغريه

 ،يؤجرها مدة نكام جيوز له أ ،يف ضمن عقد التمليك (5)وجيوز له ان يشرتط ذلك عليه

                                                 

  كام لو كانت عليه ديون آلخرين.( 1)

  يصح وسيأيت بيانه.بخالف ما لو كان موقوفا ألداء الديون فال ( 4)

  أي إطعام ضيوفه.( 0)

  ألهنا تكون حينئذ وقفا عىل نفسه.( 2)

ألهنا أيضا تكون وقفا عىل نفسه وهو باطل بخالف ما مر يف املسألتني السابقتني إذ أن الوقف ( 9)

هناك ليس منصبا عىل وفاء الدين بل أن وفاء الدين كان رشطا عىل املوقوف عليهم فإنه يصح 

  و كان أداء الدين يف تلك الصورة من ريع الوقف.حتى ول

  أي من االستفادة من إنتاجه.( 1)

  أي عىل الشخص االخر الذي يملكه العني ويطلب منه ان يوقفها.( 5)



 

 

 

وبعد الوقف يفسخ االجارة فرتجع املنفعة إليه ال إىل  ،(1)وجيعل لنفسه خيار الفسخ

وقف العني مع اشرتاط بقاء منافعها عىل ملكه مدة معينة  يصحبل  ،(4)املوقوف عليهم

 . (0)أو غري معينة مثل مدة حياته ،كسنة

 (2)قناطرال، واملساجد: جيوز انتفاع الواقف بالعني املوقوفة يف مثل 4591م 

 ،بارواآل ،واالدعية ،وكتب العلم والزيارات ،ومنازل املسافرين ،واملدارس

 ،ونحوها مما مل تكن املنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إىل املوقوف عليه ،والعيون

 .(9)بل قصد جمرد بذل املنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف

ال جيوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع يف  الزماً  : إذا تم الوقف كان4595م  

 مرض املوت مل جيز للورثة رده وإن زاد عىل الثلث. 

: يعترب يف الواقف أن يكون جائز التَّصف بالبلوغ والعقل واالختيار، 4590م 

 ، فال يصح وقف الصبي وان بلغ عرشا.ذلك غريو أ(1)وعدم احلجر لسفه

 (5)حامهرنعم إذا أوىص بأن يوقف ملكه بعد وفاته عىل وجوه الرب واملعروف أل 

                                                 

  أي عندما يؤجر الدار مثال فإنه يشرتط لنفسه احلق يف فسخ عقد االجار ساعة يشاء.( 1)

ة لكنه بعد مرور سنو ثم يوقفها بعد انتهاء مدة االجارة، فيؤجر الدار مثال ملدة مخس سنوات( 4)

  قبل انقضاء املدة يفسخ عقد االجارة، فريجع حينئذ ريع الدار له طوال املدة املتبقية.و مثال

  فيوقف داره مثال أو قطعة االرض ويشرتط بقاء احلق يف استثامرها لنفسه مدة حياته.( 0)

  القناطر تطلق عىل اجلسور.( 2)

  كام لو تم ايقافها عىل أهل البلدة الفالنية، أو عىل طلبة العلوم.( 9)

  أي عدم كونه حمجورا عليه بسبب كونه سفيها مثال.( 1)

   أي ألقرباءه. (5)



 

 

 ذن الويل وكانإنفذت وصيته، وإذا كان وقف الصبي ب ،(1)وكان قد بلغ عرشا وعقل

 . صح وقفهذا مصلحة 

عىل  ،هولغري ،: جيوز للواقف جعل الوالية عىل العني املوقوفة لنفسه4595م 

كام جيوز له أيضا جعل الناظر عىل الويل بمعنى  ،(4)كواالشرتا وجه االستقالل

عول وال فرق يف املج ،أو بمعنى أن يكون هو املرجع يف النظر والرأي ،املرشف عليه

 له الوالية والنظارة بني العادل والفاسق.

نعم إذا خان الويل ضم إليه احلاكم الرشعي من يمنعه عن اخليانة فان مل يمكن  

 ذلك عزله. 

، وال (0)الرد وعدم القبول ،أو النظارة ،: جيوز للمجعول له الوالية4513م 

  جيوز له ذلك بعد القبول.

مقدارا معينا من ثمرة العني  ،: جيوز أن جيعل الواقف للويل والناظر4511م 

سواء أكان أقل من أجرة املثل أم أكثر أم مساويا، فان مل جيعل  ،(2)املوقوفة أو منفعتها

إال أن يظهر من القرائن ان الواقف  (9)ه أجرة املثل ان كانت لعمله أجرةله شيئا كانت ل

 قصد املجانية.

عىل الوقف كانت الوالية عليه للحاكم  : إذا مل جيعل الواقف ولياً 4514م 

                                                 

  أي صار عاقال مدركا قبل بلوغه سن التكليف الرشعي.( 1)

كون بمفرده، أو أن يأي يمكن ان جيعل نفسه وليا وجيعل غريه أيضا ولكل منهام حق التَّصف ( 4)

  حق التَّصف هلام معا.

  فيمكن ملن اختري وليا او ناظرا رفض التعيني، ولكن بعد قبوله ليس له الرفض.( 0)

  كبعض انتاج البستان، أو بعض أجرة املنزل أو املبنى السكني.( 2)

  كام لو كانت بستانا وَتتاج رعاية شؤونه اىل جهد يستوجب أجرة مادية.( 9)



 

 

 

 موقوفبام كان راجعا اىل مصلحة الوقف، ومراعاة البطون الالحقة،ولل(1)الرشعي

 .اجلزئية وما شاكلته واصالحا ام يتعلق بتنميتهعليه في

 .(4)عىل الويل فليس له عزله أو ناظراً  ولياً  : إذا جعل الواقُف 4510م  

أو جعلها  ،كام إذا جعل الوالية للعدل ففسق ،(0)الواقف نعم إذا فقد رشطَ  

 لالرشد فصار غريه أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بال حاجة إىل عزل. 

ه ويل عىل الوقف إىل شخص بعين: جيوز للواقف أن يفوض تعيني ال4512م 

 وأن جيعل الوالية لشخص ويفوض إليه تعيني من بعده. 

خاصة اختصت  ( جهةً للويل )املجعول له الوالية : إذا عني الواقُف 4519م 

وان اطلق له  ،وكان املرجع يف بقية اجلهات احلاكم الرشعي ،(2)واليته بتلك اجلهة

 ،وأخذ العوض ،والتعمري ،فله االجارة ،الوالية كانت اجلهات كلها َتت واليته

وغري ذلك مما يكون  ،وقسمته عىل املوقوف عليهم ،ومجع احلاصل ،(9)ودفع اخلراج

 َتت والية الويل.

                                                 

هبم، قسمت  وكان خاصا للموقوف عليهم إذا كان الوقف عىل نحو التمليك نى ذلك أنهومع (1)

الوالية حينئذ بني احلاكم الرشعي وبني املوقوف عليه، فيختص احلاكم الرشعي بام كان راجعا 

وحفظ حقوق األجيال الالحقة التي هلا احلق يف االستفادة من هذا  ،اىل مصلحة الوقف العامة

فاذا  .زئية وما شاكل اجلته واصالحا ام يتعلق بتنميته واستثامرهملوقوف عليه فيا الوقف. وخيتص

من ناحية إدارة  فالوالية عليها ،والدهم وهكذاوالدي ومن بعدهم ألقال: هذه الدار وقف أل

مصلحة ب وتكون للحاكم الرشعي فيام يتعلق ،تكون لالوالدشؤوهنا واستثامرها واصالحها 

 حقوق أوالد االوالد. وحفظ العامة الوقف

  أي ليس للواقف عزل الويل املعني إال إذا فقد الرشط املوضوع من الواقف.( 4)

  أي إذا فقد الويل الرشط الذي وضعه الواقف فإنه ينعزل عن الوالية تلقائيا.( 0)

  كام لو عينه وليا عىل سقاية البستان دون بقية االمور.( 2)

  أي دفع الرضائب.( 9)



 

 

نعم إذا كان يف اخلارج تعارف تنَّصف إليه الوالية اختصت الوالية بذلك 

 . (1)املتعارف

ا ر إذا كان واجدفيصح وقف الكاف ،: ال يشرتط يف الواقف االسالم4511م 

 .(4)لسائر الرشائط

: يعترب يف العني املوقوفة أن تكون عينا موجودة فال يصح وقف 4515م 

فإذا قال وقفت ما هو يل يف ذمة زيد  ،(9)وال وقف املنفعة ،(2)وال وقف الكيل ،(0)الدين

أو قال  ،من دون تعيني غنمةت فرسا أو من فرش أو اناء أو نحومها، أو قال وقف

 وقفت منفعة داري مل يصح يف اجلميع. 

 (1)رّ فال يصح وقف احلُ  ،: يعترب أن تكون العني مملوكة أو بحكمها4510م 

وغنمها وبقرها إذا  (0)وجيوز وقف ابل الصدقة ،قبل حيازهتا (5)واملباحات االصلية
                                                 

ى أنه إن كان يف البلد أو املنطقة عرف خاص عند الناس حيدد حدود الوالية عىل الوقف بمعن( 1)

  بشكل معني فيؤخذ هبذا العرف ويكون هو املقدار املسموح للويل التَّصف فيه.

  من كونه بالغا عاقال خمتارا وغري حمجور عليه.( 4)

و حق عند إنسان ومل يتمكنوا من كام يتعارف عند بعض املؤمنني من أهنم إذا كان هلم دين أ( 0)

أنفسهم إذا  بالتايل حيرمونه عىلو احلصول عليه فإهنم جيعلونه وقفا أليب الفضل العباس مثال،

متكنوا من اسرتجاعه، وعىل هذا فالوقف ليس متحققا يف مثل هذه املسائل، بخالف و صادف

  .  يف حال العثور عليه مفقودا أو ضائعا فإنه يمكن وقفه، ويتحقق الوقفيشء ما لو كان ال

  .1592مر بيان معنى الكيل يف هامش املسألة ( 2)

  كأن يوقف ما يرد من أجرة حمتملة للمنزل، دون أن يوقف نفس املنزل.( 9)

  بأن يقول مثال: أن ابني أو أخي وقف.( 1)

 . اءكاحلشيش وامل ،هلا متلكها حيث ال مالك األشياء التي يمكن هياملباحات األصلية  (5)

ابل الصدقة هي االبل التي يتصدق صاحبها بحليبها بحيث يستطيع أي شخص االخذ من ( 0)



 

 

 

 م الرشعي. أو احلاك (1)كان الواقف مالك العني الزكوية

فال  ،: يعترب يف العني املوقوفة أن تكون مما يمكن االنتفاع هبا مع بقائها4515م 

كام يعترب أن  ،(4)يصح وقف االطعمة واخلرض والفواكه مما ال نفع فيه إال بإتالف عينه

 ،والصلبان ،وآالت القامر ،(0)فال يصح وقف آالت اللهو ،يكون االنتفاع هبا حملال

فال  ،ويعترب أن تكون املنفعة املقصودة بالوقف حمللة ،رم االنتفاع بهونحوها مما حي

 يصح وقف الدابة حلمل اخلمر واخلنزير. 

: ال يعترب يف انشاء الوقف ان تكون العني مما يمكن قبضه حال الوقف 4553م 

 أو الطري الطائر وَتقق القبض بعده صح الوقف.  ،فإذا وقف اجلمل الشارد

الدور  و ل يف صحة وقف الثياب واالواين والفرش: ال إشكا4551م 

والبساتني واالرايض الزراعية والكتب والسالح واحليوانات إذا كان ينتفع هبا يف 

وكذا غريها مما  ،الركوب أو احلمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غري ذلك

، وأما وقفها  التزينيله منفعة حمللة وجيوز وقف الدراهم والدنانري إذا كان ينتفع هبا يف

 ففيه اشكال.  (2)حلفظ االعتبار

 ،: املراد من املنفعة أعم من املنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحومها4554م 

 واملنفعة الفعلية مثل الركوب واحلرث والسكنى وغريها. 

: ال يشرتط يف املنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون 4550م 

                                                 

 حليبها.

  أو غنم الصدقة. ،بل الصدقةإأي إذا كان الواقف هو صاحب ( 1)

  أي أنه ينتفع منه مرة واحدة.( 4)

 ا .وغريمه حمافل الفجور كالناي واملزمار األدوات التي تستخدم يف :آالت اللهو (0)

أي أن صحة وقف الدراهم والدنانري الذهبية ملجرد االحتفاظ هبا دون أن تكون للتزيني غري ( 2)

 ثابتة.



 

 

جود يف املستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغرية متوقعة الو

 قبل أن تقوى عىل الركوب أو احلمل عليها.

 : رشوط ثالثة : يشرتط يف املوقوف عليه4552م 

: التعيني، فإذا وقف عىل املردد بني شيئني أو اشياء مثل أحد الرشط االول

نعم إذا وقف عىل اجلامع بني  ،جدين أو أحد املشهدين أو أحد الولدين مل يصحاملس

 . (1)أمرين أو أمور صح

، (4)كون املوقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصاي: أن الرشط الثاين

 كام إذا وقف عىل ،سواء أكان موجودا قبل ذلك ،فال يصح الوقف عىل املعدوم حاله

مثل أن يقف عىل ولده الذي  (0)عىل االحوط ،جد بعد الوقفيوسأو  ،زيد الذي مات

 .(2)وأما إذا كان محال مل ينفصل حني الوقف ففي بطالن الوقف تأمل ،سيولد

نعم إذا وقف عىل املعدوم تبعا للموجود كام إذا وقف عىل أوالده ثم عىل  

 أوالدهم ثم عىل أوالد أوالد هم وهكذا صح. 

ثم عىل من سيوجد عىل أن يكون  ،ه املوجودين: إذا وقف عىل أوالد4559م 

 . (9)صح ذلكبعد وجوده مقدما عىل املوجودين 

                                                 

 كأن يقول هذا وقف عىل طلبة علوم الفقه، أو طلبة علوم األصول، فاجلامع بينهام أهنام طالب.( 1)

  بخالف ما لو كان وقفا عاما فال يشرتط وجوده حني الوقف.( 4)

ذلك أنه إذا كان الوقف خاصا عىل معدوم سيوجد كابنه الذي سيولد فإن احلكم ببطالن ومعنى ( 0)

  الوقف يف هذه الصورة هو من باب االحتياط وليس من باب الفتوى امللزمة.

  وبالتايل فهو بحكم املوجود وحيكم حينئذ بصحة الوقف يف هذه الصورة.( 2)

  دي فإن جاءه ولد فتكون حلفيدي وليس لولدي.بأن يقول مثال أن مكتبتي هذه وقف عىل ول( 9)



 

 

 

أن ال يكون الوقف عليه عىل نحو الَّصف يف املعصية كالَّصف  :الرشط الثالث

ورشاء آالت  ،ونرشها وتدريسها (1)ونسخ كتب الضالل ،يف الزنا ورشب اخلمر

 ونحو ذلك.  (4)املالهي

 ف املسلم عىل الكافر يف اجلهات املحللة. : جيوز وق4551م 

وما يصح عىل نحو  ،: إذا وقف عىل ما اليصح الوقف عليه4555م  

 وصح بالنسبة إىل حصة الثاين، وإن كان ،بطل بالنسبة إىل حصة االول (0)الترشيك

فيصح فيام يصح  (2)عىل نحو الرتتيب فإن كان االول مقدما كان من املنقطع االول

فيصح فيام يصح الوقف عليه  (9)وإن كان مؤخرا كان من املنقطع االخر ،الوقف عليه

 ويبطل فيام بعده. 

: إذا وقف عىل ما يصح الوقف عليه ثم عىل ما ال يصح الوقف عليه 4550م 

فيصح يف االول واالخري  (1)ثم عىل ما يصح الوقف عليه كان من املنقطع الوسط

  .ويبطل يف الوسط

الزائرين أو احلجاج أو عامل البلد أونحو ذلك من  : إذا وقف عىل4555م 

العناوين العامة التي توجد هلا أفراد يف وقت وال توجد يف وقت آخر صح وإن مل 

 .(5)يكن له فرد حني الوقف

                                                 

  هي الكتب التي َتتوي عىل انحرافات عقائدية قد تؤثر يف تفكري القراء املسلمني.( 1)

  كورق القامر والشطرنج وغري ذلك.( 4)

  أي عىل نحو الرشكة بني ما يصح الوقف عليه وما ال يصح الوقف عليه.( 0)

  .4591االول يف هامش املسألة  مر بيان معنى الوقف املنقطع( 2)

  .4591مر بيان معنى الوقف املنقطع االخر يف هامش املسألة ( 9)

   .4591مر بيان معنى الوقف املنقطع الوسط يف هامش املسألة  (1)

  كمن يبني مسجدا وبجانبه دار لعامل املسجد او خلادمه قبل تعيينه.( 5)



 

 

مني، لالبلد فاملراد فقراء املس ، أو فقراء: إذا وقف مسلم عىل الفقراء4503م 

أهل  فاملراد فقراء وإذا كان الواقف من الشيعة فاملراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً 

 ىصارفاملراد فقراء الن د فقراء اليهود، وإن كان نَّصانياً افاملر دينه، فإن كان هيودياً 

وإذاكان السنيون عىل مذاهب بحيث  ،وهكذا، وكذا إذا كان سنيا فاملراد فقراء السنة

 اختص بفقراء مذهب الواقف.  (1)بعضهم عىل بعضال يعطف 

جاج أو احل ،بني فالن ، أو فقراءأو فقراء البلد ،: إذا وقف عىل الفقراء4501م 

أو خصوص جمالس البلد  ×أو جمالس العزاء لسيد الشهداء  ،أو الزوار أو العلامء

 ال جيب االستيعاب وان كانت االفراد حمصورة.و (4)منه املَّصف فاملقصود

فإن مل يمكن لتفرقهم عزل  ،وجب االستيعاب (0)نعم إذا وقف عىل مجيعهم 

حصة من مل يتمكن من ايصال حصته إليه إىل زمان التمكن، وإذا شك يف عددهم 

 له التفتيش والفحص.  ويستحباقتَّص عىل االقل املعلوم 

: إذا قال: هذا وقف عىل أوالدي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو 4504م 

 . (2)منه العموم فيجب فيه االستيعاب فيفهممذيت أو مشاخيي أو جرياين، تال

: إذا وقف عىل املسلمني كان ملن يعتقد الواقف اسالمه، فال يدخل يف 4500م 

ويعم الوقف  ،وإن أقر بالشهادتني (9)املوقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره

                                                 

  لفيني.كام هو احلال بني بعض الصوفيني والس( 1)

  أي أنه يَّصف يف العنوان املوقوف عليه ال أنه يلزم بَّصفه عىل مجيع أفراد العنوان.( 4)

  كام لو قال أن هذا وقف عىل مجيع فقراء البلدة أو مجيع علامءها.( 0)

  وبالتايل فال بد من توزيع ريع الوقف عىل مجيع من ينطبق عليهم العنوان.( 2)

  ا فإنه يعتقد بكفر الناصبي.كام لو كان الواقف شيعي (9)



 

 

 

 املسلمني مجيعا الذكور واالناث والكبار والصغار. 

: إذا وقف عىل املؤمنني اختص الوقف بمن كان مؤمنا يف اعتقاد 4502 م

 ،اختص الوقف باالثني عرشية من االمامية (1)الواقف فإذا كان الواقف اثني عرشيا

وال فرق بني الرجال والنساء واالطفال واملستضعفني وال بني العدول والفساق 

الشيعة من بعض الفرق االخر  وكذا إذا وقف عىل الشيعة، نعم إذا كان الواقف عىل

من الشيعة العموم لالثني عرشية وغريهم ممن يعتقد اخلالفة  فاملقصود (4)من الشيعة

  .فصل بال ×لعيل 

: إذا وقف يف سبيل اهلل تعاىل أو يف وجوه الرب فاملراد منه ما يكون قربة 4509م 

 وطاعة. 

عرف وإذا وقف عىل : إذا وقف عىل أرحامه أو أقاربه فاملرجع فيه ال4501م 

 االقرب فاالقرب كان عىل كيفية االرث. 

، نعم إذا كان (0): إذا وقف عىل أوالده اشرتك الذكر واالنثى واخلنثى4505م 

 ،خصوص الذكر اختص به دون االنثى (2)املفهوم يف العرف اخلاص لبعض البالد

 وكذا احلال إذا وقف عىل أوالده وأوالد أوالده. 

 ،عىل اخوته اشرتك االخوة لالبوين واالخوة لالب فقط: إذا وقف 4500م 

                                                 

  االثني عرشي: هو املسلم الشيعي الذي يعتقد بإالئمة االثني عرش.( 1)

  كالشيعة الزيدية، او الشيعة االسامعيلية.( 4)

نثى الذي اخل املرأة . ويف األمور الرشعية يفرق بني وعضو ،الرجل عضوالذي خلق وله  اخلنثى:( 0)

نثى وبني اخل ،احلال ويسمى خنثى معلوم ،للذكورة أم لألنوثةيمكن معرفة حاله هل هو أقرب 

  ويسمى خنثى مشكل . ،الذي ال يمكن معرفة ذلك فيه

  بأن تكون كلمة االوالد مستعملة يف تلك املنطقة بخصوص االوالد الذكور.( 2)



 

 

، وكذا إذا وقف عىل أجداده اشرتك االجداد البيه (1)واالخوة لالم فقط بالسوية

 واالجداد المه. 

وكذا إذا وقف عىل االعامم أو االخوال فإنه يعم االعامم لالبوين ولالب ولالم 

وال  (4)دهم وال االخواتوال يشمل الوقف عىل االخوة أوال ،وكذلك االخوال

الوقف عىل االعامم واالخوال أعامم االب واالم وأخواهلام والعامت مطلقا 

 . (0)واخلاالت كذلك

مل تدخل البنات وإذا وقف عىل ذريته دخل  ،: إذا وقف عىل أبنائه4505م 

 وغريه.  (2)الذكر واالنثى والصلبي

 باوجووتناسلوا فاالحوط : إذا قال: هذا وقف عىل أوالدي ما تعاقبوا 4553م 

 .(9)الرجوع اىل الصلح فيام عدا قسمة الطبقة االوىل

ف الرتتيب، وإذا قال: وق فيدل عىلوإذا قال وقف عىل أوالدي االعىل فاالعىل  

 لرتتيب. ا فيدل عىلعىل أوالدي نسال بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، 

انني أو شخصني يوزع بينهام : إذا تردد املوقوف عليه بني عنو4551م 

فإن كان هناك اطالق يف  (5)وإذا شك يف الوقف أنه ترتيبي أو ترشيكي ،(1)يفنصبالت

                                                 

  أي ان االخوة مجيعا بمرتبة واحدة.( 1)

  وكذلك االعامم ال تنطبق عىل العامت.أي أن كلمة االخوة ال تنطبق عىل االخوات ( 4)

 فاالعامم واالخوال تنطبق عىل بخصوص الواقف وال تنطبق عىل أعامم أبيه أو أخوال أبيه.( 0)

 قد أو ولد البنت وغريمها ممن صلب أبيه . وهو بخالف ولد الولد من تولد بنطفة منالصلبي ( 2)

  يطلق عليه ولد .

 وما بعدهم تتم بينهم مصاحلة واتفاق عىل احلصص. ،ن الوراثأي يقسم عىل الطبقة االوىل م( 9)

  أي يعطى لكل منهام النصف، وإن كانوا ثالثة فلكل منهم الثلث.( 1)

  أي أنه للجميع معا، أو لفئة بعد فئة.( 5)



 

 

 

وإن مل يكن فيها اطالق أعطي أهل املرتبة  ،كان مقتضاه الترشيك (1)عبارة الواقف

  .بني املحتمالت بالسوية الباقية احلصة تووزع (4)املحتملة التقدم حصتهم

علامء الرشيعة فال يشمل علامء الطب  فيفهم منها وقف عىل العلامء : إذ4554م 

 والنجوم واهلندسة واجلغرافيا ونحوهم.

وإذا وقف عىل أهل بلد اختص باملواطنني واملجاورين منهم وال يشمل  

 وا إقامة مدة فيه. وَ املسافرين وان نَ 

 ،(0)تعمريف نامؤه يف مصاحله من رُص  ،أومشهد ،: إذا وقف عىل مسجد4550م 

مام من النامء إليشء  وال يعطىوكنس ونحو ذلك من مصاحله،  ،(2)وساج ،وفرش

 إال أن تكون هناك قرينة عىل إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.  (9)اجلامعة

رصف يف إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه  ×: إذا وقف عىل احلسني 4552م 

وال فرق بني إقامة جملس للعزاء ، (1) × إهداء ثواب ذلك إليه ويستحب ،وبدونه

 . (5)يف املسجد أو احلرم أو الصحن أو غري ذلك ×الذاكر لعزائه  ىوأن يعط

أو أموات رصف يف مصاحلهم  ،: إذا وقف عىل أن يَّصف عىل ميت4559م 

                                                 

  أي ليس فيها ما خيصص أحدا أو يرجحه عىل االخر.( 1)

  السوية.باقي يقسم بينهم وبني الباقني بأي يعطى من حيتمل ختصيصه احلصة املحتملة، وال( 4)

  أي أعامل الصيانة.( 0)

  أي االنارة.( 2)

أي أن إمام اجلامعة ليس له أن يأخذ من ريع الوقف اخلاص باملسجد إال إن كان هناك ما يدل ( 9)

  عىل أن الوقف يشمل كل ما حيتاجه املسجد بام فيه مصاريف إمام اجلامعة.

  ام والعزاء اىل سيد الشهداء.أي هيدى ثواب الطع (1)

بمعنى أنه ال يشرتط ان يكون الَّصف عىل خصوص إقامة املجلس يف املسجد مثال بل تشمل ( 5)

  أي مورد من موارد الَّصف عىل قراء العزاء أينام كانوا.



 

 

، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم (1)االخروية من الصدقات عنهم وفعل اخلريات هلم

 افراغ ذمتهم. بالديون رصف أيضا يف 

رصف يف إقامة املجالس  ^ واالئمة | : إذا وقف عىل النبي4551م 

لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياهتم وبيان ظالماهتم ونحو ذلك مما يوجب التبَّص 

امام  بنيوال فرق  ^ اهداء ثواب ذلك إليهم ويستحببمقامهم الرفيع 

 وآبائه الطاهرين.  #(4)العَّص

 والد أوالده وأوالدهم وان سفلوا. فيعم أالده : إذا وقف عىل أو4555م 

: إذا قال: هذا وقف عىل أوالدي فإذا انقرض أوالدي وأوالد أوالوي 4550م 

، وكذا إذا (0)وقف عىل أوالده الصلبيني وغريهم عىل الترشيك فهوفهو عىل الفقراء، 

 ء. قال: وقف عىل أوالدي فإذا انقرضوا وانقرض أوالد أوالدي فهو عىل الفقرا

ال جيوز ان يؤجروها ف: إذا قال: هذا وقف عىل سكنى أوالدي 4555م 

بل يتعني عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى اجلميع سكنوا  ،ويقتسموا االجرة

يف تعيني املسكن فاملرجع نظر الويل فإن تعدد االولياء واختلف  (2)مجيعا وإن تشاحوا

وإذا  (9)كام الرشع فاملرجع القرعةنظرهم فاملرجع احلاكم الرشعي، وإذا اختلف ح

ء يشامتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز لالخر االستقالل فيها وليس عليه 

لصاحبه، وان تعذر سكنى اجلميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة 

فسنة، وإن اختلفوا يف ذلك وتشاحوا فاحلكم كام سبق وليس لبعضهم ترك السكنى 

                                                 

  كام لو أوقف سبيال او بناء عن روح والديه مثال.( 1)

  . آبائه االحد عرش االمام حممد بن احلسن املهدي املنتظر و( 4)

  فيكون وقفا عىل أوالده وأوالدهم عىل نحو الرشكة فيام بينهم.( 0)

  أي اختلفوا فيام بينهم.( 2)

  .4154مر بيان معنى القرعة وكيفيتها يف هامش املسألة ( 9)



 

 

 

 واملطالبة باالجرة حينئذ بالنسبة إىل حصته.  (1)ا باملهاياةوعدم الرض

: إذا قال هذا وقف عىل الذكور من أوالدي أو ذكور اوالدي نسال بعد 4033م

 نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور وال يشمل الذكور من االناث. 

لذكور اوالدهم افيعم بعد نسل  : إذا قال وقف عىل اخويت نسالً 4031م 

 واالناث. 

: إذا قال: هذا وقف عىل أوالدي ثم أوالد اوالدي كان الرتتيب بني 4034م 

وال يكون بني اوالد اوالده واوالدهم الرتتيب بل  ،(4)اوالده الصلبيني واوالدهم

 . (0)احلكم بينهم عىل نحو الترشيك

ف عىل وكذا اذا قال وق ،(2)بينهم نصففي: إذا وقف عىل زيد والفقراء 4030م 

زيد واوالد عمرو او قال وقف عىل اوالد زيد واوالد عمرو او قال وقف عىل العلامء 

 . (9)والفقراء

بغري أهل املشهد ممن يأيت من اخلارج  اختص: إذا وقف عىل الزوار 4032م 

 . (5)فال ينطبق نفس احلكمقال: وقف عىل من يزور  وأما إذا ،(1)للزيارة

                                                 

ادوا وأر ةجلامعة دار مشرتكة بينهم بالسوي كأن يكون ،التعاقب والتناوب قسمة املنافع عىلتعني  (1)

  مداورة بينهم . فيسكن كل واحد منهم مدة معينة ،تقسيم منفعتها باملهايأة

  فيكون ألوالده مبارشة ثم ألوالدهم.( 4)

  أي يكون بني االحفاد واوالدهم عىل نحو الرشكة فيام بينهم.( 0)

  أي يعطى نصف لزيد والنصف االخر للفقراء.( 2)

  فيقسم مناصفة بني املجموعتني.( 9)

  كام لو أوقف شيئا للزوار يف النجف االرشف فال يشمل أهل النجف. (1)

  إذ يمكن ان يشمل العنوان اهل البلد يف هذه احلالة.( 5)



 

 

: إذا تم الوقف ال جيوز للواقف وال لغريه التبديل والتغيري يف املوقوف 4039م 

مل  اذا ،وإدخال أجنبي عنهم معهم ،وإخراج بعضهم منه ،عليه بنقله منهم إىل غريهم

 .(1)يشرتط ذلك

وحينئذ اذا ادخل غريهم معهم  صح ذلك،اما اذا اشرتط إدخال من شاء معهم  

 .ل أحدا إىل ان مات بقي الوقف عىل حاله االوىلوإذا مل يدخ ،نفذ

 صح ايضا بخالف ما لو اشرتط إخراج بعضهمبعضهم  خروجوإذا اشرتط  

 .(4)فال بد يف هذه الصورة من االحتياط

: العني املوقوفة خترج من ملك الواقف وتدخل يف ملك املوقوف عليه 4031م 

، نعم إذا كان الوقف وقفا عىل (2)يف الوقف املنقطع االخر إال (0)ويكون نامؤها له

مل تدخل العني يف ملك املوقوف عليه بل يتعني رصف نامئها يف اجلهة  (9)الَّصف

 املوقوف عليها عىل اختالف كيفيات الوقف. 

: إذا اشرتط الواقف رشطا يف املوقوف عليه كام إذا وقف املدرسة عىل 4035م 

وإذا اشرتط عليه  ،خرج عن الوقف (1)ففقد الرشط ،او املجتهدين ،الطلبة العدول

رشطا كام إذا وقف عىل الطلبة واشرتط عليهم التهجد يف الليل وجب فعل الرشط 

                                                 

  أي إذا مل يشرتط عند الوقف ادخال أحد مثال.( 1)

 .لوجود أقوال عند الفقهاء باالمجاع عىل بطالن االخراج، لذا ال يكون رشط االخراج نافذا( 4)

  يكون ريعها للموقوف عليه. أي( 0)

  .4591مر بيان معنى الوقف املنقطع االخر يف هامش املسألة ( 2)

  حيث يتم رصف ما تنتجه العني يف الغاية املوقوفة ألجلها.( 9)

  كام لو انتفت العدالة عن احد الطلبة مثال.( 1)



 

 

 

 فإن مل يتهجد خرج عن الوقف أيضا. 

: إذا احتاجت االمالك املوقوفة إىل التعمري أو الرتميم الجل بقائها 4030م 

وإال فاالحوط  ،عمل عليه (1)فإن عني الواقف هلا ما يَّصف فيها ،وحصول النامء منها

وإذا احتاج إىل التعمري بحيث  ،(4)ان يَّصف من نامئها مقدما عىل حق املوقوف عليهم

 . (0)لواله مل يبق للبطون الالحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إىل حرمان البطن السابق

: الثمر املوجود عىل النخل أو الشجر حني إجراء صيغة الوقف باق 4035م 

وال يكون للموقوف عليه، وكذا احلمل املوجود حني وقف  ،مالكهاعىل ملك 

واللبن والصوف املوجودان حني وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو  ،الدابة

 . (2)احلمل ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيام يعترب القبض يف صحته

ط االحوفيعطى للموقوف عليه عىل الصوف واللبن  وأما فيام يتجدد من

  وجوبا.

كام إذا وقف عىل مسجد  (9): إذا وقف عىل مصلحة فبطل رسمها4013م 

ت ومل يمكن تعمريها أو مل حيتاجا إىل مَّصف النقطاع من بأو مدرسة فخر ،فخرب

فإن كان الوقف عىل نحو تعدد  ،(1)أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ،يصيل يف املسجد

                                                 

 ن الطالب وجعل هلا دكاكنيأي جعل هلا موردا ماليا لصيانتها كام لو كان قد اوقف بيوتا لسك( 1)

  لتغطي كلفة صيانة هذه البيوت.

  فتستثمر بعض البيوت مثال كي يتم احلصول عىل ما يكفي لصيانتها وإسكان الطالب فيها.( 4)

فتستثمر مثال بام يؤدي لصيانتها وتأهيلها الستعامل اجليل الثالث حتى لو أدى ذلك اىل عدم ( 0)

  استفادة اجليل الثاين مثال.

  التنتقل ملكيتها للموقوف عليه.و فجميع هذه تبقى ملكا للواقف( 2)

  أي مل يعد ممكنا االستفادة منها بحسب الكيفية التي أوقفت عليها.( 9)

  أي مل يعد هناك أحد ممن يمكنه االستفادة منها حسب الوقفية.( 1)



 

 

 ،الوقف يف مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكنكام هو الغالب رصف نامء  (1)املطلوب

 . (4)وإال ففي وجوه الرب االقرب فاالقرب

 فلها عدة صور: : إذا جهل مَّصف الوقف4011م 

كام إذا مل يدر ان  ،تيقنرصف يف امل ،(0)إن كانت املحتمالت متصادقة:االوىل

ف وقالوقف وقف عىل العلامء مطلقا أو عىل خصوص العدول منهم، أو مل يدر أن ال

وقف عىل العلامء أو الفقراء فإنه يَّصف يف الفرض االول عىل العلامء العدول ويف 

 .الفرض الثاين عىل العلامء الفقراء

 وهذه هلا صورتان: (2)إن كانت املحتمالت متباينة: الثانية 

تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه  ،(9)إن كانت غري حمصورة: االوىل

 ه.فه يف وجه آخر من الوجوه املحتملوإال رص ،املحتملة للوقف

كام إذا مل يدر أن الوقف وقف عىل املسجد  ،إن كانت الوجوه حمصورة: الثانية

أو  ،عىل نحو املَّصف ،نه وقف لزيد أو لعمروأأو  ،الفالين أو عىل املسجد االخر

  .(1)بني املحتمالت بالنسبة فيوزعمليك تعىل نحو ال

العني املوقوفة يف الوقف  (5)من املوقوف عليهمر البطن االول ج: إذا آ4014م 

                                                 

   دة.أي ليس منحَّصا بصورة معينة بل اهلدف منه احلصول عىل اوسع استفا (1)

  أي يَّصف ريعها يف وجوه اخلري االقرب للغاية من الوقف.( 4)

  بمعنى أنه يمكن اجلمع بني هذه املحتمالت.( 0)

  بحيث ال يمكن اجلمع بينها.( 2)

  أي االحتامالت كثرية وغري حمددة.( 9)

عىل حسب هذه  فأي مع كون احتامالت الوقفية حمصورة وحمددة فيَّصف ريع الوق( 1)

 الت.االحتام

  كاالوالد مثال.( 5)



 

 

 

مل تصح االجارة بالنسبة إىل بقية  ،وانقرضوا قبل انقضاء مدة االجارة ،(1)الرتتيبي

 .املدة

إذا ولد يف أثناء املدة من يشارك املوقوف  (4)وكذا احلكم يف الوقف الترشيكي

  .فإنه ال تصح االجارة بالنسبة إىل حصته ،عليه املؤجر

ومن الرشيك يف الصورة  ،(0)باالجازة من البطن الثاين يف الصورة االوىل حوتص

وال حيتاج إىل جتديد االجارة وإن كان  ،حصته من االجرة (9)فيكون للمجيز ،(2)الثانية

 .(1)أحوط

وكذا إذا  ،صحت ونفذت (5)نعم إذا كانت االجارة من الويل ملصلحة الوقف 

كانت له والية عىل ذلك فإهنا تصح ويكون كانت ملصلحة البطون الالحقة إذا 

 للبطون الالحقة حصتهم من االجرة. 

يع وثمرات متنوعة كان اجلم ،: إذا كانت للعني املوقوفة منافع خمتلفة4010م 

  .للموقوف عليه مع اطالق الوقف

فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرهتام ومنفعة االستظالل هبام والسعف 

                                                 

  التي ينتقل فيها احلق اىل اوالد االوالد مثال بعد موت مجيع االوالد.( 1)

 عيناً  كأن يقول من أوقف ،من االفراد دون ترتيب بينهم ما أرشك فيه مجعالوقف الترشيكي هو  (4)

 . "وتناسلوا وقف عىل أوالدي ما تعاقبوا ذاه"

  رتيبيا، وقبل اجليل الثاين من أصحاب احلق باالجارة فإهنا تصح.فيام لو كان الوقف وقفا ت( 0)

 وهي الوقف الترشيكي .( 2)

  سواء كان من أصحاب احلق الرتتيبي، او احلق الترشيكي.( 9)

أي أن جتديد االجارة من اجليل الثاين يف الوقف الرتتيبي، او من الرشيك املولود يف الوقف ( 1)

  و االستحباب وليس عىل نحو الوجوب.الترشيكي هو املفضل عىل نح

  وليست ملصلحة املستفيدين االوائل خاصة.( 5)



 

 

ونحوها مما هو مبني عىل  (4)والفسيل (1)اكامم الطلعو ،اليابسةواالغصان واالوراق 

وال جيوز للاملك وال لغريه التَّصف فيها إال عىل الوجه  ،االنفصال للموقوف عليه

 الذي اشرتطه الواقف. 

أو  ،واستطال حتى صار نخال ،اخلارج بعد الوقف إذا نام (0): الفسيل4012م 

ل هو ب ،ام حتى صار مثمرا ال يكون وقفاقلع من موضعه وغرس يف موضع آخر فن

وكذا إذا قطع بعض  ،فيجوز بيعه ورصفه يف املوقوف عليه ،(2)من نامء الوقف

االغصان الزائدة لالصالح وغرس فصار شجرة فإنه ال يكون وقفا بل جيري عليه 

 حكم نامء الوقف من جواز بيعه ورصف ثمنه يف مَّصف الوقف. 

عن املسجدية وإن تعذر تعمريه،  (9)خترج العرصة: إذا خرب املسجد مل 4019م 

 . (1)ت القرية التي هو فيها حتى بطل االنتفاع به إىل االبدبوكذا إذا خر

: غري املسجد من االعيان املوقوفة إذا تعذر االنتفاع هبا يف اجلهة 4011م 

اع فخلراهبا وزوال منفعتها جيوز بيع بعضها وعامرة الباقي لالنت ،املقصودة للواقف

كن ذلك وإن مل يم ،به، فإن مل يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بام يمكن االنتفاع به

 رصف ثمنها يف اجلهة املوقوف عليها.  ،أيضا

                                                 

 ، متراذكرا ال يصري وإن كانت النخلة ،إن كانت أنثى الطلع: ما يطلع من النخلة ثم يصري مترا (1)

فيلقح  ،كيةذ وله رائحة ،أبيض مثل الدقيقيشء  النخلة أياما معلومة حتى يكون فيه ويرتك عىل

 هي غالف الطلع.أكامم النخلة: و النخلة األنثى . به

 . ل، وخاصة من النخالشتلة ،ويغرس يف مكان آخر ما يفصل من النبات أو الشجر :الفسيلة (4)

 الفسيل: مر بيانه يف هامش املسألة السابقة. (0)

  أي من نتاج الوقف.( 2)

  دار.أي قطعة االرض التي كان املسجد مبنيا عليها مع فسحة ال( 9)

  فيبقى ألرض املسجد حكم املسجد حتى لو صارت البلدة خرابا.( 1)



 

 

 

: إذا تعذر االنتفاع بالعني املوقوفة النتفاء اجلهة املوقوف عليها 4015م 

زاء مة عرصفت منافعها فيام هو االقرب فاالقرب، فاذا كان الوقف وقفا عىل إقا

يف بلد  ×يف بلد خاص ومل يمكن ذلك رصفت منافعه يف إقامة عزائه  ×احلسني 

 آخر. 

 ،: إذا تعذر االنتفاع بالوقف النقراض املوقوف عليه تبطل وقفيته4010م 

 فإن مل يكن موجودا كان لورثته.  (1)ويرجع ملكا للواقف عىل ما تقدم

ليلة قيت له منفعة معتد هبا ق: إذا خرب الوقف ومل تبطل منفعته بل ب4015م 

وإن كان بإجارة مدة ورصف االجارة يف العامرة وجب  هفإن أمكن جتديد ،أو كثرية

 الوقفية بحاهلا وتَّصف منافعه يف اجلهة املوقوف عليها.  فتبقىوإن مل يمكن  ،ذلك

: إذا وقف بستانا لَّصف نامئها يف جهة خاصة فانقطع عنها املاء حتى 4043م 

فإن أمكن إجيارها وجب ذلك  (4)أو انقلع شجرها وبقيت عرصةيبس شجرها 

ورصفت االجرة يف اجلهة املوقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة 

 ستانببعنوان البستان كام إذا وقفها للتنزه أو لالستظالل فإن أمكن بيعها ورشاء 

تان وترجع ملكا وإال بطلت الوقفية بذهاب عنوان البس ،أخرى تعني ذلك

 . (0)للواقف

إليها  وجيوز له حينئذ الدخول ،: جيوز وقف البستان واستثناء نخلة منه4041م 

ت وإذا انقلع ،وليس للموقوف عليهم قلعها ،كام أن له إبقاءها جمانا ،بمقدار احلاجة

قف وكذا جيوز يف و ،فال جيوز له غرس نخلة اخرى مكاهنا ،مل يبق له حق يف االرض

                                                 

  أي اىل ورثته حني موته ال حني الوقف، وال حني انقراض املوقوف عليهم.( 1)

  أي بقي من البستان قطعة االرض فقط.( 4)

  وذلك لعدم قابلية االستفادة منها بحسب ما أوقفها الواقف.( 0)



 

 

ن االرض جزء استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له االرض أل الدار

 . (1)الغرفة

جازت  ،(4)وامللك الطلق ،: إذا كانت العني مشرتكة بني الوقف4044م 

ومتويل  ،ويتوىل القسمة املالك للطلق ،قسمتها بتمييز الوقف عن امللك الطلق

كة كام إذا كانت دار مشرت ،يهالقسمة إذا تعدد الواقف واملوقوف عل جيوزبل  ،الوقف

وكذا إذا اَتد الواقف مع  ،عىل أوالده (0)بني شخصني فوقف كل منهام نصفه املشاع

 ،كام إذا وقف مالك الدار نصفها عىل مسجد ونصفها عىل مشهد ،تعدد املوقوف عليه

إذا وقف  كام ،وكذا إذا اَتد الواقف واملوقوف عليه إذا مل تكن القسمة منافية للوقف

أرضا عىل أوالده وكانوا أربعة فإنه جيوز هلم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر 

بطلت القسمة وجاز اقتسامها أمخاسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز 

 اقتسامها اثالثا، وهكذا. 

 ،: ال جيوز تغيري العني املوقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنواهنا4040م 

فهم ذلك من كيفية الوقف كام إذا وقف داره عىل السكنى فال جيوز تغيريها إىل سواء 

أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك ومل يكن اطالق يف انشاء  ،الدكاكني

 .(2)الوقف مل جيز ذلك

جاز للويل التغيري فيبدل الدار إىل دكاكني  (9)نعم إذا كان اطالق يف انشاء الوقف 

وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان مادام له  ، دار وهكذاوالدكاكني إىل

                                                 

  ، إذ يكون له احلق يف الشجرة فقط.بخالف حمل الشجرة( 1)

 .4150مر بيان معنى امللك الطلق يف هامش املسألة ( 4)

  أي غري املفرز.( 0)

  أي إذا كان لدينا احتامل بأن الواقف قصد استعامهلا بصورة حمددة فال جيوز تغيريها.( 2)

  أي مل يرش حني الوقف برغبته استعامهلا بوجه خاص.( 9)



 

 

 

دخل يف كثرة املنفعة فحينئذ ال جيوز التغيري ما دام احلال كذلك، فإذا قلت املنفعة جاز 

 . (1)التغيري

: إذا انقلعت نخلة من البستان املوقوفة فإن كان وقفها لالنتفاع بثمرها 4042م 

وإال ففي اجلهة املوقوف  ،(4)البستان إن احتاج إليه جاز بيعها ورصف ثمنها يف

فإن أمكن االنتفاع هبا يف جعلها سقفا  ،(2)وإذا وقفها لالنتفاع بأي وجه كان ،(0)عليها

رصف و جاز بيعهاوإن بطل االنتفاع هبا عىل حاهلا  ،أو عمدا أو نحو ذلك مل جيز بيعها

 ة املوقوف عليها. ومع عدمها يف اجله ،ثمنها يف البستان مع احلاجة

 (9)من صنف خاص ×ء سيد الشهداء عزا: االموال التي جتمع ل4049م 

ارة يذهبون يف زي أو لالنصار الذين ،أو من أهل بلد القامة مأتم فيها ،القامة مأمتهم

 ،من قسم الصدقات املرشوط رصفها يف جهة معينة (1)فهي( االربعني إىل )كربالء

، واذا مات قبل (5)وال جيوز ملالكها الرجوع فيها ،ملك مالكها وليست باقية عىل

وإذا  ،رصفها ال جيوز لوارثه املطالبة هبا، وكذا اذا افلس ال جيوز لغرمائه املطالبة هبا

 .االقرب فاالقرب إىل اجلهة اخلاصةتَّصف يف تعذر رصفها يف اجلهة املعينة 

                                                 

قطعة أرض كي تزرع ليعود ريعها خلدمة املسجد مثال، ومل تعد واردات الزراعة  كام لو أوقف( 1)

من قطعة االرض تعطي املردود الالزم، فيمكن حينئذ البناء عليها واستثامرها بشكل أفضل 

  خلدمة املسجد.

 أي إن كان البستان بحاجة كي يَّصف عليه ثمن النخلة املقلوعة ألعامل الصيانة مثال.( 4)

  لو كانت النخلة موقوفة الحياء ذكرى سيد الشهداء فتباع النخلة ويَّصف ثمنها يف العزاء.كام( 0)

 وليس بخصوص الثمر. ،أي إن كان وقفه للشجرة كي ينتفع منها بشكل دائم( 2)

كام حيصل يف بعض البلدان حيث جيمع أصحاب السوق الفالين مبلغا القامة جملس عزاء ( 9)

  هنة الفالنية، كاحلدادين، او النجارين وهكذا.باسمهم، وكذلك اصحاب امل

  أي هذه االموال املجموعة َتت عنوان من هذه العناوين.( 1)

  أي ال حيق للمتربع هبذه االموال املطالبة هبا واسرتجاعها.( 5)



 

 

ذ للامل بمنزلة ويرى أن االخ ،(1)نعم إذا كان الدافع للامل غري معرض عنه 

 ،وجاز له ولورثته ولغرمائه املطالبة به ،الوكيل عنه مل خيرج حينئذ عن مالك الدافع

ا وإىل وارثه عند موته وإىل غرمائه عند تفليسه، وإذ ،بل جيب ارجاعه إليه عند مطالبته

ا وجبت غريهيف تعذر رصفه يف اجلهة اخلاصة واحتمل عدم اذنه يف التَّصف فيه 

 ذلك. مراجعته يف 

 . (4): الجيوز بيع العني املوقوفة إال يف موارد ذكرناها يف كتاب البيع4041م 

 ،فبان عدم حصولهيشء : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول 4045م 

  .ال يكون ذلك موجبا لبطالن الوقف

فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف عىل اوالده أن يستعينوا به عىل طلب 

باملشهد الفالين أو نحو ذلك فلم يرتتب الغرض املذكور عليه مل  العلم أو االقامة

 .يكن ذلك موجبا لبطالن الوقف

وهكذا احلال يف مجيع االغراض والدواعي التي تدعو إىل إيقاع املعامالت أو 

، فإذا كان غرض املشرتي الربح فلم يربح مل يكن ذلك موجبا لبطالن (0)االيقاعات

 سخ. الرشاء أو التسلط عىل الف

: الرشائط التي يشرتطها الواقف تصح وجيب العمل عليها إذا كانت 4040م 

مرشوعة، فإذا اشرتط أن ال يؤجر الوقف أكثر من سنة أو ال يؤجر عىل غري أهل 

 العلم ال تصح إجارته سنتني وال عىل غري أهل العلم. 

                                                 

أي مل يكن قد دفعه بقصد التربع به، بل بقصد تسليمه للشخص أو االشخاص الذين يقومون ( 1)

  بعنوان اهنم وكالء عنه يف تنفيذ املرشوع الذي يتم اجلمع من أجله.بجمع املال 

  .1105يف املسألة ( 4)

  .1120مر بيان معنى االيقاعات يف هامش املسألة ( 0)



 

 

 

 ،(4)رشعيةوبالبينة ال - (1)وان حصل من الشياع -: تثبت الوقفية بالعلم 4045م 

هم رب بعضخوإن مل تكن اليد مستقلة كام إذا كان مجاعة يف دار فأ ،(0)وبإقرار ذي اليد

 حكم هبا يف حصته وإن مل يعرتف غريه هبا.  ،بأهنا وقف

 بوقفيته. فيحكم: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف 4003م 

دق بعذر مقبول ُص  نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة 

فيجوز حينئذ الرشاء منه والتَّصف بإذنه وغري ذلك من أحكام  ،كم بملكيته لهوُح 

  .امللك

 الفالينيشء : إذا وجدت ورقة يف تركة امليت قد كتب عليها إن ال4001م 

 رفظمن توقيعه يف ذيلها ووضعها يف  (2)وقف فإن كان عليه امارة االعرتاف بالوقفية

أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا يف االعرتاف  ،ورقة الوقف الفالينمكتوب عليه هذه 

 فال حيكم هبا وان علم اهنا بخط املالك.  (9)بالوقفية، وإال

 ،خبارا بأصل الوقفإخبار ذي اليد بني أن يكون إ: ال فرق يف حجية 4004م 

أو  ،ور فقطوكونه عىل الذك ،وان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو ترشيكيا

رق كام انه ال ف ،وانه عىل نحو التساوي أو عىل نحو االختالف ،عىل الذكور واالناث

ىل نحو كام إذا كان يتَّصف فيه ع ،يف االخبار بني أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل

لذكور أو ل ،أو الترشيكي ،أو يتَّصف فيه عىل نحو الوقف الرتتيبي ،الوقف

                                                 

 يستبعد اتفاقهم وتواطؤهم عىل الكذب حديث او موضوع أن يسمع من مجاعة معناه ،الشياع (1)

  بحيث حيصل من قوهلم االطمئنان بالصدق .

  البينة الرشعية هي شهادة الشهود العدول.( 4)

  ذو اليد: هو من كانت العني َتت تَّصفه، يتَّصف هبا كام يتَّصف مالكها.( 0)

  أي كان عىل هذه الورقة ما يدل عىل اعرتافه بالوقفية.( 2)

  بة.اأي إن مل يكن هناك ما يدل عىل اعرتافه بالوقفيه فال اعتبار هلا فلربام كانت جمرد كت( 9)



 

 

وهكذا، فإن تَّصفه إذا كان ظاهرا يف االخبار عن  ،أو للذكور دون االناث ،واالناث

 القويل.  هحاله كان حجة كخرب

 ،كالغنم والبقر واالبل (1): إذا كانت العني املوقوفة من االعيان الزكوية4000م 

 وأما إذا كان نامؤها زكويا كام إذا ،مل جتب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها رشائط الزكاة

شخاص املوقوف عليهم كام إذا عىل نحو التمليك أل وقف بستانا فإن كان الوقف

قال: وقفت البستان الوالدي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه 

الزكاة وإال مل جتب، وإن كان الوقف عىل نحو التمليك للعنوان كام إذا قال: وقفت 

حد منهم إال ، مل جتب الزكاة عىل وا(4)البستان عىل فقراء البلد غري قاصد الستيعاهبم

اب وكان يبلغ النص ،إذا أعطى الويل واحدا منهم بعض النامء قبل زمان تعلق الزكاة

وكذلك ال جتب الزكاة عىل  ،واحدا كان أو أكثر ،فإنه جتب الزكاة عىل من ملك منهم

كام إذا قال وقفت البستان عىل تزويج  ،حاصل الوقف إذا كان عىل نحو املَّصف

 فقراء وكسوهتم ونحو ذلك. أوالدي أو عىل إطعام ال

ملكه عىل جهة معينة جيوز الوقف عليها عىل  (0): جيوز للاملك أن حيبس4002م 

أو مقيدا  ،(2)فإن كان حبسه مطلقا ،وال خيرج بذلك عن ملكه ،أن يَّصف نامؤه فيها

                                                 

 أي من االشياء التي جتب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا رشعيا حسبام هو حمدد يف الزكاة.( 1)

  أي غري قاصد ان يكون جلميع الفقراء بل يكفي اعطاءه لبعضهم.( 4)

   .املعني أي لوقت حمدد وتنتهي الوقفية بانتهاء الوقت ،الوقف املؤقتاحلبس: يعني  (0)

  ن حمدد، بل بلحاظ حياته هو أو حياة املحبوس ألجله.أي ليس مقيدا بزما( 2)



 

 

 

مل  ،ز له الرجوع فيه، وإن كان مقيدا بمدة معينةومل جي ،دامت العني ما (1)بالدوام لزم

ال: فريس فإذا ق ،وإذا انتهت املدة انتهى التحبيس ،جيز له الرجوع قبل انقضاء املدة

حمبس عىل نقل احلجاج أو عبدي حمبس عىل خدمة العلامء لزمت ما دامت العني 

  ئها.وإذا جعل املدة عرش سنني مثال لزم يف العرش وانتهى بانقضا ،باقية

لك التحبيس ولكنه رشط يف اللزوم فيجوز للام ال يشرتط القبض يف: 4009م 

 . (4)الرجوع فيه قبل القبض

: إذا حبس ملكه عىل شخص فإن عني مدة كعرشة سنني أو مدة حياة 4001م 

وإذا مات  ،وبعدها يرجع إىل احلابس ،ذلك الشخص لزم احلبس يف تلك املدة

وإذا  ي احلبس عىل حاله إىل أن تنتهي املدة فريجع مرياثا،احلابس قبل انقضاء املدة بق

 مل جيز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات ،احلابس حياة حبس عليه مدة حياة نفسه يعني

وال  ،وال مدة حياة نفسه ،رجع مرياثا، وإذا حبسه عىل شخص ومل يذكر مدة معينة

 .ه يرجع مرياثاإىل موت احلابس وبعد موت (0)فيلزم ،حياة املحبس عليه

واالوىل ختتص  ،(1)والرقبى (9)ىوالعمر (2)ى: يلحق باحلبس السكن4005م 

ا يف غريه من العقار واحليوانات واالثاث ونحوه و واالخريتان جتريان فيه ،باملسكن
                                                 

  أي ال جيوز له الرتاجع عن ذلك.( 1)

  . افلو حبس أرضا ليعود ريعها للمسجد ومل يتم تسليمها فله الرتاجع عن حبسه( 4)

  فيبقى الزما حلني موت املالك فيعود اىل ورثته.( 0)

فيه الغري ملدة معينة بال  ملكه ليسكنأي هو حبس املالك  ،وقف مؤقت للسكنالسكنى:  (2)

 .عوض

ملن  فإن مات املعمور له رجعت ،العمرى: ما بجعله إنسان النسان آخر طول عمر أحدمها (9)

  ، وإن مات هو رجعت إىل ملكه فورثته .أعمر

فكالمها  ،للحي فإن مات أحدمها كانت ،، أو شيئا آخرأرضا أن يعطي انسان دارا أوالرقبى:  (1)

  وهلذا سميت بالرقبى . ،صاحبه وفاة يرتقب



 

 

قيد  ( فإنقيل له )سكنى ،فإن كان املجعول االسكان ،مما ال يتحقق فيه االسكان

 (ل له أيضا )عمرى( وإن قيده بمدة معينة قيل له )رقبىأو الساكن قي ،بعمر املالك

نى ال السكوإذا كان املجعول غري االسكان كام يف االثاث ونحوه مما ال يتحقق فيه 

 ة. ( إن قيد بمدة معينيقال له سكنى بل قيل )عمرى( إن قيد بعمر أحدمها و )رقبى

 دم يف احلبس. بل يف اللزوم كام تق (1): ليس القبض رشطا يف الصحة4000م 

أو مدة عمر  ،أو مدة عمر املالك ،: إذا أسكنه مدة معينة كعرش سنني4005م 

رجع  ،مل جيز الرجوع قبل انقضاء املدة فإن انقضت املدة يف الصور الثالث ،الساكن

 املسكن إىل املالك أو ورثته. 

ه ذ: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك مل جيز له الرجوع يف ه4023م 

فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إىل  ،السكنى مادام الساكن موجودا أو عقبه

 املالك. 

: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري فامت الساكن يف حال 4021م 

نى بنفسه وتوابعه كام يقتضيه اطالق السك ىفإن كان املقصود السكن ،حياة املالك

 (0)وإن كان املقصود متليك السكنى له ،(4)وفاته انتقلت السكنى بموته إىل املالك قبل

انتقلت السكنى إىل وراثه مادام املالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إىل 

 لو عني مدة معينة فامت الساكن يف اثنائها.  (2)وكذا احلكم ،ورثة املالك

                                                 

  أي ليس القبض رشطا يف السكنى والعمرى والرقبى.( 1)

أي أنه بموت الساكن يتم ارجاع الدار ملالكها رغم أن إسكانه الشخص كان حمددا بحياة املالك، ( 4)

يف هذه الصورة يبقى مورد إشكال الحتامل ان يبقى احلق  ولكن احلكم بوجوب ارجاع الدار

  فاع من الدار حلني وفاة صاحب الدار.تلورثته باالن

  بمعنى أن مالك الدار قد ملك الساكن حق السكنى يف الدار طوال حياة املالك.( 0)

  أي يبقى الدار مع ورثة الساكن حلني انتهاء املدة املحددة.( 2)



 

 

 

لدار : إذا جعل السكنى له مدة حياته كام إذا قال له: اسكنتك هذه ا4024م 

مدة حياتك، فامت املالك قبل الساكن مل جيز لورثة املالك منع الساكن بل تبقى 

 السكنى عىل حاهلا إىل أن يموت الساكن. 

: إذا جعل له السكنى ومل يذكر له مدة وال عمر أحدمها صح، ولزم 4020م 

وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت  ،ووجب عىل املالك اسكانه وقتا ما (1)بالقبض

والثانية  ،ء، وال جيزي ذلك يف الرقبى والعمرى الختصاص االوىل باملدة املعينةشا

  .واملفروض انتفاء ذلك كله ،بمدة عمر أحدمها

كام تقدم يقتيض ان يسكن هو وأهله وسائر توابعه  : اطالق السكنى4022م 

 وله اقتناء ما ،من أوالده وخدمه وضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك

واملدار عىل ما جرت به العادة من  ،وأوان وأمتعة (4)جرت العادة فيه ملثله من غلة

 . (0)وليس له اجارته وال اعارته لغريه ،توابعه

( من العقود املحتاجة العمرى( و )الرقبى( و ): الظاهر ان )السكنى4029م 

كام يعترب  ،دعقوإىل اجياب وقبول، ويعترب فيها ما يعترب يف ال (2)يف وجودها االعتباري

 .(9)يف املتعاقدين هنا ما يعترب يف املتعاقدين يف غريه وقد تقدم ذلك يف كتاب البيع

احلبس عىل  و يف ،القبول فيه يف احلبس عىل الشخص فال يعتربوأما احلبس  

 الَّصف يف جهة معينة. 

ىل إس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العني بَّ حَ : الظاهر جواز بيع املُ 4021م 

                                                 

  فورا.أي أنه بمجرد أن يسكن الشخص يف الدار فال حيق للاملك الرتاجع عن ذلك ( 1)

  الغلة: أي حمصول الزرع والثمر. (4)

  أي ال حيق للساكن تأجري املنزل لغريه، او إعارته.( 0)

  الذي يرتتب عليه االثر الرشعي.( 2)

  .1125يف املسألة ( 9)



 

 

النتفاع س عليهم ابَّ حَ فيكون للمُ  ،املشرتي عىل النحو الذي كانت عليه عند البائع

ال  وجيوز للمشرتي املصاحلة معهم عىل نحو ،بالعني حسب ما يقتضيه التحبيس

جتوز هلم مزامحته يف االنتفاع بالعني مدة التحبيس بأن يعطيهم ماال عىل ان ال ينتفعوا 

 .بالعني

م عىل إسقاط حق االنتفاع هبا أو املعاوضة عىل حق االنتفاع ما املصاحلة معهأ

 . (1)هبا ففيه اشكال

يف احلث عليها  (4)تواترت الرواياتللصدقة أمهية كبرية فقد : 4025م 

، وهبا (0)دفع البالء وقد أبرم ابراماً وهبا يُ  ،وقد ورد اهنا دواء املريض ،والرتغيب فيها

 ،واهنا ختلف الربكة ،(2)واهنا تقع يف يد الرب قبل أن تقع يف يد العبد ،ل الرزقستنزيُ 

 ،(1)والدبيلة ،والداء ،(9)واهنا تدفع ميتة السوء ،وأهنا تزيد يف املال ، الدينقىَض وهبا يُ 

                                                 

ومعنى ذلك أنه جيوز للمشرتي االتفاق مع الساكن يف الدار مثال عىل ختليته وتركه للمشرتي ( 1)

 السكن ولكن يكون تركهم من باب املصاحلة مع املشرتي وليس من باب دون إسقاط حقهم يف

  أخذ التعويض او إسقاط احلق، وعليهم حينئذ االلتزام باملصاحلة.

 لكذب .ا كثرية يستحيل عادة اتفاقهم عىل الذي يرويه مجاعة هو احلديثاحلديث املتواتر:  (4)

  اليقني فإنه يرتفع بالصدقة.أي أن البالء الذي كان مقدرا وقوعه عىل وجه ( 0)

أن اهلل تعاىل يسجل لصاحبها الثواب، ويتحقق أثرها قبل ان تصل اىل يد الفقري الذي تعطى  أي (2)

َدَقة  قوله:  فقد ورد عن الصادق  له،  و َداُووا َمْرَضاُكْم ب الصَّ
 
َعاء ُلوا اْستَ و اْدَفُعوا اْلَباَلَء ب الدُّ ْنز 

َدَقة   ْزَق ب الصَّ َئة  َشْيَطانٍ الرِّ ام  يِّ َسْبع 
ْن َبنْي  حُل  َا ُتَفكُّ م  يْ َلْيَس يَشْ و َفإ هنَّ َن ء  َأْثَقَل َعىَل الشَّ َطان  م 

ن   َدَقة  َعىَل امْلُْؤم  بِّ َتَباَركَ و ،الصَّ  الرَّ
َي َتَقُع يف  َيد   .0ص 2الكايف ج .َتَعاىَل َقْبَل َأْن َتَقَع يف  َيد  اْلَعْبد  و ه 

  وت املفجع.أي امل( 9)

  يظهر يف اجلوف ويقتل صاحبه غالبا . ،ودمل ،الدبيلة: الطاعون وخراج (1)



 

 

 

 .(4)واجلنون إىل أن عد سبعني بابا من السوء ،(1)واجلذام ،والغرق ،واحلرق

يدفع رش  ويف أول الليل فانه ،نه يدفع رش ذلك اليومفا ،ويستحب التبكري هبا 

 الليل. 

فان كان االحسان  ،(0): الصدقة احسان باملال عىل وجه القربة4020م 

كفى االجياب بمثل أبرأت  (2)وإن كان باالبراء ،بالتمليك إحتاج إىل إجياب وقبول

ه هذ ذمتك وإن كان بالبذل كفى االذن يف التَّصف وهكذا فيختلف حكمها من

 اجلهة باختالف مواردها. 

ا إذا كان وانام يعترب فيهيف الصدقة القبض يف كل املوارد،: ال يعترب 4025م 

وقف اعترب فإذا كان التصدق باهلبة أو بال ،العنوان املنطبق عليه مما يتوقف عىل القبض

 وإذا كان التصدق باالبراء أو البذل مل يعترب، وهكذا. 

ة فاذا وهب أو أبرأ أو وقف بال قصد القربة بة القر: يعترب يف الصدق4093م 

 ووقفا وال يكون صدقة.  كان هبة وابراءً 

وعىل غريه حتى زكاة املال وزكاة  عىل اهلاشمي (9): َتل صدقة اهلاشمي4091م 

فهي حرام  (5)أو زكاة الفطرة (1)الفطرة، وأما صدقة غري اهلاشمي، فان كانت زكاة املال

                                                 

  .1519مر بيان معنى اجلذام يف هامش املسألة ( 1)

اءَ اهلل إ نَّ : |اهلل َرُسوُل فقد ورد عن ( 4) َدَقة  الدَّ َبْيَلةَ و اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو َلَيْدَفُع ب الصَّ  احْلََرَق و الدُّ

  ×َعدَّ و اجْلُُنونَ و اهْلَْدمَ و ْلَغَرَق او
 
وء َن السُّ

  .9ص 2الكايف ج . َسْبع نَي َبابًا م 

  أي يقصد بالصدقة التقرب اىل اهلل تعاىل.( 0)

  االبراء: يعني اسقاط احلق عن الغري.( 2)

  هاشم بن عبد مناف من ناحية االب. |اهلاشمي من ينتسب اىل جد النبي ( 9)

  من اجلزء االول. 1445: هي الفريضة الواجبة حسبام مر بيانه يف املسألة زكاة املال( 1)

  زكاة الفطرة: ما يدفعه الصائم صبيحة عيد الفطر املبارك.( 5)



 

 

وان كانت  ،وال تفرغ ذمة املتصدق هبا عنها ،ل للمتصدق عليهوال َت ،عىل اهلاشمي

سواء أكانت واجبة كرد املظامل والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إال  جتوز (1)غريمها

إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع املال القليل لدفع البالء ونحو ذلك، مما كان 

 ال. من مراسم الذل واهلوان ففي جواز مثل ذلك إشك

: ال جيوز الرجوع يف الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت 4094م 

 . (4)جنبيأل

 . (9)والكافر الذمي (2)عىل الغني واملخالف (0): جتوز الصدقة املندوبة4090م 

إال إذا كان االجهار هبا بقصد رفع  ،أفضل : الصدقة املندوبة ساً 4092م 

مما يتوقف عىل االجهار، أما الصدقة الواجبة أو نحو ذلك  ،(5)أو الرتغيب (1)التهمة

ففي بعض الروايات أن االفضل إظهارها وقيل االفضل االسار هبا، واالظهر 

 اختالف احلكم باختالف املوارد يف اجلهات املقتضية لالسار واالجهار. 

