
 معتمد السائل
– الرسالة العملية للشيخ

رحمه العبدال الستري 

1

ALSHARIQI
log906746

http://alshariki.wordpress.com/


مقدمة المؤلف

بسم ال الرحمن الرحيم
وبه نستعين

.الحمد ل رب العالمين، والصل ة والسل م على سيدنا محمد وآله الطاهرين

 : فيقول الفقير الحقير المسهكين عبدال بن عباس البحراني ـ مكّلهكه ال نواصيوبعد
كّن هذا الهكتاب قد اشتمل على ما يقرب من ألفي مسألة، وضعته لتابعيناـ :الماني    إ

 من الوخوان، مجرد ًا عن القوال والستدلل، بل مجرد فتوى بما ثبت عندي من
الستنباط من أوخبار أئمتي عليهم السل م.

كّردته عنها ففيهوليعلم  : أنه إذا قلت:  "واجب قطع ًا " فهو ليس فيه وخل،ف، وإن ج
 وخل،ف. وكذلك إذا قلت:  "حرا م "، أو  "نجس "، أو  "طاهر ". وإن قلت:  "مهكروه كراهة

كّكد " ففيه قول بالوجوب. كّب مؤ مغكّلةظة " ففيه قول بالتحريم. وإن قلت:  "مستح

 ( معتمد السائل) ، سائ ًل من ال إتمامه بحقورتبته على أبواب ومسائل، وسميته بـ 
الوسائل. 

كّم نفعه للوخوان، وأسأل ال أن يهكون ثوابه  ولقد بالغت فيه بالتوضيح والبيان؛ ليع
.ذوخير ة لي يو م القيا م
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 الميـــاهباب
:وفيه مسائل

كّرد ملقاته للنجاسة، لمطلق ًا ! بلالولى كّر ينجس بمج رُهك  : الماء المحقون الناقص عن ال
إذا وقعت النجاسة عليه، ل إذا وقع عليها.

: الجاري – وهو النابع – ل يحتاج في عد م انفعاله بالنجاسة إلى كونه كر ًا.الثانية

: إن ماء الستنجاء طاهر قطع ًا في الجملة، إل مع التغيير.الثالثة

كّب،: إن ماء البئر ل ينفعل بمجرد ملقاته للنجاسةالرابعة   والنزح منه إنما هو مستح
كّزه وعد م النفر ة. للتـن

كّب التباعد بين البئر والبالوعة بسبع أذرع: إن كانت الرض روخو ة، أوالخامسة  : يستح
 ول تنجس البئر بقرب البالوعة لها.،كانت البالوعة فوقها؛ وإل بخمسة

تتمـــــــة

  الخمر فيه، والثلثةبابينزح البئر كله لموت البعير فيه، وكذا الثور، وانص
منصوصة.

 . أما المسهكر والفقاعوألحق بالخمر كل مسهكر مائع، والفقاع، والمني، والدماء الثلثة
  وأما الثلثة الوخر فل دليل عليها إل،فلطل ق الخمر عليه في بعض الوخبار

كّص فيه عندي أوجه. الشهر ة، وهي ليست دلي ًل  فإلحاقها بما ل ن

 فإن غلب الماء – لهكثرته – تراوح عليه أربعة من أول النهار إلى آوخره، اثنين اثنين؛
.للنص المتلقى بالقبول، وإن كان في متنه ركاكة وتهافت تةظهر عند التأمل

ٌّر . وألحق به الفرس والبقر ة.ولموت الحمار ك

 والنص مطلق.، وذلك قطعي فيما سوى الهكافر،ولموت النسان مطلق ًا سبعون دلو ًا

. فإن ذابت فأربعون أو وخمسون.وللعذر ة عشر ة إن لم تذب

وتجزي الثلثة.،  ولقليله عشر ة ،ولهكثير الد م أربعون

.  ويجزي أن ينزح منه دلء،ولموت الهكلب أربعون

.وللسنور ثلثون أو أربعون، ويجزي سبعة

. وبول المرأ ة ل نص فيه؛ فينزح كله، أو ثلثون، أو أربعون.ولبول الرجل أربعون

 . والةظاهر لرتماسه فيه. وهذا مما يدلولغتسال الجنب الخالي من النجاسة سبع
 على أن النزح مستحب؛ لعد م نجاسة الجنب قطع ًا، وكذا لموت الطير ما بين الحمامة
 والنعامة، والخمس يجزي، وكذا لوقوع الهكلب ووخروجه حي ًا، وكذا للفأر ة إذا تفسخت

وانتفخت، وإل فثلثة. 

 . ولو كان رضيع ًا فواحد. وكذا لموتوفي بول الصبي غير الرضيع مطلق ًا كذلك
العصفور ونحوه.
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 . وزوالولو تغيرت البئر بالنجاسة نزح منها حتى يزول التغيير، ويستوفى القدر
التغيير كا،ف على ما اوخترناه، والستيفاء إنما هو مستحب.

: إن الماء من غسل الجنابة طاهر قطع ًا.السادسة

: إنه مطهر في الصح، وكذا ماء الستنجاء، والحتياط في المسألتين حسن.السابعة

: ماء الوضوء طاهر قطع ًا، ومطهر كذلك.الثامنة

: ل يجوز الغتسال بغسالة الحما م، إل أن يعلم وخلوها من النجاسة.التاسعة

 : يهكره الطهار ة بماء أسخن بالشمس قطع ًا، فإنه يورث البرص. وتقييده -العاشر ة
بهكونه في آنية غير ثابت عندي، بل يهكره مطل ًقا.

 : يهكره التغسيل للميت بما أسخن بالنار قطع ًا، إل إذا وخا،ف المغسل علىالحادية عشر ة
نفسه.

: السآر كلها طاهر ة، إل الهكافر مع أوخويه.الثانية عشر ة

 : يهكره سؤر المسوخ، والحائض غير المأمونة أي التي ل تتحفظ عنالثالثة عشر ة
النجاسة.

: إذا نجس أحد النائين ولم يتعين اجتنب ماءهما.الرابعة عشر ة

: ينبغي إهراقهما.الخامسة عشر ة

 في المضا،فباب
َّعد، أو ما  وهو ما ل يتناوله اسم الماء بإطلقه؛ بل بقيد كالمنعصر من جسم، أو مص

:مزج به شيء يسلبه الطل ق، وفيه مسائل

: أنه ل يرفع حد ًثا.الولى

: أنه ل يزيل وخب ًثا، ولو كان ماء ورد.الثانية

: أنه ينجس بالملقا ة للنجاسة مطل ًقا.الثالثة

كّرباب رُهك  في ال

:وفيه مسألتان

كّر بالوزن ألف ومئتا رطل بالعراقي ل المدني.الولى رُهك : ال

: بالمساحة ما بلغ تهكسيره سبعة وعشرين شب ًرا.الثانية

 في النجاسةباب
:وفيه مسائل

 : البول مما ل يؤكل لحمه، مما له نفس سائلة نجس؛ ولو كان بول رضيع أوالولى
معصو م ، وكذا غائطه.

 : إن ذر ق الطير كله طاهر، وإن كان الحتياط هنا أولى، وخصو ًصا فيالثانية
الخفاش.
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: بول الحمير والبغال والخيل نجس.الثالثة

: أرواثها طاهر ة.الرابعة

كّلل نجس قطع ًا، ولو كان من الحيوان المحكّلل، وكذا غائطه.الخامسة : بول الج

 : موطوء النسان بوله ووخرؤه نجسان، ول فر ق بين أن يهكون الواطئالسادسة
صغي ًرا أو كبي ًرا.

 : المني من ذي النفس مطل ًقا نجس قطع ًا، وكذا دمه مطل ًقا، وإن كان أقل منالسابعة
درهم.

 : الد م المتخكّلف في المذبوح أو المنحور - بعد القذ،ف المعتاد- طاهر حللالثامنة
قطع ًا.

 : الميتة من ذي النفس نجسة قطع ًا، وأما غير ذات النفس كالسمك ونحوهالتاسعة
فطاهر.

 : القطعة المبانة من بد ٍن ميت ٌة نجسة، سواء قطعت من ميت أو حي، ويستثنىالعاشر ة
من ذلك الفالول، والجلود التي تنتف من القرحة.

كّن الحتياط هناالحادية عشر ة  : الصح أنه ل تتعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة، نعم إ
حسن.

: إن اللبن المستخرج من الميتة طاهر، وكذا الَفْن ةَف ةَحة قطع ًا.الثانية عشر ة

 : كرش الجدي ما لم يأكل. وقيل: شيء يستخرج من بطنه أصفر، يعصر فيوالَفْن ةَف ةَحة
 الصو،ف فيغلةظه كالجبن. وفي الصحاح: أن الن ةَفحة بهكسر الهمز ة وفتح الفاء مخففة:
 كرش الحمل والجدي، وقريب منه ما في مجمع البحرين والجمهر ة. وفي القاموس:

 النكّفحة: بهكسر الهمز ة وتشديد الفاء وقد تهكسر الفاء، شيء يستخرج من بطن جلد
الراضع أصفر، فيعصر في صوفه، فيغلظ كالجبن.

 : والنفحة هي الهكرش. وابن إدريس عكّبر بما في الصحاح وفيوفي مصباح المنير
التهذيب: ل تهكون النفحة إل لذي كرش.

.وإنما وخرجنا هنا عن عادتنا؛ لشتباه هذه اللفةظة على كثير من الطلبة

 : البيضة الخارجة من است الدجاجة الميتة طاهر ة حللة، إذا اكتستالثالثة عشر ة
القشر الغليظ، المعكّبر عنه في لسان الفقهاء بـ "العلى ".

: إن كل ما ل تدوخله الروح من الميتة فهو طاهر قطع ًا.الرابعة عشر ة

: الشهر الهظهر نجاسة جلد الميتة.الخامسة عشر ة

 : القوى نجاسة أهل الهكتاب، وكذا المجسمة والمجبر ة (...........) أماالسادسة عشر ة
 و المقد م و المؤوخرالناصب فنجس قطع ًا

ًّريا ل بحرًّيا.السابعة عشر ة : الهكلب نجس مطل ًقا، إذا كان ب

: الخنزير البري نجس قطع ًا.الثامنة عشر ة
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 : ما ل تحكّله الحيا ة من نجس العين – كالهكافر وأوخويه – نجس علىالتاسعة عشر ة
الشهر الهظهر.

 : الخمر نجس، وكذا كل مسهكر مائع أصالة، وكذا الفقاع. وفي العصيرالعشرون
 العنبي، إذا غل واشتد ولم يذهب ثلثاه، عندي إشهكال ! والحتياط ل يخفى. أما الزبيبي

فطاهر قطع ًا – وإن قيل بتحريمه – وكذا التمري.

 : لبن البنت طاهر، وكذا لبن طاهر الجسم: كالسنور ة، والذئبة،الحادية والعشرون
والسبعة، وغيرها، ولبن ما هو حلل طاهر قطع ًا، وما هو مهكروه مهكروه قطع ًا.

: لبن نجس العين نجس قطع ًا.الثانية والعشرون

 : الهظهر أن المسوخ – كالقرد ة وشبهها – طاهر. وكذا الفأر ة،الثالثة والعشرون
 والرنب، والثعلب، والوزغة، والقيء، والقيح، والصديد الخالي من الد م، والمذي

وإن كان بشهو ة، والحديد.

كّلل .وعر ق الجنب من الحرا م نجس على الحوط، وكذا عر ق الج

 في إزالة النجاساتباب
:وفيه مسائل

 : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لجل الصل ة مطل ًقا قطع ًا؛ وإن كانالولى
 في النافلة وجو ًبا شرطًّيا. ويستثنى من الواجبة صل ة الموات عندي. وكذا الطوا،ف

الواجب، ول تجب الزالة لنفسها قطع ًا.

 : قد استثني من وجوب الزالة الد م، إذا كان أقل من درهم، وليس د ةَ م حيضالثانية
وأوخويه، ول يشترط أن يهكون من النسان نفسه على الهظهر.

: الد م المتفر ق بحيث لو اجتمع كان دره ًما، هل يعفى عنه أو ل ؟ الةظاهر ل.الثالثة
: الهظهر أن الثوب والبدن شرع في ذلك.الرابعة

 : مما استثني من وجوب الزالة د م الجروح والقروح حتى تبرأ، وكذا ماالخامسة
تعذر تطهيره.

 : يعفى عن نجاسة ثوب المربية صبًّيا أو صبية، إذا لم تجد سواها. وتغسلهاالسادسة
 في اليو م والليلة مر ة واحد ة، ويلحق بها المربي على الهظهر، والةظاهر عد م نجاسته

بالبول ل مطل ًقا.
: تجب إزالة النجاسة عن الواني إذا أريد الكل فيها أو الشرب قطع ًا.السابعة
 : تجب الزالة للنجاسة عن المساجد وآلتها قطع ًا، لهكن إنما هذا في المساجدالثامنة

الموقوفة للعباد ة ل تعالى، ل مساجد البيوت، نعم هي مستحبة فيها. 
 وليعلم أن الزالة إنما هي عن الةظاهرل الباطن قطع ًا، فلو كانت أر ًضا نجسة فألقي

.عليها تراب فواراها جاز أن يتخذ عليها مسجد قطع ًا
: تجب الزالة أي ًضا عن المشاهد المشرفة وكسوتها وآلتها وما اتخذ زينة لها.التاسعة
 : تجب أي ًضا عن المصاحف المشرفة، كتابتها قطع ًا، وهوامشها وأكياسهاالعاشر ة

ولفائفها على الحوط.
 في قدر الواجب من الزالةباب
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:وفيه مسائل

رُة عين النجاسة، ل الريح واللون.الولى : إن الواجب في الزالة إزال
رُزل بمشق وهي المغر ة، وهل يلحق بذلكالثانية  : يستحب صبغ لون د م الحيض إذا لم ي

سائر النجاسات كالغائط ونحوه ؟ عندي فيه إشهكال.
: ل يهكفي في البول الزالة مر ة واحد ة، بل لبد من اثنتين على الصح.الثالثة

: ل فر ق في وجوب التثنية بين الثوب والبدن.الرابعة
 : إنما تجب التثنية إذا كان الغسل بماء راكد قليل. أما بالجاري أو الهكثير فمر ةالخامسة

تهكفي، نعم المرتان مطل ًقا أحوط.
 : إن المني في التثنية كالبول، بل ربما هو أولى كما ليخفى، وكذلك الد م،السادسة

وفي إلحا ق باقي النجاسات وجه قوي.
 : يستثنى من البول في التعدد بول الصبي، إذ يهكتفى فيه بصب الماء مر ة،السابعة

والةظاهر أن الصبي والصبية في ذلك شرع.
 : يهكفي في طهر النية صب الماء فيها، وتفريغه مرتين والثلث أحوط.الثامنة

 والةظاهر أنه ل فر ق في النية المثبتة وغيرها في ذلك، وينبغي في إناء الخمر الدلك،
بل يجب مع الغسل ثل ًثا.

: الناء يغسل ثلث مرات من ولوغ الهكلب، أولهن بالتراب.التاسعة
 : ل يجب مزج التراب بالماء، بل ول يستحب، بل يدلك بالتراب البحت،العاشر ة

وتسميته بالغسل فيه مجاز.
 : يطهر الناء من ولوغ الخنزير بسبع بالماء بل تراب. والجرد إذاالحادية عشر ة

مات في الناء ينبغي كذلك، وإن جاز بالواحد ة.
 : ما لقى الملقي للنجاسة بعد إزالتها بمسح وشبهه -بحيث ل يبقى منهاالثانية عشر ة

شيء- ينجس على الهظهر.

 في المطهراتباب
:وفيه مسائل

رِّهر مطل ًقا.الولى رُم ةَط : الماء 
 : الشمس تطهر البول، بل كل نجاسة مائعة في الرض، والبارية، والحصر،الثانية

 وما ل يمهكن نقله كالشجار والبواب والبنية والسطوح  إذا حصل اليبس بها ولو
بمعاونة الهواء، ل بالهواء وحده.

: الةظاهر أن هذه الطهار ة حقيقية.الثالثة
 : الرض يطهر بعضها بع ًضا، يعني إذا مشى على أرض نجسة ثم علىالرابعة

 طاهر ة طهرت، وكذلك تطهر باطن القد م والخف، بل كل ما يوطى ولو من وخشب،
بل وخشبة القطع على الهظهر بالمسح أو بالمشي حتى يذهب أثر النجاسة.

: يشترط طهار ة الرض على الحوط، وكذا جفافها.الخامسة
: ل يشترط في ذلك المشي وخمسة عشر ذرا ًعا، نعم يستحب مؤك ًدا.السادسة
ًّرا أو وخز ًفا علىالسابعة  : النار تطهر ما تحيله رما ًدا قطع ًا أو دوخا ًنا، ل ما أحالته آج

الحوط.
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 : الحيلولة مطهر ة، فيطهر الهكلب والخنزير بصيرورتهما مل ًحا، والعذر ة دو ًداالثامنة
أو ترا ًبا.
: النتقال. فيطهر الد م إذا انتقل إلى البعوض ونحوه.التاسعة
: الزوال في الحيوان، والغيبوبة في النسان مطهران.العاشر ة

: السل م مطهر لبدن الهكافر قطع ًا، ل ثيابه قطع ًا.الحادية عشر ة
: الحجار وشبهها مطهر ة في الستنجاء.الثانية عشر ة
: نقص البئر مطهر لها على قول منجسها مطل ًقا.الثالثة عشر ة
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الطهارات
 موجبات الوضوءباب

:وفيه مسائل

 : فمن موجباته البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، وهو الموضعالولى
الطبيعي، ول يحتاج إلى العتياد، ول ينافي تخكّلف أثره.

لِوخَفْل ةَق ًة. وكذا لو انسد الطبيعي وانفتحالثانية  : مثل ذلك لو كان المخرج من غير المعتاد 
غيره.
 : لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره معه، فالمسألة عندي مشهكلة، وإن كانالثالثة

الرجح بعد التأمل عد م اليجاب به مطل ًقا، وهنا الحتياط ينبغي أن ل يترك.
: من النواقض قطع ًا في الجملة النو م النافي لحاسة السمع والبصر.الرابعة

: الستحاضة القليلة.الخامسة
: كل مزيل للعقل من سهكر أو إغماء وشبههما.السادسة

 كيفية الوضوءباب
:وفيه مسائل

 : النية واجبة، وما هي إل القصد والقربة، ول تحتاج إلى لفظ، بل هو عبث،الولى
وإن حصل لم يضرها.

لِدث نية تخالفها.الثانية َفْح : يجب استدامتها، بمعنى أن ل رُي
: الضمائم اللزمة كالتبرد ل ينافيها.الثالثة

 : الةظاهر يجب مقارنتها لغسل الوجه مقارنة عرفية، وهل تهكفي مقارنتها لغسلالرابعة
اليدين المستحب ؟ الحوط العد م.

: يجب البتداء بغسل الوجه من أعله، فلو نهكس لم يجز.الخامسة
 : حد الوجه طو ًل من قصاص الشعر  لمستوي الخلقة  إلى محادر الذقن؛السادسة

وعر ًضا ما دارت عليه الوسطى والبها م.
 : إن العذار – وهو الشعر النابت على العةظم الذي على سمت الصماخ،السابعة

متص ًل أعله بالصدغ وأسفله بالعارض – ل يجب غسله.
 : مواضع التحذيف – بالحاء المهملة والذال المعجمة، وهي بين الصدغالثامنة

 الحتياط.بابوالنزعة – يجب غسلها من 
كّط عن محاذا ة الذن، يتصل أسفله بما يقربالتاسعة  : العارض – وهو الشعر المنح

 من الذقن، وأعله بالعذار – فيه إشهكال، والةظاهر أن ما وخرج منه عن الصبعين فل
يجب غسله، وما دوخل فيهما يجب غسله.

 : في دوخول الصدغ في الغسل إشهكال، والةظاهر أن بعضه داوخل وبعضهالعاشر ة
وخارج.

 : ل يجب تخليل شعر الوجه مطل ًقا، إنما يجب غسل البشر ة الةظاهر ة بينالحادية عشر ة
الشعر إذا لم يوارها.

: يجب غسل اليد اليمنى بعد الوجه قطع ًا.الثانية عشر ة
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 : يجب البتداء بغسلها من المرفقين إلى أطرا،ف الصابع، والنهكس لالثالثة عشر ة
يجوز، وبعدها اليسرى كذلك.

  الصالة لباب: يجب إدوخال المرفقين في الغسل قطع ًا، وهو من الرابعة عشر ة
المقدمة على الهظهر، والثمر ة فيهما غير وخفية.

: يجب تخليل ما ل يصل له الماء إل به، ويستحب في ما يصل بدونه.الخامسة عشر ة
رُن ل يجزي على الهظهر إل معالسادسة عشر ة َفْه َّد َفْس ًل، وال  : ل يجزي إل ما يسمى  ةَغ

كّل على ذلك مؤول لما ل يخفى. العذر، وما د
 : يجب غسل كل ما في محل المغسول من إصبع أو لحم زائدين أو يدالسابعة عشر ة

قطع ًا.
 : يجب بعد غسل اليد اليسرى مسح مقد م الرأس، إما بشرته وشعرهالثامنة عشر ة

كّده. كّده عن ح المختص به فل يجزي المسح على شعر غيره، وهو الخارج بم
كّد أن يهكون المسح ببقية ماء الوضوء ل بماء جديد، نعم معالتاسعة عشر ة  : لب

 الضرور ة يجوز استئنا،ف ماء من غير الوضوء، كأن يهكون الوقت مفر ًطا في
اليبوسة، بحيث إذا أكمل الوضوء يبس الماء من أعضائه.

: الواجب في هذا المسح المسمى، نعم الحوط قدر ثلث أصابع.العشرون
: ل يجوز المسح على حائل مع الوختيار قطع ًا.الحادية والعشرون
 : بعد مسح الرأس يجب مسح الرجلين - من رؤوس الصابع إلىالثانية والعشرون

الهكعبين - ببقية ماء الوضوء أي ًضا.
 : الهظهر جواز النهكس في هذين المسحين، نعم هو مهكروه كراهةالثالثة والعشرون

مغكّلةظة.
كّف ككّله، بلالرابعة والعشرون كّب بالهك  : يجب الستيعاب الطولي ل العرضي، نعم يستح

هو الحوط.
كّن الهكعب هو قكّبة القد م، والحوط المسح إلى المفصلالخامسة والعشرون  : الهظهر أ

الذي هو بين السا ق والقد م.
: ل يجوز المسح هنا أي ًضا على حائل إل لتـقية أو ضرور ة.السادسة والعشرون

 في مستحباتهباب
:وفيه مسائل

: يستحب فيه السواك.الولى
: التسمية والدعاء المأثور عن علي عليه السل م.الثانية
 : غسل اليدين من الزندين من البول والنو م مر ة واحد ة، ومن الغائط مرتين، أماالثالثة

من الريح فل قطع ًا.
: أن يدعو عند كل عضو بالدعية المأثور ة.الرابعة

 : تهكرار الغسل ثاني ًة إذا لم يحصل السباغ التا م في الولى ، والمبالغة فيهالخامسة
مر ة واحد ة أفضل.

: أن يبدأ الرجل في اليدين بةظاهر الذراع، والمرأ ة بالعهكس.السادسة
: إمرار اليدين عند الغسل، وهو المعبر عنه بالدلك.السابعة
: متابعة العضاء مستحب مؤكد.الثامنة

10



: المضمضة والستنشا ق ثل ًثا ثل ًثا.التاسعة

 في أحهكا م الوضوءباب
:وفيه مسائل

 : الترتيب بين العضاء واجب قطع ًا، فإن وخالف أعاد على ما يحصل معهالولى
الترتيب حتى في الرجلين، فإنه يجب أن يبدأ باليمين قبل اليسرى.

: تحر م التولية اوختيا ًرا.الثانية
 : يشترط طهار ة الماء وإباحته قطع ًا، فلو توضأ بماء نجس أو مغصوب عال ًماالثالثة

بطل قطع ًا. ولو كان جاه ًل صح في الثاني، وفي الول عندي إشهكال.
 : طهار ة أعضاء الوضوء قطع ًا، وفي اشتراط إباحة محكّله عندي إشهكال،الرابعة

والحوط اشتراطه.
 : ذو الجبير ة إن أمهكن النزع نزعها، وإل مسح عليها، فإن كانت نجسة وضعالخامسة

 طاه ًرا عليها ومسح، ولو كان جر ًحا أو قر ًحا وخاليين من الجبير ة غسل ما حولهما، أو
يضع طاه ًرا عليهما.

كّك في الطهار ة، أو تيقنها وشك في المتأوخر، فهو فيالسادسة  : من تيقن الحدث وش
الول محدث قطع ًا، وفي الثاني على الصح، وبالعهكس في الول متطهر قطع ًا.

كّو قط ًنا، ثم يتوضأ،السابعة  : صاحب السلس يجب عليه أن يضع ذكره في كيس محش
ويجمع بين كل صلتين بوضوء، ويتوضأ للصبح.

: المبطون يتوضأ ويصلي، وككّلما فاجأه الحدث توضأ وبنى على القوى.الثامنة
 في الخلو ةباب

:وفيها مسائل

لِة مطل ًقاالولى  : يجب فيها ستر القبل والدبر والنثيين عن الناهظر المحتر م، ل الزوج
والمة غير المزوجة ول المحللة ول الصبي غير المميز قطع ًا. والحوط ستر العانة.

: يحر م استقبال القبلة واستدبارها مطل ًقا.الثانية
: يتعين غسل البول بالماء قطع ًا.الثالثة

: يجزي ثلثة أحجار وشبهها أبهكا ًرا قالعة في الغائط الغير المتعدي قطع ًا.الرابعة
: إنما يجب إزالة العين بذلك ل الريح قطع ًا.الخامسة
 : ل يجزي العةظا م ول الروث ول الخبز ول شيء من الطعمة، والتحريمالسادسة
قطعي.
: ل يخفى أن الماء أفضل وجمعهما أكمل.السابعة
 : يستحب ستر البدن كله بمعنى أن يبعد عن الناهظر، أو يلج في حفير ة أو بيتالثامنة

بحيث ل يراه أحد.
 : يهكره الخلء تحت الشجار المثمر ة بالفعل ل بالقو ة، هذا إن كانت له، وإلالتاسعة

حر م قطع ًا.
 : يهكره أي ًضا في المشارع والشوارع وأفنية الدور ومواضع اللعن وفيءالعاشر ة

كّزال وشطوط النهار. الن
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 الغسالباب
:ولنبدأ بغسل الجنابة، لنه أكثر دورا ًنا ،وفيه مسائل

: في موجبه، وهو شيئان:الولى
 : غيبوبة الحشفة في فرج المرأ ة، فيجب عليهما قطع ًا، وكذا في دبرها علىأحدهما

 الحوط، وكذا دبر الغل م، وكذا في فرج البهيمة على إشهكال، وليعلم أن المرأ ة الميتة
 كالحية، أما لو استدوخلت ذكر الميت فعندي في وجوبه عليها إشهكال، والحتياط ل

يخفى حسنه.
كّن مقطوع الحشفة يجب عليه بغيبوبة قدرها.الثانية : الةظاهر أ
: وخروج المني منهما يقةظة قطع ًا، ونو ًما قطع ًا فيه وفيها على الصح.الثاني
 : ل يجب على الخنثى بخروجه من أحد فرجيها فقط، ول بالغيبوبة في الفرج؛الثالثة

لحتمال الزياد ة فيه.
 في كيفية غسل الجنابةباب

:وفيه مسائل

 : يجب غسل الرأس مع الرقبة - وهما عضو واحد قطع ًا، ومن قال بغير ما قلناالولى
فواهم – ثم الجانب اليمن، ثم اليسر على الحوط.

: ليس في نفس العضو هنا ترتيب.الثانية
 : ينبغي غسل الرأس بهكف، وإن غسله بهكفين فل بأس؛ فإنه أسبغ. ويجزيالثالثة

الصب على الرأس بإناء أو ميزاب أو مطر.
 : يجزي عن ما ذكرناه ارتماسة واحد ة دفع ًة عرفية في الماء قطع ًا. وليهكنالرابعة

المرتمس بهككّليته وخار ًجا عن الماء على الحوط. 
 ! والةظاهر الجزاء.وهل يجزي الرتماس في غير غسل الجنابة ؟ عندي إشهكال

: النية معتبر ة في الهكيفيتين قطع ًا، ول يجب فيها إل القصد والتقرب ل.الخامسة
كّي معنى كان.السادسة : القول بالترتيب الحهكمي ل عبر ة به بأ
 : تجب فيه المباشر ة اوختيا ًرا، وتجزي التولية اضطرا ًرا، فلو وكّلى اوختيا ًرا بطلالسابعة
قطع ًا.
 : إذا حصل حدث في أثنائه أعاده من رأس على الهظهر، وإن قدر على إتما مالثامنة

الغسل ثم يغتسل فهو أحوط ، إذ المسألة مشهكلة.
: ل يجب فيه الموال ة قطع ًا.التاسعة
: يستحب فيه الستبراء للرجل المنزل بالبول والجتهاد استحبا ًبا مؤك ًدا.العاشر ة

 : إذا اغتسل ثم وخرج بلل مشتبه، وجب عليه إعاد ة الغسل، إن لم يهكنالحادية عشر ة
 بال بعد الجماع، وإن بال لم يجب، لهكن الصل ة التي صلها قبل وخروج البلل

صحيحة، إذ هذه إنما هي جنابة جديد ة.
: ل يستحب الستبراء للمرأ ة؛ لتغاير المخرجين، فل يفيد شي ًئا.الثانية عشر ة

 ما يحر م على الجنبباب
:وفيه مسائل

كّس كتابة القرآن، ويهكره له كتابته، بل التجنب عنه أحوط.الولى : يحر م عليه م
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: اللبث في المساجد مطل ًقا، ومجرد الجواز في المسجدين الشريفين.الثانية
 : وضع شيء فيها مطل ًقا، أما أوخذ شيء منها - في غير المسجدين - فل بأس إذاالثالثة

لم يستلز م اللبث، وإن أمهكن أن يأوخذ شي ًئا من أحد المسجدين بغير دوخول جاز أي ًضا.
: قراء ة العزائم الربع حتى البسملة بقصدها على تردد عندي.الرابعة

 : ينبغي أن ل يمس شي ًئا عليه اسم ال تعالى، وهل يلحق به أسماء النبياءالخامسة
كّمة عليهم السل م ؟ الحوط نعم. والئ

 ويهكره له قراء ة ما زاد على سبع آيات كراهة مؤكد ة، وكذا الكل والشرب ما لم
 يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، والوضوء أفضل، والعمل بالهكل أكمل؛ فإنهما

.قبل ذلك يورثان الفقر والبرص
 : المحتلم في أحد المسجدين ل يخرج منه إل متيم ًما، ول يجزيه الغسل عنديالسادسة
مطل ًقا.
: هل يجب في هذا التيمم نية البدلية من الغسل ؟ الةظاهر ل، وإن نواها جاز.السابعة
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: غسل الحيضالثاني من الغسال
:وفيه مسائل

: الحيض أقكّله ثلثة أيا م، وأكثره عشر ة قطع ًا.الولى
 : هل يشترط في الثلثة التوالي ؟ الهظهر عندي ل، بل يهكفي ثلثة في ضمنالثانية

عشر ة.
 : هل يشترط استيعاب اليو م بالد م أو أغلبه أو اشتغال طرفيه ؟ عندي في ذلكالثالثة

إشهكال، لهكن الةظاهر عندي أن الوسط أوسط.
 : الغلب فيه أن يهكون غلي ًةظا، أسود أو أحمر، يخرج بحرقة وقو ة، يخرج منالرابعة

كّدد في الوخير. الجانب اليسر، على تر
كّو ق القطنة؛ لن دمها إنما يخرج منالخامسة  : إذا اشتبه بالعذر ة، حهكم لها بتط

الجوانب، وبالغمس يعر،ف أنه حيض.
كّدالسادسة كّل من تسع سنين كاملة قطع ًا، ول مع اليأس قطع ًا. لهكن ما ح  : ل حيض في أق

اليأس ؟ الةظاهر أنه وخمسون سنة مطل ًقا.
: هل يمهكن اجتماعه مع الحمل ؟ القوى عندي ذلك.السابعة
: لو زاد على العشر ة رجعت ذات العاد ة لعادتها.الثامنة

 : المضطربة ترجع إلى تمييز الد م، فإن فقدته رجعت إلى الروايات وهي:التاسعة
سبعة في كل شهر، أو ستة، أو عشر ة من شهر وثلثة من آوخر.

 : المبتدأ ة ترجع إلى نسائها كأمها ووخالتها وأوختها، وهل ترجع إلى أقرانها ؟العاشر ة
كّن لهكن مختلفات، رجعت إلى الروايات  فيه عندي إشهكال، فإن لم يهكن لها نساء، أو ك

بعد التمييز كالمضطربة.
: العاد ة تستقر بمرتين، ل بالمر ة قطع ًا.الحادية عشر ة
 : لو زاد د م المعتاد ة عن عادتها، استحب لها أن تستةظهر بيو م أو يومينالثانية عشر ة

بأن تجعلهما حي ًضا، وما زاد استحاضة عندي مطل ًقا.
.ول قول لبعلها لو أراد ان تجعل الزائد استحاضة، بل هي مخير ة في ذلك قطع ًا

 : تتحكّيض بمجرد رؤية الد م ذات العاد ة بالوجهين قطع ًا، وكذا ذات الوقتالثالثة عشر ة
فقط قطع ًا.

: المضطربة والمبتدأ ة كذلك إن رأتاه بصفة الحيض على القوى.الرابعة عشر ة
كّل الطهر عشر ة، وعندي إنما ذلك بين الحيضتين. وذلك يعلم منالخامسة عشر ة  : أق

كلمنا قبل.