والصدقة عىل  ،أفضل من الصدقة عىل غريهم (0): التوسعة عىل العيال4099م 

                                                 

أي كانت الصدقة من غري الزكاة أو زكاة الفطرة فيجوز اعطاؤها من غري اهلاشمي للهاشمي ( 1)

  إذا مل تكن قليلة او توجب مهانة.

  غري االقرباء.أي من ( 4)

  أي الصدقة املستحبة.( 0)

  . غري الشيعي( الذي ينتمي اىل غري مذهب أهل البيت أي املسلم )( 2)

  سواء كان هيوديا او نَّصانيا او جموسيا.( 9)

  أي ان التصدق علنا كي يرفع هتمة البخل عن نفسه مثال.( 1)

  أي من باب تشجيع االخرين عىل إعطاء الصدقات.( 5)

 فعيال الرجل هم كل من ينفق من جتب نفقة املال عليهم .أي التوسعة عليهم بسخاء، وهم  (0)

  عليهم .



 

 

 

 (1)وأفضل منها الصدقة عىل الرحم ،تاج أفضل من الصدقة عىل غريهالقريب املح

 .املعادي ييعن ،الكاشح

عن  ففي اخلرب ،(4)إىل املسكني الصدقة : يستحب التوسط يف إيصال4091م  

ْن َغرْي  َأنْ : ×الصادق  ُروا ُكلُُّهْم ف يه  م   َقاَل َلْو َجَرى املَْْعُروُف َعىَل َثاَمن نَي َكّفًا أَلُج 

ه  َشْيئاً  ْن َأْجر  بُُه م   .(0)ُينَْقَص َصاح 

 واهلل سبحانه العامل واملوفق.  

                                                 

  أي القريب. ( 1)

  بأن يعطي الصدقة لشخص وهذا يوصلها للمسكني، أو يوصلها لشخص يعطيها للمسكني.( 4)

  .11ص 2الكايف ج( 0)



 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 252ص  - الفصل االول: أقسام النكاح 

 201ص  - الفصل الثاين: يف االولياء 

 202ص  - الفصل الثالث: يف املحرمات 

 931ص  - الفصل الرابع: يف عقد املتعة 

 931ص  -: يف جواز االستمتاع باالماء الفصل اخلامس 

 931ص  - الفصل السادس:  يف العيوب 

 935ص  - الفصل السابع: يف املهر 

 910ص  - الفصل الثامن: يف القسمة والنشوز 

 919ص  - الفصل التاسع: يف أحكام االوالد 

 944ص  - الفصل العارش: يف النفقات 

 

  



 

  



 

أقسام النكاح،أولياء  :وهي فصول عرش فيهكتاب النكاح : 4095م  

النكاح،حمرمات النكاح،عقد املتعة، نكاح اإلماء، العيوب، املهر، القسمة والنشوز، 

 أحكام االوالد، النفقات.

  .(0)، وملك يمني(4)، ومنقطع(1): دائمأقسام ثالثةاىل النكاح ينقسم : 4090م 

وهو االجياب  الرشعي، اىل العقد قطعالزواج الدائم واملن حيتاج: 4095م 

 ،وقبلُت  ،وانكحُت  ،كزوجُت  ،عىل االحوط استحبابا (9)بلفظ املايض (2)والقبول

 .وجتزي ترمجتها برشط العجز عن العربية

 .وجتزي االشارة مع العجز عن النطق

إذن  (5)وال يشرتط يف تزويج البكر ،(1): لو زوجت املرأة نفسها صح4013م  

  .(0)االب أو اجلد لالبوهو  ،الويل

                                                 

 طوال حياهتام، أو حياة أحدمها  الزوجنيهو الزواج الدائم غري املحدد بوقت والذي يستمر بني( 1)

 ما مل حيصل بينهام الطالق.

هو الزواج املحدد بوقت معني، ويسمى زواج املتعة، وينتهي بانتهاء وقته أو بأن هيب الزوج ( 4)

  زوجته املدة املتفق عليها فيحصل بينهام االنفصال.

 بل كانت أيام وجود العبيد. عىل الظاهر يقصد به الرقيق، األمة، وهذه ال وجود هلا يف زماننا( 0)

زوجتك "، ويتحقق هنا بأن تقول الزوجة للزوج االجياب من الزوجة والقبول من الزوج (2)

 .1101مر بيان معنى االجياب والقبول يف هامش املسألة  وقد "قبلُت "، فيقول الزوج  "نفيس

  .وليس الفعل املضارع فعل املايضالأي بصيغة ( 9)

 .تاج العقد الرشعي اىل وكيل يف إجراء العقد بل يمكن إجراء العقد بني الطرفنيفال حي (1)

  البكر هي الفتاة العذراء التي مل يسبق هلا ان تزوجت، أو أهنا عقدت ومل حيصل زفاف.( 5)

راشدة تدرك مصلحتها، وتعرف ما يرضها، خالفا و فيام إذا كانت بالغة سن التكليف الرشعي( 0)

  رضورة إذن الويل يف تزويج البكر. احتياطا ن الفقهاء الذين يرونألقوال عدد م



 

 

 

ن التزويج منعها الويل عومن باب أوىل أن يكون هلا احلق يف تزويج نفسها فيام لو 

  إذ ال والية له عليها. (1)وعرفاً  بالكفؤ رشعاً 

أن تقول الزوجة للزوج:  :: جيزي يف صورة عقد النكاح الدائم4011م 

 .زوجتك نفيس بمهر دينار: مثال، فيقول الزوج، قبلت

قال وكليها للزوج: زوجتك  ،: إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيال4014م  

  .مثال بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت موكلتي هنداً 

يل الزوج: زوجت موكلك كقالت الزوجة لو ،وإذا كان الزوج قد وكل وكيال

   .زيدا مثال نفيس بمهر دينار مثال، فيقول الوكيل: قبلت

وجة قد وكل وكيال قال وكيل الزوجة لوكيل وإذا كان كل من الزوج والز

الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثال، فيقول وكيل الزوج: 

 قبلت.

 .(4): جيوز لشخص واحد تويل طريف العقد4010م  

 . (0)يتوىل الزوج االجياب عن الزوجة والقبول عن نفسه ال جيوز أن: 4012م  

وال يلتفت إىل دعوى الزوجية  ،(2)صحة النكاح : ال يشرتط الشهود يف4019م 

 .(9)بغري بينة مع حلف املنكر

                                                 

 .وهذا رأي أكثر الفقهاء يف مثل هذه احلالة، وليس رأيا خيتص به سامحة السيد  (1)

 بأن يكون وكيال عن الزوجة وعن الزوج فيعقد هلام بعد أن يأخذ دور الزوجة والزوج.( 4)

  ه.بأن يكون وكيال عنها ويزوجها لنفس( 0)

 خالفا ألتباع بعض املذاهب االسالمية االخرى الذين يشرتطون وجود الشهود عند الزواج.( 2)

ومعنى ذلك أنه لو ادعى شخص أن فالنة هي زوجته أو بالعكس وأنكر الشخص االخر ( 9)

تي ما مل يأت املدعي بالبينة ال منكر الزوجية الزوجية وحلف يمينا عىل االنكار فيؤخذ بقول

 . كأن يقدم شهادة عقد زواج مثال أو أي يشء آخر يثبت مدعاه واهتثبت دع



 

 

كام انه  ،(4)فلو رد اليمني فحلف املدعي حكم هبا ،(1)وان تصادقا عىل الدخول

  .(0)قر باقراره عىل كل حاللزم املُ يُ 

 . (2)تتبثولو تصادقا عىل الزوجية 

زوج ها بغري تسمية مع رؤية ال: القول قول االب يف تعيني املعقود علي4011م 

 .وإال بطل العقد ،(9)للجميع

 صلب ملن أراد التزويج أن يتخري البكر العفيفة الكريمة األح: يست4015م 

ريٍ ما رواه أبو  ×وقد ورد عن االمام الباقر  : × َقاَل يل  َأُبو َجْعَفرٍ  :َقاَل  حيث َبص 

َج َأَحُدُكْم َكْيَف َيْصنَعُ    ؟إ َذا َتَزوَّ

يقُ     .ْلُت اَل َأْدر 

 إ ينِّ اللَُّهمَّ  :َجلَّ ُثمَّ َيُقوُل و َعزَّ اهلل ْليَْحَمد  و ،إ َذا َهمَّ ب َذل َك َفْليَُصلِّ َرْكَعتنَْي   :َقاَل 

                                                 

أي حتى لو اتفقا يف كالمهام من أنه قد حصلت بينهام العالقة اجلنسية التي َتصل بني االزواج، ( 1)

وذلك ألن اتفاقهام عىل ذلك ال يثبت حصول الزوجية الرشعية مع إنكار احدمها وعدم البينة 

  من الطرف املدعي.

 طلب من املدعي حلف اليمني عىلأي لو رفض املنكر للزوجية حلف اليمني عىل ذلك فعندها يُ  (4)

  باالنكار.حينئذ وال يؤخذ  ،فإذا حلف املدعي ثبتت الزوجية ،صدقه

لزم بإقراره مهام كانت نتيجة الدعوى فلو كانت املرأة مثال هي املقرة أي أن املقر بالزوجية يُ ( 0)

كم رشعا بالزوجية لعدم البينة لدى الزوجة وحللف الرجل مثال، جل ومل حُي بالزوجية وأنكر الر

  فال جيوز يف هذه احلالة للمرأة أن تتزوج ألهنا حسب إقرارها هي زوجة للرجل، وهكذا.

وجيه ، وبالتايل ال يمكن تأي لو تطابقت أقوال الرجل واملرأة عىل أهنام زوجان فيؤخذ بكالمهام( 2)

 .ام عىل عالقة غري رشعية، أو ال حيتاج االمر اىل أن يقدما ما يثبت كالمهاماالهتام هلام بأهن

ومعنى ذلك أنه لو أراد شخص أن يتزوج فتاة ورآها قبل العقد مع أختها وحني العقد مل يذكر ( 9)

اسم الفتاة بل قال والدها مثال زوجتك ابنتي، ثم اختلفا يف تعيني الفتاة فقال االب أهنا هذه 

  زوج بأهنا الثانية، فيؤخذ هنا بقول االب، وإذا مل يقبل الزوج بذلك بطل العقد.وقال ال



 

 

 

َج  يُد َأْن َأَتَزوَّ ُهنَّ َفْرجاً  ،ُأر   َأَعفَّ
 
َن النَِّساء ْر يل  م  َهاو ،َفَقدِّ  ،ايل  مَ و َأْحَفَظُهنَّ يل  يف  َنْفس 

ْزقاً  ْر يل  َوَلدًا َطيِّباً و ،َأْعَظَمُهنَّ َبَرَكةو ،َوَأْوَسَعُهنَّ ر  ًا يف  َحيَايت   ،َقدِّ َعْلُه َخَلفًا َصاحل   جَتْ

 .(1)َبْعَد َمْويت  و

وإيقاعه  ،(4)واخلطبة أمام العقد ،االشهاد عىل العقد واالعالن بهيستحب و 

 َفْلَيَضْع َيَدُه َعىَل  ، فإذا دخلملأثوروصالة ركعتني عند الدخول والدعاء با ،(0)ليال

َيت َها ْجتَُها :ْليَُقل  و َناص  تَاب َك َتَزوَّ
َك َأَخْذهُتَاو ،اللَُّهمَّ َعىَل ك 

ت َك ب َكل اَم و ،يف  َأَماَنت 

ّياً  ،اْسَتْحَلْلُت َفْرَجَها َك  اَل و ،َفإ ْن َقَضْيَت يل  يف  َرمح  َها َشيْئاً َفاْجَعْلُه ُمْسل اًم َسو  ْ
َعْلُه رش  جَتْ

   .(2)َشْيَطانٍ 

 بمثله ويسأل اهلل تعاىل الولد الذكر.  وليأمرها

                                                 

  .931ص 9الكايف ج( 1)

ٍد جهناك اخلطبة العادية وهناك خطبة وردت يف الروايات وهي عن االمام َ( 4)  قالصادْعَفر  ْبن  حُمَمَّ

َج َيُقوُل  :َقاَل ×  َج َأْو َتَزوَّ يُنهُ و َنْحَمُدهُ هلل ْمُد احْلَ  :َكاَن َأيب  إ َذا َزوَّ ُرهُ و َنْسَتع  ْن َنُعوذُ و َنْسَتْغف   ب ه  م 

نَا ور  َأْنُفس  ه  اهللَّ ،رُشُ لَّ َلهُ  َمْن هَيْد  ْن َهادٍ اهلل َمْن ُيْضل ل  و ،َفاَل ُمض   َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ ُهوَ و ،َفاَم َلُه م 

يَك َلهُ  دًا َعْبُدهُ  َأْشَهُد َأنَّ و ،َوْحَدُه اَل رَش  ُقوا  ،َرُسوُلهُ و حُمَمَّ يَن آَمُنوا اتَّ ذ  ا الَّ َ ي َتَساَءلُ اهلل َيا َأهيُّ ذ  وَن الَّ

ُقوا  ،َكاَن َعَلْيُكْم َرق يباً اهلل اأْلَْرَحاَم إ نَّ و ب ه   يَن آَمُنوا اتَّ ذ  ا الَّ َ َأْنُتْم و نَّ إ الَّ ال مَتُوتُ و َحقَّ ُتقات ه  اهلل يا َأهيُّ

ُقوا  ،ونَ ُمْسل مُ  يَن آَمُنوا اتَّ ذ  َا الَّ يدًا ُيْصل ْح َلُكْم َأْعامَلُكمْ اهلل ويا َأهيُّ ْر لَ و ُقوُلوا َقْواًل َسد  ُكْم َيْغف 

إ نَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن َقْد َذَكَر ُفاَلَنَة ب نَْت ُفاَلٍن  ،َرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظ يامً اهلل وَمْن ُيط ع  و ُذُنوَبُكمْ 

ُجوُه َعىَل َما َأَمَر  يٍح ب إ ْحَسانٍ اهلل َفَزوِّ ْن إ ْمَساٍك ب َمْعُروٍف َأْو َتَّْس  ُر َأْسَتغْ و َأُقوُل َقْويل  َهَذا .ب ه  م  اهلل ف 

دٍ  .َلُكمْ و يل   اَم اْخَتََّصَ َفَتَكلَّمَ  َقاَل َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ دَ و َو ُربَّ  َو مَلْ | َصىلَّ َعىَل النَّب يِّ و َتَشهَّ

  .431ص 12مستدرك الوسائل ج. َيْقَرأْ 

  أي يستحب أن يكون عقد الزواج يف الليل.( 0)

  .931ص 9الكايف ج( 2)



 

 

 (0)واجلامع ،(4)وتزويج العقيم ،(1): يكره إيقاع العقد والقمر يف العقرب4010م 

وعند  ،إال يوم اخلميس (1)وعند الزوال ،(9)ويوم الكسوف ،(2)يف ليلة اخلسوف

ويف  ،وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،(0)املحاق ويف ،(5)الشفق بالغروب قبل ذها

خره، وعند الزلزلة آويف ليلة النصف من الشهر و ،إال رمضان (5)أول ليلة من الشهر

  .والريح الصفراء والسوداء

الحتالم قبل وعقيب ا ،وعاريا ،ويف السفينة ،ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها

وأن  ،(10)والعزل بغري إذهنا ،(14)م بغري الذكروالكال ،(11)والنظر يف فرج املرأة ،(13)الغسل

                                                 

العقرب هو أحد االبراج الفلكية االثني عرش والتي يمر عليها القمر يف كل شهر ويبقى يف كل ( 1)

  برج يومني وثلث اليوم.

  .ينجْب لرجل الذي ال أو ا مل،املرأة التي ال َت يالعقيم: ه( 4)

بدخول  ويتحقق ،واملرأة  االتصال اجلنيس بني الرجل أي ،مزاولة العمل اجلنيس يعنياجلامع  (0)

  الدبر . الرجل أو مقدارها يف القبل أو حشفة ذكر

  أي تكره املعارشة الزوجية يف الليلة التي حيصل فيها خسوف للقمر.( 2)

  يف اليوم الذي حيصل فيه كسوف للشمس. أي تكره املعارشة الزوجية أيضا( 9)

  أي عند الظهر هنارا.( 1)

جهة  إحدامها محرة نراها يف ،لشمس إذا غابت محرتانلف ،شفق: بقية ضوء الشمس بعد غروهباال (5)

 مرة املرشقية والثانية هي الشفق.واألخرى محرة تبدأ يف جهة املغرب واألوىل هي احل املرشق

  التي ال يرى القمر فيها خلفائه . القمري الثالث من آخر الشهر الليايلاملحاق هي  (0)

  حسب االشهر اهلجرية القمرية.( 5)

  أي يكره للرجل أن يواقع زوجته إذا احتلم اثناء نومه واستيقظ قبل أن يغتسل.( 13)

  فرج املرأة: هو العورة األمامية للمرأة.( 11)

  بني الزوجني إال بذكر اهلل تعاىل. أي يكره الكالم أثناء املعارشة اجلنسية( 14)

 .زال املني خارج رمحها ملنع احلملالن عضو زوجتهمن ه سحب ذكرأي يكره للرجل أن ي( 10)



 

 

 

  .(1)يطرق املسافر أهله ليال

 . (4)سنني عوحيرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تس

حتى  االتزويج هبمجيع جسد املرأة التي يريد  : جيوز للرجل النظر إىل4015م 

  .(9)إىل نساء أهل الذمة (2)وكذا ،(0)مع قصد التلذذ

قة ية يف االزمنة السابرعىل املواضع التي كانت العادة جا االقتصار االحوط و

وإىل  ،(5)وكذا املبتذالت الاليت الينتهني إذا هنني عن التكشف ،(1)عىل عدم سرتها

برشط عدم  ،(5)أو رضاع ،أو مصاهرة ،لنسب (0)املحارم الاليت حيرم نكاحهن مؤبدا

 .(13)التلذذ يف اجلميع

                                                 

  أي أن يصل الزوج ليال من السفر ويطلب من زوجته املعارشة يف تلك الليلة.( 1)

سع الرشعي وهو تومعنى ذلك أنه إن كان شخص قد تزوج من فتاة قبل بلوغها سن التكليف ( 4)

  سنوات فال جيوز له معارشهتا جنسيا قبل بلوغها سن التاسعة.

بينام يرى بعض الفقهاء ان جواز النظر مرشوط بعدم قصد التلذذ والبعض يشرتطه بعدم ( 0)

  .حصوله بينام يرى سامحة السيد أن اجلواز مطلق ومل يرد يف أصل الترشيع تلك القيود

  .ىل أجساد نساء أهل الذمة باعتبار أهنن لسن حمجباتا أي جيوز النظر أيضا( 2)

  اليهود أو النصارى او املجوس.نساء من ( 9)

وبالتايل فإن كانت العادة عندهن يف االزمنة السابقة مثال عىل كشف رأسهن فقط دون أن ( 1)

 يكشفن أكثر من ذلك فال جيوز النظر ألكثر من رأسهن يف هذا الزمان من باب االحتياط.

  كحاالت السفور املنترش يف هذا الزمان يف شتى املجتمعات.( 5)

  .فهؤالء جيوز النظر اليهن( 0)

ا هفال جيوز النظر الي التي حيرم الزواج منها ، أما من حيرم نكاحهن لسبب مؤقت كأخت الزوجة( 5)

 اوحتى لو كانت ممن حيرم نكاحه وذلك ألن هذه احلرمة هي مؤقتة، فلوُ طلقت اختها مثال 

  .توفيت فإنه جيوز حينئذ لزوج اختها ان يتزوجها يف تلك احلالة

وهذا بخالف النظر اىل من يريد الزواج منها حسب رأي السيد ألن مثل هؤالء لسن موردا ( 13)



 

 

، من ُذكر يف املسألة السابقة من النساء إىل غري النظرعىل الرجل : حيرم 4053م  

، ومن غري املحارم (1)يجوز فيهامفن، االوجه والكفويستثنى من ذلك  بغري تلذذ، حتى

 .قبل الدخول بأمها (0)وكذا الربيبة ،(4)أخت الزوجة

: حيرم عىل املرأة النظر اىل الرجل يف غري الوجه واليدين والرأس 4051م 

 .(2)والرقبة والقدمني

وان  ،فيام اذا مل يكن بتلذذ أو ريبة فيجوزوأما نظرها اىل هذه املواضع من الرجل 

 ترك ذلك أيضا. مستحباكان 

 ،(9)النظر واللمس مع التلذذ ولو اىل املامثلعىل الرجل واملرأة : حيرم 4054م  

  .(1)وكذا حيرم اللمس من الرجل واملرأة لغري املحارم

ري ومن املرأة للصبي غ ،الرجل للصبية غري البالغةوجيوز النظر واللمس من 

 البالغ مع عدم التلذذ يف اجلميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا. 

: جيب عىل املرأة سرت ما زاد عىل الوجه والكفني عن غري الزوج 4050م 

                                                 

للنظر اليهن بشهوة والنظر يكون خمالفا للفطرة السليمة يف العالقة مع األقارب، أما من يرغب 

  .غبة هلا دور يف االختيار، ولذا أباحت الرشيعة له النظربالزواج منها فمسألة الر

  أي جيوز النظر اىل الوجه والكفني من عامة النساء.( 1)

 فيحرم النظر اليها وحكمها حكم املرأة االجنبية من جواز النظر اىل الوجه والكفني فقط.( 4)

أمها  ، وال َتل بمجرد العقد عىلليهوحيل النظر اليها بعد أن تزف أمها ا ،الربيبة هي ابنة الزوجة( 0)

  .بخالف العقد عىل البنت فإنه يؤدي اىل حلية النظر اىل أمها مبارشة

  .وعىل هذا فإنه ال جيوز النظر اىل الرجال عىل شواطئ األهنر والبحار من قبل النساء( 2)

أو  الرجل اىلظر نل البالنسبة للذكر، واالنثى بالنسبة لالنثى، فال جيوز للرج املامثل هو الذكر( 9)

  النسبة للمرأة.للمرأة ب ملسه بشهوة، وذلك احلال 

  .حتى بدون شهوة، ومن ذلك املصافحة بني الرجال والنساء غري املحارم( 1)



 

 

 

وال جيب عليها سرت الوجه والكفني عن غري الزوج مطلقا وال جيب عىل  (1)واملحارم

 . (4)السرت مطلقا الرجل

 : جيوز سامع صوت االجنبية مع عدم التلذذ. 4052م 

 وأما ،(0)كانت شابة إذاأشهر : ال جيوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة 4059م 

  .(9)نقطعةاملدائمة و وال فرق بني ال  ،(2)فال جيوز عىل األحوط وجوبا الشائبة

 واحلاكم ،ووصيه (1)لالب وإن عال يف عقد الزواج هي : الوالية4051م  

  الرشعي.

وال خيار هلام  البالغني، واملجنونني (5)ينري: لالب الوالية عىل الصغ4055م 

فال يصح  ،إال إذا كان العقد حني وقوعه مفسدة عند العقالء ،(0)بعد زوال الوصفني

  .إال باالجازة بعد البلوغ والعقل

                                                 

  وهم من حيل هلم النظر اليها.( 1)

  .بل حيرم عىل املرأة النظر اليه فيام زاد عام جيوز هلا النظر اليه يف حال كونه اجنبيا( 4)

  .أكثر من أربعة أشهر أي ترك املعارشة اجلنسية هلا( 0)

  .إذا كانت كبرية فحرمة ترك معارشهتا هي من باب االحتياط الوجويبأي ( 2)

  .أي ال فرق يف حكم حرمة ترك معارشة املرأة بني كوهنا زوجة دائمة أو متعة( 9)

 ة.رشيدة كام سيأيت يف املسائل التاليأي للجد ولوالد اجلد وهكذا صعودا وال تشمل البالغة ال( 1)

  مها الولد الذكر، والبنت االنثى، اللذين مل يبلغا سن التكليف الرشعي .( 5)

أي ليس للصغري بعد أن يكرب، وال للمجنون بعد أن يفيق احلق يف فسخ الزواج الذي أجراه ( 0)

 هذه احلال يكون هلام احلق الويل هلام إال إذا كان هذا الزواج حني العقد مرض بمصلحتهام، ففي

يف القبول او الرفض، كام لو كان العقد لطفل عمره مخس سنوات عىل امرأة عمرها مخسون 

 سنة.



 

 

 ةوال عىل البالغة الرشيد ،(1)الب واجلد عىل البالغ الرشيد: ال والية ل4050م 

  .(4)، وهلا احلق يف تزويج نفسها دون اشرتاط رضامهاحتى البكر

سواء تعذرت  ،(0): ال تعترب االستجازة من االب يف تزويج البكر4055م 

وسواء كانت البنت بحاجة إىل  ،االستجازة لغيبته أو حبسه ونحومها ام امكنت

  .ام ال الزواج

: ليس للويص والية النكاح عىل الصبي وان نص عليه املويص وكذا 4003م 

  .عىل املجنون وان اضطر إىل التزويج

 صوختت ،: للحاكم الرشعي الوالية عىل املجنون إذا مل يكن له ويل4001م 

 .الوالية بصورة رضورته إىل التزويج

 وإال فاحلاكم ،(9)ن كانإال باذن االب إ (2)تزويج السفيه ال يصح: 4004م 

ئذان فاالحوط له االست ،غري رشيد يف التزويج ،وإذا كان رشيدا يف املال الرشعي،

 من احلاكم يف تزوجيه. 

ولو كان املزوج غريه وقف عىل  ،(1): لو زوج الويل الصغريين توارثا0400م  

                                                 

 .عقالء الالئقة بأفعال ال الرشد: هو ملكة نفسانية متنع من إفساد املال ورصفه يف غري الوجوه (1)

عىل طبق  د الذي جيعلها تتَّصفالرشوتتصف ب فيام لو كانت قد بلغت سن التكليف الرشعي( 4)

 مصلحتها.

ة يف ، فإهنا حينئذ تكون مالكة لنفسها وهلا احلريإذا كانت بالغة رشيدة كام مر يف املسألة السابقة( 0)

  .اختيار الزوج الذي تريد وال يشرتط موافقة األب أو اجلد عىل زواجها

 مي سفيهاس، ويبذر ماله فيام ال ينبغي وهو من ،املتالف ،املبذرالسفيه هو ذكرا كان أو أنثى، و (2)

  ، وهو عكس الرشيد.خلفة عقله وسوء تَّصفه ومنه: وال تؤتوا السفهاء أموالكم

  أي إن كان والده موجودا فال بد من إذنه وإال فيؤخذ االذن من احلاكم الرشعي.( 9)

  فلو مات أحدمها فإن االخر يرثه كام لو كانا كبريين.( 1)



 

 

 

  .فان مات أحدمها قبل البلوغ بطل ،(1)االجازة

حلف الثاين بعد بلوغه عىل إنتفاء الطمع إذا ثم مات أُ  ،وان بلغ أحدمها وأجاز

 . (4)فاذا حلف عىل ذلك ورث وإال فال ،احتمل كون إجازته طمعا يف املرياث

 فاذا عقد شخص ،يف البيع يصح يف النكاح (0): كام يصح عقد الفضويل4002م 

 وإذا مل جيز بطل.  ،لغريه من دون إذنه فاجاز املعقود له صح العقد

: إذا وكلت املرأة شخصا عىل تزوجيها مل يصح له أن يتزوجها إال مع 9400م 

 .(2)عموم االذن منها

بل  ،(9)هأن يتوىل االجياب والقبول بنفس فال يصح لهلو أذنت له يف أن يتزوجها و

 ،وال بأس له أن يوكلها فتتوىل االجياب منها ،(1)يوكل عنها من يتوىل االجياب عنها

                                                 

 دا غري الويل قام بتزوجيهام فال بد من إجازهتام بعد البلوغ كي يصري الزواج معتربا.أي لو أن أح( 1)

ومعنى ذلك أنه لو عقد للصغريين شخص غري الويل ثم بلغ أحدمها وقبل بالزواج فيصري ( 4)

الزواج نافذا من ناحيته وحيتاج اىل قبول الطرف االخر بعد بلوغه، فلو مات هذا البالغ قبل 

بالزواج،  وإن قبل ،فإن رفض الزواج، فال يرث من امليت ،فيتم انتظار بلوغ االخر بلوغ االخر

واحتمل أن قبوله بالزواج كان هبدف احلصول عىل االرث من امليت، فيطلب منه أن حيلف يمينا 

بأن قبوله بالزواج ليس هبدف احلصول عىل االرث، فإن حلف عىل ذلك فإنه يرث حصته من 

  لف فال يرث شيئا.امليت وإن رفض أن حي

 ومثله بقية املعامالت الفضولية. 1121مر بيان معنى البيع الفضويل يف هامش املسألة ( 0)

إذهنا ليس مقيدا يف أن يزوجها بأحد بل ينطبق عليه أيضا فيجوز له أن   أن عموم اإلذن يعني( 2)

  .كام يتضح من هناية املسألة يزوجها لنفسه، ولكن بواسطة شخص آخر

  .، فهذا غري جائز عند سامحة السيدبأن جيري العقد لنفسه بوكالته عنها (9)

فيقول املوكل منه عنها: زوجتك فالنة بمهر قدره كذا، او ملدة كذا إن كان الزواج منقطعا، ( 1)

  ويقول هو قبلت التزويج.



 

 

 . (1)والقبول عنه

وكذلك  ،وأجازا العقد صح ،ثم رضيا (4): إذا أكره الزوجان عىل العقد4001م 

 . (2)جتديد العقد فيهام ويستحب ،(0)احلكم يف إكراه أحدمها

 .(1)وسبب (9)قسامن: نسبما حيرم بالزواج : 4005م 

وإن  ،والبنت ،(5)وإن علت ،االم ، املرتبط بالزوجة وهن:النسب القسم االول:

والعمة واخلالة وإن علتا كعمة االبوين  ،(5)واالخت وبناهتا وإن نزلن ،(0)سفلت

 .وخالتهام وبنات االخ وإن نزلن ،واجلدين

: أمورواألسباب التي َترم الزواج هي أربعة  السبب، القسم الثاين:

                                                 

ثم  اج متعة،بأن تقول له: زوجتك نفيس بمهر قدره كذا، أو تضيف اليها ملدة كذا، إن كان زو (1)

   قبلت التزويج.،تقول هي: بوكالتي عنك، أو بوكالتي عن فالن

  إال إذا رضيا بعد ذلك. ،فالعقد باطل( 4)

 كام لو أكره أب ابنته عىل القبول بزوج ال ترغب فيه، فالزواج باطل إال إذا قبلت فيام بعد.( 0)

ام م حصل الرضا والقبول فيستحب هلأي أنه لو كان االكراه عىل الزواج لالثنني أو ألحدمها ث( 2)

  جتديد عقد الزواج.

 هي القرابة النسبية اخلاصة بالزوجة والتي متنع الزوج من أن يتزوج بواحدة منهن.  (9)

 الزواج بواحدة تنطبق عليها واحدة من هذه االسباب. الرجلهي االسباب التي َترم عىل ( 1)

  أو أم أم الزوجة وهكذا. ،أي أم الزوجة( 5)

  أي بنت الزوجة من زوج آخر، وبنت البنت وهكذا.( 0)

طاملا أن أختها ال تزال يف عهدته، أما لو طلقها وانتهت العدة،  اخت الزوجةحيرم الزواج من أي ( 5)

 يف فيحرم الزواج منهن إالبناهتا، وبنات بناهتا او توفيت فيجوز الزواج من اخت زوجته، وأما 

  . 4051بيانه يف املسألة  حال رضا زوجته وفق ما سيأيت



 

 

 

  .(1)املصاهرة،الرضاع، اللعان، والكفر

وبناهتا وإن  ،إن علت ، وحرمت عليه أمها (0)إمرأة بالعقد (4): من وطأ4000م 

 . (1)سواء سبقن عىل الوطء أم تأخرن عنه (9)َتريام مؤبدا (2)نزلن، البن او بنت

 ،(5)مهالعقد عىل أيب الواطئ وإن عال، ولو كان ألب: َترم املوطوءة 4005م 

فاهنا َترم عىل  ،مطلقا(5)حدمهاعليها أل وكذا املعقود ،(0)وعىل أوالده وإن نزلوا

 خر. اآل

حرمت عليه أمها وإن علت أبدا،  ،(13): من عقد عىل إمرأة ومل يدخل هبا4053م 

فان  ،ما دامت االم يف عقده ،من بنت كانت أو من ابن ،وإن نزلت ليهبنتها عاوَترم 

                                                 

  .وسيأيت بيان تفاصيل هذه األسباب األربعة يف املسائل الالحقة( 1)

  الوطء: هو املعارشة اجلنسية الكاملة التي َتصل بني الرجل وزوجته.( 4)

  وليس نتيجة الزنا.( 0)

  أي بنات االبن وبنات البنت وبناهتن.( 2)

  جيوز له الزواج من أمها او ابنتها مطلقا. بمعنى أنه حتى لو طلق املرأة فال( 9)

  بمعنى أن حرمة الزواج منهن ليست مرتبطة بوجودهن قبل أن جيامع زوجته او بعده.( 1)

 أي أنه حيرم عىل الزوجة بعد طالقها أن تتزوج بوالد زوجها أو جده ألبيه أو ألمه وآباءهم.( 5)

  لسابق وأحفاده.أي حيرم عليها أيضا الزواج من أوالد زوجها ا( 0)

 ،وال جيوز هلن العقد عليها بمجرد العقد عىل امراة مثال فإنه َترم عىل أوالده األبأي إذا عقد ( 5)

وكذلك إن كان العقد من االبن عىل إمراة فإهنا َترم عىل أبيه بمجرد العقد، وال يشرتط حصول 

  .الدخول يف ثبوت احلرمة

سية التي َتصل بني الرجل واملرأة عندما يدخل عضوه يف الدخول هو كناية عن املعارشة اجلن( 13)

  عضوها االمامي أو يف دبرها، ويعرب عنه بالوطء.



 

 

 ،عليه البنت أبداحرمت  (4)ولو دخل ،جاز له العقد عىل بنتها (1)فارقها قبل الدخول

 ومل َترم البنت عىل أبيه وال عىل إبنه. 

إال  ،(2)وكذا بنت أختها وأخيها ،(0)ال عيناً  ،: َترم أخت الزوجة مجعاً 4051م 

 .مع إذن العمة واخلالة

جتديد  استحباباً  وإن كان االحوط ،(9)ولو عقد من دون إذهنام فأجازتا صح 

 العقد. 

 ،(1)دامل َترم عليه بناهتا أب ،برهاأو دُ  ،هال  بُ ته يف قُ : من زنا بخالته او عم4054م 

ا واالحوط استحبابا أن ال يتزوج الزاين بنت املزين هب ،وان كان الزنا سابقا عىل العقد

 بالزنا.  (5)الوطء بالشبهة وال يلحق ،مطلقا

 .املرأة املزين هبا عىل آباء الزاين وأبنائه ال َترم: 4050م  

 . أن جيمع اكثر من أربع نساءالدائم  الزواج : حيرم يف4052م  

                                                 

  .أي إن طلقها قبل أن يعارشها ويدخل هبا( 1)

   أي لو حصلت العرشة الزوجية بينه وبني االم التي عقد عليها. (4)

لزوجة عىل ذمته، فإذا ماتت زوجته ببقاء ا ةبمعنى أن حرمة الزواج من أخت الزوجة منحَّص( 0)

  أو طلقها فيجوز له الزواج من اختها.

أي ال جيوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته أو ابنة أخ زوجته مع بقاء زوجته إال بموافقتها ( 2)

 أي بموافقة زوجته التي هي العمة او اخلالة.

أو ابنة أخ زوجته من دون االذن  أي لو مل يلتزم باحلكم الرشعي وعقد عىل ابنة اخت زوجته( 9)

  صح العقد. بعد ذلك ثم قبلت زوجته املسبق من اخلالة او العمة التي هي زوجته،

  خالفا ملن أفتى من الفقهاء بحرمة الزواج من بناهتا.( 1)

وطء الشبهة هي العرشة اجلنسية التي َتصل بني رجل وامرأة نتيجة خطأ واشتباه وليس عن ( 5)

قد ، أو اعتلعمل املحرم كام لو عارش امرأة ظنا منه أهنا زوجته فتبني أهنا غريهاقصد ارتكاب ا

  .ان الوكيل قد أنجز العقد الرشعي فتبني عدم انجازه



 

 

 

ما دامتا كذلك، ولو  ،(4)أو املعتدة ،(1): حيرم العقد عىل ذات البعل4059م 

 .بطل العقد (2)أو املوضوع (0)تزوجها جاهال باحلكم

، وان دخل باملعتدة (9)فان دخل حينئذ بذات البعل اليرتتب عليه احلرمة االبدية 

ان  وعليها ،(0)وعليه املهر املسمى للمرأة مع جهلها ،(5)والولد له ،(1)حرمت عليه أبدا

 .(5)لثاين وتعتد لتتم عدة االول 

وكذا إذا كانت  ،حرمت عليه أبدا بالعقد (13)ولو عقد عاملا باحلكم واملوضوع

                                                 

  أي حيرم أن يعقد شخص عىل أمراة متزوجة ما دامت عىل ذمة زوجها.( 1)

عدم الزواج، وذلك يف مورد  العدة هي فرتة زمنية حمددة تلتزم فيها املرأة بأحكام خاصة ومنها (4)

  الطالق او وفاة الزوج. 

  أي جاهال بحرمة العقد عىل املتزوجة او املعتدة.( 0)

  أي جاهال بأهنا متزوجة، او معتدة.( 2)

ومعنى ذلك أنه إن عقد عىل امرأة جاهال بأهنا متزوجة أو جاهال بحرمة العقد عىل املتزوجة ثم ( 9)

الن هذا العقد الناتج عن اجلهل، وال َترم عليه مؤبدا، فإن عارشها كزوجة له، فيحكم ببط

، خالفا ملن يفتي من الفقهاء طلقها زوجها االول وانتهت عدهتا منه فيمكن له أن يتزوج منها

  .باحلرمة األبدية يف مثل هذه احلالة

م عليه ا َترومعنى ذلك ان احلكم خيتلف فيام لو عقد جهال عىل امراة أثناء عدهتا وعارشها فإهن( 1)

 ، وهذه الصورة هي التي يلتزمأبدا وال جيوز له الزواج منها حتى بعد ان تنتهي عدهتا من زوجها

فيها سامحة السيد باحلكم باحلرمة األبدية لوجود النص املرتبط هبذه املسألة وال يرى وجها 

من باب  ةلتطبيق النص عىل الصور األخرى التي يفتي فيها بعض الفقهاء باحلرمة األبدي

  .االحتياط

  أي ان املرأة إذا محلت منه نتيجة لتلك العالقة فإن الولد يكون ابنا رشعيا له.( 5)

 أي يتعني عليه ان يدفع املهر املتفق عليها مع جهلها بحرمة العقد عليها يف تلك احلالة.( 0)

 يدة من الثاين.ثم تبدأ بعد ذلك بعدة جد من عدهتا األوىل هايلعفتكمل ما كان قد بقي  (5)

  أي عقد عىل امرأة متزوجة او معتدة مع علمه باحلرمة وعلمه اهنا متزوجة او معتدة.( 13)



 

 

 .(4)وأما ذات البعل فال أثر لعلمها.(1)املعتدة املعقود عليها عاملة هبام

وعدة وطء  ،وعدة الوفاة ،(2)أو رجعيا ،(0)عدة الطالق بائنا وال فرق يف العدة بني 

 .وال فرق يف الدخول بني أن يكون يف القبل والدبر ،الشبهة

يه أو علم ول يقدحواملدار عىل علم الزوج فال  ،وال يلحق بالعقد وطء الشبهة 

 . (9)وكيله

ا وعلمها وجه: ال يصح العقد عىل املرأة يف املدة التي تكون بني وفاة ز4051م 

، (1)خل هباوان كان عاملا ودحتى بوفاته، فلو عقد عىل امرأة يف تلك املدة مل َترم عليه 

  .فله جتديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده

 ،(0)حرمت عليه أبدا أم الغالم وان علت (5): من الط بغالم فأوقبه4055م 

وال  ،االجتناب وجوباكان االحوط  (13)، ولو سبق عقدهن(5)واخته وبنته وان سفلت

                                                 

  أي عاملة بحرمة العقد يف تلك احلالة وبأهنا يف العدة.( 1)

ليه حتى َترم ع ة العقد عليهاحرمعامل بإذ يكفي ان يكون العاقد عاملا بكوهنا ذات بعل او انه ( 4)

  .بعد الدخول

  الطالق البائن هو الطالق الذي ال يصح فيه للزوج الرجوع اىل زوجته أثناء العدة.( 0)

 الطالق الرجعي هو الطالق الذي يصح فيه للزوج الرجوع اىل زوجته دون عقد أثناء العدة.( 2)

لم ال عأي أن ما يؤدي اىل احلرمة الدائمة من الزواج باملرأة التي يعقد عليها علمه هو باحلرمة ( 9)

  وكيله، أو ويل أمره. 

وهي الفرتة التي تسبق عدة الوفاة، فيبطل عقده، وعليها أن تعتد عدة الوفاة، وبعد عدة الوفاة ( 1)

  يمكنه من العقد عليها.

  أي من فعل الفاحشة مع ولد غري بالغ بأن أدخل عضوه يف دبره.( 5)

  أي جدته وام جدته وهكذا.( 0)

  وج وانجب بنتا فال جيوز للفاعل ان يتزوجها أو يتزوج بناهتا.فلو كرب الولد وتز( 5)

  كام لو عقد عىل فتاة ثم فعل الفاحشة مع أخيها الصغري.( 13)



 

 

 

أو كان املوطوء كبريا، وال َترم عىل الواطئ بنت  ،احلكم للواطئ إذا كان صغريا يعم

 أخت املوطوء وال بنت اخيه. 

، وال مل َترم عليه مؤبدا (4)فأفضاها ،مل تبلغ تسعا (1): لو دخل بصبية4050م 

بل جتب  ،وغريها (0)الزوجة من النفقة سيام إذا اندمل اجلرح فتجري هلا وعليها أحكام

 .(9)بل وإن تزوجت بعد الطالق ،أو طلقت (2)وان نشزت ،هلا النفقة ما دامت حية

 ،لقاوال جتب هلا الدية مط ،بعد التسع مل َترم عليه أيضا : لو أفضاها4055م  

ضاء فالنفقة هلا كام لو كان اال وجتب ،وجتب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها

 مل َترم عليه أيضا.  (1)قبل التسع، ولو أفىض االجنبية

 (0)مل حيرم نكاحها عليه ،(5)وال ذات بعل ،: لو زنى بامرأة غري معتدة4533م 

 . (5)أن ال يتزوجها قبل استربائها بحيضة ويستحب له

بل ق ترك التزويج باملشهورة بالزنا ويستحب (13): جيوز التزويج بالزانية4531م 

                                                 

 أي لو عارش زوجته التي مل تبلغ تسع سنوات.( 1)

ط أو أو جمرى الغائ ،االنفتاح بمعنى صريورة جمرى البول واحليضهو االفضاء أي لزوجته، و (4)

  بينهام . الرقيق املوجود تمزيق احلاجزنتيجة ل رى واحداجم مجيعها

  النفقة هي املصاريف املالية الواجبة التي يتعني عىل الزوج رصفها عىل زوجته.( 0)

  أي رفضت السكن مع زوجها.( 2)

ومعنى ذلك أن نفقتها تبقى واجبة عليه حتى ولو طلقها وتزوجت غريه فتبقى نفقتها واجبة ( 9)

  .ل ذلك من باب العقوبة عىل ما أقدم عليه معها وهي طفلة قبل البلوغعليه ، ولع

  سواء كان ذلك نتيجة زنا او شبهة.( 1)

  أي ليست متزوجة يف فرتة الزنا.( 5)

  بمعنى أنه جيوز له أن يتزوجها زواجا رشعيا وال حيرم عليه زواجها بسبب الزنا.( 0)

  وتطهر منها وبعدها يعقد عليها ويتزوجها.بمعنى أن ينتظر اىل أن تأتيها العادة ( 5)

  لكون الزواج أمر حالل، والزنا أمر حرام، واحلرام ال حيرم احلالل.( 13)



 

 

 هر توبتها. أن تظ

 بل يستحبرم عليه أبدا مل َتأو يف عدة رجعية  (1): لو زنى بذات بعل4534م 

والصغرية  ،فرق يف ذات البعل بني الدائمة واملتمتع هبا من غري له ترك التزويج هبا،

 ،كبريوال يف البعل بني الصغري وال ،والعاملة واجلاهلة ،والكبرية واملدخول هبا وغريها

 . (4)بني العامل بكوهنا ذات بعل أو يف العدة واجلاهل بذلك وال يف الزاين

 : إذا زنت ذات البعل مل َترم عىل بعلها. 4530م  

عىل امرأة عاملا بالتحريم حرمت عليه ابدا ولو كان  (0): لو عقد املحرم0532م 

 جاهال بطل العقد ومل َترم. 

 . (2)ق حتى تنكح زوجا غريهلِّ طَ ت عىل املُ مَ رُ َح  ثالثاً  املرأةلقت : لو طُ 4539م 

ق لِّ طولو لرجل واحد َترم عىل املُ  ،بينها نكاحان ،للعدة : املطلقة تسعاً 4531م 

 يأيت. سكام  بل ال يبعد َتريم املطلقة تسعا مطلقاً  ،(9)أبدا

                                                 

  ذات البعل: هي املرأة املتزوجة.( 1)

خالفا ملن يفتي من الفقهاء باحلرمة املؤبدة احتياطا، وذلك ملا مرت اإلشارة اليه يف هامش ( 4)

  . 4059املسألة 

من يكون يف حالة االحرام أثناء احلج او العمرة، وذلك ألن مما حيرم عىل املحرم يف احلج هو أي ( 0)

  .، حرمت عليه أبداً العقد عىل النساء، فلو عقد عىل امرأة مع علمه بكونه حراما

 فلو طلق رجل زوجته ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثالثة فال جيوز له أن يرجعها( 2)

يعقد عليها حتى تتزوج من شخص آخر ويطلقها الثاين وبعد االنتهاء من عدة الثاين وال أن 

  جيوز حينئذ لزوجها االول ان يعقد عليها من جديد.

ومعنى ذلك أنه لو طلق رجل زوجته ثالث مرات ثم تزوجت رجال آخر فطلقها وعاد زوجها ( 9)

ال غريه سواء كان الذي االول ليعقد عليها ثم طلقها ثالث مرات وعادت فتزوجت رج

تزوجته يف املرة السابقة او غريه ثم طلقها فعاد زوجها االول ليعقد عليها ثم يطلقها ثالث 

 مرات فإهنا َترم حينئذ عىل زوجها االول بشكل دائم فال جيوز له أن يعقد عليها جمددا.



 

 

 

مل جيز أن ينكح بدهلا حتى  (1): لو طلق إحدى زوجاته االربع رجعياً 4535م 

  .(4)البائن وجيوز ذلك يف ،خترج من العدة

ولو عقد  ،بطل الثاين (0): لو عقد ذو الزوجات الثالث عىل اثنتني مرتباً 4530م 

 .يكون له اخليار يف تعيني ايتهام شاء (2)عليهام دفعة

 . (9)وكذا احلكم يف تزويج االختني 

أو كان  ،(5)أو ما أنبت اللحم وشد العظم(1): حيرم بالرضاع يوما وليلة4535م 

إذا كان  ،(5)ما حيرم بالنسب ، فيحرم بذلك(0)مخس عرشة رضعة كاملة من الثدي

                                                 

ق لغي مفعول الطالالطالق الرجعي هو الطالق الذي حيق فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه في( 1)

  اثناء عدهتا دون احلاجة اىل عقد جديد، وهذه ستأيت تفاصيلها يف مسائل الطالق.

قد حرمت  كام لو كانت، بعده الطالق البائن هو الطالق الذي ال حيق للزوج ارجاع زوجته( 4)

  يحتاج اىل عقد جديد.مل يكن قد دخل هبا ف أو انه ألنه طلقها ثالثاعليه 

  ن عقده عىل االوىل ثم عىل الثانية.بحيث كا( 0)

أي عقد عىل االثنتني بعقد واحد كام لو كانتا قد وكلتا شخصا واحدا بتزوجيهن فقال الوكيل ( 2)

، فقال الزوج: قبلت.   للزوج: زوجتك موكلَتيَّ

  باختيار من يشاء منهن. كان خمرياً  ا معاً تفإن كان الزواج مرتبا بطل الثاين، وإن كان( 9)

  ساعة. 42أي ان الرضاع املؤثر يف َتقق احلرمة ما كان سببا لغذاء الصغري طوال مدة ( 1)

عبارة وردت يف الروايات َتدد مقدار الرضاعة الذي يؤدي اىل  ،ما أنبت اللحم وشد العظم( 5)

 وقد فَّس من خالل روايات اخرى بكونه مخسة عرش رضعة، أو رضاع يوم وليلة. ،احلرمة

ب احلرمة من الرضاع هو ارضاع الصغري مخسة عرش رضعة بحيث يشبع من كل أي أن ما يسب( 0)

واحدة من الرضعات وبرشط ان تكون الرضاعة من الثدي ال بالواسطة كام لو حلبت املرأة 

  احلليب يف وعاء ثم سقته للطفل، فال أثر هلذا احلليب يف َتقيق احلرمة.

 كذلك االم من الرضاع فهي كاالم، وهكذا.فاالخت من الرضاع هي كاالخت من االبوين، و( 5)



 

 

او ما يلحق به كام لو  ،وإن كان عن شبهة ،ناجتا من والدة عن وطء صحيح (1)اللبن

 .فرجها من غري وطء بعد أن وضعته يفمحلت املرئة من ماء زوجها السابق 

ان ال  ،او مخس عرشة رضعة ،وليلة : يشرتط يف التحريم برضاع يوم4513م 

 . (2)الفصل بذلك فيام أنبت اللحم وشد العظم (0)، وال يقدح(4)يفصل بينها برضاع آخر

: ال يقدح الفصل بني الرضعات باالكل والرشب للغذاء يف الرضاع 4511م 

  .وفيام أنبت اللحم وشد العظم ،بخمس عرشة رضعة

و أكل أو رشب الرضيع للغذاء شيئا فل ،ولكن يقدح ذلك يف رضاع يوم وليلة

 مل حيرم الرضاع.  (9)آخر

: يشرتط يف حصول التحريم بالرضاع ان يكون يف احلولني بالنسبة 4514م  

فالرضاع بعد ميض احلولني عىل املرتضع ال أثر  (5)دون ولد املرضعة (1)إىل املرتضع

 .(0)له

                                                 

أي احلليب الذي رضع منه الصغري، وكان احلليب الذي ارضعته اياه املرأة هو نتيجة محل ( 1)

  رشعي، وليس محال ناجتا عن الزنا مثال.

  سواء كان من أمه او من امرأة اخرى.( 4)

  أي ال يؤثر.( 0)

ري يؤدي اىل نمو حلمه واشتداد عظمه فال يؤثر حينئذ فلو اعتربنا ان ارضاع هذه املرأة للصغ( 2)

  كون الطفل قد رضع بني هذه الفرتة شيئا من امرأة اخرى.

ليلة ألننا نكون قد اعتمدنا رضاعة يوم و يف اليوم والليلة، إذ ينتفي االثر الرشعي هلذه الرضاعة( 9)

ة عرش يف اليوم والليلة مخسحتى لو مل يكن قد بلغ عدد الرضعات مخسة عرش رضعة، أما لو بلغ 

  .رضعة فيكون هو املقياس ويؤدي اىل احلرمة وليس اليوم والليلة

 أي أن يكون عمر الرضيع ضمن السنتني، فلو كان اكرب من سنتني فال اثر هلذا الرضاع.( 1)

  أي ليس املقياس هو عمر ولد املرضعة بل عمر الرضيع .( 5)

  .ية نرش احلرمةولذا ال أثر لرضاع الكبري لناح( 0)



 

 

 

ا و أرضعت امرأة صبيويعترب أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فل 

 .مل ينرش احلرمة (1)واكملته من فحل آخر ،بعض العدد من فحل

وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته االخرى من ذلك الفحل 

 . (4)فانه ال ينرش احلرمة

وان  (0): ال ينرش الرضاع احلرمة بني املرتضعني إال مع اَتاد الفحل4510م 

رضعت امرأتان صبيني بلبن فحل واحد نرش احلرمة بينهام، فلو ا ،تعددت املرضعة

 ولو ارضعت امرأة صبيني بلبن فحلني مل ينرش احلرمة بينهام. 

: مع اجتامع الرشائط تصري املرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له 4512م 

 اخواال واعامما له، واخواهتام عامت وخاالت له، وأوالدمها اخوة.  (2)واخوهتام

وجاز له النظر  ،(9)ة عليهعَ حرمت املرَض  : إذا أرضعت زوجته امرأةً 4519م 

يه وكذلك َترم زوجة االبن عىل أب ،إليها فان االم الرضاعية بمنزلة االم النسبية هلا

  .فاهنا بمنزلة زوجة االبن النسبي ،الرضاعي

وكذا أوالد  (1)عىل املرتضع ورضاعاً  : حيرم أوالد صاحب اللبن والدةً 4511م 

                                                 

الفحل هو الزوج، ومعناه ان املرأة إذا كانت زوجة لرجل وارضعت طفال مقدارا معينا، ثم ( 1)

فإن ذلك ال يؤثر ألن احلليب الذي  ،طلقت وتزوجت برجل آخر وارادت ان تكمل الرضعات

 كاف. غريويف املرة الثانية لرجل آخر وهذا  ،ارضعته يف املرة االوىل كان نتيجة زواجها لرجل

كام لو كان لرجل امرأتان فأرضعت احدى زوجاته طفال عرش رضعات وارضعته الزوجة ( 4)

  الثانية مخس رضعات مثال، فإن هذا أيضا ليس له االثر الرشعي للرضاعة.

 .لحاظ ان يكون احلليب من زوج واحدومعنى ذلك ان االثر الرشعي للرضاع حيصل ب( 0)

  أي أخوة االب واالم.( 2)

  ألنه يصري أبا للطفلة بالرضاعة، فيحل له النظر اليها وال جيوز له أن يتزوج منها.( 9)

  ألنه يصري أخا هلم بالرضاعة.( 1)



 

 

 . (1)ال رضاعاً  املرضعة والدةً 

وال  ،والدة ورضاعا (4)يف أوالد صاحب اللبن الرضيع: ال ينكح أبو 4515م 

  .يف أوالد املرضعة والدة و رضاعا

 عىل الرضيعحرمت أم  ،مهم طفال من لبن جده ألفإذا أرضعت زوجة اجلد لأل

  .(0)أبيه

ل تكون ما له بأان ال تكون و الرضيع،م وال فرق يف املرضعة بني أن تكون أما أل

 زوجة البيه. 

الذين مل يرتضعوا من هذا اللبن يف  الرضيعنكاح أوالد أيب  جيوز: 4510م 

كام  ،إذا مل يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب (2)أوالد املرضعة ويف أوالد الفحل

ملثال اوإال مل جيز كام يف  ،خرى ليست بنتا لصاحب اللبنأإذا كان االوالد من زوجة 

والد صاحب اللبن وأوالد حينئذ أوالد أخت أل الرضيعن أوالد أيب املتقدم أل

 املرضعة. 

: لو أرضعت كبرية الزوجتني صغريهتام حرمتا ان كان قد دخل 4515م 

                                                 

ة الرضاعإال إذا كانت  والدها بالرضاعة أ دونفمن ترضعه املرأة يصري أخا ألوالدها بالوالدة ( 1)

ب ألهنم رشبوا من حلي رضاعةالرضيع أخا ألوالدها بال حينئذ يصريفالزوج نفس حليب ب

  . لنفس الزوج

 أي ال جيوز لوالد الرضيع أن يتزوج من أوالد زوج املرأة التي أرضعت له ابنه.( 4)

والسبب يف ذلك هو أن زوجة اجلد أو اجلدة عندما ترضع ابن ابنتها أو ابن ابنة زوجها، فتصري ( 0)

 ا يصري الولد أخا ألمه بالرضاعة، وتصريأمًا له بالرضاعة ويصري اجلد أبا له بالرضاعة، وهبذ

االم أختا البنها، وزوجها يصري والد أخيها الذي هو ابنها، وال جيوز للرجل أن يتزوج أخت 

  ابنه، وبالتايل ينفسخ عقد الزواج بينه وبني زوجته بمجرد أن تصري أختا البنه. 

  جها منه وانجاهبا.يقصد بالفحل زوج املرأة املرضعة والتي در حليبها بعد زوا( 2)



 

 

 

 .واالختيار بيد الزوج خيتار ايتهام شاء (0)حد النكاحنيأبطل (4)، واال(1)باملرضعة

  نكاح الصغرية.بطل  (2)ولو كان اللبن من الزوج

 ،رضعت االم من الرضاع الزوجة الصغرية مع اَتاد الفحلأ: لو 4543م 

 عليه الزوجة. (9)حرمت

  .أم أم الولد من الرضاع عىل الولد لعدم اَتاد الفحل وال َترم

 العاقلة للرضاع.  (5)العفيفة (1): يستحب اختيار املسلمة الوضيئة4541م 

يرضع معه جاز له ان يتزوج باملرضعة أو أخ مل  للرضيع: إذا كان 4544م 

إحدى بناهتا. وإذا كان له اخت مل ترضع معه جاز هلا أن تتزوج بصاحب اللبن أو 

 أحد أوالده. 

: جيوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي يف نكاحه حال الرضاع 4540م 

                                                 

ومعنى ذلك أنه لو كان لديه زوجة بالغة مرضعة قد دخل هبا، وزوجة رضيعة، فأرضعت ( 1)

زوجَته الرضيعة، فيحرم عليه كلتا الزوجتني ألن زوجته الكبرية صارت أما  البالغةْزَوُجته 

فس الوقت نلزوجته الصغرية، وال جيوز للرجل أن يتزوج بأم زوجته فينفسخ زواجه منها، ويف 

ته وال جيوز للرجل أن يتزوج ابنة زوج ،املرضعة البالغة تصري الزوجة الرضيعة بنتا لزوجته

  فينفسخ زواجه منها أيضا، وبالتايل فتحرم عليه الزوجتان.

  أي إذا مل يكن قد دخل بزوجته الكبرية املرضعة، وكان حليبها من زواج سابق.( 4)

وهو يتمكن من الزواج بواحدة فقط،  ،للزوجة الرضيعة ألن الزوجة املرضعة صارت أما( 0)

  وبالتايل فإنه خيتار واحدة لتبقى زوجة له فينفسخ زواجه من الثانية.

بأن كان احلليب يف صدر زوجته الكبرية نتيجة محل منه ولكن دون دخول منه كام لو كان قد  (2)

  تلقيح الصناعي.أنزل منّيه عىل باب فرجها فحملت منه، او تم ذلك بواسطة ال

  ألهنا تصري أخته من الرضاعة فينفسخ الزواج.( 9)

  أي مجيلة الوجه.( 1)

  أي احلافظة لنفسها عن غري املحارم، فال تتكشف إال عىل من حيل له النظر اليها.( 5)



 

 

ع ا أن ترضوكذا جيوز هل ،أخاها أو أختها وال يرض كوهنا بالرضاع أختا لولد فحلها

ا وكذ ،ولد أختها أو أخيها واليرض صريورهتا بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها

جيوز هلا أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فال َترم عىل فحلها، 

ومثل ذلك ان ترضع احدى زوجتي الفحل إبن  ،عىل زوجها الرضيعوال َترم أم 

  األخرى.إبن 

رضع عمها أو عمتها أو خاهلا أو خالتها وال َترم بذلك عىل وكذا جيوز هلا أن ت

وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خاهلا أو خالتها وكذا جيوز هلا أن  ،زوجها

 .ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما الخيه أو اخته

جيوز  وكذا ،كذا جيوز هلا أن ترضع إبن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولدهو

 ا أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته. هل

: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كام 4542م 

  ، وتقبل شهادة أمه.يثبت بشهادة عدل واحد وال يثبت بشهادة املرضعة

وكذا يثبت التحريم املؤبد بقذف  ،بدالتحريم املؤ (1)اللعان: يثبت ب4549م 

 . (0)امرأته اخلرساء (4)الزوج

                                                 

أو  ،وعدم البينة زوجته بالزنا مع ادعاء املشاهدة الزوجني يف حالة قذف الزوج التالعن بني (1)

ادقني فيام الص أشهد باهلل أين ملن"أربع مرات:  به . وكيفيته هي أن يقول الزوج ار ولد يلحقإنك

أة أربع املر . ثم تقول "إن كنت من الكاذبني إن لعنة اهلل عيلَّ "ثم يقول:  ،"املرأة قلته عن هذه

 ،"ادقنيالص إن كان من غضب اهلل عيلَّ  إن"ثم تقول  ،"ملن الكاذبني أشهد باهلل أنه"مرات: 

 . مؤبداً فتحرم عليه 

  قذف الزوج لزوجته معناه اهتامه هلا بالزنا.( 4)

  اخلرساء: هي التي ال تستطيع ان تتكلم.( 0)



 

 

 

  .(1)قذف زوجته الصامء وكذلك يف

 ،وال انقطاعاً  ال دواماً  (4): ال جيوز للمسلم أن ينكح غري الكتابية إمجاعا4541م  

 . (2)فيجوز (0)الكتابية وأما

أن تنكح املسلم، وكذا ال جيوز للمسلم  (9): ال جيوز للمسلمة املرتدة4545م 

 .وال جيوز للمسلمة أن تنكح غري املسلم ،املرتد أن ينكح املسلمة

انفسخ يف احلال وال مهر هلا ان  (1): لو إرتد أحد الزوجني قبل الدخول4540م 

 .(5)وان كان من الزوج ثبت هلا متام املهر ،ةأكان من املر

وأما يف غري ذلك فاالنفساخ  (5)زوج عن فطرةإذا ارتد ال (0)وكذلك بعد الدخول 

  .يتوقف عىل انقضاء العدة

 طرةعن ف ختتلف باختالف املرتد، فإن كان مرتدا : عدة زوجة املرتد4545م 

                                                 

  الصامء: هي التي ال تتمكن من السمع.( 1)

  أي باتفاق مجيع املسلمني وامجاعهم عىل هذا احلكم.( 4)

  وهي اليهودية والنَّصانية واملجوسية.( 0)

، واملسألة مورد اختالف بني ولكن يف الدائم يستحب عدم الزواج منهن ،وز يف املنقطعجي( 2)

 .الفقهاء فمنهم من يشرتط رضا زوجته املسلمة حتى يف املنقطع، ومنهم من ال جييز الدائم

 .اخلروج عن االسالم بإتيان ما خيرج عنه قوال أو اعتقادا أو فعالاالرتداد يعني  (9)

 وج والزوجة كانا عىل دين االسالم حني العقد، ولكن قبل الزفاف ارتد أحدمها.بمعنى أن الز( 1)

 فإذا كانت املرأة هي التي ارتدت فليس ،بمعنى أن عقد الزواج ينفسخ بمجرد حصول االرتداد( 5)

  هلا مهر، واما إن كان الرجل هو املرتد فيجب عليه ان يدفع املهر للمرأة.

   الزوج أن يدفع هلا املهر.أي ينفسخ الزواج وجيب عىل( 0)

 مسلام. من كان أحد أبويه أو ،االرتداد الفطري: الكفر احلاصل من الذي ولد عىل االسالم (5)



 

 

  .(0)فعدهتا عدة الطالق (4)عن ملة ، وأما إن كان مرتدا(1)عدة الوفاة فعدهتا

مت دونه قبل الدخول ولو أسل ،(2): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده4503م 

فان أسلم فيها كان  ،يقف عىل انقضاء العدة (1)وبعده ،(9)انفسخ العقد وال مهر هلا

 . (5)أملك هبا

وأسلم أحدمها قبل الدخول انفسخ  (0): لو كان الزوجان غري كتابيني4501م 

وال مهر هلا ان اسلمت  ،توقف عىل انقضاء العدة (5)ولو كان بعده ،النكاح يف احلال

  .هلا متام املهر ان اسلمو

: لو أسلم الزوج عىل أكثر من أربع غري كتابيات وأسلمن فاختار أربعا 4504م 
                                                 

  عدة الوفاة: هي أربعة أشهر وعرشة أيام.( 1)

 االسالم الحقا .  يولد عىل االسالم ولكنه دخل يف ن ملمماالرتداد امليل: الكفر احلاصل  (4)

ة الطالق عندما ترى املرأة دم احليض للمرة الثالثة بعد الطالق فيام لو كانت عادهتا تنتهي عد( 0)

  مستقرة، أما لو كانت عادهتا مضطربة فعدهتا ثالثة أشهر .

أجريا عقد الزواج عىل طبق تعاليم دينهم وليس عىل طبق تعاليم  إن كانا قد ومعنى ذلك أهنام( 2)

تايل وبالد زواجهام معتربا وال حيتاجان اىل عقد جديد، ثم أسلم الزوج، فيكون عقاالسالم، 

 تبقى زوجة له حتى لو مل تسلم ألنه جيوز للمسلم الزواج من الكتابية.

ألنه بعد أن أسلمت ال جيوز هلا أن تبقى عىل ذمة غري املسلم، فينفسخ الزواج وال تستحق املهر ( 9)

  لكوهنا هو املسببة لفسخ العقد بإسالمها.

 ،إن كان إسالمها بعد زفافها فال ينفسخ الزواج مبارشة بل عليها ان تعتد عدة الطالقأي ( 1)

وتنتظر اىل انتهاءها، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فتعود زوجة له، وإن انتهت مدة العدة دون أن 

  .يسلم فتكون حينئذ قد انفصلت عنه بانتهاء العدة، ومل تعد زوجة له

فق و ناء كون زوجته يف العدة بعد إسالمها فتبقى زوجة له ويثبت هلا املهرأي إذا أسلم الزوج أث( 5)

 .التفصيل الذي مر يف اهلامش السابق

  أي عىل دين آخر غري االسالم واليهودية والنَّصانية واملجوسية.( 0)

  أي كان االسالم بعد الزفاف.( 5)



 

 

 

 انفسخ نكاح الباقي. 