 في أحهكا م الحيضباب
:وفيه مسائل

كّح لها صل ة ول صو م ول طوا،ف.الولى : ل يص
: ل يرتفع لها حدث ولو اغتسلت.الثانية
: يحر م عليها ما يحر م على الجنب: من مس كتابة القرآن وغيرها.الثالثة

: يحر م على زوجها وطؤها رُقرُب ًل قطع ًا.الرابعة
: ل يصح طلقها إذا كانت مدوخو ًل بها مع حضور زوجها أو ما في حهكمه.الخامسة
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: هل يجوز أن تسجد إذا تلت السجد ة أو تلي عليها ؟ الةظاهر نعم، بل يجب.السادسة
كّوله، ونصفه في وسطه، وربعه فيالسابعة  : يجب على زوجها بوطئها قب ًل دينار في أ

َّر ٌ م قطع ًا، نعم يجوز الستمتاع بها ما عدا الرُقرُبل. رُم ةَح آوخره على الحوط، وهو 
 : يجب عليه بوطئها كذلك ربع حد الزاني، وعليها كذلك إن طاوعته، ول يجبالثامنة

عليها كفار ة مطل ًقا.
: يجب عليها قضاء الصو م ل الصل ة مطل ًقا على الهظهر.التاسعة
: يستحب لها الوضوء، وذكر ال عند كل صل ة في مصلها استحبا ًبا مؤك ًدا.العاشر ة

: يجب عليها أن تقضي الصل ة إذا مضى قدر زمان الصل ة ولم تصل.الحادية عشر ة
 : إذا لحقت من الوقت ولو ركعة، بعد نقائها وغسلها، وجب عليها أنالثانية عشر ة

تصلي تلك الفريضة قطع ًا، وإن لم تصلها قضتها.
كّن مع غسلها وضو ًءا ، وهل هو واجبالثالثة عشر ة  : إن غسلها كغسل الجنابة، إل أ

، ويفعل قبل الغسل ل بعده.استحبابأو مستحب ؟ الهظهر عندي ال

 غسل الستحاضةباب
:وفيه مسائل

: الغلب في دمها أن يهكون رقي ًقا، يخرج بفتور، أصفر بار ًدا، عهكس الحيض.الولى
 : هو ما يهكون بعد العاد ة مطل ًقا، إذا لم تستةظهر في الهظهر، وبعد غاية النفاس،الثانية

وبعد اليأس، وقبل التسع السنين، ل مع الحمل في الهظهر، وقد تقد م الهكل م فيه.
: هي باعتبار الد م ثلث مراتب:الثالثة

 : أن تلطخ باطن القطنة فقط، وفيها يلز م إبدالها أو  ةَغسلها، والوضوء لهكلالولى
صل ة.
كّد م، وتغييرالثانية  : أن يغمسها، أي: يلطخ باطنها وهظاهرها، فيلزمها في هذه ما تق

َفْس ٌل للصبح. رُغ الخرقة إما بالبدال أو بال ةَغسل، و
َفْسلن، فتغتسل ثلثةالثالثة رُغ  : أن يسيل الد م عن الخرقة، فيجب حينئذ مع ما تقد م 

 أغسال: غسل للغدا ة، وغسل للةظهرين، وغسل للعشائين، وتجمع بين كل صلتين،
كّجل هذه. تؤوخر هذه وتع

: إذا فعلت ذلك صارت في حهكم الطاهر.الرابعة
: هل يتوقف إتيان زوجها لها على هذه الفعال أ م ل ؟ الحوط التوقف.الخامسة
: يجب عليها أن تتحفظ من الد م مهما استطاعت، وكذلك ذو السلس.السادسة

 غسل النفاسباب
ًّما، وإن كان مضغة ل علقة ونطفة،  وهو الد م الخارج بعد الولد قطع ًا، وإن لم يهكن تا

.ومعه على الصح

:وفيه مسائل

كّد لقـكّله قطع ًا.الولى : أنه ل ح
كّن أكثره عشر ة أيا م على الهظهر الشهر.الثانية : أ
َّرمة والمهكروهة.الثالثة : هي كالحائض في جميع أحهكامها السالفة المح
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 غسل المواتباب
:وفي مقدمته مسائل

 : يجب عند الحتضار على الحاضرين استقبال القبلة به على الصح،الولى
وصورته: بأن يلقى على هظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

: في السنن: يستحب أن ينقل إلى مصله عند تعسر النزع ل مطل ًقا.الثانية
: تلقينه الشهادتين والقرار بالئمة (عليهم السل م).الثالثة

 : تلقينه كلمات الفرج وهي: ل إله إل ال الحليم الهكريم ...إلى والحمد ل ربالرابعة
العالمين.
كّد يديه إلى جنبيه، وشد لحيتيه،الخامسة رُق فيه، وم  : تغميض عينيه عند موته، و ةَطَفْبـ

وتسجيته.
 : قراء ة القرآن عنده للبركة، أو لتعجيل موته بالصافات، فإنها تعجل الموت ،السادسة

ويس للبركة.
 : أن رُيعلم المؤمنون بموته، وتعجيل تجهيزه إل مع الشتباه، فيتربص به حينئذالسابعة

حتى يتحقق موته، أو يتغير ريحه، أو تمضي ثلثة أيا م.
: ل يترك المصلوب أزيد من ثلثة أيا م.الثامنة

كّده موته، فإذا مات فل بأسالتاسعة  : يهكره أن يحضر المحتضر جنب أو حائض، وح
 في حضورهما عنده، بل ول في غسلهما له، فإنه جائز قطع ًا، وفي كراهة وضع

حديد على بطنه إشهكال، والتجنب عن ذلك أحوط.

 في كيفية غسلهباب
:وفيه مسائل

ًّول.الولى : تجب إزالة النجاسة - إن كانت - أ
ًّول بماء مصاحب للسدر، ثم بماء مصاحب للهكافور، ثمالثانية  : بعد ذلك يجب تغسيله أ

 بماء بحت، وهو كغسل الجنابة، إل أنه يستحب أن يبدأ بغسل جنبه اليمن من شق
رأسه، وكذا اليسر.

 : يستحب أن يبدأ بفرجه، ويغسل ثلث غسلت بماء السدر والحرض ثم غسلالثالثة
رأسه برغو ة السدر.

: لو رُفـقد الخليطان أبدل بالماء على الهظهر.الرابعة
: يستحب وضوؤه في الشهر.الخامسة
رِّمم.السادسة : لو وخيف من تغسيله تناثر جلده رُيـ

:وهنا سنن، وفيها مسائل
ًّجها إلى القبلة.الولى : أن يوضع على مرتفع حال غسله، مو
: أن يقف الغاسل عن يمينه.الثانية
 : أن يحفر للماء حفير ة. ويهكره إلقاء الماء في الهكنيف، ول بأس ببالوعة الماء لالثالثة
البول.

: تليين أصابعة برفق.الرابعة
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: شق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، بإذن الورثة على الحوط.الخامسة
كّل الحامل؛ حذ ًرا من الجهاض.السادسة : مسح بطنه في الغسلتين الولتين، إ
كّل المحار م مطل ًقا، والب ةَنالسابعة كّل الزوج وزوجته، وإ رِّسل، إ  : تجب المماثلة في المغ

َّل من ثلث سنين وابن ةَته. أق
كّح التغسيل.الثامنة : الحسن تغسيل الزوجة والمحار م من فو ق الثياب، والص

 وإن مات أو ماتت ول مماثل فالقوى دفنهما بغير غسل، والمرأ ة تغسل زوجها ولو
كّسل، وإن كان ذلك ناد ًرا كّوجت إذا لم رُي ةَغ كّدته، بل ولو تز .وخرجت من ع

: في الهكفنباب
:وفيه مسائل

كّمــا إزار وهــو الشــامل لجميــع البــدن وهــو المعــرو،فالولى  : الواجب ثلثــة أثــواب: إ
 باللفافة، ومئزر ، والواجب منه ستر ما بين السر ة والركبة والفضل من الصــدر إلــى
 القد م ، وقميص يصل إلى نصف السا ق، أو لفافتان وقميــص ، والول أشــهر والثــاني

أهظهر. 
.أما الدراج في ثلث لفائف بل قميص فهو وإن جاز مرجوح

: يشترط في هذه الثياب أن تصح الصل ة فيها.الثانية
: يجزي ثوب واحد مع الضرور ة ل الوختيار.الثالثة

 : يجب إمساس مساجده السبعة بالهكافور، وإن فضل شيء ألقــي علــى الصــدر؛الرابعة
لنه مسجد في الجملة.

كّمى، نعم يستحب الكمل وهو ثلثة عشر دره ًما وثلث،الخامسة  : رُيجزي من ذلك المس
وبعده في الفضل أربعة دراهم، وبعده مثقال.

 : كفن المرأ ة على زوجها قطع ًا، وكــذا المملــوك علــى مــالهكه، ول يجــب كفــنالسادسة
ًّما أو ول ًدا قطع ًا.  القارب وإن كان أ ًبا أو أ

 وفي كفن المتمتع بها إشــهكال عنـدي فـي الوجــوب، وكــذلك الناشــز ة، وهــل يلحـق فــي
.وجوب كفنها الخليطان ؟ نعم، ولو كان معس ًرا عنه إل من تركتها وجب على الحوط

 : ل يجب على المسلمين كفن الميت، إذا لم يهكن له كفــن قطعــ ًا، لهكنــه مســتحبالسابعة
َّدا، وفيه ثواب عةظيم وأجر جسيم. ج

: كفن الميت من أصل تركته مقد ًما على الوصايا والديون قطع ًا.الثامنة
 : يستحب أن يجعل للرجــل حــبر ة حمــراء، وهــي مــن الثلثــة الثــواب ل زائدالتاسعة

 عليها، وإنما الزياد ة في الوصف على الصح، ولتهكن غيــر مطــرز ة بالــذهب؛ إذ ذلــك
وخل،ف السكّنة.

 : أي ًضــا يســتحب أن تجعــل وخرقــة لفخــذيه، وطولهــا ثلثــة أذرع ونصــف فــيالعاشر ة
كّمـا بأن رُيـشق  عرض شبر، وصور ة العمل بها: أن رُيربط أحد طرفيها في وسط الميت إ
 لها أو رُيجعل فيها وخيط ونحوه، ثم تدوخل الخرقــة مــن بيــن فخــذيه، وتضــم بهــا عــورته
ًّما شدي ًدا، ويخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه، ثم تلف حقويه وفخــذيه بمــا  ض

بقي لًّفا شدي ًدا، فإذا انتهت فأدوخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى.
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 : أن يزاد عمامة تثنى عليه مدور ة، ويخرج طرفاها من الحنك، ويلقيانالحادية عشر ة
كّمة العرابي، وهذه الصور ة أشهر الصور. على صدره، ل كع

: ينبغي أن يهكون الهكفن قط ًنا، ويهكره أن يهكون كتا ًنا كراهة مغلةظة.الثانية عشر ة
 : أن يهكتب على قطع الهكفن والجريــدتين  "فلن يشــهد أن ل إلــه إل الــ "،الثالثة عشر ة

 وإن كتب  "وأن محم ًدا رسول ال " والقرار ببــاقي الئمــة (عليهــم الســل م) لــم يمنــع،
 ولتهكن الهكتابة بتربة الحسين (عليه السل م) ؛ فــإن فيهــا النــس والبركــة، فــإن لــم تهكــن
 فبطين أبيض، ويهكره بالسواد كمــا قيــل، وعنــد عــد م وجــدان مــا يهكتــب بــه هــل يهكتــب

بالصبع ؟ إشهكال عندي، وإن ترجح عد م المنع.
كّل ذلكالرابعة عشر ة  : ينبغي أن رُيجعل تحت إلييه قطن؛ لئل يخرج منه شيء، لنه مح
لعد م الماسهكة.

 : ينبغي أن تزاد المرأ ة قناع بدل العمامة، ولفافــة لثــدييها، تضــم الثــديالخامسة عشر ة
ــه  إلى الصدر ويشد إلى هظهرها، وهل تزاد نمط وهو ضرب من البسط فيه وخطــط ؟ في

تردد عندي.
لِر م ل يقربه الهكافور، ول ينبغي أن يطيب أي ًضــا بغيــره، ويطكّيــبالسادسة عشر ة رُمح  : ال

ــب، وهــو  الهكفن بالذرير ة، وهو الطيب المسحو ق، أو طيب وخاص، أو فتات قصب طي
َّم ةَحــة، بضــم القــا،ف  قصب يجاء بــه مــن الهنــد كــأنه قصــب النشــاب، وهــو يعــر،ف بالرُق

وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة، وجوازه قطعي. 
 : ينبغي أن تجعل له جريــدتان وخضــراوان مــن النخــل، وإن تعــذر فمــنالسابعة عشر ة

 السدر، فإن تعذر فمن الخل،ف، فإن تعــذر فمــن شــجر رطــب مطل ًقــا. وقــدرهما طــول
عةظم ذراع الميت، وإن كانت شب ًرا فل بأس. 

 والبالغ والصبي في ذلك شرع، ول فر ق فيه بين الذكر والنثى، وتجعل إحــداهما مــن
 الجانب اليسر من الترقو ة بين القميص والزار، والثانية كذلك إل أنه يلصقها بجلــده،

.وهذا الجعل أصح ما نقل
: ينبغي سحق الهكافور باليد.الثامنة عشر ة

: يهكره جعل الكما م للقميص المبتدأ ة.التاسعة عشر ة
كّل وخيوط الهكفن بالريق ؟ فيه إشهكال عندي، وعدمه أحسن، وكذلكالعشرون  : هل يهكره ب

قطع الهكفن بالحديد.
 في دفنهباب

:وفيه مسائل

ًّجها إلى القبلة، ل فيالولى  : الواجب مواراته في الرض على جانبه اليمن، مو
 تابوت ول أزج كائنين على وجه الرض، أما لو كانا مدفونين في الرض فل بأس

عندي، بحيث يستر ريحه ويحرسه عن السباع.
كّذر البر، جعل في وعاء كالخابية ونحوها، وأوكيالثانية  : لو وقع الموت في البحر وتع

رأسه وأطرح في الماء، أو يثقل ويرمى به.
 : مع عد م تعذر البر هل يجوز رميه في البحر على الحالتين ؟ عندي فيه إشهكال،الثالثة

 وإن كان القوى عندي الجواز، وإن كان الحوط عدمه، والتقوى غير الفتوى،
ويجب الستقبال به حال رميه احتيا ًطا.
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 : الذمية الحاملة من مسلم تدفن في مقبر ة المسلمين، لهكن يستدبر بها القبلةالرابعة
 لجل الولد، كذا قيل، ونقل عليه الجماع، وعندي فيه تردد لما ل يخفى على المتأمل

كّجه له وجه. المحصل، لهكن يمهكن أن يو
 في سننهباب

:وفيه مسائل

: المشي وخلف الجناز ة أو أحد جانبيها، ل قدامها فإنه مهكروه.الولى
 : ينبغي التربيع في الحمل، وهو حمل الجناز ة من أربعة الجوانب بأربعةالثانية

 رجال، والفضل التناوب، وله كيفيتان كلتاهما مرويتان مشهورتان ، فبأيهما عمل
كان حس ًنا.

: ينبغي أي ًضا حفر القبر إلى قامة معتدلة، أو إلى الترقو ة، وهو أهظهر.الثالثة
 : يستحب للنازل إليه أن يهكون حاف ًيا، محلول الزرار، مهكشو،ف الرأس، وأنالرابعة

يدعو عند نزوله له، ويقرأ آية الهكرسي.
 : ينبغي أن يهكون النازل غير ذي رحم؛ لئل يقسو قلبه، نعم إذا كان امرأ ة فلالخامسة

بأس.
كّدامه إن كانالسادسة  : جعل الميت قبل وضعه في القبر عند رجله إن كان رج ًل، وق

امرأ ة، ساب ًقا برأسه، والمرأ ة عر ًضا.
 : قالوا: وينقل الرجل مرتين، وينزل في الثالثة، ولم يثبت عندي ذلك، وإنماالسابعة

ثبت عندي أن يوضع قري ًبا من القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يوارى.
كّل عقد كفنه مسنون.الثامنة : ح

كّده إلى الرض كذلك.التاسعة : كشف وجهه، والفضاء بخ
 : جعل تربة سيدنا الحسين (عليه السل م) معه تحت وخده، أو تلقاء وجهه؛العاشر ة
للبركة.

 : تسطيح القبر ل تسنيمه؛ فإنه مهكروه من فعل العامة، مع شهادتهم بأنهالحادية عشر ة
وخل،ف السنة تعص ًبا.

 : هيل الحاضرين التراب بةظهور الكف مسترجعين، ههكذا قيل، ولمالثانية عشر ة
يثبت عندي لعد م الثر من أهل البيت طبق ذلك، لهكن ل بأس به.

 : السكّنة الخروج من القبر من لِق ةَبل رجليه احترا ًما له، والةظاهر الطل قالثالثة عشر ة
في الميت.

: يرفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات.الرابعة عشر ة
 : وضع اليدي عليه داعين مترحمين، والفضل في ذلك قراء ة القدرالخامسة عشر ة

 سبع مرات، والفضل أن يستقبل القبلة حالته، وغرز الصابع في القبر، ول سيما في
الهاشمي.

 : تلقين الولي له بعد انصرا،ف المشكّيعة، وهذا التلقين أنفع التلقيناتالسادسة عشر ة
 الثلثة ، وتلقين الحتضار، وقبل أن يشرج عليه اللبن، وهذا الثالث، ولم يثبت عندي

َفْسل الذي ذكره شهيد البيان. رُغ الرابع، وهو بعد ال
كّمه من غير ترابه.السابعة عشر ة : يهكره أن يوضع على القبر عند ط

.وينبغي تنضيد اللبن، ووضع الطين والحجار منضد ة؛ لئل يقع عليه التراب
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 : يهكره تجصيصه والبناء عليه، إل لذي المزية كالمعصومين (عليهمالثامنة عشر ة
السل م) والعلماء (رضوان ال عليهم).

َّدث.التاسعة عشر ة : يهكره أي ًضا تجديده بالجيم أو بالحاء المهملة، أو رُي ةَح
 : ل يفرش القبر بالساج، كذا قالوا، ولم أ ةَر إل تعلي ًل في ذلك ل أث ًرا ! وهلالعشرون

 يجوز أن يوضع له بساط أو نحوه في القبر ؟ الةظاهر الجواز؛ لن شقران فعله مع
كّره علي (عليه السل م)، نعم، جاء فرشه بالساج  النبي (صلى ال عليه وآله وسلم) وأق

عند نداو ة الرض.
 : يهكره دفن ميتين في قبر واحد، ول سيما الرجل والمرأ ة، وكذاالحادية والعشرون

حملهما على نعش واحد، إل مع الضرور ة.
 : ل ينبغي نقل الميت إلى غير بلده الذي مات فيه، نعم، ينقل إلىالثانية والعشرون

المشاهد المشرفة، إذا لم يخش عليه الفساد. 
 وأما مع تمثيله فل يجوز فيما أدين ال به، بل ذلك بدعة ل يرضى بها ال ورسوله،
 مخالفة للنقل والعقل؛ فإن في ذلك هتك حرمته، وحرمة المؤمن مي ًتا كحرمته حًّيا،

 وهذا هتك فرط كما شاهدنا، لهكن ذلك ربما يهكبر على من غلب عليه التقليد، وأفرط
.معه الجهل

كّبالثالثة والعشرون  : رش القبر بالماء مسنون بعد الدفن، وصورته: أن يستقبل الصا
 القبلة، فيبدأ من عند الرأس، ثم يدور على القبر من الجانب الوخر، ثم يرش على

الوسط، وإن استعمل أربعين يو ًما بعده، كل يو م مر ة فحسن.
 : تجهيز غير المسلم ومن بحهكمه محةظور، والناصب وقد عرفتهالرابعة والعشرون

ليس مسل ًما، وكذا الغالي والمجسم والمشبه.
كّسل، ويدفن بثيابه، وليهكن في مصرعهالخامسة والعشرون  : الشهيد المعلو م ل رُي ةَغ

أحسن، نعم يصلى عليه.

: في الصل ة عليهباب
:وفيه مسائل

 : الصح وجوبها على من أكمل ست سنين، ول فــر ق بيــن الــذكر والنــثى فــيالولى
ذلك.

: الةظاهر أنها ل تشرع على ما دون الست إل لتقية.الثانية
: إذا قطع نصفين صلي على ما فيه الصدر.الثالثة

 : إذا وجد الميت لح ًما بل عةظم ل يصلى عليه، فإن وجد عةظ ًمــا بل لحــم صــرِّليالرابعة
عليه.

 : تجب فيها النيــة والســتقبال، وجعــل رأس الجنــاز ة إلــى يميــن المصــلي فــيالخامسة
المنفرد والما م ل المأمو م، فإن وخولف بطلت الصل ة قطع ًا.

: ل يجب فيها رفع الحدث قطع ًا، ول الخبث في الصح.السادسة
 : هي وخمس تهكبيرات إذا كان مؤم ًنا، وأربع إذا كان مناف ًقا قطع ًا، ونعني به هناالسابعة

المخالف.
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 : القوى وجوب الدعاء بينهن، لهكنه غير متعين، والفضل أن يؤتى بالشهادتينالثامنة
 عقيب الولــى، والصــل ة علــى النــبي وآلــه عقيــب الثانيــة، والــدعاء للمــؤمنين عقيــب
ــار ــع الذك  الثالثة، والدعاء للميت عقيب الرابعة، وتعيين ذلك مستحب مؤكد، وإن جم

الربعة عقيب كل تهكبير ة فحسن.
: ليس في هذه الصل ة قراء ة ول تشهد ول تسليم قطع ًا.التاسعة
 : هل يجهر بــالتهكبيرات والدعيـة أو يخفـت ؟ الـذي يقــوى عنــدي أنــه إذا كــانالعاشر ة

 إما ًما فالفضــل الجهــار، وإن كــان منفــر ًدا فهــو مخكّيــر، وإن كــان مأمو ًمــا فالفضــل
الوخفات.

 : إذا كان الميت مخال ًفا قيل:  "اللهم امل جوفه نا ًرا، وقــبره نــا ًرا، وســلطالحادية عشر ة
عليه الحيات والعقارب؛ فإنه يعادي أولياءك ويوالي أعداءك " ونحو ذلك. 

 والدعاء للمستضعف، وهـو الـذي ل يعـر،ف الحـق، ول يعانـد عليـه، ول يـوالي أحـ ًدا
:  "اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ". بعينه

 :  "اللهـم هـذه نفـس أنـت أحييتهـا وأنـت أمتهـا، اللهـم وكّلهـا مـع مـن تـولت،وللمجهول
واحشرها مع من أحبت ". 

 :  "اللهم إنك وخلقته قاد ًرا وأمكّتــه قــاه ًرا، فــاجعله لبــويه فر ًطــا وأجــ ًرا "، ونحــووللطفل
ذلك.

 : يستحب فيها الطهـار ة ولـو بـالتيمم مطل ًقـا، وإن كـان بالمـاء أفضـل مـعالثانية عشر ة
السعة، وكذا عن الخبث.

 : يصلي عليه الولى بميراثه، ل الشد علقة على الهظهر، والثمــر ة فيــهالثالثة عشر ة
 هظاهر ة، أو يأمر من يصلي، والةظاهر أن ل يتقد م أحد إل بإذنه، ولو كــان موصــى لــه
 بالصل ة عليه، نعم الفضل للولي أن يخصص الموصى له بالذن، وليعلــم أن الــزوج

أولى بزوجته مطل ًقا، أما هي بالنسبة له فل، على الصح.
: ل صل ة إل بعد التغسيل والتهكفين قطع ًا.الرابعة عشر ة

 : تجوز الصل ة الواحد ة على الجنائز المتعدد ة مطل ًقا قطع ًا، وهل يجوزالخامسة عشر ة
 تهكرار الصل ة على جناز ة ؟ الةظاهر أن ذلك ممنوع جماعــة ، ل انفــرا ًدا، إل أن يهكــون

الميت ذا مزية بعلم أو عمل.
كّل عليه صلي على قبره يو ًما وليلة، وهل ذلك واجــب ؟ فيــهالسادسة عشر ة  : من لم يص

إشهكال.
 : يستحب وقو،ف الما م عنــد وســط الرجــل، بــل مطلــق الــذكر، وصــدرالسابعة عشر ة

المرأ ة، بل النثى مطل ًقا، كما ل يخفى، وإن وقف عند صدره ورأسها كان حس ًنا.
كّفالثامنة عشر ة رِّدين، كالصل ة في اليومكّية، لهكن هنا الص  : الجماعة يهكونون صفو ًفا ممت

الوخير أفضل.
ــوالتاسعة عشر ة  : ل يجوز للمصلي التباعد عن الجناز ة، بل يجب القرب لها، بحيــث ل

كّر. أطارت الريح ثيابه لوصلها تقري ًبا، ويستثنى من ذلك المأمو م كما م
كّوخرت المرأ ة، والفضــل هنــا فــيالعشرون كّد م الرجل لل ةَما م، وأ  : إذا كان رجل وامرأ ة ق

ال ةَما م ل القبلة.
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 : التعزيــة مســتحبة، وفيهــا ثــواب كــبير، وأجــر غيــر حقيــر، وهــيالحادية والعشرون
مسنونة قبل الدفن وبعده قطع ًا.

�:ًال :وهنا مسائل ينبغي إيرادهـا، وإن كان المحل الليق إيرادهـا قب
ــوىالولى  : إذا حدثت نجاسة في الهكفن قبل الدفن غسلت، وبعده تقرض، هذا هــو الق

في بالي، وهو الشهر.
 : إذا ماتت الحامل وفي بطنهــا ولــد مقطــوع بحيــاته، شــق بطنهــا وأوخــرج الولــدالثانية

وجو ًبا، والتقييد باليسر ليس ثاب ًتا عندي.
ــاء أوالثالثة  : لو مات الولد في بطنها قطع وأوخرج، ولتفعل ذلك النساء، فإن لم تهكن نس

 وجدن ولم يهكن بصيرات بذلك، ووجد بصير جاز أن يدوخل الرجل يــده ويقطعــه؛ فــإن
الضرورات تبيح المحةظورات.

كّســل، وككّفــن، وصــلي عليــه، ولــم يثبــت عنــديالرابعة  : قالوا: إذا وجد الصدر وحده غ
غير الصل ة عليه !

 : قالوا: يستحب أن يغتسل الغاسل قبــل التهكفيــن، والهظهــر عنــدي أن التهكفيــنالخامسة
قبله، نعم يغسل يده.

 : يهكره إقعاده في التغسيل، وترجيــل شــعره، وقــص أهظفــاره، وذلــك مــن فعــلالسادسة
العامة.

: غسل مس الميتباب
:وفيه مسائل

َفْســل، وجــب عليــه الغســل علــىالولى رُغ كّس بدن ميت بعد البرد بــالموت، قبــل ال  : من م
 الهظهر الشهر، وكذا يجب بمس قطعة عةظم فيها لحم، قالوا: سواء أبينت من ميت أو

حي، وفي الثانية عندي إشهكال.
: ل يجب بمس العةظم المجرد من اللحم على القوى.الثانية
: هل تتوقف العباد ة عليه ؟ فيه إشهكال، وإن كان الحوط نعم.الثالثة

: إن هذا الغسل كيفيته كهكيفية غسل الحائض.الرابعة
: يجب غسل اليد مع مسه بحرار ة على الحوط.الخامسة
 : ل يجب الغسل بمس ميت غير الدمــي قطعــ ًا، بــل يجــب غســل المباشــر لــهالسادسة

مطل ًقا على الحوط، وقد تقد م.
رُغسل بمس عضو تم غسله ؟ الةظاهر نعم؛ لما ل يخفى.السابعة : هل يجب ال
 : ل يجــب الغســل بمــس مــا ل حيــا ة فيــه - كالشــعر والةظفــر - ول بلمســه بــه،الثامنــة

والةظاهر أن ذلك قطعي.
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وأما الغسال المسنونة
:ففيها مسائل

 : غسل الجمعة مستحب مؤكد، بل الحوط عد م تركه للرجــال ســف ًرا وحضــ ًرا،الولى
وللنساء حض ًرا، ول بأس بتركهن سف ًرا.

 : وقته ما بين الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، هــذا إذا لــمالثانية
يهكن مبهك ًرا للجامع، وإل فالغتسال إذا أراد المضي له أفضل.

 : يستحب تقديمه يو م الخميس إذا وخا،ف عــوز المــاء يــو م الجمعــة، ويقضــى يــو مالثالثة
السبت لمن تركه ناس ًيا.

 : إن هذا الغسل غير مخصوص بمــن يصــلي الجمعــة، بــل هــو مســنون مطل ًقــاالرابعة
قطع ًا.

 : الغسل مسنون في أول ليلة من شهر رمضان، قالوا: وليلة النصف منه، ولمالخامسة
ينقلوا أث ًرا يدل عليه، بل تعلي ًل.

 : سبع عشر ة، وتسع عشــر ة، وإحــدى وعشــرين، وثلث وعشــرين مــن شــهرالسادسة
 رمضان ندبكّية الغسل فيها ثابتة، بل في الوخير ة غسلن، وهي الــتي يرجــى فيهــا ليلــة

القدر، كما أن سبع عشر ة التقى فيها الجمعان، وتسع عشر ة يهكتب فيها وفد السنة.
كّن فيها الغسل، وكذا في العيدين، ويو م عرفة. السابعة : ليلة الفطر يس

 : وليلة النصف من رجب، ويو م مبعث النبي (صـلى الـ عليـه وآلـه)، ولـم يثبـتقالوا
ــو م  عندي؛ لعد م النص، والتقريب بالتعليل ل يجدي شي ًئا، وليلة النصف في شعبان، وي

الغدير، ويو م المباهلة.
 : غسل الحرا م مطل ًقــا، أي: فــي حــج أو عمــر ة، مســتحب مؤكــد. ويســن أي ًضــاالثامنة

 لزيار ة المعصومين (عليهــم الســل م)، ولقضــاء الهكســو،ف مــع التفريــط فيــه، والتوبــة،
ــة،  ولصل ة الحاجة، والستخار ة، ولدوخول الحر م : حر م مهكة والمسجد الحرا م، والهكعب
 والمدينة، وقتل الوزغ، وللسعي للمصلوب، وللمولود، وقد ذكر لغيــر مــا ذكرنــا، ومــا

ذكرنا أشهرها.
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 التيممباب
:وفيه مسائل

 : شرط شرعيته عد م الوصلة إلى الماء، أو عد م القدر ة على الستعماله لــبرد أوالولى
 مرض، وهل يشرع عند ضيق الوقت عنـد السـتعمال بالمـاء ؟ فيـه إشـهكال، وإن كـان

الرجح نعم.
 : لو لم يوجد الماء إل بثمن زائد علــى المثــل، وجــب شــراؤه مــع وجــود الثمــن،الثانية

وعد م الضرر في الحال.
 : إذا كان على بدنه نجاسة ولم يهكن عنده من الماء إل ما يتوضأ به، قالوا: يزيلهاالثالثة

كّمم. ولهم بذلك تعليل ل نص. به ويتي
: لو كان معه ماء ووخا،ف العطش يتيمم قطع ًا.الرابعة

رِّمم كالحي العاجز.الخامسة : إذا لم يوجد للميت ماء ي
 : ل يجوز التيمم قبل الوقت قطع ًا، ويصح مع تضيقه قطع ًا، ومع السعة عنديالسادسة

فيه إشهكال، وان كان الجواز أرجح مع عد م الرجاء.

القول في كيفيته
:وفيه مسائل

 : الواجب فيه ضربة واحد ة باليدين م ًعا مطل ًقا، وإن ضرب ضربتين للغســل فلالولى
بأس به: ضربة للوجه، وضربة لليدين.

: مسح اليدين من الزندين على الشهر الهظهر.الثانية
ًّول الوجه، ثم اليمين، ثــم اليســرى هظاهرهمــا مــن الزنــدالثالثة  : يجب الترتيب: يمسح أ

 كما ذكرنا إلى أطرا،ف الصابع، ومسح الوجه الةظاهر اوختصاصه بالجبهة إلى طــر،ف
النف العلى، وإلى السفل أولى، وإن أضا،ف لها الحاجبين فحسن.

: تجب المباشر ة به اوختيا ًرا، وتجوز التولية اضطرا ًرا كالوضوء.الرابعة
: الحوط أنه ل يجزي وضع اليدين، بل يتعين الضرب.الخامسة
: ل يجب على المتيمم إعاد ة ما صلى به لنه طهور كالماء.السادسة
َّمــم وصــلى ولالسابعة  : لو تعمد الجنابة، ووخا،ف التلف من برود ة الماء أو لمــرض، تي

إعاد ة عليه، نعم تستحب العاد ة هنا مؤك ًدا.
 : المحدث في الجامع الممنوع من الزحا م أن يخــرج للوضــوء يجــوز لــه الــتيممالثامنة

والصل ة ول إعاد ة عليه، وان كان الحوط العاد ة، بل العاد ة هنا أوجه.
لِز ةَنة - وهي المشتملة علــى أشــجار،التاسعة  : يجب مع فقد الماء الطلب في الرض ال ةَح

 وأحجار، وعكّلو، وهبوط - غلو ة سهم، وفي الســهلة - وهــي بخلفهــا - غلــو ة ســهمين،
كّمم وصــلى أعــاد إذا تــبين وجــود المــاء فــي مـا بعــد، بــل الحــوط كّل بالطلب فتي  فان أوخ

إعادتها مطل ًقا.
: لو وجد الماء في أثناء الصل ة مضى فيها على الهظهر.العاشر ة

 : لو وجد الماء ولم يقدر على اســتعماله، بــأن أهــر ق قبــل اســتعماله، لــمالحادية عشر ة
ينقض تيممه في الهظهر.
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كّن التيمم يرفع الحدث إلى غاية، هي  وجــود مــاالثالثة عشر ة كّن الذي يقوى في بالي أ  : إ
 يهكفي عن الحدث غس ًل أو وضوء؛ إذ هو طهور كالماء، قصارى ما في المــر أنــه ل
 يرفعه مطل ًقا، فلو أحدث المتيمم عن الجنابة بالصغر تيمم بد ًل عن الوضــوء، ل عــن

َفْسل، لهكن لو احتاط بالتيمم عنهما فهو حسن. رُغ ال
 : لو صلى بتيمم ثم أحدث في أثنائها، قطع وتطهر وبنى، ســكّيما إذا كــانالرابعة عشر ة

نسيا ًنا، وتمامها والستئنا،ف لها أحوط.  

القول  في ما يتيمم به
:وفيه مسائل

 : إنما يجوز التيمم بالتراب، فل يجوز بالمعدن كالهكحل والزرنيخ على الصح،الولى
 وهل يجوز بأرض النور ة والجص ؟ لي في ذلك تردد، وكذا الحجر، إل أن يهكون عليه

تراب، ل الملس، وكذا الشهكال في الخز،ف.
: قالوا: يهكره بأرض السبخة – وهي الرض النشاشة – ولم أر دلي ًل عليه.الثانية
كّن هنــا ربمــا يســتأنس لــهالثالثة  : قالوا: يهكره بالرمل، وهو مثل ما تقد م في الدليل، إل أ

بدليل ما.
 : مع فقد الصعيد يتيمم بغبـار الثـوب، أو لبـد الدابـة، أو عرفهـا؛ إذ ذلـك مةظنـةالرابعة

التراب، أما مع وجود التراب فل يشرع ذلك على الشهر الهظهر.
: لو فقد الطهورين سقطت الصل ة أدا ًء ووجبت قضا ًء مطل ًقا.الخامسة
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 الصل ةباب
القول في أعدادهـا

:وفيه مسائل

كّدها تس ًعا؛ لما ل يخفى:الولى رُه من ع ُّدها سب ًعا أوج : الصلوات الواجبة ع
: الصلوات الخمس، وهي المعكّبر عنها باليومية.الولى
: الجمعة مع حصول شرائطها. وسيأتي الهكل م فيها، وبيان ما هو الحق عندنا.الثانية
: العيدان المعلومان.الثالثة

: صل ة اليات.الرابعة
: الطوا،ف.الخامسة
كّي؛ لما ل يخفى.السادسة : صل ة الموات، وكونها من الصلوات مجاز
: ما التزمت بنذر وشبهه.السابعة

.وما سوى ذلك فهو مسنون قطع ًا
 : الصلوات الخمــس ســبع عشــر ة فــي الحضــر: الةظهــر أربــع، والعصــر مثلهــا،الثانية

والعشاء نحوهما، والمغرب ثلث، والصبح اثنتان.
 : يسقط في السفر من الةظهر والعصر والعشاء اثنتان اثنتان. والمغرب والصــبحالثالثة

على حالهما قطع ًا.
 : تسقط أي ًضا في السفر نوافل الةظهرين قطع ًا، وفي إسقاط الوتير ة عندي تردد،الرابعة

كّطلع على الدلة. َفْجر م لِح وعملي على إسقاطها إذا سافرت؛ لما ل يخفى على ذي 
كّن نوافلها في الشهر الهظهر أربع وثلثون ركعة، وما جــاء أقــل مــن ذلــكالخامسة  : إ

يؤول بما ل يخفى.
 : للةظهر قبلها ثمان، والعصــر كــذلك، وأربــع للمغــرب بعــدها. وركعتــان بعــدالسادسة

 العشاء، وهي المعروفة بالوتير ة، تصلى من جلوس، وعندي صلتها من قيا م أفضــل؛
كّدان بواحــد ة، ويســتحب أن يقــرأ فيهــا  لنص سليمان القطع الخــاص والعــا م، وهمــا تعــ

بالواقعة والتوحيد.
 : هل تسقط أي ًضا هذه النوافل - التي تسقط في الســفر - فــي الربعــة المــاكن،السابعة

إذا صلى فرائضها تامة ؟ الةظاهر ل.