أكثر  ولو كن ،: لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن4500م 

  أربعا وبطل نكاح البواقي. ختريَّ 

ل فان مل يدخ ،ا مات يف مرضه: يصح نكاح املريض برشط الدخول إذ4502م 

سواء مات بمرضه أم  ،وال مهر هلا وال مرياث ،حتى مات يف مرضه بطل العقد

 بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول هبا صح العقد وثبت املهر واملرياث، ولو برئ من  

 وكان هلا نصف املهر.  (1)مرضه فامت ومل يدخل هبا ورثته

ومل  ،أو بعدما برئت ،تزوج امرأة وهي مريضة فامتت يف مرضها: لو 4509م 

 وكان هلا نصف املهر.  ،يدخل هبا ورثها

يف مرضه فامتت قبل الدخول هبا ثم مات الزوج يف  امرأة : لو تزوج4501م 

  فال يرثها.مرضه 

: النكاح يف حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة 4505م 

احلكم لالمراض الطويلة التي تستمر سنني  ويعمعليها بموته،  فال عدة ،(4)العدم

 ايضا. 

 املستحببل  ،عىل كراهية (2)ان تتزوج باملخالف (0): جيوز للمؤمنة4500م 

                                                 

  ألن موته ال يعترب انه موت يف املرض.( 1)

  ونفقة وعدة. يه آثار الزوجية، من مهرفال ترتتب عل( 4)

  أي املسلمة الشيعية االثني عرشية.( 0)

  أي املسلم السني.( 2)



 

 

إال إذا خيف  ،(4)وجيوز العكس ،(1)إال إذا خيف عليها الضالل فيحرم ،تركه

 ويكره تزويج شارب اخلمر.  ،(0)الضالل

 خرى. أباطل وهو جعل نكاح امرأة مهر  (2): نكاح الشغار4505م 

ي والعربية بالعجم ،واهلاشمية بغريه ،: جيوز تزويج احلرة بالعبد4523م 

 وبالعكس. 

وال لذات العدة  ،(9): ال جيوز التعريض باخلطبة لذات البعل4521م 

أبدا إال أن تكون حمرمة  ،(0)، وكذا من الزوج هلا(5)وجيوز للمعتدة البائنة ،(1)الرجعية

 . (13)أو َتتاج إىل حملل ،(5)عليه

                                                 

 أي أنه حيرم عىل الشيعية أن تتزوج من السني فيام لو كان هذا الزواج يؤدي اىل انحرافها.( 1)

  أي جيوز أن يتزوج املسلم الشيعي من املسلمة السنية.( 4)

  واج الشيعي من السنية يؤدي اىل انحرافه فيحرم هذا الزواج.أي إذا كان ز( 0)

كام كان حيصل يف اجلاهلية قبل االسالم بحيث يزوج الرجل ابنته لشخص عىل أن يزوج ذاك ( 2)

، ومن ذلك أيضا ما لو تزوج رجل أخت رجل آخر مقابل الشخص ابنته لألول فيكونا بال مهر

  .أن يزوجه أخته بال مهر يدفع هلام

  أي ال جيوز التلميح بالرغبة بالزواج من املرأة املتزوجة فيام لو انفصلت عن زوجها.( 9)

  أي ال جيوز أيضا التلميح للمطلقة طالقا رجعيا أثناء عدهتا.( 1)

   التي ال حيق لزوجها ارجاعها. (5)

ه مت عليأي جيوز لزوجها بعد أن طلقها وانتهت عدهتا أن يلمح بخطبتها إذا مل تكن قد حر( 0)

 مؤبدا.

  كام لو كان قد طلقها تسع مرات.( 5)

كام لو كان قد طلقها ثالث مرات، فال جيوز له أن يتزوجها حتى تتزوج شخصا غريه ثم ( 13)

  يطلقها الثاين وبعدها جيوز له ان يتزوجها، وهذا الزوج الثاين هو ما يسمى باملحلل.



 

 

 

ك أو زوجتُ  كاالجياب مثل أن تقول املرأة: متعتُ  عقد املتعة : يشرتط يف4524م 

 .، ويشرتط فيه ذكر املهرمثل: قبلُت  هك نفيس، والقبول منأو أنكحتُ 

 .(4)وجني عادةاد عىل عمر الزحتى ولو ز (1)كام يشرتط ايضا ذكر أجل معني

 . (0)ذكر املهر بطلولو مل يُ 

خل بذكر االجل ال بقصده أاال اذا  بطل العقد،: لو نيس ذكر االجل 4520م 

  .(2)فيصح دائامومل يكن بصيغة متعت 

بنت االخ عىل  و ،(9): حيرم عقد املتعة عىل غري الكتابية من الكفار4522م 

 ،(0)يف القبل دخلكره عىل البكر اال اذا مل يُ ويُ  ،(5)من دون إذن العمة واخلالة (1)واالخت

 ترك التمتع هبا.  فيستحبوإذا كانت مشهورة بالزنا  ،(5)وعىل الزانية اال اذا تابت

                                                 

  ف عن عقد الزواج الدائم.وهبذا خيتل ،أي َتديد وقت حمدد هلذا الزواج( 1)

  كام لو حددا املدة بامئة سنة مثال.( 4)

  فلو مل حيددا املهر وحددا املدة فإن العقد يبطل حينئذ.( 0)

 أو كانت صيغة العقد ،ومعنى ذلك أن نسيانه لذكر املدة حني العقد إن كان ناجتا عن ال مباالة( 2)

فويا يغة العقد بغري لفظ متعت وكان نسيانه عبلفظ متعت، فعندها يبطل العقد، أما لو كانت ص

  فينقلب العقد اىل زواج دائم.

  كالبوذيني، واهلندوس، وعبدة االصنام، وامللحدين.( 9)

  .أي بنت أخ أو بنت أخت زوجته( 1)

  .أي تنتفي حرمة العقد عليهن فيام لو أذنت زوجته التي هي عمة أو خالة( 5)

اها، د املتعة عىل البكر فيام لو اكتفى باملالعبة، او باملواقعة دبرا مع رضأي أن الكراهة تنتفي يف عق( 0)

  وتنحَّص الكراهة فيام لو حصلت بينهام املعارشة اجلنسية العادية.

  فتنتفي كراهة العقد عىل الزانية فيام لو تابت عن ذلك.( 5)



 

 

، (1): ال تنحَّص املتعة يف عدد فيجوز التمتع بام شاء الرجل من النساء4529م 

 ،ابةأو تعليم كت ،وجيوز أن يكون املهر عمال كخياطة ثوب ،وال حد للمهر قلة وكثرة

 .(4)قابال لالنتقال كحق التحجري كام جيوز أن يكون حقاً  ،ونحومها

ولو ماتت أو مات أو انقضت  ،(0)ولو وهبها املدة قبل الدخول ثبت نصف املهر 

 ،نصف املهر فيثبت (9)ان كان قبلهأما و ،(2)ان كان بعد الدخوليشء املدة مل ينقص منه 

  .(1)كويستحب إجراء مصاحلة عىل ذل

 ،ع هباوتسليم نفسها لالستمتا ،: متلك املتمتع هبا متام املهر بالعقد4521م 

وال فرق بني كون االخالل  ،(5)خلت ببعض املدة سقط من املهر بنسبتهألكنها لو 

 يام احليض ونحوها مما حيرم عليه فيها الوطء.أعدا  ،لعذر أو غريه

 ن غريه من أنواع االستمتاع فلوواملدار يف االخالل عىل االستمتاع بالوطء دو

                                                 

م االختالف بني الزواج الدائ، وهذه من عنارص وال ينحَّص العدد بأربع كام هو يف الزواج الدائم( 1)

والزواج املنقطع فاحلد األقىص يف الدائم هو أربع نساء أما يف املنقطع فعدم َتديده بعدد يشبه 

  .ما يرتبط بترشيع ملك اليمني، الذي ليس له وجود يف زماننا

 التحجري: هو حق إحياء االرض واستثامرها بعد َتديدها بحجارة او أسالك أو ما شابه.( 4)

فلو كانت مدة الزواج سنة مثال وبعد ستة أشهر اراد الزوج االنفصال فيهب لزوجته املدة الباقية ( 0)

وبذلك تنتهي العالقة بينهام، ويتحقق باهلبة يف عقد املتعة ما يتحقق بالطالق يف العقد الدائم من 

  انفصال الروابط الزوجية.

  تفق عليه.أي تستحق املرأة يف هذه احلالة كامل املهر امل( 2)

  أي إن مات أو ماتت قبل حصول العالقة اجلنسية بينهام باملضاجعة.( 9)

  أخذها لنصف املهر نتيجة اتفاق ومصاحلة رشعية.االكتفاء بأي يكون ( 1)

فلو كانت مدة العقد مثال لشهر عىل أن يلتقيا كل يوم مجعة وكان املهرعرشون دينارا، فحرضت ( 5)

 سبوعني لغري عذر احليض فيسقط من مهرها النصف وتستحق عرشةيف اسبوعني وختلفت يف ا

  دنانري فقط.



 

 

 

دة ولو مل َترض يف بعض امل ،يشءمل يسقط من املهر  (1)ت به مع التمكني من الوطءخلَّ أ

 املهر. من  يشءفال يسقط لعجزه عن االستمتاع بالوطء 

: لو ظهر بطالن العقد فال مهر هلا قبل الدخول، وبعده هلا املهر 4525م 

 ا مع علمها بالبطالن. وال مهر هل ،مع جهلها (4)املسمى

، ويلحق (0)اذا وطأها وإن كان قد عزل ،: يلحق الولد بزوج املتمتع هبا4520م 

 ،وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتامل تولده منه ،(2)بالوطء االنزال يف فم الفرج

 . (1)إال إذا كان قد أقر به سابقا ،عىل اشكال (9)انتفى ظاهرا بال لعان ولو نفاه جزماً 

 ،(5)وصح الرشط ،: لو أبرأها املدة عىل ان ال تتزوج فالنا صح االبراء4525م 

 فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها. 

بفالن صح الصلح  جربئها املدة وان ال تتزوأن يعىل  (0): لو صاحلها4593م 

 ،(5)ان تعذر تواله احلاكمف الرشعي، جربه احلاكمأفان امتنع  ،ووجب عليه االبراء

                                                 

  بأن منعته من مالعبتها ومكنته من مضاجعتها.( 1)

  أي املتفق عليه.( 4)

فلو ضاجع زوجته ولكنه أخرج ذكره قبل نزول املني يف عضوها كي ال َتمل، فيلحق الولد به ( 0)

  وليس له حق إنكاره. 

لو أنزل منيه أثناء مالعبتها عىل فم عضوها التناسيل دون أن يضاجعها ومحلت فالولد  بمعنى أنه( 2)

 ابنه، مع وجود احتامل ان يكون السائل املنوي قد دخل اىل عضوها دون أن يدخل عضوه فيها.

 .4549أي أن نفي الولد ال حيتاج اىل لعان بني الزوجة والزوج ومر معنى اللعان يف ( 9)

  بعد االقرار. فال ينتفي( 1)

 ومعنى ذلك أنه لو ساحمها باملدة الباقية برشط معني فيجب عليها الوفاء ولكنه ال يؤثر باملساحمة. (5)

  .4945مر بيان معنى املصاحلة يف املسألة ( 0)

 أي أن احلاكم الرشعي يساحمها يف هذه احلالة باملدة الباقية وال يبقى له حق عليها.( 5)



 

 

 .لكنها إن تزوجت به صح التزويج ،وال جيوز هلا ان تتزوج بفالن

فان امتنعت  ،ن تتزوج بفالن وجب ذلك عليهاأوان كانت املصاحلة عىل 

 .(1)جبارها زوجها احلاكم منهإفان تعذر  ،جربها احلاكمأ

صحت  (4)ولو صاحلها عىل أن تكون بريئة من املدة بنحو رشط النتيجة

 ،أو مطلقاً  ،مثل ان ال تتزوج من فالن مثال (0)يشءعىل  ولو ابرأها معلقاً  ،املصاحلة

 . (2)بطل االبراء

 وال ،كاملتنيبحيضتني  ،(1)أو بعد االبراء ،بعد االجل (9): تعتد احلائل4591م 

فان كانت يف سن من َتيض وال َتيض  ،(5)أو يف إحدامها ،يكفي فيهام املسمى

عتد إن كانت حرة، وت ،ويف املوت بأربعة أشهر وعرشة ايام ،بعني يومافبخمسة وأر

  .(0)بأبعد االجلني من املدة ووضع احلمل ملاحلا

                                                 

  زوجها من الشخص املتفق عليه بعقد املصاحلة.أي للحاكم أن ي( 1)

رشط النتيجة هو الرشط الذي يتحقق نتيجة للعقد، ومعناه هنا أن املصاحلة َتصل بني الزوج ( 4)

  والزوجة عىل عمل معني وبحصول هذا العمل تتحقق مساحمتها باملدة.

  معني.يشء بأن تكون املساحمة باملدة الباقية معلقة عىل ( 0)

لفرق بني رشط النتيجة وبني التعليق هو أنه يف رشط النتيجة يتحقق االبراء واملساحمة بمجرد وا( 2)

انجاز عقد املصاحلة، وال تبقى املساحمة معلقة عىل حصول يشء، أما يف مورد التعليق فمعنى 

ذلك ان املساحمة ليست متحققة حني العقد بل تبقى معلقة عىل أمر ممكن احلصول وممكن العدم، 

  وال يصح رشط التعليق. ،رشط النتيجة صحيحا يف املساحمة واالبراءيعترب ذا ل

  .ولكنها مل َتمل يف زواج املتعة عارشها زوجها التي أي املرأة( 9)

 .أي بعد انتهاء مدة العقد، او بعد ان هيبها املدة الباقية من العقد (1)

 .ال بد من اكتامل احليضتني أي ال يكفي حيضة أو حيضة ونصف او جزء من احليضة بل (5)

ع احلمل وإن انتهت املدة قبل وض ،فإن وضعت محلها قبل انتهاء املدة فعليها االنتظار لنهاية املدة( 0)

  فعليها االنتظار حلني وضع احلمل.



 

 

 

: ال يصح للزوج جتديد العقد عىل املتمتع هبا دائام أو منقطعا قبل 4594م 

جل االول فانه يصح أاال اذا جعل مبدأ العقد الثاين حني انقضاء  ،جلانقضاء األ

  .(1)ئذحين

قول مدعي االنقطاع  يقدم: إذا اختلف الزوجان يف الدوام واالنقطاع 4590م 

 إن مل تكن بينة عىل الدوام.  (4)بيمينه

: جيوز جعل املدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر 4592م 

  .(0)العقد

 ب عليهوجي ،: جيوز للمتمتع هبا أن تشرتط عىل زوجها ان ال يدخل هبا4599م 

 ولكنها إذا أسقطت الرشط جاز له ذلك.  ،الوفاء بالرشط

وإن كانت املدة قليلة جلواز االستمتاع هبا  ،: جيوز التمتع بالصغرية4591م 

 وانام ال جيوز الدخول هبا قبل بلوغها.  ،بغري الوطء

ابلة ق قصرية ليست ملدةحتى ولو كان العقد متعة للصغري  يصح: 4595م 

  .لالستمتاع 

 : جيوز لويل الصغري إبراء املدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي. 4590م 

: ال جتب نفقة الزوجة املتمتع هبا عىل زوجها إال إذا إشرتط ذلك يف 4595م 

 . (2)أو يف ضمن عقد آخر الزم ،عقد املتعة

                                                 

فلو عقد متعة ملدة شهر وأراد أن يعقد عليها بعد اسبوعني وقبل هناية الشهر سواء أراد أن يعقد ( 1)

 و منقطعا فيمكن ان يتم ذلك وحيدد اعتبار العقد من تاريخ انتهاء مدة العقد االول.دائام ا

 فإذا مل يكن هناك من دليل عىل كونه دائام فيعترب منقطعا بعد أن حيلف القائل باالنقطاع يمينا.( 4)

  فيعقد عليها مثال يف شهر رمضان وحيدد وقت نفوذ العقد بشهر شوال مثال.( 0)

كعقد البيع مثال، وكانت من ضمن البنود املتفق عليها أن يكون عقد ملزم ل بينهام لو حصأي ( 2)



 

 

ال إذا إ ،وال توارث بينهام ،وال لعان لنفي الولد يف املتعة ،: ال طالق4513م 

 .(0)ومع االشرتاط ينفذ الرشط ،(4)أو الحدمها ،(1)اشرتط ذلك هلام

وسائر االستمتاعات هبا كالزوجة اذا مل  (2)جيوز وطء االمة بامل لك: 4511م 

كام اذا كانت موطوءة االب او االبن او كانت منظورة او  ،مة عليه بسبب ّماتكن حمرَّ 

 ن تكون مسلمة او كافرة.أة بني هوة وال فرق يف االمَ ملموسة له بش

 (9): العيوب يف الرجل التي توجب اخليار للزوجة يف فسخ عقد الزواج4514م 

 أربعة: 

 . (1)وإن جتدد بعد العقد والوطء ،اجلنون :العيب االول

 -دد بعد العقد والوطء لكن لو جت ،وإن جتدد بعد العقد ،(5)العنن العيب الثاين:

                                                 

  عن هذا الرشط امللزم.ق الرتاجع احلليس له هلا حق النفقة يف عقد املتعة ف

  .أي أن اإلرث يمكن ان حيصل بينهام فيام لو اشرتطا التوارث بينهام يف عقد املتعة( 1)

  .رث يف العقد املنقطع خاصا بالزوج أو خاصا بالزوجةأي يمكن ان يكون رشط اإل( 4)

  .يف حال اشرتاط اإلرث بني الزوجني يف عقد املتعة املنقطع يتعني االلتزام بالرشط( 0)

بواسطة الرشاء كام كان سائدا يف العصور القديمة، وال يمكن استمالك  أي بمجرد استمالكها( 2)

 ابتالء يف زماننا فسيتم حذفها واالكتفاء هبذه املسألة.، وبام أن هذه املسائل ليست مورد احلرة

بمعنى أنه لو كانت واحدة من هذه الصفات موجودة يف الزوج، فيحق هلا فسخ عقد الزواج ( 9)

  دون حاجتها اىل الطالق.

بمعنى أنه لو أصيب الرجل باجلنون فإنه حيق للمرأة فسخ الزواج حتى ولو حصل اجلنون يف ( 1)

  الزواج.أي وقت بعد 

 .بسبب عدم انتصاب ذكره الرجل فال يقدر عىل اجلامع يصيبالذي العجز اجلنيس أي  (5)



 

 

 

 . (1)مل يوجب اخليار -ولو مرة 

إذا سبق عىل العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة  ،(4)اخلصاء العيب الثالث:

 . (0)به

الذي ال يقدر معه عىل الوطء أصال سواء سبق عىل  ،(2)اجلّب  العيب الرابع:

  .العقد أو جتدد قبل الوطء او بعده

 أة التي توجب اخليار للزوج يف فسخ العقد سبعة:: العيوب يف املر4510م 

 .اجلنون  :العيب االول

 . (9)اجلذام :الثاينالعيب 

 . (1)الربص :الثالثالعيب 

 .(0)قتَ ومثله الرَّ  ،لفَ ، وهو العَ (5)نرْ القَ  :الرابعالعيب 

                                                 

فإذا حصل العجز اجلنيس بعد حصول املواقعة اجلنسية ولو ملرة واحدة فال يوجب حق فسخ ( 1)

 الزواج. 

  يعني قطع بيضتي الرجل، أو رّضهام بحيث يعجزان عن عملهام الطبيعي.( 4)

  إخفاء الزوج حقيقة كونه خمصيا وعدم علم الزوجة بذلك. أي مع( 0)

قَّص أ ما يبقى منه يكون بمعنى أن ،أو إىل أقل من مقدار احلشفة ،قطع ذكر الرجل كلهيعني  (2)

عد ، فإذا حصل اجلّب للزوج حتى ب، فال يتمكن من املعارشة اجلنسية لزوجتهمن طول احلشفة

  . زواجه ووطئه فلها احلق بفسخ الزواج

  وتناثره . ( اللحمتقطع أيبذلك لتجذم ) وسمي ،اجلذام: مرض جلدي كريه (9)

 أملا.حكا و ينرش يف اجللد يسبب للمريض به وهو بياض ،الربص: مرض يصيب اجللد (1)

عب أو فيص ،يف مدخل الذكر التناسيل املرأة عضوينبت يف  (عظم أو حلمة )كالغدة الغليظة (5)

  يستحيل معه اجلامع .

  متنع من املعارشة اجلنسية.التناسيل  هي حالة انسداد يف عضو املرأة ( 0)



 

 

 . (1)االفضاء :اخلامسالعيب  

 . ىالعم :السادسالعيب 

 .بنيِّ ج الرَ العَ  ، ومنه(4)االقعاد :السابعالعيب 

يف املتجدد  توال يثب ،ويثبت اخليار للزوج فيام إذا كان العيب سابقا عىل العقد 

 بعد العقد وقبل الوطء. 

 ،: اخليار من جهة العيب يف الرجل أو املرأة يثبت يف الدائم واملنقطع4512م 

من جهة اجلهل  كان عدم املبادرة اىل الفسخإال إذا  ،(0)الفور فيسقط بالتأخري وهو عىل

  .سقط اخليارمل ياو نحوه  ،او االكراه ،او الفورية ،باخليار

 ،وال مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول ،: ليس الفسخ بطالق4519م 

، وإن كانت هي املدلسة (9)إن كان لسدَ ويرجع به عىل املُ  ،(2)وللزوجة املسمى بعده

 ة واخلصاءإال يف العنَّ  ،لدخولهلا مع فسخها قبل ا كام ال مهرَ  ،نفسها فال مهر هلا

 . (1)فيثبت نصفه

 . (5): القول قول منكر العيب مع اليمني وعدم البينة4511م 

                                                 

رى جم أو جمرى الغائط أو مجيعها ،االنفتاح بمعنى صريورة جمرى البول واحليضهو  :االفضاء (1)

  بينها . الرقيق املوجود تمزيق احلاجزنتيجة ل واحدا

  أي أن تكون مقعدة ال تستطيع احلركة.( 4)

  لم بالعيب ومل يبادر اىل فسخ العقد فيسقط حقه يف الفسخ.فإذا ع( 0)

بمعنى أنه ال ترتتب أحكام الطالق عىل الفسخ، وال يثبت يشء من املهر يف حال حصل الفسخ ( 2)

  قبل الدخول، أما لو حصل بعد الدخول فيثبت املهر املتفق عليه.

 زوج فإنه يتحمل مسؤولية املهر.بمعنى أنه إن كان هناك من شخص أخفى حقيقة العيب عن ال( 9)

 أي إذا كان الفسخ من قبل الزوجة بسبب كون الرجل عنينا أو خمصيا فيثبت هلا نصف املهر.( 1)

فإذا اختلف الزوج والزوجة عىل وجود العيب وعدمه ومل يكن هناك من دليل يثبت ادعاء احد ( 5)



 

 

 

هة إىل احلاكم الرشعي جل الرجوعمن  (1)ة: ال بد يف خصوص العنّ 4515م 

ظهور العنن من تاريخ  فيؤجل العنني سنة (4)ثبت العننيجل فيام مل رضب األ

 .وإال فسخت إن شاءت ،وطأ غريها فال فسخ فإن وطأها أو ،للزوجة

 . (0)وإذا امتنع من احلضور عند احلاكم جرى عليه حكم التأجيل 

 مل يكن له الفسخ. ،(2): لو تزوجها عىل أهنا بكر فبانت ثيبا4510م  

للنص الصحيح  ،(9)نعم ينقص من املهر بمقدار ما به التفاوت بني البكر والثيب 

 غري ذلك من العيوب.يف  (1)وال يثبت االرش

 ،ويسقط نصفه بالطالق قبل الدخول ،(5): املرأة متلك املهر بالعقد4515م 

ولو دخل هبا قبال أو دبرا استقر املهر، وإذا أزال بكارهتا  ،(0)وكذا يف موت أحدمها
                                                 

  عاه.الطرفني فيؤخذ بقول منكر العيب بعد أن حيلف يمينا عىل مد

  ن وهو العيب الثاين عند الرجل الذي يعطي املرأة احلق بفسخ الزواج.نَأي العَ ( 1)

  ثابتا. نُ نَأي تتم مراجعة احلاكم الرشعي إلعطاء الفرصة للزوج فيام لو مل يكن العَ ( 4)

 حكم التأجيل هو إعطاء مهلة سنة للزوج من تاريخ ظهور العنن، وبعدها حيق هلا الفسخ.( 0)

 من الوجوه سواء كان ذلك بالطالق او الوفاة  وجهبزوجها  املرأة التي تزوجت وفارقتي ه (2)

 .األرملة واملطلقةمثل فتشمل ، واقعهاي بعد أن

فلو كان قد أعطاها الف دينار باعتباره مهرا للبكر وكان املهر العادي للثيب هو مخسامية دينار ( 9)

 .ءر مساو ملهر الثيب فال يرجع له يشنا ان مهر البكفله اسرتجاع مخسامية دينار، أما لو افرتض

، واملقصود هنا أنه ليس له احلق باسرتجاع يشء  1092مر بيان معنى االرش يف هامش املسألة ( 1)

  .من املهر مقابل بقاء الزوجية مع قبوله بأحد تلك العيوب التي مر بياهنا

  .فيصبح كامل املهر حقا رشعيا للمرأة بمجرد العقد (5)

ومعنى ذلك أنه إذا مات الزوج قبل زفاف زوجته اليه فيسقط نصف مهرها املسمى ويبقى هلا  (0)

 .النصف، وكذلك إن ماتت هي قبل الزفاف فيستلم ورثتها نصف مهرها املسمى من زوجها



 

 

  هلا.فاالحوط وجوبا التصالح بينهام عىل ما يدفعه  (1)بإصبعه من دون رضاها

كان عليه  (4): إذا أزال غري الزوج بكارة املرأة بإكراهها بالوطء أو بغريه4553م 

 مهر املثل بكرا. 

كتعليم  ،او عمل حر ،(0)أو منفعة ،أو دينا ،: يصح أن يكون املهر عينا4551م 

، (2)صنعة، او حقا ماليا قابال للنقل، كحق التحجري، وجيوز ان يكون من غري الزوج

 نصف املهر ال إىل الزوج.  (9)ا الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليهولو طلقه

ن يكون أو ،وال بد فيه من أن يكون متعيناً  ،ة وال كثرة: ال يتقدر املهر قلّ 4554م 

 وجب تعيني االجل بنحو يكون حمروساً  (1)لهولو أّج  ،أو املشاهدة ،بالوصف معلوماً 

 و.،من الزيادة والنقصان

 ،أو ورود مسافر ما، صح العقد ،مثل إىل زمان ما ،بحتاً  جل مبهامً لو كان األ

  .(0)وسقط التأجيل ،(5)طل املهربو

ومع  ،(5)وكان هلا مع الدخول مهر املثل ،: لو مل يذكر املهر صح العقد4550م 

                                                 

ومل يعارشها وحصل الطالق، فالثابت هلا نصف املهر املسمى بالعقد ويضاف اليه ما يتم  (1)

  .ليه كتعويض عىل إزالته بكارهتا، أما لو عارشها فتستحق كامل املهرالتصالح ع

  كام لو فعل ذلك بيده، فإنه يأثم ويعاقب وعليه أن يدفع هلا املهر العادي ملثلها.( 4)

  .1955مر بيان معنى املنفعة يف املسألة ( 0)

  كام لو تعهد االب مثال بدفع املهر نيابة عن ابنه.( 2)

  تربع باملهر. أي اىل من( 9)

  أي لو كان املهر مؤجال كله أو بعضه.( 1)

  أي بطل املهر املسمى يف العقد وثبت مهر املثل فيام لو حصل الدخول.( 5)

  فيصري مهر املثل فيام لو حصل الدخول مستحق االداء فورا وليس مؤجال.( 0)

  مهل املثل: أي املهر العادي المراة مثلها.( 5)



 

 

 

ولو مات أحدمها  ،(4)هلا املتعة عىل املوس وعىل الفقري بحسب قدرمها (1)الطالق قبله

 . (0)هر وال متعةقبل الدخول فال م

اذا كان الوطء بال عقد. وهلا  ، كان هلا مهر املثل (2): لو وطأ امرأة شبهة4552م 

  .(1)اذا كان الوطء بالعقد (9)املسمى

صح ويلزم ما حيكم به صاحب احلكم  (5): لو تزوجها بحكم أحدمها4559م 

 (5)ات احلاكم قبلهولو م ،إن كانت هي احلاكمة (0)ما مل يتجاوز حكم املرأة مهر السنة

وبعد الدخول فلها مهر املثل سواء كان احلكم إىل الزوج  ،(13)وقبل الدخول فلها املتعة

  .او إىل الزوجة

، (11): لو تزوجها عىل خادم مطلقا أو دار أو بيت كان هلا وسط ذلك4551م 

 فخمسامئة درهم.  ،ةولو قال: عىل السنّ 

فإن أسلام قبل القبض فللزوجة صح  (14): لو تزوج الذميان عىل مخر4555م 
                                                 

  قبل زفافها دون أن يكون قد حدد املهر. أي إذا طلقها( 1)

  أي عليه أن يدفع هلا شيئا مناسبا لوضعه املايل، وهو يسمى متعة.( 4)

  .هذا بخصوص ما لو مل يكن قد ذكر املهر أثناء العقد (0)

  . ، فعارشها معارشة األزواجوظنته زوجها ،كام لو دخل اىل غرفة ليال وظنها زوجته( 2)

  تفق عليه.أي املهر امل( 9)

 فتبني أهنا يف عدة وفاة زوجها السابق مثال. ،كام لو عقد عليها ومها معتقدان ان ال عدة عليها( 1)

  بأن اتفقا عىل أن يكون املهر ما َتدده هي مثال أو حيدده هو.( 5)

 .أو ما يعادهلا من الذهب أو غريه ،غرام فضة 1235 ،9حوايل  ،مخسامئة درهم من الفضةأي  (0)

  أي قبل تعيني املهر. (5)

  .أي يدفع هلا شيئا مناسبا لوضعه املادي (13)

  أي ليس الغايل، وال الرخيص بل الوسط يف القيمة.( 11)

  أي اتفق الكتابيان عىل أن يكون مهرمها مقدارا من اخلمر.( 14)



 

 

صح  ،القيمة أيضا، ولو تزوج املسلم عليها فتلزموإن أسلم أحدمها قبله  ،القيمة

 العقد وثبت مهر املثل مع الدخول هبا. 

مارَّ : لو رشط يف العقد حُم 4550م 
ولو اشرتط أن  ،بطل الرشط دون العقد ،(1)

لزوجة عىل الزوج يف عقد ال خيرجها من بلدها لزم الرشط، وجيوز أن تشرتط ا

ولكن لو تزوج صح  ،ويلزم الزوج العمل به ،أن ال يتزوج عليها (4)النكاح أو غريه

 .(0)تزوجيه

 الوكالة عىل طالق نفسها عند ارتكاب الزوجة : جيوز أن تشرتط4555م 

 أو غري ذلك فتكون ،أو جريمة موجبة حلبسه ،بعض االمور من سفر طويل الزوج

  .صح طالقها (2)وال جيوز له عزهلا فإذا طلقت نفسها ،طالق نفسها حينئذ وكيلة عىل

ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل  ،(9): القول قول الزوج يف قدر املهر4503م 

ولو ادعت املواقعة وأنكرها الزوج فالقول  ،(1)مما تدعيه الزوجة ومهر املثل ،مريناأل

 قوله مع يمينه. 

وإال  مال، إن مل يكن للولد (5)املهر نَ م  صغري َض : لو زوج االب إبنه ال4501م 

 كان املهر عىل الولد. 

                                                 

  كأن ختلع حجاهبا، أو ترتك الصوم وهكذا.( 1)

  أي يف عقد آخر غري عقد الزواج.( 4)

  .ويكون آثام ألنه خالف الرشط (0)

  استنادا اىل الوكالة املمنوحة هلا منه التزاما بالرشط املتفق عليه حني الزواج.( 2)

  أي لو اختلفا يف املقدار املتفق عليه ملهرها، فيؤخذ بقول الزوج.( 9)

ثلة هلا يساوي أي لو أنكر املهر بعد الدخول وادعت أن مهرها الف دينار وكان مهر املرأة املام (1)

   الفي دينار فُيلزم بدفع االلف، أما لو كان مهر املامثلة مخسامية فيدفع مخسامية دينار.

  أي يتحمل الوالد مسؤولية املهر إن مل يكن عند الولد مال.( 5)



 

 

 

إال  ،حتى تقبض املهر ،(1): للمرأة االمتناع من التمكني قبل الدخول4504م 

فال جيوز هلا االمتناع وإن حل  ،(4)او يكون الزوج معَّسا ،أن يكون املهر مؤجال

د مكنت من نفسها فليس هلا االمتناع بعوال فرق بني املوس واملعَّس، وإذا  ،(0)جلاأل

 . (2)فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً  ،جل أن تقبض املهرذلك أل

وإذا بات عند  ،القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات باملبيت جتب: 4500م 

القسمة وإن  يهوعل ،(9)إحداهن ليلة من أربع ليال وجب املبيت عند االخرى ليلة منها

  .(1)اَتدت الزوجة

 هتا بات عندها إنولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت رضَّ 

 .ريض باهلبة

، وال املبيت يف (5)وال املضاجعة (0)ال املواقعة ،ليال (5)والواجب املبيت عندها 

                                                 

  أي هلا أن متتنع عن االستجابة اجلنسية لزوجها إن مل يكن قد سبق وسمحت له.( 1)

  .يف الوقت املؤجل واملتفق عليه فع املهرأي غري قادر عىل د( 4)

فإن كان املهر مؤجال ملدة سنة مثال ومل يدفع هلا يف الوقت فليس هلا حق االمتناع عن االستجابة ( 0)

 .، سواء كان امتناعه عن قدرة فيكون آثام أو عن عجزله

  أي عاصية لزوجها، وبالتايل هلا أحكام خاصة تأيت يف املسائل التالية.( 2)

  أي يبيت عند االخرى ليلة من الليايل االربعة.( 9)

يبيت عندها ليلة كل أربع ليال، ولكن يمكن أي إذا مل يكن عنده إال زوجة واحدة فعليه أن ( 1)

  للزوجة أن تسقط هذا احلق عنه.

  أي أن ينام عند زوجته يف ليلتها ليال.( 5)

  أي املواقعة اجلنسية، اجلامع.( 0)

  هي النوم مع الزوجة يف الفراش من دون تواصل جنيس.املضاجعة: ( 5)



 

 

  .(1)حجرهتا

تابية ليلة كوللامن ليلتان من ث للمسلمةو كتابية كان  مسلمة: إذا تزوج 4502م 

، (4)ثوختتص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثال ،وال قسمة للمتمتع هبا ،من ثامن

 ويستحب التسوية يف االنفاق عىل الزوجات. 

وللزوج احلق فيام لو ، (0): جيب عىل الزوجة التمكني وإزالة املنفر4509م 

من دون ادماء ا هبرضويجرها هيوأن يعظها  (2)ظهرت من زوجته عالمات النشوز

 وحيل ،وهلا ترك بعض حقها أو كله استاملة ،(1)ولو نشز طالبته .وال كَّس عظم ،(9)حلم

 . (5)قبوله

 أو أجنبيني ،أنفذ احلاكم حكمني من أهلهام ،: لوكره كل منهام صاحبه4501م 

اذا  ،وإن رأيا الفرقة راجعامها يف الطالق ،فإن رأيا الصلح أصلحا ،مع تعذر أهلهام

واال فيصح الطالق من دون املراجعة  ، يشرتط احلكامن عليهام ذلك من اول االمرمل

 .(0)والبذل

                                                 

  أي ال جيب أن ينام يف غرفتها، بل يكفي ان يكون عندها يف املنزل.( 1)

  أي أن للزوجة البكر احلق بسبعة ليال عند زفافها، وللمتزوجة سابقا ثالث ليال.( 4)

 بمظهر يؤدي اىل نفوره منها.ن ال تظهر له وأ ،بأن تسمح له بمامرسة العالقة الزوجية معها( 0)

  النشوز: هو التمرد عىل الزوج بمنعه عن حقه باملعارشة اجلنسية. (2)

  أي برشط أن ال يؤدي الرضب اىل امحرار اللحم نتيجة لتجمع الدم.( 9)

  .باملبيت عندها أي لو كان الزوج هاجرا لزوجته وتاركا هلا فلها احلق يف مطالبته( 1)

  ديا فيحل له أخذ ما تبذله له.فلو اسرتضته ما( 5)

بمعنى أن احلاكم الرشعي يكلف مندوبا يمثل الزوجة ومندوبا يكلف الزوج من أقربائهام او ( 0)

من غري االقرباء مع تعذر كوهنام من االقرباء، ويتم تكليفهام بمناقشة املشكلة ويتفقان عىل 

هام كانا موكلني بإجراء الطالق فلومع تعذر ذلك يتفقان عىل الطالق، فإن  ،احللول االجيابية

  احلق به وإال فيتم مراجعة أصحاب العالقة. 



 

 

 

 ،ال بد للزوجة من أن تصرب مع زوجها إن كان العصيان منها (1)ومع اختالفهام 

فيأمر احلاكم  ،وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إىل احلاكم الرشعي ،أو منهام

فإن امتنع عن كليهام طلقها  ،(4)أو الطالق والتَّسيح ،ها بالرجوع واالنفاقزوَج 

 .(0)احلاكم

 : يلحق ولد املرأة بزوجها يف الدائم واملنقطع برشوط. 4505م 

أو االنزال عىل فم  (9)أو احتامله ،(2): الدخول مع العلم باالنزالاالول الرشط

 . (1)الفرج

  .(5)ة أشهر من حني الوطء ونحوه. يف الولد الكامل احليتميض س الثاين: الرشط

 . (5)أو سنة (0)عدم التجاوز عن أقىص احلمل وهو تسعة أشهر الثالث: الرشط

                                                 

  أي عىل فرض اختالف احلكمني وعدم اتفاقهام عىل حل معني.( 1)

  بمعنى أن احلاكم الرشعي خيري الزوج بني العودة اىل العالقة الطبيعية، وبني طالقها.( 4)

اكم الرشعي فيستعمل حينئذ احلاكم الرشعي حقه أي إذا رفض الزوج االستجابة ملطلب احل( 0)

 .، ويكون طالق احلاكم نافذا وبائناً يف طالقها حتى لو مل يكن الزوج راغبا أو قابال بالطالق

 أي أن يكون قد واقع زوجته وأنزل منيه يف عضوها التناسيل.( 2)

 جل.ب منه ملني الركام لو كان يستعمل الواقي املطاطي الذي حيتمل أن يكون قد حصل تَّس( 9)

كام لو أخرج عضوه لينزل منيه عىل مدخل عضوها وليس داخله الحتامل تَّسب املني اىل ( 1)

 .، فيلحق الولد يف مجيع هذه الصور بالزوجالداخل

بمعنى أنه ال بد من أن يكون قد مىض حني والدة الطفل احلي ستة أشهر عىل االقل عىل العالقته ( 5)

  ت الفرتة أقل من ستة أشهر وولد حيا فال يلحق به.اجلنسية معها فلو كان

 وهو الوقت الطبيعي ملدة احلمل العادي.( 0)

  وهو أقىص فرتة ممكنة رشعا فلو كان قد مىض أكثر من سنة عىل عالقتهام فال يلحق به.( 5)



 

 

أكثر من أقىص احلمل ثم ولدت  ،أو اعتزل زوجته ،: لو غاب الزوج4500م 

 . (1)مل يلحق الولد به

، واال فريجع اىل (4): القول قول الزوجة يف الدخول اذا خال هبا5450م 

 ،فان مل تكن كام دخلت عليه حيكم بالدخول ن،وينظر اليها من يوثق هبا منه ،(0)النساء

 ثم أنكر الولد مل ينتف إال باللعان يف الدائم.  ،(9)ولو اعرتف به ،(2)قدم قول الزوج واال

 . (1)وإن تزوج بأمه بعد الزنا ،: ال جيوز للزاين إحلاق ولد الزنا به4553م 

ة قل من ستوأتت بولد أل ،بآخر بعد طالق االول املرأة: لو تزوجت 4551م 

 ويظهر كون عقد الثاين يف العدة فتحرم ،أشهر من عقد الثاين ودخوله هبا فهو لالول

 .(5)عليه مؤبدا

أمكن  سواء ،خرين االتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله هبا فهو لألاوإن ك 

أم مل يمكن بأن جتاوز  (0)أقىص مدة احلمل من وطء االول كونه لالول بأن مل تتجاوز

 .املدة املذكورة من وطئه

                                                 

  كام لو كان قد سافر منذ أكثر من سنة، أو كان مسجونا أو هاجرا هلا طوال تلك املدة.( 1)

أي إذا حصل الزفاف أو نام الزوج مع زوجته منفردين وادعت الزوجة أنه قد حصلت بينهام ( 4)

 املعارشة اجلنسية التي تؤدي عادة اىل احلمل، فيؤخذ بقوهلا فيام لو نفى هو ذلك.

أي إذا ادعت ذلك ومل تكن قد زفت اليه ومل يعلم انه اختىل هبا فيتم فحصها من قبل أصحاب ( 0)

  لثقة من النساء ويؤخذ برأهين.اخلربة وا

 حسب شهادة النساء فيؤخذ بقول الزوج بعدم الدخول.يشء أي إن مل يكن قد تغري فيها ( 2)

  أي لو اعرتف باملعارشة اجلنسية مع زوجته.( 9)

  .فال جيوز أن يتم إحلاق ولد الزنا بالزاين وال بغريه (1)

 واجها من الثاين وال حيل له ان يتزوجها أبدا.فيحكم بأن الولد هو للزوج االول، وينفسخ ز( 5)

  وهو سنة.( 0)



 

 

 

قل من ستة أشهر من الثاين وأكثر من أقىص احلمل من ولو كان االتيان بولد أل 

 . (1)وطء االول فليس الولد هلام

واشتبه  ،شبهة (4)لقت املرأة فوطأها رجل يف غري العدة الرجعية: إذا طُ 4554م 

 .الصور املتقدمة يف املسألة السابقة فتطبق (0)اق الولد باملطلق والواطئإحل

 ،وكذا املتمتع هبا إذا وهبها زوجها املدة أو انتهت املدة ووطأها رجل شبهة 

 .(2)واشتبه إحلاق الولد هبام

لم حلوقه بالزوج ثم ولدت وعُ  ،وإذا وطئت الزوجة أو املعتدة الرجعية شبهة 

 وعمل عىل ما تقتضيه القرعة.  (1)أقرع بينهام هوإن اشتبه أمر ،(9)أو الواطئ أحلق به

: لو ولدت زوجتان لزوجني أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدمها 4550م 

 . (5)باالخر عمل بالقرعة

الولد فإن كان هلا زوج  (0): لو وطأ املرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به2455م  

 . (5)ردت عليه بعد العدة من الثاين

                                                 

بأن يكون قد مىض عىل طالقها من الزوج االول ثالثة عرش شهرا مثال أو أكثر، ومخسة أشهر ( 1)

  عىل الثاين أو أقل، ففي هذه احلالة ال يلحق الولد بالزوج االول وال بالزوج الثاين.

 يمكن فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه، أو كانت بعد انتهاء العدة. بأن كان طالقها بائنا مما ال( 4)

  فيعترباملطلق هو الزوج االول، وأما الواطئ فله حكم الزوج الثاين يف املسألة السابقة.( 0)

  فتطبق فيها صور املسألة السابقة.( 2)

  أي يلحق الولد بمن ُيعلم أنه أبوه.( 9)

  .القرعة منهام فيلحق الولد بمن خرج اسمه يف (1)

  .4154مر بيان معنى القرعة يف هامش املسألة ( 5)

  .أي يلحق بالواطئ إن كان قد علم أن احلمل قد حصل من شبهة وليس من زوجها (0)

  أي َتل لزوجها من دون عقد بعد االنتهاء من عدة وطأ الشبهة.( 5)



 

 

الوطء غري املستحق مع بناء الواطئ عىل  ،: املراد بوطء الشبهة4559م 

 إستحقاقه له سواء كان معذورا فيه رشعا أم عقال أم غري معذور. 

: إذا أدخلت املرأة مني رجل أجنبي يف فرجها أثمت وحلق هبا الولد 4551م 

وكذا احلكم لو  ،(1)فإذا كان الولد أنثى مل جيز لصاحب املني تزوجيها ،وبصاحب املني

 أدخلت مني زوجها يف فرجها فحملت منه ولكن ال إثم عليها يف ذلك. 

: جيوز للمرأة استعامل ما يمنع احلمل إذا مل يكن فيه رضر كثري وإن مل 4555م 

 يرض الزوج بذلك. 

كام يأيت يف  (4): ال جيوز إسقاط احلمل وإن كان نطفة وفيه الدية4550م 

 . (0)املواريث

استحقت  ،(9)فحملت البكر ،بكرا (2): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت4555م 

ويلحق الولد  ،(0)وكان عىل الزوجة مهر البكر ،(5)والبكر اجللد ،(1)الزوجة الرجم

 . (5)ة كام يلحق بالبكر للنصفبصاحب النط

                                                 

ري مني زوجها، فإهنا تأثم ولكن ومن ذلك مثال ما لو استعملت امرأة التلقيح الصناعي من غ (1)

  .يلحق الولد هبام وكذلك احلال فيام مل تكن متزوجة

  طأ أو شبه العمد. اخلعطى بدل قتل الدية هي التعويض املادي الذي يُ ( 4)

  .0012تبدأ مسائل كتاب املرياث من املسألة ( 0)

  املساحقة هي العالقة اجلنسية الشاذة بني امرأة وامرأة أخرى.( 2)

  وذلك بانتقال مني الرجل الذي أفرغه يف زوجته منها اىل الفتاة العذراء البكر.( 9)

  . ، وهي عقوبة الزنا للمتزوج واملتزوجةباحلجارة حتى املوت اً القتل رميأي  (1)

  اجللد هو الرضب بالعصا أو السوط ثامنني جلدة وهي عقوبة الزنا لغري املتزوج.( 5)

  غرامة مالية تدفع للفتاة البكروهي بقيمة املهر العادي ألمثاهلا. أي أن الزوجة تتحمل( 0)

 فيكون زوج املرأة هو أبوه والفتاة التي محلت هي أمه رغم عدم حصول عالقة جنسية بينهام.( 5)



 

 

 

 النساء والزوج باملرأة.  (1): جيب عند الوالدة استبداد0333م 

 ،ولود واالذان يف أذنه اليمنى واالقامة يف اليَّسى: يستحب غسل امل0331م 

ة وتسميته باسم أحد االنبياء واالئم ،وبامء الفرات ،×برتبة احلسني  (4)وَتنيكه

 ،( وحلق رأسه يف اليوم السابع(2)وال يكنى حممد بأيب القاسم) (0)وتكنيته ^

 ،(5)فيه (1)تانهوخ ،وثقب أذنه ،والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ،بعده (9)والعقيقة

مستحب وإن  (0)وجيب عليه اخلتان بعد البلوغ لو مل خيتن قبله، وخفض اجلواري

 أن يكون بعد بلوغها سبع سنني.  واالفضل ،بلغن

 (13)وعن االنثى بأنثى وأن تكون ،عن الذكر بذكر (5): يستحب أن يعق0334م 

وإن  ،يشءا كل جيزئ فيه ،ويف الروايات هي شاة حلم ،سمينة ،ساملة من العيوب

 .ويكره أن يأكل االب واالم منها أو أحد من عيال االب ،خريها أسمنها

                                                 

 ، وبالتايل فالبمعنى أنه جيب حضور النساء والزوج عند والدة زوجته وعدم حضور غريهن( 1)

حال إمكانية الوالدة مع النساء، أما يف حالة االضطرار أو اخلوف  جيوز حضور طبيب مثال يف

  .عىل املرأة او اجلنني فيجوز حينئذ َتت عنوان الرضورة

  الطفل. ذقن َتت ومن ماء الفرات جعل يشء من تربة االمام احلسني (4)

 ."نأم فال"و "أبو فالن" فيقال ،أم وهي ما ابتدئت بأب أو ،الكنية: اسم يطلق للتعظيم (0)

  .|فمن كان اسمه حممد ال يكنى بأيب القاسم ألن ذلك خمتص بالنبي حممد ( 2)

 لق.احل عماليوم السابع لوالدته ويستحب أن تكون يف   ،لذبيحة التي تذبح عن املولودا وهي (9)

  .قضيب الذكر طرف يف اجللدة التي تقع عملية قطع يقصد باخلتان هنا( 1)

  لسيد أن االحوط وجوبا عىل ويل الطفل أن خيتنه.وعىل رأي سامحة ا( 5)

  يقصد بخفض اجلواري ختان االناث.( 0)

  أي الذبيحة التي يريد ان يذبحها عقيقة عن ولده. (5)

  أي أن تكون العقيقة التي ستذبح.( 13)



 

 

ويستحب أن تقطع  ،(4)واالفضل الكبش (1)وجتزي الشاة والبقرة والبدنة

 ،منها الثلث (9)ويستحب أن تعطى القابلة ،(2)وقيل يكره أن تكَّس العظام (0)جداول

 ،ويقسم الباقي عىل املؤمنني ،(1)الوركو ودونه يف الفضل الربع الذي فيه الرجل

 ،واالفضل أن يكون عددهم عرشة فام زاد ،وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة

 (5)كام أن االفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بني بعض السواد

 من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر عىل مستنده. 

 استحب له أن يعق عن نفسه.  هن بلغ ومل يعق عن: م0330م 

عنه أجزأته  َي حِّ : ال جيزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ُض 3320م 

 . (0)االضحية عن العقيقة

 ،ب إذا مل يكن للولد مالجرة عىل األاأل وهلا ،: أفضل املراضع االم0339م 

وإال فمن مال من  ،لإن كان له ما ،ومع موته فمن مال الرضيع ،(5)وإال فمن ماله

 . (13)كام يأيت بيانه وال جترب عىل إرضاعه ،جتب نفقته عليه

                                                 

  يقصد بالبدن هنا االبل، ويف موارد تنطبق عىل االبل والبقر.( 1)

  نم.الكبش هو الذكر من الغ( 4)

  أي قطع طولية كالفخذ مثال.( 0)

  .والكراهة يف ذلك ليست ثابتة ولذا قال سامحة السيد قيل يكره (2)

  هي الداية التي تساعد االم عند والدة طفلها.( 9)

 الورك: ما فوق الفخذ، فيستحب اعطاءها الربع الذي حيتوي عىل الفخذ.( 1)

  أي عند عامة الناس.( 5)

  .ذبحت عنه ذبيحة ولكن ليس بنية العقيقةوذلك فيام لو  (0)

 أي من والده إن مل يكن للطفل مال. (5)

 ومعنى ذلك أنه ال جيب عىل االم أن ترضع ابنها بل هلا احلق بأن تأخذ االجرة عىل إرضاعه. (13)



 

 

 

وأقله واحد  ،وجتوز الزيادة عىل ذلك (1): حد الرضاعة حوالن0331م 

وعرشون شهرا، واالم أحق بالرضاعة إذا رضيت بام يرىض به غريها من أجرة أو 

 تربع. 

إن  (4)كان الولد ذكرا او انثى : االم أحق بحضانة الولد اىل سبع سنني0335م 

وتسقط احلضانة لو تزوجت  ،مسلمة عاقلة مأمونة عىل الولدحرة شاءت إذا كانت 

 وال تسقط لو زنت. 

كافرا أو جمنونا فاالم كان مات االب بعد انتقال احلضانة إليه أو  : لو0330م 

من أقاربه وإن  من الويص لالب ومن اجلد واجلدة له وغريمها ،(0)أوىل به إىل أن يبلغ

 تزوجت. 

: لو ماتت االم يف مدة احلضانة فاالب أوىل به من وصيها وأبيها وأمها 0335م 

قدها او ومع فينتقل حق احلضانة اىل خالته، وإذا فقد االبوان ف ،وغريمها من أقارهبا

 ،فاحلاكم الرشعي وإن مل يكن لويص،عدمه فهولومع  ،أب االبإىل عدم قبوهلا ف

  .(2)هم يف االرثتبرحام عىل حسب مراألومع عدمه فل

وكان له اخليار يف  ،سقطت والية االبوين عنه (9): إذا بلغ الولد رشيداً 0313م 

 االنضامم إىل من شاء منهام أو من غريمها. 

                                                 

  احلول: هو السنة، واحلول الرشعي هو بداية الشهر الثاين عرش.( 1)

  .كر واالنثى يف مدة احلضانة فريون اهنا للذكر سنتانيفّرق بعض الفقهاء بني الذ (4)

 بعد انتهاء مدة أي أن االم يف هذه احلالة هي أوىل بحضانة ابنها من الويل عليه أو من أقرباءه( 0)

حضانتها الرشعية وهي سبع سنوات فتستمر حينئذ احلضانة اىل ان يبلغ الولد سن التكليف 

 .للجد أو االعامم يف احلضانة حتى لو تزوجت األمالرشعي، ذكرا كان أو انثى وال حق 

  أي لالقرباء حسب مراتب االرث فتقدم املرتبة الثانية عىل الثالثة وهكذا.( 2)

 وكان مدركا واعيا ملصلحته. ،أي بلغ سن الرشد (9)



 

 

 ،(1)أو وجد متربع به ،: إذا طلبت االم أجرة للرضاع زائدة عىل غريها0311م 

 . (4)احلضانةاالم ب حق ال يسقط بذلكف ،وكان نظر االب االرضاع من غريها

إن و حضانتها بالطالق، فال ترجع: لو تزوجت فسقطت حضانتها 0314م 

  كان االفضل االتفاق بينهام.

: حق احلضانة الذي يكون لالم يسقط بإسقاطها بخالف حق 0310م 

 .احلضانة الذي يكون لالب أو اجلد فإنه ال يسقط بإسقاطه

  .(0)لرتبيته ال جيب عليه ذلك دى غريهصومع ذلك اذا ت 

د جأو و ،إال إذا كانت متربعة هبا ،: تستحق االم االجرة عىل احلضانة0312م 

 متربع باحلضانة. 

مل يكن عليه تدارك  : إذا أخذ االب أو غريه الطفل من أمه ولو عدواناً 0319م 

 . (2)ة أو نحوهامحق احلضانة بقي

 ا. بلة كام يصح إسقاطه يوما فيوم: يصح إسقاط حق احلضانة املستق0311م 

 :تنقسم النفقة اىل ثالث أقسام: 0315م 

 ونفقة اململوك إنسانا كان أو حيوانا. ،ونفقة االقارب،نفقة الزوجة 

 ،والكسوة ،وهي االطعام ،أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب عىل الزوج 

                                                 

  جدت امرأة ترضع الطفل جمانا دون أن تأخذ أجرة كام تطالب أمه.أي وُ ( 1)

  .ربعة باالرضاع أو املستأجرة ولكنه يبقى بحضانة امهفرتضع الولد املت (4)

 فإذا تربع متربع لرتبية الطفل فال تبقى حضانة الطفل واجبة عىل االب، مع بقاء حق احلضانة.( 0)

  أي أن املعتدي عىل حق االم بحضانة ابنها ال جيب عليه التعويض املادي مقابل ذلك. (2)



 

 

 

 ،(1)وسائر ما َتتاج إليه بحسب حاهلا ،تنظيفوآلة ال ،والغطاء ،والفراش ،والسكنى

فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ رشعي مل  ،برشط أن تكون عنده

 .(4)تستحق النفقة

وهو التمرد عىل الزوج بمنعه عن  ،وجوب النفقة مرشوط بعدم النشوز و 

  .(2)ه وشتمهوإن كان مثل سبّ  ،أو بفعل املنفرات له عنها ،(0)حقوقه

ن من النفقة الواجبة عىل الزوج أجرة احلامم عند حاجة الزوجة إىل إ: 0310م 

يها لربد أو أو كان ذلك عَّسا عل ،التنظيف إذا مل تتهيأ هلا مقدمات التنظيف يف البيت

  .غريه

عند االحتياج  ،(1)واحلجامة (9)والفصد ،كام أن منها أجرة مصاريف الوالدة

 .ية املتعارفة التي يكثر االحتياج إليه عادةوكذلك أجرة الطبيب واالدو ،إليهام

 االمراض الصعبة التي ل ال يبعد أن يكون منها ما يَّصف يف سبيل عالجب

 مل يكن ذلك حرجيا.  ما (5)يكون االبتالء هبا اتفاقيا، ولو احتاج اىل بذل مال خطري

ل بني العقد والزفاف، فإن ص: ال جتب نفقة الزوجة يف الزمان الفا5031م 

                                                 

  أي بحسب شأهنا االجتامعي.( 1)

أما لو كان خروجها نتيجة مسوغ رشعي بأن كان يرضهبا مثال أو هيددها أو يؤذهيا بغري وجه  (4)

  .حق فال يسقط حق النفقة يف مثل هذه احلاالت

  يقصد بحقوق الزوج هو حقه بمعارشهتا جنسيا.( 0)

 نفر.ملأي أن عملها املنفر ال ينحَّص بظهورها باملظهر غري الالئق، بل يشمل السلوك العميل ا( 2)

  بقصد العالج والتداوي . اخراج الدم من وريد أو عرق هوالفصد  (9)

  .اخراج الدم للتداوي والعالج هيحلجامة ا (1)

  كالعالج من االمراض املستعصية مثل الَّسطان وغريه، والعمليات اجلراحية.( 5)



 

 

 عىل إسقاطها يف هذه املدة.  (4)قرينة (1)رتكاز العريفاال

فإن  ،(2)أو صغرية (0)وإن كانت ذمية ،: جتب النفقة للزوجة الدائمة0343م 

عدم  أو مات الزوج فال نفقة هلا مع ،فإن طلقت بائناً  ،طلقت رجعيا بقيت هلا النفقة

 .يف الطالق دون املوت النفقة وأما مع احلمل فتجب ،احلمل

قلت توتقىض مع الفوات فلو ماتت إن ،عم هلا النفقة يف املوت من مال ولدهان 

 . (9)إىل ورثتها

 وجيب عىل الوالد االنفاق عىل ،: جيب عىل الولد االنفاق عىل االبوين0341م 

 ،فعىل جد االب (5)ومع عدمه او اعساره ،ب االبأفعىل  (1)هراو فق همع عدم ، والولد

 .االقربوهكذا متعاليا االقرب ف

 .(0)وال يسقط الوجوب بمجرد القدرة عىل أخذ احلقوق مثل الزكاة واخلمس 

أو قدرهتم عىل  ،كام ال جيب مع غناهم ،(5)نعم ال جيب االنفاق مع البذل خارجاً  

                                                 

ا اعتاد عليه مه والعرف يعني االرتكاز العريف هو املفاهيم الثابتة يف أذهان الناس مما اعتادت علي( 1)

  فهو أشبه بالعادة اجلامعية . ،وألفاظهم ،ومعامالهتم ،وعاداهتم ،الناس يف أفعاهلم

  أي أنه دليل عىل عدم وجوب النفقة باعتبارها ال تزال يف منزل أهلها رغم كوهنا زوجته.( 4)

  أي هيودية أو نَّصانية او جموسية.( 0)

  وكانت صغرية.كام لو عقد عليها وليه ( 2)

 أي أن النفقة الواجبة هلا إن مل تعط هلا يف حياهتا فال بد من إعطاءها لورثتها بعد موهتا.( 9)

  أو مع كونه فقريا غري مستطيع لالنفاق فتجب النفقة عىل اجلد. ،أي مع عدم وجود األب( 1)

  أي عجزه وعدم قدرته.( 5)

من احلصول عىل احتياجه من اخلمس او الزكاة فال  بمعنى أنه لو كان االبن أو الوالد متمكنا( 0)

  يسقط وجوب النفقة عن االب جتاه أوالده، او عن االبن جتاه والديه.

  أي لو كان هلم مورد يكفيهم فال جتب حينئذ النفقة النتفاء احلاجة اليها.( 5)



 

 

 

 الكسب. 

ت ق عىل االنفاق فإن عجز بقي: يشرتط يف وجوب االنفاق قدرة املنف  0344م 

 فقة االقارب. وسقطت ن (1)يف ذمته نفقة الزوجة

فإن  ،عىل االم ،(4)هنم معَّسينوباء او كن نفقة االوالد مع فقد اآلإ: 0340م 

 .ولو كانت معهام أم االب شاركتهام يف النفقة ،قدت فعىل أبيها وأمها بالسويةفُ 

من االخوة واالعامم واالخوال ذكورا أو  (0)ال جتب النفقة عىل غري العمودينو

 إناثا وأوالدهم. 

وهي مقدمة عىل نفقة  ،: نفقة النفس مقدمة عىل نفقة الزوجة0342م 

 .فالولد مقدم عىل ولد الولد ،واالقرب منهم مقدم عىل االبعد ،(2)االقارب

وان مل يمكن  (9)ولو تساووا وعجز عن االنفاق عليهم قسم بينهم بالسوية 

  .(1)نهميقرع بانتفاعهم به يُ 

 (5)حهايذبأو أن يبيعها  هبائم أولك من أن ينفق عىل ما يمملالك عىل ا: 0349م 

                                                 

   حال غناه.ألن نفقة الزوجة واجبة عىل زوجها غنيا كان او فقريا أما عىل أهله فهي يف( 1)

  أي يف حال كون االباء عاجزين عن النفقة لفقر أو عدم قدرة.( 4)

أي ان النفقة الواجبة عىل األقارب خمتصة بالطبقة االوىل يف مقياس االرث وهم سلسلة االباء ( 0)

 واالبناء وال تشمل الطبقة الثانية، كاالخوة، أوالثالثة من االقارب كاالعامم.

  .وجة مقدمة عىل نفقة األقارب إذ أهنا ال تسقط حتى مع الفقرأي أن نفقة الز (2)

  أو أب وأم وهو ال يملك إال نفقة شخص واحد. ،كام لو كان عنده زوجتان( 9)

أي إن كان لديه ما يكفي لالنفاق عىل واحد فقط، فيعمل قرعة لتحديد الشخص الذي يتعني  (1)

  .ال تنفعهامعليه أن ينفق عليه فيام لو كانت قسمة ما لديه 

  فال يصح ان يرتكها بال نفقة كي متوت أو ترشد.( 5)



 

 

 . (1)إن كانت من املذكاة

ملرأة فإذا تزوجت ا ،: ليست القدرة عىل النفقة رشطا يف صحة النكاح0341م 

الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد مل يكن هلا اخليار يف الفسخ ال بنفسها وال 

احلاكم الرشعي فيأمر زوجها رجع أمرها إىل ولكن جيوز هلا أن تُ  ،بواسطة احلاكم

 .(0)فإن امتنع طلقها احلاكم الرشعي ،(4)بالطالق

جاز هلا أيضا أن ترفع أمرها إىل احلاكم  (2)االنفاق عن وإذا امتنع القادر عىل النفقة

فإن امتنع عن االمرين ومل  ،الرشعي فيلزمه بأحد االمرين من االنفاق والطالق

وال فرق يف ذلك بني احلارض  ،للحاكم طالقها جاز ،يمكن االنفاق عليها من ماله

 .والغائب

وإن مل يكن له  ،لمت حياته وجب عليها الصربنعم إذا كان الزوج مفقودا وعُ  

 وال ويل ينفق عليها من مال نفسه. ،نفق عليها منهمال يُ 

 التعرض لبقية أحكام املفقود.  (9)ويأيت يف مبحث العدة 

فإن خرجت  ،ج من بيتها بغري إذن زوجهاختر ن: ال جيوز للزوجة أ0345م 

إال أن يكون  (5)وال حيرم عليها سائر االفعال بغري إذن الزوج ،(1)بغري إذنه كانت ناشزا

 منافيا حلق االستمتاع. 

                                                 

  أي مما يصح ذبحه عىل طبق الرشيعة واالستفادة منه.( 1)

  إذا مل يكن زوجها متمكنا من االنفاق عليها.( 4)

 أي إذا امتنع العاجز عن االنفاق عىل زوجته من طالقها فيحق للحاكم الرشعي ان يطلقها.( 0)

  وجته مع كوهنا واجبة النفقة عىل زوجها.عىل ز( 2)

  وما بعدها. 0303يف املسألة ( 9)

  .4509مر بيان معنى النشوز يف هامش املسألة ( 1)

 ومعنى ذلك أهنا ليست جمربة عىل إطاعته يف كل يشء بل فيام يندرج َتت حقه يف االستمتاع.( 5)



 

 

 

عىل قسمني: قسم يتم استهالكه باستعامله، وقسم  : ما كان من النفقة0340م 

 يتم استعامله دون أن يستهلك.

كالطعام والرشاب  ،ف االنتفاع به عىل ذهاب عينهيتوق: القسم االول

ه فلها مطالبة الزوج بتمليك ،متلك الزوجة عينه ، فهذاونحوها والكسوة والصابون

وهلا االجتزاء بام يبذله هلا منه كام هو املتعارف فتأكل وترشب من طعامه  ،إياها

 .(1)ورشابه

الفراش  وادم ثل املسكن واخلفإن كان م ،ما تبقى عينه باالنتفاع به: القسم الثاين

 .فليس هلا املطالبة بتمليكها إياه ،(4)متليكوليس  إمتاع فهووالغطاء 

وال التَّصف فيه عىل غري النحو  ،(0)وال جيوز هلا يف القسم الثاين نقله إىل غريها 

 وجيوز هلا ذلك كله يف القسم االول.  ،املتعارف بغري إذن الزوج

: مرَّ 5034م 
إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ  أن الزوجة (2)

 فإذا رجعت وتابت رجع ،ويستمر السقوط مادامت كذلك ،رشعي سقطت نفقتها

 االستحقاق. 

 ،الزوج فلم يؤد إىل زوجته النفقة الالزمة من غري عذر (9): إذا نشز0303م 

لقيام ففي جواز نشوزها وامتناعها من ا ،وتعذر رفع أمرها إىل احلاكم الرشعي

                                                 

وجة أن تطلب من الزوج استمالكه، أو فهذا القسم الذي يتم استهالكه باستعامله يمكن للز( 1)

  أهنا تستعمله وفق حاجتها من دون ان تطلب متلكه.

  فيكون هلا حق االستفادة منه فقط.( 4)

 باعتبار ان هلا يف هذا القسم من أمالك الزوج حق االستفادة الشخصية فقط دون الغري.( 0)

  .0345يف املسألة ( 2)

  زوجته.فقَّص يف واجباته الرشعية جتاه ( 9)



 

 

 . (1)بحقوق الزوج حينئذ إشكال

وكان يتمكن من  ،: إذا مل يكن للزوج مال ينفق منه عىل زوجته0301م 

 .فتبقى النفقة دينا عليه ،إال إذا كان ال يليق به ،(4)الكسب وجب عليه

 احتمل عدم التمكن.  أو ،من الوفاء بتمكنهعلم  سواءب عليه االستدانة جيو

االسقاط يف مجيع وجيوز  (0)بل االسقاط يف كل يوم: نفقة الزوجة تق0304م 

 .من إشكال  رغم عدم خلوهاالزمنة املستقبلة 

 . فال تقبل االسقاط الهنا واجبة تكليفا حمضاً  (2)وأما نفقة االقارب 

ال جيب عليه ق و: جيزئ يف االنفاق عىل القريب بذل النفقة يف دار املنف  0300م 

إال إذا  ،ق عليه ذلك مل جتب إجابتهفَ ولو طلب املن ،رىوال بذهلا يف دار أخ ،متليكها

جود من أو و ،أو برد ق من حرِّ كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة يف بيت املنف  

 أو نحو ذلك مما يرجع إىل خلل يف حمل االنفاق.  ،(9)يؤذيه هناك

ىل عمل تسقط نفقتها يف السفر ووجب  (1): إذا وجب السفر عىل الزوجة0302م 

أما بذل أجور السفر ونحوها مما َتتاج إليه من حيث السفر فإن  ،الزوج القيام هبا

كان السفر لشؤون حياهتا بأن كانت مريضة وتوقف عالجها عىل السفر إىل طبيب 

ا لواجب يف ذمتها فقط كام إذا وإذا كان السفر أداءً  ،وجب عىل الزوج بذل ذلك

                                                 

  .من باب االحتياط وبالتايل فعليها القيام بواجباهتا رغم تقصريه بواجباته( 1)

 وجب عليه العمل املناسب لوضعه االجتامعي.( 4)

  بأن تساحمه بنفقتها يوما بيوم.( 0)

  من الوالدين واألوالد.( 2)

 أو ق زوجة االبن مثالكام لو كان ذهاب الوالد اىل بيت ابنه يسبب له مهانة بسبب سوء أخال( 9)

  ذهاب االبن اىل بيت أبيه يسبب له أذية من خالته زوجة أبيه.