: في مواقيتهاباب
:وفيه مسائل

 : الةظهــر وقتهــا زوال الشــمس، وهــو دلوكهــا، وهــو يعــر،ف بزيــاد ة الةظــل بعــدالولى
 انتقاصه في الغالب، أو بحدوثه بعد عدمه ناد ًرا فـي بعـض البلـدان فـي بعـض اليـا م،
 والعمل على الول؛ إذ ل يحسن بالثاني إل قليل، ويعـر،ف أي ًضـا بميلهـا إلـى الحـاجب

اليمن لمن استقبل نقطة الجنوب.
 : نقل في عمل ذلك أن يؤوخذ عود طول ثلثة أشــبار وإن زاد فهــو أبيــن، قريــبالثانية

الزوال، فيقيمه ول يزال هظله ينقص، فإذا زاد فهو الزوال.
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 : تختــص الةظهــر منــذ الــزوال بمقــدار صــل ة أربــع ركعــات، فل تزاحمهــا فيــهالثالثــة
 العصر على الصح، فإذا مضى هذا الوقت اشـتركت معهـا العصـر، إلـى أن ل يبقـى

قبل غيبوبة الشمس إل أربع ركعات، فتختص بها العصر.
: صل ة الةظهر هي الصل ة الوسطى في الصح.الرابعة

 : وقت صل ة المغرب زوال الحمر ة المشرقية على الشهر الهظهر، وتختصالخامسة
بمقدار أداء ثلث ركعات، وبعد ذلك تشاركها العشاء.

 : ليعلم مما ذكرنــا أنـه إذا صـلى العصــر فـي أول الــزوال نسـيا ًنا بطلـت، لمـاالسادسة
 عرفت من اوختصاص الةظهر به، و إن صـلها كـذلك بعـد مضــي قــدر أربـع ركعـات
 صحت، وأما العشاء إذا صــلها فــي أول الــوقت فل تبطــل؛ لمــا يةظهــر ذلــك للمتأمــل

البصير، إل على قول غير معتمد عليه فتأمل.
 : يستحب استحبا ًبا مؤك ًدا أن ل يصلي العشاء إل بعد زوال الحمــر ة المغربيــة،السابعة

بل الحوط ذلك.
: وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض، فل تجوز الصل ة قبله.الثامنة

 : ليعلم أكّنـا مع العامة مشتركون في هــذه الوقــات إل المغــرب، فــإكّنهم أجمعــواالتاسعة
على أن وقته سقوط الشمس، ونحن مختلفون في ذلك.

كّب ووخائف الجنابة في البرد.العاشر ة : وقت صل ة الليل انتصافه، إل المعذور كالشا
 : وقت نافلة الزوال منه إلى القدمين، ونافلــة العصــر إلــى أربعــة أقــدا م،الحادية عشر ة

 ووقت الوتير ة يمتد بامتداد العشــاء، ووقــت نافلــة الفجــر مــا بيــن الفجريــن ممتــ ًدا إلــى
 طلوع الفجر الثاني فقط على الصح، و إن كــان فــي المشــهور إلــى الســفار، ووقــت
 نوافل المغرب بعدها إلى زوال الحمر ة المغربيـة فــي المشـهور، و يقــوى عنـد امتـداد

وقتها بامتداد الفريضة.
 : فضيلة الةظهر تمتـد إلـى المثـل، والعصـر إلــى المثليــن، والمغـرب إلــىالثانية عشر ة

 زوال الحمر ة المغربية، والعشــاء إلــى ربــع الليــل، ومــا زاد إجــزاء ووقــت للمضــطر
وخاصة على الصح.

 : لو صلى هظانًـّــا دوخــول الــوقت ثــم تخلــف الةظــن، فــإن دوخــل فــي أثنائهــاالثالثة عشر ة
ــ ًدا  صحت الصل ة على الصح؛ للخبر، وإل بطلت قطع ًا، أما لو صلى قبل الوقت عام

بطلت مطل ًقا قطع ًا.
كّمالرابعة عشر ة كّوخرهــا ثــ  : لو تلبــس مــن صــل ة الليــل بــأربع زاحــم بهــا الصــبح، وإن أ

قضاها بعد الصبح فحسن. 
 .والةظهر لو تلبس بها ولو بركعة ثــم وخــرج وقتهــا زاحــم بهــا الفضــيلة، وكــذا العصــر

قالوا: بخل،ف المغرب فل مزاحمة فيه، وعندى في ذلك نةظر.
 : يصــلي القضــاء فــي كــل ســاعة، إل أن تضــيق الحاضــر ة، فهنــاكالخامســة عشــر ة

محةظور صلتها قطع ًا.
 : يهكره ابتداء النوافــل ، ومعنــى البتــداء أن يفعلهــا المصــلي ل لســبب،السادسة عشر ة

 فتخرج صل ة الطوا،ف والتحية والحرا م في أوقات منها: عنــد طلـوع الشـمس، وعنــد
 غروبها، ومنها: عند قيامها، ومنها: بعد صلتي الصبح والعصر، ويســتثنى مــن ذلــك

يو م الجمعة في القيا م.
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 : أول الوقت أفضل كفضل الوخر ة على الدنيا، إل فــي مواضــع كــثير ة،السابعة عشر ة
كّوخر الةظهــر والمغــرب إلــى آوخــر فضــيلتها، َفْسل، فإكّنها تؤ رُغ  منها: المستحاضة صاحبة ال

لتجمع بينهما بغسل واحد. 
: تأوخير المفيض من عرفة العشائين إلى المشعر. ومنها
: تأوخير أصحاب العذار الراجين لزواله غير المتيمم. ومنها
: تأوخير المدافع للوخبثين. ومنها
 : تأوخير العشاء إلى زوال الحمر ة المغربية، بل هو مؤكد هنا كما مر وغير ذلك.ومنها

 وقد أفردنا لذلك رسالة، واستقصينا فيها ذلك مردف ًا بالدلة، من أراد علــم ذلــك فليقــف
.عليها

القول في المهكان
:وفيه مسائل

 : المراد بالمهكان هنا الفراغ المشغول بشيء من بدن المصلي، أو المستقر عليــهالولى
 ولو بوسائط، ويشترط في ذلك الملك، أو الباحة من صــاحبه، فل تصــح الصــل ة فــي
 المغصوب، كذا قالوا، ولي في ذلك نةظر، وإن كان قولهم فيــه الحتيــاط، أمــا الصــل ة
ــا  في الخيمة المغصوبة، أو في بيت سقفه مغصوب، فل إشهكال عندي في الصحة، وم

استدل على البطلن فهو من التخيلت الباطلة.
  وفســره بعــض الفضــلء بــأنه عبــار ة عــن-: يهكفــي فــي صــحتها شــاهد الحــال الثانيــة

 إن أفاد العلم، ول يبعد الكتفاء بالةظن.-المارات الدالة على عد م كراهية المالك 
كّدية إلى بعض بدن المصلي أو ثيابه، عدا مــاالثالثة  : يشترط طهارته من النجاسة المتع

يعفى عنه على الصح، إل في موضع السجود فيشترط مطل ًقا قطع ًا، وإن نوقش فيه.
 : يشترط أن يهكون موضع الجبهة أر ًضا أو ما أنبتــت غيـر مــأكول ول ملبــوسالرابعة

ٍّل حهكمه، والتجنب مطل ًقا أحوط. َفْطر فلهك َفْطر دون رُق لِك ةَل في رُق عاد ة قطع ًا، فلو رُأ
 : يصح السجود على القرطاس مطل ًقا، ول إشهكال في ذلك، نعم يهكــره الســجودالخامسة

 على المهكتوب منه، إذا كان موضع السجود وخال ًيا من الهكتابــة، وعليهــا ل يجــوز علــى
الصح؛ إذ الحبر جوهر ل عرض.

: هل يجوز على القطن والهكتان ؟ الةظاهر ل مطل ًقا.السادسة
 : يجــوز الســجود علــى الثــوب عنــد الضــرور ة كحــرار ة الشــمس، وكــذا شــد ةالســابعة

البرود ة، وكذا على هظهر الهكف معها.
 : هــل يجــوز الســجود علــى الخــز،ف ؟ عنــدي فيــه إشــهكال، والةظــاهر الجــواز،الثامنــة

والحتياط ل يخفى.
ــه،التاسعة  : إذا اشتبه موضع بالنجاسة متسع، فإن كان محصو ًرا لم يصح السجود علي

وإل صح والةظاهر الرجوع في الحصر وعدمه للعر،ف.
كّد أن يهكون بين الموقــف والمسـجد أقــل مـن لبنـة، فـإن كـان أكــثر بطلــتالعاشر ة  : ل ب

ــر  الصل ة، والفضل المساوا ة، واللبنة قالوا: إنها قدر أربع أصابع مضمومة، وهو غي
بعيد.
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 : في محاذا ة الرجل والمرأ ة في الصــل ة، أو تقــدمها إشــهكال ! والحتيــاطالحادية عشر ة
 فــي المنــع، إل مــع الحــائل، أو بعــد عشــر ة أذرع، ويهكتفــى بالــذراع أو الشــبر، إل أن

العشر ة أفضل، إل في مهكة فل بأس مطل ًقا.
القول في اللباس

:وفيه مسائل

: الستر للعور ة للصل ة شرط في صحتها قطع ًا.الولى
 : العور ة من الرجل القبل، والنثيان، والــدبر وهــو المخــرج، والحــوط وجــوبالثانية

ستر العانة.
 : هــي مــن المــرأ ة الحــر ة بــدنها كلــه، إل الــوجه والهكفيــن والقــدمين هظاهرهمــاالثالثــة

ــك ل  وباطنهما، كذا قالوا ! والثابت عندي إنما هو ثوبان: درع ومقنعة، والةظاهر أن ذل
يفي بما قالوا، وال أعلم بأحهكامه.

 : يجوز للمة كشف رأسها في الصل ة قطعـ ًا، بـل ربمـا كـره لهـا القنـاع فيهـا،الرابعة
والذي يةظهر عندي تقييد الهكراهة بما إذا قصدت التشكّبه بالحرائر.

: يشترط فيه أن يهكون مل ًهكا أو مأذو ًنا فيه، والهكل م في ذلك كالهكل م في المهكان.الخامسة
: يشترط أن يهكون طاه ًرا إل ما استثني.السادسة
 : أن يهكــون غيــر حريــر وخــالص للرجــل قطعــ ًا، وللمــرأ ة احتيا ًطــا، نعــم يبــاحالســابعة

للضرور ة أو في الحرب.
كّف بــه،الثامنة  : في ما ل تتم فيه الصل ة من الحرير إشهكال، والحوط المنع، وكــذا الهكــ

وهو ما يجعل في الكما م.
لِر ما ل يؤكل لحمه، ويستثنى من ذلكالتاسعة لِر أو وب لِد أو شع  : ل تجوز الصل ة في جل

 الخز بالنسبة إلى شعره قطع ًا، وإلى جلده على الصح، والخز هو كلب البحر كما هــو
الةظاهر.
كّي.العاشر ة : قيل: والسنجاب مثل الخز، ولم يثبت لد

: الحوط المنع في جلود الرانب والثعالب.الحادية عشر ة
 : يمنع في جلود ميتة ذي النفـس قطعـ ًا، والحـوط التجنـب عـن غيـر ذيالثانية عشر ة
النفس أي ًضا.
: ل فر ق في ما ذكرنا فيما تتم فيه الصل ة أو ل تتم، بل المنع مطل ًقا.الثالثة عشر ة

ًّوهــا بــهالرابعة عشر ة  : ل تصح الصل ة في الذهب للرجل، ولو وخات ًما منه، بل ولو مم
أو بثوب على الصح.

 : ليعلم أن الستر إنما هو شرط مع إمهكانه ل مطل ًقــا، فل تســقط الصــل ةالخامسة عشر ة
كّل جال ًســا، ويــومي فــي كّطلــع، وإ  مع فقده، بــل تصــح الصــل ة عريا ًنــا قائ ًمــا إن أمــن الم

الحالين مطل ًقا.
 : يشترط فيه أن ل يحهكي اللـون قطعـ ًا، وفــي الحجـم إشـهكال، والقـوىالسادسة عشر ة

العد م، والحتياط ل يخفى.
 : هل يجب اجتناب الصل ة فـي فضـلة مـا ل يؤكـل لحمـه ؟ فيـه إشـهكال،السابعة عشر ة

والحوط تجنبه فيها، نعم يستثنى منه فضلة النسان نفسه قطع ًا.
: يشترط في الستر أن يهكون طاه ًرا قطع ًا إل ما استثني.الثامنة عشر ة
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 : لو فقد المطهر له جــازت الصــل ة فيــه مطل ًقــا علــى الصــح، بــل ذلــكالتاسعة عشر ة
أفضل من صلته عريا ًنا، أما مع الضطرار فجائز قطع ًا.

: الصح العفو عن نجاسة ما ل تتم فيه الصل ة مطل ًقا.العشرون

قبلةالقول في ال

:وهي شرط في صحة الصل ة، وفيها مسائل
 : الةظاهر أنها عين الهكعبة للقادر على استقبالها، وإل فجهتها، وتعلــم بقبلــة البلــدالولى

مع عد م العلم بالغلط، أو محراب معصو م إن لم يعلم بتبديله.
 الثانية: يعول مع عد م العلم على المارات التي نقلها العلماء، ولو وخفيت اجتهد جهده 

وصلى، فإن فقده صلى إلى أربع جهات على الحوط إذا أمهكن.
 الثالثة: إذا فقد المارات جاز له تقليد عار،ف، ولو كان غير عدل مع فقده، بل عنــدي 

ل يشترط إسلمه، بل إفاد ة قوله الةظن تهكفي.
 : إذا اجتهد وتــبين النحــرا،ف فيهــا، بطلــت الصــل ة إن كــان مســتدب ًرا، أو إلــىالرابعة

محض اليمين واليسار.
 : إذا كان التبكّين المذكور بعدها أعادها فــي الــوقت ل وخــارجه قطعــ ًا فــي غيــرالخامسة

المستدبر، وأما فيه فالحوط القضاء.
: الةظاهر أن حهكم الناسي حهكم المجتهد.السادسة
 : ليعلم مما قلنا أنه إذا هظهر فيهما إلى ما بين اليمين أو اليســار، فل بــأس؛ فــإنهالسابعة

قبلة.
 الذان والقامةباب

:وفيهما مسائل
 : إنهما مستحبان، ول سيما القامة فإنها مؤكد ة، فالحوط أن ل تترك في جميعالولى

الصلوات.
 : يستحب فيهما الطهار ة، وخصو ًصا القامة، فإنها ل ينبغي تــرك الطهــار ة فيهــا،الثانية

بل هي مؤكد ة.
: يستحب فيهما القيا م والستقبال، والقامة أوكد في ذلك.الثالثة

 : يستحب التأني في الذان، والحــدر فــي القامــة، ل بمعنــى أنــه ل يقــف علــىالرابعة
فصولها، ولهكن ل يلبث في وقوفه كالذان.

: يهكره إعرابهما، فإنهما مجزومان.الخامسة
 : يهكره الهكل م في وخللهمـا، أمــا ذلـك فـي الذان فقطعــي، وفــي الثـاني قطعـيالسادسة

منصوص، وهو في الثاني كراهية مغلةظة، وإعادتها بذلك غير بعيد، وكذا بعدها.
: يسقط أذان الصل ة الثانية في الجمع بينهما، بأن ل يفصل بينهما بنافلة.السابعة
 : الةظاهر السقوط في عصر الجمعة، وبعرفة، والمزدلفة إنما هو لمهكان الجمــع،الثامنة

ل لخصوصية المهكان. 
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 ويسقطان مطل ًقا عمن دوخل على جماعة قــد فرغــوا، ولــم يتفرقــوا بالبــدان، ول فــر ق
.عندي بين أن يهكون ذلك في مسجد أو غيره على ما يةظهر لي

: الةظاهر أن هذا السقوط عزيمة ل روخصة، ويحتمل الثاني. التاسعة
 : إذا نسيهما رجع لهما استحبا ًبا ما لم يركع، أما العامــد فل يرجــع، ول يرجــعالعاشر ة

للذان وحده على الصح.
كّدواالحاديــة عشــر ة  : الفصــل بينهمــا بركعــتين أو جلســة مســنون، وكــذا الســجد ة، وعــ

الخطو ة أي ًضا من الفواصل، ول بأس به. 
 : كيفية الذان: أربع تهكبيرات من أوله، ثم الشــهاد ة بالتوحيــد، والرســالة،الثانية عشر ة

ثم الحيعلت الثلث، ثم التهكبير مرتين، والتهليل كذلك، فهذه فصوله.
 والقامة مثلــه، إل أن التهكــبير فــي أولهــا مرتــان، والتهليــل فــي آوخرهــا مــر ة، ويجــوز

 "قد قامت الصل ة " مرتين.مرتان مطل ًقا، ويزيد فيها بعد الحيعلة الثالثة 
ــد  ول يجوز الزياد ة عليها بما روته المفوضة مع العتقاد بأنها منها، نعم  لو زاد بقص

. البركة، ل أنه من فصولها، لم يبعد الجواز
  "منية الراغــبين "، فإنــا قــدومن أراد تحقيق الحال هنا فليرجع إلى رسالتنا في الصل ة 

استقصينا الهكل م، وبكّيكّنا ماهو الحق المبين فيها.
 : ل يجــوز الذان إل لليوميــة قطعــ ًا، نعــم يســن لشــياء منهــا: الغــوائل،الثالثــة عشــر ة

ومنها: المولود فإنه يؤذن في أذنه اليمنى، ويقا م في اليسرى ، وعلى من ساء وخلقه. 
 وليعلم أنه ل يؤذن لصل ة إل بعد دوخول وقتها، إل في الصبح علــى الصــح، ثــم يعــاد

.فيه
 التوجه للصل ة وتهكبير ة الحرا مباب

:وفي ذلك مسائل
 اســتحباب: يستحب التوجه بسبع تهكبيرات، إحــداها تهكــبير ة الفتتــاح، والةظــاهر الولى

جعلها أو ًل لما ل يخفى على من جاس وخلل ديار الوخبار.
 : يستحب أن يهكون بينها أدعية ثلثة: يهككّبر ثلث تهكــبيرات ويقــول:  "اللهــم أنــتالثانية

ــم تهكــبيرتين  الملك الحق المبين...الخ " ، ثم تهكبيرتين ويقول:  " لبيك وسعديك...الخ "، ث
 ويقول:  "وجهت وجهي للذي فطر السماوات...الخ "، وإن كَّبرهــا ول ًء جــاز، غيــر أن

الول أفضل. 
 وهــل ذلــك مختــص باليوميــة، أو مطل ًقــا، أو بهــا، وبــأول صــل ة الليــل، وبــأول نافلــة

.الزوال، والمفرد ة من الوتر ؟ الةظاهر العمو م
 : تهكبير ة الفتتاح ركن في الصل ة قطعــ ًا، ول يــؤتى بهــا إل إذا كمــل النتصــابالثالثة
قطع ًا.

كّد الـوجه، ولالرابعة كّده إلـى حـ  : رفع اليدين فيها وباقي التهكبيرات مسـنون مؤكـد، وحـ
 تـدائه، وينتهـيبابيتجاوز الرأس والذنين، ويســتقبل ببـاطن كفيـه القبلــة، يبتــدي ذلــك 

بانتهائه.
رُد أي ًضــا، ويخفــت بهــا المــأمو م.الخامسة رُ م والمنفــر  : يستحب أن يجهر بالفتتاحية المــا

كّر مطل ًقا. كّت فيها الس والس
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: يجب أن يأتي بها على الوجه المنقول بالعربية قطع ًا.السادسة
 النيةباب

كّرب به إلى ال تعالى، وفيه مسائل :وهي عبار ة عن القصد القلبي للعباد ة، مع التق
كّرض لبطال الصل ة.الولى : ل ينبغي التلفظ بها؛ لما فيه من التع
: إنها شرط ل ركن على الهظهر، وثمر ة الخل،ف قليلة الجدوى.الثانية
كّي، والقربة غاية للفعل ل منها.الثالثة : النية بسيطة ل تهككّثر فيها، وإنما التهككّثر في المنو

 : يجوز نقلها من الفرض لمثله، ومنه إلى النافلة في مواضع، ل من النفــل إلــىالرابعة
الفرض.

  ! ومع العذر جائز قطع ًا، وهلوهل يجوز نقلها من الئتما م إلى النفراد مطل ًقا ؟ إشهكال
يجوز من النفراد إلى الئتما م ؟ الةظاهر ل. نعم  يجوز النقل من إما م إلى إما م آوخر.

 - غير واجبة، لفقد الدليل.استحباب: نية الوجه - من وجوب أو الخامسة
: ينبغي المقارنة بها للتهكبير مقارنة عرفية.السادسة

 القيا مباب

:وفيه مسائل
 : الةظاهر أن القيا م ركن في الجملـة، لهكــن هنــا إشـهكال: هــل ركنيتـه فـي تهكــبير ةالولى

 الحرا م فقط ؟ أو فيها وفي القيا م المتصل بالركوع ؟ أو أنه كما هو فيــه: فقيــا م الحــرا م
 ركن، والقراء ة واجب، والقنوت مستحب ؟ الةظاهر أن الوخير غير بعيــد، وأقــرب منــه

الول، وال أعلم بأحهكامه.
: يجب فيه النتصاب والستقلل، على الصح، إل للمضطر.الثانية
: يجب فيه القيا م على الرجلين، فل تجزي فيه رجل واحد ة.الثالثة

: إذا عجز عنه وأمهكن بالستناد وجب، ولو بأجر ة مع القدر ة عليها.الرابعة
 : إذا عجز مطل ًقا جلس، فإن قدر في البعض وجب، فــإن عجــز عــن الجلــوسالخامسة

 مطل ًقا صكّلى مضطج ًعا على اليمن على الحوط، فإن عجــز عنهمــا اســتلقى، ويــومي
في الحالتين بالوجه، لهكن يجعل اليماء للسجود أوخفض؛ لما ل يخفى. 

 وكذا في الجلوس، إذا لم يمهكنه السجود لريح ونحوها يومي إل إذا أمهكن رفع ما يسجد
.عليه وجب على الحوط

 : إذا عجـز عـن اليمــاء بـالوجه، أومــى بـالعينين، فيجعــل الركـوع والســجودالسادسة
 تغميض العينين، والرفع فتحهما، وليعلم أنه يفتحهما حال النية والتهكيبر والقيا م قاصــ ًدا

البدلية عن ذلك.
: لو تجددت القدر ة له انتقل للعليا تار ًكا القراء ة إن كان هو فيها.السابعة
 : لــو كــان بــالعهكس، انتقــل للســفلى قــار ًئا، وكــذا الحــال لــو كــان فــي التســبيح،الثامنــة

 ووجههما واضح للمتأمل، وما قيــل ذلــك اعتبــار فهــو غفلــة، بــل يمهكــن اســتنباط ذلــك
بالدليل.

 القراء ةباب
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:وفيه مسائل
: قراء ة الحمد في الولتين واجبة قطع ًا، وليست بركن على الصح.الولى
 : تجب سور ة معهـا علـى الحـوط، إل مـع الضـرور ة -  كـالمرض، والخـو،ف،الثانية

والستعجال لحاجة مضر تركها - فإنها ل تجب قطع ًا.
: ل يجوز قراء ة العزيمة في الفريضة على الصح.الثالثة

: ل يجوز القراء ة بسورتين فيها – وهو المعكّبر عنه باللِقران – على الصح.الرابعة
 : الشهر الهظهر وجوب الجهر بهــا فــي الصــبح والعشــاءين، والوخفــات فــيالخامسة

الةظهرين.
 : الةظــاهر أن الفصــل بيــن الجهــر والوخفــات إنمــا هــو الصــوت المعكّبــر عنــهالسادســة
بالجرس.

 : إذا جهر في مــا يخفــت فيــه، أو عهكــس فالصــل ة باطلــة، إل أن يهكــون جــاه ًلالسابعة
قطع ًا، والناسي كذلك على القوى الهظهر.

 : ما حهكمنا به من الجهر والوخفات إنما هو فــي الرجــل، وأمــا المــرأ ة فل جهــرالثامنة
 عليها، بل هي مخير ة بينهما إذا لم يسمعها الجانب، وإل وجب عليهــا الوخفــات علــى
 الحوط، وهل يجب عليها الوخفات فــي محلــه ؟ فيــه عنــدي إشــهكال، والقــوى وجــوبه

عليها.

وهنا فوائد
 : إنه يستحب مؤك ًدا قــراء ة ســور ة الجمعــة والمنــافقين فــي هظهرهــا، ول يجبــانالولى

على الهظهر.
: يستحب قراء ة  "هل أتى "، و "هل أتاك " في صبح الثنين والخميس.الثانية
كّن فــي العشــاءين قــراء ة الجمعــة، وفــي الثانيــة  "ســبح.. " أو التوحيــد فــيالثالثــة  : يســ

المغرب.
 : الصبح يقرأ فيها بالجمعـة والتوحيـد، والعصـر بالجمعـة والمنـافقين، وقـراء ةالرابعة

 القصـــار فـــي المغـــرب والعصـــر والةظهـــر، وبالموســـطات فـــي العشـــاء والةظهـــر،
كّولت - في الجملة - في الصبح. وبالمط

 : يتخير المصلي في الذكار بين الجهر والوخفات حتى التسبيح، ول يجب فيــهالتاسعة
 أحدهما على الهظهر، نعم يستحب الجهر للما م لما ل يخفى على المحصــل المنصــف
 العامل بما جاء عن أهل البيت، ل ما اشتهر بينهم بل حجـة ول دليـل، فـإن ذلـك غيـر
 جائز في شرع الجليل، وليس له في علم الشريعة من سبيل ! فخــذ مـا آتيتــك وكــن مــن

الشاكرين.
 : ل يجزي قــراء ة  "الفيــل بغيــر  "ليل،ف "، ول  "الضــحى " بل  "ألــم نشــرح ".العاشر ة

وتجب البسملة بينهما على الصح.
كّذ، بل تتعين السبع أو العشر على الصح.الحادية عشر ة : ل تجزي القراء ة بالشوا
ــانالثانية عشر ة كّد م السور ة على  "الحمد "، فإما أن يهكون عن سهو أو عمد. فإن ك  : لو ق

 الول أعادها بعد الحمد، ول يعيد الحمد معها علــى الهظهــر؛ إذ الــترتيب قــد حصــل،
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 ولذلك نةظائر من المسائل تأتي في محلهــا إن شــاء الــ تعــالى، وإن كــان عــن الثــاني،
فالةظاهر البطال مطل ًقا.

 : يتخير المصلي في الوخيرتين بين التسبيح والحمد، والول أفضل مطل ًقاالثالثة عشر ة
كّي. عندي؛ لما هو غير وخفي على المحصل الوع

 : يجوز التسبيح بالربع المعلومــة، وبالتســع، والعشــر، والثنــي عشــر،الرابعة عشر ة
لهكن بالولتين أفضل، والثانية هي عملنا.

كّم الستغفار لحداها واجب ؟ الحوط نعم.الخامسة عشر ة : هل ض
 : يستثنى من تفضيل التسبيح على  "الحمـد " مـا لــو نســيها، فـإنه ينبغـيالسادسة عشر ة

حينئذ أن يقرأها ويدع التسبيح، ول تتعين حينئذ على الشهر الهظهر.
 الركوعباب

:وفيه مسائل
: الركوع ركن مطل ًقا على الصح.الولى
 : الةظاهر أنه عبار ة عن النحناء بقــدر مــا تصــل يــداه ركبــتيه، ويهكتفــى بطــر،فالثانية

الصابع.
 : يستحب وضع الهكفين على عيني الركبــتين، والصــابع كلهــا مفرجــات حــالته،الثالثة

وليبدأ باليمن.
 : يجب فيه الذكر قطع ًا، وهل يهكتفى بمطلقه ؟ الةظاهر من النص نعــم، وإن كــانالرابعة

الحوط تعيين  "سبحان ربي العةظيم وبحمده ".
كّد علـىالخامسة رُعـ  : يستحب التثليث، وإن سَّبع فهـو أفضـل، وإن زاد فهـو حسـن، فقـد 

الصاد ق (عليه السل م) ستون. 
كّب أن تهكون فر ًدا، ول تنافي الستون؛ لما ل يخفى بعد التأمل، إل إذا بلغ الســأ م،  ويستح

.أو كون المصلي إما ًما، إل أن يحكّبه المأمو م
كّب النةظر حالته إلى ما بين رجليه، وحال وقوفه إلى مسجده.السادسة : يستح
 : يجب رفع الرأس منه منتص ًبا مطمئًّنا بعده قطع ًا، وليست هذه الطمأنينة رك ًنــاالسابعة

على الشهر الهظهر. 
كّن فيها بطلت ،وليعلم أنه ل فر ق هنا بين الفريضة والنافلة  . بل لو لم ينتصب ولم يطمئ

ولو نافلة كما هو الهظهر؛ لنه فيها وجوب شرطي كالطهار ة والقراء ة لـ "الحمد " .
: يستحب أن يقول:  "سمع ال لمن حمده " بعد الرفع.الثامنة

 : إذا عجز عن النحناء المطلوب أتى بالممهكن،﴿ل يهكلف ال نف ًسا إل وســعها﴾،التاسعة
وإن عجز مطل ًقا أومى برأسه، فإن لم يمهكن فبعينه.

لِهك ةَبر، أو غيره، أو وخلقة – زاد انحنا ًء على الحوط.العاشر ة : لو كان منحن ًيا – ل

 السجودباب
:وفيه مسائل

 : تجب سجدتان في كل ركعة، والةظاهر أنهما ركن، ل كــل واحــد ة منهمــا علــىالولى
الصح.
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:  يجب فيه أن يساوي مسجده لموقفه، أو يزيد عليه بلبنة ل أزيد.الثانية
كّد فيــه مــن الســجود علــى العةظــم الســبعة: الجبهــة، والهكفيــن، والركبــتين،الثالثــة  : لبــ

وإبهامي الرجلين. 
 ويجزي فيها المسمى، نعم يستحب في الجبهة كلها أو قدر الـدرهم، وذو الــدمل يحتفـر
 له حفير ة، أو يتخذ ما أشبهها من حطب حتى يسجد على السليم، فإن تعذر ســجد علــى
كّذر فالــذقن، ول يجــب كشــف  الجبين اليمن أو ًل على الحوط، وإل فاليسر، فــإن  تعــ

.الشعر عنه، نعم يستحب
ــى،الرابعة  : يستحب مساوا ة المساجد كلها، وليعلم أنه يجب الرفع منه معتد ًل بعد الول

وأما بعد الثانية فمستحب مؤكد.
 القنوتباب

:وفيه مسائل
: القنوت مستحب استحبا ًبا مؤك ًدا، ل سيما في الجهرية.الولى
 : هو في كل ثانية من الركعتين قبل الركوع، إل في الجمعة بالنسـبة إلــى قنوتهــاالثانية

الثاني فإنه بعده، وكذا مفرد ة الوتر.
 : يستحب التهكبير له، وأن يرفع يديه حالته تلقاء وجهه، وأن يطيله، إل أن يهكــونالثالثة

إما ًما، وأن يجهر به مطل ًقا.
 : إذا نسيه قضاه بعد الركوع، إل في الصبح والوتر، فإن لــم يـذكره قضـاه بعــدالرابعة

الصل ة، وأما قنوتات العيد فسيأتي الهكل م فيها إن شاء ال تعالى.
: ل يجوز القنوت بالفارسية على الصح.الخامسة

 التشهدباب
:وفيه مسائل

: التشهد واجب وليس رك ًنا.الولى
: إنه في الثنائية مر ة، وفي الثلثية مرتان، وكذا الرباعية قطع ًا.الثانية
: يجب الطمأنينة بقدره قطع ًا.الثالثة

كّرك فيه على الجانب اليسر، وكيفيته معلومة.الرابعة : يستحب التو
: قالوا: يستحب استحبا ًبا مؤك ًدا أن ينةظر إلى حجره، ول بأس به.الخامسة
: وضع اليدين على الفخذين - مبسوطتي الصابع، مضمومة - فيه مسنون.السادسة
 : صورته: (أشهد أن ل إله إل ال، وأشــهد أن محمــ ًدا رســول الــ، اللهــم صــلالسابعة

على محمد وآل محمد ) نعم يستحب (وحده ل شريك له) بعد الشهاد ة الولى.
: يستحب أن يقال فيه: (بسم ال، وبال، ووخير السماء ل).الثامنة

َفْل شفاعته في أمته، وارفع درجتـه) ، ثــم يقــول: ( الحمــدالتاسعة  : يستحب بعده: ( وتقكّب
ل) مرتين أو ثل ًثا.

 : يستحب حال قيامه منه: ( بحول ال وقوته أقو م وأقعــد)، أو (بحولــك وقوتــكالعاشر ة
أقو م وأقعد) ، أو ( اللهم ربي بحولك وقوتك).

 التسليمباب
:وفيه مسائل

: الةظاهر وجوبه، ووخروجه.الولى
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: صيغته: ( السل م عليهكم)، وإن أضا،ف ( ورحمة ال وبركاته) إليها فهو حسن.الثانية
كّد م ( السل م علينا وعلى عباد الــ الصــالحين)، وهــو مســتحب مخــرجالثالثة  : ينبغي تق

من الصل ة.
كّب مؤكد.الرابعة : (السل م عليك أيها النبي...الخ) مستح

 : إن كان إما ًما ســكّلم تســليمة واحــد ة عــن يمينــه، والمنفــرد كــذلك تجــاه القبلــة،الخامسة
 والمأمو م تسليمتين عن اليمين والشمال إن كان على شماله أحد، وهل يهكتفى بالحــائط ؟

كّدد عندي. فيه تر
كّب مؤك ًدا.السادسة : ل يجب قصد الخروج به، نعم إنه مستح

 الخلل الواقع في الصل ةباب
:وفيه مسائل

 : تبطل الصل ة بترك ركن من أركانها مطل ًقا، وبترك واجــب عمــ ًدا وجه ًل، إلالولى
في الجهر والوخفات، والقصر والتما م الناشئ عن القامة.

: تبطل بترك الطهار ة مطل ًقا على الحوط.الثانية
: تبطل بزياد ة ركعة، إل إذا زاد وخامسة وجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد.الثالثة

لِهم، أما الحرفان الحادثــان مــن التنحنــحالرابعة كّمد الهكل م، ومنه الحر،ف المف  : يبطلها تع
 أو النين الغير المقصود بهما الهكل م فل بأس به، إل أن يهكــون الهكل م قرآ ًنــا أو دعــا ًء،

كّر. كّد السل م بمثله - على الصح – وتسميت العاطس؛ فإن ذلك ل يض أو ر
: اللتفات إلى ما وراء يقطع الصل ة، ولو بالوجه وخاصة، عم ًدا وسه ًوا. الخامسة

 وكذلك يقطعها اللتفـات بالبـدن كلـه، وإن لـم يبلـغ اليميــن واليسـار، إذا كـان عمــ ًدا ل
 سه ًوا، نعم إذا التفت إلى محضيهما قطعها ولو سه ًوا، فيعيدها في الوقت، أما إذا وخرج

.فل على الصح، والحتياط حسن
 : من المبطلت للصل ة القهقهة قطع ًا، وهو الضحك بصوت أو الــترجيع فيــه،السادسة

أما التبسم فل بأس به قطع ًا.
رُح لم يبطلها، وإن كان كثي ًراالسابعة  : من مبطلتها الفعل الهكثير الماحي لها، وإن لم يم

عر ًفا، والحتياط ل يخفى.
 : ليس يبطلها غسل الرعا،ف – وإن كثر زمانه – ول قتــل الحيــة، ول العقــرب،الثامنة

ول تناول عصا ونحوها من الرض، ول إرضاع الصبي حال التشهد.
كّدد، إل أن يهكون ماح ًيا لهــا،التاسعة  : قيل: تبطل بالكل والشرب مطل ًقا، وعندي فيه تر

والحتياط ل يخفى.
: إن التهكفير حرا م غير مبطل.العاشر ة

 : البهكــاء لــذكر ميــت يبطــل، والةظــاهر أنــه يســتثنى منــه الحســين (عليــهالحادية عشر ة
 السل م) والنبي (صلى ال عليه وآله)، بــل مطلــق أهــل الــبيت؛ فــإنه يــدوخل فــي أمــور

الوخر ة الذي فيه الجر العةظيم.
: يبطلها الرياء على الشهر الهظهر.الثانية عشر ة

كّده بخيــوطالرابعة عشر ة  : يهكره عقص الشعر للرجــل - وهــو جمعـه علــى الــرأس وشـ
ونحوها - على الصح، وإعاد ة الصل ة هنا أحوط.
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 : التطــبيق ل ينبغــي فــي الصــل ة، وهــو وضــع إحــدى الراحــتين علــىالخامسة عشر ة
الوخرى في الركوع بين ركبتيه، ول فر ق في ذلك بين الرجل والمرأ ة.

كّطــي، والتنــاعس، وفرقعــةالسادسة عشر ة  : من مهكروهاتها: التثاؤب، والتهكاســل، والتم
 الصابع، والنفخ في موضع الســجود، ومدافعــة الوخبــثين  الحاصــل لــه عنــد الــدوخول
 فيها، ل الحادث فيها، بل حينئذ يجب عليه إتمامها مع المهكان، ولو كان بمشــقة يمهكــن

تحملها، أما إذا لم يمهكن جاز له هدمها.
: من المهكروهات العبث بلحيته، أو أحد أعضائه.السابعة عشر ة
: منه القعاء، وهو القعود على قدميه.الثامنة عشر ة

: اللتفات بالوجه وخاصة ل إلى محض اليمين واليسار.التاسعة عشر ة
 : من سها عن واجب تداركه، إل إذا دوخل في ركن، وذلك كمــن نســي الحمــدالعشرون

 أو السور ة وقد ركع فإنه يمضي ول إبطال، وكــذلك إذا اســتلز م تــداركه زيــاد ة ركــن،
وذلك كما لو سها عن ذكر الركوع ولم يذكره إل بعد رفع رأسه منه.

 : يستثنى من ذلك الجهر والوخفات، فإنه ل يتــدارك أحــدهما مطل ًقــاالحادية والعشرون
على الصح.

 : من نسي رك ًنا حتى تجاوز على ركــن آوخــر – كمــن نســي الركــوعالثانية والعشرون
حتى سجد – بطلت الصل ة على الهظهر الشهر.

: وكذا البطلن لو نسي تهكبير ة الحرا م حتى قرأ، لعد م النعقاد.الثالثة والعشرون
 : من نقص ركعة وقــد ســكّلم فــذكر، فــإن لــم يهكــن أحــدث أو اســتدبرالرابعة والعشرون

كّممهــا ول إبطــال، نعــم تجــب ســجدتا الســهو، وإن وقــع أحــدهما اســتأنفها مــن رأس،  ت
 والحوط إتمامها واستئنافها مع حصــول أحــد المريــن، فــإن الحتيــاط هنــا ل ينبغــي

تركه.
: من سها عن الركوع حتى هوى للسجود قا م معتد ًل ثم ركع.الخامسة والعشرون
كّدالسادسة والعشرون  : لو عرض لــه الســهو عنــه فــي أثنــائه – بعــد أن وصــل إلــى حــ

كّد الراكع فيركع. الراكع – وجب أن يقو م إلى ح
كّد الراكع، ففي ذلك عنــدي إشــهكال ! وإنالسابعة والعشرون  : لو عرض له السهو في ح

كّي في الصل ة أهظهر.  كان عد م الرجوع إليه والمض
كّد الركوع في هذه  واعلم أن بناء فرض المسألة على أن الذكر إنما حصل بعد تجاوز ح
 المســائل، والوختل،ف فيهــا إنمـا هــو باعتبـار عــروض الســهو، كمــا نكّبـه عليــه بعـض

.الفضلء
كّما يدوخل في غيره أتى به وجو ًبا قطع ًا، وذلكالثامنة والعشرون كّك في واجب ول  : من ش

كّك فــي التشــهد كّك أنه سجد سجدتين أو سجد ة وهو جالس فليسجد، وكذلك لــو شــ  كمن ش
َّهد. في هذا الفرض تش

رُعـد لهـا علـىالتاسعة والعشرون  : لو شـك فـي قـراء ة  "الحمـد " وهـو فـي السـور ة لـم ي
الهظهر؛ لن السور ة شيء آوخر، ول فر ق في الولتين والوخيرتين.

: لو شك في السجود بعد أن استهكمل القيا م مضى.الثلثون
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 : لو شك في الركوع وهو قائم فركع، فـذكر أنـه ركـع قب ًل وهـو فـيالحادية والثلثون
 ركوعه لــم يرفــع، فعنــدي فــي هــذه إشــهكال، والرجــح البطلن، وإن احتــاط بإكمالهــا

وإعادتها فحسن.
 الشك في عدد الركعاتباب

:وفيه مسائل
 : لو شك هل صلى واحد ة أو اثنتين، أو هل صكّلى اثنتين أو ثل ًثــا قبــل الســجود،الولى

كّهكه في أعداد ركعات المغرب بطلت الصل ة، وليعلم أنه  أو لم يعلم كم صكّلى، أو وقع ش
كّهكه، فالصل ة صحيحة ول تعاد. لو حصل له يقين بعد ش

 : لو شك بين الثنتين والثلث بعد السجود – ولــو بإكمــال الســجد ة الثانيــة، ولــوالثانية
 قبل الرفع منها – بنى على الثلث وأكمــل، واحتـاط بركعـة مــن قيـا م أو ركعـتين مـن

جلوس، كذا قالوا ! وعندي في ذلك إشهكال، بل ل تبرأ الذمة عندي إل بالعاد ة.
 : مــن شــك بيــن الثالثــة والرابعــة بنــى علــى الرابعــة قطعــ ًا، واحتــاط كــالول،الثالثــة

والركعتان من جلوس أفضل.
كّك بين الثنتين والربع بعد السجود، بنى علــى الربــع،  علــى الشــهرالرابعة  : من ش

الهظهر، واحتاط بركعتين من قيا م.
كّك بين الثنتين والثلث والربع بنى علــى الربــع، واحتــاط بركعــتينالخامسة  : من ش

من قيا م، ثم ركعتين من جلوس، وليعلم أن الفرض بعد السجود المذكور.
كّك بين الربع والخمس، ففي هذه المسألة مسائل:السادسة : من ش
ــنالولى كّك بي  : الشك قبل الركوع، والشهر الهظهر فيها هد م الركعة، وانتقاله إلى الش

الثلث والربع، فليحتط احتياطه، ويزيد عليه سجدتي السهو لما ل يخفى.
كّك في الركوع، والمسألة عندي فيها تردد، والبناء فيها على الربع وسجودالثانية  : الش

رِّصل بعد التأمل. السهو والعاد ة أحوط لما ل يخفى على المح
كّك بعد السجود، فيبني على أنها الرابعة قطع ًا، ويسجد للسهو.الثالثة : الش

 وليعلم أن الشك إذا وقع بعد التسليم فل حهكم له، وأنه ل تجزيه إعاد ة الصل ة بغير فعل
.الحتياط قطع ًا

كيفية الحتياط في باب
:وفيه مسائل

.تجب فيه تهكبير ة الحرا م على الهظهر الشهر: الولى
: تتعين فيه قراء ة الحمد، ول يجزي التسبيح على الصح.الثانية
: الةظاهر أنه صل ة مستقلة، يدل عليه ما ذكرنا.الثالثة

 : لو أحدث بعد الصل ة قبلــه فالةظــاهر عــد م البطلن، وإن فعلــه وأعــاد الصــل ةالرابعة
فهو أحوط وأولى.

ــا هــوالخامسة كّر، وفي أثنائه فيه إشهكال، والعمل بم  : لو ذكر نقص الصل ة بعده لم يض
أحوط أولى.

: ل تصح صل ة قبل التيان به عم ًدا لما ل يخفى. السادسة
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 واعلم أنه ل حهكم للشك في غير ما ذكرنا كالشك بين الثلث والخمس، أو بين الثنتين
. والخمس مطل ًقا، بل تبطل بذلك الصل ة

 نعم لو شك بين الثنتين والربع والخمس، أو بين الثنتين والثلث والربـع والخمـس
.احتمل أن يعمل العمل المذكور، لهكن العاد ة أحوط

كّك فيــه، ولــو فــي الولــتينالسابعة  : ل حهكم للشك مع كثير السهو، بل يبني على مــا شــ
كّك فــي أنــه هــل كّك هل صلى واحد ة أو اثنتين بنى على أنهــا اثنتــان، أو شــ  قطع ًا، فإذا ش
 سجد سجدتين أو سجد ة – وهو جالس – بنى على السجدتين، وههكــذا فــافهم، والةظــاهر

أن كثر ة الشك ترجع للعر،ف.
كّولالثامنة كّك للمأمو م مع حفظ الما م، وبالعهكس، هذا إذا اتفقوا، ولو اوختلفوا لم يع  : ل ش

على أحدهم.
 : ل شك في شك، بمعنى ل شك في ما أوجبه الشك وهــو الحتيــاط، ول إعــاد ةالتاسعة

كّك  في إعاد ة، بمعنى أن الصل ة المعاد ة من جهة الشك إذا أعيدت وســها فيهــا – أي: شــ
 – ل إعاد ة فيهــا. وليعلــم أن الةظــن يبنــى عليــه فــي الركعــات وغيرهــا مطل ًقــا، إل فــي

الولتين فإن عندي فيه ترد ًدا، والحوط العمل بالةظن والعاد ة.

سجود السهو باب
 مسائل:تجب سجدتا السهو في مواضع، وتجمعها

.في كل زياد ة ونقيصة غير مبطلتين: الولى
: في الهكل م ناس ًيا.الثانية
كّك في أنه هل نقص أو زاد ؟ فــبينالثالثة  : في الشك في الزياد ة والنقيصة، بمعنى أنه شا

هذه المسألة والمتقدمة فر ق برِّين يحصل بأدنى تأمل.
: القيا م في موضع القعود، وبالعهكس.الرابعة

كّر.الخامسة : الشك بين الربع والخمس كما م
: التسليم في غير موضعه.السادسة

وأمكـّا كيفيتهما
ففيها مسائل: 

كّددت الولى ، وأما مع عدمه فل.السباب: أنه يجب أن ينوي السبب ويعكّينه إذا تع
: تجب النية عند مقارنة وضع الجبهة على ما يسجد عليه.الثانية
كّرض للداء ول القضاء.الثالثة : ل يجب فيها التع

: إنها تهكرر بتهكرر السبب مطل ًقا، إذ الصل عد م التداوخل.الرابعة
: ينبغي أن يرتبها بترتب السبب.الخامسة
: هي على الفور بعد الصل ة قبل فعل المنافي احتيا ًطا.السادسة
: يجب أن يقد م الجزاء المنسكّية عليها على الحوط.السابعة
: يجب فيهما الذكر، وله صور:الثامنة
: بسم ال وبال وصلى ال على محمد وآل محمد.الولى
: اللهم صل على محمد وآل محمد.الثانية
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: بسم ال وبال، السل م عليك أيها النبي ورحمة ال وبركاته.الثالثة
: بزياد ة الواو في  "السل م عليك أيها النبي ".الرابعة

كّل مج ٍز .والهك
: يجب الفصل بين السجدتين بالجلوس.التاسعة
: ينبغي للما م - إذا سجد لها - أن يهككّبر بعد النكّية، وبعد الرفع.العاشر ة

كّح عليـه السـجود، والسـجود علـىالحادية عشر ة  : يجب فيهمـا أن يسـجد علـى مـا يصـ
المساجد السبعة المتقدمة، واستقبال القبلة، والستر، والطهار ة.

: يجب بعدهما التشهد وخفي ًفا، والتسليم بعده.الثانية عشر ة
: محكّلهما بعد الصل ة مطل ًقا.الثالثة عشر ة

 : ل تبطل الصل ة بتركهما ولو عم ًدا، علــى الشــهر الهظهــر، نعــم يــأثمالرابعة عشر ة
ويجب عليه قضاؤهما.

صل ة الجمعة باب
 مسائل:اوفيه

 ل شك أنها واجبة على جميع المهكلفيــن إل مــن اســتثني مــن: المــرأ ة، والعبــد،: الولى
 والمسافر، والهم العاجز عن السـعي، والعـرج كـذلك، والبعيـد علــى رأس أزيـد مـن
 فرسـخين، والعمـى وإن وجــد قـائ ًدا، هــذا إذا لــم يحضـروها فـإن حضــروها وجبـت

عليهم، إل المرأ ة ففيها إشهكال عندي. 
كّرض لـه، وصـاحب الجنـاز ة، وفـي المطـر  وتسقط أي ًضا عن المريـض مطل ًقـا، والممـ

كّر كذلك . الشديد، والبرد المفرط، وال ةَح
 : هي ركعتان. ول يجوز الجمع بينها – فــي حــال شــرعيتها – وبيــن الةظهــر؛ إذالثانية

 ذلك تشريع بغير إذن الشارع، وما قيل إنه احتياط فهو اوختباط، وإدوخال فــي الــدين مــا
ليس فيه !

ولها شروط
:تجمعها مسائل

 : وجود إما م مؤمن عدل قـادر علــى التيــان بخطبـتين عاقــل قطعــ ًا، سـالم مـنالولى
الجذا م والبرص على تردد، أما العمى فل يضر على الهظهر.

 : وجود ستة مؤتمين به، وليعلم أنها تجب فيها الجماعة، لهكن ل دوا ًما بل ابتــدا ًءالثانية
قطع ًا.
 : الخطبتان قبلها قطع ًا، كل منهمــا مشــتملة علــى حمــد الــ، وبعــدها الشــهادتان،الثالثة

وبعدهما الوعظ، وسور ة في الولى، وفي الثانية آية فائدتها تامة. 
 (صــلى الــ عليــه وآلــه وســكّلم) والئمــةويزاد في الخطبة الثانيــة الصــل ة علــى النــبي 

(عليهم السل م) واح ًدا واح ًدا على الحوط، وإن أجمل فل بأس.
: يجب القيا م فيهما مع المهكان قطع ًا.الرابعة

: ينبغي أن يهكون الخطيب هو المصلي، وأن تهكونا بعد الزوال.الخامسة
 : ليهكن الخطيب مستقب ًل للناس، وينبغي أن يسلم عليهم بعد مــا يصــعد المنــبر،السادسة

كّمم مطل ًقا مرتد ًيا متوك ًيا على ع ًصا ونحوها. ويجلس إلى فراغ المؤذن، وأن يتع
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 : يجب الفصل بينهما بجلسة وخفيفة بقدر تلو ة التوحيد، وأن يهكون على طهــر،السابعة
وأن رُيسمع للعدد المذكور، ويستحب أن يهكون بلي ًغا.

 : من شرائطها وحد ة الفرسخ، فل تصكّلى جمعتان في فرســخ قطعــ ًا، فلــو صــليتاالثامنة
فيه صحت السابقة وبطلت اللحقة، فإن اقترنتا بطلتا، وكذا إذا اشتبهتا.

كّي، حتى في زمن الغيبة، ولو مع غيــر فقيــه، نعــم يشــترطالتاسعة  : وجوبها عندي عين
 قدرته على التيان بالخطبتين إنشا ًء ل قراء ة، نعم إذا كان فقيه موجــو ًدا فل يجــوز أن

يقيمها غيره إل بإذنه.
رُذكر - غير ما ذكرناه – فهو غيــر صــحيح؛ لعــد م صــراحة دليلــه،العاشر ة  : كل شرط 

كّل دليل قاطع على اشتراطه فيها.  وتيُّقن وجوبها بالهكتاب والسكّنة، إل ما د
 فمن جملة ما شرطه بعضهم كون إمامها معصو ًما أو مــن نصــبه وخصو ًصــا، وإل فل

.تشرع، وهذا ليس به دليل واضح، بل الدلة العامة والخاصة تنفيه
. ومن بعضها كون إمامها فقي ًها، وإل لم تشرع أي ًضا، وهو عاد م الدليل الصريح

ــري،  ومنهم من قال إنها تشرع في الغيبة بغير الما م أو من نصبه، لهكن الوجوب تخيي
 وينقلون الجماع على ذلك، وهذا القول عندي ضعيف وا ٍه ل دليــل عليــه؛ إذ الجمــاع

.ممنوع
 ومن أراد أن يعلم صــحة مــا قلنــاه فليطــالع مــا أمله شــيخنا العلمــة العصــفوري فــي
 حدائقه، جزاه ال عكّنا وخي ًرا، فلقد تجاوز الغاية، وبلغ في ذلك النهاية، بكّين فيه ما اشتبه

. على بعض معاصريه، وأوضح ما استريب فيه
كّذر وأنذر عن  وكذلك الفاضل الشهيد الثاني في رسالة مفرد ة فيه، بكّين ما هو الحق، وح
 تركها والستخفا،ف بها والتقاعد عنها، فينبغي للمهككّلف القادر على الستنباط أن ينةظــر
كّجــة عليــه عنــد الــ ذي  في الدكّلة من الهكتاب والسكّنة، ول يتبــع مــن قــال، فــإكّنه ليــس ح
كّد ة النصـا،ف، ونهكـب عـن  الجلل، ول أمر بذلك النبي والل، فرحم ال من ركـب جـا
ًّصــرا وخال ًعــا ًّمل متب  طريق العتسا،ف، وراعى ال امر ًء راعى قولنــا، ونةظــر فيــه متــأ
كّق أينما وجده مستفي ًدا، وكّفقني ال ومن ينةظــر كّصب والتقليد، قاص ًدا الح  عنه وخلعتي التع

كّق محمد المين، وآله الحجج الميامين كّق اليقين، بح .في ذلك بعين النصا،ف للح
كّن أهـل زماننـا لهــم وخبـط مفــرط فــي هـذه  وإكّنما وخرجنا عن عادتنا في هــذا الهكتـاب، ل
 المسألة، مع أكّنه لم يوجد مسألة فــي الفقــه استفاضــت الوخبــار بوجوبهــا، بــل تــواترت

كّد تأكيد مثلها كّث عليها بأش كّص عليها القرآن المجيد، وح كّي، ون . بالتواتر المعنو
كّن الئمة آل الرســول  كّن السبب في ذلك أ كّمــاوالةظاهر أ  (صــلى الــ عليــه وآلــه وســلم) ل

 كانوا في زمن بني أمكّية وبني العكّباس في زاوية الخمول، ولم يمهكن منهــم إقامتهــا مــن
كّث مولنا الصــاد ق كّد ة التقكّية، تركت عند الشيعة المامكّية، فآل المر إلى ذلك، ولقد ح  ش
كّن أكّنه آمــر بإقامتهــا عنــده، فقــال: نغــدو عليــك ؟  (عليه السل م) زرار ة على إقامتها، فةظ

فقال عليه السل م: إكّنما عنيت عندكم، يعني يا معشر موالينا من الشيعة. 
كّص على غيره، ووكّبخه بتركها، ففي تركها والستخفا،ف بها وخطر عةظيم، ول  وكذلك ن

كّق من اكّتباع هذا القائل كّن اكّتباع النقلة أح كّر بقائل قال فتكّتبعه؛ فإ .تغت

وفي كيفكّيتها مسائل
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: إكّنها ركعتان قطع ًا، وإكّنما صارت ركعتين لمهكان الخطبتين.الولى
كّن وقتها ساعة تزول الشمس بقدر الخطبتين وصلتها.الثانية : الةظاهر أ
كّول فــي الولــى قبــل الركــوع، والثــاني فــي الثانيــةالثالثة كّن فيها قنوتين: فال  : الشهر أ
بعده.

ًّكدا قراء ة سور ة الجمعة في الولــى، والمنــافقين فــيالرابعة كّب فيها استحبا ًبا مؤ  : يستح
الثانية.

كّب فيها الجهر قطع ًا.الخامسة : يستح
 : إذا نودي للصل ة إليها - حقيق ًة أو تقدي ًرا - حر م البيع قطعــ ًا علــى مــن تجــبالسادسة

كّحة البيع، وفيه عندي نةظر، ول يجوز تبايع من تجب عليه مــع مــن  عليه، والةظاهر ص
كّما من ل تجــب عليــه فمـن جهــة المعاونـة كّما من تجب عليه فةظاهر، وأ  ل تجب عليه؛ أ

على الثم.
: هل يلحق بالبيع سائر العقود ؟ الةظاهر نعم؛ إذ الحهكمة فيه معلومة.السابعة
: إذا زالت الشمس حر م السفر قطع ًا، ويهكره بعد طلوع الشمس كراه ًة مؤكد ة.الثامنة

وهنا مسائل ينبغي إيرادها استدرا ًكا
كّمــا المــرأ ة فلالولى كّدد. أ  : هل تنعقد الجمعة بمن لم تجب عليهم ؟ الةظاهر نعم على تــر

تنعقد بها قطع ًا.
كّول، وإن كـان القــولالثانية كّب أ م واجــب ؟ الةظــاهر ال  : الصغاء إلـى الخطبـتين مسـتح

بالثاني أحوط.
كّب التيان بالعصر بعدها - بل فصل - في وقت الةظهر في سائر الكّيا م.الثالثة : يستح

كّمنته صحيحة ابن أبي يعفور.الرابعة : العدالة تهكفي في معرفتها ما تض
كّمـم الثانيـة، وهـي لـهالخامسة كّل فـي ركعـة واحـد ة، ت  : لو لم يلحق المأمو م الما م فيها إ

جمعة.
كّب قبلها التنةظيف، وتسريح اللحية، والتطكّيب، قالوا: والحلق.السادسة : يستح

صل ة العيدين باب
:وفيه مسائل

كّن الخطبــتين فيهــا مســتحكّبتان علــى الهظهــر،: الولى كّل أ  إكّنها واجبة بشروط الجمعة، إ
كّن كيفكّيتهمــا كهكيفكّيـة وخطبـتي الجمعــة، غيــر أكّنــه ينبغـي  ومحكّلهما بعدها قطعــ ًا، وليعلـم أ
 للما م أن يذكر في وخطبتي الفطر ما يتعكّلــق بزكــا ة الفطــر ة ووقتهــا وقــدرها وجنســها،

كّكدها. وفي الضحى ما يتعكّلق بالضحية من صفتها وقسمتها وتأ
: تسقط عن من تسقط عنه في الجمعة.الثانية
كّح.الثالثة : مع اوختلل الشرائط تصكّلى جماعة وفرادى على الص

ًّدا إلى قبل الزوال.الرابعة : وقتها طلوع الشمس ممت
 : قالوا: ينبغي التأوخير في الفطــر عــن الضــحى، وعكّللــوا بتعليلت ل تــوجبالخامسة

شي ًئا، ولهذا لم يثبت عندي ما قالوا، بل وفعل سكّيدنا الرضا (عليه السل م) ينفيه.
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كّما كيفكّيتها فتجمعها مسائل وأ
كّرات.الولى : إكّنه ليس فيها أذان ول إقامة قطع ًا، بل ينادى عند القيا م بالصل ة ثلث م
كّم يقــرأ الحمــد وســور ة، والفضــل قــراء ةالثانية  : أن ينوي لها ويهككّبر تهكبير ة الحرا م، ث

كّن هــذه كّم يهككّبــر بعــد القــراء ة وخم ًســا، والةظــاهر أ   "والشمس " في الولى أو  "العلــى " ثــ
ٍّل منها. التهكبيرات واجبة، ويقنت بعد ك

كّم أهــل الهكبريــاء والعةظمــة...الــخ "،الثالثة كّب القنوت بما نقل واشتهر وهو:  "الله  : يستح
كّح. ول يتعكّين على الص

كّب رفع اليدين بالتهكبير.الرابعة : يستح
: على ما قلنا يهكون في الولى وخمسة قنوتات، وفي الثانية أربعة.الخامسة
كّم يقــو م إلــى الركعــة الثانيــة،السادسة كّمت الخمسة ككّبر للركوع وسجد سجدتين، ث  : إذا ت

كّم يهككّبــر ويقنــت كّم سور ة، والفضل قراء ة  "الغاشــية " أو  "الشــمس "، ثــ  ويقرأ  "الحمد " ث
كّم يهككّبــر كّل تهكــبير ة، يفعــل ذلــك أرب ًعــا، فتهكــون القنوتــات فــي الثانيــة أربعــة، ثــ  عقيب كــ

كّم يسكّلم. كّهد، ث كّم يتش كّم يسجد سجدتين، ث كّم ينتصب، ث الخامسة للركوع فيركع، ث
كّي (صــلىالسابعة ــب كّهكة، ل في مسجد الن كّل في م كّب إيقاعها في الصحراء قطع ًا، إ  : يستح

كّح. ال عليه وآله وسلم) على الص
كّما في الضــحية فبعــد مجيئه مــنالثامنة كّب في الفطر أن  ةَيط ةَعم قبل الخروج، وأ  : يستح

كّل من غيرها. الصل ة، من أضحيته إن كانت وإ
ــارالتاسعة كّل ثيابه على ســهكينة ووق ًّةظفا لب ًسا ج كّل مغتس ًل متن  : ينبغي أن ل يخرج لها إ

رِّم ًرا ثيابه. حاف ًيا متطرِّي ًبا مش
: أن يغاير بين الطريقين في مضرِّيه وعوده.العاشر ة

كّجاد ة ول حصير.الحادية عشر ة : ينبغي السجود على الرض، ل على س
كّب أن يهككّبر بعد المغرب ليلة العيد إلى بعد أربع صــلوات اســتحبا ًباالثانية عشر ة  : يستح

كّت فل بأس، وفــي الضــحى عقيــب ًّكدا، فيهكون آوخرها صل ة العيد، وإن ككّبر بعد س  مؤ
كّل بعد عشر ة. كّولها هظهر يو م النحر إن كان بمنى مطل ًقا، وإ وخمس عشر ة صل ة، أ

كّرتين ( لإلـه إل الـ والـ أكـبر،الثالثة عشر ة  : صور ة التهكبير في الفطر: (ال أكبر) م
ول الحمد، ال أكبر على ما هدانا، الحمد ل على ما أبلنا).

كّل أكّنه يزيد بعد   ( ما هدانا) : (الــ أكــبر علــى مــا رزقنــا مــنوفي الضحى نحو ذلك إ
بهيمة النعا م).
كّي (صلى ال عليـه وآلـه وسـكّلم)، فـإكّنهالرابعة عشر ة كّل بمسجد النب  : يهكره التنكّفل قبلها، إ

كّن الصل ة فيه ركعتين قبل مضكّيه لها. يس
 : يهكره السفر بعد الفجر قبل طلــوع الشــمس، فـإذا طلعـت حـر م قطعــ ًا،الخامسة عشر ة

والحوط والولى أكّنه إذا انفجر الفجر فل يسافر حتى يشهد الصل ة.
 : إكّنه مع اجتماع العيد والجمعة، يخكّير المصكّلي لها بين حضور الجمعةالسادسة عشر ة

كّب لغير القاصي الحضور، بل الحوط ذلــك، وينبغــي للمــا م  وعدمه مطل ًقا، نعم يستح
أن يخبرهم في وخطبته بذلك.

كّل سقطت عنه.السابعة عشر ة : يتعكّين الحضور على الما م، فإن حضر من تنعقد به وإ

43



كّل في حالة واحــد ة وهــي مــاالثامنة عشر ة  : ل تقضى بعد فوات وقتها ـ وهو الزوال ـ إ
 إذا ثبتت الرؤية بعد الزوال فإكّنها تقضــى فــي الغــد، وهــذا وإن لــم يهكــن مشــهو ًرا عنــد

كّمة الطياب، والعمل إكّنما هو عليه.  كّص عن الئ كّل أكّنه ثابت بالن الصحاب، إ
صل ة اليات باب

 مسائل:اوفيه
كّل مهككّلــف مــن ذكــر وأنــثى ووخنــثى، عنــد كســو،ف الشــمس: الولى  إكّنها واجبة علــى كــ

كّح. كّي على الص كّل مخو،ف سماو والقمر قطع ًا، وكذا الزلزلة، وك
كّل ركعة وخمسة ركوعات، ل عشر ركعات، وتةظهر الفــائد ةالثانية  : إكّنها ركعتان، في ك

كّك هل هو في الخمسة الولى أو في الخمســة الثانيــة ؟ كّك، فإذا كانت ركعتين وش  في الش
بطلت. 

كّل، وإن كــان عشــر ركعــات – وهــو غيــر كّك في الركوعات يبنــي فيهــا علــى القــ  والش
كّل علــى مــا اوخترنــاه، ننكّبــه كّد م، وستأتي قرائن تــد كّك فيها يبني على ما تق  مختارنا – فالش

.عليها إن شاء ال تعالى
كّمالثالثة كّم يهككّبر تهكبير ة الحرا م، ثــ ًّربا ل بفعلها، ث  : صور ة هذه الصل ة: أن ينوي لها متق

كّم يقو م منتص ًبا فيقرأ  "الحمد " وسور ة كــذلك، وههكــذا كّم يركع، ث  يقرأ  "الحمد " وسور ة، ث
كّم يســجد كّم يقــو م ويفعــل كمــا فعــل أو ًل، ثــ كّم يســجد ســجدتين، ثــ  إلى وخمسة ركوعات، ثــ

كّهد ويسكّلم. كّم يتش سجدتين، ث
كّل فـيالرابعة  : ليعلـم أكّنـه ككّلمـا رفـع رأسـه مـن الركـوع منتصـ ًبا قـال:  "الـ أكـبر "، إ

 الخامس والعاشر فإكّنه يقول:  "سمع ال لمن حمده ". وهذا من جملة القــرائن علــى أكّنهــا
كّمل. كّصل المتأ كّي على المح ركعتان، كما إكّنه غير وخف

كّب أن يجهر فيها بالقراء ة مطل ًقا.الخامسة : يستح
كّل مزدوج، ونقل عن الصدو ق – رحمه الــ – أكّنــهالسادسة  : ينبغي فيها القنوت على ك

كّن بذلك وخب ًرا، ول بأس به.  يهكفي القنوت عنده على الخامس والعاشر، ذاك ًرا أ
كّل مــعالسابعة كّل إذا كان إما ًما، إ  : ينبغي أن يقرأ فيها بالسور الطوال مع سعة الوقت، إ

كّب المأمومين ذلك فل بأس. ح
كّن إيقاعها في المسجد جماعة.الثامنة : يس

كّب أن يساوي بين ركوعه وسجوده وقراءته في الطول.التاسعة : يستح
ًّكدا، بلالعاشر ة كّب إعادتها في الهكسوفين إذا لم يحصل النجلء بعد استحبا ًبا مؤ  : يستح

كّما إعادتها أو الدعاء. كّن الواجب حينئذ إ القوى عندي أ
ــى وخمســةالحادية عشر ة كّر ق سور ة عل  : يجوز فيها تبعيض السور ة قطع ًا، فيجوز أن يف

كّد مــن إكمــال ســور ة  ركوعات، ويقرأ من حيث قطع، ول يعيد  "الحمد ". وليعلم أكّنه لبــ
كّمل. في الخمسة الوله، والخمسة الثانية؛ وهذا من القرائن على أكّنها ركعتان فتأ

كّل إذا أدركه في الخمسة الول أو الوخير ة.الثانية عشر ة  : ل يمهكن دوخول المأمو م فيها إ
كّصل. فإن فاته ركوع أو أزيد فل دوخول معه؛ لما يلز م من ذلك ما ل يخفى على المح

كّد إلـى تمـا مالثالثــة عشــر ة كّن وقتهـا فـي الخســوفين حيــن ابتـداء السـبب قطعـ ًا، ويمتـ  : إ
كّح. كّلها قضا ًء على الص النجلء، فإذا حصل ذلك ص

44



 : لو قصر وقتها عن الصل ة فالةظاهر سقوطها، لهكن الحــوط فعلهــا مــعالرابعة عشر ة
إدراك ركعة منها.

كّد م أكّيهما شاء على الهظهر، وينبغــيالخامسة عشر ة  : لو اتفقت مع الحاضر ة واكّتسعتا، ق
كّد م الفريضـة كّمـا مـع التضـكّيق فيقـ ًّكـدا. أ كّب اسـتحبا ًبا مؤ  هنـا تقـديم اليومكّيـة، فـإكّنه يسـتح

الحاضر ة قطع ًا.
 : لو دوخل فيها هظاًّنا سعة اليومكّية، فتبكّين له في أثنائهــا ضــيقها، قطعهــا،السادسة عشر ة

كّممها من حيث قطع. كّم ت وصكّلى اليومكّية، ث
 : يجب قضاؤها على من علم بها وأهملها مطل ًقا، حكّتى على من علم بهـاالسابعة عشر ة

ونسي على الحوط.
كّل مــع احــترا ق القــرص ككّلــه علــىالثامنة عشــر ة  : لــو جهــل الســبب لــم يجــب عليــه، إ

كّح. الص
كّد ة العمر؛ فهي سبب ل وقت.التاسعة عشر ة كّن الزلزلة تصكّلى أدا ًء م : الةظاهر أ

صل ة الملتز م بأحد الملزمات: نذ ًرا وعه ًدا ويمي ًنا باب 
:وفيه مسائل

 ل يخفى أكّنهــا بحســب مــا الــتز م عــد ًدا وهيئ ًة، زما ًنــا ومهكا ًنــا. ول يشــترط فيــه: الولى
المزكّية ل في الزمان ول في المهكان على الهظهر.