  لسبب من االسباب املرشوعة التي سيأيت بيان بعضها.( 1)



 

 

 

ذل مل جيب عىل الزوج ب ،يب بإذن الزوجاستطاعت للحج أو نذرت احلج االستحبا

  .ذلك

ونحو ذلك من  (0)وفداء االحرام (4)والكفارة (1)أداء الفدية يهكام ال جيب عل

 الواجبات التي ال تقوم هبا حياهتا. 

: إذا اختلف الزوجان يف االنفاق وعدمه مع اتفاقهام عىل استحقاق 0309م 

 ،ينها بال فرق بني أن يكون الزوج غائباالنفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يم

 وغري ذلك.  ،أو كانت الزوجة منعزلة عنه

: إذا كانت الزوجة حامال ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت 0301م 

الزوجة أن الطالق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل 

ت وجة مع يمينها فإن حلفالوضع وقد انقضت عدهتا فال نفقة هلا فالقول قول الز

 . (2)استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعرتافه فال جيوز له الرجوع إليها

فادعى الزوج االعسار وأنه ال يقدر  ،: إذا اختلفا يف االعسار واليسار0305م 

  .(1)كان القول قول الزوج مع يمينه (9)وادعت الزوجة يساره ،عىل االنفاق

وادعى تلف أمواله وإنه صار معَّسا فأنكرته  (5)نعم إذا كان الزوج موسا

                                                 

  كالفدية التي جتب عىل من يفطر بعذر رشعي دون ان يتمكن من القضاء.( 1)

  كام لو كان عليها كفارة افطار لشهر رمضان املبارك.( 4)

  كام لو عملت يف احلج ما يستوجب الفداء، فهذه مجيعا ال جيب عليه دفعها.( 0)

فتستحق النفقة بفرتة العدة بعد حلفها اليمني ولكن ال جيوز له الرجوع ألنه أقر بأهنا خرجت  (2)

  .من العدة، فيتم إلزامه بإقراره، واحلكم عليه بام ادعته

  أي ادعت أنه متمكن من النفقة عليها.( 9)

  فيؤخذ بقول الزوج بأنه غري متمكن من النفقة بعد أن حيلف يمينا.( 1)

  أي اذا كان متمكنا من الَّصف عىل زوجته.( 5)



 

 

 . (1)الزوجة كان القول قوهلا مع يمينها

: ال يعترب يف استحقاق الزوجة النفقة عىل زوجها فقرها وحاجتها بل 0300م 

 تستحقها عىل زوجها وإن كانت غنية غري حمتاجة. 

الطبيخ ز و: يتخري الزوج بني أن يدفع إىل الزوجة عني املأكول كاخلب0305م 

وأن يدفع إليها موادها كاحلنطة والدقيق واالرز  (4)واللحم املطبوخ وما شاكل ذلك

للحم ونحو ذلك مما حيتاج يف إعداده لالكل إىل عالج ومؤنة فإذا اختار الثاين او

 . (0)كانت مؤنة االعداد عىل الزوج دون الزوجة

                                                 

  فيؤخذ هنا بقول الزوجة بعد أن َتلف يمينا.( 1)

  مما يكون معدا وجاهزا لتناوله وأكله.( 4)

  .أي أن كلفة إعداد الطعام لزوجته تقع عىل عاتق الزوج( 0)



 

 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 902ص  - الطالق الفصل االول: يف رشائط 

 900ص  - الفصل الثاين: يف أقسام الطالق 

 920ص  - الفصل الثالث: يف العدة 

 999ص  - ةاالفصل الرابع: يف اخللع واملبار 

  



 

  



 

ة، قَ لَّ ق، املطال بد من توفر أربعة عنارص حلصول الطالق وهي: املطلِّ : 0323م  

 د حني الطالق.صيغة الطالق، االشها

 رب ان النعم يعت استحبابا، ق البلوغ عىل االحوطلِّ : يشرتط يف املطَ 0321م 

فال يصح طالق  ،والقصد ،واالختيار ،والعقل ،قل من عرش سننيأ عمرهيكون 

وال  ،إذا كان الطالق يف دور اجلنون (4)وإن كان جنونه ادوارياً  ،وال املجنون (1)الصبي

وال طالق السكران ونحوه مما ال قصد له معتدا  ،(0)ن ريض بعد ذلكه وإطالق املكرَ 

كران وال جيوز لويل الصبي والس ،وجيوز لويل املجنون أن يطلق عنه مع املصلحة ،به

 أن يطلق عنهام.

 املدة.  هايجوز لويل الصبي أن هيبفاملتمتع هبا  وأما يف

 ،(2)فال يصح طالق املتمتع هبا ،دوام الزوجية ،قة: يشرتط يف املطلَّ 0324م 

 (9)وكانت حائال ،ويشرتط أيضا خلوها من احليض والنفاس إذا كانت مدخوال هبا

 .ق حارضالِّ وكان املطَ 

                                                 

  ما مل يبلغ عرش سنني.( 1)

  .4155مر بيان معنى املجنون االدواري يف هامش املسألة ( 4)

ذا ، وهأي أن الطالق عن إكراه وإجبار ليس معتربا حتى ولو ريض الزوج بعد ذلك بالطالق( 0)

 .بخالف الزواج فإن الرضا املتأخر يف حال الزواج يصحح العقد

  .تمتع هبا حيصل بأن هيبها املدة وليس بصيغة الطالقإذ أن االفرتاق بني الزوجني يف امل (2)

 املرأة احلائل: أي املرأة غري احلامل.( 9)



 

 

جاز طالقها وإن  ،(4)أو حامال مستبينة احلمل ،(1)فلو كانت غري مدخول هبا 

فرق بني أن يكون وال  (0)ق غائبا وكان جاهال بحاهلاوكذا إذا كان املطل   ،كانت حائضا

 .املطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطالق

هر علم بحسب عادهتا انتقاهلا فيها من طنعم يشرتط يف صحة طالقه ميض مدة يُ  

فإذا مضت املدة املذكورة فطلقها صح طالقها  ،أن ال يقل ذلك عن شهرب ،(2)إىل آخر

 .(9)وإن كانت حائضا حال الطالق

ئب يف ذلك احلارض الذي ال يقدر بحسب العادة أن يعرف أهنا وبحكم الغا 

 .حائض أو طاهر كاملحبوس

وإن  ،(1)الغائب الذي يقدر عىل معرفة أهنا حائض أو طاهر ال يصح طالقهأما 

 إال إذا تبني أهنا كانت طاهرا يف حال الطالق.  (5)وقع الطالق بعد املدة املزبورة

يف طالق الغائب خيتص بمن كانت َتيض  (0): اعتبار املدة املذكورة0320م 

فإذا كانت ال َتيض وهي يف سن من َتيض جاز طالق الغائب هلا بعد ثالثة أشهر 

 وإن احتمل طروء احليض حال الطالق.  ،من الدخول هبا

                                                 

  أي مل تزف اىل زوجها بعد، أو مل يعارشها زوجها.( 1)

  أو ُعلم أهنا حامل. ،أي ظهر عليها احلمل( 4)

  أي جاهال بكوهنا حائض او غري حائض رشط عدم متكنه من معرفة حاهلا.( 0)

  بأن تكون قد أتتها العادة الشهرية بعد غياب زوجها ثم طهرت منها.( 2)

  إذا مل يكن متمكنا من معرفة حاهلا كام سيأيت بيانه.( 9)

  كام هو احلال يف زماننا من سهولة االتصاالت اهلاتفية او الربيدية بني دول العامل.( 1)

  أي املذكورة وهي مدة شهر.( 5)

 .القلأي مدة شهر عىل ا (0)



 

 

 

زوجها  (1)مل جيامعها طهراً  : يشرتط يف املطلقة أيضا أن تكون طاهراً 0322م 

أو  ،(0)أو يائسة (4)إال إذا كانت صغرية ،عها فيه مل يصحفلو طلقها يف طهر قد جام ،فيه

يصح طالقها وإن وقع يف  (2)فإن كل واحدة من املذكورات ،حامال مستبينة احلمل

 .طهر قد جامعها فيه

وكان طالقها بعد انقضاء  (9)ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهال بذلك 

وقوعه يف طهر قد جامعها فيه عىل نحو ما  نفإنه يصح الطالق وإن كا (1)املدة املتقدمة

 تقدم يف رشطية عدم احليض. 

ثم أخربت  ،: إذا أخربت الزوجة أهنا طاهر فطلقها الزوج أو وكيله0329م 

العمل عىل خربها ويكون  (5)أهنا كانت حائضا حال الطالق، مل ُيقبل خربها إال بالبينة

 االول ما مل يثبت خالفه. 

الق فتبني كون الط ةائب زوجته قبل ميض املدة املذكور: لو طلق الغ0321م 

 . (0)يف طهر مل جيامعها فيه بطل

وأما إذا طلق احلارض زوجته غري مستبينة احلمل يف طهر املجامعة فتبني كوهنا 

                                                 

  .4010معنى اجلامع يف هامش املسألة  مرَّ ( 1)

عليه  وترتتب بمجامعتها قبل بلوغها سن التكليف الرشعي فيكون قد ارتكب عمال حمرماً ( 4)

  .4050أحكام خاصة مر بياهنا يف املسألة 

  هي املرأة التي انقطع عنها احليض بسبب كرب سنها.( 0)

  امل التي ظهر محلها.او اليائسة، او احل ،أي الصغرية( 2)

  أي جاهال بكوهنا يف طهر مل يعارشها به جنسيا.( 9)

  وهي مدة شهر فيمن َتيض أو ثالثة أشهر يف اليائس.( 1)

  أي بالدليل الرشعي كوجود الشهادة املعتربة.( 5)

  لكونه طلقها دون ان ينتظر املدة املعتربة رشعا.( 0)



 

 

 .(1)طالقه حامال صح

أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من احليض  وطأها حال احليض عمداً  وأما لو

الطهر أو استصحاب عدم  (4)طلقها اعتامدا عىل استصحابوإذا  بطل الطالق،

 . (0)أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الرشط واقعاً  ،صح الطالق ظاهراً  ،الدخول

بأن كانت ال َتيض وهي يف سن من  ،(2): إذا كانت املرأة مسرتابة0325م 

 ،رضاعهاإ كام يف أيام ،أم لعادة جارية يف أمثاهلا ،سواء أكان لعارض اتفاقي ،َتيض

جاز طالقها يف طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزهلا حتى  ،أو يف أوائل بلوغها

فإنه إذا طلقها بعد ميض املدة املذكورة صح طالقها وإن كان  ،(9)ت ثالثة أشهرضم

 يف طهر املجامعة. 

فلو  ،مع تعدد الزوجات (1): يشرتط يف صحة الطالق تعيني املطلقة0320م 

واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات  كانت له زوجة

وإن نوى غري  ،(5)بل تفسريهصح وقُ  فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهام أو منها

                                                 

  .حتى لو مل يكن يعلم أهنا حامل لباعتبارها حامال ويصح طالق احلام( 1)

  يعني أنه كان عىل علم بأهنا طاهرة وشك يف كوهنا حائض فاستصحب بقاء الطهارة. (4)

إن ، ففإن كانت طاهرة يف الواقع فالطالق صحيح، وإن كانت حائض مثال فالطالق باطل (0)

  .لطالق مل حيصلانكشفت له أو هلا او هلام احلقيقة بعد ذلك فال بد من أن يعتربا أن ا

، يضمن كانت يف سن احليض لكن ال َتمسرتابة احليض وهي : يف الطالق عدة صورللمسرتابة  (2)

واملسرتابة يف احلمل وهي غري  ومسرتابة الدم أي من اتصل دمها ومل متيز حيضها من طهرها .

في مجيع ف عدمه .واملسرتابة يف اليأس وعدمه ودخوهلا يف احليض و املتأكدة من محلها من عدمه .

  هذه الصور جيب عىل املطلقة الرتبص ثالثة أشهر .

  فيكون حكمها مثل حكم املرأة اليائس.( 9)

  سواء قبل الطالق او بعده.( 1)

  أي قصد واحدة بعينها من الزوجتني أو من زوجاته وقال أنني قصدت فالنة .( 5)



 

 

 

ستخرج ان ي استحبابا واالحوط ،ينه بعديويرجع يف ذلك اىل تع أيضاصح  (1)نةيمع

  .(4)بالقرعة ثم خيتار هو من خرجت هبا

 لتوكيل يف الطالق من احلارض والغائب للحارض والغائب. : جيوز ا0325م 

أو  ،وهي طالق ،طالق : الصيغة التي يقع هبا الطالق أن يقول: أنت  0393م 

فال  ،أو فالنة مطلقة ،مطلقة أو أنت   أو طلقتك   ،طلقت فالنة وأما قوله ،فالنة طالق

  يتحقق الطالق هبذه الصيغ ويكون باطال.

قع هبام وي ،وال باالشارة للقادر عىل النطق ،ال يقع الطالق بالكتابة :0391م 

 .(0)للعاجز عنه

وقصد تفويض الطالق إليها فاختارت نفسها  (2) زوجته: لو خريَّ 0394م  

ال يقع أصال ولو قيل له: هل طلقت زوجتك فالنة ؟ فقال: نعم، فبقصد الطالق 

 فال يقع الطالق ايضا.بقصد إنشاء الطالق 

: يشرتط يف صحة الطالق عدم تعليقه عىل الرشط املحتمل احلصول 0390 م

كان أو  (9)أما لو كان الرشط متيقن احلصول بطل،، فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق

الرشط املحتمل احلصول مقوما لصحة الطالق كام إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت 

ام إذا أشار إىل يده وقال إن ك غري متأخرة طالق، أو كانت الصفة معلومة احلصول

                                                 

  ن أن حيددها.كام لو كان عنده زوجتان مثال ونوى طالق واحدة دو( 1)

 بمعنى أن يلجأ اىل َتديد املطلقة بالقرعة، فمن خيرج اسمها بالقرعة مثال فيقصدها بطالقه.( 4)

  أي يصح الطالق بالكتابة أو االشارة للعاجز عن النطق.( 0)

  كام لو قال هلا هل ترغبني يف بقاءك زوجتي أو أن تكوين مطلقة فاختارت الطالق.( 2)

  ا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا رشط متيقن احلصول.كام لو قال: إذ( 9)



 

 

 صح الطالق. كانت هذه يدي فأنت طالق،

وال يعترب  (4)رجلني عدلني (1): يشرتط أيضا يف صحة الطالق سامع0392م 

بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع  ،معرفة املرأة بعينها

لقها ولو ط ،دا بعينها بل وإن اعتقدا غريهاوإن مل يكونا يعرفان هن ،الشاهدين صح

وتكفي شهادة الوكيل عىل التوكيل  (0)وكيل الزوج مل تكف شهادة الزوج وال شهادته

 . (2)عن الزوج يف إنشاء الطالق

 ، وينقسم طالق السنة اىل: بدعة، وسنةاىل قسمنيالطالق  ينقسم: 0399م 

  جعي.قسمني: بائن ور

  له ست صور وهي: (9)بدعةال: طالق 0391م 

حال حضور الزوج مع إمكان معرفة ،(1)طالق احلائض احلائلاالوىل: 

 .(0)أو مع غيبته كذلك،(5)حاهلا

                                                 

  أي سامع الشاهدين لصيغة الطالق من املطلق او من وكيله.( 1)

 العدالة هي صفة تبعث االنسان نحو االلتزام بالواجبات واالبتعاد عن املحرمات.( 4)

  أي شهادة الوكيل يف إجراء صيغة الطالق نيابة عن الزوج.( 0)

  دة الوكيل بأنه قد تم توكيله من الزوج بإجراء صيغة الطالق.فيؤخذ بشها( 2)

  هو الطالق الباطل رشعا عند املسلمني الشيعة ملخالفته االدلة الرشعية املعتربة.( 9)

  غري احلامل.( 1)

  بأن يعرف بأهنا حائض او طاهر، او حامل او غري حامل.( 5)

  .يمكنه مثال االتصال هبا هاتفياً  أي مع سفره ولكن مع إمكانية معرفة حاله كأن (0)



 

 

 

 .النفساء طالقالثانية: 

 .(1)لمدة املعتربةاالنتظار ل قبلطالق الغائب عنها زوجها  الثالثة:

 .عدم اليأس والصغر واحلمل الطالق يف طهر املواقعة مع الرابعة:

 .قبل انتهاء ثالثة أشهر (4)طالق املسرتابة اخلامسة:

بأن   ً  اوإما والء ،إما مرسال بأن يقول: هي طالق ثالثا ،طالق الثالث السادسة:

 .يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق

والكل باطل عدا طالق الثالث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد اذا قصد  

 . (0)حدااطالقا و

جاز لنا تزوجيها إلزاما له بام  ،زوجته طالقا بدعيا (2): إذا طلق املخالف0395م 

 فال جيوز له مراجعتها. ،(1)ولو طلقها ثالثا بانت منه ،(9)ألزم به نفسه

 . (0)بعد الطالق جرى عىل حكم املتبَّص (5)نعم إذا تبَّص 

 بائن ورجعي.  (5)قسامن ةً نَّ : الطالق ُس 0390م 

                                                 

  .التي يعتقد خالهلا اهنا حاضت وطهرت وهي مدة شهر (1)

  .0325مر بيان معنى املسرتابة يف هامش املسألة ( 4)

  .أما لو مل يقصد طالقا واحدا بل قصد ثالثا فيكون باطال أيضا (0)

  املخالف هو املسلم السني الذي يعتقد بصحة طالق البدعة.( 2)

  باعتبار ان هذا الطالق صحيح عىل طبق مذهبه.( 9)

  طالق. ،أي طالقا بدعيا بأن قال هلا انت طالق ثالثا، او طالق، طالق( 1)

  .أي تشيع والتزم بفقه مذهب أهل البيت  (5)

  أي يطبق عليه حكم الشيعي فيحكم ببطالن هذا الطالق. (0)

  تني.وللطالق السني تقسيم آخر سيأيت بعد مسأل( 5)



 

 

 وهو ست صور: الطالق البائن :االولم القس

 .(1)طالق اليائسة االوىل:

 .الصغرية غري البالغة تسعا طالقالثانية: 

 .ولو دبراً  غري املدخول هباطالق  الثالثة:

 .(4)املختلعةطالق  الرابعة:

 .مع استمرار الزوجة عىل البذل (0)املباراةطالق اخلامسة: 

 . (9)ولو كان الرجوع بعقد جديد ،(2)رجعتان املطلقة ثالثا بينهاطالق  السادسة:

وجيوز للزوج الرجوع  ،ما عدا ذلك وهو القسم الثاين: هو الطالق الرجعي،

 فيه أثناء العدة. 

ثم يراجع  ،هو أن يطلق زوجته مع اجتامع الرشائط (1): الطالق العدي0395م 

عها ها فيه ويواقثم يراجع ،فيواقعها ثم يطلقها يف طهر آخر ،قبل خروجها من العدة

فإذا نكحت وخلت  ،(5)فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ،ثم يطلقها يف طهر آخر

                                                 

  اليائس هي املرأة التي انقطع عنها دم احليض نتيجة لبلوغها سنا معينا.( 1)

  املختلعة هي املرأة الكارهة لزوجها والتي تبذل له شيئا لكي يطلقها طالقا خلعيا.( 4)

 كارهة له أيضا . الكاره لزوجته بفدية منها وهي طالق الزوج هو (0)

  ها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثالثة.بأن يكون قد طلق زوجته ثم أرجع( 2)

  كام لو انقضت مدة العدة ومل يرجعها فعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدهتا.( 9)

هو الطالق الذي يؤدي اىل حرمة الزوجة عىل زوجها االول حرمة مؤبدة بعد الطالق العدي:  (1)

ضمن  ،َتليل من زوج آخرتطليقات  ( بني كل ثالثثالثا ثالثا ثالثا) تاقع تسع مرأن ي

 . الكيفية املذكورة

  وهو ما يطلق عليه تسمية املحلل.( 5)



 

 

 

حتى تنكح  (4)حرمت عليه ،فتزوجها االول فطلقها ثالثا عىل النهج السابق ،(1)منه

فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها االول فطلقها ثالثا عىل النهج  ،زوجا آخر

 .يوما عدا ذلك فليس بعدّ ، (0)ريام مؤبداً حرمت يف التاسعة َت ،السابق

ال َترم املطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطالق عىل فيا وإذا مل يكن الطالق عدّ  

  .(2)التسع

 يف الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غريه.  (9): َترم املطلقة احلرة0313م 

 (1)ثالث أقسام : الطالق السني0311م 

ل مقاب وهو وهو كل طالق جامع للرشائط ،مسني باملعنى االعالقسم االول:  

 .(5)الطالق البدعي

 .وهو ما يراجع فيه يف العدة من دون مجاع ،(0)سني مقابل العديالقسم الثاين: 

وهو أن يطلق الزوجة فال يراجعها حتى  ،سني باملعنى االخص القسم الثالث:

 تنقيض العدة ثم يتزوجها. 

كاحه حملال للزوجة بعد ثالث : يشرتط يف الزوج الذي يكون ن0314م 

                                                 

  بأن تزوجها وزفت اليه وعارشها ثم طلقها.( 1)

 أي حرمت عىل الزوج االول مرة ثانية وال َتل له حتى يتزوجها غريه ثانية ثم يطلقها.( 4)

  طلقها بام جمموعه تسع مرات. فتحرم يف هذه احلالة عىل الزوج االول مؤبدا بعد أن( 0)

  .والصور األخرى مورد خالف بني الفقهاء يف املقدار التي تصل به اىل احلرمة املؤبدة (2)

 يقصد باملطلقة احلرة، ما يقابل االمة او العبدة يف أيام الرقيق والتي ال وجود هلا يف زماننا.( 9)

  .0390األول يف املسألة ن التقسيم لتقسيم الثاين للطالق السني وقد مر بيااهذا هو ( 1)

  وهو طالق البدعة. 0391مر بيان معنى الطالق البدعي يف املسألة ( 5)

  مر بيان معنى الطالق العدي يف املسألة السابقة.( 0)



 

 

 (1)نهافإذا فقد واحدا م ،ووطؤه قبال بالعقد الصحيح الدائم ،تطليقات أمور: بلوغه

 .مل َتل لالول

الطلقات الثالث هيدم ما دوهنا، فلو نكحت زوجا آخر بعد  (4)وكام هيدم نكاحه 

ريمها عليه من بل ال بد يف َت ،تطليق االول تطليقتني مل َترم عليه إذا طلقها الثالثة

 ثالث تطليقات مستأنفة. 

فيصح أنشاؤه  (0): الرجوع املوجب لرجوع الزوجية من االيقاعات0310م 

 ونحو ،إىل نكاحي وأرجعتك   ،وراجعتك   ،مثل: رجعت بك  ، أو بالفعل باللفظ

 .مما ال حيل إال للزوج (2)ونحو ذلك ،كالتقبيل بشهوة أوذلك، 

ري غ ل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن اهناوال بد يف َتقق الرجوع بالفع 

 . (9)تحقق الرجوع بالوطء وإن مل يقصده بهياملطلقة أو نحو ذلك مل يكن رجوعا، نعم 

فيصح بدونه وإن كان االشهاد أفضل،  ،: ال جيب االشهاد يف الرجوع0312م 

، ك  إىل نكاح موكيل أو رجعت ب ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك  

 قاصدا ذلك صح. 

                                                 

عد أن ب كام لو عقد عليها متعة أو أنه عارشها يف دبرها فال حيل بذلك للزوج االول أن يتزوجها( 1)

 .الزوج املحلل ألنه مل يعقد عليها عقدا دائام أو مل يعارشها يف قبلها تنتهي عدهتا من

بمعنى أن الزواج الثاين الذي يلغي مفعول طالقها ثالث مرات من الزوج االول بحيث يتمكن ( 4)

من العقد عليها بعد ان يطلقها زوجها الثاين فإن هذا االثر يتحقق أيضا فيام لو كان زواجها من 

  طلقها زوجها مرة او مرتني، وليس االثر منحَّصا فيام لو طلقت ثالث مرات. الثاين بعد أن

  .1120مر بيان معنى االيقاعات يف هامش املسألة ( 0)

  كام لو صافحها مثال، او نظر اليها جمردة.( 2)

  أي أن الرجوع يتحقق بمعارشهتا جنسيا حتى لو مل يقصد ارجاعها بذلك.( 9)



 

 

 

قبل قول ، ويُ (1)وبالشهور ،قبل قول املرأة يف إنقضاء العدة باحليض: يُ 0319م 

وعدم احلق له  (4)الرجل يف الطالق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إىل أصل الطالق

ابقة عىل يام السوأما بالنسبة إىل حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة لأل عىل زوجته.

  فيقبل قوله.ق إخباره بالطال

 : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان يف أثناء العدة.0311م 

، (0)أما بعد انقضاء العدة إذا أخرب بالرجعة سابقا يف العدة فال يقبل إال بالبينة 

 . امرأتنيمع شاهد الشهادة بل تقبل  وال تقبل شهادة رجل واحد مع يمني الزوج،

وأنكره  ،ها فادعت الزوجة بعده أن الطالق كان يف احليض: إذا طلق0315م 

وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء  ،(2)ملأقوله مع يمينه تففي قبول الزوج 

فادعى  ،ك يف املتقدم واملتأخرلم بالرجوع وانقضاء العدة وُش وإذا عُ  ،دقتعدهتا ُص 

سواء أكان  ،زوجةكان القول قول ال،وادعت الزوجة تأخره ،الزوج تقدم الرجوع

أم كان االمر بالعكس أم كانا  ،وتاريخ الرجوع جمهوال تاريخ انقضاء العدة معلوماً 

 التاريخ. جمهويل

وعىل غري  ،(9): ال عدة يف الطالق عىل الصغرية واليائسة وإن دخل هبام0310م 

                                                 

  بحساب الشهور. فيام لو كانت عدهتا( 1)

  كام لو أخرب بأنه طلق زوجته منذ اربعة أشهر مثال وقد انقضت العدة.( 4)

  وهي شهادة شاهدين عدلني عىل أنه رصح بإرجاعها قبل انقضاء عدهتا. (0)

  وهذا يعني انه ال يؤخذ بقوله بل بقول الزوجة حسب رأي سامحة السيد.( 2)

مل تبلغ وكان قد فعل حراما بمعارشهتا جنسيا فإهنا ال َتتاج بمعنى أنه إذا طلق الصغرية التي ( 9)

اىل العدة حني طالقها، وكذلك املرأة التي انقطع عنها دم احليض فال َتتاج اىل العدة حتى ولو 

  كانت قد حصلت املعارشة اجلنسية بينهام.



 

 

  .(1)املدخول هبا قبال وال دبرا

، حراما كان كام إذا دخل يف (0)نزلوإن مل يُ  (4)ل احلشفةدخاإويتحقق الدخول ب

 أو حالال.  ،أو يف حالة احليض ،هنار الصوم الواجب املعني

: عدة طالق الزوجة غري احلامل يف التي َتيض ثالثة أطهار إذا كانت 0315م 

وأما غري  ،(9)فإذا رأت دم احليضة الثالثة فقد خرجت من العدة ،(2)مستقيمة احليض

 ستقيمة كمن َتيض يف كل أربعة أشهر مثال مرة فعدهتا ثالثة أشهر. امل

 وهي يف سن من -: عدة طالق الزوجة غري احلامل يف التي ال َتيض 0353م  

  .(1)ثالثة أشهر ولو كانت ملفقة -َتيض خللقة أو لعارض من رضاع أو غريه 

زوجها يف راقة ماء إوإن كان محلها ب): عدة طالق الزوجة احلامل 0351م 

او  ،(5)ضع ومن االقراءومن ال (0)قرب االجلنيأاىل  ،((5)فرجها من دون دخول

 وال فرق بني احلرة واالمة.  ،شهراأل

                                                 

  عدة .أما من يعارشها ويدخل عضوه يف أحد عضوهيا القبل او الدبر فتحتاج اىل ال( 1)

  احلشفة: هي الرأس املكشوف من الذكر بعد عملية اخلتان.( 4)

 ضوها.حتى ولو مل ينزل منيه يف عقبل الطالق فإذا حصلت املعارشة اجلنسية فتحتاج اىل عدة ( 0)

سواء كانت ذات عادة عددية أو وقتية، او مضطربة، رشط ان ال يكون الفاصل بني طهر وطهر ( 2)

  يصل اىل ثالثة أشهر.

وعىل هذا فمن املمكن ان تكون العدة المرأة اقل من ثالثة أشهر، والمرأة اخرى ستة اشهر ( 9)

 مثال.

ومعنى ذلك ان العدة يف هذه احلالة هي ثالث أشهر فعلية فلو حصل الطالق يف نصف الشهر ( 1)

  فيكمل الشهر الثالث بعد الشهرين التاليني.

  نيه خارج عضوها فدخل املني ومحلت.كام لو كان قد العب زوجته وأنزل م( 5)

  أي أن العدة تنتهي بتحقق ما حيصل أوال من الوالدة أو هناية العدة العادية.( 0)

  فلو كانت ممن َتيض أثناء احلمل فتنتهي عدهتا عند احليض الثالث. ( 5)



 

 

 

أربعة أشهر وعرشة  (1): عدة املتوىف عنها زوجها إن كانت حرة حائال0354م 

وال خمد ،مسلمة كانت أم غريها ،يائسة كانت أم غريها ،أيام، صغرية كانت أم كبرية

  .دائمة كانت أم متمتعا هبا ،هبا أم غري مدخول هبا

 ،والعاقل وغريه ،واحلر والعبد ،وال فرق يف الزوج بني الكبري والصغري

  .واالحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون املدة مائة وثالثني يوماً 

حلمل ووضع ا (4)وإن كانت حرة حامال فعدهتا أبعد االجلني من املدة املذكورة

 كام سبق. 

نة يف برتك الزي ،: جيب عىل املعتدة عدة الوفاة احلداد ما دامت يف العدة0350م  

 ،وماء الذهب ،(9)واحلمرة (2)واخلضاب ،(0)والطيب ،مثل الكحل ،البدن واللباس

 .ولبس مثل االمحر واالصفر إذا كان لباس زينة عند العرف

أو لبعض اخلصوصيات  (1)فصيلهوربام يكون لباس االسود كذلك إما لكيفية ت

 املوجودة فيه مثل كونه خمططا.

ما يكون زينة من اللباس حيرم لبسه ومنه احليل، وال بأس بام ال يعد  (5)وباجلملة 

                                                 

  .0324مر بيان معنى احلائل يف هامش املسألة ( 1)

االربعة وعرشة أيام فعليها ان تنتظر انتهاء املدة، وان انقضت فإن وضعت قبل انقضاء االشهر ( 4)

  املدة قبل وضع ولدها فعليها االنتظار حلني وضع اجلنني.

  أي العطور والروائح .( 0)

  أي الصبغة سواء كانت لليدين كاحلناء، او للشعر.( 2)

  ألوان خمتلفة.احلمرة التي توضع عىل الشفاه، وما يسمى أمحر الشفاه حتى لو كان ب( 9)

  كام لو كان ثوبا شفافا، او خمصصا للسهرات او احلفالت وما شابه ذلك.( 1)

  بمعنى أن القاعدة التي تعتمد يف التمييز بني ما حيرم عليها وما ال حيرم .( 5)



 

 

، وال فرق بني (1)ودخول احلامم ،وتقليم االظفار ،واللباس ،زينة مثل تنظيف البدن

داد يف الصغرية احل ويثبت  .لصغرياملسلمة والذمية، وال فرق يف الزوج بني الكبري وا

اال من  ،عىل املتمتع هبا كالدائمة ، وجيببها عن التزينينعىل وليها ان جيأن بمعنى 

 جيب عليها احلداد.فانه ال  أو ساعات، قَّصت مدة متتعها كيوم واحد

عمدا أو لعذر جاز هلا  (4)رشطا يف العدة، فلو تركته احلداد: ليس 0352م 

تها عىل خروجها من بيوجيوز  .ضاء العدة، والجيب عليها استئنافهاالتزويج بعد انق

 . (0)أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ،إال لرضورة أو أداء حق ،كراهية

 أماو ،: إذا طلق زوجته رجعيا فامت يف أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة0359م  

 بعد االجلني من ذلكأتعتد ب (9)بعد التسعةشهر أالتي عدهتا ثالثة وحلمل  (2)املسرتابة

 أما لوكان الطالق بائنا أكملت عدة الطالق ال غري.  ،عدة الوفاة ومن

: احلمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة احلامل أعم مما كان سقطا 0351م 

 . (0)أو علقة (5)حتى لو كان مضغة ،(1)وغري تام تاماً 

                                                 

  أما الذهاب اىل صاالت التجميل والنوادي الرياضية للرشاقة مثال فهو من الزينة املحرمة.( 1)

  لو تركت الزوجة احلداد رغم وجوبه عليها.أي ( 4)

  فتنتفي الكراهة يف مثل هذه االسباب.( 0)

  .0325مر بيان أقسام املسرتابة ومعناها يف هامش املسألة ( 2)

  أي بعد التسعة أشهر. (9)

احلمل الذي خيرج من رحم أمه ميتا يسمى سقطا، وإن كانت قد اكتملت مالمح اخللقة فيه فهو ( 1)

  ام، وإن مل تكن قد اكتملت فيه املالمح فهو سقط غري تام.سقط ت

فصيال وت ،قطعة حلم كاللقمة املمضوغة اجلنني يف الرحم عندما يصبح هي أول خلق املضغة: (5)

  األولني من نموه يف الرحم . هي اجلنني يف الشهرين

  .مضغة تكون اجلنني من النطفة قبل أن يصبحل االوىل لحارالعلقة: هي من امل (0)



 

 

 

 االثنني.  : إذا كانت حامال باثنني مل خترج من العدة إال بوضع0355م 

: البد من العلم بوضع احلمل فال يكفي الظن به فضال عن الشك، 0350م 

 وإن مل تفد الظن.  (1)نعم يكفي قيام احلجة عىل ذلك كالبينة

 ،(4): يعترب يف انقضاء عدة احلامل بوضع محلها، إحلاق الولد بذي العدة0355م 

ن وضعه حيتمل تولده منه مل يك لحق به كام لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث الفلو مل يُ 

 أو الشهور.  (0)بل تكون عدهتا االقراء ،موجبا للخروج عن العدة منه

ن إوكذا  ،ربت امرأتهَص ، لمت حياتهوعُ  ،رف خربه: الغائب إن عُ 0303م 

 .أو من مال نفسه ،ه من مال الغائبنفق عليها وليُّ أهل خربه وُج 

ت املرأة فإن صرب ، عليها من مال نفسهنفق الويلومل يُ  ،وإن مل يكن للغائب مال 

احلاكم  ، وإن مل يكن فإىل(2)وليِّها العريف رتفع أمرها إىلفعىل ذلك فهو، وإن مل تصرب 

فيؤجلها أربع سنني ثم يفحص عنه يف  ،(1)ومع عدمه فاىل عدول املؤمنني ،(9)الرشعي

 ،اةتدت عدة الوفلم موته اعوإن عُ  ،ربتلم حياته َص فإن عُ  ،اجلهات التي فقد فيها

 ،جربهفإن امتنع أ ،ه بأن يطلقهاهل حاله وانقضت االربع سنني أمر احلاكم وليَّ وإن ُج 

                                                 

  البينة: هي شهادة العدلني.( 1)

 بمعنى أن يعترب الولد إبنا للمطلق من الناحية الرشعية، وإال فال خترج من العدة بوالدته.( 4)

االقراء مجع قرء وهو يطلق عىل احليض وعىل الطهر من احليض، ويقصد به هنا ان املرأة التي ( 0)

لدم يف املرة الثالثة، اما تلك التي ليس لدهيا عادة أو لدهيا عادة شهرية تنتهي عدهتا عندما ترى ا

أن عادهتا غري طبيعية بحيث يفصل بني طهر وآخر اكثر من ثالثة أشهر فتكون عدهتا ثالثة 

  أشهر، هذا فيام لو مل يكن الولد ملحقا رشعا بالزوج لسبب من االسباب املذكورة.

 ليها بدل زوجها سواء كان ابوه او عمه او اخوه.يقصد به ويل الزوج الذي من املمكن ان ينفق ع( 2)

 أي مع عدم وجود ويل للغائب فرتفع أمرها للحاكم الرشعي وهو الفقيه اجلامع للرشائط.( 9)

  أي جمموعة من املؤمنني املتصفني بالعدالة ممن هيتمون بالشأن االجتامعي العام.( 1)



 

 

وليس  ،(1)ثم اعتدت عدة الوفاة ،طلقها احلاكم ،أو مل يمكن اجباره ،فإن مل يكن له ويلّ 

فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز هلا أن  ،عليها فيها حداد

  .شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيلتتزوج من 

ز يجوف: لو كانت للغائب زوجات أخرى مل يرفعن أمرهن إىل احلاكم 0301م 

بميض املدة املذكورة والفحص عنه بعد  (4)جيتزيوللحاكم طالقهن إذا طلبن ذلك 

 طلب إحداهن. 

 لفحصاالجتزاء بميض االربع سنني بعد فقد الزوج، مع ا يمكن: 0304م 

 فيأمر بالطالق أو يطلق.  ،وإن مل يكن بتأجيل من احلاكم (0)فيها

بحيث دلت  ،أو جهة خمصوصة ،قد الزوج يف بلد خمصوص: لو فُ 0300م 

 كفى البحث يف ذلك البلد أو تلك اجلهة.  ،القرائن عىل عدم انتقاله منها

حص فيف مدة يسرية فإن احتمل الوجدان بال التام : لو َتقق الفحص0302م 

وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب  ،لزم الفحص (2)داييف املقدار الباقي ولو بع

 . (9)ولكن جيب االنتظار متام املدة ،الفحص

 ىفكت: لو متت املدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها مل جيب بل يُ 0309م 

 . (1)بالفحص يف املدة املرضوبة

                                                 

  ة أيام دون احلاجة اىل حداد.أي تعتد بعد أن يطلقها احلاكم أربعة أشهر وعرش( 1)

  أي يكتفى بمدة الفحص التي جرت استنادا لطلب احدى الزوجات.( 4)

أي إن مضت أربع سنني وهم يبحثون عن الزوج املفقود فاملدة كافية الجراء الطالق حتى ولو  (0)

  مل يكن هذا البحث بتكليف من احلاكم الرشعي.

 يدة غري التي جرى فيها الفحص عنه.أي احتمل العثور عليه يف أماكن بع( 2)

  كي يصح طالقها من قبل احلاكم الرشعي.( 9)

  بمعنى أنه ال جيب الفحص بعد استمراره ألربع سنني حتى مع احتامل العثور عليه.( 1)



 

 

 

من و ،ن يف معركة قتال: ال فرق يف املفقود بني املسافر ومن كا0301م 

 انكَّست سفينته ففقد. 

 ،وإن كان النائب نفس الزوجة ،(1): جيوز للحاكم االستنابة يف الفحص0305م 

 احلكم بالدوام فال جيري يف املتعة.  وخيتص ،ويكفي يف النائب الوثاقة

وإذا  ،أو احلاكم رجعي جتب فيه النفقة (4): الطالق الواقع من الويل0300م 

ورثه االخر  (0)ج أثناء العدة جاز له الرجوع هبا، وإذا مات أحدمها يف العدةحرض الزو

 ولو مات بعد العدة فال توارث بينهام. 

املفقود املعلوم حياته مع عدم متكن زوجته من  ذكر بعض االكابر أن: 0305م 

، وكذلك املحبوس الذي ال يمكن اطالقه من الصرب جيوز للحاكم أن يطلق زوجته

 . عىل هذه احلال إذا مل تصرب زوجته (2)بدااحلبس أ

أن املفقود إذا أمكن إعامل الكيفيات املذكورة من رضب ومثله أيضا القول يف 

جتوز املبادرة إىل  ،لكن كان ذلك موجبا للوقوع يف املعصية (9)االجل والفحص

 .طالقها من دون ذلك

جواز إذ يلزم منه  (1)وهذا الكالم وإن كان ليس ببعيد إال أنه خالف االحتياط

لم كون بقائها عىل الزوجية موجبا املبادرة إىل طالق الزوجة بال إذن من الزوج إذا عُ 

                                                 

  أي تكليف شخص للبحث عن املفقود حتى ولو كان نفس الزوجة.( 1)

  من ويل الزوج املفقود.( 4)

  يوما عىل الطالق.  103 املفقود بعد الطالق ولكن قبل ميض كام لو عثر عىل( 0)

  كاملحكوم بالسجن املؤبد.( 2)

بمعنى أنه يمكن تطبيق قواعد الفحص اال أن املرأة لن تستطيع أن تصرب أربع سنوات عىل ( 9)

 البحث .

 فاالحوط وجوبا عدم صحة الطالق يف مثل هذه الصور. (1)



 

 

 وهذا ال يمكن االلتزام به. ،للوقوع يف املعصية

من االنفاق عىل زوجته مع استحقاقها  : مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً 0353 م

فإن  ،يأمر زوجها باالنفاق أو الطالقف الرشعي رفعت أمرها إىل احلاكم ،النفقة عليه

وع هبا الجيوز للزوج الرج اً الطالق حينئذ بائن ويكونامتنع عن كليهام طلقها احلاكم 

 أثناء العدة، وعدهتا عدة الطالق. 

عدة الطالق، فان كانت حامال فبوضع  (1): عدة املوطوءة بشبهة0351م 

 .(0)وإال فبالشهور ،(4)احلمل، وإن كانت حائال مستقيمة احليض فباالقراء

أو نحوه أو  ،لعيب (2)وكذلك املفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ

 .أو رضاع أو غريه (1)الرتداد ،(9)بانفساخ

فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل  (5)نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة 

 الدخول فال عدة عليها. 

وجيوز  (0)فيجوز لزوجها أن يطأها ،: ال عدة عىل املزين هبا من الزنا0354م 

، ولكن يستحب أن ال يتزوج هبا الزاين إال بعد استرباءها وغريه ،التزويج هبا للزاين

                                                 

 ة جنسية نتيجة خطأ واشتباه كام لو ظنها زوجته فتبني أهنا غريها.هي التي َتصل معها معارش( 1)

  أي غري حامل وهلا عادة ال تصل اىل االشهر الثالثة بني طهر وآخر.( 4)

 تكون عدهتا ثالثة أشهر فيام لو مل تكن حامال ولكنها ليست ذات عدة أو عدهتا غري مستقيمة.( 0)

 االطراف حقه بفسخ الزواج لالسباب املعتربة.فسخ الفاسخ يتحقق عندما يستعمل أحد ( 2)

  يتحقق االنفساخ بحصول أحد االسباب الرشعية املعتربة املؤدية اىل فسخ الزواج. (9)

  وهو من االسباب املؤدية اىل انفساخ الزواج. اإلسالم،اخلروج من دين  واالرتداد ه( 1)

  .0041مر بيان معنى االرتداد الفطري يف هامش املسألة ( 5)

  باعتبار ان فعلها احلرام ال يؤدي اىل َتريم احلالل، بخالف مورد الشبهة.( 0)



 

 

 

  .(1)بحيضة

جيوز و (4): املوطوءة شبهة ال جيوز لزوجها أن يطأها ما دامت يف العدة0350م 

، أما (0)يةو كانت خلال جيوز تزوجيها يف العدة لغري واطئها ل وسائر االستمتاعات له، 

  .يجوزله ف

 ينقسم اىل ثالثة أقسام:عدة ال: مبدأ 0352م 

ما يكون مبدأه من حني حصوله، وهو ما لو طلق الزوج وكان القسم االول: 

، أو يف عدة الوفاة يف احلارض، أو يف عدة (9)، أو كان الغائب قبل غيابه،(2)حارضا 

 الفسخ.

، كام لو غاب الزوج ثم طلق، أو (1)ني بلوغهما يكون مبدأه من ح القسم الثاين:

إال  ذلك يف احلارض إذا مل يبلغها خرب وفاتهوك مات أثناء غيابه ثم بلغها خرب الوفاة،

 .للصغرية واملجنونةويعم احلكم   .بعد مدة

 مبدأ عدة وطء الشبهة ما يكون مبدأه من حني زوال سببه، وهو القسم الثالث:

 .(5)عىل االحوط وجوبا ال من حينه فإنه من حني زوال الشبهة

                                                 

بمعنى أن الزانية إن كانت عزباء فيستحب تأجيل زواجها من الزاين اىل أن تأتيها العادة وتطهر ( 1)

 منها.

  وهي عدة الطالق كام مر بيانه قبل مسألتني.( 4)

  عها شبهة أن يتزوجها يف العدة أما غريه فال .فيجوز ملن ضاج ،كانت عزباء انأي ( 0)

  فتبدأ العدة من تاريخ إجراء صيغة الطالق. ،ع الطالقوأي حني وق (2)

  كام لو ثبت أنه طلق ثم سافر، فتبدأ العدة أيضا من تاريخ إجراء صيغة الطالق.( 9)

  أي أن العدة تبدأ من حني علم الزوجة بسببها ال من حني حصوهلا.( 1)

فلو واقع املرأة بعد العقد عليها مثال معتقدا صحة العقد وانكشف أمر بطالن العقد بعد سنة  (5)

  .مثال فتبدأ العدة من تاريخ انكشاف البطالن وليس من تاريخ حصول العقد



 

 

وال جتب  ،بمنزلة االجنبية ال تستحق نفقة عىل زوجها : املطلقة بائناً 0359م 

 .وال حيرم عليها اخلروج بغري إذنه ،عليها اطاعته

فيجوز لزوجها  ،فهي بمنزلة الزوجة ما دامت يف العدة وأما املطلقة رجعياً  

 ،، وجتب عليه نفقتها(1)ب هلا اظهار زينتها لهالدخول عليها بغري إذن وجيوز بل يستح

مات  ويتوارثان إذا ،وجتب عليها اطاعته، وحيرم عليها اخلروج من بيته بغري إذنه

ال إذا إوال جيوز له أن خيرجها من بيت الطالق إىل بيت آخر  ،أحدمها يف أثناء العدة

ان  (0)دناهأراد هبا كل ذنب إال أن تأيت بفاحشة مبينة، وامل ،(4)هناأحلاهلا وش امناسب كان

ددون أو أهنم يرت ،أو أهنا ترتدد عىل االجانب ،كام إذا كانت بذيئة اللسان ،هلهأتؤذي 

 أن يكون بعد نصف فيستحبولو اضطرت إىل اخلروج بغري إذن زوجها  ،عليها

 الرضورة بذلك.  (2)الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت

 ،ثم طلقها قبل الدخول (1)ورجع ،(9): إذا طلق زوجته بعد الدخول0351م 

ثم عقد  ،(5)بعد الدخول وجبت عليها العدة من حني الطالق الثاين، ولو طلقها بائناً 

حكم الطالق قبل الدخول فال جيري  ،ثم طلقها قبل الدخول ،(0)عليها يف أثناء العدة

ق ن الطالال جيب عليها استئناف العدة، بل الالزم إكامل عدهتا م و ،يف عدم العدة

                                                 

  فال جيب عليها أن تتحجب أمامه.( 1)

   هنا.ومعنى ذلك أنه جيوز نقلها من بيت الطالق اىل بيت آخر مع مراعاة شأ (4)

 أي ليس املراد من الفاحشة املبينة خصوص الزنا بل كل عمل يؤدي اىل االذية عىل االقل.( 0)

  أي إذا كان اخلروج هبذا الوقت يؤدي الغرض من رضورة خروجها.( 2)

  .4053مر بيان معنى الدخول يف هامش املسألة ( 9)

  أي تراجع عن طالقها وأرجعها اليه.( 1)

  مكنه من إرجاعها.أي طالقا ال ي( 5)

 ألنه جيوز لزوجها الذي طلقها بائنا ان يعقد عليها أثناء عدهتا منه وال جيوز لغريه العقد عليها.( 0)



 

 

 

جها ثم تزو ،فدخل هبا ثم وهبها املدة ،، وكذا احلكم يف املنقطعة إذا تزوجها(1)االول

 . (4)ووهبها املدة قبل الدخول ،ثانيا

زمان طهر بني الطالق  (0): إذا طلقها فحاضت بحيث مل يتخلل0355م 

 ،(2)واحليض مل حيسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطالق من االطهار الثالثة

حتاجت يف انتهاء عدهتا إىل اطهار ثالثة أخرى فتنتهي عدهتا برؤية احليضة الرابعة، وا

ولو ختلل زمان طهر بني الطالق واحليض احتسب ذلك الطهر اليسري من االطهار 

 الثالثة وانتهت عدهتا برؤية احليضة الثالثة. 

الطهر  لفطلقها يف أو ،: إذا كانت املرأة َتيض بعد كل ثالثة أشهر مرة0350م 

وكانت عدهتا الشهور ال  ،فقد خرجت من العدة (9)ومرت عليها ثالثة أشهر بيض

طهار، وإذا كانت َتيض يف كل ثالثة أشهر مرة بحيث ال متر عليها ثالثة أشهر األ

، وإذا اختلف حاهلا فكانت (1)طهار ال الشهوربيض ال حيض فيها فهذه عدهتا األ

 ،هر مرةويف الربد بعد كل ثالثة أش ،ثة أشهر مرةمثال يف أقل من ثال َتيض يف احلرّ 

 ،فإن سبق هلا ثالثة أشهر بيض كانت عدهتا ،(5)اعتدت بالسابق من الشهور واالطهار

 وإن سبق هلا ثالثة أطهار كانت عدهتا أيضا.

                                                 

ها لكن ،ألنه وإن كان قد طلقها الطالق الثاين دون دخول والطالق بدون دخول ال يوجب العدة( 1)

  ال تزال يف عدهتا من طالقها االول، فعليها ان تكملها.

  وليس عليها عدة من زواجها الثاين منه. ،فعليها ان تكمل عدهتا االوىل( 4)

  أي مل يكن هناك فاصل زمني بني الطالق وبدء احليض.( 0)

  بل يعترب انه طلقها أثناء حيضها فال حيسب هذا احليض من الثالثة.( 2)

  أي مل تر الدم طوال ثالثة أشهر متواصلة.( 9)

 حصول احليضة الثالثة بعد الطالق كي خترج من عدهتا. فال بد من ان تنتظر( 1)

  فرتتب احلكم عىل أساس ما سرتاه أوال بعد الطالق.( 5)



 

 

نعم إذا كانت مستقيمة احليض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع عىل خالف  

انتظرت تسعة أشهر من يوم طالقها،  ،محل أو سبب آخر وأنه ،(1)هل سببهعادهتا وُج 

 فإن مل تضع اعتدت بعد ذلك بثالثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة. 

 أكملت العدة بشهرين.  (4): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس0355م 

: ختتص العدة يف وطء الشبهة بام إذا كان الواطئ جاهال سواء كانت 0133م 

 ،عدة له عليها فالواملوطوءة جاهلة  أما إذا كان الواطئ عاملاً  ،أم جاهلة املوطوءة عاملة

 . ولكن يستحب مراعاة العدة

طلقها كام لو (0)ثم وطأها شبهة تتداخل العدتان : إذا طلق زوجته بائناً 0131م 

ذلك لو وطأها أجنبي وك ،(9)أو طلقها حائال ثم وطأها فحملت ،(2)حامال ثم وطأها

وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر  ،أو بالعكس ،ا زوجهاشبهة ثم طلقه

 .(1)خرىأكذلك، وإذا وطأها رجل شبهة مرة بعد 

  .عدم التداخل فيعتربيف خصوص التزويج يف العدة  أما

راقته عىل إولكنها كانت حامال ب ،: إذا طلق زوجته غري املدخول هبا0134م 

 الرجوع فيها. اعتدت عدة احلامل وكان له  (5)فم الفرج

                                                 

  بحيث مل يعلم سبب انقطاع احليض هل لكوهنا حامال او لسبب آخر.( 1)

  .0390مر بيان املقصود من اليائس يف هامش املسألة ( 4)

عدة وقت واحد وال حيتاج البدء يف العدة الثانية النتهاء ال تداخل العدتني بأن َتسب العدتان يف( 0)

 االوىل.

  طالقا بائنا ال يمكنه من ارجاعها فيه فاعتدت ثم وطأها شبهة. أي طلقها (2)

  أي طلقها وهي غري حامل، فاعتدت ثم وطأها شبهة فحملت.( 9)

 عدة. َتتاج اىل تكرار الفتتداخل العدة يف مجيع هذه الصورة بحيث تعتمد العدة االطول وال( 1)

  .4520مر توضيح معنى االراقة عىل فم الفرج يف هامش املسألة ( 5)



 

 

 

نوعان من الطالق فإذا انضم إىل أحدمها تطليقتان  (1)اخللع واملباراة: 0130م 

 حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غريه. 

: يقع اخللع بقوله: أنت طالق عىل كذا، وفالنة طالق عىل كذا، وبقوله: 0132م 

يهام ويف عىل كذا، بالفتح ف ة  عَ لَ تَ عىل كذا، أو فالنة خُمْ  ة  عَ لَ تَ خلعتك عىل كذا، أو أنت خُمْ 

 بني الزوجني.  (4)الكَّس إشكال، وال يقع بالتقايل

وأن  ،(2)ويعترب فيها أن تكون ممايصح متليكه (0): يشرتط يف اخللع الفدية0139م 

ن مفال تصح مع إكراهها عىل بذهلا سواء كان االكراه  ،يكون بذهلا باختيار املرأة

 ويشرتط ،وجيوز أن تكون أكثر من املهر وأقل منه ومساوية له ،(9)الزوج أم من غريه

ومل  ،فلو انتفت الكراهة منها مل يصح خلعاً  ،يف اخللع أيضا كراهة الزوجة للزوج

اف منها الوقوع واالحوط استحبابا أن تكون الكراهة بحد خُي  ،(1)يملك الزوج الفدية

 . (5)يف احلرام

                                                 

 .0390، وطالق املباراة يف هامش املسألة 1905مر بيان معنى طالق اخللع يف هامش املسألة ( 1)

  التقايل هنا يعني فسخ العقد من الزوجني.( 4)

 . طالقا خلعيا يطلقها الكارهة لزوجها لكيالزوجة  هو العوض املايل الذي تبذله (0)

  ال يملك كالطري يف اهلواء، او الكلب وما شابه.يشء فال تصح ان تكون الفدية عىل ( 2)

هناك فرق بني أن يتم إكراهها عىل دفع الفدية، وبني أن تكون كارهة لزوجها، فال يصح إكراهها ( 9)

  كراهيتها لزوجها. عىل دفع الفدية، بينام يصح دفعها للفدية نتيجة

فمع عدم كراهة الزوجة للزوج ال يتحقق الطالق اخللعي بل يكون الطالق رجعيا وليس ( 1)

  للزوج احلق يف متلك ما يعطى له بعنوان اخللع، ألن اخللع مل يتحقق مع عدم كراهتها له.

ال ثليس املقصود من اخلوف بالوقوع يف احلرام خصوص ارتكاب الفاحشة بل من ذلك م (5)

  امتناعها عن أدائها حلقه الرشعي فإن ذلك من احلرام.



 

 

وحضور شاهدين عادلني  ،شرتط يف اخللع عدم كراهة الزوج هلا: ي0131م 

وإذا وقع بدون  ،(1)حال ايقاع اخللع، وأن ال يكون معلقا عىل رشط مشكوك احلصول

إذا كان معلقا عىل رشط يقتضيه العقد  و ،حضور شاهدين عادلني بطل من أصله

 كام إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح. 

م يعترب ان نع استحبابا، : يشرتط يف الزوج اخلالع البلوغ عىل االحوط0135م 

 وال يشرتط يف ،والقصد ،واالختيار ،والعقل ،سنني ال يكون سنه اقل من عرش

 . (4)فيصح خلعها ويتوىل الويل البذل ،وال العقل ،لعة البلوغالزوجة املختَ 

هرا من احليض : يشرتط يف اخللع أن تكون الزوجة حال اخللع طا0130م 

أو طاهرة  ،أو نفساء ،فلو كانت حائضا (0)والنفاس، وأن ال يكون الطهر طهر مواقعة

إنام هو إذا كانت قد دخل  (2)مل يصح اخللع، نعم اعتبار ذلك ،طهرا واقعها فيه الزوج

 .وكان الزوج حارضا ،حائال ،غري آيس ،هبا بالغة

 أو كان الزوج ،أو حائال ،و يائسةأ ،أو كانت صغرية ،ذا مل تكن مدخوال هباإأما 

 .صح خلعها وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت يف طهر املواقعة ،غائبا

واحلارض الذي ال  ،بحكم احلارض ،نعم الغائب الذي يقدر عىل معرفة حاهلا 

 . (9)يقدر عىل معرفة حاهلا بحكم الغائب عىل نحو ما تقدم يف الطالق

وإذا  ،ما دامت يف العدة أو بعضاً  الً يف الفدية كُ : جيوز للزوجة الرجوع 0135م 

                                                 

كام لو قال إن جاء أبوك فأنت خمتلعة لوجود الشك بحضور أبيها، بخالف ما لو قال إن طلعت ( 1)

  الشمس صباح غد فأنت خمتلعة، للعلم برشوق الشمس يف صباح الغد.

  الفدية للزوج كي يطلقها خلعيا. أي أن ويل الزوجة غري البالغة أو املجنونة يتوىل دفع( 4)

  بمعنى أن ال يكون قد قارهبا جنسيا يف فرتة الطهر التي يريد ان يطلقها فيها.( 0)

  بمعنى أن هذه الرشوط معتربة يف صحة اخللع يف املوارد التي يرد بياهنا.( 2)

  .0324يف املسألة ( 9)



 

 

 

، وإذا مل يعلم الزوج برجوعها يف الفدية حتى (1)رجعت كان للزوج الرجوع هبا

 .(4)جوعها هبا صحيحارت عن العدة كان خرج

وإذا علم برجوعها يف الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج اليمكنه  

الزوج قد  أو كان ،يف نفسه ككونه طالقا ثالثاً  قا بائناً الرجوع هبا بأن كان اخللع طال

أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه  ،(2)لذأو برابعة قبل رجوعها بالب ،(0)ختهاأتزوج ب

، ولكن ال ترتتب عليه االثار االخرى من (9)الرجوع يف البذل صحيحاً يف العدة كان 

  عودة الزوجية لوجود املانع.

إال إذا  ،لعة لو مات أحدمها يف العدةالزوج واملختَ : ال توارث بني 0113م 

 رجعت يف الفدية فامت أحدمها بعد ذلك يف العدة. 

مة مما ال يملكه املسلم كاخلمر واخلنزير بطل لَّ َس : لو كانت الفدية املُ 0111م 

 إىل البدل. ويرجع صح اخللع  (1)اخللع، ولو كانت مستحقة لغري الزوجة

                                                 

 ج أن يرجعها بسبب الطالق اخللعي.ألنه مع عدم تراجعها عن دفع الفدية فال جيوز للزو( 1)

ومعنى ذلك انه جيوز للزوجة ان ترجع يف البذل اثناء عدهتا حتى ولو مل يعرف الزوج بذلك إال ( 4)

بعد انتهاء العدة، فيكون رجوعها صحيحا، وتعود زوجة له حتى ولو مضت فرتة زمنية ومل 

 يكن الزوج قد عرف برجوعها عن الفدية.

 قها خلعيا باختها، وبالتايل ال جيوز له اجلمع بني االختني.أي تزوج بعد طال( 3)

أي تزوج بامرأة رابعة بعد ان طلقها خلعيا وبالتايل فال جيوز له ارجاعها النه ال جيوز له ان يكون ( 4)

 لديه اكثر من اربع نساء .

ال تزال  ملا كانتومعنى ذلك أنه جيوز هلا الرتاجع عام دفعته من فديه كي يطلقها طالقا خلعيا طا( 5)

يف العدة سواء علم يف ذلك يف الوقت او مل يعلم، فلو كانت مثال تقيم بعد طالقها يف بلد ويقيم 

ومضت فرتة من الزمن حتى علم هو بذلك  ،زوجها يف بلد آخر وتراجعت اثناء العدة عن البذل

 فيكون رجوعها صحيحا وترتتب عليه االثار الرشعية .

 لك الفدية.ان تدفع بدل تليست ملكا هلا،فيصح اخللع وعليها  ي دفعتها الزوجةأي ان الفدية الت( 1)



 

 

بل اخللع أيضا، ولو خلعها  ،بطل البذل فبان مخراً  خّل  : إذا خلعها عىل0114م 

عىل ألف ومل يعنيِّ 
 بطل.  (1)

: إذا بذلت له عىل أن يطلقها وكانت كارهة له فقال هلا: أنت طالق عىل 0110م 

  .(4)كذا، صح خلعها وإن جترد عن لفظ اخللع

كه ليصح طالقها بعوض ويملكن و ،أما إذا مل تكن كارهة له فال يصح خلعها

بلفظ  إذا أنشأه، (2)عىل اختالف موارده او رجعياً  ، ويكون الطالق بائناً (0)الزوج

 .دون اخللع  (9)الطالق

كام  ،(1)خذ الطالق رشطا فيهويصح الطالق إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أُ  

إذا صاحلته عىل مال واشرتطت عليه أن يطلقها فإنه يملك املال املذكور بعقد الصلح 

الطالق، والطالق حينئذ رجعي ال خلعي حتى إذا اشرتطت عليه عدم وعليه 

 (5)لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ،الرجوع إال أنه حيرم عليه خمالفة الرشط

  .(0)ويثبت للزوجة اخليار يف فسخ عقد الصلح من جهة ختلف الرشط

نعم ال تبعد صحة البذل  ،اخللع مع كون البذل من متربع ال يصح: 0112م 

                                                 

  فلم يعرف هل هو ألف دينار أم ألف درهم أم الف شاة مثال.( 1)

 ألن قوله يف صيغة الطالق ) عىل كذا( يدل عىل بذهلا وهو ما حيصل يف اخللع الناتج عن كراهة.( 4)

  مع عدم كراهتها له وعدم كون الطالق خلعيا.فيكون قد طلقها مقابل عوض مايل  (0)

  فيقع طالقا رجعيا لو كان أول طالق مثال، ويقع بائنا لو كان طالقا ثالثا.( 2)

  عدم كراهتها فال يتم طالقا.و أما لو أنشأ الطالق بلفظ اخللع مع بذهلا( 9)

لك وتشرتط يف ت بمعنى أن الزوجة تدفع مبلغا ماليا مثال للزوج بمعاملة خاصة كالصلح( 1)

  املعاملة عليه أن يطلقها فيصح ذلك ولكن الطالق يف هذه احلالة ال يكون خلعيا.

  ألن الرجوع حق رشعي له رغم كونه خمالفا لواجب الوفاء بالرشط من جهة أخرى.( 5)

  فلها حق مطالبته بام دفعته له ملخالفته ما تم االتفاق عليه.( 0)



 

 

 

عىل حسب  ويكون رجعيا أو بائناً  ،(1)او اتباعه هبا ،الطالق اذا كان بصيغة الطالقو

ه مالَ  ها الغريُ كَ نعم إذا ملَّ  (4)اختالف موارده، وكذا لو بذلت الزوجة مال غريها باذنه

 . (0)فبذلته صح اخللع

وإن  ،فإن ريض به صح اخللع ،فتبني أهنا معيبة : لو خالعها عىل عنيٍ 0119م 

 . (2)عوض بطل اخللع وصح طالقها بالرده 

املبادرة إىل ايقاع اخللع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة  تلزم: 0111م 

عىل  ق  طال لزم فورا أن يقول: أنت   ،فإذا قالت له: طلقني عىل ألف درهم ،بال فصل

 ألف درهم. 

 ،: جيوز أن يكون البذل واخللع بمبارشة الزوجني وبتوكيلهام0115م 

فإذا وقع بمبارشهتام تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا عىل أن  ،(9)وباالختالف

 .عىل كذا فأنت طالق ة  عَ لَ تَ أنت خُمْ  :تطلقني، فيقول الزوج

 .وجيوز ابتداء الزوج بالطالق وقبول الزوجة بعده 

 كذا عىل أن تطلق موكلتي وإذا كان بتوكيلهام يقول وكيل الزوجة: بذلت لَك 

 .طالق عىل كذا فهي ة  عَ لَ تَ فالنة زوجة موكيل خُمْ  موكلتَك  :الزوج ول وكيُل فيق ،فالنة

 وجيوز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده كام تقدم. 

كقبح  ،: الكراهة املعتربة يف صحة اخللع أعم من أن تكون لذاته0110م 

                                                 

  صل الطالق فيحصل الطالق ولكنه ليس خلعيا.فلو تربع شخص بمبلغ كي حي( 1)

  ألنه يشرتط يف صحة اخللع أن تكون الفدية ملكا للزوجة.( 4)

  ألنه يكون حينئذ ماال هلا بعد أن متلكته فيصح اخللع.( 0)

  فيتحقق الطالق بذلك ولكنه ال يكون خلعيا بل رجعيا أو بائنا حسب موارده.( 2)

  قبل أحد طريف العالقة ووكيل االخر. بأن يتم البذل واخللع من( 9)



 

 

ي هي عىل أو عرضية من جهة بعض االعامل الصادرة منه الت ،وسوء خلقه ،منظره

 ،تصابا حلقوقها الواجبةغخالف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلام هلا وا

ال والبذل  فال يصح (4)من ذلكيشء وأما إذا كان منشأ الكراهة  ،والنفقة ،(1)سمكالق  

 يقع الطالق خلعا. 

وبلزوم  ،(2)وتفرتق عنه بأن الكراهة فيها منهام مجيعاً  ،كاخللع (0): املباراة0115م 

 ،القط ت زوجتي عىل كذا حتى يقول: فأنت  ئتزأ بقوله: بارفال جُي  ،عها بالطالقتباإ

فدية وال جيوز يف ال ،كام أنه يكفي االقتصار عىل صيغة الطالق فقط طالق، أو هي

 فيها أن تكون أكثر من املهر. 