كّدد عندي ! وصــل ةالثانية كّمته بصل ة ركعة، على تر  : لو نذر أن يصكّلي وأطلق برئت ذ
كّل أن يعكّين مفرد ة الوتر. ركعتين أحوط، إ

كّحة هــذاالثالثة  : لو نذر وخمس ركعات يصكّليها بتسليمة واحد ة، فالهظهر عندي عد م صــ
كّح، وانصر،ف إلى مــا يشــرع، فيصــكّلي  النذر؛ إذ ذلك ليس مشرو ًعا. نعم، لو لم يقكّيد ص

ثل ًثا واثنتين، ول يجب فيهما الترتيب كما هو الةظاهر.
 : إذا حنث عام ًدا ككّفـر قطع ًا. وإن كان ناس ًيا - بأن نذر الصو م في زمــان معكّيــنالرابعة

كّل النــذر، فل يجــب عليــه قضــاؤه،  فنسي ولم يصمه فيه - لم تجب عليــه ككّفــار ة، وانحــ
رِّل ســبت مث ًل – أكّنــه ل رِّد ًدا - كــأن ينــذر صــو م كــ  والحوط عندي إذا كان المنــذور متعــ

كّل. ينح
كّحة نذر الصل ة أن ل يهكون عليه صل ة واجبــة، وهــوالخامسة  : اشترط بعضهم في ص

كّح مطل ًقا. كّجه عندي، بل يص غير متو
كّح، والثمــر ة تةظهـر عنـدالسادسة كّح علــى الصــ  : لو نذر صل ة فريضة واجبة عليه صــ
تركها.
ــة ؟السابعة ــى الداكّب كّح في الصل ة المنذور ة - مع الطل ق - فعلها جلو ًسا ؟ وعل  : هل يص

الحوط ل، بل يجب فيها القيا م، والستقبال احتيا ًطا.

القضاء للصل ة باب
:وفيه مسائل

ــه ًوا أو جه ًل،: الولى كّل من فاتته فريضة من المهككّلفين عم ًدا أو س  يجب القضاء على ك
ٍّي ل عن ارتداد، أو بحيض أو نفاس في اليومكّية، فإكّنه ل قضــاء كّل أن يهكون بهكفر أصل  إ
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كّما بالنســبة إلــى غيرهــا فإشــهكال، وإن كــان الرجــح العــد م. وكــذلك  عليهما إجما ًعا. وأ
الغماء على الهظهر.

كّمم.الثانية كّر الهكل م فيه في التي : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، وقد م
: لو أكل أو شرب ما يسهكر عال ًما به، ففاتت عليه فرائض، قضى وجو ًبا.الثالثة

كّل عند ضيق الحاضر ة.الرابعة : وقت القضاء حين الذكر إ
: الحوط وجوب تقديم الفائتة على الحاضر ة مع عد م تضكّيقها.الخامسة
كّل مع الجهل، وكذا فوائت غير الصل ة اليومكّية.السادسة : الحوط تركّتبها في نفسها إ
 : لو فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، صكّلى أرب ًعا يطلقها إطل ًقا ثلثًّيا علــىالسابعة

ــس  الةظهر والعصر والعشاء، وثل ًثا واثنتين عن المغرب والصبح، ول تجب هنا الخم
على الشهر الهظهر.

 : يجب قضاء ما فات في السفر قص ًرا، ولو كان فــي الحضــر، وبــالعهكس قطعــ ًاالثامنة
فيهما.

ــارالتاسعة  : لو وجبت عليه في الحضر فأهملها ففاتت سف ًرا، أو بالعهكس، قضاها باعتب
كّح. الداء ل الوجوب على الص

كّن الوفــاء، علــى الشــهرالعاشر ة كّرر حكّتــى يةظــ لِصها، ك  : لو فاتته من الفرائض ما لم يح
الحوط.

كّدتــه قطعــ ًا، والةظــاهرالحادية عشر ة كّد إذا رجع للسل م يقضي ما فــات زمــان ر  : المرت
كّما القــول  قبول توبته وإن كان فطرًّيا، لهكن الةظاهر أكّنها تقبل منه باط ًنا دون الةظاهر. وأ
 بعد م قبول توبته مطل ًقا فيه إشهكال، ينشأ من تهكليف ما ل يطا ق، الذي ل يجــوز تهكليــف

الحهكيم به ! وال أعلم بأحهكامه.
 : لو فاتته فــرائض أو فريضــة فــي أمــاكن التخييــر – وســتأتي – قضــاهاالثانية عشر ة

قص ًرا، ول يتخكّير فيها على الهظهر.
كّذرالثالثة عشر ة كّل أن يهكون فوتها من مرض. ومع تعــ  : ينبغي قضاء النوافل اليومكّية، إ

كّد كّد، أو عــن صــل ة الليــل بمــ كّد، أو عــن أربــع بمــ كّد ق ولو عن الركعتين بمــ  القضاء يتص
كّد. وهذا مع العجز، لهكن الصل ة أفضل. وصل ة النهار بم

كّهكــنالرابعة عشر ة  : يجب على الولد الكبر قضاء ما فات أباه من صل ة وصيا م، إذا تم
كّما ما تركه في السفر فالحوط القضاء مطل ًقا، لِضه إذا كان لمرض. وأ  من قضاه ولم يق
كّح.  والةظاهر أكّنه ل فر ق بين تركه عن عمد أو غيره، في مرضه أو غيــره علــى الصــ
كّي، والةظـاهر فـي الميـراث. ولـو كّص ذكـر الولـد، وإكّنمـا فيـه الـول  واعلم أن ليس في الن

كّددوا فالةظاهر اوختصاص أكبر الرجال. تع
كّيالخامسة عشر ة ــ كّل ول  : هل تقضى عن المرأ ة والعبد ؟ الحوط نعم. وهل يجب على ك

من النساء والمعتق وضامن الجرير ة ؟ الةظاهر عدمه، وإن كان الحوط ذلك.
كّمه أو غيرهمــا، فهــل يشــرع هنــا القضــاء ؟السادسة عشر ة كّمة أبيه وخالية أو أ  : لو كان ذ

كّح وهو المشهور، بل الجماع. نعم لو استؤجر كّن ذلك يص  فيه إشهكال. والةظاهر عندي أ
كّحة كّح؛ لعمـو م صـ  إنسان على صـل ة نافلـة أو فريضـة لمكّيـت وإهـداء ثوابهـا إليـه، صـ
كّج، كّن الصل ة تنفع المكّيت ويصل له ثوابها. ويســتأنس لــذلك بالحــ كّك أ  الجار ة، فإكّنه ل ش
كّل بعلم من الما م (ع)؛ إذ أفعاله وأقواله يستند كّصة صفوان، والةظاهر أكّنه ما عمل إ  وبق
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كّصة ؟ فقول بعــض الفضــلء  فيها إليه جز ًما من غير شبهة ول مرية، فهكيف في هذه الق
كّمــا العــتراض بقضــاءإن الستناد في الحهكا م الشرعكّية إلــى هــذه الحهكايــة مشــهكل  . وأ

كّص قضـاؤه مطل ًقــا،  الصو م في المرض فنعارضه بقضائه في السفر، فقد جـاء فــي النـ
كّهكن من القضاء، وهذا واضــح كّمة المسافر وخالية من الوجوب مع عد م التم كّن ذ كّك أ  ول ش
كّمهــات المســائل المحتــاج كّن هــذه المســألة مــن أ  بحمد ال. وإكّنما وخرجنا عــن عادتنــا؛ ل

إليها، كما ل يخفى.

الجماعة باب
 مسائل:اوفيه

كّد. وليســت: الولى كّد، وليس له حــ  إكّنها مستحكّبة في الفرائض، وفيها ثواب ل يحصى بع
كّل على من ل يحسن قراء ة  "الحمد " - بــل يل ةَحــن فيهــا، ولــم يمهكنــه التعكّلــم عنــد  واجبة إ

أحد، فحينئذ يجب عليه الئتما م - أو في الجمعة والعيدين مع حصول شرائطهما.
كّل أكّنها في اليومكّية أعةظم.الثانية : إكّنها وإن كانت مستحكّبة في سائر الفرائض، إ
كّةظــرالثالثة  : هل تشرع مع المنذور ة، وصل ة الطوا،ف، والحتياط ؟ الةظاهر نعم، وإن تن

في ذلك بعض الفضلء.
 : ل تشــرع فــي النافلــة غيــر الستســقاء، والغــدير – علــى إشــهكال – والصــل ةالرابعة

 المعــاد ة قطعـ ًا، ســوى كـان المعيــد لهــا إما ًمــا أو مأمو ًمــا؛ فالجماعــة فــي نوافــل شــهر
كّك في بدعكّيتها ! رمضان ل ش

ــا مالخامسة كّل الجماعة اثنان: إما م ومأمو م مطل ًقا. وليهكن المأمو م هنا على يمين الم  : أق
ًّكدا. كّب ذلك استحبا ًبا مؤ ل يساره، فإكّنه يستح

كّي البــالغ علــى الهظهــر،السادسة كّ م الصب  : يشترط في إمامها التهكليف، والعدالة - فل يؤ
كّ م القــائمين، كّ م مثلــه، ويشــترط فيهــا القيــا م إن أ  ول الفاسق مطل ًقا قطع ًا - والــذكور ة إن أ
كّ م القائم قطع ًا، بل هــي مــن وخصــائص النــبي (ص). وفــي إمامــة النســاء  فالجالس ل يؤ

كّل في الجناز ة أو النافلة. كّن إشهكال ! والحوط العد م، إ لمثاله
كّي - وهو هنا الذي ل يحسن القــراء ة –للقــاري، وهــو مــنالسابعة كّم  : ل يجوز إمامة ال

كّما بمثله فجائز إذا تساووا فيها. يحسنها. أ
كّل إذا لم يمنعالثامنة كّح مع حائل بين الما م والمأمومين، وكذا بين المأمومين، إ  : ل تص

 المشاهد ة مطل ًقا، بل يمنع في الجلوس دون القيا م، أو بالعهكس، فإكّنه ل بأس بــه، أو فــي
كّمت الرجل على الهظهر. المرأ ة إذا أ

كّل أن يهكــون فــي أرضالتاسعة كّو المــا م بمــا يهكــون رفي ًعــا فــي العــر،ف، إ  : ل يجوز عل
منحدر ة، فإكّنه يجوز وإن كره.

كّو المأمو م وإن كان المساوا ة أفضل.العاشر ة : ل بأس بعل
 : ل يجــوز التباعـد بيـن المـا م والمــأمو م وكــذا بيــن المــأمومين بمــا لالحاديــة عشـر ة

كّد م عليــه قطعــ ًا. وأعجــب مــن كّن الشرع مق كّطى عاد ة، ول يرجع في ذلك للعر،ف؛ ل  يتخ
كّمــا ل يمنــع  ذلك جواز بعضهم البعد بثلثمائة ذراع، وكذا قول من قــال: إكّنــه عبــار ة ع

المشاهد ة والقتداء بأفعال الما م.
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 : هل يشترط ذلك ابتدا ًء وانتها ًء بحيث لو وخرج بعض المأمومين بانتهــاءالثانية عشر ة
كّن ذلك إكّنما هــو فــي البتــداء كّطى لم تجز ؟ أو أ كّف ككّله وحصل بما ل يتخ  صلتهم أو ص

كّدد، والحوط إتمامها وإعادتها. فقط ؟ في ذلك عندي تر
كّل أكّنــهالثالثة عشر ة كّص إ  : ل يجوز تقديم المأمو م على إمامه قطعــ ًا، وإن لــم يهكــن بــه نــ

كّن كّل أ كّســي. نعــم تجــوز المســاوا ة وإن كــان المــأمو م أكــثر، إ  المعرو،ف مــن المقــا م والتأ
ًّكدا، كما أنــه إذا كــان واحــ ًدا اســتحكّبت المســاوا ة علــى  الخلفية هنا مستحكّبة استحبا ًبا مؤ
ًّكدا، ول يجب المران فــي المســألتين علــى الشــهر الهظهــر.  يمين الما م استحبا ًبا مؤ
ــل كّن المرأ ة وإن كانت واحد ً ة ل ينبغي أن تساوى بل تهكون وخلفه على اليمين، ب  وليعلم أ

الحوط عد م جوازه.
كّوخر إكّنما هو بالعقاب، ولو قيــل مرجــع ذلــكالرابعة عشر ة كّد م والتأ كّن ما قلناه من التق  : إ

إلى العر،ف كان حس ًنا. 
ــن أوالخامسة عشر ة كّحة المأمومكّية تعيين الما م، فلو اقتدى بأحــد رجلي  : يشترط في ص

الرجال، ولم يعرِّين أح ًدا بعينه لم يهكن مأمو ًما.
كّوخر بنكّيته عن إمامه، وكذا في تهكبير ة الحرا م، فلوالسادسة عشر ة  : يشترط أي ًضا أن يتأ

كّوخر فـي جميـع  أحر م قبله لم يهكن مأمو ًما له، وكذا إذا ساواه على الشهر، بل ينبغي التأ
الفعال عنه.

كّحة الصــل ة إشــهكال، وإنالسابعة عشر ة  : لو سبق الما م بالركوع عام ًدا فعندي في صــ
كّن العاد ة أحوط مطل ًقا. كّل أ كّحة مطل ًقا، إ كان المشهور الص

: لو رفع رأسه المأمو م قبل الما م غاف ًل، أو هظاًّنا أكّنه رفع، عاد وجو ًبا.الثامنة عشر ة
كّحة القتداء الكّتحــاد فــي صــل ة المــأمو م والمــا م فــيالتاسعة عشر ة  : ل يشترط في ص

عدد الركعات قطع ًا، فيصكّلي الصبح بمن يصكّلي العشاء، وبالعهكس.
كّذ لالعشرون  : ل بأس بصل ة العصر وخلف من يصــكّلي الةظهــر، والمــانع مــن ذلــك شــا

دليل نعرفه له، فل يلتفت له.
 : قيل: من شرائط القتداء استمراره، فلو أراد مفارقته بغير عذر لمالحادية والعشرون

كّما مع العذر فالمفارقة جائز ة قطع ًا. كّدد وإن كان الحوط ذلك. أ رُجز، وعندي فيه تر ي
كّد بهــاالثانية والعشرون كّد الركوع فقد لحــق الركعــة، فليعتــ  : إذا أدرك الما م وهو في ح

كّد الركــوع أو رفــع فل لحــو ق كّك هل ركع والما م في ح كّما لو ش  على الشهر الهظهر. أ
قطع ًا.

كّح؛الثالثة والعشرون  : يجوز الدوخول معه مع رفعه مــن الركــوع اســتحبا ًبا علــى الصــ
ــم كّصل فضيلة الجماعة في الجملة، فيتابعه في الفعال التي بقيت من الركعة، وليعل  ليح
كّد بتلك الركعة. وبعد قيا م الما م للركعة الوخرى - إن بقي عليه شــيء - يعيــد  أكّنه ل يعت
ــذي  النكّية والتهكبير، كذا قالوا ! ولي في ذلك نةظر، ل يخفى على من نةظر في الدكّلة. وال
كّن ترك الدوخول معه في هـذه الحالـة أسـلم، وإن كـان منـدو ًبا؛ لمـا ل يخفـى  يةظهر لي أ
كّم يعيــد الصــل ة كّصــل، وإن دوخــل معــه تــابعه ول يعيــد النكّيــة ول التهكــبير، ثــ  علــى المح

احتيا ًطا.
 : قــالوا: ل تفــوت القــدو ة بــترك ركــ ٍن أو ركنيــن، ولــو كــان عمــ ًدا.الرابعة والعشرون

كّما إذا كان ذلك سه ًوا فل بأس. وعندي أكّنها تفوت بذلك، أ
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 : إذا علم بفسق الما م أو كفره أو كونه مخال ًفــا أو كــاف ًرا فــإن كــانالخامسة والعشرون
كّحت الصــل ة مطل ًقــا علــى  في الثناء اعــتزل عنــه وجو ًبــا قطعــ ًا، وإن كــان بعــدها صــ

الشهر الهظهر.
 : ل يجوز القتداء لمــن رأى فــي ثـوب المـا م نجاسـة، والمــا م لالسادسة والعشرون

كّمت امرأ ً ة أم ٌة، وهي مهكشوفة الرأس، وقد عتقت قب ًل وهي لم تعلم،  يعلم بها. وكذا لو أ
كّن ذلك بمنزلـة مـن قـا م إلـى الخامسـة، وهـو فـي نفسـه  والمرأ ة المأمومة تعلم بذلك؛ ل

كّجة فيه صريحة. كّج بما ل ح رابعة، والمأمو م يعلم أكّنها وخامسة. ومن أجاز ذلك احت
 : يستنيب المأمومون لو مات الما م، أو أغمي عليه. ويســتنيب هــوالسابعة والعشرون

 إذا تبكّين له أكّنه على غير طهر، أو حصل له حدث. والستنابة منهم ومنه الةظاهر أكّنهــا
كّكد ة ل ينبغــي تركهــا. واســتنابة غيــر المســبو ق  مستحكّبة ل واجبة، نعم إكّنها مستحكّبة مؤ

أفضل.
كّم يلحــقالثامنة والعشرون كّهد، ويخكّففــه، ثــ  : المسبو ق بركعة يجلس في ثالثة الما م للتشــ

 الما م. وإذا جلس الما م في رابعته، وهو له ثالثة، جلس معــه متجاف ًيــا. والتجــافي هــو
كّسره أهل اللغة: بأن  العتماد على صدور القدمين في الرض، ويجلس على عقبيه. وف
 يلصق إليته بالرض، وينصب ساقيه. ولقد سألت شيخنا الشيخ حسين – رحمه الــ –
كّن التجافي ل ينبغي تركه أب ًدا؛ للمر بــه كّول فع ًل. وعندي أ  عن ذلك فأجابني بالنوع ال

بل معارض.
ًّل منهم أراد أكّنه الما م - فالذي ينبغــيالتاسعة والعشرون كّن ك كّمة - أي بأ كّح الي  : إذا تشا

كّد م القــرأ، فالقــد م هجــر ة، فــأكبرهم ســًّنا،  تقديم من اوختاره المأمومون. فإن اوختلفــوا قــ
 فأعلمهم بالسكّنة وأفقههم في الدين. ههكذا قالو ! ودليلهم رواية أبي عبيـد ة. والـذي يةظهـر
كّمــل فــي كل م ٍّي على من جاس وخلل ديار الوخبــار، وتأ كّد م الفقيه؛ لما هو غير وخف  أكّنه يق
كّمة الطهار. نعم صاحب المنزل في منزله، وصـاحب المـار ة مـن المعصـو م فـي  الي

كّد م أحد عليهم. إمارته، والراتب في المسجد ل ينبغي تق
كّمت المرأ ة النساء، وقف المأمومات عن جنبيها.الثلثون : إذا أ

كّب للما م أن يصكّلي بصل ة أضعف من وخلفه.الحادية والثلثون : يستح
 : ينبغي له أي ًضا أن يسمع من وخلفه مــا يقــول مــن الذكــار، ول ســكّيماالثانية والثلثون

كّهد، والمأمو م بالعهكس. التش
كّل يهكون وخائ ًنا.الثالثة والثلثون كّص نفسه بالدعاء؛ لئ : ينبغي له أي ًضا أن ل يخ

كّمين القيــا م للصــل ة عنــد قــول المقيــم:  "قــد قــامتالرابعــة والثلثــون كّب للمــؤت  : يســتح
كّي على الصل ة "، ول بعــد تمــا م  الصل ة "، وكذا الما م إن كان المقيم غيره، ل عند  "ح

كّح. وليعلم أكّنه ل ينبغي التنكّفل حال القامة. القامة، على الص
كّولالخامسة والثلثون كّف ال  : ينبغي اوختصاص أهل الفضل بالعلم والتقى والعقل بالص

وميامنه.
ــيالسادسة والثلثون كّب للمأمو م قطع النافلة إذا وخا،ف فوت الركعة. ولمن كان ف  : يستح

َفْقـرُلها للنافلة، وإتمامهــا، ولحــو ق المــا م أفضــل مــن قطعهــا، ولــو كــان إمــا م  فريضة فن
كّح. الصل، على الص
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كّب للمأمو م التسبيح مع الما م، إذا قرأ إوخفا ًتا ل إذا جهر. ومــاالسابعة والثلثون  : يستح
 قاله بعض الفضلء، من أكّنه يسكّبح في الجهركّية أي ًضا إوخفا ًتا، ففيه نةظــر؛ إذ دليلــه غيــر
كّل علــى َفْح في نفســك " ل يــد َفْت وسرِّب لِص  صريح؛ إذ قول الما م (ع) في وخبر زرار ة:  "فأن
َفْح فــي نفســك " أي: كّمــا قــول  "وســرِّب كّل على عد م التسبيح. وأ َفْت " د لِص  ما قال، بل قوله  "أن
كّل جلله – عن النقائص في نفسك، ليــس  حال نصوتك لقراء ة الما م لحظ تنزيهه – ج

كّل لحصل التناقض في كلمه عليه السل م ! تسبي ًحا باللسان، وإ
كّب، ول يبعدالثامنة والثلثون  : تنبيه الما م إذا نسي أو أوخطأ في القراء ة وغيرها مستح
عندي الوجوب.

 : ينبغــي للمــا م أن ل يقــو م مــن محكّلــه حكّتــى يقضــي المســبوقون مــاالتاسعة والثلثون
كّكد. كّب مؤ عليهم. وهو مستح

: قول  "الحمد ل " عند سمعلة الما م مسنون.الربعون
 : ينبغي للمنفرد أن يعيد صلته إذا وجد جماعــة، ول فــر ق بيــن أنالحادية والربعون

كّب لهــم أن كّما لو صكّلى جماع ٌة من الناس منفرديــن، هــل يســتح  يهكون إما ًما أو مأمو ًما. أ
كّم وجــد جماعــة ثانيــة.  يصكّلوا في جماعة ؟ الةظاهر ل. ومثله ما لو صكّلى في جماعة، ثــ

  فيهمــا لــم نقــف علــى دليلــه،اســتحبابوعد م العاد ة في المسألتين أحوط، ومن قال بال
والعباد ة توقيفية.

السفر باب
:وفيه مسائل

كّما المغــرب والصــبح فعلــى: الولى  تسقط فيه أوخيرتا الةظهر والعصر والعشاء قطع ًا. أ
حاليهما باقيتان قطع ًا.

كّما نافلة العشاء –الثانية  : تسقط أي ًضا نوافل المقصورات من الةظهر والعصر قطع ًا، وأ
كّد م الهكل م بــأكّني إذا ســافرت تركتهــا؛ لمــا ل  وهي الوتير ة – ففي السقوط إشهكال ! وقد تق

يخفى.
كّي - الذي يسقط معه ما قلنا - قصد ثمانية فراسخ، أو أربعة لمريدالثالثة  : السفر الشرع

كّدد، وإن كــان هــو الرجــح،  الرجوع ليومه أو في ضمن العشر ة. وفي الثاني عندي تر
ــى  ولول أوخبار عرفة التي ل يمهكن تأويلها لنفيناه. وليعلم أكّنه يشترط استمرار القصد إل
كّم. وما صــكّلى قصــ ًرا ل يجــب إعــادته علــى الشــهر كّما لو رجع عنه أت  بلوغ المسافة، أ

كّب إعادتها احتيا ًطا. الهظهر، نعم ركّبما يستح
: يشترط أن ل ينقطع سفره بنكّية إقامة عشر ة أكّيا م، في أثناء المسافة المذكور ة.الرابعة

: يشترط أن يهكون السفر سائ ًغا مطل ًقا.الخامسة
 : إذا حصلت الشروط – بأن كان سفره سائ ًغا، والقصد إلــى ثمانيــة فراســخ أوالسادسة

كّل أن يقيم في ًّرا على الوجهين المذكورين – وجب عليه التقصير مطل ًقا، إ  أربعة مستم
ًّرا أو بحــ ًرا - عشــر ة أكّيــا م،  فـإكّنه يجــب عليــه التمــا م، أو تمضــي عليــه  بلد أو محكّلة - ب
ًّددا، أو يهكــون الســفر عملــه كالمهكــاري  ثلثون يو ًما في محكّله وهــو نــا ٍو الســفر أو مــتر
كّد الســفر بــه، وهــو أن يجعــل كّل المهكــاري مــع جــ كّمال والراعي، إ كّلح والبريد والج  والم

كّن هؤلء يجب عليهم التما م. المنزلتين منز ًل. فإ
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 : إذا نوى القامة المعلومة، وصكّلى صل ة بتما م، بقي على ذلك، وإن عزل عنالسابعة
ًّول بــأن ل كّل إقامته، حتى يخرج مساف ًرا، بشرط أن يهكون في نكّيته أ  نكّيته، ما دا م في مح

كّل فل إقامة. كّل ل يسمع فيه الذان، وإ يخرج عن محكّله إلى مح
 : يهكفي في المهكاري ونحوه صد ق السم، وكذا في من كــان عملــه، فــإذا حصــلالثامنة

ذلك تعكّلق به الحهكم.
كّد مــن وخفــاءالتاسعة كّرد وخروجــه، بــل لبــ كّصــر بمجــ كّمــت شــروط التقصــير فل يق  : إذا ت

كّح. وليعلم أكّنه يخكّير بيــن القصــر والتمــا م –  الذان، والتواري عن الجدران، على الص
كّي كّي، وجامع الهكوفة، ومســجد النــب  والوخير أفضل – في أربعة مواضع: الحائر الحسين

كّمة ككّلها. (ص)، والمسجد الحرا م، ل مشاهد الي
كّحت مطل ًقا.العاشر ة : لو صكّلى من وجب عليه القصر تما ًما جاه ًل ص

كّحت إن وخرج الوقت، وإن ذكر فيه أعادها.الحادية عشر ة : لو صكّلى ناس ًيا للسفر ص
كّنالثانية عشر ة كّح. نعـم إ كّم، حكّتــى يـدوخل منزلــه، علــى الصــ  : إذا قـد م مــن ســفره لـم يتـ

كّل فــي منزلــه، أو يصــكّلي قبــل ســماع  الحتياط هنا بأن ل يصــكّلي إذا دوخــل إلــى أهلــه إ
كّدد، وإن كان الهظهر ما قلنا. كّن المسألة ل تخلو من تر الذان حكّتى يحصل اليقين؛ ل

كّد من المنزل   الثالثة عشر ة: هل يهكتفى في التمامكّية بوجود مطلق الملك في البلد ؟ أو لب
كّد كّل سنة سكّتة ؟ الذي يةظهر عندي أكّنــه لبــ كّد في ك  الذي استوطنه سكّتة أشهر مطل ًقا ؟ أو لب
ــان كّل سنة سكّتة، وإن ك  من المنزل، لهكن الذي في نفسي أكّنه يهكتفى بالسهكان مطل ًقا، ل ك

الحتياط هنا حس ًنا.
ًّكــدا،الرابعة عشر ة كّر ة بعــدها اســتحبا ًبا مؤ كّب جبر المقصور ة بالتسبيح ثلثين مــ  : يستح

ول يجب كما قيل ناد ًرا عن بعض مشايخنا.
كّن الفرسخ ثلثة أميال قطعـ ًا، والميـل ثلثـة آل،ف ووخمسـمائة ذراع،الخامسة عشر ة  : إ

كّن الخــو،ف مــوجب للقصـر مطل ًقــا كّح، ل أربعة آل،ف وإن اشتهر. وليعلم أ  هذا هو الص
كالسفر.

: في المساجدباب
:وفيه مسائل

كّمــة (ع)،: الولى كّرحت بــه الي كّمــة، كمــا صــ ًّدا، وفيه ثواب ج كّب ج  اكّتخاذ المسجد مستح
 حكّتى جاء وورد عنهم:  "من بنى مسج ًدا – ولو كمفحص قطا ة – بنــى الــ لــه بي ًتــا فــي

الجكّنة ".
ــدالثانية كّب فيها أشياء منها: كثر ة الوختل،ف إليها، ومنها: تعاهد النعل وشــبه عن  : يستح

 أبوابها، ومنها: جعل المطهر ة – وهي المعكّبر عنها بالميضا ة – علــى أبوابهــا، ومنهــا:
كّ م لها، ومنها: تقديم اليمنى عند دوخولها، واليسرى عند الخــروج  عمارتها بالعباد ة وبالر
 منها، عهكس الخلء، ومنها: الدعاء عند الدوخول والخروج، ومنهــا: صــل ة ركعــتين –
 وهي المعروفة بركعتي التحكّية – ومحكّلها قبــل الجلــوس، ومنهــا: الهكنــس لهــا، ومنهــا:

السراج فيها.
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 : يحر م فيها أشياء، منها: زوخرفتها ونقــش الصــور فيهــا علــى الحــوط، ومنهــا:الثالثة
كّدية على الحوط، ومنهــا: إزالــة النجاســة كّدية فيها، بل وغير المتع  إدوخال النجاسة المتع

فيها، ومنها: أوخذ الحصى منها على الحوط.
 : يهكره فيها أشياء: النو م فيها مطل ًقا، كذا قيل ! والذي يقوى عندي إكّنمــا هــي فــيالرابعة

كّي، ل كّصــة بالمســجد الصــل كّمــة أكّنهــا مخت  المسجدين فقط، ويةظهــر مــن كل م بعـض الي
 الزوائد فـي مسـجد مهكـة، ومنهـا: دوخـول مـن فـي فمـه رائحـة الفـو م ونحـوه كالبصـل
كّر، بل تجعل عري ًشا كعريش موسى، ومنهــا: كّراث، ومنها: تسقيفها بالجذوع والج  والهك
كّخم والبصق فيها، ومنها: جعلها طري ًقا، ومنها: الوضوء مـن البــول والغــائط فيهــا،  التن
كّما من الريح فل بأس، ومنها: قتل القمل، وإذا فعل ذلك دفنها، ومنها: البيع والشــراء،  أ
 ومنها: عمل الصنائع ول سكّيما بري النبل، ومنها: رفع الصوت الــزائد علــى المعتــاد،

ومنها: نشد الضاكّلة ونشدانها، قيل: وإقامة الحدود. ولتبنى وس ًطا.
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الزكا ة باب
كّد.: الولى وجوبها مع حصول شرائطها من ضروركّيات الدين، والنافي له مرت
 : وهي واجبة في أشياء منها: البل مطل ًقا، ومنها: البقر ويــدوخل فيــه الجــاموس،الثانية

كّلت – التمــر والزبيــب والحنطــة والشــعير – ومنهــا:  ومنها: الغنم مطل ًقــا، ومنهــا: الغ
كّضة. الذهب والف

: ل تجب في ما ذكرنا في الحيوان إل بشرائط تجمعها مسائل:الثالثة
: يشترط في ما ذكرنا من النعا م السو م، وهو هنا الرعي من غير المالك.الولى
: أن ل تهكون عوامل.الثانية
كّل الثــانيالثالثة كّي اثني عشــر هل ًل، فــإذا هــ  : حول الحول. وهو شر ًعا عبار ة عن مض

عشر وجبت الزكا ة. ول يحتاج في ذلك إلى تهكميل الشهر على الهظهر.
كّم بعــدالرابعة  : ل يجب في البل قطع ًا،حكّتى تبلغ وخم ًسا، فإذا بلغتها وجب فيهــا شــا ة. ثــ

 ذلك ل يجب فيها شيء إلى أن تزيد عليها عليها وخمس، فيجب فيها شاتان. وههكذا ككّلما
 زادت وخمس وجبت شــا ة، إلــى الخمــس والعشــرين فتجــب فيهــا وخمــس شــياه، ل بنــت
كّمها ماوخض،  مخاض على الهظهر الشهر. فإذا زادت واحد ة ففيها بنت مخاض، أي: أ
كّمهــا ذات لبــن. فــإذا كــانت  أي: حامل. فإذا صارت سًّتا وثلثين ففيها بنت لبون، أي: أ
 سًّتا وأربعين وجب فيها حكّقة، أي: استحكّقت طر ق الفحل، أو الحمل عليهــا. فــإذا بلغــت
 إحدى وسكّتين ففيها جذعة، أي: جذعت أحد أسنانها. فإذا بلغت سًّتا وســبعين كــان فيهــا
 بنتا لبون. فإذا بلغت سًّتا وتسعين كان فيها حكّقتان. فــإذا بلغــت مئة وإحــدى وعشــرين،
كّن مــا بيــن كّل أربعين بنت لبون، كائن ًة مــا كــانت. وليعلــم أ كّل وخمسين حٌّقة، وفي ك  ففي ك

النصب عفو، وقد جرت عاد ة الفقهاء بتسميته شن ًقا.
كّما البقر ففيها مسألتان :وأ

 : ل يجب فيها شيء حكّتى تبلغ ثلثين، فإذا بلغته وجب فيها تبي ٌع أو تبيعة، ســكّنهاالولى
كّمه في الرعي. كّمي بذلك لتبعكّية قرنه أذنه، أو تبع أ سنة إلى سنتين. وإكّنما س

 : إذا بلغت بعد ذلك أربعين، فالواجب فيهــا حينئذ مســكّنة، بنــت ســنتين إلــى ثلثالثانية
سنين.

كّما الغنم ففيها مسائل :وأ
كّح.الولى : ل يجب فيها شيء حكّتى تبلغ أربعين، فإذا بلغته وجب فيها شا ة على الص
: إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان قطع ًا.الثانية
: إذا بلغت مائتين وواحد ة، ففيها ثلث شياه قطع ًا.الثالثة

كّدد، وإن كان الرجح أربع شياه.الرابعة : إذا بلغت ثلثمائة ففي ذلك عندي تر
كّل مئة شا ة. والثمر ة في ذلك غير وخفكّية.الخامسة : إذا بلغت أربعمائة، ففي ك
كّمونهالسادسة كّمونه شــف ًقا فــي البــل، وفــي البقــر يســ  : ما بين النصب عفو، وعادتهم يس

كّمونه عف ًوا. وككّله عفو. وق ًصا، وفي الغنم يس
: للسخال بعد غنائها بالرعي حول بانفرادها.السابعة
: يجزي الجذع من الضأن، الذي كمل سكّنه سكّتة أشهر أو سبعة.الثامنة

كّي، الذي كمل سكّنه سنة.التاسعة كّل الثن : ل يجزي من المعز إ
كّل أن يهكون ككّلها مرا ًضا.العاشر ة : ل تؤوخذ المريضة إ
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كّل أن يهكون ككّلها كذلك.الحادية عشر ة : ل تؤوخذ الهرمة إ
: ل تؤوخذ الكولة. نعم تؤوخذ مع بذل مالهكها لها. وكذلك فحل الضراب.الثانية عشر ة
: يجزي الوخراج بالقيمة، وإن كان الفضل من العين.الثالثة عشر ة

كّر ق في الملك مطل ًقا عندنا قطع ًا.الرابعة عشر ة : ل يجمع بين متف
: ل يجمع بين متفر ق فيه قطع ًا.الخامسة عشر ة

كّما النقدان الذهب والفضة وأ
 وفيه مسألتان:الذهب-1

كّهكة المعاملـة قطعـ ًا، ويبلــغالولى  : الذهب ل يجب فيه شـيء حكّتــى يهكـون مسـهكو ًكا بســ
عشرين دينا ًرا على الشهر، وبعده أربعة دنانير، وههكذا..

كّم الثـاني عشـر علـىالثانية كّي أحد عشر هل ًل، وإن لم يت  : حول الحول عليه، وهو مض
كّح. الص

 وفيه مسألتان:الفضة-2
كّهكة المعاملــة كالــذهب، ويبلــغ مــائتينالولى  : ل يجب فيه شيء حكّتى يهكون مسهكو ًكا بس

دره ًما، ويحول الحول قطع ًا فيه، وبعد ذلك بلوغه أربعين دره ًما.
 : المخرج مــن هــذين النقــدين ربــع العشــر قطعــ ًا، وتجــزي القيمــة، ومــن العيــنالثانية

أفضل.

كّدمة كّلت الربع المتق كّما الغ وأ
:ففيها مسائل

كّمــا يــزرع، أو النتقــال قبــلالولى  : يشترط في الوجــوب التمكّلــك بالزراعــة إن كــان م
كّب والثمر ة، وقبل بدء الصلح. انعقاد الح

كّلت شــيء حكّتــى تبلــغ وخمســة أوســق، والوســق ســكّتون صــا ًعا،الثانية  : ل يجب في الغ
كّي. فـإذا بلغــت ذلــك وجــب فيهـا العشـر إن ســقيت  فيهكون ألفين وسبعمائة رطل بالعراق
 سي ًحا، أو بع ًل، أو عذ ًيا قطع ًا. وإن سقيت بالنواضـح والـدوالي فنصـف العشـر قطعـ ًا.
ــالحهكم  وإن سقيت بهما فثلثة أرباع العشر قطع ًا. هذا مع التساوي، فإن غلب أحدهما ف

له. وليس في ما زاد عفو قطع ًا.
كّح.الثالثة كّز، والماش، ونحوهما علــى الصــ كّب في الحبوب غير ما ذكرنا: كالر  : يستح

كّب في الخضر. كّذ. ول يستح والقائل بالوجوب شا
كّب أي ًضا في مال التجــار ة مــع الحــول، بشــرط أن ل ينقــص رأس المــالالرابعة  : يستح

 فيه، بل يهكون قائ ًما أو زائ ًدا، ويهكون فيه النصاب المعلـو م فـي المالكّيــة، والمخــرج فيــه
مثله.

كّوخــرالخامسة كّل مع عد م المهكان. فــإن أ  : ل يجوز تأوخير الوخراج عن وقت الوجوب، إ
كّح. وهو قادر على الوخراج، ضمن وأثم على الص

كّم إذا جاء وقتها احتسبها عليــه، إنالسادسة كّل على سبيل القرض، ث  : ل يجوز تقديمها إ
لم يخرج عن الستحقا ق.
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كّقباب الزكا ة  مستح
:وفيه مسائل

 المستحكّقون لهــا هــم الفقــراء والمســاكين، ويجمعهمــا مــن ل يملــك قــوت ســنة: الولى
مطل ًقا.
كّن المسهكين أسوأ حا ًل؛ للرواية.الثانية : الةظاهر أ
: العاملون عليها، وهم السعا ة في تحصيلها، وحفةظها، وقسمتها.الثالثة

: المؤكّلفة قلوبهم، وهم في الهظهر ككّفار يستمالون -بالسها م لهم منها - للجهاد.الرابعة
كّد ة.الخامسة : في الرقاب، وهم المهكاتبون، وكذلك العبيد تحت الش
َّدين في غيـر معصـية، مـع العلـم، فـإن جهـلالسادسة  : الغارمون، وهم الذين علهم ال

الحال لم يعطوا شي ًئا.
كّصة بالجهاد.السابعة كّل القرب، ل مخت : في سبيل ال، والهظهر أكّنها ك
 : ابن السبيل، وهو المنقطع به ولو كان غنًّيا في بلــده، إذا لــم يمهكــن العتيــاض.الثامنة

كّدد. ويمنع إذا كان سفره معصية. وهل الضيف منه ؟ عندي فيه تر
 : تشترط العدالة في العاملين عليها قطع ًا، ول تشترط في المؤكّلفة قلوبهم قطع ًا،التاسعة

كّما الباقون فيمنع شارب الخمر، وكذا مرتهكب الهكبائر على الحوط. وأ
: الطفل ل يمنع، ولو كان أبوه شارب وخمر.العاشر ة

 : ل يجزي دفع الزكا ة في حـال الخل،ف لمثلـه إذا استبصـر قطعـ ًا؛ لكّنـهالحادية عشر ة
ــه إعــادته، ول كّب ل كّج يستح كّو عنه. نعم الح كّما باقي العبادات فمعف  دفعها لغير مستحكّقها. أ

يجب على الهظهر.
ــاالثانية عشر ة كّم ــر، وأ  : ل يجزي الدفع للبوين، والولد، والزوجكّية الدائم من حيث الفق

من حيث الغر م والعمولة فجائز.
كّب دفعهـا للفقيـه - فــي حـال الغيبـة - مـع عـد م طلبهــا. فـإن طلبهــاالثالثة عشر ة  : يستح

كّمتــه عـــلكّية، ل  فــالحوط الوجــوب، بشــرط أن يهكــون فقي ًهــا مأمو ًنــا، نفســه قدســكّية، وه
يأوخذها بالحيل الشرعكّية.

ًّرا.الرابعة عشر ة كّل من قبيله، أو يهكون مضط : يشترط أن ل يهكون هاشمًّيا، إ
كّل أن يةظهر كذبه.الخامسة عشر ة كّد ق صاحب الزكا ة في الوخراج بغير يمين، إ : يص
: يجوز إغناؤه إذا كان دفعة.السادسة عشر ة
: ينبغي إيصالها للمستحي من قبولها على سبيل الهدكّية.السابعة عشر ة
كّر،ف.الثامنة عشر ة : إكّنها في جميع ما تجب فيه إكّنما تجب على البالغ، العاقل، المتص

كّسو م عن العتيق – وهــوالتاسعة عشر ة كّب فيه: إناث الخيل بشرط ال  : من جملة ما يستح
كّب فـي الرقيـق، والبغـال،  كريم البوين – ديناران. وعن غيره مطل ًقا دينار. ول يسـتح

والحمير قطع ًا.
كّب دعاء الما م أو الساعي لصاحب الزكا ة، بل الحوط الوجوب.العشرون : يستح

كّب ل واجب.الحادية والعشرون : قسمتها على الصنا،ف الثمانية مستح
كّول النقدين.الثانية والعشرون كّما يجب في أ كّل م : ينبغي أن ل يعطى الفقير أقـ

 زكا ة الفطر ةباب
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:وفيه مسائل
كّو ة. فــإذا:الولــى   تجــب بشــرط البلــوغ، والعقــل، وملــك مؤنــة الســنة القابلــة فع ًل أو قــ

 حصلت الشروط وجبت عليه وعلى من يعوله مطل ًقــا، مســل ًما كــان أو كــاف ًرا، وإن لــم
كّح منه. تص

كّدد بعــد الهلل قبــل الــزوالالثانية كّب إذا تجــ  : العتبار في الوجوب بالهلل، نعم يســتح
َّك ًدا. استحبا ًبا مؤ

كّما يغلب على قوت البلد.الثالثة : قدرها صاع من حنطة أو شعير، أو م
كّل مع الجتماع والضيق.الرابعة كّل من صاع على الهظهر، إ : ل يعطى الفقير أق

كّل علــى غيــر ذلــكالخامسة  : إكّنها صاع مــن جميــع الجنــاس، حكّتــى مــن اللبــن، ومــا د
كّول. مؤ

: يجب الوخراج عن الضيف مطل ًقا على الحوط.السادسة
: الفضل إوخراج التمر مطل ًقا.السابعة
كّد ق به على غيرهم.الثامنة كّب أن يديره على عياله، ويتص كّل صا ًعا يستح : من ل يملك إ

: يتضكّيق وخروجها قبل صل ة العيد.التاسعة
كّدد !العاشر ة كّول شــهر رمضـان ؟ قيـل: نعـم، وعنــدي فيــه تـر  : هل يجوز تقــديمها مـن أ

والحوط دفعها قر ًضا، فإذا جاء وقتها احتسبها.
: إكّنما مستحكّقها الفقراء والمساكين فقط، على الحوط.الحادية عشر ة
: يجوز التوكيل في دفعها لمستحكّقها قطع ًا.الثانية عشر ة
كّد من النكّية عند دفعها، وكذا المالكّية.الثالثة عشر ة : ل ب

كّم ذوي المزكّيــة بــالعلمالرابعة عشر ة كّم الجيــران، ثــ  : الفضل اوختصاص الرحا م بها، ثــ
والتقى.

كّذر ضــمن مــع عــد مالخامسة عشــر ة كّق ارتجعهــا، وإن تعــ  : لــو بـان الوخــذ غيــر مســتح
الجتهاد، ل معه.

 الخمسباب
:وفيه مسائل

 يجب في الغنيمة قطع ًا بعد المؤن.:الولى
: يجب في المعدن مطل ًقا إذا بلغ عشرين دينا ًرا. والهكنز مثله.الثانية
كّح.الثالثة : الغوص إذا بلغ دينا ًرا على الص

: يجب في أرباح المهكاسب إذا فضل عن مؤنة السنة، على الشهر الهظهر.الرابعة
: الحلل المختلط بالحرا م بشرط عد م تمكّيزه، وعد م معرفة صاحبه، يجب فيه.الخامسة
كّح.السادسة كّي المنتقلة له من مسلم يجب أي ًضا فيها، على الص كّم : أرض الذ
: قيل: يجب في الميراث والهدكّية، ولم يثبت عندي، والحتياط ل يخفى.السابعة
: مستحكّقه بنو هاشم بالب، على الشهر الهظهر.الثامنة

كّوابه.التاسعة كّسم سكّتة أقسا م: ثلثة للما م يدفع له مــع حضــوره، ومــع غيبتــه إلــى نــ  : يق
كّر. وثلثة ليتا م بني هاشم، ومساكينهم، وابن سبيلهم، من الب كما م

: العدالة في مستحكّقيه غير مشترطة قطع ًا. وهل يشترط اليمان ؟ الةظاهر نعم.العاشر ة
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ــاالحادية عشر ة  : الجا م، ورؤوس الجبال، وبطون الودية، والرض التي انجلى عنه
 أهلها أو بادوا، والتي سكّلمها أهلهــا أو أســلمها أهلهــا بغيــر قتــال، وصــوافي الملــوك –
 كجارية حسناء، وسيف حســن، ونحوهمــا – ككّلــه نفــل للمــا م، وكــذلك ميــراث مــن ل

وارث له، والغنيمة بغير إذنه.
: المعادن في الرض الغير المملوكة، الناس فيها شرع.الثانية عشر ة

 الصو مباب
كّف عن المفطرات التية نها ًرا مع النكّية .وهو الهك

:وفيه مسائل
  المفطرات: الكل والشرب مطل ًقا، والجماع في فرج المرأ ة قطع ًا، وفي دبرها:الولى

كّدد،  على الشــهر الهظهــر، وكــذا دبــر الغل م علــى الحــوط، وفــي البهيمــة عنــدي تــر
كّح.  والحتياط ل يخفى. والرتماس، والبقاء على الجنابة عم ًدا حكّتى يصبح، على الص

كّل ذلك يجب القضاء والهككّفار ة. ففي ك
كّم أصبح بها، وكذا لــو تنــاول مــن:الثانية   يجب القضاء فقط لو عاد الجنب بعد انتباهة ث

كّم يخطئ مطل ًقا، وفي ما لو أفطـر لةظلمـة موهمـة  المفطرات بل مراعا ة للوقت ممهكنة ث
كّمد القي، ل إذا جاء بغير  دوخول الليل إشهكال، والقضاء أحوط. وكذا يجب القضاء لو تع

اوختياره. 
: يحر م الحتقان بالمائع، والحوط القضاء. وكذا الهكذب على ال ورسوله.الثالثة

ــإنالرابعة  : يهكره السعوط، والحتقان بالجامد، ولبس الثوب المبلول للرجل والمرأ ة، ف
عصره انتفت الهكراهة.

 : يحر م استنقاع المرأ ة في الماء، وهل يجب عليها بذلك القضــاء فقــط ؟ أو مــعالخامسة
الهككّفار ة ؟ الةظاهر عدمه.

 : إكّنما يحهكم بالفطار عند تناول شيء من المفطــرات إذا كــان عمــ ًدا ل نســيا ًناالسادسة
قطع ًا. وهذا في جميع أنواع الصيا م.

 : يشترط في وجوب الصيا م البلوغ. وهو في الرجل إكمال وخمس عشر ة ســنة،السابعة
 والةظاهر الكتفاء بإكمال أربع عشر ة والطعن في الخمس عشر ة. والبنت بإكمال تســع

سنين، وبالنبات للشعر الخشن فيها، وكذا الحتل م.
كّي لتسع.الثامنة كّرن الصب : يم

كّو من الحيض والنفاس قطع ًا، وكــذا الســفر والمــرضالتاسعة  : من جملة شروطه: الخل
كّرر به. المتض

كّح إذا عملــت مــاالعاشر ة كّما المستحاضة فيصــ كّحته: السل م، والتمييز. أ  : يشترط في ص
يجب عليها.

 : إذا تهككّلفه المسافر - وهــو عــالم - بطــل، ووجــب عليــه القضــاء، وأثــم،الحادية عشر ة
 وجاه ًل يجزي. والمريض المتضرر به ل يجزيه صومه، ويجب عليه القضاء، ويؤثم

كّرع قطع ًا. مع العلم؛ للتش
 : قيل: تجزيه نكّية واحد ة لشهر رمضان ككّله، وعندي إشهكال ! بــل الــواجبالثانية عشر ة

كّل ليلة. تجديد النكّية ك
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كّركــه شــهوته، لالثالثة عشر ة  : يهكره مباشر ة النســاء تقــبي ًل، ولم ًســا، ومعانقــ ًة لمــن تح
كّل مع الضطرار. وكــذا كّي عنه، إ كّما الدرور فمنه  مطل ًقا. وكذا الكتحال بما فيه مسك، أ

كّما الطيب فتحفة الصائم. كّم الرياحين سكّيما النرجس. أ ش
ــغالرابعة عشر ة كّما مض كّي. أ كّ ق الطائر، ومضغ الطعا م للصب كّص الخاتم، وز  : ل بأس بم

العلك والنوا ة فمهكروه.
كّح.الخامسة عشر ة : الناسي لغسل الجنابة يجب عليه قضاء الصل ة والصو م على الص
كّمـا بـأن يـرى رؤيـة جازمـة، فيجـب علـى رائيـهالسادسة عشر ة  : يعلم شهر رمضان إ

 الصيا م مطل ًقا، وإن لم يره أحد غيره قطع ًا عندنا، أو يشــهد برؤيتــه عــدلن مطل ًقــا، أو
كّي ثلثين يو ًما من شعبان. يرى رؤية شائعة، أو بمض

كّد الشـياع، وكـذا رؤيـةالسـابعة عشـر ة كّل أن يصـل إلـى حـ  : ل عـبر ة برؤيـة النسـاء، إ
الفسقة.

ــقالثامنة عشر ة كّرى شه ًرا ويصومه. فإن لم يتحكّق  : المحبوس الذي ل يعر،ف الهكّلة يتح
لِزه قطع ًا. كّد م لم يج شيء، أو تبكّين التأوخير، أو الشهر بنفسه أجزاه، وإن تبكّين التق

كّف عن المفطرات غير الجماع إذا تــبكّين الفجــر الثــاني، وعــنالتاسعة عشر ة  : يجب الهك
كّح. الجماع إذا ضا ق بحيث لم يسعه مع الغسل قبل التبكّين على الص

 : إذا قد م المسافر بلده، أو زال المرض، قبل الزوال أجزاهما صومهما إذا لمالعشرون
يتناول مفط ًرا قب ًل.
 : المجنون، والهكافر، والحائض، والنفساء، والمغمى عليه يعتبر فيالحادية والعشرون

كّحة صيامهم زوال العذر قبل الفجر. ص
كّيالثانيــة والعشــرون كّل تــارك للصــيا م مطل ًقــا القضــاء مــا عــدا الصــب  : يجــب علــى كــ

كّمــا المغمــى عليــه فهكــذلك، وإن كــان الحــوط كّي. أ  والمجنون قطع ًا، وكذا الهكافر الصــل
القضاء.

كّمن الثالثة والعشرون كّب. ومــا تضــ  اســتحباب: ل يجب القضاء على الفــور، نعــم يســتح
كّدد. التفريق عندي فيه تر

 : يتخكّيــر قاضــي رمضــان بيــن الفطــار والصــو م، مــا بينــه وبيــنالرابعــة والعشــرون
ًّكدا عد م الفطار مطل ًقا. كّب مؤ الزوال. فإذا زالت الشمس حر م الفطار، ويستح

كّم بدا له الصيا م قضـا ًء، جـاز مـا لـمالخامسة والعشرون  : إذا أصبح بغير نكّية الصو م، ث
رُزل الشمس. ت

 : إذا أفطر القاضي بعد الزوال وجبت عليه الهككّفار ة، وهــي: إطعــا مالسادسة والعشرون
كّدان، دفعه إليه أو إشباعه، فإن عجز عن ذلك صا م ثلثة كّل مسهكين م  عشر ة مساكين، ك

أكّيا م.
كّر به المرض إلى رمضا ٍن آوخ ةَر ســقط عنــه القضــاء علــىالسابعة والعشرون  : إذا استم

كّب القضاء والفدية. كّد، ويستح كّل يو ٍ م بم الهظهر، ووجب عليه الفداء عن ك
لِض حكّتى أتى رمضان آوخر قضى، وعليه معه الفديةالثامنة والعشرون  : لو برئ ولم يق

كّد مطل ًقا. كّل يو ٍ م بم عن ك
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رِّمــ ًدا عتــق رقبــة، أوالتاسعة والعشرون  : ككّفار ة من أفطر يو ًما مــن شــهر رمضــان متع
كّل كّر م، وإ  صيا م شهرين متتابعين، أو إطعا م سكّتين مســهكي ًنا. هــذا إن لــم يفطــر علــى محــ

فالقوى وجوب ككّفار ة جمع.
 : من أفطر في شهر رمضان عام ًدا ل لعــذ ٍر، وجــب عليــه التعزيــر بمــا يــراهالثلثون

ًّل، فــإن رِّزر، فإن عاد ثالث ًة قتل. هذا إذا لم يهكن مســتح  الما م أو نائبه مطل ًقا، فإن عاد ع
كّر ة الولـى إن كــان فطرًّيـا – وهــو مـا كــان حيـن تخكّلقــه أبـواه  كان كذلك قتـل فــي المـ
كّد ة الستتابة ثلثة كّن م كّل قتل. والةظاهر أ كّل استتيب، فإن تاب وإ  مسلمان أو أحدهما – وإ

أكّيا م.
كّن الجاهل إذا أفطر لم تجب عليه ككّفار ة.الحادية والثلثون : الةظاهر أ
كّب المساك للمســافر إذا قــد م قبــل الــزوال وقــد تنــاول، أو بعــدالثانية والثلثون  : يستح

الزوال. وكذلك المريض، وذوو العذار إذا زال عذرهم في أثناء النهار.
 يحر م صو م يو م العيدين قطع ًا.في ما يحرم من الصيام:: الثالثة والثلثون

كّح.الرابعة والثلثون : يحر م صو م أكّيا م التشريق لمن كان بمنى مطل ًقا على الص
كّك بنكّية شهر رمضان قطع ًا.الخامسة والثلثون : يحر م صو م يو م الش
: يحر م صو م نذر المعصية قطع ًا.السادسة والثلثون
: يحر م صو م الصمت، والوصال قطع ًا.السابعة والثلثون
كّل ما استثني قطع ًا.الثامنة والثلثون : يحر م صو م الواجب في السفر، إ

كّمــاالتاسعة والثلثون كّب إذا لم يــأذن لهــا زوجهــا قطعــ ًا، أ  : يحر م صو م الزوجة للمستح
كّدد. كّسع وقته فله أن ينهاها عنه على تر صو م المو

كّول وخميس من الشهر، وأربعاء وســ ًطا، وآوخــر وخميــس منــهالربعون كّب صو م أ  : يستح
وهو يعدل صو م الدهر. 

 : صو م أكّيا م البيض مســنون، وهــو: الثــالث عشــر، والرابــع عشــر،الحادية والربعون
والخامس عشر.

كّب صو م الثانية والربعون   - وهــو الســابع عشــر مــن ربيــعمولــد النــب ّي (ص): يستح
كّول –  ــامن عشــروالغدير – وهو السابع والعشرون من رجب – ومبعثهال   – وهو الث

كّج –   ودحــو – وهو الرابع والعشرون، أو الخامس والعشرون منه – والمباهلةفي الح
كّج – بشــرطوعرفة – وهو الخامس والعشرون في القعد ة – الضرض   – التاسع في الحــ

كّر م،  كّل يقــع فــي المحــ  وصــومأن ل يضعفه عن الدعاء الــذي قصــده، وتحكّقــق الهلل لئ
كّدد ! وكذا صو م الثنين؛ للنهــيالش ّك بن ّية شعبان  . قيل: والجمعة مطل ًقا، وعندي فيه تر

 عنه في الوخبار، وإن أمهكن تأويلها. قــالوا: وســكّتة أيــا م بعــد عيــد الفطــر، وعنــدي فيــه
توكّقف.

كّي (ص) –الثالثة والربعون كّب صو م رجب ككّله، وشعبان ككّله – وهو شهر النــب  : يستح
كّجة. كّول ذي الح وصو م أ

 : يهكره صو م الضيف بدون إذن مضــكّيفه، وبــالعهكس، وصــو م الولــدالرابعة والربعون
بل إذن والده، بل الةظاهر أكّنه ل ينعقد مع النهي.

 
 العتهكا،فباب
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:وفيه مسائل
 يشترط فيه الصو م مطل ًقا.:الولى
: يشترط أن يهكون في مسجد جامع.الثانية
: أقكّله ثلثة. فإذا نذر وأطلق وجب ثلثة.الثالثة

كّد من القامة بمعتهكفه، فإن وخرج ل لعيــاد ة مريــض، أو شــهاد ة، أو تشــييعالرابعة  : ل ب
مؤمن، أو حاجته بطل.

كّلالخامسة ٍّل على الحــوط، ول يصــكّلي إ  : إذا وخرج لذلك فل يجلس ول يمشي تحت هظ
كّهكة فل بأس. في معتهكفه، نعم إذا كان في م

كّل إذا نذره قطع ًا، أو يمضي عليه يومان على القوى، ل بالشــروعالسادسة  : ل يجب إ
فيه على الهظهر الشهر.

لِر م.السابعة َفْح كّب فيه الشتراط على ال تعالى كالم : يستح
: يبطله ما يبطل الصو م.الثامنة

: يحر م عليه نها ًرا ما يحر م على الصائم، ويحر م الجماع نها ًرا ولي ًل.التاسعة
كّوله لعارض.العاشر ة : تجب عليه الهككّفار ة إن أفسده في الثالث، أو كان واج ًبا من أ

 : في الجمــاع فــي النهــار ككّفارتــان إن كــان فــي شــهر رمضــان، وعلــىالحادية عشر ة
الحوط مطل ًقا. وفي الليل ككّفار ة واحد ة.

ــبيع،الثانيــة عشــر ة  : يحــر م عليــه الســتمتاع بالنســاء ولــو تقــبي ًل، ولم ًســا. وكــذلك ال
والشراء، والطيب.

 : إذا زاد في اعتهكافه فو ق الثلثة يو ًما أو يومين، وجب إتما م ثلثة أوخرىالثالثة عشر ة
على القوى.

: ل يجوز تفريقه بالمعنيين على الحوط.الرابعة عشر ة
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كّجباب  الح
كّدا ة فــي أمــاكن فــي أوقــاتوهو – لغ ًة   - القصد، و- شر ًعا – اسم لمجموع مناســك مــؤ

مخصوصة. وفيه مسائل:
كّل تركه كافر. وهــو:الولى   وجوبه مع اجتماع شرائطه من ضروركّيات الدين، ومستح

على الفور عندنا، وتأوخيره كبير ة موبقة.
كّب.الثانية كّر ة واحد ة، ول يجب على الموجد التهكــرار، نعــم يســتح  : إكّنما يجب بالصل م

كّي. وما جاء به محمول على الواجب الهكفائ
كّركّية، والزاد، والراحلة،الثالثة  : يشترط في وجوبه شرائط، منها: البلوغ، والعقل، والح

َّدين، ل  ونفقة ما يعول مـن واجـبي النفقـة ذها ًبـا وإيا ًبـا، زائ ًدا علـى مـا اسـتثني فـي الـ
كّح. الرجوع إلى ضيعة، أو حرفة على الص

كّي مطل ًقــا، وكــذا المجنــون، والصــبكّية علــى الةظــاهر.الرابعــة َفْحــر م بالصــب كّح أن رُي  : يصــ
كّ م على الهظهر. كّد، وكذا ال كّي على ذلك الب، والج والول

لِزهــم عــن فرضــهم إذا اجتمعــت الشــروط عنــد البلــوغالخامسة كّج بهؤلء لــم رُيج  : إذا ح
كّل إذا أعتـق قبـل أحــد المـوقفين، فـإكّنه يجزيـه كّج العبد بإذن سكّيده، إ  والفاقة. وكذا إذا ح

كّح ل. كّي إذا بلغ، والمجنون إذا أفا ق ؟ الص كّجه قطع ًا. وهل يلحق به الصب ح
كّج عليه قطع ًا. السادسة : لو كان له دين، وهو قادر على تحصيله، وجب الح
كّل أن يهكون له مال زياد ة على ما استثني.السابعة : ل يجب عليه القتراض، إ
كّج، لــم يجــب القبــول؛ لكّنــه نــوع اكتســاب،الثامنة لِهب له مال بقدر ما يهكفيــه للحــ رُو  : لو 

لِذل له وجب. كّما لو رُب والكتساب غير واجب له. أ
كّج به على الهظهر.التاسعة : ل يجب على الولد بذل ماله لبيه ليح
كّج قطع ًا. لهكــن هــل تجــبالعاشر ة َّسرب – بفتح السين – شرط في وجوب الح  : تخلية ال

كّح نعم؛ للصحاح. فإن زال المانع بعــد الســتنابة، الةظــاهر وجــوب  الستنابة هنا ؟ الص
كّج عليه. الح

 : لو استطاع – بأن اجتمعت شروطها – لهكن هــو شــيخ كـبير، بحيـث لالحادية عشر ة
كّح. يستمسك على الداكّبة، لزمته الستنابة على الص

كّل ببــذل مــا ٍل لــه، وجــب البــذل علــىالثانية عشر ة كّو ل يندفع إ  : لو كان في الطريق عد
كّةظر كّل بعد الحرا م وجب البذل قطع ًا، وإن تن  الهظهر، هذا قبل الحرا م ! فلو لم يعلم به إ

فيه بعض الفضلء.
كّرد الحــرا مالثالثة عشر ة  : لو مات بعد الحرا م ودوخــول الحــر م أجــزاه. ول يهكفيــه مجــ

على الهظهر.
كّح قطعــ ًا عنــدنا،الرابعة عشر ة  : ل يمنع من الوجوب الهكفر، بل يجب عليه وإن لم يصــ

والمخالف مكّنا ل عبر ة به.
كّل أنالخامسة عشر ة لِزه، إ  : لو أحر م الهكـافر، وأدرك أحـد المــوقفين وهـو مســلم لــم رُيجـ

كّن إحرامه غير صحيح. رُيحر م ثان ًيا؛ ل
كّب لــهالسادسة عشر ة كّجـه. نعــم يسـتح كّم أســلم أجــزاه ح كّد، ثـ كّم ارتـ كّج وهو مسلم، ثــ  : لو ح

ًّكدا. إعادته استحبا ًبا مؤ
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ــىالسابعة عشر ة كّج أفضل من الركوب، إذا لم يحصل من الضــعف عل  : المشي في الح
الهظهر.

كّح، وإنالثامنة عشر ة كّل مــن الميقــات، ل مــن البلــد علــى الصــ كّج إ  : ل يجب قضاء الح
ًّكدا. كّب له استحبا ًبا مؤ استح

 : مــن وجــب عليــه بالصــالة أو بالعــارض ل يجــوز لــه الســتنابة عــنالتاسعة عشر ة
كّهكع، فحينئ ٍذ يجـوز قطعـ ًا؛ لعـد م جـواز التهكليــف بمـا ل كّل إذا عجـز ولـو بالتســ  الغيــر، إ

يطا ق.
كّن الســلمة علــى البضــع أوالعشرون َفْح ةَر م في النساء إذا غلب هظــ  : ل يشترط وجود ال ةَم

كّدعى الزوج الخو،ف عليها، أو عد م أمانتها فعليه البرِّينة، فإن لم تهكن برِّينــة  العرض، فلو ا
كّدد، وإن كان القرب عندي العتبار. فالقول قولها. وهل يعتبر اليمين عليها ؟ فيه تر

كّج الواجب قطع ًا.الحادية والعشرون : ل يلتفت لمنع الزوج عن الح
كّجــة الســل م، لــم يتــداوخل، لهكــن إن كــانالثانية والعشرون كّج ونوى غير ح  : لو نذر الح

كّجــة الســل م مــع إطل ق النــذر أو َّد م ح كّم حصلت قبل الفعــل، قــ  النذر قبل الستطاعة، ث
كّد م النذر؛ حيث إكّنه لــم تتحكّقــق الســتطاعة كّوخر ة، ومع تعكّينه بتلك السنة يق كّد ة متأ  تقييده بم
 في تلك السنة المعكّينة. ويراعى في وجوب السل م بقاء الستطاعة للعا م الثاني، وذلك

كّج النذر عقلكّية ل شرعكّية، كما هو الةظاهر من النصوص. كّن استطاعة ح ل
كّج ماش ًيا وجب مع القــدر ة ل مطل ًقــا. ومبــدؤه بلــد النــاذرالثالثة والعشرون  : إذا نذر الح

كّح أكّنـه يتبـع قصـده، ولـو لـم يقصـد شـي ًئا كـان مـن كّدد. والصـ  على الةظـاهر، علـى تـر
الميقات.

 : إذا كان في طريقه موضع عبور، قــا م – أي وقــف فــي الســفينة –الرابعة والعشرون
كّدد؛ لضعف المستند. وفي ذلك عندي تر

كّح.الخامسة والعشرون : إذا عجز ركب، وسا ق بدن ًة على الص
كّن الجواز فيهالسادسة والعشرون كّح نيابة المخالف، ويستثنى منه أبو النائب، فإ  : ل تص

أقوى.
: يجوز نيابة المرأ ة ولو عن الرجل، وإن كان الرجل أفضل.السابعة والعشرون
ــه مــنالثامنة والعشرون كّم مات قضي عن كّده، ث كّهكن من أدائه، ولم يؤ كّج، وتم  : إذا نذر الح

ثلث تركته، ل من أصله على الهظهر.
كّن عبادته شرعكّية.التاسعة والعشرون كّح نيابة الممرِّيز، وإن قلنا إ : الحوط أكّنه ل تص

كّرتالثلثون كّجــة الســل م، وقــد اســتق كّج ح  : من كان عنده وديعة، ومات مودعها ولم يح
كّج عنه. والةظاهر أكّنه ل يشترط في ذلك علمه أو كّج عنه بها، أو استؤجر من يح  عليه، ح
كّص، ول يجوز التقييد بل مقكّيد. وهل يلحــق كّجون عنه؛ لطل ق الن كّن ورثته ل يح  هظكّنه أ
كّدد، كّجة السل م، والحقو ق المالكّية من الزكا ة وغيرها ؟ فــي ذلــك عنــدي تــر  بذلك غير ح

كّجح اللحا ق. وإن تر
كّجــة عــنالحادية والثلثون كّم نقــل النكّيــة لــه، وقعــت الح  : إذا أحر م عن المستأجر عنه، ث

كّق الجــر ة. وفــي ذلــك عنــدي إشــهكال، ل يخفــى علــى  المستأجر عنه؛ للرواية، واســتح
كّمل. المتأ
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كّنالثانية والثلثون كّص، فإ  : إكّنما يجب تعيين المنوب عنه بالقصد، ول يجب تسميته؛ للن
ال ل تخفى عليه وخافية.

كّجــه عــنالثالثة والثلثون كّح ح كّج ثان ًيــا، وصــ كّجه، وجب عليــه أن يحــ  : النائب إذا أفسد ح
كّص. كّح؛ للن كّق الجر ة على الص المنوب، واستح

كّجباب  أقسا م الح
:وفيه مسائل

كّج على ثلثة أنواع: التمكّتع وهو أفضلها، والقران وهــو بعــده فــي الفضــل،:الولى   الح
وإفراد وهو أدناها فيه.

كّمى  "عمــر ة تمكّتــع "، وغيرهــا مفــرد ة؛الثانيــة كّد م عمرتــه عليــه قطعــ ًا، وتســ  : التمكّتــع تقــ
كّج. لفرادها عن الح

كّهكــة بثمانيــة وأربعيــن مي ًل، ل بــاثني عشــر علــىالثالثة رُعــد عــن م  : التمكّتع فرض مــن ب
كّهكــة ومـن فـي كّل جانب. والقران والفراد فرض أهـل م كّح، ول بثمانية عشر في ك  الص
كّح، وكــذلك مــن كّل اضــطرا ًرا علــى الصــ  حهكمهم، ول يجوز لهم العــدول إلــى التمكّتــع إ

كّل معه. وجب عليه التمكّتع ل يعدل عنه إلى غيره إ
كّوال، وذي القعــد ة،الرابعة كّج: شــ ٍّل من هذه الثلثة وقوعه في أشــهر الحــ  : يشترط في ك

كّمــا كّجها فــي ذلـك؛ إذ هـي مرتبطــة بــه قطعـ ًا. أ كّن عمر ة التمكّتع كح كّجة. وليعلم أ  وذي الح
العمر ة المفرد ة فل يشترط فيها ذلك.