ال جيوز الرجوع فيه ما مل ترجع الزوجة يف البذل  : طالق املباراة بائن  0143م 

 . (9)فإذا رجعت فيه يف العدة جاز له الرجوع هبا عىل ما تقدم يف اخللع ،تهاء العدةقبل ان

 

                                                 

 أي ال يلتزم بالقسمة الواجبة عىل الرجل يف املبيت عند زوجته او زوجاته.( 1)

  بأن كانت كراهتها له ناجتة عن ظلمها والتعدي عىل حقوقها.( 4)

  .0390مر بيان معنى املباراة يف هامش املسألة ( 0)

  الزوجة لزوجها بخالف حالة اخللع.فتكون الكراهة من الزوج لزوجته ومن ( 2)

 فإذا تراجعت الزوجة عام دفعته من أجل طالقها أثناء العدة فيمكن للزوج أن يرجعها اىل ذمته.( 9)



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  910ص  -الّظهار 

 



 

 



 

 . (1)هار حرام: الظِّ 0141م 

بأن يقول لزوجته: أنت أو هند أو نحومها مما يميزها  : يتحقق الظهارُ 0144م 

 هْ ظَ كَ  يَلَّ : عَ (4)عن غريها
، او يمنواستبداهلا بكلمة  يَلَّ عَ وجيوز حذف كلمة  أمي، ر 

ل ْج يف التشبيه بغريالظهر من اليد والرِّ  أيضا الظهار ويثبت .(0)لديَّ  عندي، او

 و ،(9)النسبية،كالعمة واخلالة وغريمها م مجيع املحرماتلحق باأل، ويُ (2)ونحومها

 . (1)ذلك وباملصاهرة بالنسبية يف ،املحرمات بالرضاع

 كظهر أيب مل يتحقق الظهار.  يَلَّ عَ  : لو قالت الزوجة لزوجها أنَت 0140م 

 ،وكامله بالبلوغ ،(5)ر: يعترب يف الظهار سامع شاهدي عدل قول املظاه  0142م 

يقاعه يف طهر مل جيامعها فيه إذا إو ،(0)وعدم الغضب ،والقصد ،واالختيار ،والعقل

 .(5)ومثلها َتيض ،كان حارضا

                                                 

 تشبيهها بأمهقاصدا  ،حرام يَلَّ عَ  أي أنت ،"كظهر أمي يَلَّ عَ أنت " قول الرجل لزوجتهومعناه ( 1)

بمجرد أن يتكلم هبذا الكالم وفق  كب حراماً وبذلك يكون قد ارت ،مجاعها بحيث حيرم عليه

  وحيتاج اىل كفارة كام سيأيت تفصيله. تفصيل ورشوط،

  أي مما يميز زوجته املقصودة عن غريها.( 4)

  .فيرتتب األثر الرشعي للظهار من هذه الكلامت أيضاً  (0)

 حتى يدفع الكفارة. كام لو قال لزوجته: أنت َعيلَّ كيد أمي او قدم أمي، فتحرم زوجته عليه( 2)

 .فلو قال لزوجته أنت عندي مثل أختي فيرتتب نفس حكم الظهار إذا متت بقية الرشوط (9)

 خ.ختي، او ابنتي، او عمتي الأكظهر او يد  يَلَّ عَ فيتحقق الظهار لزوجته فيام لو قال هلا: أنت ( 1)

  فلو كان كالمه بينه وبني زوجته فليس له أثر، مثله مثل الطالق.( 5)

  فلو كان كالمه نتيجة انفعال أو غضب أو عن غري قصد فال اثر لكالمه.( 0)

 ،أما لو كان مسافرا وال يتمكن من معرفة حاهلا إن كانت طاهرا ام ال، أو كانت الزوجة صغرية( 5)

 او يائسا قد انقطع دم احليض عنها فيسقط هذا الرشط ويصح الظهار حتى يف طهر عارشها فيه.



 

 

ىل يف املتمتع هبا ويصح مع التعليق ع و: يقع الظهار يف الزوجة الدائمة 0149 م

ام ك ،، نعم ال يقع يف يمني بأن كان غرضه الزجر عن فعل(1)الرشط أيضا حتى الزمان

 أو البعث عىل فعل كام لو قال إن تركت   ،كظهر أمي يَلَّ فأنت عَ  لو قال إن كلمتك  

 . (4)كظهر أمي يَلَّ الصالة فأنت عَ 

 . (2)رضارإوال يقع يف  ،(0): ال يقع الظهار عىل غري املدخول هبا0141م 

 يتحقق الظهار.د الظهار بمدة كشهر أو سنة : لو قيَّ 0145م 

، ومرشوطة (9)ان كان الظهار مطلقا ا: حيرم الوطء بعد الظهار مطلق0140م 

يكن هو  ولو كان الرشط هو الوطء االول مل ،بثبوت الرشط ان كان مرشوطا به

 .(1)حراما وال يوجب الكفارة

وراجع يف العدة مل  (5)فإن طلق ،ثم يطأها ،أوال (0)لزمه التكفري (5)فلو أراد الوطء  

 .رفِّ كَ َتل حتى يُ 

                                                 

 مي.أكظهر  يَلَّ عَ ال لزوجته إن جاء يوم اجلمعة فأنت كام لو ق( 1)

  فال يتحقق الظهار يف مثل هذه احلاالت.( 4)

  أي ال يتحقق الظهار مع الزوجة املخطوبة التي مل تزف اىل زوجها.( 0)

 أي إن كان القصد من الظهار هو إحلاق الرضر بزوجته فال يتحقق الظهار حينئذ.( 2)

معارشة زوجته جنسيا بعد ان يتلفظ بعبارة الظهار بدون قيد أو رشط، أما  أي حيرم عىل الزوج (9)

 لو جعل الظهار مقيدا او مرشوطا بحصول يشء فإن احلرمة َتصل عند حصول الرشط.

ها، كظهر أمي، فهنا ال َترم عليه حتى جيامع يَلَّ عَ بأن قال لزوجته مثال: لو جامعتك الليلة فأنت ( 1)

 ة عليه حينئذ إال إذا أراد جمامعتها مرة ثانية فال جيوز له قبل دفع الكفارة.وإذا جامعها فال كفار

 كظهر امي مثال. يَلَّ عَ أي لو أراد معارشة زوجته التي قال هلا انت ( 5)

شهرين  صومرقبة، وبام أهنا غري متوفرة يف زماننا فينتقل احلكم اىل  كفارة الظهار هي عتق (0)

 .غرام من الطعام 593حوايل لكل مسكني  ،مسكينا تنيفإن عجز فإطعام س ،متتابعني

  قبل أن يدفع الكفارة.( 5)



 

 

 

أو مات  ،وتزوجها يف العدة أو كان الطالق بائناً  ،ولو خرجت عن العدة 

كان االرتداد قبل كام لو  ،أو ارتد بنحو ال يمكن الرجوع إىل الزوجية ،أحدمها

 . (1)فال كفارة ،أو بعده وكان املرتد الرجل عن فطرة ،الدخول

 (4)لزمته كفارتان إحدامها للوطء : لو وطأ املظاهر قبل التكفري عامداً 0145م 

ر كفَّ مرة ثانية إذا مل ي (2)وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ،(0)رادة العود إليهخرى إلواأل

 .جتبفال  (9)واال ،عن الوطء االول

 .(1)يف الثالث وما فوق مع عدم التكفري ايضا و ال جتب

 .(0)كيدأاال مع نية الت، (5)كام أهنا تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد املجلس

                                                 

طالقا ال يمكنه الرجوع فيه، أو طلقها  ،ومعنى ذلك أنه إذا طلقها بعد الظهار وقبل أن يكفر( 1)

 طالقا رجعيا وانقضت عدهتا دون ان يكفر فال جتب عليه الكفارة يف مثل هذه احلاالت.

  رة االوىل ألنه عارش زوجته وهي حمرمة عليه بسبب الظهار.أي أن الكفا( 4)

 أي أن الكفارة الثانية لنفس الظهار، إذ ال حيل منه إال بالكفارة كي يستطيع أن يعارش زوجته.( 0)

 أي إذا عارش زوجته بعد الظهار وقبل أن يؤدي الكفارة فعليه كفارة مقابل كل معارشة.( 2)

عن معارشته لزوجته، فال جتب عليه كفارة أخرى فيام لو واقعها مرة  أي إذا أدى كفارة واحدة( 9)

  ثانية بل يبقى عليه كفارة الظهار فقط.

 الكفارة بعد املواقعة االوىل فعليه حينئذ فإذا واقع زوجته بعد الظهار أكثر من مرتني ومل يؤد  ( 1)

  ثالث كفارات وال تزداد بتعدد املواقعة عن ذلك.

عبارة الظهار أكثر من مرة، ويف أكثر من مكان، أو بأكثر من صيغة بأن يقول لزوجته كام لو كرر ( 5)

كظهر عمتي، وهكذا  يَلَّ عَ مي، ثم يقول انت أد كيَ  يَلَّ عَ ثم يقول: انت  ،كظهر أمي يَلَّ عَ أنت 

  فتتكرر الكفارة بتكرر هذه العبارات املتعددة، وحتى مع تكرر نفس العبارة.

العبارة بقصد تأكيد العبارة االوىل، ال بقصد إنشاء ظهار جديد فال تتكرر  أي إذا كرر نفس( 0)

 الكفارة.



 

 

  .(4)، ولو عجز مل جيزئه االستغفار(1)أما مع اَتاده ففيه إشكال

ثة أشهر أنظره احلاكم ثال ،(0)رة زوجها إىل احلاكم: إذا رافعت املظاهَ 0103م 

 ر أو يطلق. فِّ كَ حتى يُ  ،(2)يق عليه بعدهافيضِّ  ،من حني املرافعة

                                                 

  أي أن تكرار نفس العبارة يف مكان واحد ال يؤدي اىل احلكم بتكرار الكفارة.( 1)

أي لو عجز من الناحية املادية عن دفع الكفارة فال حيل االستغفار حملها، بل تبقى زوجته حمرمة ( 4)

   متكنه من أداء كفارة الظهار.عليه حلني

 أي إذا قدمت الزوجة شكوى عىل زوجها الذي ظاهرها اىل احلاكم الرشعي.( 0)

أي بعد انتهاء مهلة االشهر الثالثة فيحق للحاكم إجباره حتى بوسيلة احلبس وما شابه عىل أداء ( 2)

 ارشهتا.ال يستطيع مع الكفارة او تطليق الزوجة، وال جيوز تركها معلقة بحيث تكون زوجة ملن



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  915ص  -اإليالء 

 



 

  



 

وال ينعقد بغري اسم اهلل  ،هو احللف عىل ترك وطء الزوجة ،: االيالء0101م 

اجعة إىل الطفل مل ينعقد وإن كانت ر ،(4)فلو كان ملصلحة (1)وال لغري ارضار ،تعاىل

 . (0)يامنوجرى عليه حكم األ بل انعقد يميناً  ،ايالءً 

 وأما من ،قاصد ،خمتار ،(2)كامل ،: يشرتط يف االيالء وقوعه من بالغ0104م 

  فال يصح االيالء. (9)ال يتمكن من االيالج

ن أو ،مدخوال هبا ،: ال بد يف االيالء أن تكون املرأة منكوحة بالدائم0100م 

 . (5)أو أزيد من أربعة أشهر ،(1) مطلقايويلِّ 

نظره احلاكم إىل أ (0): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد االيالء إىل احلاكم0102م 

وإال ألزمه بالطالق أو  ،ر بعد الوطءفَّ فإن رجع وكَ  ،أربعة أشهر من حني املرافعة

 . (13)أحدمها يق عليه يف املطعم واملرشب حتى يقبلضَّ ويُ  ،(5)الفئة والتكفري

فال كفارة عليه وعليه الكفارة لو  ،حتى خرجت (11)ة فدافع: لو آىل مدّ 0109م 
                                                 

  أي أنه يقصد من احللف عىل ترك معارشة الزوجة هو ايقاعها بالرضر.( 1)

  بأن كان الطبيب قد منعها مثال من املعارشة اجلنسية.( 4)

  فااليالء وإن كان يمينا إال أن له أحكامه اخلاصة بخالف اليمني العادية.( 0)

   وليس خمصيا او مقطوع العضو.كامل: أي قادر عىل املعارشة اجلنسية  (2)

 االيالج: هو إدخال ذكر الرجل يف عضو املرأة، وهو املعارشة أو املواقعة اجلنسية.( 9)

  بأن حيلف عىل ترك معارشة زوجته بشكل دائم، ال لفرتة زمنية قصرية.( 1)

 الء.ق االيأي إذا حلف بأن يرتك معارشة زوجته أكثر من أربعة أشهر، أما يف االقل فال يتحق( 5)

 أي إذا رفعت الزوجة دعوى ضد زوجها امام احلاكم الرشعي بعد حلفه عىل ترك معارشهتا.( 0)

  أي يرجع ألداء واجباته من معارشة زوجته ويؤدي الكفارة، وسيأيت توضيحها.( 5)

 أي جيربه احلاكم الرشعي عىل قبول احد احللني اما الطالق، او الرجوع مع دفع الكفارة.( 10)

كام لو حلف عىل ترك معارشة زوجته مخسة أشهر مثال وابتعد عنها اىل ان انقضت املدة فال  (11)



 

 

 وطأ قبله. 

 : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. 0101م 

وفئة العاجز إظهار العزم عىل الوطء  ،(4)الً بُ قُ  القادر هو الوطء (1): فئة0105م 

 مع القدرة. 

كرر اليمني إذا كان الزمان املحلوف عىل ترك : ال تتكرر الكفارة بت0100م 

 الوطء فيه واحدا. 

                                                 

 جتب عليه الكفارة، ألهنا جتب عليه فيام لو واقع زوجته قبل انقضاء املدة. 

رشعي بعد أن خيريه احلاكم الف عن االلتزام بمضمون احللف اجع الزوج احلالالفئة تعني أن يرت( 1)

 .، ويتحقق بمعارشة زوجته إن كان متمكناً والكفارة أو الطالقبني الرتاجع 

أي أن تراجع الزوج احلالف يتحقق بمامرسته اجلنسية الطبيعية مع زوجته إن كان قادرا، وأما ( 4)

 إن كان عاجزا عن تلك املامرسة فيكفي أن يعلن عن استعداده لذلك فيام لو متكن من معارشهتا.



 

 

 

 

 وفيه فصل: 

  950ص  -الّلعان 

 



 

 



 

بانكار ولد  و ،الزوجة بالزنا مع ادعاء املشاهدة قذُف  (1): سبب اللعان0105م 

 . (4)لحق به ظاهرا بدون القذفيُ 

 وسالمة املرأة من الصمم ،التكليف :نةالع  ن واملُ الع  : يشرتط يف املُ 0123م 

 .(2)والدخول ،ودوام النكاح ،(0)واخلرس

أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد باهلل اين ملن  كيفية املالعنة:: 0121م  

 .بنيإن كنت من الكاذ الصادقني فيام قلته عن هذه املرأة ثم يقول: إن لعنة اهلل عيلَّ 

 اهلل إنه ملن الكاذبني، ثم تقول: إن غضب اهللثم تقول املرأة أربع مرات: أشهد ب

 .فتحرم عليه أبدا ،إن كان من الصادقني عيلَّ 

 ،وتعيني املرأة ،وبدء الرجل ،عند التلفظ (9)وجيب التلفظ بالشهادة وقيامهام

 ،(5)والبدأة بالشهادة ،وجيوز غريها مع التعذر ،(1)ملأوالنطق بالعربية مع القدرة عىل ت

 .(5)، واملرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب(0)لرجلثم باللعن يف ا

                                                 

 الزوجني للسبب املذكور حيث يتهم كل منهام االخر بالكذب يف مدعاه.يقصد به التالعن بني ( 1)

أي أن الزوج ينكر أبوته للطفل دون ان يتهم زوجته بالزنا، بل يقول أنه ليس ابني مع عدم ( 4)

  وجود سبب رشعي لالنكار، مثل حصول وطأ شبهة أو ما شابه ذلك.

  ا يف معرض االهتام.كي تستطيع ان تسمع، وتتكلم بحيث تدافع عن نفسه( 0)

  أما لو كانا خمطوبني دون زفاف فال حيصل بينهام لعان.( 2)

  عندما يقول كل منهام: أشهد باهلل.. الخ( 9)

  ومعنى ذلك أن رشط النطق بالعربية ليس ثابتا عند سامحة السيد.( 1)

  فيام قلته عن هذه املرأة. أشهد باهلل اين ملن الصادقنيبأن يقول: ( 5)

  .إن كنت من الكاذبني لعنة اهلل عيلَّ أن يقول: ب( 0)

 .إن كان من الصادقني غضب اهلل عيلَّ ة: جبأن تقول الزو (5)



 

 

ووقوف الرجل عن يمينه واملرأة  ،(1)ويستحب جلوس احلاكم مستدبر القبلة

 وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.  ،عن يساره

ل زُ للقذف ومل يَ  دّ فال حُيَ  ،نفسه بعد اللعان املالعنُ  : لو اكذَب 0124م 

 د وال تثبت أحكام اللعان. حُيَ  (0)يف أثنائه كذَب أولو  ،(4)التحريم

وال يرثه االب وال  ،ف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد: اذا اعرتَ 0120م 

، ولو ثبت عليها احلد (9)ولو اعرتفت املرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً  ،(2)من يتقرب به

 يثبت (1)بينة بإرخاء السرتالدخول فأقامت  منه فأنكرَ  ادعت املرأة املطلقة احلمَل 

 واهلل العامل بحقائق االحكام.  .اللعان

 

 

                                                 

  أي أن يكون ظهره جلهة القبلة.( 1)

 من ناحية تغري وال بالزنا، فال أثر لتكذيبه نفسه ال من ناحية استحقاقه العقاب عىل اهتام زوجته( 4)

 احلكم.

وال  لزنا،با الشهادة الرشعية، فعندها يستحق العقاب الرشعي الهتامه زوجته أي قبل أن يكمل( 0)

  ترتتب أحكام اللعان بينهام فتبقى زوجة له.

  أي أن الولد يرث أباه ولكن االب وأقرباءه ال يرثون الولد.( 2)

 أي شهدت عىل نفسها أربع مرات بأهنا زنت، فعندها تستحق العقاب الرشعي.( 9)

نكر الزوج جمامعتها بعد طالقها وأثبتت بالشهادة الرشعية أهنا اختلت به يف غرفة او أ أي لو( 1)

 .ليس معهام فيه أحد مكان



 

 

 

 

 

 

بام أن مواضيع هذا الكتاب ليست مورد ابتالء املكلفني يف زماننا فال أمهية لبيان  

 مسائل الرق والعتق لذا سيتم حذفها.

  

 



 

  



 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 955ص  - اليمني الفصل االول: يف 

 901ص  - الفصل الثاين: يف النذر 

 900ص  - الفصل الثالث: يف العهود 

 



 

  



 

  والعهد. (4)، والنذر(1)يف كتاب االيامن والنذور ثالث فصول: اليمني: 0122م  

ا ال ممعليه جل وع دلَّ  أو بام ،سامئه املختصةأب ،: ينعقد اليمني باهلل0129م 

  . (0)ومما ال ينَّصف إليه ،ينَّصف إليه

أو  ،اهلل مُ أو أيْ  ،أو تاهلل ،أو برب الكعبة ،أو باهلل ،فعلنوينعقد لو قال: واهلل أل 

 .ونحو ذلك ،أو أحلف برب املصحف ،أو أقسم باهلل ،اهلل رُ مْ عَ لَ 

عقد نوال ي ،إال إذا قصد به احللف باهلل تعاىل ،وحق اهلل :وال ينعقد ما إذا قال 

  .وحيرم اليمني هبا  ^أو من أحد االنبياء واالئمة  ،اليمني بالرباءة من اهلل

ر والقصد واالختيار ويصح من الكاف ،شرتط يف احلالف التكليف: يُ 0121م 

 ،أو ترك احلرام ،أو املباح (9)وإنام ينعقد عىل الواجب أو املندوب ،(2)املعتقد باهلل تعاىل

فلو تساوى متعلق اليمني وعدمه يف الدين والدنيا  ،باحأو ترك امل ،أو ترك املكروه

 . (1)العمل بمقتىض اليمني فيجب

 وتسمى يمني املناشدة كام إذا قال: واهلل ،: ال يتعلق اليمني بفعل الغري0125م 

 فال يرتتب أثر عىل اليمني يف مجيع ذلك.  ،(0)وال باملستحيل ،، وال باملايض(5)لتفعلن

                                                 

  اليمني: هو القسم واحللف باهلل العظيم.( 1)

 .نحومها أو ،أو عبادة ،نفسه من صدقة أو يوجبه عىل ،ما يقدمه املرء :النذر (4)

  جل.و دل عىل اخلالق عزبمعنى أن اليمني ينعقد بكل لفظ ي( 0)

  وليس من امللحد املنكر لوجود اهلل تعاىل.( 2)

 املندوب هو االمر املستحب الذي ينال االنسان عليه ثوابا من اهلل وال يعاقب عىل تركه. (9)

  ومعنى ذلك أن االلتزام باليمني واجب سواء كانت هناك أرجحية ام مل تكن.( 1)

  ع بني االصدقاء، ولكن ليس له أثر رشعي.وهذا االسلوب من احللف شائ( 5)

 فلو حلف عىل عمل يستحيل فعله فال ينعقد اليمني، وكذلك عن عمل مىض زمانه.( 0)



 

 

اىل انقضاء  ولكن جتدد له العجز مستمراً  ،أمر ممكن : لو حلف عىل0120م 

 . (4)إن مل يكن له وقت انحلت اليمني ،أو إىل االبد ،(1)الوقت املحلوف عليه

: جيوز أن حيلف عىل خالف الواقع مع تضمن املصلحة اخلاصة كدفع 0125م 

 ،او عَّساً  ،او كوهنا حرجية (0)مع عدم إمكان التورية ،أو مال املؤمن ،الظامل عن ماله

 أو ختليص نفسه أو نفس مؤمن ،بل قد جيب احللف إذا كان به التخلص عن احلرام

 . (2)من اهلالك

يمني انحلت ال، : لو حلف واستثنى باملشيئة كام إذا قال: ان شاء اهلل0193م 

 .(9)قاصدا به التعليق او التربك سواء كان

بمعنى أن لالب  ،وجوال للزوجة مع الز ،: ال يمني للولد مع االب0191م 

  .(1)حل يمني الولد، وللزوج حل يمني الزوجة

                                                 

 امليش. نم كام لو حلف بأن يذهب اىل الصالة يف املسجد مشيا كل فجر، ولكنه أصيب بام يمنعه( 1)

  .ون اليمني، ألنه أصيب بالعجز عن االلتزام بمضمأي مل تعد ملزمة( 4)

كأن  ،بكالمه خالف ما يفهمه السامع أن يقصد القائلبإرادة خالف ظاهر اللفظ التورية تعني  (0)

 ن املتكلمولك ،معه أي مال أبدا فربام يفهم السامع أنه ليس ،"جيبي ليس عندي درهم يف"يقول 

 أكثر من درهم. أي عنده ،واحد بل عنده دراهم كان مراده أنه ليس عنده درهم

 بامرففي مثل هذه املوارد والتي ال يتمكن فيها الشخص من التورية يف احللف فيجوز له بل ( 2)

كام  ،أو رد االعتداء عليه أو عىل أحد من املؤمنني ،جيب عليه أن حيلف كاذبا هبدف رفع الظلم

 .لو كانت هناك سلطة جائرة وأرادت اعتقال مؤمن، أو أرادت الشهادة عليه

مثال بأنه سيرتك رشب الدخان إنشاء اهلل، سواء كان قصده أن تركه للدخان كام لو حلف ( 9)

َواَل ﴿: اىلدب استنادا اىل قوله تعأمتوقف عىل مشيئة اهلل، أو أن قوله لكلمة إنشاء اهلل من باب الت

ل  َذل َك َغداً   إ ينِّ َفاع 
ٍ
ء يَشْ

كلتا احلالتني  ففي [42-40: ]الكهف ﴾إ الَّ َأن َيَشاَء اهلل * َتُقوَلنَّ ل 

  ملزما به. ىينحل اليمني وال يبق

لك أن ، ويكفي يف ذفمع عدم رضا االب او الزوج باليمني فإنه ال يبقى ملزما للولد او للزوجة( 1)



 

 

 

أو يفعل  ،بأن يرتك ما جيب فعله ،(1)نث اليمني: إنام جتب الكفارة بح  0194م 

وختتص  ،وهي اليمني كذبا عىل وقوع أمر (4)ال بالغموس ،ما جيب عليه تركه باليمني

 .(0)حيلف إال مع العلم وال جيوز أن. باليمني عىل حق امرئ أو منع حقه كذبا

ذن الزوج إ ويعترب ،والقصد ،واالختيار ،: يشرتط يف الناذر التكليف0190م 

ن لوكاأما ويف نذر زوجته سواء كان موضوع النذر أمرًا خيصها أو يتعلق بحقه، 

 فال يعترب اذنه، بل له حل النذر.  (2)سابقا

 هوينحل بنهيه عن ،(9)مع هني والده عام تعلق به النذرال ينعقد فوأما نذر الولد 

 بعد النذر. 

كذا، او  ه عيلَّ فللّ  كقوله: ان رزقت ولداً  شكراً  (1): النذر اما نذر برّ 0192م 

  .كذا كقوله: ان برئ املريض فلله عيلَّ  (5)استدفاعا لبلية

                                                 

  .يقول األب البنه أو الزوج لزوجته أنت يف حل من اليمني 

  اليمني. مضمون أي بمخالفة( 1)

و باليمني عىل حق امرئ أوختتص وقوع أمر،  ني كذبا عىلاليم اليمني الغموس الفاجرة وهي (4)

امرئ مسلم أو عىل  وهي أن حيلف عىل مال هي التي عقوبتها دخول النار .و حقه كذبا . منع

  .، بخالف اليمني عىل إنقاذ حق أو دفع ظلمحق ظلام فهي يمني عىل فعل احلرام

 فليه بل ال بد من اليقني كي جيوز له أن حيلفلو كان لديه ظن أو احتامل فال جيوز له أن حيلف ع( 0)

 .عىل أي أمر أو أي موضوع

 أي لو كانت املرأة قد نذرت نذرا قبل ان تكون زوجة لزوجها، فللزوج احلق يف حل النذر.( 2)

  فإذا هنى االب ابنه عن عمل ما فال ينعقد نذر االبن هبذا العمل.( 9)

  أي نذر صالح وطاعة هلل تعاىل.( 1)

  ي يكون النذر هبدف زوال البالء أو املرض.أ( 5)



 

 

ه مل أفعل الطاعة فللّ  أو ان ،كذا ه عيلَّ فللّ  حمرماً  كقوله: ان فعلُت  (1)وإما نذر زجر

 .كذا عيلَّ 

كذا، ومتعلق النذر يف مجيع ذلك جيب أن يكون  كقوله: هلل عيلَّ  (4)عوإما نذر تربّ 

 . (0)طاعة هلل مقدورا للناذر

جيب الوفاء  ومل يقل هلل مل ،كذا : يعترب يف النذر أن يكون هلل فلو قال: عيلَّ 0199م 

 الوفاء به.  فيجببه. ولو جاء بالرتمجة 

 أو صىل ركعتني أو صام ،يشءومل يعني تصدق ب ،(2): لو نذر فعل طاعة0191م 

كان عليه ستة أشهر، ولو  (9)آخر من اخلريات، ولو نذر صوم حنيٍ  أو فعل أمراً  ،يوماً 

عليه و كثري فاملروي أنه ثامنون درمهاً  فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة باملٍ  قال زماناً 

 . (1)وإال كان العمل عليها ،هناك قرينة تَّصفه عنههذا كله إذا مل تكن  .العمل

: لو عجز عام نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو جتددت القدرة 0195م 

مكان  ولو قيده بوقت معني أو ،عليه يف وقته وجب وإذا أطلق النذر ال يتقيد بوقت

 . (5)معني لزم

أو  ،اضت املرأةأو املرض أو ح (0): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر0190م 

                                                 

  أي هبدف الردع عن الفعل، واالمتناع عنه.( 1)

  أي هبدف فعل اخلري ال لسبب آخر.( 4)

  قد النذر عىل أمر ليس مقدورا للمكلف، أو ليس فيه طاعة هلل.عفال ين( 0)

  بأن قال مثال: هلل عيل نذر بأن أقوم بعمل خري إذا ربحت بتجاريت.( 2)

ْهر  ﴿ كقوله تعاىل: ،احلني: هو الوقت( 9) َن الدَّ ني  مِّ
نَسان  ح   [1: ]اإلنسان ﴾..َهْل َأَتى َعىَل اإْل 

 أي إن كان هناك ما يدل عىل أمر معني فيتعني ذاك االمر من خالل العالمات والدالئل.( 1)

  وهذا يرتبط برشط القدرة عىل االلتزام بالنذر.( 5)

  ر صوما مستحبا أثناء السفر فيصومه.إال أن يكون قد نذ( 0)



 

 

 

  .لزمته الكفارة ايضا فطر عمداً أأفطر ولزمه القضاء، ولو  ،أو كان عيدا ،(1)نفست

، استعملت يف (4)لبيت اهلل تعاىل أو املشاهد : لو نذر أن جيعل دابته هدياً 0195م 

فإن مل يمكن ذلك بيعت ورصف ثمنها يف مصاحله من  ،مصالح البيت أو املشهد

 وغري ذلك.  ،وتعمري ،وتنظيف ،وفراش ،ساج

ويرجع يف  (0)أو لويل فاملدار عىل قصد الناذر|: لو نذر شيئا للنبي 0113م 

ف َّصولو مل يقصد إال نفس هذا العنوان يُ  ،تعيينه مع الشك إىل ظاهر كالم الناذر

أو االنفاق عىل حرمه  ،عىل جهة راجعة إىل املنذور له، كاالنفاق عىل زواره الفقراء

  .ذلك ونحو ،الرشيف

عىل عامرته  نفقفيُ  ،ف يف مصارفهولو نذر شيئا ملشهد من املشاهد املرشفة رُص 

 أو إنارته أو يف رشاء فراش له وما إىل ذلك من شؤونه.

 اهلل أنه متى كان كذا فعيلَّ  عهدُ  : العهد أن يقول عاهدت اهلل أو عيلَّ 0111م 

  .نيوهو الزم ومتعلقه كمتعلق اليم ،(2)طلقا غري معلقأيضا لو كان م وينعقدكذا، 

 ينعقد العهد وكذلك النذر بالنية، وال يشرتط أن يتم ذلك بالتلفظ.: 0114م 

مه وَّ كه وخاف الرضر قَ ل: لو عاهد اهلل أن يتصدق بجميع ما يم0110م 

. (9)وتصدق به شيئا فشيئا حتى يويف

                                                 

 أي صارت نفساء نتيجة للوالدة.( 1)

  .أي للحرم الرشيف يف مكة املكرمة، أو ألحد مقامات االئمة ( 4)

  أي يتم العمل عىل طبق ما يقصده الناذر.( 0)

 بأن يقول مثال: عاهدت اهلل بأن أترك التدخني، فيجب عليه الوفاء وهو كاليمني.( 2)

يحسب قيمة ما يملكه فلو كانت عرشة آالف دينار مثال فيتصدق هبذا املبلغ عىل مراحل وليس ف( 9)

 دفعة واحدة فيتصدق بقسم وفيام بعد بقسم آخر اىل أن يبلغ اجلميع عرشة آالف.



 

 



 

 

 

 

 

 وفيه فصل: 

 905ص  -رات الكفا 

 

  



 

 



 

وقد جيتمع فيها االمران  (0)ةوقد تكون خمريَّ  (4)قد تكون مرتبة (1): الكفارة0112م 

 . (2)وقد تكون كفارة اجلمع

إن عجز ف ،: كفارة الظهار، وقتل اخلطأ، مرتبة وجيب فيهام عتق رقبة0119م 

 .فإن عجز أطعم ستني مسكينا ،صام شهرين متتابعني

، مرتبة (9)كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: 0111م 

 يجب فيها إطعام عرشة مساكني فإن عجز صام ثالثة أيام متتابعات. أيضا ف

 عتق بني خمرية : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهداً 0115م 

 رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا. 

حتى نذر صوم يوم  (5)وكفارة النذر ،وكفارة اليمني ،(1)ة االيالء: كفار0110م 

                                                 

أو نحر أو ذبح  املكلف من عتق أو إطعام أو صيام العمل الذي جيب أن يقوم به هيالكفارة  (1)

  ذنب صدر منه .ن عقوبة عىل كنوع مونحو ذلك 

باألول وإن  رفِّ كَ أي يُ  ،الكفارة التي يكون فيها االمتثال حسب ترتيب معني هيلكفارة املرتبة ا (4)

 زماننا، وهذا متعذر يف ،رقبة جيب فيهام عتق ،كالظهار وقتل اخلطأ ،بالثاين وهكذا رَ فَّ مل يمكن كَ 

 كينا .ني، فإن عجز أطعم ستني مسشهرين متتابعفيصوم 

هر أفطر يوما من ش فمثال من ،الكفارة املخرية: أن خيتار املكلف ما شاء من عدة كفارات معينة (0)

ختياره وذلك حسب ا ،أو إطعام ستني مسكينا ،صيام شهرين متتابعنيب َر فَّ كَ  ،رمضان متعمدا

  . ، إذ ال وجود للعتق يف زماننادون ترتيب حمدد

 ،كيناستني مس وإطعام ،صيام شهرين متتابعني ،لثالث جمتمعةالكفارات ا هيكفارة اجلمع  (2)

 ولكنها يف واقع زماننا كفارتان لعدم وجود العبيد لعتقهم. ،وإعتاق رقبة

  أي بعد الظهر.( 9)

  .0101مرَّ بيان معنى االيالء يف املسألة  (1)

  .0122مرَّ بيان ما يرتبط باليمني والنذر يف املسألة  (5)



 

 

وهي عتق رقبة أو إطعام عرشة مساكني أو  (1)فيها التخيري والرتتيب جيتمع ،معني

 كسوهتم فإن عجز صام ثالثة أيام متواليات. 

وهي عتق رقبة وصيام  ،كفارة مجع ظلامً  : كفارة قتل املؤمن عمداً 0115م 

  . وإطعام ستني مسكيناشهرين متتابعني

  .(4)وكذلك االفطار عىل حرام يف شهر رمضان

  .(0): إذا اشرتك مجاعة يف القتل وجبت الكفارة عىل كل واحد منهم0153م 

 ،(1)والالئط ،(9)رشعا كالزاين املحصن (2): إذا كان املقتول مهدور الدم0151م 

  .كان بإذنه مل جتب الكفارة إذا (0)فقتله غري االمام ،(5)واملرتد

 . (5)وأما إن كان بغري إذن االمام ففيه إشكال

                                                 

ري يف البداية بني العتق وبام أنه متعذر فيبقى خمريا بني إطعام عرشة مساكني أو فاملكلف خم( 1)

إعطائهم ثيابا هلم، ومع عدم التمكن من ذلك حيصل الرتتيب فيصوم ثالثة أيام متواصلة، 

وليس معنى ذلك أنه يصوم الليل والنهار إذ أن هذا حمرم بل يصوم ثالث أيام كاالربعاء 

 واخلميس واجلمعة.

  كام لو كان صائام فأفطر عىل حلم خنزير، أو زنى، أو رشب اخلمر.( 4)

فتجب كفارة اجلمع عىل كل واحد منهم فيام لو كان القتل عمدا، وجتب الكفارة املرتبة عىل كل ( 0)

  واحد منهم فيام لو كان القتل خطأ.

  أي مباح الدم الرتكابه ما يوجب عقوبة القتل عليه.( 2)

 ن تنطبق عىل املتزوج الذي يتمكن من معارشة زوجته، وكذلك عىل الزوجة. الزاين املحص( 9)

  الالئط هو الرجل الذي يعارش رجال بعالقة جنسية شاذة يف الدبر.( 1)

  املرتد: هو من كان مسلام وخرج عن دين االسالم.( 5)

  ه.ابا ليقصد باالمام هنا احلاكم الرشعي الذي له احلق بأن حيكم عىل شخص بالقتل عق( 0)

  فإذا تم القتل بإذن احلاكم الرشعي فليس عىل القاتل يشء أما بدون إذنه فيتحمل املسؤولية.( 5)



 

 

 

ة وبه رواي ،كفارته إطعام عرشة مساكنيففحنث  (1): من حلف بالرباءة0154م 

  مستحب.، والعمل هبا (4)معتربة ولكن مل يعمل هبا قدماء االصحاب

 ،(2)كفارة االفطار يف شهر رمضان ،(0)املرأة شعرها يف املصاب : يف جزِّ 0150م 

ويف نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه يف موت ولده أو زوجته 

  .(9)كفارة يمني

 ويستحب ،أو يف العدة الرجعية فارقها ،(1): لو تزوج بامرأة ذات بعل0152م 

 . (5)ر بخمسة أصوع من دقيقأن يكفِّ 

أن فيستحب حتى خرج الوقت  (0): لو نام عن صالة العشاء االخرة0159م 

 صبح صائام. ي

م أن يتصدق لكل يوفيستحب فعجز عنه  ،أو أيام ،: لو نذر صوم يوم0151م 

 ين ليصوم عنه. عىل مسكني أو يعطيه مدَّ  (5)بمد

                                                 

 من اهلل يءقال أنا برإذا  مثال أو من األئمة  | من اهلل تعاىل، أو من رسولهأي الرباءة  (1)

من  يءنا برأو قال: أ | من رسول اهلل يء، أو قال أنا برثم خالف وجاء ،دارك إن جئُت 

 أو من احلسني الخ . ،أو من احلسن ،عيل بن أيب طالب

 إذ أن عددا من الفقهاء أفتى بأن تكون الكفارة كفارة ظهار، وإال فكفارة يمني.( 4)

  أي قصه من باب احلزن عىل فقد عزيز.( 0)

  وهي كفارة التخيري بني صوم شهرين متتابعني، او إطعام ستني مسكينا.( 2)

  .0110الرتتيب كام مر يف املسألة و كفارة التي جيتمع فيها التخيريوهي ال( 9)

 أي لو عقد عىل امراة متزوجة، أو امرأة مطلقة اثناء عدهتا فالعقد باطل ويستحب التكفري.( 1)

  كيلو. 0أي حوايل مخسة عرش كيلو من الطحني، إذ أن الصاع هو حوايل ( 5)

  ى مىض الوقت.أي نام دون أن يصيل صالة العشاء حت( 0)

  غراما، واملدان يعني كيلو ونصف. 593املّد هو حوايل ( 5)



 

 

أو وجدها ومل جيد الثمن انتقل إىل الصوم يف  (1): من مل جيد الرقبة0155م  

 . (4)بةرتَّ املُ 

عليه وجب  جل كونه حرجاً لو ألبة ورتَّ : إذا عجز عن الصيام يف املُ 0150م  

 من ن كان بالتسليم لزم لكل مسكني مدّ إف (0)وكلام كان التكفري باالطعام . االطعام

، (2)احلنطة او الشعري أو الدقيق أو اخلبز بل مطلق الطعام كالتمر، واالرز، واالقط

ولوكان باالشباع أجزأه مطلق  .واملاش، والذرة، والجتزي القيمة واالفضل مدان

 وأعاله اللحم وأوسطه اخلل وأدناه امللح.  (9)دامالطعام ويستحب األ

وتسليم الطعام إىل وليهم ليَّصفه  ،(1): جيوز إطعام الصغار بتمليكهم0155م 

واحد يف منهم ب االثنان حيتسب وعليهم، ولو كان باالشباع فال يعترب إذن الويل، 

  .كام يف الكبار  واما يف غريها فاحلكم فيهم ،(5)خصوص كفارة اليمني

: جيوز التبعيض يف التسليم واالشباع فيشبع بعضهم ويسلم إىل 0103م 

ولكن ال جيوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه  ،الباقي

 . (0)أمدادا متعددة من كفارة واحدة إال إذا تعذر استيفاء متام العدد

                                                 

  كام هو احلال يف زماننا لعدم وجود العبيد.( 1)

  .0112أي يف الكفارة املرتبة والتي مر بياهنا يف املسألة ( 4)

طعمهم ي أي عندما تكون الكفارة بإطعام املساكني فلها صورتان، فتارة يعطيهم الطعام، وتارة( 0)

 مبارشة.

 يعمل من لبن اإلبل املخيض . وهو نوع من اجلبن ،لبن جاف (2)

  أي أن يكون مع اخلبز يشء من حلم او بصل او ملح أو خل.( 9)

  أي بإعطاءهم الطعام مبارشة.( 1)

 فيطعم عرشين صغريا مقابل عرشة أشخاص وهي مقدار كفارة اليمني حني االطعام.( 5)

 ناك العدد الكايف من املساكني فيجوز اعطاء الواحد أكثر من حصة.أي إذا مل يكن ه( 0)



 

 

 

به عورته، او ثوبان وان مل يكونا ثوب يواري  : الكسوة لكل فقري0101م 

  .مع القدرة خاصةن، ي ساترنيثوب أن يكوناساترين ويستحب 

 ،ويعترب التكليف (1): ال بد من التعيني مع اختالف نوع الكفارة0104م 

والجيوز دفعها  ،االيامن و (2)الفقر (0)كام يعترب يف مَّصفها .(4)ركفِّ واالسالم يف املُ 

 دفعها إىل االقارب بل لعله أفضل.  وجيوز (9)لواجب النفقة

صيام فلو كان قادرا عىل  (1): املدار يف الكفارة املرتبة عىل حال االداء0100م 

 .أطعم ستني مسكيناثم عجز  الشهرين

يف ذمته ويكفي يف َتقق املوجب لالنتقال إىل البدل فيها  الصومال يستقر و

القدرة أجزأ بل إذا عجز عن العجز العريف يف وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت 

  الطعام.اأجتزأ بإمتام  من الصومثم متكن  لفقري واحد ولو االطعامفرشع يف  الصوم

وعليه  (0)وجب الباقي (5)العتق عجز عن : يف كفارة اجلمع إذا0102م 

 ، وكذا إذا عجز عن غريه من اخلصال. (5)االستغفار

ر واحد فال جيوز أن يكف فري بجنسك: جيب يف الكفارة املخرية الت0109م 

                                                 

   بأن يعني ما يدفعه بأنه كفارة يمني مثال أو كفارة افطار عمدي وهكذا. (1)

  أي الذي جيب عليه أن يدفع الكفارة ال بد من ان يكون بالغا ومسلام.( 4)

 ، واملؤمن هو الشيعي.أي يشرتط يف من تعطى له الكفارة أن يكون فقريا مؤمنا( 0)

 الفقري هو الذي ال يملك مصاريف سنته، أو ليس لديه مورد يومي او شهري يكفيه مصاريفه.( 2)

  .فال جيوز مثال أن يعطيها االب ألوالده أو لزوجته أو لوالديه ممن جتب نفقتهم عليه (9)

 ؤدهيا فيه.لذي يريد ان يبمعنى ان الرتتيب املعترب يف الكفارة املرتبة يكون بلحاظ الوقت ا( 1)

  كام يف زماننا.( 5)

  من صوم الشهرين واطعام املساكني.( 0)

  أي يستغفر ربه بدل ما مل يتمكن من االتيان به كالعتق، او حتى الصوم مثال.( 5)



 

 

 بنصفني من جنسني بأن يصوم شهرا ويطعم ثالثني مسكينا. 

يف الكفارة املالية وغريها التأخري بمقدار ال يعد من املساحمة يف  جيوز: 0101م 

 . مستحبةولكن املبادرة  (1)أداء الواجب

اَرُة َعَمل   :× الصادقما روي عن  املستحبة: من الكفارات 0105م  َكفَّ

ْخَوان   ْلَطان  َقَضاُء َحَوائ ج  اإْل  السُّ
(4). 

اد ُق  و  نَْها ُسْبحاَن َربَِّك  :× َقاَل الصَّ
َك م  نَْد ق يَام  اَراُت املََْجال س  َأْن َتُقوَل ع  َكفَّ

ُفونَ   َعامَّ َيص 
ة  زَّ
 .(0)َربِّ اْلعامَل نيَ هلل احْلَْمُد و َسالم  َعىَل املُْْرَسل نيَ و َربِّ اْلع 

اد ُق قَ  و ك   :× اَل الصَّ ح  اَرُة الضَّ اللَُّهمَّ اَل مَتُْقْتن ي :َكفَّ
(2). 

َل النَّب يُّ  :×اهلل ْن َأيب  َعبْد  عَ  و 
ْغت يَاب   :| َقاَل ُسئ  اَرُة اال   :َقاَل ؟ َما َكفَّ

ُر   .(9)مل َن  اْغتَْبتَُه ُكلَّاَم َذَكْرَتهُ اهلل َتْسَتْغف 

ة   :|اهلل َقاَل َرُسوُل  :َل َقا×اهلل َعْن َأيب  َعبْد   و  اَرُة الطِّرَيَ  .(1)ُل َوكّ التَّ َكفَّ

اد قاهلل ْن َأيب  َعْبد  عَ  و و  َء يف  اللَّْطم  َعىَل اخْلُُدود  اَل يَشْ و يف حديث: × الصَّ

ْست ْغَفار   َوى اال   . (5)التَّْوَبة  و س 

استغفر  ة الفطار شهر رمضان عمداً : إذا عجز عن الكفارة املخريَّ 0100م 

 .وتصدق بام يطيق، ولكن إذا متكن بعد ذلك لزمه التكفري عىل االحوط وجوباً 

                                                 

  بأن يعترب مهمال( 1)

  .151ص  0من ال حيرضه الفقيه، ج( 4)

  .239ص  44وسائل الشيعة ج( 0)

  .230ص  44عة جوسائل الشي( 2)

  .095ص 4الكايف ج( 9)

 .150ص  0الكايف ج( 1)

  .234ص 44وسائل الشيعة ج( 5)



 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 959ص  - الفصل االول: يف الصيد 

 135ص  - الفصل الثاين: يف ذكاة السمك واجلرد 

 113ص  - الفصل الثالث: ذكاة اجلراد 

 111ص  - الفصل الرابع: يف الذباحة 

 

  



 

  



 

 والتذكية تكون بالصيد والذبح ،: ال جيوز أكل احليوان بدون تذكية0105م 

 حسبام سريد تفصيله يف الفصول التالية.والنحر وغريها 

الكلب من أنواع احليوان كالعقاب،  : ال حيل احليوان إذا اصطاده غريُ 0153م 

وحيل إذا اصطاده  ،(0)، وغريها(4)والنمر ، والفهد،(1)والباشق، والصقر، والبازي

فكل حيوان حالل  ،سود وغريهواأل ،وغريه (2)الكلب من دون فرق بني السلوقي

 فهو ذكي وحيل أكله كام إذا ذبح.  ،وجرحه (1)قد قتله الكلب بعقرة (9)اللحم

 أمور: مخسة لية صيد الكلب حل: يشرتط 0151م 

 طياد ويتحقق ذلك بأمرين:لالص امً علَّ أن يكون مُ  االمر االول:

بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه  ،أرسلاسرتساله إذاُ  :أحدمها 

 .وانبعث إليه

 .(5)أن ينزجر إذا زجره :ثانيهام

، وال بأس بأكله اتفاقا إذا مل يكن (0)أن ال يأكل مما يمسكه يف معتاد االكل ويعترب 

                                                 

 هذه االربعة من الطيور الكاسة والتي هلا القدرة عىل الصيد. (1)

  وهاذان من احليوانات الربية الكاسة واملفرتسة.( 4)

 .حليوانات الكاسة فال حيل أكلهومعنى ذلك أن أي يشء يتم اصطياده بواسطة هذه الطيور او ا (0)

السلوقي هو الكلب املدرب عىل الصيد، وتنسب هذه الكالب اىل بلدة سلوق باليمن ألن  (2)

 كالهبا مدربة.

  مما جيوز أكله يف حال ذبحه عىل الطريقة الرشعية.( 9)

  العقر: قطع احدى قوائم احليوان ليسهل ذبحه، وتطلق ايضا عىل اجلرح.( 1)

 ذلك ان الكلب يكون مطيعا لصاحبه إذا اراد ان يبعثه نحو يشء او أراد منعه. ومعنى( 5)

  أي أنه حيرض فريسته لصاحبه دون أن يأكلها مع أهنا تكون مما يأكله الكلب العادي عادة.( 0)



 

 

 . (1)معتادا

بنفسه من دون إرسال  (4)اله لالصطياد فلو اسرتسلأن يكون بإرساالمر الثاين:

مر غري االصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد وكذا إذا أرسله أل ،(0)مل حيل مقتوله

ر االغراء إن أثَّ و ،وإذا اسرتسل بنفسه فأغراه صاحبه مل حيل صيده ،حيوانا فإنه ال حيل

 .(2)ودْ فيه أثرا كشدة العَ 

حبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسرتسل كفى وإذا اسرتسل لنفسه فزجره صا

اده ص إذا وكذا وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غريه حلَّ  ،ذلك يف حل مقتوله

 . (9)فالرشط قصد اجلنس ال قصد الشخص ،وصاد غريه معه فإهنام حيالن

حراز ساير إكتايب مع وحيل أيضا صيد ال ،ل مسلامً أن يكون املرس   االمر الثالث:

ؤمن وال فرق يف املسلم بني امل ،فاصطاد مل حيل صيده فإذا أرسله كافر   ،الرشائط

  .وغريه (5)حتى الصبي كام ال فرق يف الكافر بني الوثني ،(1)واملخالف

االجتزاء هبا بعد االرسال قبل  وجيوز ،أن يسمي عند إرساله االمر الرابع:

ك حكم وكذل كان نسيانا حّل أما إذا  ،مل حيل الصيد فإذا ترك التسمية عمداً  ،االصابة

                                                 

  بمعنى انه لو صادف وأكل الكلب الصيد عىل غري عادته فال يؤثر ذلك يف صحة صيده.( 1)

  بالفريسة من تلقاء نفسه دون ان يبعثه صاحبه.أي حلق الكلب ( 4)

 أي أن يكون اصطياده للفريسة بتوجيه من صاحبه، ال أنه اصطادها من دون توجيه.( 0)

بمعنى أنه لو اندفع الكلب من تلقاء نفسه نحو الفريسة ثم شجعه صاحبه فزادت سعة ركضه  (2)

  فال يكفي ذلك حللية الصيد يف تلك احلالة.

ملعترب من إرساله للكلب صيد فرد من جنس الغزال وهذا كاف النطباق احلكم عىل كل ألن ا (9)

  غزال يصيده حتى ولو كان غري الغزال الذي أرسله صاحبه الصطياده.

  يقصد باملؤمن الشيعي، وباملخالف غريه من أتباع املذاهب االسالمية.( 1)

  .مثالً  النارأي الذي يعبد االصنام، او امللحد، او الذي يعبد ( 5)



 

 

 

 . (1)الصيد بااللة اجلامدية كالسهم

ويف الذبح والنحر عىل ذكر اهلل  (4): يكفي االقتصار يف التسمية هنا0154م 

بذكر االسم  اكتفى أيضيُ  ، ومقرتنا بالتعظيم مثل: اهلل أكرب، واحلمد هلل، وبسم اهلل

 . (0)الرشيف جمردا

 أما إذا استند ،يوان إىل جرح الكلب وعقرهأن يستند موت احل االمر اخلامس:

 ل. إىل سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب يف العدو أو نحو ذلك مل حَي 

ب بعد إصابة الكل إىل الصيد فلحقه فأدركه ميتاً  : إذا أرسل الكلَب 0150م 

ما أ ،فامت (2)بعد إصابته ولكن مل يسع الزمان لتذكيته وكذا إذا أدركه حياً  ،حل أكله

قر وكذا احلال إذا أدركه بعد ع ،فرتكه حتى مات مل حيل تهإذا كان الزمان يسع لتذكي

فإن أدركه  ،لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف الكلب له حياً 

يته أما إذا كان يسع لتذك ،حل وكذا إذا أدركه حيا ولكنه مل يسع الزمان لتذكيته ميتاً 

 . (9)مل حيلفرتكه حتى مات 

 ،(1)أو تركض رجله ،: أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن جيده تطرف عينه0152م 

ل ه والزمان متسع لتذكيته مل حيفانه اذا أدركه كذلك ومل يذكّ  ،أو يده ،أو يتحرك ذنبه

 إال بالتذكية. 

                                                 

  كالبندقية مثال فإنه إذا نيس التسمية حل الصيد أما لو تركها عمدا فال َتل.( 1)

  أي يف مورد الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة آالت الصيد كالبنادق.( 4)

  يأن يتلفظ بكلمة: اهلل فقط دون ان يذكر معها شيئا آخر.( 0)

  االخرية. بأن يذبحه بالسكني إذ وجده يلفظ أنفاسه( 2)

ومعنى ذلك ان حلية الصيد بواسطة الكلب تتحقق فيام لو مات الصيد دون ان يتمكن الصياد ( 9)

 من ذبحه حسب الطريقة الرشيعة، أما لو متكن وأمهل فال حيل الصيد حينئذ.

  أي حيرك رجله.( 1)



 

 

السكني ورفع  : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلِّ 0159م 

ام ك ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فامت قبل أن يذبحه حّل  ،احلائل من شعر

 إذا مل يسع الوقت للتذكية، أما إذا مل تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات مل حيل.

 ئذ حتى يقتله فقتله حل أكله. ينح (1)نعم لو أغرى الكلب به 

ن حني وال م ،من حني إرسال الكلب (4)املبادرة اىل الصيد ال جتب: 0151م 

إذا  فتجب املبادرة (2)ه غري ممتنعأوقفه وصريَّ  وأما إذا ،(0)إصابته له إذا بقي عىل امتناعه

عد أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بُ  ،ن يف املسارعة إليه إدراك ذكاتهأاحتمل 

 يه. املسارعة إل جتباملسافة عىل نحو اليدركه إال بعد موته بجناية الكلب فال 

ال و ،فيجب غسله كان موضع العضة نجساً  الصيدَ  الكلُب  عضَّ : إذا 0155م 

 جيوز أكله قبل غسله. 

 احداً و ل فاذا أرسل مجاعة كلباً الصيد وحدة املرس   : ال يعترب يف حّل 0150م 

ع ، وأما إذا مل تكن الرشائط جمتمعة يف اجلميهصيدُ  مع إجتامع الرشائط يف اجلميع حلَّ 

اجتمعت فيه الرشائط، ولو كان هذا الشخص حتى عىل فرض وجود شخص بينهم 

هو من أرسل الكلب لكان الكلب قد طارد الفريسة، فاحلكم بحلية الصيد مورد 

 .(9)تأمل

 فاصطادت عىل باً فإذا أرسل شخص واحد كال ،وكذا ال يعترب وحدة الكلب 

 .االشرتاك حيوانا حّل  نحو

                                                 

 أي مل جيد سكينا ليذبحه فوجه الكلب عليه كي يقتله فيحل حينئذ.( 1)

  لحاق بالفريسة التي ُأرسل الكلب الصطيادها.أي ال( 4)

  أي إذا كانت الطريدة ال تزال تقاوم الكلب.( 0)

  أي غري قادر عىل الطريان او الركض بحيث يستطيع ان يصل الصائد اليه.( 2)

 ومعنى ذلك أنه ال حيكم بحلية الصيد يف هذه احلالة مع عدم توفر الرشائط يف اجلميع.( 9)



 

 

 

ايب كلبني وكافر غريكت نعم يعترب يف املتعدد اجتامع الرشائط فلو أرسل مسلم 

أو كان  ،ى أحدمها ومل يسم االخروكذا إذا كانا مسلمني فسمّ  ،فاصطادا حيوانا مل حيل

أما إذا استند  ،هذا إذا استند القتل إليهام معا ، دون كلب االخراَم علَّ كلب أحدمها مُ 

 هخر فأصابإىل أحدمها كام إذا سبق أحدمها فأثخنه وأرشف عىل املوت ثم جاءه اآل

وإذا  ،يسريا بحيث استند املوت إىل السابق اعترب إجتامع الرشوط يف السابق ال غري

أجهز عليه الالحق بعد أن أصابه السابق ومل يوقفه بل بقي عىل امتناعه بحيث استند 

 . (1)موته إىل الالحق ال غري اعترب اجتامع الرشوط يف الالحق

 ىل جناية الكلب أو اىل سبب: إذا شك يف أن موت الصيد كان مستندا إ0155م 

وإن مل حيصل منها  عىل استناده إليها حّل  (4)إذا كانت هناك امارة عرفية إال. آخر مل حيّل 

 العلم. 

 إال إذا كانت االلة سالحاً  (0): ال حيل الصيد املقتول بااللة اجلامدية0433م 

هم أو شائكا كالرمح والس ،كان كالسيف والسكني واخلنجر ونحوها ،قاطعاً 

 .وان مل يكن يف طرفهام حديدة بل كانا حمددين بنفسهام ،والعصا

ه عىل فانه إذا قتل بوقوع ،نعم يعترب اجلرح فيام ال حديدة له دون ما فيه حديدة 

 (9)بخالف ما ال حديدة له فإنه ال حيل إذا وقع معرتضا (2)وان مل جيرحه ،احليوان حّل 

                                                 

ان الرشائط جيب ان تكون متوفرة بالكالب التي تصطاد الفريسة وبأصحاهبا فيام ومعنى ذلك ( 1)

 لو كانت مشرتكة فعليا يف قتل الفريسة، وأما االشرتاك اجلزئي فال تعترب فيه الرشائط الرشعية.

  عالمة عادية كام لو كان قد سقط نتيجة لطمة من الكلب مثال.( 4)

  كاحلجر، أو الوعاء.( 0)

  صيب احليوان باحلديد ومات فتحل ذبيحته حتى ولو مل حيصل جرح.فإذا أ( 2)

  أي بالعرض بأن تأيت الرضبة من وسط اخلشبة مثال ال من طرفها.( 9)



 

 

مل  اً ان قتل معرتض -لوسط حمددة الطرفني وهو كام قيل خشبة غليظة ا - (1)فاملعراض

 . (4)وان قتل باخلرق حل ،حيل ما يقتله

 (2)كالذهب والفضة والصفر (0): جيزي عن احلديد غريه من الفلزات0431م 

 وغريها فيحل احليوان املقتول بالسيف أو الرمح املصنوعني منها. 

 ،والشبكة ،عمودوال (9): ال حيل الصيد املقتول باحلجارة واملقمعة0434م 

 ونحوها من آالت الصيد مما ليست قاطعة وال شائكة.  ،(1)واحلبالة ،والرشك

 حونحومها مما ال يصدق عليه السال ،(0)والشك (5)طيَ خْ بمثل امل   جيتزأ: 0430م 

 وان مل يكن معتادا. فيجتزأ به عرفا، وأما ما يصدق عليه السالح 

واء سبكل أنواعها، يف هذه االزمنة  الصيد بالبنادق املتعارفة ّل حي: 0432م 

 .أكانت من احلديد أم الرصاص أم غريمها 

 ،تابياً او ك : يشرتط يف حل الصيد بااللة اجلامدية كون الرامي مسلامً 0439م 

 ،ادوأن يكون الرمي بقصد االصطي ،واستناد القتل اىل الرمي ،والتسمية حال الرمي

مل  ،أو خنزير فأصاب غزاال فقتله ،عدوأو  ،أو بقصد هدف ،يشءفلو رمى ال بقصد 

                                                 

 يصيب بعرضه ال وسمي كذلك ألنه ،حمدد الطرفني سهم بال ريش غليظ الوسطاملعراض:  (1)

  بحده .

  ان.أي إن خرقت اخلشبة احليوان مثال حل ذاك احليو( 4)

 أي من املعادن الصلبة.( 0)

  الصفر: من أنواع النحاس.( 2)

 ويكون يف بعضها مسامري عند الرأس. خشبة يرضب هبا االنسان عىل رأسه عادة( 9)

  الرشك واحلبالة هي املصيدة التي يتم نصبها لصيد احليوان.( 1)

 : أي االبرة التي تستعمل يف اخلياطة.طيَ خْ امل   (5)

  به.أي ما يشك ( 0)



 

 

 

 .حيل

 .فأصاب غزاال فقتله (1)وكذا إذا أفلت من يده 

ة أن يويعترب يف احللِّ  ،بقصد االصطياد فأصاب غري ما قصد حلَّ  ىولو رم 

قط أو س ،فلو شاركها غريها مل حيل كام إذا سقط يف املاء (4)تستقل االلة املحللة يف القتل

ذا رماه وكذا إ ،فاستند املوت إليهام ،االرض بعد ما أصابه السهم من أعىل اجلدار اىل

واستند القتل  ،ومن مل يقصد (0)أو من قصد ومن مل يسمِّ  ىومن سمَّ  ،مسلم وكافر

 .إليهام معا

 احلرمة.  وإذا شك يف االستقالل يف االستناد اىل املحلل بني عىل 

 وإن كان لوال فقتله حلَّ فأوصلته الريح إىل الصيد  : إذا رمى سهامً 0431م 

 . (2)ثم وثبت فأصابه فقتله االرَض  وكذا إذا أصاب السهمُ  ،الريح مل يصل

فلو  ،وال وحدة الصائد ،لةلة وحدة اآل: ال يعترب يف حلية الصيد باآل0435م 

إذا اجتمعت الرشائط  حلَّ  فامت منهام معاً  ،صيدا بسهم وطعنه آخر برمح رمى أحد  

ا أرسل أحد كلبه اىل حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فامت بل إذ ،يف كل منهام

 أيضا.  منهام معا حلَّ 

وكان  ،ثم باستعامل االلةأالصيد وان  بااللة املغصوبة حلَّ  إذا اصطاد: 0430م 

ال  ويكون الصيد ملكا للصائد ،إذا كان لالصطياد هبا أجرة ،(9)عليه أجرة املثل

                                                 

  كام لو انطلقت طلقة من البندقية من غري قصد فقتلت صيدا فال جيوز أكله. (1)

  أي التي جيوز االصطياد فيها.( 4)

  أي قصد الصيد. (0)

 ثم أصابت احليوان فقتلته.يشء بمعنى أنه مل تكن االصابة مبارشة بل اصطدمت ب( 2)

  أجرة.أي يدفع لصاحب البندقية مثال أجرهتا إن كان هلا ( 9)



 

 

 لة. لصاحب اآل

 لة احليوانية واجلامدية بام كان احليوانباالصطياد باآل حلّل : خيتص ا0435م 

وبقر  ،(4)والظبي ،كالطري ،قدر عليه إال بوسيلةبحيث ال يُ  ،(1) )وحشيًا( ممتنعاً 

 ،ر عليه بال وسيلة كالبقرقدَ الذي يُ  (0)ومحاره،ونحوها فال يقع عىل االهيل ،الوحش

 .والدجاج ونحوها ،واالبل ،والغنم

حلمه باالصطياد وإذا تأهل الوحيش كالظبي والطري  االهيل حّل  وإذا استوحش

 .(2)هلني مل حيل حلمه باالصطيادأاملت

ل وفرخ الطري قب ،: ولد احليوان الوحيش قبل أن يقوى عىل الفرار0413م  

م رُ الطري وَح  ه فامتا حّل وفرَخ  فإذا رمى طرياً  ،(9)بحكم االهيل ،هنوضه للطريان

 الفرخ. 

حيل حلمه  (1)والصائل من البهائم ،والبعري العايص ،ور املستعيص: الث0411م 

  .باالصطياد كالوحيش باالصل

 فان ،وتعذر ذبحه أو نحره ،من البهائم يف بئر ونحوها (5)ىوكذلك كل ما تردَّ 

                                                 

 وهيرب منهم. يألف الناس وال منازهلم الذي ال ،الربي هو احليواناحليوان الوحيش  (1)

  الظبي: حيوان بري يصاد ويؤكل حلمه.( 4)

 . ، وال هيرب منهمالذي يألف الناس ومنازهلم هو احليوان األليفاألهيل احليوان  (0)

 حيل بأصله، فإن كان حني الصيد أهليا فالومعنى ذلك أن صيد احليوان يرتبط بوضعه احلايل ال ( 2)

صيده بآالت الصيد حتى ولو كان وحشيا باالصل، وإن كان وحشيا حّل صيده ولو كان أهليا 

  باالصل.

  ألنه ال يزال صغريا وال هيرب فهو كاالهيل من هذه الناحية.( 9)

  أي احليوان اهلائج مع كونه من احليوانات االليفة.( 1)

 بئر او حفرة أو مكان وال يتمكن صاحبه فيه من ذبحه حسب املوازين املعتربة.أي وقع يف ( 5)



 

 

 

وان مل يكن يف موضع النحر أو  ،سدهجيف أي موضع كان من  (1)تذكيته َتصل بعقره

 .وحيل حلمه حينئذ ،الذبح

ر االقتصار يف تذكيته عىل العقبل ال بد من بالكلب  عقرهاحلكم وال يشمل 

 . (4)امديةلة اجلَ باآل

 ،: ال فرق يف َتقق الذكاة باالصطياد بني حالل اللحم وحرامه0414م 

هذا إذا كان الصيد  ،(0)فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز االنتفاع بجلدها

 . فال َتلكلب لة اجلامدية أما إذا كان بالباآل

لة مما جيوز : إذا قطعت آلة الصيد احليوان قطعتني فان كانت اآل0410م 

  .االصطياد هبا مثل السيف والكلب

ذا وك ،حلتا مجيعا مع اجتامع سائر رشائط التذكية (2)فان زالت احلياة عنهام معا

 .(9)ان بقيت احلياة ومل يتسع الزمن لتذكيته

ما فيه  وحلَّ  ،(1)اجلزء الذي ليس فيه الرأسوان وسع الزمان لتذكيته حرم 

 .رم هو أيضاَح  كَّ ذَ فإن مات ومل يُ  ،الرأس بالتذكية

حرم ما ليس فيه  (5)لة مما ال جيوز االصطياد به كاحلبالة والشبكةوإن كانت اآل 

 م أيضا. حتى مات حرُ  كَّ ذَ فإن مل يُ  ،ما فيه الرأس بالتذكية وحلَّ  ،الرأس

                                                 

  أي بجرحه بأية آلة جارحة أو صلبة ويف أي مكان ممكن من جسمه.( 1)

  ويشمل ذلك االالت احلادة والصلبة والبنادق املستعملة يف الصيد.( 4)

  مثل اجللد. أما حلمها فيبقى حرام األكل ولكنه يصري طاهرا بالتذكية( 0)

  أي عن قطعتي احليوان.( 2)

  فهو بحكم ما لو مات قبل الوصول اليه لضيق الوقت عن إمكان ذبحه مثال.( 9)

 فال ينطبق عليه حكم أنه مذكى بل أنه جزء مقطوع من حيوان حي وهذا ليس حالال.( 1)

  .0434مر بيان معنى احلبالة والشبكة يف هامش املسألة ( 5)



 

 

كام إذا قبض عىل يده أو  ،ملك بأخذهيُ  (4)صلباأل (1)متنع: احليوان امل0412م 

أو نحومها من  (0)رشكاً بكة أو   ب َش وكذا إذا نَص  ،خذرجله أو رباطه فانه يملكه اآل

ماه بسهم وكذا إذا ر ،عتاد االصطياد هبا فوقع فيها فانه يملكه ناصبهات التي يُ آلاآل

أو  ،(9)كام إذا جرحه فعجز عن العدو ،(2)ه غري ممتنعأو نحوه من آالت الصيد فصرّي 

ريه وال جيوز لغ ،ويكون له نامؤه ،فانه يملكه الرامي ،كَّس جناحه فعجز عن الطريان

وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه  ،التَّصف فيه إال باذنه

 بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غريه مل يملكه ووجب دفعه اىل مالكه.