كّج قطع ًا، وكذلك كونهما في سنة واحد ة.الخامسة كّد من تقديم عمر ة التمكّتع على الح : ل ب
: يجب تأوخير العمر ة في القران والفراد، ويهكونان أي ًضا في سنة واحد ة.السادسة
كّهكة قطع ًا، فإن نسيه فيها رجــع وأحــر م منهــا،السابعة كّج التمكّتع من م  : يجب أن يحر م لح

كّص. كّذر فمن حيث أمهكن، ولو من عرفة؛ للن وكذا إذا جهل. فإن تع
 : يجب الحرا م للقــران والفــراد مــن أحــد المــواقيت الــتي وكّقتهــا النــبي (ص)،الثامنة

وستأتي. وكذلك عمر ة التمكّتع.
كّح.التاسعة كّر ق بين القران والفراد بسيا ق الهدي على الص : إكّنما يف
كّج؛ للرتباط.العاشر ة كّل أن ينشئ إحرا ًما للح كّهكة إ : يحر م على المتمكّتع وخروجه من م

 : من دوخل بعمر ة تمكّتع وضا ق الوقت عن أفعالها، نقل النكّية إلى الفــراد.الحادية عشر ة
كّد الضيق وخو،ف فوات الموقفين، ومن ذلك الحائض مطل ًقا. كّن ح والةظاهر أ

 : لو وقع الحيض عليها بعد أربعة أشواط من الطــوا،ف لــم تبطــل متعتهــا،الثانية عشر ة
كّح. رِّصر، وتقضي باقي الطوا،ف والصل ة، على الص بل تسعى، وتق

 الحرا مباب
:وفيه مسائل

 يجب الحرا م للعمر ة والقران والفراد من أحد المواقيت كما نكّبهنا عليه.:الولى
كّولــهالثانية  : الميقات للعراقكّييــن ومــن يــأتي علــى طريقهــم العقيــق، وهــو وا ٍد طويــل، أ

 المسلخ – بالمعجمة أو المهملة -، والفضــل الحــرا م منــه مــع عــد م التقكّيــة، وأوســطه
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كّل أكّنهــا  غمر ة، وهي دونه في الفضل، وآوخره ذات عر ق، وهي أدناهمــا فــي الفضــل، إ
رُتجزي اوختيا ًرا على الشهر الهظهر.

 : الميقات لهل المدينــة ذو الحليفــة. والحــوط تعييــن المســجد. ومــع الضــرور ةالثالثة
الجحفة، ل اوختيا ًرا على الحوط. وكذا لمن يأتي على طريقهم.

: لهل الشا م، والتي على طريقهم، وكذا لهل المغرب، ومصر الجحفة.الرابعة
 : لهل اليمن يلملم. وهو جبل صغير، والةظــاهر أكّنــه المســجد الن، فــإكّنه بنــيالخامسة

على الجبل المذكور.
كّر من ناحيتهم قرن المنازل.السادسة : للطائف، ولمن يم
كّص  "مــن أقــربالسابعة  : ميقات من أقرب إلى عرفة منزله، كذا قاله الكثر. وفــي النــ

كّهكة منزله ". إلى م
رُل مــن المقــا م، أو الحجــر، والةظــاهرالثامنة كّر، وإن كان الفضــ كّهكة كما م  : ميقات أهل م

أكّنهما في الفضل سكّيان. 
ــيالتاسعة َفْته المحاذا ة في طريق المدينة قطع ًا، وف  : من كان طريقه على غير ميقات كف

كّدد ! وإن كان الرجح اللحا ق. غيره تر
كّضي رجب، فإكّنه يجــوزالعاشر ة كّل أن يخا،ف تق  : ل يجوز الحرا م قبل الميقات قطع ًا، إ

كّح. له ذلك قطع ًا، أو لناذر ذلك على الص
كّم أراده حكّتــى جــاوزالحادية عشر ة لِرد النســك، ثــ  : من نسي الحرا م، أو جهل، أو لــم رُيــ

كّل أحــر م ولــو  الميقات، حكّتى دوخل الحر م، وقدر على الرجوع له رجع وجوكّبا قطع ًا، وإ
من الحر م.

كّج مطل ًقا استحبا ًبالثانية عشر ة كّول ذي القعد ة لمن أراد الح كّب توفير الشعر من أ  : يستح
ًّكدا؛ للمر به. وكذا إطلء الجسد سكّيما العانة والبطيــن، وتقليــم الهظفــار، والوخــذ  مؤ

من الشارب.
ًّكدا. ولو لبس بعده ما ل يجوز للمحر م لبسه،الثالثة عشر ة كّب الغسل استحبا ًبا مؤ  : يستح

رُضــها، بــل  أو أكل كذلك، أو تطكّيب أعاده اســتحبا ًبا. ول يمنــع الحــائض مــن الغســل حي
كّب لها الغسل كغيرها، نعم ينبغي لها أن تحتشي بالهكرسف، وتحر م بل صل ة. يستح

كّلالرابعـة عشـر ة كّب أن يهكـون الحـرا م عقيـب فريضـة، والفضـل الةظهـر، وإ  : يسـتح
كّت ركعات، وتجزي ركعتان. صكّلى س

لِحكّلــه حيــث ح ةَبســه، وإن لــم تهكــنالخامسة عشر ة كّب له أن يشترط على ركّبــه أن رُي  : يستح
كّص، أو تعجيلــه قبــل بلــوغ كّجة فعمر ة. والفائد ة فيه التحليل عند حبســه بل هــدي؛ للنــ  ح

ًّدا. كّذ ج كّج من قابل ! والقائل به شا لِحكّله، ل سقوط الح الهدي م
: هل يشترط مقارنة النكّية للتلبية ؟ قال الكثر: نعم، والنصوص تأباه !السادسة عشر ة
 : القارن مخكّير بين أن يعقد إحرامه بالتلبية، أو الشــعار، أو التقليــد. ولالسابعة عشر ة

تتعكّين التلبية على الشهر الهظهر.
 : لو أكل صي ًدا، أو لبس مخي ًطا قبل مــا ذكــر مــن الثلثــة لــم تجــب عليــهالثامنة عشر ة

ككّفار ة، بل ول يحر م؛ لعد م النعقاد، ول يلزمه تجديد النكّية، وإن كان أحوط.
كّل في التقكّية.التاسعة عشر ة كّب إ : ل يجب التلكّفظ بالنكّية، نعم يستح

كّص.العشرون كّج؛ للرتباط؛ للن كّم الح ًّول، ث : ينبغي نكّية العمر ة أ
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كّم لكّبيــك،الحادية والعشرون  : كيفكّية التلبية الواجبة التي يرتبط بها الحــرا م:  "لكّبيــك اللهــ
كّن الحمد والنعمة لك، ل شــريك  لكّبيك ل شريك لك لكّبيك ". والحوط أن يضيف إليها:  "إ
َفْر من ذي كّب أن يزيد عليها  " لكّبيك ذا المعارج لكّبيك،... إلى آوخرها ". وليهكث  لك ". ويستح
َفْدها بعد النو م، أو ركوبه تلعة، أو انحداره منها، أو لقــاء ركــب، وبعــد كّد  المعارج، وليج

الصل ة مطل ًقا.
كّج مطل ًقــا، إذا زالــت الشــمس يــو م عـــرفات.الثانية والعشرون  : يجب قطع التلبيــة للحــا

كّهكة. وعند مشاهد ة الهكعبة للمعتمر مفرد ً ة، الخارج لهــا  والمعتمر متع ًة إذا شاهد بيوت م
كّل قطعها عند دوخوله الحر م، كما هو الةظاهر. كّهكة، وإ من م

 : كيفكّيــة الشــعار الطعــان فــي ســنامها مــن الجــانب اليمــن، وهــوالثالثــة والعشــرون
كّطخ صــفحته بــدمه مــع ذلــك كــان أحــوط كمــا قــاله الكــثر. وإن كّص بالبل، وإن ل  مخت
كّص. والتقليــد أن يعكّلــق فــي رقبتهــا نع ًل كّددت دوخل بينها، وأشعرها يمي ًنا وشما ًل؛ للنــ  تع

كّص. وخل ًقا قد صكّلى فيه؛ للن
كّح فيهما الصل ة قطع ًا.الرابعة والعشرون  : يجب لبس ثوبين للحرا م، من جنس ما تص

ــن كّح عندي ل، وأن تهكونا طــاهرتين حي  وهل يجوز أن تحر م النساء في الحرير ؟ الص
يحر م، ول يحر م استدامة.

كّد من كون الثوبين ساترتين، لسكّيما المئزر.الخامسة والعشرون : لب

 ما يحر م على المحر مباب
:وفيه مسائل

كّر، وأفراوخه، وبيضه، مباشر ً ة وتسبي ًبا، ل صيد البحر قطع ًا.:الولى  يحر م صيد الب
كّل.الثانية : يحر م عليه الكل منه، ولو صاده مح
كّل في الحر م.الثالثة كّل صيد المحر م، وكذا إذا ذبحه المح : يحر م على المح

: يحر م صيد الجراد، وقتله، وقتل القمل.الرابعة
كّل؛ لكّنه ميتة.الخامسة : ذبح المحر م حرا م حكّتى على المح
كّدماته، حكّتــى النةظــر بشــهو ةالسادسة  : يحر م عليــه الــوطي مطل ًقــا، والتمهكيــن، وكــذا مقــ

مطل ًقا، وكذا الستمناء، والتزويج، والعقد، والشهاد ة عليه.
كّل لــه مؤًّبــدا. ويجــوزالسابعة كّوج عال ًمــا عامــ ًدا وجــب عليــه المفارقــة، ولــم تحــ  : إذا تز

كّري، وكذا الطيب. الرجوع للمطكّلقة الرجعكّية، وكذا شراء الماء ولو قصد التس
كّكـد المسـك والعنـبر والزعفـرانالثامنة  : يحر م عليه الطيـب، والةظـاهر مطلقـه، وإن تأ

كّطارين في السعي، ووخلو ق الهكعبة. كّل ريح الع والورس، إ
: يحر م إمساكه لنفه من الرائحة النتنة.التاسعة
كّدهن.العاشر ة : ل يجوز أن ي

: ل يجوز له أن يقول: ل وال، وبلى وال.الحادية عشر ة
: يحر م عليه الكتحال بالسواد للزينة ل مطل ًقا، وكذا بما فيه طيب.الثانية عشر ة
: يحر م عليه النةظر في المرآ ة، إذا قصد به الزينة.الثالثة عشر ة

كّح. والةظــاهرالرابعة عشر ة  : يحر م لبسه المخيــط، إذا كــان رج ًل ل مطل ًقــا علــى الصــ
َفْر. ولم أجد أح ًدا التفت لذلك. الطل ق؛ لشعار إباحة الهميان، فلرُيتدَّب
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 : يجوز له لبس السراويل إذا لم يهكن له غزار مطل ًقا، والقبا إذا لــم يهكــنالخامسة عشر ة
 له رداء، لهكن يهكــون مقلو ًبــا: أعله أســفله، أو بــاطنه هظــاهره، وبــالمعنيين أحــوط. ول

كّمه، فإن أدوخلها فيه وجبت عليه ككّفار ة المخيط. يدوخل يده في ك
كّلالسادسة عشر ة  : يجوز له لبس الطيلسان بل أزرار عليه، ولهذا قيل: ل يجوز لبسه إ

للفقيه، ول يتقكّيد بالضرور ة على الشهر الهظهر.
: يجوز للمرأ ة اتخاذ القكّفازين لكّتقاء البرد، وللحائض الغللة.السابعة عشر ة
 : يحر م على الرجل تغطية رأســه قطعــ ًا إذا كــان مختــا ًرا، ومنــه الذنــانالثامنة عشر ة

كّص. كّح؛ للن على الص
كّرهه ل أعر،ف وجهه.التاسعة عشر ة : يحر م على المرأ ة النقاب، ومن ك

كّص.العشرون : يجوز لها إروخاء القناع إلى أنفها مطل ًقا؛ لةظاهر الن
 : يحر م التةظليل للرجل الصحيح – ل العليــل – فــي حــال الركــوب.الحادية والعشرون

كّرر الهككّفار ة في النسك الواحد. ول تتهك
ــاطالثانية والعشرون  : الةظاهر جواز الستر للرأس للرجل والوجه للمرأ ة باليد، والحتي

هنا حسن.
 : يحر م لبس الخاتم إذا قصد به الزينــة، ويجــوز للســكّنة، وعــد م لبســهالثالثة والعشرون

أحوط.
كّي المعتاد للزينة، وما لم تعتــده مطل ًقــا،الرابعة والعشرون  : يحر م على المرأ ة لبس الحل

ول تةظهر المعتاد للرجال، وإن كان للسكّنة.
كّم الرياحين، بل كراهته.الخامسة والعشرون : عد م تحريم ش
كّي، وليهكثر مــنالسادسة والعشرون كّب ذكر ال ما استطاع، وتقليل الهكل م الدنياو  : يستح

كّي وآله. الصل ة على النب

لِر مباب  ككّفارات المح
:وفيه مسائل

  النعامة: وفي قتلها بدنة قطع ًا، سكّنها وخمس سنين، وطعنــت فــي السادســة، ول:الولى
كّد ق بـه علــى ســكّتين كّر، وتصـ كّض ثمنها على الرُب كّومها، وف  يجزي الذكر، فإن عجز عنها ق
كّدان. فإن قصرت قيمتها عــن ذلــك لــم يجــب عليــه التمــا م، وإن كّل مسهكين م  مسهكي ًنا، لهك
ــبته كّل أن تنقص قيمتها عن السكّتين فيصو م بنس  زادت فله. فإن عجز صا م سكّتين يو ًما، إ

ل صو م السكّتين مطل ًقا على الهظهر. فإن عجز صا م ثمانية عشر يو ًما.
: يجب في فراوخها ما يجب فيها على الهظهر.الثانية
: في قتل بقر ة الوحش، وحماره بقر ة أهلكّية. فإن عجز فنصف الماضي.الثالثة

كّم المذكور وسدس الماضي. وهل حهكم الثعلب والرنبالرابعة  : في قتل الضبي شا ة، ث
 حهكمه ؟ الةظاهر ل، وإن كان الــذي يجــب فيــه يجــب فيهمــا. والثمــر ة غيــر وخفكّيــة علــى

كّصل. المح
كّرك الفــرخ فيهــا،الخامسة كّل بيضة بهكر ة من البل. هذا إن تح  : في كسر بيض النعا م لهك

كّل وجب عليه إرسال الفحولة فــي إنــاث بعــدد الــبيض، فالناتــج هــدي كّرك وإ  فإن لم يتح
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كّل بيضة. فــإن عجــز أطعــم عشــر ة  للهكعبة. فإن لم يقدر على ذلك وجب عليه شا ة عن ك
مساكين، فإن عجز صا م ثلثة أكّيا م.

كّراج مــن صــغار الغنــم.السادسة  : في كسر بيض القطا ة، والقبج – وهو الحجل – والــد
كّل أرسل في الغنم بالعدد. قيل: فإن عجــز فهكمــا فــي بيــض كّرك الفرخ فيها وإ  هذا إن تح

النعا م مطل ًقا، وعندي فيه إشهكال.
كّل فــي الحــر م درهــم،الســابعة  : فــي قتــل الحمامــة شــا ة مطل ًقــا علــى المحــر م، والمحــ

ويجتمعان على المحر م في الحر م.
ــر مالثامنة كّل في الح رُمح  : في فراوخها حمل من أولد الضأن، سكّنه أربعة أشهر، وعلى ال

نصف درهم.
كّل في الحر م، ويجتمعان علــىالتاسعة لِح  : في بيضها درهم على المحر م، وربع على الم

كّب الماء، ول يهكاد تبــاي ٌن كّن الحمامة هي ما فيها طو ق، أو تع لِر م في الحر م. واعلم أ  المح
بين الوصفين.

كّراج حم ٌل مفطو م.العاشر ة كّل من القطا، والحجل، والد : في قتل ك
كّح.الحادية عشر ة كّب جدي على الص كّل من القنفذ، واليربوع، والض : في قتل ك
كّد من طعا م.الثانية عشر ة : في القكّبر ة، والصعو ة، والعصفور م
ــثيرالثالثة عشر ة ٌّف من طعا م، وكلهما مروكّيان. وفي الهك  : في قتل الجراد ة تمر ٌ ة، أو ك

كّرز عنها فل بأس. كّق التح عر ًفا فيها شا ة، وإن ش
كّلالرابعة عشر ة َفْد ففــي كــ رُعــ كّل شــا ة، فــإن لــم ت كّم العود عن الهك  : في التنفير لحما م الحر م ث

 واحد ة شا ة. وفي الغل ق عليها، وعلى الفراخ، والبيض كالتل،ف. هذا مع الجهــل بــه
أو العلم.

كّل واحــد منهــمالخامسة عشر ة  : لو قتل اثنان أو ثلثة – فصاع ًدا – صي ًدا، كان على كــ
فداء.

 : لو كسر قرن غزال كان عليه نصف قيمتــه، وفــي العينيــن والرجليــنالسادسة عشر ة
كّل واحد منها نصفها. ًّمة، وفي ك قيمته تا

: ل يدوخل الصيد في ملك المحر م مطل ًقا.السابعة عشر ة
: في نتف ريشة من حما م الحر م صدق ٌة باليد الجانية.الثامنة عشر ة

كّج مــن قابــلالتاسعة عشر ة كّج، والحــ  : في الجماع مطل ًقا قبــل المشــعر بدنــ ٌة، وتمــا م الحــ
كّل فليس عليها شيء. ويجــب عليهمــا الفــترا ق  قطع ًا. وكذا على المرأ ة إن طاوعت، وإ
كّمــل لِر ًهــا لهــا تح كّح. وإذا كــان مهك  عند بلوغ موضع الخطية حكّتى في التمــا م علــى الصــ
كّل البدنــة حســب. كّجها صحيح. وبعــد المشــعر إذا وقــع ذلــك لــم تجــب إ  البدنة عنها، وح
 وههكذا الحهكم جا ٍر إلـى أن يطـو،ف وخمسـة أشـواط علـى الحـوط. والةظـاهر أكّنـه يهكفـي

كّن ما قلناه أحسن. كّل أ الربعة، إ
لِرمة بإذنه بدن ٌة، أو بقر ة، أو شا ة. فإن عجــز عـنالعشرون  : في جماع السرِّيد للمة المح

كّولتين فشا ة، أو صيا م ثلثة أكّيا م. ال
 : لو نةظر الجنبكّية فأمنى، فــإن كــان مؤســ ًرا فعليــه بدنــة، وإن كــانالحادية والعشرون

رِّس ًطا فبقــر ة، وإن كــان معســ ًرا فشــا ة. وفــي النةظــر إلــى الزوجــة والمنــاء بدنــة أو  متو
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كّسها بشهو ة فعليه شــا ة، وإن وخل عــن المنــاء. وإن قكّبلهــا بشــهو ة وجــب  جزور، ولو م
عليه جزور، وبغيرها شا ة.

: لو استمنى فأمنى فعليه بدنة.الثانية والعشرون
 : لو حلف ثل ًثا صاد ًقا، أو واحد ة كاذ ًبا كان عليه بقــر ة، وكاذ ًبــا ثل ًثــاالثالثة والعشرون

عليه بدنة.
كّدد ! واعلمالرابعة والعشرون  : قيل: في الشجر ة الهكبير ة عر ًفا بقر ة، وعندي في ذلك تر

كّن شجر ة الحر م ل يجوز عضده ول اوختللــه، ول الحشــيش الوخضــر. واســتثني مــن  أ
 ذلك شجر الفواكه، والذي أنبته النسان، والبهكر ة للســقي، واللذوخــر،. ويجــوز تخليــة

البل لترعى في الحر م.
 : في الطيب شــا ة، وكــذا فــي لبــس المخيــط، وتغطيــة الــرأس ولــوالخامسة والعشرون

 بالرتماس، وكذا في حلق البطين. وفــي البــط الواحــد إطعــا م ثلثــة مســاكين، وفــي
بعضه إشهكال.

كّص أهظفــار يــديه جمي ًعــا فــي مجلــسالسادسة والعشرون كّد، فإن قــ كّل هظفر م كّص ك  : في ق
كّل ما اســتثني. ولــو أفــتى مفــ ٍت بجــواز  واحد فشا ة، وكذا رجليه، وكذا في حلق الشعر إ

تقليم الةظفر فأدمى المستفتي، وجب على المفتي شا ة مطل ًقا.
لِر م وجـب عليهمـا بدنـة، ولـو كـان العاقـدالسابعة والعشرون  : لو عقد إنسان علـى محـ

ًّل. مح
رِّسه فــي غيــر الوضــوء مطل ًقــا،الثامنة والعشرون  : لو سقط من رأسه أو لحيته شعر بم

كّف من طعا م، وفيه ل بأس. فعليه ك
كّرر بغيــرالتاسعة والعشرون  : يجب في التةظليل للرجل الصــحيح ســائ ًرا شــا ة، ول يتهكــ

كّي. كّن ذلك قطع كّرر النسك. والةظاهر أ تهك
كّل فــي الصــيد فإكّنهــا تجــبالثلثون كّل عــن عمــد، إ كّل ما قلناه من الهككّفارات ل تجب إ  : ك

كّح. رُل الصيد عم ًدا لم يجب التهكرار على الص كّرر منه قت كّذ. وإذا تهك مطل ًقا، والمخالف شا

كّجباب  بيان أفعال عمر ة المتمكّتع بها للح
:وفيه مسائل

ًّول الحرا م من أحد المــواقيت المــذكور ة، ول يجــزي مــن غيرهــا:الولى   يجب فيها أ
قطع ًا.
كّهكـة وجــب عليــه الطـوا،ف بــالبيت ســبعة أشـواط قطعـ ًا. ويجــب فـيالثانية  : إذا دوخــل م

كّي  الطوا،ف أمور منها: الطهار ة حد ًثا ووخب ًثا، ومنها: الختــان لغيــر المــرأ ة، حكّتــى الصــب
كّح. الوضـح.وقــد أفردنـا هــذه المسـألة برســالة مفــرد ة ، مـن أراد  والخنثى على الصــ
 التحقيق فليقف عليها. ومنها: الستر، ومنها: الطوا،ف بين المقا م الن والبيت حكّتــى مــن
 جهة الحجر على الةظاهر، ولو كان من غير البيت. والحتياط بما قـاله بعـض العلمــاء
 ل بأس به. ومنها: الطــوا،ف علــى اليســار، ومنهــا: الــبروز بهككّلكّيتــه عنــد الطــوا،ف عــن
ــا:  البيت، فلو أدوخل يده في الشاذروان ، أو في الحجر – في حال طوافه – بطل. ومنه
َفْف مــن َفْده. وليطــ لِعــ  أن ل يختصر – بأن يدوخل الحجر – فلو فعل ذلــك بطــل طــوافه فلرُي

الحجر إلى الحجر.
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كّك فــي الزيــاد ة –الثالثة كّك فيه – أي في النقصان – أعاده على الهظهــر. وإن شــ  : إذا ش
رِّحح. كسبعة وثمانية – بنى على المص

: لو زاد على السبعة مطل ًقا عم ًدا بطل، وسه ًوا ل بأس.الرابعة
كّح. فـإذا طـا،فالخامسة  : لو نذر الطوا،ف على أربع وجـب طوافـان مطل ًقـا علـى الصـ

 مضى للمقا م وصكّلى ركعتي الطوا،ف وخلفه، أو أحد جانبيه، وهما واجبتان في الطوا،ف
كّب فيهــا قــراء ة الجحــد والتوحيــد، كّذ ل عــبر ة بــه. ويســتح  الواجب قطع ًا، والمخالف شــا
َفْض علــى رأســه كّب له أن يدوخل زمز م، وَفْلرُيلِفــ كّلهما استح  ويجوز فيهما الجماعة. فإذا ص
كّن مــاء َفْب منه فإكّنه مســنون، ويقصــد حــاجته؛ فــإ  وبدنه من الدلو المقابل للحجر، وليشر

كّم يأتي الحجر السود ويقرِّبله. لِت بالدعاء المأثور، ث رُشرب له. وليأ زمز م لما 

 الخروج للصفا والسعيباب
:وفيه مسائل

كّب أن يخرج له من بين السطوانتين، فهو :الولى ه على الةظاهر.باب يستح
كّم ينــوي، ويســعى ســبعة مــن الصــفا إلــىالثانية كّو على الصفا، والدعاء طــوي ًل. ثــ  : العل

المرو ة واحد، ومن المرو ة إلى الصفا واحد.
كّص أهظفــاره.الثالثة كّصر وجو ًبا قطعــ ًا مـن شـعر رأســه أو لحيتــه، أو قـ كّم السعي ق  : إذا ت

 والرجل والمرأ ة في ذلك شرع، فل تتعكّين القبضة في تقصيرها، ول يجزيهما الحلــق.
كّل شيء حر م بــالحرا م حكّتـى الجمــاع. نعـم يحــر م الحلــق كّل له ك  فإذا حصل التقصير ح

كّج. كّهكة قبل الحرا م للح والخروج من م

كّجباب  أفعال الح
:وفيه مسائل

ًّســعا، والفضــل إنشــاؤه فــي اليــو م:الولى كّج مو   بعد التقصير يجب عليه الحرا م بالحــ
كّر. كّج بعد الةظهر عند المقا م أو الحجر كما م الثامن من الح

كّم إذا طلعــت الشــمسالثانية ًّكــدا، ثــ كّب أن يبات في منى ليلة التاســع اســتحبا ًبا مؤ  : يستح
كّن وقتــه مــن بعــد الــزوال إلــى  مضى لعرفات، فــإذا زالــت الشــمس نــوى الوقــو،ف؛ فــإ

الغروب.
: إذا غربت أفاض للمشعر.الثالثة

 : يجب على من أفاض منها قبـل الغـروب بدنـة. قـالوا: إذا رجـع بعـد وخروجـهالرابعة
 منها إليها سقطت البدنة، وعندي في السقوط نةظر ! إذ الوجــوب متحرِّقــق، والســقوط لــم

كّمل. كّل الغليل ! فليتأ يثبت بدليل، وما أوردوه من العتبارات ل يشفي العليل، ول يب
ًّكــدا، ولــو تركّبــع الليــل أوالخامسة  : إذا وصل المشعر صكّلى العشاءين فيه اســتحبا ًبا مؤ

تثكّلث.
كّل الحـر م مجـ ٍز.السادسة كّل أوخـذه مـن كـ كّب التقاط الحصى منـه؛ لكّنـه تحكّيتـه، وإ  : يستح

كّب منه ما كانت منًّقطة، ملتقط ًة، بر ًشا. ويستح
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كّي. ولهــذاالسابعة كّي المشوب بالوختيــار  : ينبغي أن ينوي الوقو،ف لي ًل؛ فإكّنه الضطرار
كّن إذا وخرجوا منه قبل الصــبح مــن غيــر  يجتزي به الخائف، والراعي، والنساء ورفيقه

كّي الثاني من الفجر إلى قبل الزوال. جبر، وغيرهم بالجبر بالشا ة. والضطرار
كّي من الفجر إلــى طلــوعالثامنة  : إذا انفجر الفجر نوى الوقو،ف، وهو الوقو،ف الوختيار

الشمس.
رِّســر – وهــو مــا بيــنالتاسعة  : إذا طلعت الشــمس مضــى لمنــى، فــإذا وصــل وادي مح

المشعر ومنى – استحكّبت الهرولة فيه قدر مئة وخطو ة.
كّولة:العاشر ة : إذا وصل منى وجب عليه ثلثة أمور، وهي مناسك منى ال

كّد منى غر ًبا، فما غرب عنها فليس من منى قطع ًا.  كّول: رمي جمر ة العقبة، وهي ح  ال
لِمها بسبع حصيات. ولير

ٍّي ول أعــور. فــإذا ذبحــهالثاني كّ م الخلقة، غيــر وخصــ  : ذبح الهدي. ويشترط أن يهكون تا
كّول أفضـل مطل ًقـا، ول يتعكّيـن. نعـم هـو أحـوط للصـرور ة، كّصر، وال  حلق رأسه، أو ق
كّوخر فــي هــذه الثلثــة أجــزأ كّد م وأ كّح، لهكن إذا ق  والملكّبد. والترتيب بينها واجب على الص

قطع ًا.
كّهكــة لقضــاء الطــوافين والســعيالحادية عشر ة كّي لم  : يجب بعد قضاء مناسك منى المض

كّوخر عنــه علــى الحــوط، وإن جـاز التــأوخير عنــه  في اليو م العاشر، أو من غده، ول يتأ
كّم يطــو،ف طــوا،ف كّم يســعى، ثــ كّج، ويصكّلي ركعــتيه، ثــ كّح. فيطو،ف طوا،ف الح  على الص

النساء وجو ًبا قطع ًا، ويصكّلي ركعتيه.
كّل له لبس المخيط، وتغطية الرأس، وإن كــان الفضــل تركــهالثانية عشر ة  : بالحلق يح

كّمــا كّل له الطيب، وبطوا،ف النساء يحللــن لــه. أ كّج. وبالطوا،ف يح  حكّتى يطو،ف طوا،ف الح
كّي ففيه إشهكال، والحوط تركه حكّتى يطو،ف طوا،ف النساء. الصيد الحرام

كّهكــة وجــب عليــه الرجــوع لمنــى ليــبيت بهــاالثالثة عشر ة  : إذا قضى هذه المناسك في م
ــا كّل الليل، بل إلى نصفه، ويجوز الخــروج عنه  لي ًل. وليعلم أكّنه ل يجب عليه البيتوتة ك
َفْت فيها، وأحيــى الليــل فــي كّهكة. وإذا لم يلِب كّي لم كّهكة. نعم ينبغي عد م المض  بعده، ولو إلى م
ــول بعــض ــاء نصــفه، وق ــر. ول يجــزي إحي ــى الشــهر الهظه ــا عل ــة أجــزأ عنه كّهك  م

كّذ. المعاصرين به شا
 : يجب رمي الجمار الثلث في الحــادي عشــر، والثــاني عشــر، ومــبيتالرابعة عشر ة

كّم جمــر ة العقبــة. كّم الوســطى، ثــ  ليلتيه بالمعنى المذكور. وليبدأ بالولى وهي الشرقكّية، ث
كّد فيها من الصابة قطعــ ًا. ول يجــب تــوالي الصــابة  وليهكن بسبع حصيات قطع ًا، ولب
كّولتين دون الوخير ة، والدعاء بالمــأثور عنــد كّب الوقو،ف بعد الرمي في ال  قطع ًا. ويستح

كّولتين، والستدبار في الوخير ة. كّن، واستقبال القبلة في ال رميه
ــنالخامسة عشر ة  : يجوز النفر في اليو م الثاني عشر، لهكن بعد الزوال ل مطل ًقا، بل لم

 اكّتقى الصيد والنساء في إحرامه، ولم تغرب عليه شــمس يــو م الثــاني عشــر فــي منــى.
كّل فــي الثـالث عشـر، لهكـن يجــوز لــه قبـل  وإن لم يحصل الشرطان لم يجـز لــه النفــر إ

الزوال. ويجب عليه الرمي المذكور فيه.
ــنالسادسة عشر ة كّن وقت الرمي من طلوع الشمس إل غروبها، وما قرب م  : الةظاهر أ
الزوال أفضل.
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كّدباب  الحصر والص
:وفيه مسائل

كّد بالعــدو. ويتحكّقــق بعــد م القــدر ة علــى الوصــول:الولــى   الحصــر بــالمرض، والصــ
كّهكة في العمر ة. فإذا حصل ذلك بعث مــا ســاقه إن كــان ســائ ًقا، كّج، أو م  للموقفين في الح
كّصــر، كّهكــة إن كــان معتمــ ًرا حلــق أو ق ًّجــا، أو م كّل بعث هد ًيا. فإذا بلغ منى إن كان حا  وإ
كّج إن كان واج ًبا عليه، أو يطا،ف عنه إن لــم يهكــن كّل من النساء حتذى يح  وتحكّلل مطل ًقا إ

واج ًبا.
كّح.الثانية : ل يسقط هذا الهدي بالشتراط، وإكّنما يفيد تعجيل التحليل على الص
: لو زال عذره، واحتمل اللتحا ق التحق. فإن لم يلحق تحكّلل بعمر ة.الثالثة

: المصدود عن ما ذكر يذبح هديه في محكّله، ويتحكّلل حكّتى من النساء.الرابعة
كّج التمكّتع. وأفعالها كأفعالالخامسة  : عمر ة المفرد ة واجبة مع الستطاعة، وتسقط في ح

 عمر ة التمكّتع، ويزيد عليها بطــوا،ف النســاء علــى الشــهر الهظهــر. ول تتعكّيــن بزمــان
كّب بعــد عشــر ة  مخصوص، وأفضلها في رجب. ول تحديد بيــن العمرتيــن، نعــم يســتح

أكّيا م، أو بعد شهر.

كّرقة وهنا مسائل متف
  من طــا،ف كــان مخًّيــرا فــي التــأوخير للســعي ســاعة، أو ســاعتين، وإلــى الليــل:الولى

كّص.  للراحة. ول يجوز إلى الغد على الصح؛ للن
كّص.الثانية : من نسي طوا،ف الزيار ة حكّتى رجع إلى أهله وواقعها، ككّفر ببدنة؛ للن
ــهالثالثة كّد م طوا،ف النساء على السعي ساه ًيا أجزأ، وعام ًدا ل يجزي، وجاه ًل في  : من ق

كّدد والحوط العد م. تر
 : يجوز التعويل على الغير في تعــداد الطــوا،ف ، ول فــر ق بيــن كــونه ذكــ ًرا أوالرابعة

كّص. نعــم  أنثى، ول طائ ًفا وغيره. وهــل تشــترط فيــه العدالــة ؟ الةظــاهر ل؛ لطل ق النــ
يشترط البلوغ والعقل.

كّج قطع ًا، وكذا في العمر ة المفرد ة علــى الشــهرالخامسة  : طوا،ف النساء واجب في الح
الهظهر.
كّح، نعم الحوط الطهار ة.السادسة : ل يشترط الطهار ة في السعي على الص
كّص الصــحيح. ويجــوزالسابعة  : يجوز الجلوس في السعي للراحة علــى المشــهور؛ للنــ

قطعه للصل ة، وللحاجة.
كّح؛الثامنة كّل، وجامع ككّفــر ببقــر ة علــى الصــ كّن المعتمر بالمتعة إتما م عمرته فأح  : لو هظ

كّص فيه  "لو ترك واح ًدا ". كّص شعره. والن كّص ابن مسهكان. وكذا لو قكّلم أهظفاره، أو ق لن
ــاتالتاسعة كّل ليلة بشا ة، وكذا من ب  : لو بات بغير منى الليلتين المعلومتين، فعليه عن ك

كّدد، والثمر ة غير وخفكّية. لِو على الحوط. وهل هذه ككّفار ة أو فدية ؟ فيه تر ولم ين
 : يسقط المبيت لمن حصل له مانع مطل ً ًقا، أو حفظ مال، أو تمريــض مريــض.العاشر ة

وهنا تةظهر الثمر ة.
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: من فاته رمي يو م قضاه في الغد، قبل رميه الداء.الحادية عشر ة
كّي، وما سواه واجب ل ركــن، والــواجب مــنالثانية عشر ة  : الركن في الوقوفين أمر ككّل

كّي. كّي حسب، كالركن من الوختيار كّي الهككّل الضطرار
: يجزي في التقصير قدر النملة مطل ًقا.الثالثة عشر ة

 : مــن زار الــبيت قبــل مناســك منــى ككّفــر بشــا ة إذا كــان عامــ ًدا، وأعــادالرابعة عشــر ة
الطوا،ف. والحوط للناسي والجاهل العاد ة، ول ككّفار ة عليهما.