وكذا إذا رمى  ،مل يملك ما ثبت فيها (1)نصب الشبكة ال بقصد االصطياد نعم إذا

د ولو أخذها ال بقص ،ال بقصد االصطياد فانه ال يملك الرمية وجيوز لغريه أخذها

  .تحقق ملكه هلا يامللك 

ملك مل ي ،أو وثبت السمكة يف سفينته (5)،ل احليوان يف أرضهوحَّ : إذا تَ 0419م 

شيئا من ذلك لالصطياد كام إذا أجرى املاء يف أرضه لتكون  ذا أعدَّ أما إ ،شيئا من ذلك

أو وضع  ،أو وضع سفينته يف موضع معني ليثب فيها السمك فوثب فيها ،موحلة

أو  ،ه لدخول العصافري فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيتاحلبوب يف بيته وأعدَّ 

                                                 

 عا.ال يمكن مسكه بسهوله ألنه يطري او هيرب مَّسفي صفة الصيد املمتنع عن الصيد، املمتنع ه( 1)

 هو احليوان الذي يعيش يف الربية وال يملكه أحد فإنه يصري ملكا ملن يمسكه.( 4)

  كالفخ مثال.( 0)

ور أو فيه كجناح مكس ، أي يمكن مسكه لعلةعن الصيد ري ممتنع: صفة الصيد الذي ال يمتنعغ (2)

  .مكسورة ونحو ذلك لرج

  بمعنى أنه عجز عن اهلرب.( 9)

  كام لو نصب أحدهم شباكا ليمنع أحدا من الدخول اىل بستانه.( 1)

  أي إذا دخل احليوان اىل أرضه وعلق بالوحل، وهو الرتاب املخلوط باملاء.( 5)



 

 

 

من االصطياد بغري طردها اىل مضيق ال يمكنها اخلروج منه فدخله ونحو ذلك 

لة فيحصل بذلك امللك كام هو احلال يف استعامله آل ،االالت التي يعتاد االصطياد هبا

 . (1)الصيد املعتادة

: إذا سعى خلف حيوان فوقف لالعياء مل يملكه حتى يأخذه فإذا 0411م 

 . (4)أخذه غريه قبل أن يأخذه هو ملكه

 طياد فلم متسكه الشبكة: إذا وقع حيوان يف شبكة منصوبة لالص0415م 

 لضعفها وقوته فانفلت منها مل يملكه ناصبها. 

الصيد فأصابه لكنه َتامل طائرا أو عديا بحيث بقي عىل  ى: إذا رم0410م 

 . (0)لكه الراميمامتناعه ومل يقدر عليه إال باالتباع واالساع مل ي

 ،فهو هلام ،ابتاه معثر بأن أثن تساويا يف األإدفعة ف إثنان صيداً  ى: إذا رم0415م 

 (2)ضامن عىل اجلارح له كان للثاين وال وموقفاً  واالخر مثبتاً  وإذا كان أحدمها جارحاً 

َ  (9)وإذا كان تدرجياً   سابقا كان أو الحقا.  ،غري ممتنع هُ ميُ رَ  هُ فهو ملك من صريَّ

 . (1)أو خنزيرا فقتله مل حيّل  : إذا رمى صيدا حالال باعتقاد كونه كلباً 0443م 

                                                 

  ومعنى ذلك أن الصيد هبذه الطرق اخلاصة يؤدي اىل ملكية هذه احليوانات.( 1)

  أي يملكه من يأخذه أوال ال من يلحقه.( 4)

  فال تكفي اصابته كي يصري ملكا له بل ال بد من االمساك به.( 0)

فبعد أن يصري ملكا ملن أمسك به ال حيق مطالبة االول الذي أصابه بالتعويض بسبب إصابته ( 2)

 ألنه عندما أصابه مل يكن قد صار ملكا ملن أخذه فليس له حق املطالبة.

أي إذا رماه الصياد االول ثم رماه الثاين فهو ملن شل حركته عن اهلرب، فإن كانت االصابة  (9)

االوىل خفيفة بحيث متكنه من اهلرب واالصابة الثانية هي التي اوقفته فيكون للصياد الثاين، 

  وإن كانت االصابة االوىل هي املؤثرة فهو للصياد االول وال يشء للصياد الثاين.

  ية الصيد املحلل مل تكن متحققة عندما رمى.ألن ن( 1)



 

 

: إذا رماه فجرحه لكن مل خيرج عن االمتناع فدخل دارا فأخذه 0441م 

 بأخذه ال بدخول الدار.  (1)صاحب الدار ملكه

فعشعشت فيه مل يملكها  (4)يف داره لتعشعش فيه احلامم : إذا صنع برجاً 0444م 

 . (0)فيجوز لغريه صيدها ويملكها بذلك

عنه  (2)عراضإمل يكن ذلك عن فان  ،ه من يده: إذا أطلق الصائد صيدَ 0440م 

ري ورضًا بتَّصف الغ وإن كان عن إعراض ،بقي عىل ملكه ال يمكله غريه باصطياده

  متلكه، أما إذا مل يكن راضيًا بتَّصف الغري فيه فيبقى عىل ملكه. (9)فيه فيجوز

، فإن االعراض كان أو غريه عنه مالكه حيواناً  وكذا احلكم يف كل مال أعرَض  

  رج املال عن ملكية صاحبه إال مع رضاه بتَّصف الغري فيه.بنفسه ال خي

أو  ،: يملك الصائد الصيد باالصطياد إذا كان مباحا باالصل0442م 

  .، وال يملكه إذا كان مملوكا ملالك(1)بمنزلته

مثل ان يوجد  (5)وإذا شك يف ذلك بنى عىل االول إال إذا كانت امارة عىل الثاين

 .أو غريها ،أو رجله ،أو حبل مشدود يف يده ،أذنه أو قرط يف ،طوق يف عنقه

وإذا جهل جرى عليه حكم  ،وإذا علم كونه مملوكا ملالك وجب رده إليه

                                                 

 ملكه صاحب الدار ألنه هو أول من أمسك به لكون االصابة مل متنعه من اهلرب ولو جزئيا.( 1)

  ليس احلامم اململوك بل احلامم الربي الذي ليس له صاحب.( 4)

  أي من يصطاد احلامم الربي فهو له . ( 0)

  أي عن ترك وختيل عنه.( 2)

 ي جيوز حينئذ للغري أخذه واستمالكه.أ( 9)

  أي له حكم املباح كاحليوانات التي مل تكن برية يف االصل ورشدت.( 1)

 فإذا مل يعلم ان هذا احليوان مملوك ألحد أو أنه مباح فيعتربه مباحا إال ان جيد عالمة غري ذلك.( 5)



 

 

 

وال فرق يف ذلك بني  (4)وإال جرى عليه حكم جمهول املالك ،ان كان ضائعاً  (1)اللقطة

له مالك معلوم فهو ملن أخذه إال إذا كان  (0)نعم إذا ملك الطائر جناحيه  الطري وغريه.

 .يكون لصائدهف معني، غري كانإذا  وأما ،معني

ن إما بأخذه م ،خارج املاء : ذكاة السمك َتصل باالستيالء عليه حياً 0449م 

أو بأخذه خارج املاء  ،وغريها(2)أو من شبكة وشص ،باليد داخل املاء إىل خارجه حياً 

 .أو بنضوب املاء عنه أو غري ذلك ،بعد ما خرج بنفسه باليد أو بااللة

ى وإذا مل يؤخذ حت ،صار ذكياً  خذ حياً أفاذا وثب يف سفينة أو عىل االرض ف

 .(9)وان كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب ،مات صار ميتة وحرم أكله

دق عىل  فان صخرجهام حينيَّ أواذا رضهبا وهي يف املاء بآلة فقسمها نصفني ثم  

وإذا مل يصدق  ،(1)هو دون غريه مها أنه سمكة ناقصة كام لو كان فيه الرأس حّل أحد

 .(5)فال حيكم بحليتهامعىل أحدمها انه سمكة 

: ال يشرتط يف تذكية السمك االسالم وال التسمية فلو أخرجه الكافر 0441م 

لكافر ا يف املسلم وال فرق يف كام من املاء أو أخذه بعد أن خرج فامت صار ذكياً  حياً 

                                                 

 .4411، و4413و 4490وما بعدها من مسائل اللقطة  4422مر بيان ذلك يف املسألة  (1)

 مورد اهلامش السابق.مر بيان ذلك يف ( 4)

  أي إذا صار مستطيعا للطريان بحرية ومل يعد حمتجزا عند صاحبه.( 0)

  الشص: حديدة معكوفة يصاد هبا السمك.( 2)

 فال يكفي أن يراه حيا كي حيكم بحليته فيام لو كان قد قفز بنفسه، بل ال بد من االستيالء عليه( 9)

  في يف ذلك ان يمسكه بيده او حيركه بيشء ليدل عىل انه استوىل عليه حيا.ويك

 ألنه ينطبق عليه أنه سمكة أخرجت من املاء حية وماتت خارج املاء، فتتحقق التذكية.( 1)

  ألنه قطعة من سمكة وال ينطبق عليه انه سمكة أخرجت حية من املاء.( 5)



 

 

 بني الكتايب وغريه. 

 ،(1)علم أنه ذكاه أم ال بنى عىل العدمجد السمك يف يد الكافر ومل يُ : إذا وُ 0445م 

وإذا وجده يف يد مسلم يتَّصف فيه بام يدل عىل  ،(4)وإذا أخربه بأنه ذكاه مل يقبل خربه

 التذكية أو أخرب بتذكيته بنى عىل ذلك. 

 ،وال صاحب السفينة (0)انفَّ نة مل يملكها السَّ : اذا وثبت السمكة يف سفي0440م 

 .حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غريمها

نعم إذا قصد صاحب السفينة االصطياد هبا وعمل بعض االعامل املستوجبة  

ورضب املاء بنحو يوجب وثوب السمك  ،لذلك كام إذا وضعها يف جمتمع السمك

مجرد تحقق امللك بيحيا يف صريورته ذكيا و كان ذلك بمنزلة اخراجه من املاء ،(2)فيها

 ذلك. 

: اذا وضع شبكة يف املاء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من املاء 0445م 

 حليته. فيحكم بكله أو بعضه  ووجد ما فيها ميتاً 

: اذا نصب شبكة أو صنع حضرية الصطياد السمك فدخلها ثم 0403م 

 (1)مات بعد نضوبسواء أكله،  وحلَّ  ياً صار ذك ،أو غريه (9)رزْ نضب املاء بسبب اجلَ 

                                                 

جه الكافر قد مات خارج املاء سواء كان العلم عن طريق أما لو ُعلم بأن هذا السمك الذي أخر( 1)

إخبار املسلم، أو عن طريق دالئل أخرى كام لو كان يعلم بطريقة الصيد أو كيفيته فيحكم حينئذ 

 بحليته.

  لعدم االعتامد عىل شهادة الكافر.( 4)

 يقصد بالسفان: القبطان، او املالح.( 0)

  ناديال ضوئية كي جيتمع السمك.كام لو خرج يف زورقه ليال ووضع ق( 2)

  عن الشاطئ ويقابله املد. رجوع ماء البحر إىل اخللفيعني زر اجلَ  (9)

  أي بعد جفاف املاء.( 1)



 

 

 

 قبل نضوب املاء.  أواملاء 

 (1)رجعه اليهأثم ربطه بحبل مثال و : اذا أخرج السمك من املاء حياً 0401م 

اء وشك يف أن موته كان يف امل خرجه ثم وجده ميتاً أواذا  ،احلرمةفيحكم بفامت فيه 

 ،أو املوت أو جهل التارخيان سواء علم تاريخ االخراج ،أو يف خارجه حكم بحليته

ك اىل ارجاعه اىل املاء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن وإذا اضطر السامَّ 

 يقتله هو برضب او غريه. 

أو  ،(4): اذا طفا السمك عىل وجه املاء بسبب ابتالعه ما يسمى بالزهر0404م 

 ،صار ذكيا خذ حياً أن فا ،او غري ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة ،عض حيوان له

 وحل أكله وان مات قبل ذلك حرم. 

إنسان الزهر يف املاء ال بقصد اصطياد السمك فابتلعه  ى: إذا الق0400م 

واما اذا كان بقصد  ،(0)السمك وطفا مل يملكه إال إذا أخذه فإن أخذه غريه ملكه

ة سمكة معين يملكه به من دون فرق بني أن يقصدف (2)صار سببا المتناعهواالصطياد 

 . السمكأو بعض 

رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا عىل وجه وإذا  

 . (9)ملكا للرامي والطاعن كاناملاء 

 ان يموت بنفسه فلو : ال يعترب يف حل السمك اذا خرج من املاء حياً 0402م 

                                                 

  أي أرجع السمكة اىل املاء فامتت يف املاء.( 1)

  ما يطعم للسمك كي يسهل اصطياده.( 4)

  أي يملك السمك من يأخذه أوال.( 0)

  ولة االمساك بالسمك نتيجة أكله ملا رماه له، بحيث صار من السه( 2)

اء طوفان السمك عىل وجه املومثله ما لو رمى اصبعا من الديناميت فأدى انفجارها يف املاء اىل ( 9)

 .بحيث مل يعد متمكنا من السباحة الطبيعية



 

 

و شواه يف بل ل ،ايضا مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالرضب عىل رأسه فامت حلَّ 

 . أكله حياً  جيوزبل  ،أكله فامت حّل  النار حياً 

وألقى  فقطع منه قطعه وهو حّي  : اذا أخرج السمك من املاء حياً 0409م 

واذا قطعت منه  ،(4)وحرم الباقي (1)حلت القطعة املبانة منه ،الباقي يف املاء فامت فيه

امت خارج املاء حرمت القطعة املبانة ف قطعة وهو يف املاء قبل اخراجه ثم اخرج حياً 

 .(2)وهو يف املاء وحل الباقي (0)منه

ت ما فام ،لةأخذه حيا سواء أكان االخذ باليد أم باآل (9): ذكاة اجلراد0401م 

فهو  حياً  فام يأخذه الكافر ،وال يعترب يف تذكيته التسمية واالسالم ،قبل أخذه حرم

أنه ذكاه خرب بأوان  ،علم هباكم بتذكية ما يف يده إال ان يُ ي حالل، نعم ال حُي أيضا ذك

 . (1)ال يقبل خربه

 من اجلراد وهو الذي مل يستقل بالطريان.  (5): ال حيل الدبا0405م 

رم ح : اذا اشتعلت النار يف موضع فيه اجلراد فامت قبل ان يؤخذ حياً 0400م 

ع فجاء اجلراد الذي كان يف املواضع املجاورة لذلك واذا اشتعلت النار يف موض ،أكله

                                                 

  ألن هذه القطعة قطعت منه خارج املاء فلها حكم امليت خارج املاء.( 1)

  يف املاء. ألنه مات( 4)

  ألهنا قطعت منه وهو يف املاء فلها حكم امليت داخل املاء.( 0)

  ألنه مات خارج املاء وحصلت له التذكية املطلوبة.( 2)

 وتطري ضمن جمموعات أكل ما عليهافترد األرض ا جتبذلك ألهن تسمياجلراد طيور صغرية  (9)

 كبرية.

  لكون الكافر غري موثوق يف خربه.( 1)

  . واليستطيع الطريان أجنحته بعد ما َترك من اجلراد ومل تنبتبا: الد( 5)



 

 

 

 . فال حيل أيضاوالقى نفسه فيه فامت 

 (1): يشرتط يف حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلام او كتابيا0405م 

وال يشرتط فيه االيامن  (4)برشط احراز التسمية، فال َتل ذبيحة الكافر غري الكتايب

اذا كان حمكوما باسالمه، وال َتل اذا كان حمكوما بكفره  (0)فتحل ذبيحة املخالف

 . (1)وبعض أقسام الغالة (9)واخلارجي (2)كالناصب

 ،: جيوز أن تذبح املسلمة وولد املسلم وان كان طفال اذا أحسن التذكية0423م 

ال جيوز و ،والفاسق ،ائضواحل ،واجلنب ،(0)واخليص ،(5)واالغلف ،وكذا االعمى

نحوه ذبح املجنون و جيوزذبح غري الشاعر بفعله كاملجنون والنائم والسكران نعم 

 اذا كان مميزا يف اجلملة مع َتقق سائر الرشائط. 

غري ه وان كان اكراهه ب: ال يعترب يف الذبح االختيار فيجوز ذبح املكرَ 0421م 

ريه اذا فيجوز ذبح غ كام ال يعترب أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ،حق

 كان قد سمى. 

 : جيوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلام بالغا كان ام غريه. 0424م 

                                                 

 الكتايب هو اليهودي او النَّصاين او املجويس. ( 1)

  حتى من الكتايب. من غري املسلم هناك عدد من الفقهاء يفتون بعدم حلية الذبيحة( 4)

  يقصد باملخالف: املسلم السني.( 0)

 .من يتدين ببغض اإلمام عيل خاصة وأهل بيته وهو ^  من نصب العداوة ألهل البيت (2)

 واستباح شتمه . دان بكفر اإلمام عيل اخلارجي: من  (9)

 .أيب طالب اإلمام عيل بن بألوهيةالذين قالوا وهم الغالة: مجع غايل  (1)

 .رفيها الغلفة عن الذك زالله عملية اخلتان التي تُ  جتر   وهو من مل ،األغلف: غري املختون (5)

 اخليص: من انتزعت منه اخلصيتان ) البيضتان( أو رضتا بام يؤدي اىل تعطلهام.( 0)



 

 

يف حال االختيار وان كان من املعادن  (1): ال جيوز الذبح بغري احلديد0420م 

مع  (0)فان ذبح بغريه ،والذهب والفضة ،والرصاص (4)املنطبعة كالنحاس والصفر

أما مع عدم القدرة عىل احلديد فيجوز الذبح بكل ما  ،املذبوحالقدرة عليه ال حيل 

خوف  وال يعتربأو حجرا حادا أو زجاجة  ،أو خشبة (9)وان كان ليطة (2)يفري االوداج

الذبح  وزوجيبالسن والظفر يف حال الرضورة،  وجيوزفوت الذبيحة يف الرضورة، 

 حبابااست ان كان االحوطاختيارا باملنجل ونحوه مما يقطع االوداج ولو بصعوبة و

 االقتصار عىل حال الرضورة. 

، (0)وهو جمرى الطعام (5)وهي: املرئ (1): الواجب قطع االعضاء االربعة0422م 

ان ومها عرقان حميطان َج دَ وحمله فوق املرئ، والوَ  ،واحللقوم وهو جمرى النفس

 . (13)احللقوم وحده بقطع بل جيتزأ ،من دون قطع (5)بفرهيا وال جيتزأباحللقوم واملرئ، 

يف  (رزة املسامة يف عرفنا )باجلوزة: قطع متام االعضاء يالزم بقاء اخل0429م 

منها يف اجلسد مل يتحقق قطع متامها كام شهد بذلك بعض يشء  يالعنق فلو بق

                                                 

سواء كان حديدا عاديا، او صلبا وهو ما يطلق عليه الفوالذ، أو مطليا بام يمنع الصدأ ( 1)

 كالستانلس.

  الصفر: من أنواع النحاس.( 4)

  أي بغري معدن احلديد.( 0)

  عة للذبيحة.أي ما يقطع العروق االرب( 2)

  الليطة: قرش القصبة التي تلصق بالقصبة.( 9)

  أي العروق االربعة.( 1)

  قطع املرئ ليس واجبا بذاته بل لكونه مالزما لقطع بقية االوداج.( 5)

  والرشاب من احللق اىل املعدة.( 0)

  فرهيا يعني تفتيتها مع بقاءها متصلة دون ان تصل اىل حالة القطع.( 5)

  .ذلك أن األساس يف صحة الذبح هو قطع احللقوم بشكل صحيح ومعنى (13)



 

 

 

 . من ذوي اخلربةاملامرسني 

 ربعةعىل االعضاء اال : يعترب قصد الذبح فلو وقع السكني من يد أحدٍ 0421م 

  األعضاء.ى حني أصاب وان سمّ  ،فقطعها مل حيّل 

 ذبح شيئا غري الذبح فقطعوكذا لو كان قد قصد بتحريك السكني عىل امل

 . (1)أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو جمنونا غري مميز عىل ما تقدم ،االعضاء

ثم  (0)فلو قطع بعضها ثم ارسلها (4)تتابع قطع االعضاء ال جيب: 0425م 

 التتابع. يستحب ولكن  ،حلمها طع الباقي قبل أن متوت حلَّ فق ،أخذها

يشرتط يف حل الذبيحة استقرار احلياة بمعنى امكان أن يعيش  ال: 0420م 

 .مثلها اليوم وااليام 

نعم يشرتط احلياة حال قطع االعضاء باملعنى املقابل للموت فال َتل الذبيحة  

ل فيه وعىل هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة وهذا مما ال إشكا ،(2)بالذبح إذا كانت ميتة

  .من فوق وبقيت فيها احلياة فقطعت االعضاء عىل الوجه املرشوع حلت

 ،توكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم متت بذلك فاهنا إذا ذبحت حلَّ 

سبع أو ذئب أو رضبت بسيف أو بندقية وأرشفت عىل املوت  (9)وكذا اذا عقرها

 . فاهنا َتّل فذبحت قبل أن متوت 

                                                 

  فال يتحقق الذبح الرشعي يف هذه احلاالت لعدم َتقق النية والقصد.( 1)

  أي العروق االربعة التي جيب قطعها وهي: املري واحللقوم والودجان.( 4)

  أي ترك الذبيحة دون ان يقطع البقية،( 0)

 فذبحها بعد موهتا ليس له أثر رشعي. ،ة حني الذبحبل ال بد من ان تكون حي( 2)

  أي جرحها.( 9)



 

 

وانتزع امعاءه مقارنا للذبح  (4)فشق آخر بطنه (1): لو أخذ الذابح بالذبح0425م 

 اذا كان مقارنا للذبح.  (0)وكذا احلكم يف كل فعل يزهق ،حل حلمهيف

فيجوز وقوع الذبح من اثنني عىل سبيل  ،: ال يعترب اَتاد الذابح0493م 

عض أو يقطع أحدمها ب ،ام ويذبحا معان يأخذا السكني بيدهيأاالشرتاك مقرتنني ب

 ن يقطع أحدمها بعض االعضاء ثمأب ،دفعة أو عىل التدريج ،االعضاء واالخر الباقي

 تزأ بتسمية أحدمها. وال جُي  ،وجتب التسمية عليهام معا ،يقطع االخر الباقي

: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق اجلوزة والتفت فذبحها من َتت 0491م 

 ن متوت حل حلمها. اجلوزة قبل أ

ن رضهبا شخص بآلة أب (2)عىل غري النهج الرشعي ئطع املر: إذا قُ 0494م 

 توكان ،أو غري ذلك وبقيت احلياة ،سنانهأأو عضها الذئب فقطعه ب ،فانقطع ذلك

 و املقطوعوبفري العض ةالباقي االعضاءمكنت تذكيتها بقطع أ ة،االعضاء سامل بقية

، نعم اذا قطع الذئب أو (9)ع، أو من َتته وَتل بذلكمن فوق حمل القط وهو املرئ

 حرمت.  (1)غريه متام العضو فلم يبق ما يكون قابال للفري

: إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت يف نار أو ماء أو سقطت اىل االرض 0490م 

                                                 

  أي بدأ بعملية الذبح.( 1)

  أي بطن الذبيحة.( 4)

بمعنى أن أي عمل حيصل أثناء ذبحه ويؤدي عادة اىل موت احليوان ال يؤثر عىل حليته نتيجة ( 0)

  الذبح وإن كان مستحبا عدم أكله.

  ادة مع بقية الرشائط.وهو قطعه بسكني أو بآله ح( 2)

أي بعد قطع املرئ بطريقة غري رشعية فيمكن ذبحها رشعيا بقطع ما بقي من اوداج وبفري ( 9)

  املرئ املقطوع.

  .0420ومر معنى الفري يف هامش املسألة ( 1)



 

 

 

 وليس احلكم كذلك يف الصيد ،من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال احلياة مل َترم

االول العلم  فانه يعترب يف ،فرتق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبحفت (1)كام تقدم

 . (0)وال يعترب ذلك يف الثانية (4)باستناد املوت اليها

 : رشوطذكية بالذبح ت: يشرتط يف ال0492م 

ومذبحها  (2)االستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها الرشط االول:

ن أخل إف ،وقفها مستقبل القبلة فذبحهاأاليها كام اذا  او يوجهها بنفسها ،اىل القبلة

وان كان ناسيا أو جاهال باحلكم أو خطأ منه يف القبلة بأن  ،بذلك عاملا عامدا حرمت

كذا إذا مل و ،وجهها إىل جهة اعتقد اهنا القبلة فتبني اخلالف مل َترم يف مجيع ذلك

تعيص  تذكيتها كاحليوان املسيعرف القبلة أو مل يتمكن من توجهها اليها واضطر اىل

 أو الواقع يف بئر ونحوه. 

 . مستحباوان كان  (9): ال يشرتط استقبال الذابح نفسه0499م 

 . (1)نئذفال يلزمه حي: اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل باالستقبال هبا 0491م 

: جيوز يف وضع الذبيحة عىل االرض حال الذبح أن يضعها عىل 0495م 

بحها وجيوز أن يذ ،وان يضعها عىل االيَّس ،ن كهيئة امليت حال الدفناجلانب االيم

 وهي قائمة مستقبلة القبلة.

 حرمت ولو تركها عمداً  ،من الذابح مع االلتفات ،: التسميةالرشط الثاين 
                                                 

  .0155يف املسألة ( 1)

  .ال بسبب آخر أي أنه ال بد من العلم بأن موت الطائر مثال او الطريدة كان بسبب الصيد( 4)

  فيكفي يف حلية الذبح َتقق رشائطه.( 0)

  .لوجه واليدين والبطن والرجلنيمقاديم البدن يف احليوان هي ا (2)

  أي ان يكون الذابح متجها اىل القبلة بل يكفي ذلك يف الذبيحة.( 9)

 .ذبحهاأي يف هذه احلالة ال جيب عليه ان يوجه الذبيحة نحو القبلة ألهنا ستموت قبل ( 1)



 

 

ا جهال االتيان هبا عند الذكر ولو تركه ويستحب ،مل َترم ولو تركها نسياناً  ،الذبيحة

 . (1)حرمتباحلكم 

وال  ،االتيان بالتسمية بعنوان كوهنا عىل الذبيحة من جهة الذبح يلزم: 0490م 

االتيان هبا عند الذبح  ويلزم ،(4)أو املقصود منها عنوان آخر ،جتزي التسمية االتفاقية

 . (0)والجيزي االتيان هبا عند مقدمات الذبح كربط املذبوح ،مقارنة له عرفا

او عدم امكان  غريهع عدم وجود م إال جيوز ذبح االخرسال : 0495م 

 َتريك لسانه واشارته باصبعه.  (9)، وتسميته(2)ذبحه

عظيم مثل: اهلل بالت : يكفي يف التسمية االتيان بذكر اهلل تعاىل مقرتناً 0413م 

بمجرد ذكر االسم الرشيف كام تقدم يف  ويكتفىأكرب، واحلمد هلل، وبسم اهلل، 

 . (1)الصيد

او العلم باحلياة  ،(5)دم املعتاد عىل النحو املتعارف: خروج الالرشط الثالث

أو و متقاطرا أ ،أو خرج متثاقال ،فلو مل خيرج الدم ،املستكشفة من احلركة بعد الذبح

 والعربة يف ذلك بمالحظة نوع احليوان، فقد يكون ،مل يتحرك بعد الذبح مل َتللو 

ه طرا لكنه متعارف يف نوعاحليوان ولو من جهة املرض خيرج منه الدم متثاقال متقا

 فال يرض ذلك بحيلته.

                                                 

  بمعنى أن نسيان التسمية معفو عنه بخالف اجلهل فإنه غري معفو عنه.( 1)

  كام لو سمى مثال بقصد الربكة او الدعاء.( 4)

 لزمان الذبح. باعتباره وقتا سابقا( 0)

  أي يصح الذبح من االخرس إذا مل يكن غريه موجودا او مستطيعا للذبح.( 2)

  ريك اللسان وباالشارة.أي أن تسمية االخرس تكون بتح( 9)

  .0154يف املسألة ( 1)

  بعد عملية الذبح.( 5)



 

 

 

لكنه و أن يكون الذبح من املذبح فيجوز أن يكون من القفا يشرتط: ال 0411م 

 يكفي إدخال السكني َتت االوداج ثم قطعها إىل فوق. ف ،(1)مكروه

: إذا شك يف حياة الذبيحة كفى يف احلكم هبا حدوث حركة بعد متامية 0414م 

 (4)نت قليلة مثل ان تطرف عينها أو َترك ذنبها أو اذهنا أو تركضوإن كا ،الذبح

 برجلها أو نحو ذلك وال حاجة اىل هذه احلركة إذا علم بحياهتا حال الذبح. 

وال بأس به إذا مل يكن عن  ،قبل موهتا : يكره قطع رأس الذبيحة عمداً 0410م 

حة يكره ان تنخع الذبيانه  كام ،بل كان لغفلة أو سبقته السكني أو غري ذلك ،عمد

ر واملراد به اخليط االبيض املمتد يف وسط الفقا ،عمدا بأن يصاب نخاعها حني الذبح

 . (0)من الرقبة اىل الذنب

 أكل حلمه ولكن يكره تعمد فيجوز: إذا ذبح الطري فقطع رأسه متعمدا 0412م 

  .ذلك مع عدم االضطرار 

وال جيوز ذلك يف  (2)يتها بالنحرن تذكأ: ختتص االبل من بني البهائم ب0419م 

ن أمل حيل، نعم لو ادرك ذكاته ب ،غريها بالنحر ىأو ذك ،غريها فلو ذكى االبل بالذبح

وكذا لو ذبح االبل ثم  ،نحر غري االبل وامكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل

 نحرها قبل أن متوت حلت. 

يف  أن يكون الرقبة بل جيوز : ال جيب يف الذبح أن يكون يف أعىل0411م 

 سفلها اذا َتقق قطع االوداج االربعة. أوسطها ويف 

                                                 

  خالفا ملن قال من الفقهاء بأنه رشط واجب يف الذبيحة.( 1)

  أي َترك رجلها.( 4)

  أي نخاع العمود الفقري.( 0)

  سيأيت بيان كيفية النحر بعد مسألتني.( 2)



 

 

لة من سكني وغريه حتى مثل املنجل يف دخل اآل: كيفية النحر ان يُ 0415م 

شرتط يف وي ،وهو املوضع املنخفض الواقع يف أعىل الصدر متصال بالعنق ،ةاللبَّ 

وجيب فيه  ،(4)آلة الذبحويف آلة النحر ما يشرتط يف  ،(1)الناحر ما يشرتط يف الذابح

سبام مر ح او خروج الدم املعتاد ،واحلياة حال النحر ،التسمية واالستقبال باملنحور

 وجيوز نحر االبل قائمة وباركة مستقبال هبا القبلة.  ،(0)يف الذبيحة

: إذا تعذر ذبح احليوان أو نحره كاملستعيص والواقع عليه جدار 0410م 

 (2)حومها عىل نحو ال يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقرواملرتدي يف بئر أو هنر ون

بسيف أو خنجر أو سكني أو غريها وإن مل يصادف موضع التذكية وحيل حلمه 

بذلك، نعم ال بد من التسمية واجتامع رشائط الذابح يف العاقر وقد تقدم التعرض 

 . (9)لذلك يف الصيد فراجع

فان مات هو يف  ،ت أمه بدون تذكيةماتفإذا مه أ: ذكاة اجلنني ذكاة 0415م 

ي فذك وأما اذا أخرج حياً  ،خرج منها حيا فامت بال تذكيةأوكذا اذا  ،جوفها حرم أكله

فان ذكي حل  خرج حياً أوإذا ُ  ،مه فامت يف جوفها حل أكلهأوإذا ذكيت  ،اكله حلَّ 

 اكله وإن مل يذك حرم. 

ية تذكيته فامت بال تذكومل يتسع الزمان ل : إذا ذكيت أمه فخرج حياً 0453م 

 ومل يتسع الزمان لتذكيته فامت وأما إذا ماتت أمه بال تذكية فخرج حياً  حرم أكله،

 . حرم أيضابدوهنا 

                                                 

  .0405مر بيان رشوط الذابح يف املسألة ( 1)

  وما بعدها. 0433كام مر يف املسألة ( 4)

  يف الرشط الثالث. 0413يف هامش املسألة ( 0)

  فُيرضب وجُيرح.( 2)

  .0405يف املسألة ( 9)



 

 

 

املبادرة اىل شق جوف الذبيحة واخراج اجلنني منها عىل النحو  جتب: 0451م 

 م اكله. عن ذلك زائدا عىل املقدار املتعارف فخرج ميتا حر (1)فاذا تواين ،املتعارف

ن قد بان يكو ،مه ان يكون تام اخللقةأ: يشرتط يف حل اجلنني بذكاة 0454م 

 فان مل يكن تام اخللقة فال حيل بذكاة امه. ،(4)شعر أو أوبرأ

مه، أوالذي َتصل مماذكرناه ان حلية اجلنني بال تذكية مرشوطة بأمور: تذكية  

 . (0)ومتام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها

ل االكل وحمرمه إذا كان مما مه بني حملَّ أ: ال فرق يف ذكاة اجلنني بذكاة 0045م 

 . (2)يقبل التذكية

فاذا ذكي صار طاهرا  ،(9): تقع التذكية عىل كل حيوان مأكول اللحم0452م 

وال تقع عىل نجس العني من احليوان كالكلب واخلنزير فاذا ذكي كان  ،وحل أكله

وان ذكي، وال يطهر بدنه  (1)سعىل االنسان فاذا مات نجُ وال تقع  ،باقيا عىل النجاسة

  .(5)إال بالغسل إذا كان مسلام

أما الكافر الذي هو نجس العني فال يطهر بالغسل أيضا، وأما غري االصناف 

                                                 

  أي إذا تباطأ وتأخر.( 1)

  بأن يكون قد كيس جلده شعرا او وبرا.( 4)

املمكن ان خيرجه حيا  مع عدم التباطؤ يف إخراجه من بطنها، أما لو تباطأ يف إخراجه وكان من (0)

  .ويذبحه ففي هذه احلال ال حيل أكله

  بحيث ينتفع بجلده حال تذكيته.( 2)

  كالبقر والغنم والدجاج وكل حيوان حيل أكل حلمه.( 9)

 أي أن جسد االنسان ينجس بعد املوت وبأي طريقة حصل فيها املوت ولو ذبح فال يطهر.( 1)

ألة وقد ورد بيان كيفية غسل امليت يف املس ،د أن يتم غسلهأي أن جسد امليت املسلم يطهر بع( 5)

  من اجلزء االول. 401



 

 

الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن  فتقع (1)املذكورة من احليوانات غري مأكولة اللحم

  .ويطهر حلمه وجلده هبا ،ااالنتفاع به بلبس وفرش ونحومه

وال فرق بني السباع كاالسد والنمر والفهد والثعلب وغريها وبني احلرشات 

 (4)مثل ابن عرس ،التي تسكن باطن االرض اذا كان هلا جلد عىل النحو املذكور

واجلرذ ونحومها فيجوز استعامل جلدها اذا ذكيت فيام يعترب فيه الطهارة فيتخذ ظرفا 

 وال ينجس ما يالقيها برطوبة.  للسمن واملاء

 (2)ميتته طاهرةف ،(0): احليوان غري مأكول اللحم اذا مل تكن له نفس سائلة0459م 

ذكي  جزائه كاجللد، ولكن ال جيوز بيعه، فاذاأوجيوز االنتفاع بام يمكن االنتفاع به من 

 جاز بيعه أيضا. 

له جلد  لتذكية اذا كان: ال فرق يف احليوان غري مأكول اللحم يف قبوله ل0451م 

 . (9)بني الطري وغريه

أو جلده ومل يعلم انه مذكى  ،: اذا وجد حلم احليوان الذي يقبل التذكية0455م 

يه كل حلمه وال استعامل جلده فيام يعترب فأأم ال، يبنى عىل عدم التذكية فال جيوز 

ة ما مل نفس سائل يه برطوبة حتى اذا كانت لهقكم بنجاسة مالولكن ال حُي  ،(1)التذكية

                                                 

  كاالسد والنمر والصقر والباشق.( 1)

  ابن عرس: حيوان صغري اكرب من الفأر. (4)

 .منها  يشء املراد بالنفس السائلة الدم الذي جيتمع يف العروق وخيرج بقوة ودفع إذا قطع (0)

ذبح كي يطهر، بل حيتاج اىل الذبح كي يصح بيعه بعد ذبحه ألنه إذا مات ومل يذبح فال حيتاج اىل ( 2)

  فإنه يعد ميتة وال جيوز بيع امليتة حتى لو كانت طاهرة.

 فكل ما له جلد من احليوانات غري نجس العني، طريا كان أو غريه فإنه يقبل التذكية.( 9)

 وهذا غري حاصل يف املجهول. ،هألنه يشرتط العلم بحصول التذكية كي حيل أكل( 1)



 

 

 

مثل عرضه  ،جد بيد املسلم يتَّصف فيه بام يناسب التذكيةنعم إذا وُ  ،(1)يعلم أنه ميتة

 ،خالفه كم بأنه مذكى حتى يثبتحُي  ،واالستعامل باللبس والفرش ونحومها ،للبيع

 .(4)رق بني كون تَّصف املسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمهوال ف

كم عليه بعدم ُح  ،(0)ن الكافر من دون َتقيقأخذه م نعم إذا علم ان املسلمَ  

 .التذكية

واملأخوذ من جمهول االسالم بمنزلة املأخوذ من املسلم إذا كان يف بالد يغلب 

 واذا كان بيد املسلم من دون تَّصف يشعر بالتذكية كام إذا رأينا حلامً  ،عليها املسلمون

وكذا  ،كم بأنه مذكىبيد املسلم ال يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطري ال حُي 

 إذا صنع اجللد ظرفا للقاذورات مثال. 

: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد وحلم وشحم حيكم بأنه غري مذكي 0450م 

 .(2)لم أنه كان يف تَّصف املسلم الدال عىل التذكيةإال إذا عُ  ،وإن أخرب بأنه مذكى

به رش وجوبا وأما دهن السمك املجلوب من بالد الكفار فال جيوز عىل االحوط

من دون رضورة إذا اشرتي من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة املأخوذ منها الدهن 

 .(9)إذا مل حيرز أهنا كانت ذات فلس

لم أن املسلم أخذه من الكافر من وجيوز رشبه إذا اشرتي من املسلم إال إذا عُ  

                                                 

 هنا ال يوجد علم بالنجاسة بل جهل.و ،ألنه ال حيكم بالنجاسة أيضا إال مع العلم هبا( 1)

بمعنى أنه حتى ولو علم بأن هذا اللحم او اجللد املوجود مع املسلم قد حصل عليه من الكافر ( 4)

  اس. فإنه حيكم بطهارته طاملا ان املسلم يتَّصف به عىل هذا االس

 ملسلم ال يبايل باالحكام الرشعية.سواء علم ذلك من املسلم، او لعلمه بأن هذا ا( 0)

  كام لو كان الكافر قد اشرتى اللحم من حمل ملسلم.( 2)

لس: هو القرش املوجود عىل ظهر السمكة( 9) ، وإحرازه لتذكية السمك من قبل غري املسلم ال الف 

 .م بأنه مأخوذ من سمك حملل االكل وهو ما له فلسيكفي للحكم بحلية الدهن لعدم العل



 

 

 . (1)َتقيقدون 

عىل التذكية بني املؤمن  (4)املسلم الذي يكون تَّصفه أمارةيف : ال فرق 0455م 

وغريه وبني من يعترب الرشوط  ،(2)وبني من يعتقد طهارة امليتة بالدبغ ،(0)واملخالف

املعتربة يف التذكية كاالستقبال والتسمية وكون املذكي مسلام وقطع االعضاء االربعة 

  يعتربها. وغري ذلك، ومن ال

من بالد االسالم ومصنوعا فيها حكم بأنه  : إذا كان اجللد جملوباً 0403م 

وكذا إذا وجد مطروحا يف أرضهم وعليه أثر استعامهلا له باللباس والفرش  ى،مذك

والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من االستعامالت املوقوفة عىل التذكية أو 

ن حاجة إىل من دو ىأنه مذكى وجيوز استعامله استعامل املذكاملناسبة هلا فإنه حيكم ب

 يف حكم اجللد اللحم املجلوب من بالد االسالم.  ، والفحص عن حاله

: قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب يف ذبح الغنم أن تربط يداه 0401م 

ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يربد، ويف ذبح البقر أن تعقل يداه 

 .(9)ويطلق الذنب ورجاله

 ،هذا إذا نحرت باركة ،ويف االبل أن تربط أخفافها إىل إباطها وتطلق رجالها 

 .أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليَّسى معقولة

سعة و ،ويستحب حد الشفرة ،ويف الطري يستحب أن يرسل بعد الذباحة

انه ىل آخر بل يرتكه يف مكوال حيركه من مكان إ ،القطع وأن ال يري الشفرة للحيوان
                                                 

  .0455كام مر يف املسألة ( 1)

  أي دليال.( 4)

  املؤمن هو املسلم الشيعي، واملخالف هو املسلم السني.( 0)

  أي اجللود التي تتم دباغتها كي يسهل استعامهلا حسب احلاجة.( 2)

  .450ص  14بحار االنوار ج( 9)



 

 

 

ويمر  ،ويعرض عليه املاء قبل الذبح ،وأن يساق إىل الذبح برفق ،إىل أن يموت

 .(1)وجيد يف االساع ليكون أسهل ،السكني بقوة ذهابا وإيابا

فإذا ء يشأن اهلل تعاىل شأنه كتب عليكم االحسان يف كل  |وعن النبي  

ح ا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريقتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنو

 . (0)أمر أن َتد الشفار وأن توارى عن البهائم |ويف خرب أنه  (4)ذبيحته

 . (2): تكره الذباحة ليال وكذا هنار اجلمعة إىل الزوال0404م 

 

                                                 

  . 012ص 14بحار االنوار ج( 1)

   . 012ص 14بحار االنوار ج (4)

   . 011ص 14بحار االنوار ج(0)

  أي اىل الظهر.( 2)



 

    

  



 

 

 

 

 وفيه أقسام: 

 145ص  - القسم االول: حيوان البحر 

  :140ص  - البهائمالقسم الثاين 

 101ص  - القسم الثالث: الطيور 

 104ص  - القسم الرابع:  اجلامد 

 109ص  - القسم اخلامس: يف املائع 

 

  



 

 



 

االطعمة واالرشبة عىل مخسة أقسام: حيوان البحر، والبهائم، : 0400م 

  والطيور، واجلامد، واملائع.

 (1)من حيوان البحر إال سمك له فلس وجوباً  وط: ال يؤكل عىل االح0402م 

 .وإذا شك يف وجود الفلس بني عىل حرمته

منه حتى  (4)لالَّ واجلَ  ،امليت الطايف عىل وجه املاء أكل السمك : حيرم0409م  

، والسلحفاة، والضفدع، (1)والزمري (9)واملارماهي (2)ري، واجلَ (0)ل منه عرفالَ يزول اجلَ 

  .(5)والَّسطان

                                                 

هر ظالذي يكون عىل  وهو القرش بيان املقصود من الفلس، 0450يف هامش املسألة  الفلس: مرَّ ( 1)

  .السمك

  احليوان اجلالل هو الذي يتغذى عىل عذرة االنسان.( 4)

  فرتة عىل غذاء عادي تزول معه آثار تغذيته من العذرة.بمعنى أن يتغذى ل( 0)

عض ، ولكن بيشبه احلية وتسمى بالفارسية مارماهي ،ال قرش له اجلري: سمك طويل أملس (2)

 واحد.اسام ليشء  اتاملحققني يرون أهنام سمكتان وليس

 ،أي سمك "اهي م "، وية أو ثعبانحأي  "مار  "كلمة فارسية مركبة من كلمتني:  :ملارماهيا (9)

  . "ثعبان املاء  " ويعرب عنها ب ،ية السمكفهي بمعنى حَّ 

ا ممدود جسمهو وأكثر ما يكون يف املياه العذبة ،لزمري: نوع من السمك له شوك ناتئ عىل ظهرها (1)

ل ب ،وجسمها أملس ال تغطيه القشور ،مقدمها طويل أحدب ،شديد االنضغاط من اجلانبني

 فائح عظمية أو قرشية وهلا زعنفة ظهرية هبا ثالث شوكات قوية.توجد عىل جانبيها ص

هو جيد امليش كثري العدو كثري و يعيش خارج املاء أيضا،( الَّسطان: يسمى عقرب املاء، و5)

دره، فمه يف صو ،ال ذنب، عيناه يف كتفيهو صلب الظهر، من رآه رأى حيوانا بال رأس ،األسنان

 .اهلواء معاو يستنشق املاءو انب واحدهو يميش عىل جو له ثامنية أرجل،



 

 

 . (1)واالربيان (9)واالبالمي (2)والطرياين (0)والطمر (4)يثابِّ والر   (1)ْت عَ نْ أس بالكَ وال ب

  .: يؤكل من السمك ما يوجد يف جوف السمكة املباحة إذا كان مباحاً 0401م 

  .خارج املاء إال أن يضطرب ويؤخذ حياً  (5)ةوال يؤكل من السمك ما تقذفه احليَّ 

 انسالخ فلسه أيضا. اعتبار عدم  استحباباواالحوط 

 . (5)كل ما يشتبه منه حيرمباه ت، ومع االش(0): البيض تابع حليوانه0405م 

ومن الوحشية كبش  ،: االبل، والبقر، والغنم(13): يؤكل من االهلية0400م 

                                                 

الكنعت: او الكنعث: او الكنعد: سمكة بحرية كبرية هلا فلس باالصل ولكنه ُيفقد أحيانا ( 1)

  يسري عند اذنه، ثم يطلع له فلس جديد.يشء باالحتكاك بالرمل فيبقى منه 

  نوع من السمك له فلس صغري.( 4)

  الطمر: سمك أمحر.( 0)

السامء مستعملة يف زماننا ولكن ورد ذكرها يف االحاديث الرشيفة يف بيان حكم ما ليست هذه ا( 2)

، وما ليس له فلس ال حيل طة يف ذلك ان ما له فلس حيل أكلهحيل أكله من السمك، والضاب

  أكله.

ومنهم من قال انه  ،آخرون أنه السمك البنَّيقال و ،االبالمي: قال البعض أنه صغار السمك( 9)

 د.سمك أسو

 .، منه صغري احلجم ومنه ما هو أكرباالربيان: املعروف بالروبيان، ويطلق عليه: َقريدس( 1)

 أي أن ما تقذفه السمكة احليَّة ال يؤكل إال أن تكون فيه احلياة ويموت خارج املاء.( 5)

 لكالكافيار مثال فإنه إن كان من سمك حملل األكل يكون حالال، وإن كان من سمك حمرم األك (0)

  .فيكون حراماً 

  .إذ ال بد من َتصيل املعرفة بأن البيض هو من سمك حملل األكل (5)

  وليست الربية. ،أي من احليوانات األهلية االليفة( 13)



 

 

 

ويف ختصيص احلل هبذه اخلمسة  ،(1)اجلبل، والبقر، واحلمري، والغزالن واليحامري

 . (4)ال واحللية غري بعيدةإشك

 واحلمري.  ،والبغال ،: يكره أكل حلوم اخليل0405م 

إال مع  ،وهو ما يأكل عذرة االنسان خاصة ،ل من املباح: حيرم اجلالَّ 0453م 

أن تطعم الناقة بل مطلق االبل علفا طاهرا ويكون ذلك ب ،وزوال اجللل (0)االسترباء

اجة والدج ،أو سبعة ،والبطة مخسة ،عرشةوالشاة  ،والبقر عرشين ،أربعني يوما

 ثالثة. 

حرم  (2)مل او العجل لبن خنزيرة واشتد حلمه: لو رضع اجلدي او اجل0451م 

كان مستغنيا  وإذا ،عىل رضع شاة ىفيلق ،ولو مل يشتد استربئ سبعة أيام ،هو ونسله

 .وحيل بعد ذلك ،لفعن الرضاع عُ 

احلكم لرشب اللبن من غري  ال يعمّ و ،وال يلحق باخلنزيرة الكلبة والكافرة

 . (9)ارتضاع

 (0)والضّب  (5)وحيرم االرنب ،كاالسد والثعلب ،(1): حيرم كل ذي ناب0454م 

                                                 

  اليحامري، مجع حيمور وهو محار الوحش.( 1)

 بمعنى أن احللية ليست منحَّصة هبذه االجناس اخلمسة، بل تتعداها اىل ما سواها.( 4)

ل أمد يزول معه اسم اجلل بالطاهر إىل هعلفثم أكل العذرة  منعه منأي سترباء احليوان اجلالل: ا (0)

 .احليوان األمد طوال وقَّصا باختالف يصبح أكله حالال . وخيتلف ابعده ،عرفا

  أي إذا نام حلمه وهو يرضع حليب اخلنزيرة.( 2)

 فال يتحقق حكم احلرمة.فلو رشب اجلدي مثال حليب اخلنزيرة من غري أن يرضع ( 9)

   أي حيرم أكل احليوانات املفرتسة. (1)

  .ذكرًا كان أو أنثى خالفا ملن يرى حلية الذكر من بعض املذاهب اإلسالمية االخرى (5)

 .وله ذنب عريض حرش أعقد حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ اجلسم خشنه (0)



 

 

 والرباغيث.  ،(4)والبّق  ،لوالقمَّ  ،واحلرشات ،(1)والريبوع

 ،حرم حلمه ،(2)طلب حلمهومما يُ  ،حملال أكله (0): إذا وطأ إنسان حيواناً 0450م 

  .وال فرق يف الوطئ بني الصغري والكبري ،لبنهامو ،وحلم نسله

ار واملخت ،والعامل واجلاهل ،واحلر والعبد ،كام ال فرق بني العاقل واملجنون

  .وال فرق يف املوطوء بني الذكر واالنثى ،هواملكرَ 

و أ كام ال حيرم املوطوء إذا كان ميتاً  ،إذا كان متكونا قبل الوطء وال حيرم احلمُل  

 .(9) ذوات االربعكان من غري

فإن كان  (1)ذبح فإذا مات أحرق ،قصد حلمه كالشاةثم إن املوطوء إن كان مما يُ 

  .(5)غرم قيمته للاملكالواطئ غري املالك أُ 

وأغرم الواطئ قيمته  ،(5)إىل بلد غري بلد الوطء فَي نُ  (0)وإن كان املقصود ظهره

  .الثمن إىل املالك ويرجعخر آلثم يباع يف البلد ا ،(13)للاملك إذا كان غري املالك

                                                 

  الريبوع: أكرب من اجلرذ.( 1)

  ق: هو البعوض.الب( 4)

  أي إذا فعل إنسان الفاحشة الشاذة مع حيوان يؤكل حلمه.( 0)

  كالبقر والغنم.( 2)

 فلو كان احليوان مما يميش عىل رجلني او ست أرجل مثال فال ينطبق عليه هذا احلكم.( 9)

  أي يتم حرقه بالنار بعد ذبحه وال جيوز أكله.( 1)

  ن عليه أن يدفع ثمنه لصاحبه.أي أن من يفعل الفاحشة مع احليوا( 5)

 أي أن احليوان مل يكن مما يقصد أكل حلمه بل استعامله كاحلمري واخليل مثال.( 0)

  أي ال بد من نقل احلامر مثال اىل غري البلد الذي حصلت فيه الفاحشة.( 5)

  أي أن مرتكب الفاحشة مع احلامر مثال عليه أن يدفع ثمن احلامر لصاحبه.( 13)



 

 

 

 . (1)وإذا اشبته املوطوء فيام يقصد حلمه أخرج بالقرعة

بد  وال ،بح جاز أكل حلمهفذُ  ،كرلل اخلمر فَس حَ : إذا رشب احليوان املُ 0452م 

ل ما يف جوفه من القلب والكرش كوال يؤ ،من غسل ما القته اخلمر مع بقاء عينها

 ويؤكل ما يف جوفه ،ه من النجاسات مل حيرم حلمهوغريمها، ولو رشب بوال أو غري

 بعد غسله مع بقاء عني النجاسة فيه. 

 (9)وكل ما كان صفيفه (2)والرمخة (0)منها كالبازي (4)السبع أكل : حيرم0459م 

  .(1)أكثر من دفيفه

 .املجعولة للحرمةفيه إحدى العالمات  مل تكنإذا  حيل (5)فإن تساويا

 وإذا وجدت فيه إحدى عالمات احللية الثالث فتكفي للحكم بحليته وهي:

                                                 

أنه إذا اشتبه علينا أمر حيوان يف كونه مما يطلب حلمه كي يذبح وحيرق، او أنه مما يستعمل  بمعنى( 1)

يف الركوب أوغريه كي ينفى اىل بلد آخر، فيتم حسم املوضوع استنادا اىل القرعة وقد مر بيان 

  .4154معنى القرعة يف هامش املسألة 

  أي حيرم أكل حلم الطيور الكاسة.( 4)

  لطيور املفرتسة وهو الصقر.وهو من ا( 0)

هو غزير و ،من الطيور اجلارحةوهو  يقال له األنوق ،الرمخة: طائر أبقع يشبه النَّس يف اخللقة (2)

إىل  ولون منقاره رمادي مائل ،طويل اجلناح والذنب واملنقار ،أبيض اللون مبقع بسواد ،الريش

 احلمرة .

 .الصقركالنَّس و ه يف الطريان وال حيركهامجناحي وهو أن يبسط الطري ،الصفيف: الصفيق (9)

 والعصافري مثال . كام يفعل احلامم ،الطريان الدفيف: َتريك الطري جلناحيه أثناء (1)

أي إذا تساوى صفيفه ودفيفه فيحل أكله، وكذا احلال إذا مل توجد فيه أي من عالمات احلرمة ( 5)

 أوىل أن حيل فيام لو كان دفيفه أكثر.أو من عالمات احللية فيحل يف حال التساوي ومن باب 



 

 

جل الطائر خارجة وهي الشوكة التي خلف ر   ،والصيصية ،(4)واحلوصلة ،(1)القانصة

 .والقانصة وهي يف الطري بمنزلة الكرش يف غريه ،عن الكف

  ، لوجود عالمات احلل فيه.حالل فهووأما اللقلق 

 ،من الطري حتى يستربأ (2)لواجلالَّ  ،والطاووس ،(0)خلفاشا أكل : حيرم0451م 

 .وحيرم الزنابري والذباب وبيض الطري املحرم

بقع الذي فيه سواد األكمن سباع الطري ما كان  منه فيحرمالغراب  وأما 

 .كالن اجليفأمها ي و الذي يسكن اجلبال، ،وبياض، واالسود الكبري

 به حرام. من البيض املشت (9)وما اتفق طرفاه 

 . (0)ةوالقربَّ  ،(5)والَّصد ،(1)اخلطاف أكل حلم كره: يُ 0455م 

 ،(5)وهي نجسة إذا كان احليوان ذا نفس سائلة ،: َترم امليتة وأجزاؤها0450م  

                                                 

  ويعرب عنها بأهنا مصارين الطري وامعاؤه.( 1)

 الطري، وهي َتت احللق .مكان جتمع احلب وغريه يف وهي احلوصلة: معدة الطائر  (4)

، صاح َّص يف يوميوم غيم وال يب ويبَّص يف ،يبَّص بالليل وال يبَّص بالنهاراخلفاش طائر صغري ( 0)

  . عنه يف اصطالحنا بالوطواطوهو املعرب 

  .0409مر بيان معنى اجلالل يف هامش املسألة ( 2)

  أي ما مل يكن هناك أرجحية لدفيفه فبيضه حرام.( 9)

 .دقيق اجلناح طائر معروف عريض املنقار :اخلطاف (1)

 افري أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض الَّصد: هو طائر ضخم الرأس واملنقار يصيد العص (5)

  وهي عصفورة دائمة التغريد. القربة: شبه العصفور وعىل رأسه تاج (0)

  .0459مر بيان النفس السائلة يف هامش املسألة ( 5)



 

 

 

 ،ووبره ،وشعره ،(1)يف حال حياته عدا صوف ما كان طاهراً  ،وكذلك أجزاؤها

وإن كان مما  ،(0)، وبيضه، إذا اكتسى اجللد الفوقاين(4)هوعظمه، وظلف ،وريشه، وقرنه

، وأما الظرف فال بد من االجتناب عنه حتى املظروف يا ،(9)واالنفحة (2)ال حيل أكله

  .(1)وإن مل ينجس املظروف

، (0)والطحال (5): حيرم من الذبيحة عىل املشهور القضيب واالنثيان0455م 

، (12)لباء، والع  (10)، والفرج(14)، واملشيمة(11)واملرارة، (13)، والدم، واملثانة(5)والفرث

                                                 

أي ان صوف احليوان وبقية االجزاء التي تكون طاهرة أثناء حياة احليوان تبقى كذلك حتى بعد ( 1)

 موته.

  الظلف هو ظفر احليوانات املجرتة كالبقر والغنم.( 4)

  أي ان البيض الذي يكون قد اكتسى طبقة خارجية.( 0)

 أي يستثنى من احلكم بنجاسة ما يتعلق بامليتة هذه االشياء فيحكم بطهارهتا.( 2)

 األكل وتستخدم يف جوف كرش احلمل أو اجلدي قبل اإلنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة يف (9)

 خممرة . من اللبن حيث َتتوي عىل مادة عمل اجلبن

 بمعنى أن املادة الصفراء لالنفحة هي طاهرة، أما ما تكون فيه املادة فهو نجس وال يؤثر باملادة. (1)

  أي العضو التناسيل الذكري والبيضتان.( 5)

 ياته.وإتالف القديم من كر وظيفته تكوين الدم اجلسمالطحال: عضو من األعضاء الداخلية يف  (0)

  . لذي يتحول اىل غائط، ابقايا الطعام يف الكرش :الفرث (5)

البول يف  خروجه من البدن عن طريق جمرى جممع البول بعد خروجه من الكىل وقبلهي  (13)

 .الذكر

ة مع الصفراء معلق فيه ماء أخرض هي مرة ،احليوان كيس يف ،املرارة: احلويصلة الصفراوية (11)

  كل حيوان إال البعري . وهي يف ،الكبد

   فيها الولد، ويقال هلا الربنس. املشيمة: هي التي يكون (14)

  الفرج: هو العورة.( 10)

  الظهر والعنق.من الرقبة إىل بام يشبه اجللدة عصبتان عريضتان ممدودتان  (12)



 

 

 (9)واالجتناب عن ذات االشاجع (2)، واحلدق(0)الدماغ وخرزة ،(4)، والغدد(1)والنخاع

 .أحوط

 هذا يف ذبيحة غري الطيور. 

 ،والدم (1)مور املذكورة فيها ما عدا الرجيعمن األيشء  فال يوجدوأما الطيور  

 .(5)لحميف ال ستهلكتما مل  وَترم ،لبيضتني يف بعضهاوا ،والطحال ،واملرارة

  .(0)والعروق خصوصا االوداج ،ويكره أذنا القلب

من احليوان  (5)والقطعة املبانة ،االعيان النجسة كالعذرة أكل رمحي: 0033م 

 وكذا حيرم الطني عدا اليسري الذي ال يتجاوز قدر احلمصة من تربة احلسني ،احلّي 

  حيرم غريه من املعادن واالحجار االشجار. وال ،لالستشفاء ×

، (13)يوجب اهلالكرضرا  : َترم السموم القاتلة وكل ما يرض االنسان0031م 

  .حيرم الفقطع عضو، او تعطيل بعض احلواس،  اما

                                                 

فقري األبيض املمتد يف وسط العمود ال وهو اخليط ،احلبل الشوكي يقصد به النخاع الشوكي أي( 1)

 اىل طرف الذيل. احليوان يف

  وهي مدورة تشبه البندق . ،عقدة يف اجلسم حييط هبا شحم هيمجع غدة و( 4)

 .وسط الدماغ خرزة الدماغ: حبة بقدر احلمصة يف (0)

  املستدير يف وسط العني . وهي السواد ،حدقة العني (2)

  .وهي أصول األصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكفذات االشاجع  (9)

  الرجيع: هو العذرة.( 1)

 كان هلا وجود مميز عن اللحم فيحرم أكلها وإن اختلطت باللحم فيجوز أكلها. بمعنى أنه إن( 5)

 واالوداج االربعة جيب قطعها لتحل الذبيحة. العنق األوداج: مجع ودج وهو العرق يف (0)

 عىل الطريقة الرشعية. هأي قطعة اللحم التي يتم قطعها من حيوان حّي دون أن يتم ذبح( 5)

  .أي يؤدي اىل املوت( 13)



 

 

 

 ،والدم (2)والفقاع ،(0)حتى اجلامد ،(4)من مخر وغريه (1): حيرم كل مسكر0034م 

 . (1)وكل ما ينجس من املائع وغريه ،وإن كانت يف البيضة ،(9)لعلقةوا

: إذا وقعت النجاسة يف اجلسم اجلامد كالسمن والعسل اجلامدين لزم 0030م 

 (0)وإذا كان املائع غليظا ثخينا ،وحيل الباقي ،(5)إلقاء النجاسة وما يكنفها من املالقي

زائه إذا القت بعضها بل ختتص وال تَّسي النجاسة إىل متام أج ،فهو كاجلامد

 النجاسة بالبعض املالقي هلا ويبقى الباقي عىل طهارته. 

بمالقاة النجاسة جيوز بيعه واالنتفاع به فيام ال  (5): الدهن املتنجس0032م 

 به َتت السامء.  (13)االقتصار عىل االستصباح ويستحب ،يشرتط فيه الطهارة

بل مما يؤكل حلمه أيضا حتى بول  ،(11)مهاالبوال مما ال يؤكل حل رمَت: 0039م 

                                                 

السكر حالة تعرتي االنسان فيفقد فيها السيطرة عىل عقله و هو الرشاب الذي يسبب السكر،( 1)

  أويفقد فيها القدرة عىل التمييز بني االشياء بني ما ينفعه وما يرضه.

  أي ليست احلرمة منحَّصة باخلمر بل بكل ما يسبب حالة االسكار من حشيش وغريه.( 4)

شيش واألفيون، واحلشيش نبات خمدر يرشب كالدخان، وأما االفيون املسكر اجلامد مثل احل( 0)

  فهو املعرب عنه بالرتياك وهو عصارة مستخرجة من اخلشخاش.

 الفقاع: هو رشاب من الشعري يتم ختمريه حتى تظهر فوقه الرغوة ويسمى )جعة( أو )برية(.( 2)

  . تكون اجلنني ، وهي اوىل مراحلالعلقة: القطعة من الدم الغليظ اجلامد (9)

 .أي أنه حيرم أكل أو رشب املتنجس سواء كان التنجس قد حصل بسبب مائع أو جامد (1)

  فيتم ازالة النجاسة مع ما حييط بمكاهنا من الزيت اجلامد او العسل اجلامد.( 5)

  كام لو كان لبنا رائبا فيكون ثخينا، وليس مائعا كاحلليب.( 0)

  ه نجاسة فإنه ال يطهر.وهو املائع الذي وقعت في( 5)

  بأن يستعمل الدهن او الزيت املتنجس لالضاءة خارج البيوت املسقوفة.( 13)

  أي حيرم رشب االبوال من كل احليوانات.( 11)



 

 

 .(1)االبل لالستشفاء

اليبعد القول بعدم احلرمة، واما االنسان فال اشكال فم لبن احليوان املحرَّ  وأما 

  .(4)لبنه ةيف حلي

عر شومل يكن عليه يد مسلم تُ  ،علم أنه مذكىيُ فلم : لو اشتبه اللحم 0031م 

تنطبق هذه ووان انبسط فهو ميتة،  ي،فهو ذكيف النار فان انقبض  يلقأ ،بالتذكية

 القاعدة يف مجيع صور الشك.

 ه. حكم بحلِّ  (0)علم أنه من نوع احلالل أو احلراملو اشتبه فلم يُ أما 

كورة ية الرشيفة املذ: جيوز لالنسان أن يأكل من بيت من تضمنته اآل0035م 

وات، واالعامم، واالخ ،باء واالمهات، واالخوانوهم: اآل (2)يف سورة النور

والعامت، واالخوال، واخلاالت، واالصدقاء، واملوكل املفوض إليه االمر، وتلحق 

هبم الزوجة والولد، فيجوز االكل من بيوت من ذكر عىل النحو املتعارف مع عدم 

 . (1)فيجوزمع الشك فيها  وأما،(9)العلم بالكراهية بل مع عدم الظن هبا أيضا

                                                 

فال يرى سامحة السيد جواز رشب بول االبل بقصد االستشفاء، اما موارد الرضورة فينطبق  (1)

  .عليها حكم الرضورة بمقدارها

  بكلمة اللبن التي ترد يف املسائل احلليب، وليس اللبن الرائب.يقصد ( 4)

  أي أنه يعلم بالتذكية ولكن ال يعلم بأنه مما يؤكل او مما ال يؤكل.( 0)

ُكْم  وهي: (2) يض  َحَرج  َواَل َعىَل َأنُفس  ﴿َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرج  َواَل َعىَل اأْلَْعَرج  َحَرج  َواَل َعىَل امْلَر 

َهات ُكْم َأْو ُبُيوت  إ ْخَوان ُكْم َأْو ُبُيوت  َأَخ أَ   ُأمَّ
ن ُبُيوت ُكْم َأْو ُبُيوت  آَبائ ُكْم َأْو ُبُيوت  ات ُكْم وَ ن َتْأُكُلوا م 

ت ُكْم َأْو ُبُيوت  َأْخَوال ُكْم َأْو ُبُيوت  َخااَلت ُكْم َأْو َما َمَلكْ   َعامَّ
ُكْم َأْو ُبُيوت  َفاَأْو ُبُيوت  َأْعاَمم  ُه ُتم مَّ َ

َت 

ُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح  َأن َتْأُكُلوا مَج يعًا َأْو َأْشَتاتًا َفإ َذا َدَخْلُتم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعىَل  يق  ُكْم َأْو َصد   َأنُفس 

ند   ْن ع  يًَّة مِّ
ُ  اهللََت  َك ُيَبنيِّ

ُلون﴾ ]النورَلُكُم اآْلَيات  َلَعلَّكُ  اهللُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذل    .[11 : ْم َتْعق 

  أي إذا علم أو ظن بعدم رضاهم من االكل فال جيوز له االكل حينئذ.( 9)

  أي إذا كان لديه شك حول رضاهم فيجوز له االكل يف تلك احلالة.( 1)



 

 

 

عىل  ،(1)كان أو غريه بعالٍج  ،وحلت ،طهرت خالً  إذا انقلبت اخلمر :0030م 

 . (4)تفصيل قد مر يف فصل املطهرات

  .منها رائحة املسكر مَّ ات وإن ُش يَ من املربَّ يشء : ال حيرم 0035م 

 . مرُ َح  (2)أو نّش  ،(0)بالنار أو بغريها : العصري من العنب إذا غىل0013م 

 .(9)خليلفام غال بنفسه أو نش ال تزول حرمته إال بالت

ه. وأما ، فتزول حرمته بذهاب ثلثييغليه غري اهلواء امم هو بغريأ وأما ما غىل بالنار

لو غىل يف هذه احلالة وبرد ثم غىل جمددا أو حدث فيه النشيش فإنه يصري مسكرا 

 ، وال حيل حينئذ إال إذا انقلب خال.(1)ويسمى بالباذق

 ،إال الباغي ،(5)ا يمسك رمقهم بقدر محرَّ : جيوز للمضطر تناول املُ 0011م  

أو  ،وهو قاطع الطريق ،، والعادي(5)أو باغي الصيد هلواً  ،(0)وهو اخلارج عىل االمام

والعادي ارتكاب املحرم من باب وجوب  ،وجيب عقال يف باغي الصيد ،السارق

 ويعاقب عليه. (13)ارتكاب أقل القبيحني

                                                 

  أي ال فرق يف كوهنا َتولت من مخر اىل خل من ذاهتا أو بعمل عامل.( 1)

  من اجلزء االول. 905ت بعد املسألة مر يف اخلامس من املطهرا( 4)

 سواء كان ذلك من خالل أشعة الشمس أو من خالل أجهزة تسخني خاصة.( 0)

   يصل إىل حد الغليان . أي ما مل ،ما قبل الغليان مبارشةالنشش:  (2)

  أي أنه ال يطهر إال إذا َتول اىل خّل.( 9)

 .القنديد ويسمى أيضا ،نصفهأقل من  الباذق: عصري العنب إذا طبخ فتبخر منه (1)

  أي بام ينقذ نفسه من املوت جوعا. (5)

  .املعصوماملحارب من البغاة: من محل السالح وخرج عىل االمام  (0)

  ال حلاجة معتربة رشعا. ،هو الذي يقصد الصيد بطرا وهلوا( 5)

  عل املحرم.ففأقل القبيحني أن يرتك نفسه جائعا حتى املوت بدل أن يأكل وحيفظ نفسه وي( 13)



 

 

 ه لنفسه أيضا. وأما اخلارج عىل االمام فال يبعد شمول وجوب قتل 

 كل بل اجللوس عىل مائدة فيها املسكر. : حيرم األ0014م 

 ،كل باليمنىواأل ،(1)والتسمية ،: يستحب غسل اليدين قبل الطعام0010م 

 واالستلقاء وجعل الرجل اليمنى عىل اليَّسى.  ،(4)واحلمد له تعاىل ،وغسل اليد بعده

                                                 

  أن يقول: بسم اهلل الرمحن الرحيم، أو بسم اهلل.( 1)

  أي حيمد اهلل بعد االنتهاء من الطعام.( 4)



 

 

 

 

 وفيه فصول: 

 121ص  -  بيان فوائد تتعلق باالرثالفصل االول: يف 

 125ص  - الفصل الثاين: يف موانع االرث 

 191ص  - الفصل الثالث: يف كيفية االرث حسب مراتبه 

 155ص  - فصل: يف املرياث بالسبب 

  101ص  -فصل:مرياث ولد املالعنة والزنا واحلمل 

 153ص  - فصل يف مرياث اخلنثى 

 154ص  - همفصل يف مرياث  الغرقى واملهدوم علي 

 159ص  - فصل يف مرياث املجوس 

 

 

  



 

  



 

 .(4)وسبب ،(1)نوعان: نسب االرث : موجبات0012م 

 النسب ثالث مراتب:  للقرابة من ناحية: 0019م 

 : تتألف املرتبة االوىل من صنفني فقط مها: املرتبة االوىل

 . (0)تصالن دون االجداد واجلداتاالبوان امل :الصنف االول 

 . (2)االوالد وإن نزلوا ذكورا وإناثا :الصنف الثاين

  أيضا: نيصنفوتتألف من : املرتبة الثانية

  .وإن علوا كآبائهم وأجدادهم ،االجداد واجلدات :الصنف االول

 . (9)االخوة واالخوات وأوالدهم وإن نزلوا :الصنف الثاين

احد: وهم االعامم واالخوال وإن علوا كأعامم االباء صنف و :الثالثةاملرتبة 

واالمهات وأخواهلم، وأعامم االجداد واجلدات وأخواهلم وكذلك أوالدهم وإن 

كأوالد أوالدهم وأوالد أوالد أوالدهم وهكذا برشط صدق القرابة للميت  ،نزلوا

 .عرفا

 قسامن زوجية ووالء.القرابة السببية : 0011م  

                                                 

 املرتكزة عىل أساس الوالدة وهي رابط الدم. من ناحية األب أو األم النسب: هي صلة القرابة( 1)

يف  ج والوالء حسبام سيأيتهي القرابة املستجدة الناجتة عن عقد رشعي وهي منحَّصة بالزوا( 4)

  .0011املسألة 

  .ومعنى ذلك أن لألبوين مرتبة وللجدين مرتبة أخرى (0)

  .ومعنى ذلك أن األوالد واالحفاد هم يف نفس املرتبة مع األبوين (2)

  .فاألخوة واالخوات وأوالد هم مع األجداد وأجداد األجداد يف مرتبة واحدة (9)



 

 

، ثم والء (4)، ثم والء ضامن اجلريرة(1)اتب: والء العتقوالوالء ثالث مر 

 . (0)االمامة

 : (2): ينقسم الوارث إىل مخسة أقسام0015م 

وهو الزوجة فإن هلا الربع مع  ،(9)من يرث بالفرض ال غري دائام القسم االول:

 . (1)من معهوالثُّ  ،عدم الولد

 . (5)عليها أبدا دّ رَ وال يُ 

م فإن هلا كاأل ،(0)وربام يرث معه بالرد بالفرض دائامً من يرث  :الثاينالقسم 

                                                 

  ود يف زماننا إذ أنه مرتبط بزمن وجود العبيد.ليس له وج :والء العتق (1)

ه أي جنايت ،جريرته شخصا أخر عىل أن يضمن أن يتوىل شخصمعناه والء ضامن اجلريرة:  (4)

بمعنى أن يتكفل ذاك الشخص بأن يدفع الدية التي يمكن ان ترتتب عىل املضمون جريرته، 

 ،"ني وترثنيع قدتك عىل أن تعقلعا"، مثال: له فيقول نتيجة لتسببه بقتل شخص خطأ مثال،

 ي دفعأ ) صح وترتب عليه أثره وهو العقل . فإذا عقدا العقد املذكور "قبلت " فيقول االخر

 يهدون ذكر اإلرث فيرتتب عل من ،يف العقد عىل العقل وحده وجيوز االقتصار ،الدية ( واإلرث

  .، أو زوجيةنسبب الضامن إذا مل يوجد من يرثه . فإذا مات املضمون ورثهاإلرث

و أ فريثه إذا مل يوجد من يرثه بنسب ،وارث له يتوىل االمام من مات والبأن والء اإلمامة  (0)

 غيبة يف عَّص والء االمامة. واملذكور عىل الرتتيب ،ضامن اجلريرة أو والء عتق أو والء ،زوجية

  .رشائطلل لفقيه اجلامعاملعصوم ل االمام

 .لتي حددهتا له الرشيعة وهذا يشمل القرابة النسبية والسببيةبلحاظ حصته من اإلرث ا (2)

 أي له سهم حمدد بالرشيعة وليس له احلق بأن يرث شيئا آخر غري هذا السهم.( 9)

 %49، وهو يعني ما نسبته أي أن فريضة الزوجة من الرتكة هي الربع إذا مل يكن للزوج أوالد( 1)

 .من جمموع الرتكة %14،9د، وهو يعني األوال، ونصف الربع مع من جمموع الرتكة

 يف.فال حق هلا بأي يشء اضا األسهم واحلصصبعد توزيع يشء بمعنى أنه إن بقي من الرتكة ( 5)

 من الرتكة من غري األسهم املحددة.يشء أي يرث السهم املحدد له وربام يزاد عليه ( 0)



 

 

 

وربام يرد عليها زائدا عىل  ،(4)إذا مل يكن حاجب (1)السدس مع الولد والثلث مع عدمه

، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد (0)كامإذا زادت الفريضة عىل السهام ،الفرض

 م. ويرد عليه إذا مل يكن وارث إال االما ،والنصف مع عدمه

ب فإنه يرث كاأل ،(2)من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى :الثالثالقسم 

القرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإهنا ترث مع االبن بو ،بالفرض مع وجود الولد

ب أو لالبوين فإهنا ترث مع ، واالخت واالخوات لأل(1)وبدونه بالفرض (9)بالقرابة

م فإهنا ترث الخوة واالخوات من األوكا ،االخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض

 بالفرض إذا مل يكن جد لالم وبالقرابة معه. 

كاالبن واالخوة لالبوين أو لالب  (5)إال بالقرابة من اليرث :الرابعالقسم 

 واجلد واالعامم واالخوال. 

                                                 

ه عن هذه اك من يمنعها وجودُ أي أن حصة االم هي الثلث إذا مل يكن للميت ولد وليس هن( 1)

 .وهو احلاجب يف اإلرث احلصة

ن هو م فيحجب ،عن نصيبه الذي يستحقه ثاورّ حد الوجوده ابيف اإلرث: من يمنع احلاجب  (4)

مثل االبن فإنه حيجب ابن االبن، وقد حيجب جزءا من  الدرجة ومتأخر عنه يف الطبقة دونه يف

  . اىل السدساحلصة كاألخ الذي حيجب االم من الثلث 

بمعنى أنه بعد أن يأخذ كل واحد من الورثة سهمه املحدد يبقى يشء من الرتكة فيتم توزيعه ( 0)

 جمددا عىل من له احلق يف االخذ من الزائد، وهو ما يعرب عنه بأنه يرد عليه.

بمعنى أنه تارة يكون له سهم حمدد، وتارة تكون حصته من خالل القسمة العامة، وليس ( 2)

 سهم.اال

حصتان و واحدة، النثى حصةا ، فتعطىحيث تقسم الرتكة بينهم للذكر مثل حظ االنثيني( 9)

 للذكر.

  أي مع عدم وجود االبن فاالبنة ترث النصف وان كن أكثر فريثن الثلثني.( 1)

  أي ليس له سهم حمدد يف الرشيعة.( 5)



 

 

ق بل يرث بالوالء كاملعت   (1)من ال يرث بالفرض وال بالقرابة :اخلامسالقسم 

 واالمام.  وضامن اجلريرة،

هو السهم املقدر يف الكتاب املجيد وهو ستة  يف االرث : الفرض0010م 

 .(4)عرش وأرباهبا ثالثة ،أنواع: النصف، والربع، والثمن، الثلثان، الثلث، والسدس

 (2)أو لالب فقط ،(0)واالخت لالبوين ،للبنت الواحدة: اثرَّ لثالثة و   ،فالنصف 

 عدم الولد للزوجة وان نزل.إذا مل يكن معها أخ، وللزوج مع 

، وللزوجة مع عدم الولد (9): للزوج مع الولد للزوجة وان نزللوارثني ،والربع 

 .(1)فإن كانت واحدة اختصت به وإال فهو هلن بالسوية ،للزوج وان نزل

فإن كانت واحدة  ،(5)للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل :لوارث واحد ،نم  والثُّ  

 .ن بالسويةاختصت به وإال فهو هل

ولالختني  ،(0): للبنتني فصاعدا مع عدم االبن املساويلوارثني ،والثلثان 

 .(5)فصاعدا لالبوين أو لالب فقط مع عدم االخ

                                                 

  أي ليس له سهم حمدد وال حصة بل يرث لعدم وجود الوارث.( 1)

  أي أن أصحاب االسهم املحددة يف االرث هم ثالثة عرش.( 4)

  .أي األخت من األب واألم (0)

  .أي األخت من األب (2)

  .أي الولد أو ولد الولد أو ولد ولد الولد ، ومعناه أي واحد من األحفاد (9)

بع عليهن أي أن سهم الزوجة يعطى هلا إن كانت واحدة أما إن كن أكثر من زوجة فيقسم الر (1)

  .يف مثل هذه الصورة مجيعا بالسوية لعدم وجود أوالد أو أحفاد للزوج

 .%14،9فإن كان للزوج ولد أو حفيد ذكرًا أو انثى فتصري حصة الزوجة الثمن، يعني  (5)

  .املساوي هلن يف املرتبة (0)

  .فال يشرتط يف األخ ان يكون من نفس الرتبة (5)



 

 

 

سهم االم مع عدم الولد وإن نزل وعدم االخوة عىل تفصيل  :لوارثني ،والثلث 

 .يأيت، ولالخ واالخت من االم مع التعدد

ولالم مع  ،واحد من االبوين مع الولد وإن نزل : لكللثالثة وراث ،والسدس 

واالخت  ،االخوة لالبوين أو لالب عىل تفصيل يأيت، ولالخ الواحد من االم

 . (1)الواحدة منها

 فلها ثالث صور: : الورثة إذا تعددوا0015م 

  .مجيعا ذوي فروض ايكونو : أناالوىل الصورة

 فلها ثالث حاالت: إذا كانوا مجيعا ذوي فروضف

  .تكون فروضهم مساوية للفريضة أن :الوىلاحلالة ا

 ،فإن سهم كل واحد من االبوين السدس ،مثل أن يرتك امليت أبوين وبنتني

 .مساو للفريضة (4)وجمموعها ،وسهم البنتني الثلثان

  .تكون زائدة عليها أن :الثانيةاحلالة 

 ،ربعرض الفإن السهام يف الف ،وبنتني ،وأبوين مثل أن يرتك امليت زوجاً 

ومذهب  .(0)لوْ وهي زائدة عىل الفريضة وهذه هي مسألة العَ  ،والثلثان ،والسدسان

 .(9)فيها ورود النقص عىل كل واحد من ذوي الفروض عىل نسبة فرضه (2)املخالفني

                                                 

  .مأي األخت الواحدة من األ (1)

  .تساوي كامل أسهم الرتكة ثلث وثلثان والبنتني ،أي جمموع حصة األبوين( 4)

 يطلق عىل حالة زيادة السهام عىل الفريضة تسمية الَعْول، وهو باطل عند الشيعة.( 0)

  .من املسلمني السنة الذين ال يلتزمون بمذهب أهل البيت ( 2)

لذا حيسم هذا النقص من اجلميع بحسب سهامهم فاالسهم الزائدة عن أصل الرتكة هي الربع ( 9)

  عىل مذهب أهل السنة، وهو عندنا باطل.



 

 

 دون بعض، ففي ارث أهل يدخل النقص عىل بعض منهم معنيَّ ف (1)عندناأما  

إذا ترك  بنت أو البنات، ويف ارث املرتبة الثانية كاماملرتبة االوىل يدخل النقص عىل ال

ختني من االم فإن سهم الزوج النصف وسهم االخت أختا من االبوين وأزوجا و

من االبوين النصف وسهم االختني من االم الثلث وجمموعها زائد عىل الفريضة 

تقرب بوين كاالخت يف املثال دون الزوج ودون امليدخل النقص عىل املتقرب باألف

 .(4)باالم

ام إذا ترك بنتا واحدة فإن هلا النصف ، ك(0)تكون ناقصة عنها أن :الثالثةاحلالة  

ومذهب املخالفني فيها اعطاء  .(2)وهذه هي مسألة التعصيب وتزيد الفريضة نصفاً 

النصف الزائد إىل العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إىل امليت بغري واسطة أو 

د عىل فرُي  (9)وأما عندنا .موها لالنثى عىل تفصيل عندهمام عمّ بواسطة الذكور ورب

 ،فرتث النصف بالفرض والنصف االخر بالرد ،ذوي الفروض كالبنت يف الفرض
                                                 

  .أي عند املسلمني الشيعة امللتزمني بمذهب أهل البيت ( 1)

فيبقى للزوج النصف، والثلث لألختني من األم وينقص سهم األخت من األبوين من النصف  (4)

  .ساساىل السدس، فتتم القسمة بينهم عىل هذا األ

  أي أن االسهم املفروضة أقل من الرتكة.( 0)

 وهو من ،عصبة امليت اإلرث املفروضة عىل من كان من رد ما فضل من سهام هو التعصيب (2)

رة منحَّص يف صو غري رد عىل ذوي السهام . وهو األقرب فاألقرب من ،امليت نسبا يمت إىل

املنفردتني .  نيأو األخت ،صورة األخت املنفردة ويف ،املنفردة أو البنتني املنفردتني وجود البنت

، ملنفردتنيا سهام البنت املنفردة أو البنتني فال يرد الفاضل من ،ال تعصيب ويف املذهب اجلعفري

بل  ،بويهأل املورث كأخيه أو عمه ألبيه أو األختني املنفردتني عىل عصبة أو ،أو األخت املنفردة

ولذا الحظنا أن عددا من  ،أنفسهم عىل أصحاب السهاماملفروضة  يرد الباقي من السهام

الشخصيات السنية املشهورة يف لبنان وحتى من ذوي املناصب السياسية احلساسة قد سجلوا 

 .كي ترث بناهتم مجيع تركتهم نظرا لعدم وجود الذكور عندهم  يف اهلوية أنفسهم شيعة

  املخالفون.يف مقابل ما يقوله  أي عىل طبق مذهب أهل البيت ( 9)



 

 

 

 .وإذا مل يكونوا مجيعا ذوي فروض قسم املال بينهم عىل تفصيل يأيت

 .مجيعا ذوي فروض اال يكونوأن  :الصورة الثانية

 .بعضهم ذا فرض دون بعضيكون  أن الصورة الثالثة:

وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي 

 لغريه عىل تفصيل يأيت إن شاء اهلل تعاىل. 

 ثالثة: الكفر، والقتل، والرق.  (1): موانع االرث0043م 

وال فرق يف الكافر بني  ،(4)سلم وان قرب: ال يرث الكافر من امل0041م 

وال يف املسلم بني  (0)كان أو ملياً  (5)فطرياً  (1)وبني املرتد (9)كان أو حربياً  (2)ذمياً  (0)االصيل

                                                 

 .له ممن له احلق أساسا يف أن يرثه االسباب التي تؤدي اىل منع إنسان من أن يرث قريباً  وهي( 1)

  ومعنى ذلك أنه إذا مات املسلم وله وارث كافر فالكافر ال يرث منه مطلقا.( 4)

  هو الكافر الذي مل يسلم أبدا.( 0)

وعىل هذا  ،ث، اليهودية، النَّصانية، املجوسيةهو غري املسلم الذي يتبع أحدى الديانات الثال( 2)

فإن كان امليت مسلاًم وأبواه غري مسلمني فال يرث ابواه منه شيئا وكذلك فيام لو كان له أوالد 

 .غري مسلمني فال يرثون من أبيهم أو أمهم املسلَمني

  الكافر احلريب: هو من ال يؤمن بكتاب ساموي، أو بكتاب يعتقد انه ساموي.( 9)

  املرتد: هو من خرج عن الدين االسالمي.( 1)

 مسلمني أو أحدمها مسلم . أي ولد من أبوين ،االسالم الذي ولد عىل هواملرتد الفطري:  (5)

  كافرين . أي من ولد من أبوين ،االسالم املرتد الذي مل يولد عىل :املرتد امليل (0)



 

 

 . (4)وغريه (1)املؤمن

فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد  ،: الكافر ال يمنع من يتقرب به0044م 

 قد الوارث املسلم كان مرياثهو مات املسلم وفُ ول ،ولد مسلم كان مرياثه لولد ولده

 . (0)لالمام

ر فلو مات كاف ،: املسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر0040م 

 ،(2)ورثه ومل يرثه الكافر ،و ضامن جريرةأ ،مسلم أو عمّ  ،وله ولد كافر وأخ مسلم

 فإن مل يكن له وارث إال االمام كان مرياثه للكافر.

ة أو فطرة فوارثه االمام وال أما إذا كان مرتدا عن ملّ  (9)كان الكافر أصلياً  هذا إذا 

  .(1)يرثه الكافر وكان بحكم املسلم

إن و ،يف املرتبة شارك فإن كان مساوياً  ،(5): لو أسلم الكافر قبل القسمة0042م 

وكذا لو أسلم مقارنا  ،ولو أسلم بعد القسمة مل يرث ،كان أوىل انفرد باملرياث

 .وكافرا وال فرق فيام ذكرنا بني كون امليت مسلامً  ،(0)للقسمة

 .(5)وأما إذا كان الوارث واحدا مل يرث ،هذا إذا كان الوارث متعددا 

                                                 

  املؤمن: هو املسلم الشيعي .( 1)

  لشيعي.أي املسلم غري ا( 4)

  يف زماننا للفقيه اجلامع للرشائط.( 0)

  أي يرثه أخوه املسلم أو عمه او ضامنه وال يرثه ابنه الكافر.( 2)

 .0041مر بيان املقصود بالكافر االصيل واملرتد الفطري وامليل يف هامش املسألة ( 9)

  من أن الكافر ال يرث املسلم فكذلك ال يرث الكافر غري االصيل.( 1)

  أي قبل تقسيم تركة امليت عىل الورثة.( 5)

  أي إذا أسلم الكافر أثناء قسمة الرتكة، فال يرث من الرتكة شيئا.( 0)

بمعنى أن احلق يف االرث للكافر الذي أسلم قبل تقسيم الرتكة ينحَّص فيام لو كان هناك وراث ( 5)



 

 

 

 ،نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبني االمام ورث 

 وإال مل يرث. 

 م. سِّ ا قُ سم وال يرث ممقَ ريث مما مل يُ ف: لو أسلم بعد قسمة بعض الرتكة 0049م 

ن والكافرو ،راءثون وان اختلفوا يف املذاهب واآلر: املسلمون يتوا0041م 

 يتوارثون عىل ما بينهم وان اختلفوا يف امللل. 

أعم من  وحمجوباً  وحاجباً  وموروثاً  والكافر وارثاً  من املسلم : املراد0045م 

فكل طفل كان أحد أبويه  ،ل واملجنونكالطف ،(1)املسلم والكافر باالصالة وبالتبعية

افر بل وال يرثه الك ،فيمنع من إرث الكافر ،مسلام حال انعقاد نطفته بحكم املسلم

كافرين حال انعقاد  وكل طفل كان أبواه معاً  ،يرثه االمام إذا مل يكن له وارث مسلم

وارث  هكام ال يرث الكافر إذا كان ل ،فال يرث املسلم مطلقا ،نطفته بحكم الكافر

 (4)نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل ان يصري مميزا تبعه يف االسالم ،مسلم غري االمام

 وجرى عليه حكم املسلمني. 

فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد  ،وميل ،فطري :: املرتد قسامن0040م 

 .إسالمه بعد البلوغ قبل الكفر  وال يعترب ،أبويه مسلام ثم كفر

وتعتد امرأته من حني  ،أن يقتل يف احلال لفطريحكم املرتد ا: 0045م 

وال تسقط االحكام املذكورة  ،ويقسم مرياثه بني ورثته ،(0)االرتداد عدة الوفاة

                                                 

  ل تقسيم الرتكة.أما لو كان هو الوريث الوحيد، فال يرث حتى ولو أسلم قب ،آخرون معه

  بأن حيكم بكفره أو إسالمه تبعا حلالة والديه عند تكونه جنينا يف بطن أمه.( 1)

 ومعنى ذلك أن الولد يتبع والديه يف االسالم او الكفر يف مرحلة طفولته اىل أن يصري مميزا.( 4)

  وهي أربعة أشهر وعرشة ايام.( 0)



 

 

بل ظاهرا أيضا بالنسبة إىل غري االحكام  ،(4)، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً (1)بالتوبة

 .(2)بامرأته السابقة حتى ،وصحة تزوجيه جديدا ،فيحكم بطهارة بدنه ،(0)املذكورة

ام فان يان يستتاب ثالثة ا ،وهو مايقابل الفطري ،املرتد امليلِّ حكم : 0003م  

ان كانت غري  ،(9)وينفسخ نكاحه لزوجته فتبني منه ،تل يف اليوم الرابعتاب فهو وإال قُ 

 وال تقسم ،وتعتد عدة الطالق من حني االرتداد ان كانت مدخوال هبا ،مدخول هبا

دون استتابة  قتله من فال جيبوإذا تاب ثم ارتد  ،إال بعد املوت بالقتل أو بغريهأمواله 

 يف الثالثة أو الرابعة.

ال قتل وفال تُ  خيتلف عن حكم الرجل املرتد، املرأة املرتدةحكم : 0001م  

 هبا فإن كانت مدخوال ،وينفسخ نكاحها ،تنتقل أمواهلا عنها إىل الورثة إال باملوت

رضب وت ،يق عليهابس ويضَّ وَُت  ،وإال بانت بمجرد االرتداد ،لطالقاعتدت عدة ا

ة ن عن ملَّ وال فرق بني أن تكو ،بلت توبتهافان تابت قُ  ،أوقات الصالة حتى تتوب

 . (1)أو عن فطرة

 ،اغ، وان مل يكن بال(5): يشرتط يف ترتيب االثر عىل االرتداد التمييز0004م 

عىل االرتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافال  فلو أكره ،واالختيار ،وكامل العقل

                                                 

 .عدة الوفاة وتقسيم تركته ال يرتفع حتى مع توبته أي أن احلكم بوجوب قتله، واعتداد زوجته( 1)

  أي أن توبته تقبل فيام بينه وبني اهلل وال تقبل فيام يتعلق باالحكام املرتتبة عىل ارتداده.( 4)

 أي أن توبته تؤثر يف االحكام االخرى سواء نفذ فيه حكم القتل او مل ينفذ.( 0)

  هبا من ساعة ارتداده. بعد أن تنتهي من عدة الوفاة التي تبدأ( 2)

 أي َترم عليه بمجرد ارتداده وال عدة عليها يف هذه احلالة لكوهنا مل تزف اليه.( 9)

أي أنه ال فرق يف حكم املرأة املرتدة بني من كانت مسلمة باالصل فارتدت، أو أهنا اسلمت ثم ( 1)

  رجل.ارتدت ففي كلتا احلالتني ال يطبق عليها حكم القتل الذي يطبق عىل ال

  أي أن يكون مميزا وهي املرحلة التي تسبق مرحلة البلوغ بقليل.( 5)



 

 

 

أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي ال يملك به نفسه وخيرج 

 به عن االختيار أو كان عن جهل باملعنى. 

أما إذا كان خطأ  ،ظلامً  : القاتل اليرث املقتول إذا كان القتل عمداً 0000م 

و أ وكذا إذا كان بحق قصاصاً  ،ثكام إذا رمى طائرا فأصاب املورِّ  ،فال يمنع (1)اً حمض

 .(4)ه أو مالهرض  عأو  ،دفاعا عن نفسه

 ،كام إذا رضبه بام ال يقتل عادة قاصدا رضبه ،بالعمد طأ شبيهاً أما إذا كان اخل 

ون ك بحكم العمد من حيث املنع من االرث ومن حيث فهوقاصد قتله فقتل به  غريَ 

 .(2)ال عىل العاقلة ،(0)ة فيه عىل اجلاينالديَّ 

العاقلة الذين يتعني عليهم دفع الدية نيابة عن القاتل يف مورد اخلطأ : 0002م  

 ،واالعامم ،وأوالدهم ،(9)واالخوة من االب ،واالبناء ،باءاآل:هماملحض 

إن ف ،جلاينأو عن بعضها تكون الدية أو النقص عىل ا ،فإن عجزوا عنها ،وأوالدهم

 .(1)عجز فعىل االمام

 ،ة من االصناف الستة للجاين ال املجني عليه: اخليار يف تعيني الديَّ 0009م 

                                                 

 اخلطأ الذي ال يصنف انه شبه عمد كام سيأيت. ،يقصد باخلطأ املحض( 1)

 يمنع من االرث. اأي أن القتل العمدي بدون وجه حق، أو قتل اخلطأ شبه العمد هو م( 4)

  أي عىل القاتل.( 0)

  ذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه يف حال قتله أحدا خطأ.هم أقارب الرجل ال( 2)

  .يشمل األخوة من األبوين أو من األب فقط، وال يشمل االخوة من االم فقط (9)

 تلقتل اخلطأ املحض إذا مل تتمكن العاقلة أو القا ةأي أن احلاكم الرشعي يتوىل دفع الدية يف حال( 1)

 .من دفع الدية الرشعية



 

 

وألف  ،وألف شاة ،ومائتان من البقر ،مائة من االبل (1)واملراد من االصناف الستة

  .ةومائتان حلَّ  ،(0)وعرشة آالف درهم ،(4)دينار

وال فرق يف القتل العمدي بني أن يكون  ،هذا للرجل، ودية املرأة نصف ذلك

ه وألقاه إىل فوأن يكون بالتسبيب كام لو كتَّ  ،باملبارشة كام لو رضبه بالسيف فامت

 .(2)أو جمنونا بقتل أحد فقتله ،أو أمر صبيا غري مميز ،السبع فافرتسه

ن يكوففامتثل أمره بارادته واختياره فقتله  وأما إذا أمر به شخصا عاقال خمتاراً  

إال أنه ال يكون قاتال ال عمدا  (9)كم بحبسه إىل أن يموتوحُي  ،ارتكب حراما اآلمر قد

 وال خطأ.

 وكان لويلّ  (1)نعا مجيعاً مُ  ،وكانا وارثني عمداً  : إذا قتل اثنان شخصاً 0001م  

 ورد نصف الدية عىل كل واحد منهام، وإذا قتل واحد   (5)املقتول القصاص منهام مجيعا

ا ثبتت حدمهفإذا اقتص منه أل ،من ارثهام وكان لويل كل منهام القصاص منهنع اثنني مُ 

 . (0)ة يف مال اجلاينلالخر الديَّ 

                                                 

  لتي يتخري القاتل يف دفع أي واحدة أراد منها.وا( 1)

غرام  0،1الدينار هو العملة الذهبية التي كانت تستعمل يف أيام الدولة االسالمية ويساوي  (4)

 ذهبًا.

الدرهم عملة فضية كانت تستعمل يف أيام الدولة االسالمية، وتوجد منه عدة أنواع، واملقصود ( 0)

  غرام من الفضة، وهناك دراهم وزهنا اكثر أو أقل. 4،2هنا الدرهم الرشعي ووزنه 

  ففي مجيع هذه احلاالت يعترب القتل عمديا.( 2)

  وهو ما يعرب عنه يف زماننا بالسجن الفعيل املؤبد.( 9)

  أي يمنع الوارثان من االرث، كام لو كان القاتالن من أبناء القتيل.( 1)

 أبامها ولكن ين قتاللب بقتل أخويه الذَ ااملذكور ان يط أي حيق ألخيهام الثالث مثال حسب املثال( 5)

  عليه أن يدفع لكل واحد منهام نصف دية.

 .فُيقتل القاتل قصاصًا لقتله واحدا من االثنني، ويدفع دية القتيل الثاين من مال القاتل هلام (0)



 

 

 

  .(1)عن ارث الدية ولكنه يمنعرث غري الدية، إ: القتل خطأ ال يمنع من 0005م 

: القاتل ال يرث وال حيجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل 0000م 

 بيه فإن كانأل ولد كان ولده وارثاً  يكن ولد آخر وكان للقاتل عمداً الولد أباه ومل 

 أم كان االرث له ولولد القاتل.  أو للمقتول أب

رث إبالولد القاتل انتقل  (4): إذا انحَّص الوارث يف الطبقة االوىل0005م 

وهم  ،ومع عدمهم فإىل الطبقة الثالثة ،وهم أجداده وأخوته ،املقتول إىل الطبقة الثانية

 . (0)لالمام اً ولو مل يكن له وارث إال االمام كان مرياث ،لهاأعاممه وأخو

 أو غريه من ورثته ،بيهه أل: إذا أسقطت االم جنينها كانت عليها ديتّ 0023م 

، وستون إذا كان (1)، وأربعون إذا كان علقة(9)إذا كان نطفة (2)وهي عرشون دينارا

فإن وجلته  ح،ومل تلجه الرو ،(0)ائة إذا تم خلقهوم ،، وثامنون إذا كان عظاماً (5)مضغة

 (11)وإذا كان االب هو اجلاين عىل اجلنني ،(13)ه دية االنسان احليكانت ديتَّ  ،(5)حورال

                                                 

له  ولكن ليس ومعنى ذلك أن القاتل عن طريق اخلطأ له احلق يف أن يرث من تركة املقتول،( 1)

  احلق يف ان يرث من نفس الدية.

  .0019مر بيان الطبقات او املراتب الثالث يف املسألة ( 4)

  مر بيان ان املقصود باالمام هو احلاكم الرشعي، أي الفقيه اجلامع للرشائط.( 0)

  .0009املقصود يف هامش املسألة  الدينارمر بيان ( 2)

 .لتكون اجلنني يف رحم أمهالنطفة: هي املرحلة االوىل  (9)

   .0351مر بيان معنى العلقة يف هامش املسألة  (1)

 .0351مر بيان معنى املضغة يف هامش املسألة  (5)

  بأن تكون قد اكتملت فيه صورة االنسان.( 0)

  أي دخلت الروح اىل جسد اجلنني فصار يتحرك يف بطن أمه.( 5)

  هضت جنينها يف هذه احلاالت لالب.ويتم دفع الدية من قبل االم التي أج( 13)

 كام لو رضب زوجته مثال أو تسبب بإجهاضها للجنني فيتعني عليه أن يدفع دية اجلنني ألمه.( 11)



 

 

 مه.كانت ديته أل

أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة،  وأما املدة الزمنية لكل مرحلة فهي: 

 . (1)وأربعون مضغة

 ،ياهرج منها وصاوخُت  ،قىض منها ديونهتُ  ،ملقتولة يف حكم مال ا: الديَّ 0021م 

أو لتعذر القصاص بموت  ،فأخذت الدية صلحاً  سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً 

 (4)ويرثها كل وارث سواء أكان مرياثه بالنسب أم السبب ،أو فراره أو نحومها ،اجلاين

م باأل من يتقربنعم ال يرثها  ،حتى الزوجني وإن كانا اليرثان من القصاص شيئا

 . (0)سواء االخوة واالخوات وأوالدهم وغريهم كاالجداد لالم واالخوال

مل  ،(2)برأ اجلارح يف حياتهأفامت لكن املجروح  : إذا جرح أحد شخصاً 0024م 

 كان اجلرح أو خطأ.  عمداً  ،ةتسقط الديَّ 

له و ،وارث سوى االمام رجع االمر إليه : إذا مل يكن للمقتول عمداً 0020م 

وإذا كان الوارث غري االمام كان  ،(9)املطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع الرتايض

ة إال مع تثبت الديَّ  ولو عفا برشط املال مل يسقط القصاص وال ،العفو بال مال (1)له

 . (5)رضا اجلاين

                                                 

أي أنه منذ تكون احلمل ولغاية أربعني يوما يسمى اجلنني نطفة، ولغاية ثامنني يوما يسمى علقة، ( 1)

  ولغاية مائة وعرشين يوما يسمى مضغة.

  .0011و 0019بيان معنى القرابة بالنسب، والقرابة بالسبب يف املسألة مر ( 4)

 أي أن من يقرب القتيل من ناحية أمه فقط ليس له احلق يف أن يرث من الدية.( 0)

  بأن سامح اجلريح قبل وفاته بحقه ومل يطلب من اجلارح شيئا.( 2)

 دية.أن يقتص من القاتل وبني أخذ ال بمعنى أن احلاكم الرشعي يف هذه الصورة يكون خمريا بني( 9)

  أي حيق للوارث املطالبة بالقصاص أو العفو بال مقابل. ( 1)

لو أن الوارث عفا برشط حصوله عىل املال فال يسقط القصاص عن القاتل إال إذا وافق عىل ( 5)



 

 

 

لغريه االستيفاء مع ضامن  جيوزث عن القصاص ا: لو عفا بعض الورَّ 0022م 

 . (1)حصة من مل يأذن

 ،والالئط ،(0)كالزاين املحصن (4): إذا كان املقتول مهدور الدم رشعاً 0029م 

 .(2)ثبت القصاص و الدية و الكفارةيفقتله قاتل بغري إذن االمام 

أو  ،(1)فيام جيوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس (9)نعم يصح ذلك 

 ونحو ذلك.  ^،أو قتل ساب النبي واالئمة  ،(5)العرض

جاز للويل  ،(0)ديون وليس له تركة توىف منها : إذا كان عىل املقتول عمداً 0021م 

  .(5)اذا ضمن الورثة او غريهم الدين للغرماء ذلك ان املنع عنالقصاص وليس للديَّ 
                                                 

  دفع املال وحينها يسقط احلق بالقصاص منه ويتعني عليه أن يدفع الدية للوارث.

معنى أن الوارث الذي مل يقبل بالعفو عن القاتل له احلق باملطالبة بإنزال القصاص رغم كون ب( 1)

بعض الورثة قد عفى عن القاتل ولكن يتعني عىل املطالب بالقصاص أن يدفع مقابل حصة 

 ولدان له، وأحدمها عفى االعايف من الدية عىل فرض أخذها، فلو افرتضنا أن وراث القتيل مه

واالخر أرص عىل انزال العقاب بالقاتل فيتعني عىل املطالب بالقصاص ان يدفع عن القاتل 

 .ب بالقاتل وهي حصة أخيه الذي عفىنصف الدية، بعد ان يتم انزال العقا

  أي مهدور الدم رشعا الستحقاقه العقاب عىل أحد افعاله الشنيعة.( 4)

  .0151مر بيان معنى الزاين املحصن يف هامش املسألة ( 0)

 .فالقصاص هو عقوبة القاتل، والدية واجبة وتدفع لذوي القتيل، والكفارة الرتكابه القتل (2)

  أي يصح القتل رشعا وال جيب فيه القصاص وال الدية وال الكفارة.( 9)

 .كام لو تعرض شخص العتداء من آخرين فدافع عن نفسه وأدى ذلك اىل قتل املعتدي (1)

عرض إنسان فدافع هذا عن عرضه وقتل املعتدي، أو ان امرأة  لو أراد شخص أن يعتدي عىل (5)

 .تعرضت العتداء او حماولة اعتداء عىل رشفها من انسان فدافعت عن نفسها وقتلت املعتدي

  أي ليس للمقتول تركة لكي يتم تسديد الديون منها.( 0)

ئذ ألصحاب حيق حين فإذا تكفل الورثة أو غريهم بتسديد الديون املستحقة عىل القتيل، فال( 5)

الدين املنع من تنفيذ القصاص بالقاتل هلدف َتصيل ديوهنم من الدية، أما لو مل يتعهد الورثة 



 

 

بل  ،الدية إىل الورثة مل تعطَ  (1): إذا كانت اجلناية عىل امليت بعد املوت0025م 

 قضائه منها. فيجبإذا كان عليه دين و ،(4)عنه رصفت يف وجوه الربّ 

، ولكن بام أنه ليس مورد ابتالء يف : الرق مانع من الوارث واملوروث0020م  

  زماننا نظرا لعدم وجود العبيد فلن نتناول مسائله بالبحث.

نه الثلث م ،ولالم املنفردة أيضا متام املال ،متام املال (0): لالب املنفرد0025م 

 بالفرض والزائد عليه بالرد. 

جة كان لالم ووليس للميت ولد وال زوج أو ز (2): لو اجتمع االبوان0093م 

 ،(1)والباقي لالب ،(9)والسدس مع احلاجب عىل ما يأيت ،مع عدم احلاجب ،الثلث

ولالم  ،كان هلا الربع ،ولو كان معهام زوجة ،هام زوج كان له النصفولو كان مع

                                                 

بذلك فألصحاب احلقوق املطالبة بمنع القصاص واالستعاضة عنها بالدية كي حيصلوا عىل 

  حقوقهم.

 ة.فع الديكام لو مات شخص ثم تعرض جسده للتشويه فيتحمل الفاعل التعويض بد( 1)

  أي تَّصف االموال التي تدفع هلذا السبب يف أعامل اخلري عن امليت.( 4)

  بمعنى أنه إذا مل يكن للميت وارث إال االب فالرتكة بأمجعها لالب.( 0)

  أي لو كان ورثة امليت هم االب واالم فقط.( 2)

 تها السدس.أي مع عدم وجود املانع الذي يمنعها من أن ترث الثلث بحيث تصري حص( 9)

تنال االم الثلث واالب وهو األخوان أو أخ وأختني أو أربع أخوات ، فمع عدم احلاجب ( 1)

 تنال االم السدس واالب مخسة أسداس. وفق تفصيل يأيت بيانه ومع املانع ، الثلثان



 

 

 

 ب. الثلث مع عدم احلاجب والسدس معه والباقي لأل

النصف  ،وللبنت املنفردة أيضا متام املال ،: لالبن املنفرد متام املال0091م 

ينهم م بيقس ،ولالبنني املنفردين فام زاد متام املال ،والباقي يرد عليها (1)بالفرض

د عليهن وللبنتني املنفردتني فام زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي ير ،بالسوية

 كذلك. 

أو االبناء والبنات منفردين كان  ،: لو اجتمع االبن والبنت منفردين0094م 

 . (4)أو هلم متام املال للذكر مثل حظ االنثيني ،هلام

 ،من االبوين السدسلكل ان ك ،: إذا اجتمع االبوان مع ابن واحد0090م 

السدس  (0)وإذا اجتمعا مع االبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهام ،والباقي لالبن

  .والباقي يقسم بني االبناء بالسوية

للذكر  (9)قسم الباقي بينهم مجيعا (2)وإذا كان مع االبن الواحد أو االبناء البنات

  .مثل حظ االنثيني

وإذا  ،مع ابن واحد كان له السدس والباقي لالبنوإذا اجتمع أحد االبوين 

  .اجتمع مع االبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بني االبناء بالسوية

 ،حد االبوين السدسولو كان مع االبن الواحد أو االبناء البنات كان أل

 والباقي يقسم بني االبناء والبنات للذكر مثل حظ االنثيني. 

                                                 

  ألن البنت ممن يرث بالفرض ويرث بغريه ايضا، فرتث مجيع الرتكة.( 1)

 ل حصة البنت او البنات من الفريضة املحددة اىل احلصة النسبية.فمع وجود االخ تنتق( 4)

  أي لالب واالم.( 0)

  أي كان للميت أب وأم واوالد وبنات.( 2)

  أي بني االوالد والبنات بعد أن يعطى االب حصته واالم حصتها.( 9)



 

 

حد االبوين ع أحد االبوين مع بنت واحدة ال غري كان أل: إذا اجتم0092م 

وإذا اجتمع أحد االبوين  ،(0)والثالثة االرباع للبنت كذلك ،(4)بالتسمية والرد ،(1)الربع

والباقي للبنتني أو البنات  ،(2)مع البنتني فام زاد ال غري كان له اخلمس بالتسمية والرد

 ،مع البنت الواحدة مع االبوان معاً ت، وإذا اج(9)يقسم بينهن بالسوية ،بالتسمية والرد

اخلمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا  (1)ال غري كان لكل واحد منهام

 . (5)ادز اجتمعا معا مع البنتني فام زاد كان لكل واحد منهام السدس والباقي للبنتني فام

لبنت الواحدة،أو ومعهام ا ،: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد االبوين0099م 

وللبنات  ،وللبنت الواحدة النصف ،وللزوجة الثمن ،(0)البنات كان للزوج الربع

وإن  يرد عليه وعىل البنت أو البناتيشء فإن بقي  ،حد االبوين السدسالثلثان وأل

 . (5)كان نقص ورد النقص عىل البنات

                                                 

 .ن كل الرتكةمله ربع الزائد عن القسمة وبعد اضافته اىل فريضته فيكون جمموع حصته الربع  (1)

  السدس بالتسمية وهو الفرض والباقي يرجع اليه بعد توزيع الفرض.( 4)

ثة أرباع الزائد ، فتأخذ ثالأي بالفرض، والربع تناله بعد توزيع الفرض ،فلها النصف بالتسمية( 0)

  .عن قسمة السهام وبالتايل تصري حصتها ثالثة أرباع جمموع الرتكة

ته األساسية وهي السدس يأخذ مخس الباقي بعد أن اخذ البنات فبعد أن يأخذ األب حص (2)

  .حصتهن، فتصري حصته اخلمس، وللبنتني او البنات أربع أمخاس

  أي أن حصة البنات تقسم بينهن بالسوية.( 9)

  لكل منهام. % 43أي يكون اخلمس لالب واخلمس لالم وهو ما نسبته ( 1)

حصة االبوين هي الثلث والبنات هي فت بال زيادة يف هذه الصورة تكون الرتكة قد قسم( 5)

 الثلثان.

  وهي فريضته من تركة زوجته مع وجود الولد هلا.( 0)

كام لو كان امليت هو االم وهلا زوج واب وثالث بنات، فللزوج الربع ولالم السدس وحصة ( 5)

  اللبنات هو اقل من الثلثني.



 

 

 

بوين : إذا اجتمع زوج مع االبوين والبنت كان للزوج الربع ولال0091م 

ينتقص من سهمها وهو النصف نصف  ،وللبنت سدسان ونصف سدس ،السدسان

ولو كان البنتان مكان البنت كان هلام سدسان ونصف فينتقص من  ،(1)السدس

 سهمهام وهو الثلثان سدس ونصف سدس. 

 ،كان للزوجة الثمن ،وبنتني ،: إذا اجتمعت زوجة مع االبوين0095م 

نتني، وهو أقل من الثلثني اللذين مها سهم الب ،الباقي وللبنتني ،ولالبوين السدسان

وإذا كان مكان البنتني يف الفرض بنت فال نقص بل يزيد ربع السدس فريد عىل 

 وثالثة أمخاس منه للبنت.  (4)مخسان منه لالبوين ،االبوين والبنت

أو  ،أو أربع أخوات ،أخا واختني ،: إذا خلف امليت مع االبوين0090م 

 أحرار،برشط أن يكونوا مسلمني  (0)جبوا االم عام زاد عىل السدسح ،أخوين

ويكون  ،ويكونوا من االبوين أو من االب ،(2)ال محال ،ويكونوا منفصلني بالوالدة

 .فال حجب (9)فإن فقد بعض هذه الرشائط ،االب موجودا

وإذا اجتمعت هذه الرشائط فإن مل يكن مع االبوين ولد ذكر أو انثى كان لالم 

والباقي لالب وإن كان معهام بنت فلكل من االبوين السدس  ،لسدس خاصةا

  .ىل االممنه عيشء وللبنت النصف والباقي يرد عىل االب والبنت أرباعا وال يرد 

                                                 

 . 14/1ما نسبته أي ينقص من سهم البنتني نصف السدس وهو ( 1)

  للبنت. %13مما بقي بعد التوزيع يكون لالبوين و %23أي ما نسبته ( 4)

أي أن االخوة بالرشوط املذكورة يمنعون االم من ان ترث الثلث وتصري حصتها السدس مع ( 0)

بل ان وجودهم يعترب حاجبا بالنسبة لالم عن حصوهلا عىل  ،أهنم ال يرثون شيئا من الرتكة

 الثلث.

  .بمعنى أن يكون االخوة مولودون وليس بعضهم ال يزال محال يف بطن أمه  (2)

 .بأن مل يكن عدد األخوة كام مر بيانه، أو أن بعضهم أخوة لألم فقط، أو كان االب متوفيا (9)



 

 

ويأخذ كل فريق  ،(1): أوالد االوالد يقومون مقام االوالد عند عدمهم0095م 

وأوالد ابن كان الوالد  ،منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أوالد بنت

نهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ االنثيني والوالد االبن الثلثان يقسم بي ،البنت الثلث

وال يرث أوالد االوالد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن  ،كذلك

ت بعد، فإذا كان للميواالقرب من أوالد االوالد يمنع األ (4)كان املرياث للبنت ،ابن

 .كان املرياث لولد الولد دون ولد ولد الولد ،وولد ولد ولد ،ولد ولد

وال يمنع قرب  ،باء مع االوالد صنفانكآبائهم الن اآل (0)ويشاركون االبوين 

، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من االبوين (2)االبوين إىل امليت عن إرثهم

الد بنت كان لالبوين السدسان السدس ولولد االبن الباقي، وإذا ترك أبوين وأو

منه  ثالثة أمخاس ،والوالد البنت النصف ويرد السدس عىل اجلميع عىل النسبة

ومخسان لالبوين فينقسم جمموع الرتكة أمخاسا، ثالثة منها الوالد  ،الوالد البنت

البنت بالتسمية والرد، واثنان منها لالبوين بالتسمية والرد كام تقدم يف صورة ما إذا 

 .(9)ك أبوين وبنتاتر

وإذا ترك أحد االبوين مع أوالد بنت كان الوالد البنت ثالثة أرباع الرتكة 

 (1)كام تقدم فيام إذا ترك أحد االبوين وبنتا ،والربع الحد االبوين ،بالتسمية والرد

                                                 

 أي أن أبناء االبناء يرثون حصة آبائهم مع عدم وجود آبائهم عىل قيد احلياة.( 1)

 ألن القريب وهو البنت هنا يمنع البعيد وهو ابن االبن.ء يشوليس ألبناء االبن ( 4)

 او اوالد اوالد االوالد يشرتكون مع ابوي امليت بتقاسم الرتكة. ،أي أن اوالد االوالد( 0)

بمعنى أن وجود االبوين للميت ال يمنع اوالد اوالده من االرث ألن االقرب يمنع االبعد يف ( 2)

  رى.نفس السلسة، ال يف السلسة االخ

  .0092يف املسألة ( 9)

  .0092يف املسألة ( 1)



 

 

 

 .وهكذا احلكم يف بقية الصور فيكون الرد عىل أوالد البنت كام يكون الرد عىل البنت

هم زوج أو زوجة دخل النقص عىل أوالد البنت فإذا ترك زوجا وإذا شارك 

ن السدسان والوالد البنت سدسان يوأبوين وأوالد بنت كان للزوج الربع ولالبو

 نصف سدس.  ،ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف

 ،هوخامت ،بثياب بدن امليت جماناً  الولد الذكر االكرب وجوباً  (1): حيبى0013م 

واذا تعدد غريه من  ،(4)ال غريها وإذا تعدد الثوب أعطي اجلميع ،ومصحفه ،وسيفه

 .زيد من الواحدأليس له  (0)املذكورات

حبو لتعلق عىل امليشء  الفاحلبوة  دونواذا كان عىل امليت دين مستغرقا للرتكة  

دين ، واذا مل يف الزايد وكان ال(2)ووفاء الزايد عن احلبوة بالدين ،الدين بغري احلبوة

فاذا كان دينه عرشة  ،(9)مستغرقا جلميع الرتكة حتى احلبوة او بعضها، فكها بالزايد

ثامنية وقيمة احلبوة اربعة فكها  يدراهم وكان ما زاد عىل احلبوة من الرتكة يساو

ئ، وكذلك يواذا كان الدين يف الفرض املذكور ثامنية مل يكن عىل املحبو ش ،(1)بدرمهني

  .(5)ه من مؤنة التجهيزاحلكم يف الكفن وغري

: إذا أوىص امليت بتامم احلبوة أو ببعضها لغري املحبو نفذت وصيته 0011م 

                                                 

  أي خيصص الولد االكرب من تركة أبيه.( 1)

  أي يعطى مجيع ثياب والده.( 4)

  أو عدة مصاحف. ،او عدة خواتم ،كام لو كان عنده عدة سيوف( 0)

لكبري ويتم ى لتعط وةكام لو كانت قيمة الدين مائة دينار وقيمة الرتكة مائة دينار عدا احلبوة فاحلب( 2)

  تسديد الدين من الرتكة.

  أي أن الولد الكبري يغطي من قيمة احلبوة العجز احلاصل يف تسديد الدين.( 9)

  أي يدفع درمهني لتغطية الدين املطلوب عىل والده. ( 1)

  فيتم استثناؤها من الرتكة.( 5)



 

 

بل خيرج من غريها،  (1)وحرم املحبو منها، وإذا أوىص بثلث ماله الخيرج الثلث منها

أو بعضها مرهونة وجب فكها  (4)ولو كانت أعياهنا ،وكذلك إذا أوىص بامئة دينار مثال

 الرتكة.  من جمموع

وال بني القطن واجللد  ،الشتائية والصيفية (0): ال فرق بني الكسوة0014م 

اجلورب  وأما (2)فيدخل فيها مثل القلنسوة ،وال بني الصغرية والكبرية ،وغريمها

 وال يتوقف صدق الثياب ونحوها عىل اللبس فال تدخل يف الكسوة،احلزام والنعل و

أعدها للتجارة أو لكسوة غريه من أهل بيته بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا 

  .وأوالده وخدامه مل تكن من احلبوة

 ،(5)واملغفر ،(1)والطاس ،(9)الدرع و ال ،: ال يدخل يف احلبوة مثل الساعة0010م 

يف مثل البندقية واخلنجر ونحومها من آالت  ويستحبونحوها من معدات احلرب، 

وقبضته وبيت  (5)عم ال يبعد تبعية غمد السيفن ،(0)السالح املصاحلة مع سائر الورثة

                                                 

  فتستثنى احلبوة من أصل الرتكة.( 1)

 ة او قسام منها مرهونا فال بد من فكه من الرتكة.أي لو كانت احلبو (4)

  فيام يتعلق بثياب امليت التي تعطى حبوة للولد االكرب من الذكور.( 0)

  القلنسوة: هي غطاء يلبس عىل الرأس وما يعرف باسم الطاقية.( 2)

 رضبات املحارب من معدين يقي صاحبه قميص وهوالغطاء الواقي للجسم  هو :الدرع (9)

 ويشبهه يف زماننا السرتات الواقية من الرصاص ،، وكان يستعمل يف العصور السابقةحالسال

  . فينطبق عليها نفس احلكم

 الطاس: هو الوعاء الذي يستعمل للرشب، ويقصد به هنا الطاسة اخلاصة بامليت. (1)

  املحارب يف رأسه محاية له. يلبسها قبعة من املعدنوهي اخلوذة املغفر: هو  (5)

 بأن يطلب الكبري مساحمة بقية الورثة فيام إذا أخذ مثل هذه األشياء مع احلبوة. (0)

  وهو ما يطلق عليه قراب السيف، أي الغطاء اخلاص بالسيف.( 5)



 

 

 

 .(4)ويدخل ما حيرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب احلرير ،(1)ومحائلهام هلام ،املصحف

 و السيفتجري املصاحلة عىل ف (2)كان أعمى، أو(0)إذا كان مقطوع اليدينوأما 

 مع الورثة. املصحف

 .بال اشكال (9)سه كانا منهانعم لوطرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدمها قبل ذلك لنف 

: إذا اختلف الذكر االكرب وسائر الورثة يف ثبوت احلبوة أو يف أعياهنا 0012م 

رجعوا إىل احلاكم  ،(1)أو يف غري ذلك من مسائلها الختالفهم يف االجتهاد أو يف التقليد

 الرشعي يف فصل خصومتهم. 

 . ان يف احلبوةيشرتك (5): إذا تعدد الذكر مع التساوي يف السن0019م 

وإذا اشتبه فاملرجع يف تعيينه  ،(0): املراد باالكرب االسبق والدة ال علوقا0011م 

وال يشرتط انفصاله  ،فال تكون لولد الولد ،(13)بالولد الصلبي وختتص، (5)القرعة

                                                 

 أي أن بيت السيف وبيت املصحف مثال يكون تابعا للسيف واملصحف يف احلبوة.( 1)

حمرما لبسهام عىل الرجل فإهنام يكونان  بمعنى أن ثوب احلرير او خاتم الذهب حتى ولو كان( 4)

  حقا يف احلبوة للولد الذكر الكبري.

  أي إذا كان امليت مقطوع اليدين بمعنى أن ال حاجة له يف استعامل السيف.( 0)

 أي كان امليت أعمى وليس له القدرة عىل االستفادة من قراءة املصحف الرشيف.( 2)

 ثال قد حصال فيام بعد فيدخل السيف واملصحف يف احلبوة.أي لو كان قطع اليدين او العمى م( 9)

كام لو كان الولد الكبري يرى لنفسه احلق بأخذ بعض االشياء مثال باعتبارها من احلبوة استنادا ( 1)

 اىل تقليد من يرى أهنا من احلبوة، بينام ال يرى بقية الورثة له ذلك لتقليدهم مرجعا آخر.

  ني ولكنهام ولدا يف يوم واحد.مَّ من أُ كام لو كانا توأما، او ( 5)

فلو محلت احدى زوجاته بولد ووضعته بعد محل تسعة أشهر، ومحلت الثانية بعد االوىل بشهر ( 0)

 ووضعت مولودها لسبعة أشهر، فالكبري هو املولود أوال لسبعة أشهر.

  .4154مر بيان معنى القرعة يف هامش املسألة ( 5)

  ليس احلفيد.يقصد به هنا الولد و( 13)



 

 

ية نعم يعترب كونه متصفا بالذكورفضال عن اشرتاط بلوغه حني الوفاة  ،(1)بالوالدة

  .واال فال ،(4)حيبى أشهر ربعةأو تم له حني املوت، فل

يشرتط أن خيلف امليت وال، (0)ن ال يكون سفيهاأيشرتط يف املحبو ال: 0015م 

 .غريها  ماالً 

 (2): يستحب لكل من االبوين الوارثني لولدمها اطعام اجلد واجلدة0010م 

  .صل، و خيتص بصورة عدم الولداملتقرب به سدس األ

: ال ترث هذه املرتبة إال إذا مل يكن للميت ولد وإن نزل وال أحد 0015م 

 . (9)االبوين املتصلني

من االبوين املال كله  (1)فلالخ املنفرد ،: إذا مل يكن للميت جد وال جدة0053م 

ملال ا ينقسم بينهم بالسوية، ولالخت املنفردة من االبوين (5)ومع التعدد ،يرثه بالقرابة

ونصفه االخر ردا بالقرابة، ولالختني أو  (0)كله ترث نصفه بالفرض كام تقدم

الث ردا والثلث الث ،االخوات من االبوين املال كله يرثن ثلثيه بالفرض كام تقدم

                                                 

  كام لو كان جنينا يف بطن عمره قد بلغ أربعة أشهر من احلمل.( 1)

 .وهو جنني يف بطن أمه باعتبار ان تكون صورة اجلنني تكتمل عند بلوغ احلمل أربعة أشهر( 4)

  بمعنى أنه ال يشرتط ان يكون الولد راشدا، او يكون للميت مال آخر.( 0)

 من ابنهام اعطاء جد امليت وجدته مقدار السدس ألهنام ال يرثان أي يستحب لالبوين الوارثني( 2)

  مع وجود االباء.

  فلو كان للميت حفيد او أب فال يرث احد من االخوة وال من االجداد.( 9)

 أي ان االخ الوحيد يكون الوارث الوحيد يف مثل هذه احلالة فريث مجيع الرتكة.( 1)

  ريثوا املال مجيعا ويقسم بينهم بالسوية.أي إن كان الورثة اكثر من اخ ف( 5)

  .0091يف مسألة البنت املنفردة ( 0)



 

 

 

 .بالقرابة

وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من االبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فال 

 بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكور مثل حظ االنثيني. بل يرثون املال كله  (1)فرض

يرث السدس  ،: لالخ املنفرد من االم واالخت كذلك املال كله0051 م

بالفرض والباقي ردا بالقرابة ولالثنني فصاعدا من االخوة لالم ذكورا أو إناثا أو 

ينهم فرضا بذكورا وإناثا املال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم 

 . (4)بالسوية ورداً 

: اليرث االخ أو االخت لالب مع وجود االخ واالخت لالبوين، 0054م 

فلالخ من االب واحدا كان أو متعددا متام  ،نعم مع فقدهم يرثون عىل هنج مرياثهم

 ،املال بالقرابة، ولالخت الواحدة النصف بالفرض والنصف االخر بالقرابة

وإذا اجتمع  ،م املال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابةولالخوات املتعددات متا

االخوة واالخوات كلهم لالب كان هلم متام املال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ 

 االنثيني. 

فإن كان  ،وبعضهم من االم ،: إذا اجتمع االخوة بعضهم من االبوين0050م 

ثى والباقي ملن كان من االبوين، ذكرا كان أو ان ،الذي من االم واحدا كان له السدس

كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو  ،وإن كان الذي من االم متعددا

 .واحدا كان أو متعددا ،االبوينمن إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي ملن كان 

يقسم بالسوية ومع االختالف فيهام يقسم  (0)ةثكورة واالنوذومع اتفاقهم يف ال 

                                                 

 أي ليس لالخوات يف هذه احلالة فريضة بل هم رشكاء مع االخوة ولكل حصته.( 1)

  بخالف االخوة من االبوين او من االب فاولئك يقتسمون املال للذكر مثل حظ االنثيني.( 4)

  وين كلهم ذكور او كلهم اناث.أي كون االخوة من االب( 0)



 

 

نعم يف صورة كون املتقرب باالبوين إناثا وكون االخ من  ،مثل حظ االنثيني للذكر

 .(1)كان مرياث االخوات من االبوين بالفرض ثلثني وبالقرابة السدس ،االم واحدا

 وما زاد عىل ،وإذا كان املتقرب باالبوين انثى واحدة كان هلا النصف فرضا 

د عىل املتقرب رَ وال يُ  ،(2)عليها رداً  (0)أو الثلث (4)سهم املتقرب باالم وهو السدس

 وإذا وجد معهم إخوة من االب فقط فال مرياث هلم كام عرفت.  ،باالم

وكان له إخوة بعضهم من  ،: إذا مل يوجد للميت إخوة من االبوين0052م 

من أنه  ،فاحلكم كام سبق يف االخوة من االبوين ،وبعضهم من االم فقط ،االب فقط

وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم  ،كان له السدس ااالم واحدإذا كان االخ من 

والباقي الزائد عىل السدس أو الثلث يكون لالخوة من االب يقسم  ،بينهم بالسوية

 ومع عدم ،بينهم للذكر مثل حظ االنثيني مع اختالفهم يف الذكورة واالنوثة

ب باالب انثى ن املتقرويف الصورة التي يكو ،االختالف فيهام يقسم بينهم بالسوية

واحدة يكون أيضا مرياثها ما زاد عىل سهم املتقرب باالم بعضه بالفرض وبعضه 

 . (9)بالرد بالقرابة

: يف مجيع صور انحصار الوارث القريب باالخوة سواء كانوا من 0059م 

 ،وبعضهم من االب ،أم بعضهم من االبوين ،أم من االم ،أم من االب ،االبوين

                                                 

إذ أن فريضتهم االصلية هي الثلثان، االخ من االم له السدس فيبقى سدس يعطى لألخوات ( 1)

 من االبوين.

  إن كان واحدا سواء كان أخا أو اختا.( 4)

  إن كان االخوة من االم متعددين ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا.( 0)

  بعد اخذ فريضة االخت واالخوة من االم يعطى لالخت من االبوين.أي ما يبقى من الرتكة ( 2)

مع وجود االخوة من االب واالم، وأما يشء ومعنى ذلك أن االخوة من االب فقط ليس هلم ( 9)

 مع عدم وجود اخوة من االبوين فيحلوا حملهم وتكون هلم نفس االحكام.



 

 

 

كان  (4)وإذا كانت له زوجة ،كان له النصف (1)إذا كان للميت زوج ،الموبعضهم من ا

والباقي لالخوة  ،ومع التعدد الثلث ،السدس (0)ولالخ من االم مع االَتاد ،هلا الربع

 .أو ذكورا وإناثا ،أو من االب إذا كانوا ذكورا ،من االبوين

كام إذا  (2)الفريضةأما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من  

ترك زوجا أو زوجة واختني من االبوين أو االب واختني أو أخوين من االم فإن 

 وذلك متام ،وسهم االختني من االبوين أو االب الثلثان (9)سهم املتقرب باالم الثلث

 .(5)ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ،(1)الفريضة

واختني أو أخوين  ،بوين أو االبإذا ترك زوجا واختا واحدة من اال (0)وكذا 

ويزيد  (5)فإن نصف الزوج ونصف االخت من االبوين يستوفيان الفريضة ،من االم

ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص عىل املتقرب  ،عليها سهم املتقرب باالم

وال يدخل النقص عىل املتقرب باالم وال عىل الزوج  ،أو باالب خاصة ،(13)باالبوين

 .أو الزوجة

                                                 

  بأن كانت امليتة امرأة.( 1)

  .بأن كان امليت رجال( 4)

  أي لالخ الواحد.( 0)

  وبالتايل ال بد يف حال زيادة الفروض ان يكون النقص عىل بعضهم حسبام سيتم توضيحه. (2)

  سواء كانا اخوين أو اختني أو أكثر.( 9)

  فلألخوة من االم الثلث، ولالخوة من االبوين او من االب الثلثان.( 1)

  وهو النصف للزوج، والربع للزوجة.( 5)

  ي مثال آخر عىل زيادة االسهم املفروضة عن الرتكة.أ( 0)

  أي أن حصة الزوج يف املثال هي النصف وكذلك حصة االخت.( 5)

أي أن النقص احلاصل حيسم من حصة االخوة من االبوين، أو من االب عند عدم وجود ( 13)

  االخوة من االبوين.



 

 

يف بعض الصور تكون الفريضة أكثر كام إذا ترك زوجة واختا من االبوين و 

وأخا أو أختا من االم فإن الفريضة تزيد عىل الفروض بنصف سدس فريد عىل 

وللزوجة الربع  ،(4)ونصف سدسها ،فيكون هلا نصف الرتكة (1)االخت من االبوين

 ولالخ أو االخت من االم السدس. 

أخت وانحَّص الوارث باجلد أو اجلدة لالب أو  يت أخ: إذا مل يكن للم0051م 

وإذا اجتمع اجلد واجلدة معا فإن كانا الب كان املال هلام  ،أو لالم كان له املال كله

  .يقسم بينهام للذكر ضعف االنثى

م فاملال أيضا هلام لكن يقسم بينهام بالسوية، وإذا اجتمع االجداد وإن كانا أل

م الثلث وإن كان واحدا وللجد لالب كان للجد لألبعضهم لالم وبعضهم لالب 

 .الثلثان، وال فرق فيام ذكرنا بني اجلد االدنى واالعىل

 يرث االعىل نعم إذا اجتمع اجلد االدنى واجلد االعىل كان املرياث لالدنى وال 

  .شيئا

وال فرق بني أن يكون االدنى ممن يتقرب به االعىل كام إذا ترك جدة وأبا جدته 

  .فإن املرياث يف اجلميع لالدنى (0)وأبا جدة كام إذا ترك جداً  ،هوغري

 ب وجداً قريبا أل م وجداً كام إذا ترك إخوة أل (9)أما مع عدمها (2)هذا مع املزامحة

                                                 

نقص الذي حيصل وباملقابل حيصلون بمعنى أن االخوة من االبوين او من االب يتحملون ال( 1)

  عىل الزيادة الباقية بعد تقسيم احلصص املفروضة.

  وهو السهم الباقي بعد قسمة الرتكة. 14\1أي ما نسبته ( 4)

باعتبار ان اجلد واجلدة هلام سهم وأبو اجلدة يريد ان يرث من نفس السهم الذي يرث منه اجلد ( 0)

  ه أن يرث ألن القريب يمنع البعيد.وبالتايل يكون مزامحا له فال يمكن

 أي فيام لو كان اجلد البعيد يزاحم اجلد القريب عىل نفس احلصة فإن االقرب يمنع االبعد.( 2)

 أي فيام لو مل يكن اجلد البعيد مزامحا للجد القريب يف حصته فتبقى حصة اجلد البعيد حمفوظة.( 9)



 

 

 

 ب فإن اجلد البعيد يفأل بعيداً  م وجداً أل قريباً  ب وجداً أو ترك إخوة أل ،مأل بعيداً 

 . (1)د القريب من إرث اجلد البعيدالصورتني يشارك االخوة وال يمنع اجل

 ،كان للزوج نصفه ،: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع االجداد0055م 

 والباقي من الرتكة للمتقرب باالب.  ،(4)ويعطى املتقرب باالم الثلث ،وللزوجة ربعه

واجلدة وإن  ،فاجلد وإن عال كاالخ ،: إذا اجتمع االخوة مع االجداد0050م 

جلد وإن عال يقاسم االخوة وكذلك اجلدة فإذا اجتمع االخوة فا ،علت كاالخت

 بأن يكون االجداد ،واالجداد فإما أن يتحد نوع كل منهام مع االَتاد يف جهة النسب

أو مع االختالف فيها كأن يكون االجداد لالب  ،واالخوة كلهم لالب أو كلهم لالم

من االجداد واالخوة بعضهم وإما يتعدد نوع كل منهام بأن يكون كل  ،واالخوة لالم

ويتحد االخر بأن يكون االجداد نوعني  ،أو يتعدد نوع أحدمها ،لالب وبعضهم لالم

م ال غري أو يكون االخوة واالخوة لالب ال غري أو لأل ،بعضهم لالب وبعضهم لالم

  .يواالجداد كلهم لالب ال غري أو لالم ال غ ،بعضهم لالب وبعضهم لالم

ما أن يكون واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ثم ان كال منهام إ

 ذكورا واناثا فهنا صور:

أو ذكورا  ،ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا ،: أن يكون اجلد واحدااالوىل الصورة

 ،وكان االخ عىل أحد االقسام املذكورة أيضا من قبل االم ،من قبل االم ،وإناثا

 .(0)ةفيقتسمون املال بينهم بالسوي

: أن يكون كل من اجلد واالخ عىل أحد االقسام املذكورة فيهام الثانية الصورة 

                                                 

  لذي يرث منه اجلد القريب فال مزامحة بينهام.ألن جد االم البعيد ال يرث من نفس السهم ا( 1)

  أي االجداد من ناحية االم.( 4)

 باعتبار ان االخوة واالجداد هم من طرف االم وهلم نفس احلكم وهو القسمة بالسوية.( 0)



 

 

 .فيقتسمون املال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا مجيعا ذكورا أو اناثا ،لالب

سموا املال بالتفاضل للذكر مثل حظ تاق ،وإن اختلفوا يف الذكورة واالنوثة

 .(1)االنثيني

 واالخ لالبوين واحلكم فيها كذلك. ،اجلد لالب : أن يكونالثالثة الصورة 

: أن يكون االجداد متفرقني بعضهم لالب وبعضهم لالم الرابعة الصورة 

أو  ،واالخوة كذلك بعضهم لالب وبعضهم لالم ذكورا أو اناثا ،ذكورا كانوا أو اناثا

 ،ويةسذكورا واناثا فللمتقرب باالم من االخوة واالجداد مجيعا الثلث يقتسمونه بال

وللمتقرب باالب منهم مجيعا الثلثان يقتسموهنام للذكر مثل حظ االنثيني مع 

 .(4)وإال فبالسوية ،االختالف بالذكورة واالنوثة

 واالخ عىل ،: أن يكون اجلد عىل أحد االقسام املذكورة لالباخلامسة الصورة 

الثلث إن فيكون لالخ السدس إن كان واحدا و ،أحد االقسام املذكورة أيضا لالم

 ومع ،والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ،يقسم بينهم بالسوية ،(0)كان متعددا

 يف الذكورة واالنوثة يقتسمونه بالتفاضل. (2)االختالف

 ،: أن ينعكس الفرض بأن يكون اجلد بأقسامه املذكورة لالمالسادسة الصورة 

 .ولالخ الثلثان ،(9)ب فيكون للجد الثلثواالخ لأل

 فإن كانتا اثنتني فام زاد مل يزد الفريضة عىل ،نت مع اجلد لالم أخت لالبوإذا كا

                                                 

  باعتبار ان القسمة للذكر مثل حظ االنثيني هي بني الورثة من جهة االب.( 1)

  .باالب ذكورا أو اناثا فيقتسموا حصتهم بالسويةأي إن كان مجيع من يتقرب  (4)

  وهي حصة من يتقرب اىل امليت من ناحية االم.( 0)

  أي مع تعدد االجداد لالب فيأخذ اجلد الذكر ضعف حصة اجلدة االنثى.( 2)

  كام هو واضح من كون الثلث حصة من يتقرب للميت من ناحية االم.( 9)



 

 

 

، وإن كانت واحدة كان هلا النصف وللجد الثلث والسدس الزائد من (1)السهام

 .الفريضة لالخت

كان للجد لالم وان  ،بوإذا كان االجداد متفرقني وكان معهم أخ أو أكثر أل 

يف  ولو مع االختالف ،جلد يقتسمونه بالسويةومع تعدد ا ،كان انثى واحدة الثلث

، والثلثان لالجداد لالب مع االخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ (4)الذكورة واالنوثة

 .(0)االنثيني

كان للجد لالم مع االخ لالم الثلث بالسوية ولو مع  ،موإذا كان معهم أخ أل 

 .كر مثل حظ االنثينياالختالف بالذكورة واالنوثة، ولالجداد لالب الثلثان للذ

فلالخوة لالم السدس إن كان  ،ب ال غري واالخوة متفرقنيوإذا كان اجلد لأل 

عددا يقتسمونه بالسوية، ولالخوة لالب مع االجداد لالب تواحدا والثلث إن كان م

 .الباقي للذكر مثل حظ االنثيني

ث لالم الثلكان للجد مع االخوة  ،ولو كان اجلد لالم ال غري واالخوة متفرقني 

 ولالخ لالب الباقي.  ،بالسوية

: أوالد االخوة ال يرثون مع االخوة شيئا فال يرث ابن االخ لالبوين 0055م 

  .مع االخ من االب أو االم بل املرياث لالخ

ويف مقاسمة  ،قام أوالدهم مقامهم يف االرث (2): إذا فقد امليت االخوة0003م 

نصيب من يتقرب به، فلو خلف امليت أوالد  وكل واحد من االوالد يرث ،االجداد

                                                 

  ة االختني هي الثلثان.فتكون حصة اجلد هي الثلث وحص( 1)

  باعتباره حصة من يتقرب للميت من ناحية االم.( 4)

باعتبار ان االجداد لالب واالخوة لالب هلم نفس احلكم ويقسم املال بينهم للذكر مثل حظ ( 0)

 االنثيني.

  أي إن كان إخوة امليت متوفني.( 2)



 

 

م الغري كان هلم سدس أبيهم أو امهم بالفرض والباقي بالرد، ولو أخ أو اخت أل

خلف أوالد أخوين أو أختني أو أخ واخت كان الوالد كل واحد من االخوة 

السدس بالفرض وسدسني بالرد، ولو خلف أوالد ثالثة إخوة كان لكل فريق من 

وهكذا احلكم يف اوالد االخوة لالبوين أو  ،منهم حصة أبيه أو امه واحدٍ  أوالد  

 .لالب

م وإن اختلفوا بالذكورة ويقسم املال بينهم بالسوية إن كانوا أوالد أخ أل 

 .واالنوثة

كن لالقسمة بينهم أيضا بالسوية وفإن كانوا أوالد أخ لالبوين أو لالب  وأما 

 . (1)هو الرجوع إىل الصلح استحبابا االحوط

كان  (4)وأوالد أخ لالبوين أو لالب ،م: إذا خلف امليت أوالد أخ أل0001م 

والد االخ لالبوين أولالب الباقي وان وأل ،والد االخ لالم السدس وإن كثرواأل

 وا. قلّ 

كان املرياث  ،(0)خوة وال أوالدهم الصلبيونأ: إذا مل يكن للميت 0004م 

منهم وإن كان من االب يمنع من ارث الطبقة عىل طبقة واأل ،والد أوالد االخوةأل

 . (2)النازلة وإن كانت من االبوين

                                                 

حصة ابيهم او امهم ويقتسموهنا  ومعنى ذلك ان كل جمموعة من اوالد االخ او االخت يرثون( 1)

بينهم بالسوية مع استحباب ان يتصاحلوا ويساحموا بعضهم يف مورد كون اوالد االخوة ذكورا 

  واناثا وهم ممن يتقرب باالب، لوجود قول بأنه يقتسمون احلصة للذكر مثل حظ االنثيني.

  ع فقدهم.االخوة لالبوين بل مأوالد ال يرث اوالد االخوة لالب مع وجود ( 4)

  أي أوالد االخوة وليس أحفادهم.( 0)

 فاالقرب للميت وإن كان من ناحية االب فقط يمنع االبعد وإن كان من االبوين.( 2)



 

 

 

وهم صنف  (1): ال يرث االعامم واالخوال مع وجود املرتبتني االولتني0000م 

 بعد. واحد يمنع االقرب منهم األ

 ،ةفام زاد يقسم بينهم بالسوي ،ني: للعم املنفرد متام املال وكذا للعمَّ 0002م 

 . (4)أم هلام ،مب كانوا أم ألوكذا العمة والعمتان والعامت أل

العامت و واالعامم  ،: إذا اجتمع الذكور واالناث كالعم والعمة0009م 

، أو لالب ،للذكر مثل حظ االنثيني إن كانوا مجيعا لالبوين ،بالتفاضل بينهم القسمةف

  أو لألم.

مع االعامم والعامت وتفرقوا يف جهة النسب بأن كان بعضهم : إذا اجت0001 م

ولو فقد املتقرب  ،(0)االببسقط املتقرب  ،وبعضهم لالم ،وبعضهم لالب ،لالبوين

كان له  إن كان واحداً  (9)املتقرب باالم وأما ،(2)باالبوين قام املتقرب باالب مقامه

، ولكن االحتياط (1)التفاضلبكان هلم الثلث يقسم بينهم  وإن كان متعدداً  ،السدس

 باملصاحلة ال يرتك.

 ،كثركان أو أ واحداً  ،والزائد عىل السدس أو الثلث يكون للمتقرب باالبوين

                                                 

  الثانية. املرتبة االوىل، واالخوة واالجداد مناملرتبة ومها االباء واالبناء من ( 1)

  الب شيئا.اامم من وكام مر فإنه مع وجود االعامم لالبوين فال يرث االع( 4)

 فال يرث شيئا لوجود القريب من االبوين كام هي احلال يف االخوة واالخوات.( 0)

 ومعناه انه مع عدم وجود أعامم من االبوين فإن االعامم من االب يأخذون دورهم يف القسمة.( 2)

  املتقرب باالم هم أعامم امليت ألمه بمعنى أهنم أخوة أبيه من أمه.( 9)

أن االعامم لناحية االم تتم القسمة بينهم للذكر مثل حظ االنثيني، وإن كان االحتياط أي ( 1)

يستدعي ان تتم املصاحلة واملساحمة بينهم باعتبار ان هناك من يرى ان القسمة بينهم تكون 

  بالسوية.



 

 

 .يقسم بينهم للذكر مثل حظ االنثيني

وكذا اخلاالن فام زاد يقسم بينهم بالسوية،  ،فرد املال كلهن: للخال امل0005م  

وإذا اجتمع الذكور واالناث بأن  ،اخلالتان واخلاالتوكذا  ،وللخالة املفردة املال كله

نثى سواء ذكر واالللكان للميت خال فام زاد وخالة فام زاد يقسم املال بينهم بالسوية 

أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم لالبوين وبعضهم  ،مأم لالب أم لأل (1)بوينأكانوا لأل

 .(4)بلالب وبعضهم لالم سقط املتقرب باأل

للمتقرب باالم السدس إن كان و  ،(0)املتقرب باالبوين قام مقامهقد ولو فُ  

بوين والباقي للمتقرب باأل ،يقسم بينهم بالسوية ،والثلث إن كان متعددا ،واحدا

  .يقسم بينهم بالسوية أيضا

وإن كان واحدا  ،: إذا اجتمع االعامم واالخوال كان لالخوال الثلث0000م 

م وإن كان واحدا ذكرا أو انثى، فإن تعدد االخوال والثلثان لالعام ،ذكرا أو انثى

 وإذا تعدد االعامم اقتسموا الثلثني كذلك.  (2)اقتسموا الثلث عىل ما تقدم

: أوالد االعامم والعامت واالخوال واخلاالت يقومون مقام آبائهم 0005م 

والمع خال وال مع  ة،عند فقدهم فال يرث ولد عم أو عمة مع عم، وال مع عم

وال يرث ولد خال أو خالة مع خال وال مع خالة وال مع عم وال مع عمة بل  ،ةخال

ملا عرفت من ان هذه املرتبة كلها  (9)يكون املرياث للعم أو اخلال أو العمة أو اخلالة

توهم أن ولد العم ال يرث مع العم والعمة ولكن يرث صنف واحد ال صنفان كي يُ 

                                                 

 .ميعا من االمن ناحية االب أو مج ، او كانوا مجيعاوا مجيعا أخواال من ناحية االبوينأي سواء كان( 1)

  فال يرث شيئا لوجود االخوال أو اخلاالت من االب واالم.( 4)

 أي مع عدم وجود االخوال من االبوين فإن االخوال من االب يرثون مكاهنم.( 0)

  من أهنم يقتسمون حصتهم بالسوية. 0005يف املسألة ( 2)

  .0051ةباستثناء حالة واحدة سيأيت بياهنا بعد مسألتني أي يف املسأل( 9)



 

 

 

يرث مع اخلال أو اخلالة ولكن يرث مع العم أو مع اخلال واخلالة وإن ولد اخلال ال 

العمة بل الولد ال يرث مع وجود العم أو اخلال ذكرا أو انثى ويرث مع فقدهم 

 . (1)مجيعا

: يرث كل واحد من أوالد العمومة واخلؤولة نصيب من يتقرب به 0053م 

، وولد (4)نثى الثلثنيأ فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحداً 

والقسمة بني أوالد العمومة أو اخلؤولة عىل  ،(0)الثلث اخلال وإن كان ذكرا متعدداً 

 .0003النحو املتقدم يف أوالد االخوة يف املسألة رقم 

ان العم والعمة واخلال واخلالة يمنعون أوالدهم  (2): قد عرفت0051م 

ب فإن ابن العم بوين مع عم ألابن عم أل :ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي

، ولو كان معهام خال (9)يمنع العم ويكون املال كله له وال يرث معه العم لالب أصال

أو خالة سقط ابن العم وكان املرياث للعم واخلال واخلالة، ولو تعدد العم أو ابن 

 .(1)فيجري احلكم االولالعم أو كان زوج أو زوجة 

االبعد منهام فإذا كان للميت : االقرب من العمومة واخلؤولة يمنع 0054م 

كان املرياث لعم امليت وال يرث معه عم  ،ب أو أمأو عم أم أوخال أل ،عم وعم أب

                                                 

ومعنى ذلك ان قاعدة القريب يمنع البعيد يف االرث ليست منحَّصة بني االعامم واوالدهم ( 1)

 مثال واالخوال واوالدهم بل أن االخوال واالعامم كلهم طبقة واحدة يمنعون االبعد.

  فيأخذ ابن العمة أو بنت العمة الثلثان ألهنا حصة العمة من الرتكة.( 4)

  عددا من الذكور. واد اخلال هي الثلث حتى ولو كانأي أن حصة اوال( 0)

  .0005كام مر يف املسألة ( 2)

إذ يقدم هنا ابن العم من االبوين عىل العم من االب لعدم وجود عنوان آخر يمنع ابن العم من ( 9)

 االرث.

 فريث أوالد العم من االبوين دون أن يرث االعامم من االب حتى مع وجود زوجة او زوج.( 1)



 

 

مل يكن للميت عم أو خال لكن كان  ولو ،أبيه والخال أبيه وال عم أمه وال خال أمه

 كان املرياث لعم االب دون عم اجلد أو خاله.  ،له عم أب وعم جد أو خال جد

وعم أم  ،أوالد العم واخلال مقدمون عىل عم أب امليت وخال أبيه: 0050م 

وكذلك من نزلوا من االوالد وان بعدوا فإهنم مقدمون عىل الدرجة  ،امليت وخاهلا

 . (1)عامم واالخوالالثانية من األ

وعم االم وعمتها وخاهلا  ،: إذا اجتمع عم االب وعمته وخاله وخالته0052م 

، وللمتقرب باألب يقسم بينهم بالسوية ،(4)باالم الثلثكان للمتقرب  ،وخالتها

 .(2)، يقسم بينهم بالتفاضل(0)الثلثان

كان للزوج أو  (9): إذا دخل الزوج أو الزوجة عىل االعامم واالخوال0059م 

عامم الباقي، ولالخوال الثلث ولأل ،(1)الزوجة نصيبه االعىل من النصف أو الربع

 . (5)ل وكذلك قسمة الباقي بني االعامم فعىل ما تقدموأما قسمة الثلث بني االخوا

أخذ  ،وال فقط وكانوا متعددينخ: إذا دخل الزوج أو الزوجة عىل اال0051م 

هكذا احلكم و ،والباقي يقسم بينهم عىل ما تقدم ،نصيبه االعىل من النصف والربع

 . (0)فيام لو دخل الزوج أو الزوجة عىل االعامم املتعددين

                                                 

 االب واخواله. مبمعنى أن أوالد العم واخلال واوالدهم هم أقرب اىل امليت من أعام( 1)

  او من وجد منهم. ،أي لعم االم وعمتها وخاهلا وخالتها( 4)

 .أي لعم االب وعمته وخاله وخالته، أو من وجد منهم (0)

 .أي للذكر مثل حظ االنثيني (2)

  واالخوال زوج امليتة او زوجة امليت.أي إن كان مع الورثة وهم االعامم ( 9)

 النصف هو نصيب الزوج، والربع نصيب الزوجة.( 1)

  .0000يف املسألة ( 5)

  كام مر توضيحه يف املسألة السابقة.( 0)



 

 

 

ذا اجتمع لوارث سببان للمرياث فإن مل يمنع أحدمها االخر ورث : إ0055م 

كام إذا تزوج أخو  ،م أم تعدداب هو جد ألكجد أل ،ا يف النوعدهبام معا سواء اَت

مه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إىل ولد الشخص عم خته ألأبيه بالشخص أل

 .(1)مأل ب وولد خالوولد الشخص بالنسبة إىل ولدمها ولد عم أل ،وخال

خوان زوجتني كام إذا تزوج األ ،خر ورث باملانعوإذا منع أحد السببني اآل

خر فولدت له، فولد هذه املرأة من زوجها فولدتا هلام ثم مات أحدمها فتزوجها اآل

 . (4)م فريث باالخوة ال بالعمومةوأخ أل ،ول ابن عم لولدها من زوجها الثايناأل

  .(0): الزوجية والوالءينحَّص االرث بالسبب بعنوانني: 0050م 

والربع مع  ،(2): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد هلا0055م 

مع  (1)والثمن ،وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ،(9)الولد وان نزل

                                                 

فريث كل واحد يف هذه االمثلة حصتان فاجلد مثال يرث لكونه جدا من ناحية االب، ويرث ( 1)

  هكذا يف بقية االمثلة.ايضا لكونه جدا من ناحية االم، و

فالوارث هنا ينطبق عليه عنوان املرتبة الثانية وهو كونه أخ وعنوان املرتبة الثالثة وهي كونه ابن ( 4)

  عم، وعىل هذا فريث بعنوان االخوة لكوهنا من املرتبة الثانية وال يرث لكونه ابن عم.

ليها بأهنا تصل اىل رتبة يطلق عو هي عالقة خاصة بني شخصني تستند اىل أحد أسباب ثالثة، (0)

 الء ضامنالعتق ( والعقد ) و َتصل بالعتق ) والءو ،القرابة النسبية تقابل ، وهيقرابة حكمية

 .اإلمامة (  اجلريرة ( وانعدام الورثة ) والء

 حتى من زوج سابق. أومن نفس الزوج  أي ليس هلا أوالد مطلقا سواء( 2)

 .سواء منه أو من زوج سابق زوجته فيام لو كان هلا اوالد أو احفادأي أن الزوج يرث ربع تركة ( 9)

  .% 14،9أي ما نسبته ( 1)



 

 

 الولد وان نزل. 

فالنصف  (1)هلا ذا نسب أو سبب إال االمام جة وارثاً : إذا مل ترتك الزو0233 م

  .(4)لزوجها بالفرض والنصف االخر يرد عليه

 و له ذا نسب أو سبب إال االمام فلزوجته الربع فرضاً  وإذا مل يرتك الزوج وارثاً 

 . (0)الباقي لالمام

 ،: إذا كان للميت زوجتان فام زاد اشرتكن يف الثمن بالسوية مع الولد0231م 

 . (2)ة مع عدم الولدويف الربع بالسويّ 

ام يف فال مرياث بينه ،: يشرتط يف التوارث بني الزوجني دوام العقد0234م 

يف التوارث، فلو مات  (5)وال يشرتط الدخول ،(1)كام تقدم اال مع االشرتاط (9)االنقطاع

ث رِّ وَ ثه وتُ تر (0)كان أم زوجة، واملطلقة رجعياً  خر زوجاً حدمها قبل الدخول ورثه اآلأ

 . (5)بخالف البائن

فإذا طلقها يف مرضه وماتت الزوجة  ،: يصح طالق املريض لزوجته0230م 

                                                 

  ويقصد به هنا احلاكم الرشعي باعتباره وارث من ال وارث له.( 1)

  فتصري الرتكة كلها له.( 4)

  فال حيق هلا أن ترث اكثر من سهمها مطلقا. أي للحاكم الرشعي كام مر، (0)

  الربع أو الثمن عىل مجيع زوجات امليت بالسوية. أي يقسم( 2)

 أي أن االرث بني الزوجني حيصل بينهام يف حال الزواج الدائم وليس املنقطع)املتعة(.( 9)

  .4513يف املسألة ( 1)

  .4053مر بيان معنى الدخول يف هامش املسألة ( 5)

  .0390يف املسألة  الرجعي الطالقمر بيان معنى ( 0)

وقد مر بيان  ،يوجد إرث يف الطالق البائن عدا طالق املريض كام سيأيت يف املسألة التاليةفال ( 5)

 .4059معنى البائن يف هامش املسألة 



 

 

 

 ورثها. (1)يف العدة

 إذا أم كان بائناً  سواء كان الطالق رجعياً أيضا  (4)واما إذا مات الزوج فهي ترثه 

 توفرت الرشائط التالية:

 .من حني الطالق (0)ةموته قبل انتهاء السن أن يكونالرشط االول: 

 .ق فيهطلَّ من مرضه الذي َ طوال املدة يربأ أن ال  الرشط الثاين:

 .بغريه أن ال تكون قد تزوجت الرشط الثالث:

مل  أو تزوجت ولو بلحظة او برئ من مرضه فامت ،فلو مات بعد انتهاء السنة 

  .(2)ترثه

أخرى ودخل  وتزوج اربعاً  ،: إذا طلق املريض زوجاته وكن اربعاً 0232م 

 اشرتكت املطلقات مع الزوجات ،ومات يف مرضه قبل انتهاء السنة من الطالق ،هبن

 . (9)يف الربع أو الثمن

خرى ثم مات واشتبهت أفتزوج  ،: إذا طلق الشخص واحدة من أربع0239م 

                                                 

  سواء كانت يف العدة الرجعية او كان الطالق بائنًا.( 1)

ان ك حتى بعد انتهاء عدهتا، او فيام لو أي أن الزوجة ترث من زوجها الذي طلقها اثناء مرضه( 4)

 .املذكورة توفرت الرشائط الثالثةالطالق بائنا فيام لو 

  ويقصد بالسنة اثنا عرش شهرا هالليا، وتنقص عن السنة الشمسة احد عرش يوما.( 0)

ومعنى ذلك ان الرجل إذا طلق زوجته وكان مريضا سواء كان الطالق رجعيا أو بائنا، ومات  (2)

ه متواصال، ومل تكن املرأة قد تزوجت فإهنا ترث الرجل قبل ميض سنة عىل الطالق وكان مرض

  .منه يف مثل هذه احلالة حتى بعد انتهاء عدهتا أو حتى مع كوهنا بائنا بال عدة

امن، عىل زوجاته الث وهي الربع مع عدم األوالد والثمن مع االوالد وبالتايل تقسم حصة الزوجة( 9)

  املطلقات واجلديدات.



 

 

تزوجها  : أنه كان للتي-وعليها العمل  - (1)املطلقة يف الزوجات االوىل ففي الرواية

 .(0)وتشرتك االربع املشتبهة فيهن املطلقة بثالثة أرباعه ،(4)ع الثمنخريا ربأ

وتشرتك االربعة االوىل يف ثالثة  ،(2)وإال كان هلا الربع ،هذا إذاكان للميت ولد 

 يف مورد النصولكن  (1)إىل كل مورد اشتبهت فيه املطلقة بغريها ىيتعد و .(9)أرباعه

  .ال يرتك االحتياط بمصاحلة احلاكم ويف غريه ،(5)ال يعترب مراجعة احلاكم

أرضا  ،(0): يرث الزوج من مجيع ما تركته الزوجة منقوال وغريه0231م 

 وال ،وترث الزوجة مما تركه الزوج من املنقوالت والسفن واحليوانات ،وغريها

من بناء وأشجار  (13)وترث من قيمة ما ثبت فيها ،(5)وال قيمة ترث من االرض ال عيناً 

                                                 

  .04013رقم احلديث:  415ص 41يف وسائل الشيعة ج ( 1)

من الرتكة، وهو سهم الزوجة من الزوجات االربع لثبوت حقها هبذا  %0،149أي ما نسبته ( 4)

 املقدار.

 .%4،20فيكون لكل واحدة من النساء االربعة ما نسبته  (0)

  من الرتكة. %1،49أي ربع الربع وهو ما نسبته ( 2)

  .%2،10فيكون حصة الواحدة منهن ( 9)

أي أن احلكم الذي مر بيانه من اشرتاك النساء يف احلصة ينطبق عىل كل مورد مل تعرف فيه ( 1)

الزوجة املطلقة من غريها فتجري القسمة عليهن مجيعا، وإذا علمت وضعية يقينية بإحداهن 

  فيتم معاجلة وضعها خارج دائرة املشكوك فيهن. 

ي، ال َتتاج القسمة املذكورة اىل اتفاق مع احلاكم الرشعأي يف مورد املثال املذكور يف اول املسألة ( 5)

  بينام يف صور االشتباه االخرى فيحتاج االمر اىل االتفاق مع احلاكم الرشعي.

 أي أن الزوج يرث من كل ما تركته زوجته سواء كان ثابتا او مما يمكن نقله من مكان اىل آخر.( 0)

دخل يف حساب الرتكة التي ترث منها الزوجة بحيث بمعنى أن ما يملكه امليت من أراض ال ي( 5)

  تعترب االرايض غري موجودة عند فرز حصة الزوجة من الرتكة.

أن للزوجة احلق يف أن ترث من قيمة االشياء الثابتة سواء كانت بناء او زرعا أو غري ذلك  أي( 13)

 يارات.ملنقولة كالسفتستلم بحسب قيمة حصتها من تلك االشياء نقدا ماليًا أو من االشياء ا



 

 

 

وال  ،فللوارث دفع القيمة إليها وجيب عليها القبول ،خشاب ونحو ذلكوآالت وأ

 . (1)فرق يف االرض بني اخلالية واملشغول بغرس أو بناء أو زرع أو غريها

م عىل هذا وَّ قَ ثم يُ  ،(4)من غري أجرة فرض البناء ثابتاً ن يُ أ: كيفية التقويم 0235م 

 . فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته ،الفرض

: تستحق من قيمة ثمرة النخل والشجر والزرع املوجودة حال موت 0230م 

 . (0)وارث إجبارها عىل قبول القيمةولل الزوج،

س ليف ،سنة أو اكثر ،: إذا مل يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغري عذر0235م 

لثمرة اثمرت الشجرة يف تلك املدة مل يكن هلا من أللزوجة املطالبة بأجرة البناء، وإذا 

 . (2)ليس هلا املطالبة هباو ،عيناً 

فال  ،(9): إذا انقلعت الشجرة أو انكَّست أو اهندم البناء قبل املوت0213م 

 .جيوز هلا املطالبة بحصتها من العني كاملنقول، وخذ القيمةأإجبارها عىل  جيوز

وأما لو كان االنقالع أو االنكسار أو االهندام بعد املوت فيتعني أن تأخذ  

                                                 

فلو ترك امليت دارًا أو بستانا، فللزوجة احلق يف أن ترث من البناء ومن االشجار، ولكنها تأخذ ( 1)

 وال حيسب هلا يشء من قيمة االرض. ،من بقية الورثة قيمتها النقدية

معزل عن بفلو افرتضنا ان امليت قد ترك مبنى قائام عىل قطعة أرض فتلحظ قيمة البناء القائم ( 4)

قيمة االرض عىل أساس بقاءه فوق االرض من دون ان َتسب أجرة لبقاء املبنى فوق االرض، 

  وَتدد حصتها عىل هذا االساس.

  إذ ليس هلا احلق باملطالبة بنفس الثمر والزرع، بل تأخذ قيمة حصتها.( 0)

 وهلا أن ترثها عينا فيامومعنى ذلك أن حق الزوجة يف ارث زوجها من قيمة البناء او الزرع ال خي( 2)

لو تأخر الوارث عن دفع القيمة هلا، أو أن تطالب بأجرهتا، بل هلا أن تقيم دعوى للمطالبة بقيمة 

  حصتها.

  أي قبل موت الزوج.( 9)



 

 

 حصتها من القيمة.

القطع جاز إجبارها  و والشجر معرضا للكَّس ،نعم إذا كان البناء معرضا للهدم

  .(1)عىل أخذ القيمة ما دام مل ينهدم ومل ينكَّس

 (2)واملحالة (0)يلحق بذلك الدوالب واملعد للقطع،  (4)وكذا احلكم يف الفسيل

 ،ارها عىل أخذ قيمتهاالذي يكون عليه أغصان الكرم، فللوارث إجب (9)والعريش

 وكذا بيوت القصب. 

ترث الزوجة من قيمة آالهتا  (1)بارواآل ،: القنوات والعيون0211م 

أن  قبل ولو حفر سدابا أو بئراً  ،وللوارث إجبارها عىل أخذ القيمةوموجوداهتا، 

 وعليها أخذ القيمة.  (5)يصل إىل حد النبع فامت ورثت منها الزوجة

الوارث يف دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع  : لو مل يرغب0214م 

ا كانت رشيكة فيها كسائر الورثة وال جيوز هل ،هلا العني نفسها وقبلت هذه املعاوضة

                                                 

فاملقياس املعترب هو حالة هذه االشياء حني موت الزوج، فإن كانت ال تزال قائمة حتى ولو ( 1)

و القطع، فللزوجة احلق باملطالبة بقيمة حصتها، وأما لو كانت هذه كانت مهددة باالهنيار، ا

املمتلكات قد تعرضت هلذه األشياء قبل موت الزوج فتخرج حينئذ عن كوهنا بناء او زرعا ثابتا 

  وحيق هلا املطالبة بحصتها عينا دون ان تأخذ القيمة.

  .4010مر معنى الفسيل يف هامش املسألة ( 4)

 .مرتابطة يستخرج هبا املاء (ع دلو وهو السطلمج) جمموعة دالءهي الدوالب  (0)

  املحالة: بكرة كبرية يستسقى هبا املاء. ( 2)

ما  :للعريش عدة معاين ومنها ما هو متقارب فينطبق عليها نفس احلكم، ومما ذكر من معانيه أنه (9)

ب ب من اخلشما ينصأو مثل الكوخ ونحوه أو القصب يبنى من سعف النخل و ،يستظل به

 . للكرم ونحوه لتستند عليه أغصانه

  سواء كانت من اآلبار العادية، ام االبار االرتوازية.( 1)

  ألن هلذا العمل قيمة مالية حتى ولو مل يكن قد وصل العمل اىل هنايته.( 5)



 

 

 

  .فال جيب عليها القبولالوارث عن بذل العني إىل القيمة  (1)املطالبة بالقيمة، ولو عدل

  .(4): املدار يف القيمة عىل قيمة يوم املوت0210م 

 ،: قد تقدم يف كتاب النكاح أنه لو تزوج املريض ودخل بزوجته ورثته0212م 

 . (0)وال مهر هلا وال مرياث ،وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل

، ووالء (9)، ووالء ضامن اجلريرة(2)للوالء ثالثة أقسام: والء العتق: 0219م 

  .(1)االمامة

بام أنه ال وجود للعبيد يف زماننا فنَّصف النظر عن البحث يف مسائل : 0211م 

                                                 

 أي أنه بعد أن اتفق الوارث مع الزوجة عىل اعطاءها حصتها من االرث عينًا ال قيمة، عاد( 1)

وتراجع عن اتفاقه وأراد أن يعطيها القيمة بدل العني فال جيب عليها القبول بذلك، بل تكون 

  حينئذ خمرية بني الرتاجع عن االتفاق وبني تنفيذه باعتباره ملزما للطرفني.

فلو أردنا تقييم ما تركه امليت يوم تقسيم الرتكة كي تأخذ الزوجة قيمة حصتها، فال بد من ( 4)

القيمة حني وفاة الزوج، وعىل هذا فلو مات الزوج وحصل تأخري يف تقسيم الرتكة االلتزام ب

وتفاوتت االسعار فال بد من االلتزام بالقيمة التي كانت معتربة عند وفاة الزوج ال يف الوقت 

 الالحق.

هذا إذا كان الزواج قد حصل أثناء املرض أما لو كان الزواج قد حصل قبل املرض فإهنا ترث  (0)

تى ولو يكن قد دخل هبا، ويبقى هلا احلق يف اإلرث اىل ما قبل ميض سنة من وفاته وفق تفصيل ح

  . 0230مر بيانه يف املسألة 

  والء العتق تعني عالقة خاصة تبقى بني السيد وعبده الذي أعتقه ضمن رشوط خاصة.( 2)

 .0011مر بيان معنى ضامن اجلريرة يف هامش املسألة ( 9)

  .0011معنى والء االمامة يف هامش املسألة مر بيان ( 1)



 

 

 . هذا القسم

خر عىل أن يضمن جريرته أي : جيوز الحد الشخصني أن يتوىل اآل0215م 

فع عنى وتد تنَّصينووترثني  (1)يجناية فيقول له مثال: عاقدتك عىل أن تعقل عنّ 

 فيقول االخر: قبلت.

وال  ،واالرث ،(0)وهو العقل (4)فإذا عقدا العقد املذكور صح وترتب عليه أثره 

 جيوز االقتصار يف العقد عىل العقل وحده من دون ذكر االرث.

 . (2)ة، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايتهواملراد من العقل الديَّ  

لشخصني عىل أن يعقل أحدمها بعينه املذكور بني ا (9): جيوز التويل0210م 

                                                 

يقصد بذلك ان تدفع الدية عني يف حال قتلت شخصا خطأ، وبذلك حيل الضامن حمل العاقلة ( 1)

اسم  العقل منهم من قال ،اختلفوا يف معنى تسمية أهل العقل بأهنم عاقلة، ومن أقرباء الرجل

 ،عنه إذا َتملتها عنه يقال عقلت ،ذلك وسمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ،للدية وعبارة عنها

 ،سميت بالعاقلة ألهنا مانعة والعقل املنع ومنهم من قال إنام ،وعقلت له إذا دفعت الدية إليه

ه فلام جاء االسالم منعت عن ،القاتل بالسيف يف اجلاهلية وذلك أن العشرية كانت متنع عن

وهلذا يقال عقلت البعري إذا ثنيت  ،لشدوقال أهل اللغة العقل ا عاقلة . فلهذا سميت ،باملال

 وسمي ذلك احلبل عقاال فسمى أهل العقل عاقلة ألهنا تعقل اإلبل بفناء ويل ركبته وشددهتا

 عاقلةومجع ال ،يقال عقل يعقل عقال فهو عاقل ومجع العاقل عاقلة ،واملستحق للدية املقتول

يضمن الدية  خيرج أن معناه هو الذيفال  ،واملعاقل مجع الديات وأي هذه املعاين كان ،عواقل

  .املقتول وبذهلا لويل

  مع بقية الرشوط التي سيأيت بياهنا يف املسألة التالية.( 4)

   وهو ما مر بيانه يف اهلامش السابق. (0)

  أي يدفع عنه الدية كام مر توضيحه يف اهلامش السابق.( 2)

ح العقد موجبا الضامن عىل الطرفني، بل يصأي ال يشرتط يف صحة عقد ضامن اجلريرة أن يكون ( 9)



 

 

 

كام جيوز التويل عىل أن يعقل كل منهام عن االخر فيقول مثال:  االخر دون العكس.

عاقدتك عىل أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول االخر: قبلت، 

 فيرتتب عليه العقل من الطرفني واالرث كذلك. 

املضمون ال وارث له من : ال يصح العقد املذكور إال إذا كان 0215م 

إن كان ، و، فإن كان الضامن من الطرفني اعترب عدم الوارث النسبي هلام معاً (1)النسب

حد الطرفني اعترب ذلك يف املضمون ال غري، فلو ضمن من له وارث نسبي مل أمن 

 . (4)جل ذلك ال يرث ضامن اجلريرة إال مع فقد القرابة من النسبوأل ،يصح

له بعد ذلك بطل  الضامن مع من ال وارث له بالقرابة ثم ولد: إذا وقع 0243م 

  . (0)العقد

جد الزوج أو الزوجة مع ضامن اجلريرة كان له نصيبه االعىل : إذا وُ 0241م 

 وكان الباقي للضامن. 

 . (2): إذا مات الضامن مل ينتقل الوالء إىل ورثته0244م 

وضامن اجلريرة كان  ،(1)قواملوىل املعت   ،(9)الوارث املناسبقد : إذا فُ 0240م 

                                                 

  ان يضمن أحدمها االخر دون ان يتحمل االخر اية مسؤولية.

  .0019أي النسب بمراتبه الثالثة التي مر بياهنا يف املسألة ( 1)

 .املوىل املعت ق مقدم عىل ضامن اجلريرة ولكن حذفناه من املسألة لعدم وجوده يف زماننا (4)

 ط صحة ضامن اجلريرة ان ال يكون للطرف االخر وارث من اقرباءه.ألن من رشائ( 0)

  فهو حق شخيص غري قابل ألن ينقل اىل طرف آخر.( 2)

 .0019يقصد به الوارث القريب نسبًا من احدى الطبقات الثالث التي مر بياهنا يف املسألة ( 9)

 ،زماننا بضامن اجلريرة أوال وهذا ال وجود له يف زماننا فينحَّص الوارث مع عدم االقرباء يف( 1)

  .أثناء غيبة االمام املعصوم الفقيه اجلامع للرشائط يف زماننا ، ويستلمهثم باالمام



 

 

، (1)إال إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ،املرياث لالمام

 . (4)وإذا كانت له زوجة كان هلا الربع والباقي يكون لالمام كام تقدم

ه ما يشاء وكان عيل كان املرياث له يعمل ب ظاهراً  (0): إذا كان االمام0242م 

وسبيله  ،احلاكم الرشعي (1)كان املرجع فيه (9)، وان كان غائباً (2)يعطيه لفقراء بلده ×

 . (5)من اخلمس يَّصف يف مصارفه كام تقدم يف كتاب اخلمس ×سبيل سهمه 

: إذا أوىص من ال وارث له إال االمام بجميع ماله يف الفقراء واملساكني 0249م 

  (0) .وصيته يف مجيع املال كام تدل عليه بعض الروايات  تنفذوابن السبيل 

  .الوصية فال تنفذولو اوىص بجميع ماله يف غري االمور املذكورة 

 واهلل سبحانه العامل. 

والزوج  ت،مه ومن يتقرب هبا من إخوة واخواأترثه  (5): ولد املالعنة0241م 

                                                 

  أي عىل الزوج فريث الزوج كامل الرتكة. ( 1)

  .0015من أنه ال يرد عليها يشء يف املسألة ( 4)

  ظاهرا بني الناس. أي إن كان االمام املعصوم ( 0)

  راء بلد امليت.أي لفق( 2)

  كام يف زماننا ابتداء من عَّص غيبة االمام املهدي اىل زمان ظهوره املبارك.( 9)

 .سهم االمام من اخلمس يعطى االرث للفقيه اجلامع للرشائط كي يَّصفه كام يَّصف مواردَ ف (1)

  من اجلزء االول. 1225يف املسألة ( 5)

كة، أبناء السبيل فال ينفذ منها اال بمقدار ثلث الرتأي أوىص برتكته لغري الفقراء واملساكني و (0)

  .والباقي يكون لوكيل االمام وهو احلاكم الرشعي يف زماننا

هو الولد الذي تضعه امه بعد حصول املالعنة بينها وبني زوجها وقد مر بيان سبب اللعان ( 5)

  .0121و 0123و 0105 املسائلورشوط املالعنة وكيفيتها يف 



 

 

 

كان هلا  ،مه منفردةأفإن ترك  ،(1)ب وال مع يتقرب به وحدهوال يرثه األ ،زوجةوال

كان هلا السدس والباقي  والداً أ، وإن ترك مع االم (4)والباقي يرد عليها الثلث فرضاً 

رباعا أفلها النصف ويرد الباقي  هلم للذكر مثل حظ االنثيني، إال إذا كان الولد بنتاً 

ذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغريه وجتري االحكام ، وإ(0)عليها وعىل االم

وبني غريه من االموات إال يف عدم  (2)السابقة يف مراتب املرياث مجيعا، وال فرق بينه

 .ارث االب ومن يتقرب به وحده كاالعامم واالجداد واخوة لالب

را وولو ترك اخوة من االبوين قسم املال بينهم مجيعا بالسوية وان كانوا ذك

 واناثا. 

 ن يعرتف به االبأباه إال أوال يرث  ،ه وقرابتهامَّ أاملالعنة  : يرث ولدُ 0245م 

  .(9)أم مل يعرتف وال يرث هو من يتقرب باالب اعرتف به االب ،بعد اللعان

ال أثر فثم مات الولد  (1): إذا تربأ االب من جريرة ولده ومن مرياثه0240م 

                                                 

 ،ن االب وأقرباء امليت من ناحية االب ال يرثون منه شيئا وكأهنم غري موجودينبمعنى ا( 1)

  وينحَّص توزيع تركته باالم وأقرباءه من ناحية االم اضافة اىل الزوج او الزوجة.

  ومعنى ذلك أن أمه ترث كامل الرتكة.( 4)

ثة اقسام منه لالم وثالأي أن الباقي من الرتكة بعد توزيع احلصص يقسم اىل أربعة أقسام قسم ( 0)

 .%49وجمموع حصة االم  ،%59للبنت، فيكون جمموع حصة البنت من الرتكة 

 مه بعد املالعنة وبني غريه من االموات يف قسمة الرتكة.أأي ال فرق بني الولد الذي وضعته ( 2)

هي واحدة وومعنى ذلك أن الولد ال يرث من أقرباءه ألبيه مطلقا، وأما من أبيه فريث يف حالة ( 9)

 فيام لو تراجع والده عن نتيجة املالعنة التي هتدف اىل إنكار أبوته للطفل باعرتافه أنه أبوه.

 آخذ يعني ال ،أنا برئ من جناية ابني ومن إرثه بأن يقول االب مثال عند احلاكم أو يف االعالم: (1)

هم من هذا الكالم أن فُ  ، فإنه وإنلو مات، وال أعطي الدية عنه لو جنى جنايةرثه امن مرياثه 

ن هذا ، إذ ربام يكون القصد مإنكاره البنه، إال أنه ال أثر هلذا التربي يف منع االرثكناية عن فيه 

 .اإلعالن عدم رضاه عىل سلوكيات ابنه وعدم رغبته بتحمل أية مسؤولية عن تَّصفات ابنه



 

 

 رث. للتربي املذكور يف نفي التوا

: ولد الزنا ال يرثه أبوه الزاين وال من يتقرب به وال يرثهم هو، وال 0245م 

 .(4)ويرثه ولده وزوجه او زوجته ويرثهم هو ،(1)ه الزانية ومن يتقرب هبامَّ أيرث 

 .(2)ثم االمام (0)ضامنللواذا مات مع عدم الوارث فإرثه  

 رد عىل الزوجة إذاواليُ  ،وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه االعىل 

بل يكون له ما زاد عىل نصيبها نعم يرد عىل الزوج عىل  ،مل يكن له وارث إال االمام

 . (9)ما سبق

وان مل  ث يرث اذا سقط حياً : احلمل وان كان نطفة حال موت املورِّ 0203م 

 .(1)وال بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ،يكن كامال

واذا  ،(5)وان مل يكن مستقر احلياة ،كان مرياثه لوارثه سقط حياً  وإذا مات بعد ان

حال كونه محال او َترك بعد ما انفصل اذا مل  وان علم انه كان حياً  ،مل يرث سقط ميتاً 

 . (0)تكن حركته حركة حياة

مل يرث ومل  ثم مات فانفصل ميتاً  (5): إذا خرج نصفه واستهل صائحاً 0201م 

                                                 

 ه الزانيني وأقربائهام.ومعنى ذلك أن الزنا يمنع حصول عالقة االرث بني الولد وأبوي( 1)

 ال يؤثر يف االرث مع األوالد واالزواج، بخالف االبوين.فمن زنا  تولدااالب أو االم  فإذا كان( 4)

 ، وهذا منتف يف زماننا.اً ي، وكون سيده السابق حمعتقاً  أي لضامن اجلريرة مع عدم كونه عبداً ( 0)

  .0240كام مر يف املسألة ( 2)

  .0233يف املسألة ( 9)

  .، وهو ما يتأكد بعد ميض أربعة أشهر عىل احلملأي خرج من بطن أمه حياً ( 1)

  ع قبيل خروج روحه.بأن يكون قد ولد وهو يف حالة نزْ ( 5)

 كونه حيًا حلظة والدته. يأو غري وارث ه فالقاعدة يف َتديد كون اجلنني وارثاً ( 0)

  أي ُسمع صوته حيًا قبل ان تكتمل والدته.( 5)



 

 

 

 . (1)يورث

حاب صأويعطى  ،مل قبل الوالدة نصيب ذكرين احتياطارتك للحَ : يُ 0204م 

 وإن كان ذكرا وانثى أو ،وكان ذكرين فهو الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حياً 

ذكرا واحدا أو انثيني أو انثى واحدة قسم الزائد عىل أصحاب الفرائض بنسبة 

  .سهامهم

ويقسم الباقي مع  ،واحد وإال يرتك له سهم ذكر ،هذا إذا ريض الورثة بذلك

ر ولو بعد التقسيم عىل تقدي ،الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له

 . سقوطه حياً 

 . (4)ة عىل ما تقدم: دية اجلنني يرثها من يرث الديَّ 0200م 

أربع سنني يفحص عنه  (0)بص باملهرَتَ واملجهول حاله يُ  ،: املفقود خربه0202م 

م ماله بني ورثته الذين يرثونه لو مات حني انتهاء مدة سِّ ه قُ ربهل خفإذا ُج  ،فيها

ه ثَ ويرث هو مورِّ  ،(9)وال يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة الرتبص ،(2)الرتبص

تقسيم داره بعد ميض عرش  وجيوز ،(5)وال يرثه اذا مات بعد ذلك ،(1)اذا مات قبل ذلك
                                                 

  دم كونه حيا حني اكتامل الوالدة.لع( 1)

  .0021يف املسألة ( 4)

  أي يتم حفظ ماله فال يقسم عىل الورثة إال بعد انتهاء املدة املحددة للحفظ.( 0)

 .تقسم تركته عىل ورثته يف ذلك الوقتويفرتض موته ساعة انتهاء مهلة السنوات االربع، ف( 2)

عن حلظة انتهاء السنوات االربع ثم ينظر بعد ذلك اىل بمعنى أنه ال يمكن افرتاض تأخر موته ( 9)

الورثة املوجودين ألن من يستجد من الورثة بعد ذاك التاريخ فليس له نصيب، ومن مات بعد 

  ذاك التاريخ من ورثة املفقود فيحسب مع الورثة .

 ود.جأي لو مات أحد خالل سنوات الفحص األربع ممن يرثه املفقود فتعطى حصته كأنه مو( 1)

فإذا مات أحد املورثني بعد انتهاء مهلة السنوات االربع فال َتسب حصة للمفقود ألنه صار ( 5)

  بحكم امليت منذ انتهاء فرتة السنوات االربع.



 

 

  .سنوات بال حاجة إىل الفحص

عليه توارثا إذا مل يكن وارث آخر  (1)اذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا :0209م 

 . فال يثبت التوارث بينهاموإال 

إن علم أنه من  -وهو من له فرج الرجال وفرج النساء  - (4): اخلنثى0201م 

  .جع إىل االماراترُ  (0)الرجال أو النساء عمل به وإال

بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن  (2)أحدمهافمنها: البول من 

كان املدار عىل ما وإن كان يبول من كل منهام  ،كان يبول من فرج النساء فهو امرأة

  .سبق البول منه

 .(9)املدار عىل ما ينقطع عنه البول أخرياففإن تساويا يف السبق 

عطي نصف سهم رجل وعىل كل حال إذا مل تكن أمارة عىل أحد االمرين أ 

 .ونصف سهم امرأة

ثى ثم ذكرا وأن ،ام ذكرين تارةهُ تَ ْض رَ فَ  ،ف امليت ولدين ذكرا وخنثىفإذا خلَّ  

                                                 

 قأو أخ مثال وصدَّ  ،كام لو ادعى شخص بعد حني من الزمن أنه كان له ولد مفقود وعثر عليه( 1)

رشط عدم ا به باىل النسب الذي أقرَّ  توارث بينهام استناداً كل منهام االخر يف دعواه، فيحصل ال

  وجود وارث آخر، وإال فمع وجود وارث آخر فال يثبت االرث بينهام.

  .4505مر بيان معنى اخلنثى يف هامش املسألة ( 4)

 أو أنثى فريجع اىل العالمات املذكورة. اأي إذا مل يمكن معرفة اخلنثى من كوهنا ذكر( 0)

 ن أحد عضوي البول.أي م( 2)

ولكنه ينقطع من احدمها قبل االخر فام ينقطع منه البول  فإذا كان البول يبدأ من العضوين معاً ( 9)

فيحكم للمتأخر يف االنقطاع فإذا توقف البول اوال من  يف االخري يكون داال عىل جنس اخلنثى

  .كس بالعكسعضو االنثى واستمر فرتة اطول يف عضو الذكر فيحكم بأنه ذكر، والع



 

 

 

فالفريضة عىل الفرض االول  ،رىخضتني يف االيورضبت إحدى الفر ،(1)أخرى

ب فإذا رضب االثنان يف الثالثة كان حاصل الرض ،إثنان وعىل الفرض الثاين ثالثة

رضب يف خمرج النصف وهو اثنان صار اثني عرش، سبعة منها للذكر  ستة، فإذا

 .ومخسة للخنثى

وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثالثة لثالثة ذكور، وفرضتها 

أنثى فالفريضة مخسة للذكرين أربعة، ولالنثى واحد فإذا رضب الثالثة يف اخلمسة 

امنية ثالثني يعطى منها للخنثى ثكان مخسة عرش، فإذا رضبت يف االثنني صارت 

 .ولكل من الذكرين أحد عرش

وإن شئت قلت يف الفرض االول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني  

عرش ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى اخلنثى نصف االربعة ونصف الستة 

 ىوهو مخسة، ويف الفرض الثاين لو كانت ذكرا كان سهمها عرشة ولو كانت أنث

 سهمها ستة فيعطى اخلنثى نصف العرشة ونصف الستة. 

واحد فإن انتبها معا فهام واحد  (4): من له رأسان أو بدنان عىل حقو0205م 

 .(0)وإال فاثنان

                                                 

اعتبار ان اخلنثى ذكر ويتم َتديد حصتها، ثم تعاد القسمة ثانية  عىلفتتم قسمة الرتكة أوال ( 1)

باعتبار أهنا انثى وَتدد حصتها، وبعد االنتهاء من عملية احلساب جتمع حصتها املفرتضة عىل 

تعطى حصة ني فأساس أهنا ذكر وحصتها املفرتضة عىل أساس أهنا انثى ويتم تقسيمها عىل اثن

، ويف النتيجة تكون حصتها نصف حصة الذكر ونصف حصة منها ويبقى الباقي مع الرتكة

  .االنثى

  احلقو: هو اخلارصة.( 4)

وإن  فهام إثنان، فإن استيقظ احدمها وبقي االخر نائامً  يراقبان بمعنى أهنام بعد أن يناما معا( 0)

  فهام شخص واحد. وناما معاً  ا معاً ظاستيق



 

 

 . (1)التعدي عن املرياث إىل سائر االحكام ويتم 

ث ورَّ يُ  ،(4)لغرق ونحوه ،علم أنه ذكر أو أنثىومل يُ  ،هل حاله: من ُج 0200م 

وكذا  ،الصلح فيام زاد عىل مرياث االنثى بالنصف وجوبااالحوط  وإن كانقرعة بال

  .(0)النساء جمن ليس له فرج الرجال وال فر

ُثمَّ  (اهللَأَمَة )َعىَل َسْهٍم آَخَر و (اهللَعبَْد ) (2)َيْكُتب َعىَل َسْهمٍ  وكيفية القرعةأن

ع ُ اْلَغْيب  اَل إ لَ اهلل اللَُّهمَّ َأْنَت : َيُقوُل املُْْقر  ُكُم َبنْيَ ع  و َه إ الَّ َأْنَت َعامل   َأْنَت ََتْ
َهاَدة  بَاد َك الشَّ

ُث َما َفَرْضَت َلُه يف  اْلك َتاب    َكيَْف ُيَورَّ
ْ َلنَا َأْمَر َهَذا املَْْوُلود  ُفوَن َفبنَيِّ

 ،ف ياَم َكاُنوا ف يه  خَيَْتل 

َهاٍم ُمبْهَ  ْهاَمن  يف  س  َث َعَليْه   ،(9)َمةٍ ُثمَّ ُيْطَرُح السَّ َهاُم َعىَل َما َخَرَج ُورِّ اُل السِّ ُثمَّ جُتَ
(1). 

  .(5)فاالحوط وجوبا االتيان بهاما الدعاء  

عليهم برشوط  (0)وكذلك املهدوم ،بعضهم من بعض ى: يرث الغرق0205م 

                                                 

بمعنى أنه إن حكم بأهنام اثنان فتطبق االحكام الرشعية عىل أهنام اثنان، وإن حكم أهنام واحد ( 1)

 فيعامالن معاملة الشخص الواحد.

  ومعنى ذلك أن اجلهل بكون امليت ذكرا أو انثى ناتج عن حادث عارض.( 4)

  ث بالقرعة باعتباره ايضا من نامذج جمهويل احلال.فيورَ ( 0)

 وكان يستعمل للرماية عىل اخلصم يف احلروب. ،د من طرفيههو عود حُيَ  هم:السَّ ( 2)

يتم خلط السهمني الذين كتب عليهام مع جمموعة من االسهم االخرى ويتم خلطهم مع ف( 9)

 بعضهم. 

 اهلل حُيكم بأنه ذكر، وإن خرجت أي بعد ان يتم خلط السهمني، فإن خرج السهم وفيه كلمة عبدُ ( 1)

  حيكم بأهنا انثى.كلمة أمة اهللُ 

  لكونه ورد يف الروايات، علام أن بعض الفقهاء قال بوجوبه.( 5)

ة التالية.سباب القتل كام يف املسألأال ينحَّص تطبيق هذه القاعدة بمورد الغرق واهلدم بل يشمل  (0)



 

 

 

 ثالثة: 

 مال. حدهم أن يكون هلم أو أل :الرشط االول

 يوجب االرث من دون مانع.  (1): أن يكون بينهم نسب أو سببالثاينالرشط 

 .(4)هل املتقدم واملتأخرأن جُي :الثالثالرشط 

ث كل ير يف املسألة السابقة املذكورةالثالث  مع اجتامع الرشائط :0223م  

  حياً فيفرض كل منهام ،(0)واحد منهام صاحبه من ماله الذي مات عنه ال مما ورثه منه

 فام يرثه منه يرثه إذا غرقا. ،حال موت االخر

مثال إذا غرق الزوجان واشتبه املتقدم واملتأخر وليس هلام ولد ورث الزوج  

الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيُدفع النصف  وورثت ،النصف من تركة الزوجة

وجة، زاملوروث للزوج اىل ورثته مع ثالثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع ال

 مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إىل ورثتها. ويدفع ربع املوروث للزوجة

 هذا حكم توارثهام فيام بينهام. 

فرض أما حكم إرث احلي غريمها من أحدمها من ماله االصيل فهو أنه يُ  

، وال يفرض الحقا يف املوت ،ث الثالث احلي منهويورَّ  ،املوروث سابقا يف املوت

 :مثال

وإن مل يكن للزوجة  ،(2)ا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربعإذ 

                                                 

  

  القرابة النسبية كقرابة االب وأوالده، والسببية كقرابة الزوج لزوجته.( 1)

  عرف من مات منهم أوال ومن مات يف وقت متأخر.ال يُ  هأي أن( 4)

  رث من امليت االخر ال يدخل يف القسمة بينهام.أي أن املال الذي ينتقل اىل امليت باال( 0)

  وهي حصته من تركة زوجته عندما يكون هلا اوالد.( 2)



 

 

 .(1)وال يرث النصف ،ولد غري البنت

 مها التي غرقت معها الثلثفيكون أل ،فرض سابقةوكذا إرث البنت فإهنا تُ  

 (0)، وإذا غرق االب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن(4)والبيها الثلثان

 يفرض موته بعد البنت.وال 

حدمها من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي وأما حكم إرث غريمها احلي أل 

فريثه وارثه عىل هذا  ،(9)ث الحقا لصاحبه يف املوتفرض املورِّ فهو أنه يُ  (2)غرق معه

 .(1)عكس ما سبق يف إرث ماله االصيل ،الحظ فيه احتامل تقدم موتهوال يُ  ،التقدير

رض موت كل واحد منهم وحياة ان املوتى ثالثة فام زاد، فُ : إذا ك0221م 

 االخرين فريثان منه كغريمها من االحياء. 

أو  ،كاحلرق والقتل يف معركة قتال ،: إذا ماتا بسبب غري الغرق واهلدم0224م 

 ،حكم بالتوراث من الطرفني كام يف الغرق واهلدمفي (5)افرتاس سبع أو نحو ذلك

 بال سبب.  (0)ملا إذا ماتا حتف أنفهاماحلكم  ولكن ال يعمّ 

عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون  (5)واملهدوم ى: اذا كان الغرق0220م 

                                                 

 أوال. البنت ماتت النصف هو حصته إذا مل يكن للزوجة أوالد، فال تقسم الرتكة عىل أساس ان( 1)

  ألنه حني القسمة فإن االم تعترب ال تزال حية وترث حصتها من تركة ابنتها.( 4)

  وهي حصتها مع وجود أوالد للزوج، وال يعترب ان البنت ماتت قبل أبيها.( 0)

 أي ورثة امليت الغريق فيام ورثه هذا امليت من الغريق االخر الذي مات معه.( 2)

  خر، وليس قبله.الشخص اآل موتمات بعد  عترب انهأي يُ ( 9)

 من الرتكة. حصةً  وأعطَي  خر ال يزال حياً ألن ما اعترب عند قسمة ماله االصيل أن اآل( 1)

 كام حيصل يف حوادث الطرق يف زماننا، أو سقوط الطائرات، أو االنفجارات.( 5)

  يقال ملن مات ميتة طبيعية بدون سبب ظاهر أنه مات َحتَف أنفه.( 0)

  بيانه يف املسألة السابقة. أو من أحلق بحكمهام ممن مرَّ ( 5)



 

 

 

كام إذا غرق االب وولداه فإن الولدين ال  ،بعض آخر إال عىل تقدير غري معلوم

 بينهم. التوارث فال جيري حكم يتوارثان إال مع فقد االب 

لو انتفت من بحيث  (1)ارث من الطرفنيصالحية التو ال يعترب: 0222م 

بل يرث من له قابلية االرث منهام من  أحدمها مل حيكم باالرث من أحد الطرفني

 حدمها ولد دون االخر. كام إذا غرق أخوان أل االخر،

 ،: ال إشكال يف أن املجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحني0229م 

كام إذا تزوج من حيرم عليه  ،(4)للنص النسب والسبب الفاسدينيتوارثون ب وكذلك

 . (0)نكاحها عندنا فأولدها

كام إذا تزوج املجويس أمه  ،ورث هبام معا (2): إذا اجتمع للوارث سببان0221م 

فامت ورثت أمه نصيب االم ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإهنا ترث نصيب 

 الزوجة ونصيب البنت.

 ،(1)أحدمها يمنع االخر ورث من جهة املانع دون املمنوع (9)مع سببانوإذا اجت

كام إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا وال 

 ،يرث من حيث كونه أخا، وكام إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته

                                                 

 يرى صالحية أن يرث كل منهام من االخر. ممنخالفا للمشهور من الفقهاء ( 1)

  .أي لوجود نص رصيح يف ذلك عن االئمة املعصومني ( 4)

 .ال يمكن خالفا لالقوال االخرى التي منعت االرث او فصلت بني ما يمكن فيه االرث وما( 0)

 للميت من جهتني يستحق هبام االرث دون أن يمنع أحدمها االخر. أي كان الوارث قريباً ( 2)

 والسبب السببي كالزواج. ،أي سببان لالرث، وال فرق بني السبب النسبي كاالوالد( 9)

 بمعنى أنه يرث بالعنوان االقرب اىل امليت والذي يمنع وجوده االبعد من االرث.( 1)



 

 

 . (1)اينفريث من السبب االول وال يرث من السبب الث

ويرث بالنسب الفاسد ما مل يكن  ،(4): املسلم ال يرث بالسبب الفاسد0225م 

اختص  (2)ث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحديرث ويورَ  (0)زنا، فولد الشبهة

 التوارث به دون االخر واهلل سبحانه العامل.

الثنان خمرج ا (1)املفروضة يف الكتاب العزيز مخسة (9): خمارج السهام0220م  

والثالثة خمرج الثلث والثلثني، واالربعة خمرج الربع، والستة خمرج  ،النصف

 والثامنية خمرج الثمن.  ،السدس

                                                 

  يف هذه احلالة اب الولد وجده، فريث حصة االب وال يرث حصة اجلد. فهو( 1)

 اكراه الزوجة عىل الزواج مثال وعدم قبوهلا فيام بعد. بسببنتيجة عقد زواج باطل  لدَ كام لو وُ ( 4)

سواء  ،َترم عليه مة عليه وهو ال يعلم أهناالمرأة حمرّ  ولد الشبهة: من ولد نتيجة جمامعة الرجل (0)

وهو ال  ،التحريم حمرمة عليه بسبب من أسباب كام إذا عقد عىل امرأة ،العقد بب فسادكان بس

 أو نحو ،من الرضاعة أو أخته ،أو زوجة أبيه ،رضاعاً  أو كانت أخت زوجته نسباً  كام إذا ،يعلم

سبب وإما ب ،زوجته فواقعها ثم تبني له أهنا ليست بسبب اعتقاده بأهنا زوجته وإما ،ذلك

غري ذلك من االعذار  سكران ممن هو فاقد الوعي إىل قعة ممن هو نائم أو جمنون أواملوا حصول

الزواج  املرتتبة عىل الولد من تلحقه مجيع األحكام رشعي   هو ولد   ولدوهذا الالرشعية .

 جتب نفقة والديه عليه .  كام ،وجتب له النفقة عىل والده ،ورثفريث ويُ  ،الصحيح

ومعتقدا أنه يقوم بعمل حالل وليس  عند حصول املعارشة وجة مشتبهاً بأن كان الزوج أو الز( 2)

 فتنطبق عىل املشتبه احكام بحرمة هذه العالقة مع الطرف االخر، بينام كان االخر عاملا حرام،

الشبهة من كونه له احلق بأن يرث بينام تنطبق عىل العامل بحرمة العالقة احكام الزنا من كونه ال 

  حيق له أن يرث.

  أي النسب التي يتم تقسيم الرتكة عىل أساسها بالنسبة للورثة.( 9)

والثلثان  %14.9أي الثمن  ونصف نصفه ،%49أي الربع  ونصفه ،%93وهو نسبة  النصفأي  (1)

  .%11.1أي السدس وهو  ونصف نصفهام  %00.0أي الثلث  ونصفهام، %11.1أي 



 

 

 

: لو كان يف الفريضة كَّسان فإن كان متداخلني بأن كان خمرج أحدمها 0225م 

يفني خمرج االخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع فإن خمرج النصف وهو 

يفني خمرج الربع وهو االربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس، فإذا االثنان 

كان االمر كذلك كانت الفريضة مطابقة لالكثر، فإذا اجتمع النصف والربع كانت 

الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة، وإذا اجتمع النصف 

خمرج  ج أحدمها ال يفنيوالثمن كانت ثامنية وإن كان الكَّسان متوافقني بأن كان خمر

االخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني خمرجيهام عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل 

منهام كالربع والسدس فإن خمرج الربع أربعة وخمرج السدس ستة واالربعة ال تفني 

الستة ولكن االثنني يفني كال منهام وكَّس ذلك العدد وفق بينهام، فإذا كان االمر 

املخرجني يف وفق االخر وتكون الفريضة مطابقة حلاصل  كذلك رضب أحد

الرضب، فإذا اجتمع الربع والسدس رضبت نصف االربعة يف الستة أو نصف الستة 

يف االربعة وكان الفريضة أربعة وعرشين حاصلة من رضب نصف خمرج السدس، 

 وهو ثالثة يف الثامنية أو نصف خمرج الثمن وهو االربعة يف الستة.

الكَّسان متباينني بأن كان خمرج أحدمها ال يفني خمرج االخر وال  وإن كان 

يفنيهام عدد ثالث غري الواحد كالثلث والثمن رضب خمرج أحدمها يف خمرج االخر 

 وكان املتحصل هو عدد الفريضة. 

ففي املثال املذكور تكون الفريضة أربعة وعرشين حاصلة من رضب الثالثة يف 

 الثامنية.

ثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عرشة حاصلة من رضب وإذا اجتمع ال 

 االربعة يف الثالثة. 

: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من 0293م 

، فإن الفريضة رضب عددهم يف خمرج الفرض، كام إذا ترك أربع زوجات وولداً 



 

 

نية خمرج لثام( يف اوثالثني حاصلة من رضب االربعة )عدد الزوجات تكون من اثنني

 الثمن.

وإذا ترك أب وأربع زوجات كانت الفريضة من ثامنية وأربعني حاصلة من  

إثنتي  نرضب الثالث التي هي خمرج الثلث يف االربع التي هي خمرج الربع فتكو

( ويكون احلاصل ثامنية وأربعني. وهكذا عرشة، فترضب يف االربع )عدد الزوجات

 عليه السهم.تتضاعف الفريضة بعدد من ينكَّس 

 احلمد هلل رب العالني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.  

 

      

  



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