كّي، ففيه إشــهكال ! والحــوطالخامسة عشر ة كّي المشعر النهار كّل اضطرار  : إذا لم يدرك إ
لِز كّي عرفــة فقــط، لــم رُيجــ كّل اضــطرار كّمــا لــو لــم يــدرك إ  الحهكم بإعادته إن كان واج ًبا. أ
كّي عرفــة كّمــا إدراك اضــطرار كّي. وأ  قطعــ ًا، وفــي اوختيارهــا وخل،ف، والجــزاء قــو

كّدد ! وإن كان الجزاء أقوى. كّي المشعر ففيه تر ،واضطرار
كّن بعد نكّيـة الوقــو،ف، أو نـا م، أو أغمـي، فـالوقو،ف صــحيح علــىالسادسة عشر ة  : لو ج

كّح. الص
كّد ق بثلثــه،السابعة عشر ة  : القوى وجوب تثليث الهدي بمعنى: يأكــل مــن ثلثــه، ويتصــ

كّح التوكيل للفقير في قبضه ؟ فيــه إشـهكال ! والحـوط عــدمه هنــا،  ويهدي ثلثه. وهل يص
وكذا في الزكا ة.

 : من فقد الهدي، ووجد الثمن وخكّلفه عند ثقة ليأوخذ بــه هـد ًيا، ويـذبحه عنـهالثامنة عشر ة
كّح. كّجة على الص في ذي الح

كّج،: لو فقدهما صا م عشر ة أكّيا م كما قال الــ تعــالى: التاسعة عشر ة  ثلثــة أكّيــا م فــي الحــ
كّوله، والحــوط صــيامها: الســابع، والثــامن، والتاســع،وسبعة إذا رجعتم  . ويجوز من أ

كّما السبعة فل تجب فيها، وإن كــان أفضــل. ويغتفــر الفصــل فــي  ويجب فيها الموال ة. أ
الثلثة بالعيد.

كّجة، ولم يصم الثلثة، تعكّين الهدي إذا قدر عليه.العشرون : إذا وخرج ذو الح
 : يصو م السبعة إذا رجع لهله، فــإن لــم يرجــع فبعــد شــهر إذا أقــا مالحادية والعشرون

كّل انتةظر قدر وصوله لهله. ومبدأ الشهر من انقضاء أكّيا م التشريق. كّهكة، وإ بم
 : من وجبــت عليــه بدنــة فــي ككّفــار ة ليــس لهــا بــدل منصــوص عليــهالثانية والعشرون

 كالنعامة، ولم يجد كان عليه سبع شياه. وكذا لو وجبــت عليــه فــي نــذر، فــإن لــم يقــدر
كّج، أو في منزله. صا م ثمانية عشر يو ًما في الح

 : لو اشترى هد ًيا على أكّنه مهزول فبان سمي ًنا قبل الذبح أجــزأ قطعــ ًا،الثالثة والعشرون
وإن كان بعده فالحوط عد م الجزاء.

: لو اشتراها على أكّنها سمينة، فبانت مهزولة بعد الذبح أجزأت.الرابعة والعشرون
لِز. والفــر ق غيــرالخامسة والعشرون كّمة، فبانت ناقص ًة لــم رُتجــ  : لو اشتراها على أكّنها تا

كّي. وخف
كّمــة قبــل الذبــح أجــزأت، وبعــده لالسادسة والعشرون  : لو اشــتراها ناقصــة، فبــانت تا

تجزي.
رِّر،ف به، أي: رُأحضرالسابعة والعشرون رُع  : الفضل بل الحوط أن يهكون الهدي من ما 

عشكّية عرفة فيها. ويهكفي فيه إوخبار البائع. والةظاهر ، وإن كان مخال ًفا للطل ق.
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 : رُيجزي الهدي الواحد عن وخمسة وســبعة مــع الضــرور ة، إذا كــانواالثامنة والعشرون
أهل وخوان، والحوط عدمه.

كّح. وكيفكّيته: أن يضــعالتاسعة والعشرون  : رمي الجمار بالخذ،ف ليس واج ًبا على الص
 الحصــا ة علــى هظهــر إبهــا م اليمنــى، ويــدفعها بالســكّبابة. وفــي اللغــة: الخــذ،ف الرمــي

بالصابع.
كّب أن يهكون بينه وبين الجمـر ة - حـال الرمـي – قـدر عشـر ة أذرع، أوالثلثون  : يستح

كّمار. كّص معاوية بن ع وخمسة عشر؛ لن
كّي (ص)الحادية والثلثون ــب كّدوخار لحم الضحكّية بعد ثلثة أكّيا م. وقد كــان الن  : ل بأس با

كّم أذن فيه. نهى عنه في صدر السل م، ث
كّذر طــا،ف ثلثمــائةالثانية والثلثون كّب أن يطو،ف ثلثمائة وسكّتين طوا ًفا. فإن تع  : يستح

 وسكّتين شو ًطا، فعلى هذا يهكون إحدى ووخمسين طوا ًفا وثلثة أشـواط. ويهكـون مسـتثنى
 من كراهة القران في النافلة، وزاد بعــض الفاضــل أربعــة فــرا ًرا منهــا، وعنــدي فيــه

نةظر !
كّح،الثالثة والثلثون  : من زاد شو ًطا في الطوا،ف الواجب ســاه ًيا لــم يبطــل علــى الصــ

 وأكمل أسبوعين مطل ًقــا، وإن كــان القطــع إذا لــم يبلــغ الحجــر أحــوط. وينبغــي صــل ة
ًّول، والنافلة بعد السعي. ول يتعكّين ذلك. الفريضة أ

كّجــه. ويتحكّقــق تركــه بخــروج ذيالرابعة والثلثون  : من ترك الطــوا،ف عامــ ًدا بطــل ح
كّمــا فــي العمــر ة المتمكّتــع كّج، وأ كّجة ولم يفعله على الهظهر، وكلك السعي. هذا في الح  الح
كّج، والمفرد ة بخــروج الســنة إن كــانت كّل بالتلكّبس بالح  بها فإذا تركه حكّتى ضا ق الوقت إ
كّهكــة كّج قران أو إفراد. والمفرد ة عنهما بالعراض عنه، أو بــالخروج عــن م  مجامعة لح

ولم يفعله.
كّح.الخامسة والثلثون ٌّب ل واجب على الص : التهكبير المعلو م بمنى مستح
كّم هــوالسادسة والثلثون كّرفهــا ســنة، ثــ  : الحوط عد م تمكّلك لقطة الحــر م مطل ًقــا. بــل يع

كّد ق بها عن صاحبها، أو يتركها عنده على سبيل المانة. مخكّير بين أن يتص

كّور ةباب كّي للمدينة المن  المض
:وفيه مسائل

كّي (ص) إذا تركوها. والةظــاهر مــن:الولى   الةظاهر يجب إجبار الناس على زيار ة النب
النصوص وجوب زيارته (ص).

كّن قبر ســكّيدتنا فاطمــة (ع) فــي بيتهــا وخلــف أبيهــا، وقــد روي أكّنــه فــيالثانية  : الةظاهر أ
كّي. الروضة، وروي أكّنه بالبقيع. وسبب هذا الوختل،ف غير وخف

كّب إتيان مسجد الحزاب - وهو مسجد الفتح – ومسجد الفضيخ، ومشربةالثالثة  : يستح
كّ م إبراهيم، وزيار ة الشهداء بأحد ولسكّيما حمز ة. أ
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 المر بالمعرو،ف والنهي عن المنهكرباب
:وفيه مسائل

 إكّنما يجب بأربعة شروط: :الولى
كّول : العلم بما يأمر به وينهى، ولو بالتقليد.ال
: المن من الضرر عليه، وعلى إوخوانه، وماله.الثاني
: التأثير. فلو علم عد م التأثير سقط الوجوب، وإن جاز النهكار.الثالث
َفْز قطع ًا.الرابع رُج : إقلعه عن فعل القبيح، وتوبته. فلو حصل ذلك سقط، بل لم ي
كّجه، كمــا لالثانية كّي غير متــو كّي. وما أورد على العقل كّي وعقل كّن وجوبه سماع  : الةظاهر أ

كّصل. يخفى على المح
كّي على من استهكمل الشروط السابقة.الثالثة كّن وجوبه عين : الةظاهر أ

: يجب النهكار بالقلب، ول يشترط فيه المور المذكور ة.الرابعة
ًّول العراض عن فاعله، وإهظهار الهكراهة له. فإن لم ينجعالخامسة  : مراتب النهكار: أ

كّد. فإن  فبالهكل م اللرِّين. فإن لم ينفع فبالخشن، فإن لم يقلع فاليد بالضرب السهل، ثم الش
كّح ول سكّيما الثاني. لم يقلع عنه بذلك وافتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز على الص

كّد على مملوكه مطل ًقا، وزوجته وولــده كــذلك،السادسة  : الةظاهر جواز إقامة الرجل الح
 بشرط علمه بمقادير الحدود ومشاهد ة الفعل، أو إقرارهــم، ل بالبرِّينــة، هــذا إذا لــم يهكـن

فقي ًها.
 : لو وكّلى الحـاكم الجـائر رج ًل وكـان قـاد ًرا علـى إقامــة الحــدود، أقامهـا علـىالسابعة

كّل أن يهكون قت ًل هظل ًما؛ إذ ل تقكّية في الدماء. كّح. إ الص
كّح؛الثامنة  : يجوز للفقهاء إقامة الحدود في هذه الغيبة إذا أمنوا على أنفسهم علــى الصــ

كّل ما استثني. إذ هم نائبو الما م مطل ًقا إ
كّر إلى العمل بمذاهب المخالفين جاز، وركّبما وجــب. هــذا إذا لــم يهكــنالتاسعة  : لو اضط

قت ًل ل موجب له.
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 البيعباب
:وفيه مسائل

 : الةظاهر أنه يهكفي في تحقق البيع ولزومه كل ما يدل على الرضا منالولى
 المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا، وفا ًقا لشيخنا المفيد وفاضل المفاتيح، ونقله في المسالك
 عن بعض معاصريه؛ لطل ق الهكتاب والسنة، وعمل المسلمين في أسواقهم من غير

 نهكير. والةظاهر أن عملهم ذلك في زمن النبي (ص) وعلي (ع) في المدينة والهكوفة
 وهما يعلمان ذلك فيهكون بمنزلة إقرارهم عليه. وإن كان ما اوخترناه وخل،ف المشهور،
 فرب مشهور ل أصل له. والحتياط في المبيعات الجليلة استعمال اليجاب والقبول

الصريحين.
 ، ويحصل اللزو م بالجاز ة؛ لنص)1(: صحة بيع الفضولي صحة متزلزلةالثانية

 البارقي المشهور، المؤيد بالصحاح الوارد ة في النهكاح المطلوب فيه شد ة الحتياط.
 القياس، كما قرر في محله.بابول يتوهم أن هذا من 

 : لو باع ما يملك بالمعلو م، وما ل يملك كذلك، صح في ما يملك، ووقف بيع ماالثالثة
ل يملك على الجاز ة على ما اوخترناه.

 : لو باع ما ل يملك بالمجهول، وما ل يملك كذلك، صح في ما يملك، وبطلالرابعة
في ما ل يملك.

كّد، ووزن ما يوزن، فإن حصلالخامسة كّد ما يع  : يشترط في صحته كيل ما يهكال، وع
ذلك وإل بطل.

 : ل يباع الشيء الغائب إل إذا وصف كاش ًفا، فإن هظهر على الوصف وإلالسادسة
كان للمشتري الخيار، وكذا للبائع على بعض الوجوه.

 : لو بيع ما المراد منه الطعم أو الريح بغير الوختبار فالةظاهر الصحة، ويجبرالسابعة
بالخيار.

 : لو كان يفضي اوختباره إلى فساده كالجوز، جاز شراؤه بغير اوختبار، ويثبتالثامنة
كّر،ف. فلو لم يهكن لمهكسوره ثمن رجع كّد فل لمهكان التص  الرش إذا وخرج معي ًبا، أما الر

بالثمن أجمع.
 : بيع المسك في فأره جائز وإن لن يفتق، وفتقه أحوط. وكيفيته: بأن يدوخل فيهالتاسعة

وخيط بإبر ة ثم يشم.
 : يجوز بيع السمك في الماء إذا ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع إذاالعاشر ة

 ضم إليه ما يحلب، وكذا أصوا،ف الغنم مع ما في بطونها، وكذا كل مجهول ضم إليه
معلو م على الصح. ول يشترط في ذلك كون الضميمة مقصود ة بالبيع.

كّد في صحة البيع من تعيين الثمن، فلو حيل على حهكم أحدهماالحادية عشر ة  : ل ب
بطل. وهنا رواية تشعر بالصحة مهجور ة. وكذا لو قال: بسعر ما بعته.

 : لو اوختلفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائ ًما فالقول قول البائع، وإلالثانية عشر ة
 فالقول قول المشتري. وقيل: القول قول من كانت في يده، وهو قول السهكافي والتقي

والحلي، وقيل بالتحالف وبطلن البيع.

 وفي نسخة  "الةظاهر صحة بيع الفضولي صحة متزلزلة ". 1
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 : يوضع لةظرو،ف التمر والسمن وغيرهما ما جرت به العاد ة ؛ للنص.الثالثة عشر ة
وبيعه بالةظرو،ف من غير إندارها أي ًضا جائز.

كّد في صحة البيع من القدر ة على تسليمه، فلو باع المغصوبالرابعة عشر ة  : ل ب
 المستولى عليه، الغير المقدور على استخلصه من الغاصب لم يصح. أما لو باعه

على من يقدر على أوخذه من الغاصب فالةظاهر الصحة.
 : ل يصح بيع المملوك البق بغير ضميمة، أما معها فجائز قطع ًا؛الخامسة عشر ة

لنص رفاعة النخاس. أما البعير الشارد فل.

 آداب البيعباب
:وفيه مسائل

كّر،ف كيفية الكتساب، ويسلم من الربا، ويهكفي في ذلكالولى  : يستحب التفقه ليتع
التقليد.
كّر ق بين المماكس وغيره.الثانية : المساوا ة بين المشترين، ول يف
: الستقالة لمن طلبها.الثالثة

 : التهكبير عند البيع ثل ًثا، وشهاد ة الشهادتين، والدعاء المأثور وهو:  "اللهم إنيالرابعة
 اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فاجعل فيه فضلك. اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من

  منها ثلث مرات. وينبغي أن يهكتب)2(رزقك، فاجعل فيه رزقك "، ثم أعد كل واحد
على المتاع بركة لنا.

كّد م من بيده الميزان.الخامسة كّح يق : أوخذه ناق ًصا، وإعطاؤه راج ًحا. وعند التشا
: ينبغي أن ل يمدح البائع سلعته، ول يذمها المشتري.السادسة
: يهكره الحلف، بل يحر م إذا كان كاذ ًبا.السابعة
: يهكره البيع في مهكان يستر فيه العيب؛ لنه دلس.الثامنة

 : يهكره الربح على المؤمن إل للضرور ة؛ للوخبار. لهكن جاء في بعضها إنماالتاسعة
ذلك في زمان الخلف الصالح، وكذا الربح على من يعده بالحسان.

 : السو م بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مهكروه؛ لنها ساعة دعاء، ولهذاالعاشر ة
يهكره فيها النو م.

 : كذا يهكره مبايعة الدنين – وهم المحاسبون على الشيء الدون، وهمالحادية عشر ة
السفل – وكذا ذوو العاهات – لنهم أهظلم شيء – والكراد؛ لنهم حي من الجن.

: يهكره الستحطاط بعد الصفقة؛ لرواية الهكروخي.الثانية عشر ة
 : الدوخول في سو م أوخيه المسلم مهكروه، ول يبعد تحريمه، ول يخفى أنالثالثة عشر ة

ذلك التحريم أو الهكراهة عند تراضيهما أو قربه ل مطل ًقا.
 : يحر م النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة ليس قاص ًدا أوخذها، وإنماالرابعة عشر ة

 هو مواطأ ة للبائع حتى ينخدع المشتري؛ لنه غرور. وهل يلحق في ذلك الجار ة
والمساقا ة والمزارعة ؟ قيل: نعم، وهو متوجه. ويهكون للمشتري الخيار في الفسخ.

 : الحتهكار مهكروه، ول يبعد تحريمه؛ للعن النبي (ص) لفاعله،الخامسة عشر ة
 ولتسمية الصاد ق (ع) له وخاط ًئا. وإنما يهكون في الحنطة، والتمر، والشعير، والسمن.

 وفي نسخة:  "كل واحد ة منها ". 2
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 وقيل: والملح وهو غير بعيد. وليعلم أنه ل يهكون محتهك ًرا إل إذا استبقاه لزياد ة الثمن.
 فلو استبقاه لقوته أو لحاجة إليه كالزراعة لم يهكره أو يحر م. ول يسعر عليه على

 الصح. نعم، إذا قال بشيء وخارج عن العاد ة قيل له: أنزل. نعم، يجبر على البيع إذا
لم يهكن بائع غيره.

 : التلقي للركبان مهكروه إذا كان قاص ًدا ل اتـفا ًقا، ول يخفى أن الهكراهةالسادسة عشر ة
كّده أربعة فراسخ، وما زاد تجار ة ل بأس بها. واي ًضا يهكره  شاملة للبائع والمشتري، وح

توكيل الحاضر للبادي. يهكره ول يبعد تحريمه؛ للنهي عنه.
: الزياد ة عند النداء مهكروهة.السابعة عشر ة
: يهكره للسو ق أو ًل، عهكس المسجد.الثامنة عشر ة

: التعرض للوزن والهكيل لمن ل يحسنه ل ينبغي.التاسعة عشر ة

 بيع الثمارباب
:وفيه مسائل

 : ل يجوز بيع ثمار النخل قبل الةظهور عا ًما واح ًدا قطع ًا، ول مع هظهورها إلالولى
كّر على القوى. نعم، لو بيعت أزيد من سنة كّر أو يصف  أن يبدو صلحها، وهو أن يحم
 أو شرط القطع جاز قطع ًا. وأي ًضا يجوز بيعها مع أصولها، وكذلك ل يجوز بيع ثمر ة
 شجر ة حتى تةظهر وينعقد الحب، وكذلك إذا أدرك بعض ثمر ة البستان جاز بيع ثمرته

 أجمع. وأي ًضا إذا أدرك ثمر ة بستان جاز بيع ثمر ة بستان آوخر لم يدرك على قول
قوي.
 : يصح بيع ثمر ة الشجر ولوكان في أكما م – وهي القشور العليا التي ل تجديالثانية

كّم إلى أصوله. نف ًعا كاللوز والموز والفتق – إذا ض
 : يجوز بيع الزرع قائ ًما، ول فر ق بين أن يهكون أحصد أو ل، قصد قصله أوالثالثة

ل، على الصح.
كّزات،الرابعة كّز ة وج كّز ج  : يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وكذا ما يج

وكذا التوث بالثاء المثلثة أو التاء المنقطة نقطتين وخرطة ووخرطات.
 : المزابنة غير جائز ة، وهي بيع ثمر ة النخل بثمر ة منها قطع ًا، ومن غيرهاالخامسة

 على الصح. وكذا المحاقلة، وهو بيع السنبل بحب منه قطع ًا، ومن غيره على
 القوى. والتسمية بالمزابنة في ثمر ة النخل والمحاقلة مشهور ة بينهم، ولي فيها نةظر؛

لن المفهو م من الوخبار بالعهكس.
 : يستثنى من تحريم المزابنة العرية، وهي النخلة تهكون في دار آوخر، فإنهالسادسة

 يجوز أن يشتريها صاحب الدار بخرصها تم ًرا من غيرها قطع ًا، ل منها على
 الصح. ول يجب التماثل بين وخرصها وبين تمرها عند الجفا،ف على الصح. ول

عرية في الشجر قطع ًا.
 : يستثنى من المزابنة أي ًضا ما لو كان بين اثنين نخل، فتقبل أحدهما بحصةالسابعة

 صاحبه من الثمر ة بوزن معلو م. قالوا: ويشترط في ذلك السلمة. وهل هذه المعاملة
كّق ما قاله بعض الفضلء: أن أصلها ثابت، ولزمة  صلح أو بيع ؟ فيه إشهكال. والح
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 بمقتضى العقد، وباقي فروعها ل دليل عليها. وليعلم أن الصيغة بلفظ القبالة على
الحوط، وإن كان تتأدى بغيرها.

كّر النسان بثمر النخل جاز أن يأوخذ منه شي ًئا، بشرط أن ل يفسد ولالثامنة  : إذا م
يحمل، ول يقصد، وتركه أولى. وكذا في الزرع، والحوط الهكف عنه.

 بيع الحيوانباب
:وفيه مسائل

 : إذا بيعت المة الحامل لم يدوخل حملها على الصح. نعم، إذا بيعت مع حملها،الولى
أو شرط دوخوله في البيع، دوخل قطع ًا.

 : يجوز ابتياع بعض الحيوان مشا ًعا، ولو استثنى الرأس أو الجلد ففي صحةالثانية
ذلك عندي إشهكال. نعم، في المذبوحة ل بأس.

 : يجوز النةظر إلى وجه المملوكة بل إلى محاسنها كهكفيها وشعرها ويديهاالثالثة
ورجليها بغير إذن سيدها.

 : الةظاهر أن المملوك يملك فاضل الضريبة؛ لنص عمر بن يزيد، وأرشالرابعة
 الجناية له أي ًضا، وما افتدى به سيده من العقوبة. وما قيل أنه ل يملك مطل ًقا ل دليل

 به عليه.)3(نعتمد
 : إذا بيع عبد وله مال كان للبائع، إل مع الشتراط. هذا إن لم يعلم به البائع،الخامسة

كذا قيل ! والمسألة عندي فيها تردد، وإن كان إطل ق الحهكم أرجح.
 : يجب استبراء المة على البائع قبل البيع بحيضة – إن كان – وإل فبخمسةالسادسة

 وأربعين يو ًما، وكذا على المشتري، إل أن يخبر البائع الثقة باستبرائها أو باشترائها
من امرأ ة، أو تهكون صغير ة أو يائسة.

 : الحامل ل يجوز وطؤها قب ًل إل بعد مضي أربعة أشهر وأربعة أيا م، فعندالسابعة
 ذلك يجوز مطل ًقا، واوختصاصه بالزنا له وجه، وال أعلم بأحهكامه. ولو وطأها عزل،
 وإل فبيع ولدها مهكروه؛ لتغذيته بالنطفة. واستحب أن يجعل له قس ًطا من ماله. وليعلم

أنه قبل الستبراء إنما يحر م الوطي، ل اللمس والنةظر.
 : يهكره التفرقة بين الطفال وأمهاتهم، وكذا شبهها منهن مؤتلفات به كخالتهالثامنة

كّده سبع سنين، كذا قالوا ! وعندي فيه  وعمته على تردد، وتحريم ذلك غير بعيد. وح
إشهكال؛ لعد م الدليل الواضح، وما احتجوا به فيه نةظر.

 : لو بان استحقا ق المة بعد وطي المشتري لها، كان لصاحبها عليه نصفالتاسعة
 العشر إن كانت ثي ًبا، والعشر إن كانت بهك ًرا، ل مهر المثل ول التخيير بينهما على
 الصح. وليعلم أن عليه قيمة الولد يو م سقط حًّيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على

 البائع، إن كان جاه ًل بالستحقا ق قطع ًا، وكذا العشر على الصح؛ لغروره. فلو كان
 عال ًما فل رجوع. والةظاهر أنه ل فر ق في استحقا ق المالك لنصف العشر أو العشر

بين مطاوعتها وعدمها على الصح؛ لما ل يخفى.
: يجوز اشتراء ما يسبيه الةظالم من الهكفار.العاشر ة

كّد ". 3  وفي نسخة:  "يعت
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 : لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح حفةظها، وكانت كاللقطة، إذاالحادية عشر ة
كّدها على البائع، ويستعيد ثمنها منه. وإن مات   أو مات عقبه)4(لم يجد صاحبها. ول ير

 ل تستسعى، وإن كانت رواية السمان دالة على ذلك؛ لضعفها، ومخالفتها الصول
الثابتة بالنص.
 : إذا اشترى عب ًدا ودفع له عبدين ليختار أحدهما، فأبق أحدهما ارتجعالثانية عشر ة

 نصف الثمن من البائع، ثم إن وجده تخير أحدهما وإل كان بينهما نصفين، كذا روي !
 وفيه إشهكال. والولى أن يضمن البق؛ لن اليد على ما قبضت، ويطالب بالعبد الذي
 اشتراه، كما هو النسب بالقواعد. والحاصل إني في هذه المسألة من المترددين؛ لما

روي، ولمخالفة الصول، وال أعلم بأحهكامه.
 : لو اشترى عب ًدا من عبدين بطل مطل ًقا؛ للتجهل. والجواز مطل ًقا أو كاناالثالثة عشر ة

متساويين ضعيف، والفرض ل يهكاد يوجد.
 : إذا وطأ أحد الشريهكين أمة وهو عالم بالتحريم سقط قدر ما يخصهالرابعة عشر ة

كّد قطع ًا. وإذا كّد بالباقي. أما مع شبهة أنها حللة له من حيث أن له نصي ًبا فيه فل ح  وح
كّومت عليه حصص الشركاء، ل بمجرد الوطي على الصح. والولد حر؛ لنه  حملت ق

 ليس زنا بل شبهة، لهكن عليه للشركاء حصصهم من الولد يو م سقط حًّيا بسبب
الحيلولة، فإن سقط مي ًتا فل شيء.

 : العبدان المأذونان لهما بالبيع والشراء، إذا ابتاع كل منهما صاحبهالخامسة عشر ة
 حهكم للسابق قطع ًا، حيث إن الذن تابع للملك، فإذا زال بطل الملك. هذا إذا تيقن

 السبق، وإل مسحت الطريق، وحهكم للقرب؛ لرواية أبي وخديجة، هذا إذا كانا في
 العدد متساويين. وإن اتفقا بطل العقدان، أو يقرع. أما لو كان وكيلين صح العقدان

مطل ًقا. والفر ق بين الذن والوكالة مما ل يخفى على المحصل.
 : إذا دفع إنسان إلى عبد مأذون ما ًل ليشتري نسمة ويعتقها، ويحجالسادسة عشر ة

 بالمال، فاشترى أباه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الب وورثة المر بعد العتق
كّد المعتق على موله رًّقا، ثم أي الفريقين منهما  والحج، فهكل يقول: اشترى بمالي، ر

أقا م كان له رًّقا، وبذلك رواية ابن أشيم، وهو غا ٍل ضعيف.

 الخيارباب
:وفيه مسائل

 : وخيار المجلس ثابت في كل مبيع للمتبايعين قطع ًا حتى يفترقا. وليعلم أنه ثابتالولى
كّصه بهما، شيخنا الشيخ حسين. كّذ من وخ  للوكيلين في البيع فل يختص بالمالهكين، وش

كّد والب إشهكال؛ لعد م تحقق الفترا ق. وليعلم أن وخيار  وفي العاقد عن اثنين كالج
المجلس مختص بالبيع.

: لو ضرب بينهما ستر، أو أكرها على الفترا ق، لم يسقط الخيار.الثانية
 : وخيار الحيوان ثلثة أيا م مطل ًقا للمشتري ل البائع على الشهر، وما ورد لهماالثالثة

مؤول.

 وفي نسخة:  "وإن مات ومات عقبه ". 4
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 : يسقط هذا الخيار بالتصر،ف مطل ًقا حتى الملمسة للمة، أو القبلة، أو النةظرالرابعة
 إلى ما يحر م، أو أوخذ حافر الدابة أو نعلها، أو ركبها أو حلبها. ولو سا ق الدابة إلى

 منزله فإن كان بعي ًدا سقط، وإل فل، والمرجع إلى العر،ف. ويسقط بإسقاطه بعد، أو
باشتراط سقوطه.

 : وخيار الشرط، وهو بحسب ما اشترط من المد ة قليلة كانت أو كثير ة، بشرطالخامسة
أن تهكون محروسة عن الزياد ة والنقصان، ل كإدراك الثمار، وقدو م الحاج أو الغزا ة.

 : يجوز اشتراط مد ة يرجع فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع قطع ًا. وهو عملالسادسة
كّد ة لز م. كّد البائع الثمن في الم أهل زماننا، فلو لم ير

 : الةظاهر أنه ينتقل المبيع بنفس العقد مطل ًقا على الصح. والثمر ة تةظهر فيالسابعة
النما.

 : وخيار الغبن ثابت إذا حصل على الصح، وحصوله راجع للعر،ف. وهل هوالثامنة
 على الفور أو على التراوخي ؟ وفي الول قو ة، وإن كان الثاني محتم ًل. فعليه ل يسقط

كّد كالستيلد. وهل يسقط  بالتصر،ف، إل تصر ًفا يخرجه عن الملك، أو مانع من الر
 ببذل الغبن ؟ لي فيه نةظر، وإن كان المشهور ل يسقط. وشرطه جهالة المشتري به،

 فلو كان عال ًما به لم يثبت كما في بيوعات الخيارات في زماننا. والةظاهر أنه ثابت في
غير البيع من المعاوضات.

 : وخيار التأوخير، وهو أن يبيع مبي ًعا ولم يقبض الثمن ول المبيع، ول اشترطالتاسعة
 التأوخير في أحدهما، فالبيع لز م ثلثة ايا م، وبعدها يهكون الخيار للبائع، أو يبطل من
 أصله. وفي الثاني قو ة، وإن كان الول أشهر. وهذا الخيار من متفردات المامية،

وليعلم أن قبض البعض منها ل يجزي قطع ًا.
كّر يلز م إلى الليل، وبعده للبائع الفسخ.العاشر ة  : وخيار ما يفسد من يومه كالسمك في الح

وبعضهم عكّبر بـ "ما يفسده المبيت " وهو متوجه.
 : وخيار التصرية. ومعناها أن يربط ضرع الشا ة فل تحلب ليجتمع لبنالحادية عشر ة

كّد مثل كّدها ور  كثير فيه، فيطمع فيها المشتري لذلك، فيتخير المشتري حينئذ بين ر
كّذر. وتختبر بثلثة أيا م، فإن تساوى لبنها فيها وصار عاد ة قبل  لبنها، أو قيمته مع التع

 الثلثة، لم يهكن له وخيار. وتثبت في الشا ة قطع ًا. وهل تلحق بها البقر ة والناقة ؟ قيل:
نعم، وهو قريب. أما أما التان والمة فل، على الشهر الهظهر.

 النقد والنسيئةباب
:وفيه مسائل

ًّلالولى  : من باع ولم يشترط التعجيل ول التأجيل، أو اشترط الول، كان الثمن حا
قطع ًا.
كّح بشرط أن يهكون الجل منضب ًطا عن الزياد ة والنقصان.الثانية  : لو اشترط الثاني ص

فإن احتملهما – كقدو م الحاج، أو إدراك الغلت – بطل قطع ًا.
كّل، وبأكثر منه مؤج ًل، كان للبائع أقل الثمنين في ابعد الجلين؛الثالثة  : لو باع بثمن حا

للرواية، وإن كان المشهور وخلفه.
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: ل يجب على البائع قبض الثمن إذا كان مؤج ًل، فدفع إليه تبر ًعا قطع ًا.الرابعة
كّل الجل فدفع إليه الثمن ولم يقبله، فعزله فتوى من غير تفريط ولالخامسة  : إذا ح

كّل  تصر،ف من المشتري، كان مال البائع على الصح. وهذا عا م في كل من له حق حا
كّل. ، أو مؤجل فح

 : ل يجوز تأوخير ثمن المبيع بزياد ة عن الثمن قطع ًا، وكذا في غيره منالسادسة
الحقو ق المالية. نعم، يجوز تعجيلها بنقصان منها.

 : يجب على من باع مرابحة وله أجل، أن يذكر الجل. فإن لم يذكره، كانالسابعة
للمشتري من الجل مثل ما يهكون للبائع؛ للرواية.

 ما يدوخل في المبيعباب
:وفيه مسائل

 : الضابط في ذلك ما يتناوله اللفظ في اللغة أو العر،ف. فلو باع دا ًرا، دوخل فيهاالولى
 بحيث أن العاد ةالرض والبنية، العلى والسفل. نعم، لو كان العلى مستق ًل، 

.شاهد ة بذلك
: الةظاهر دوخول البواب في بيع الدار والمفاتيح وإن لم يذكرها على الصح.الثانية
 : لو كان في الدار نخل أو شجر لم يدوخل بمجرد بيعها إذا لم يذكرهما قطع ًا،الثالثة

 والةظاهر ذلك وإن قال بحقوقها على القوى. نعم، إذا قال ما دار عليه حائطها دوخل،
وكذا لو باع أر ًضا وفيها نخل وشجر لم يدوخل.

 : لو باع نخ ًل لم تؤبر ثمرته، دوخلت الثمر ة في البيع قطع ًا؛ للمفهو م منالرابعة
الوخبار. وهذا الحهكم في إناث النخل ل في فحولها، وهو مختص بالبيع قطع ًا.

 الشروطباب
:وفيه مسائل

 : يشترط في صحة الشرط أن ل يهكون مؤد ًيا لجهالة، ول يخالف الهكتابالولى
والسنة، وأن يهكون داوخ ًل تحت القدر ة، كخياطة ثوب معلو م وقصارته.

كّح البيع علىالثانية  : لو شرط في بيع المملوكة أن ل يطأها بطل الشرط قطع ًا، وص
القرب. أما شرط العتق، والهكتابة، والتدبير، وعد م البيع فجائز.

: لو شرط ما ل قدر ة عليه - مثل أن يجعله رط ًبا أو سنب ًل - لم يصح.الثالثة

 كيفية القبض الذي تترتب عليه الحهكا م شر ًعاباب
:وفيه مسائل

: قبض الموزون بوزنه، والمهكيل بهكيله؛ للنص.الولى
 : التخلية لما سواهما، والمراد بها رفع المانع للمشتري من قبض المبيع، إن كانالثانية

 ثمة مانع، والذن فيه، كذا قيل..وعندي فيه نةظر. والةظاهر في الحيوان والقماش
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 القبض باليد، والعقار التخلية. والمسألة شديد ة الشهكال؛ لعد م الدليل الصريح، وال
أعلم بأحهكامه.

 : يهكره بيع ما لم يقبض. ول يبعد في ما يهكال ويوزن التحريم، ول سيما الطعا م،الثالثة
إل أن يباع تولية فل بأس ببيعه قبله.

 : لو قبض المشتري المهكيل أو الموزون فادعى النقصان، ،ف‘ن حضرالرابعة
العتبار فالقول قول البائع مع يمينه، وإل فالقول قوله مع يمينه.

: لو كان في المبيع متاع وجب أن يفرغه منه.الخامسة

 في العيوبباب
:وفيه مسائل

 : الضابط في ذلك ما كان زائ ًدا عن الخلقة الصلية كالصبع الزائد ة، أوالولى
 نقصانها، أو نقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستم ًرا

كّمى يو م. كالطبيعي، أو غير مستمر كح
 : إطل ق العقد ولم يحصل تبرئ (تبريء) من العيوب تفصي ًل أو إجما ًل يقتضيالثانية

 السلمة منها، فلو هظهر عيب في المبيع سابق على العقد، كان للمشتري الخيار بين
كّد والرش. والبائع ل وخيار له. وهذا الحهكم قطعي. الر

 : يسقط هذا الخيار بالبراء ة من العيب ولو إجما ًل، والمخالف فيه ضعيف.الثالثة
 ويسقط أي ًضا بالعلم به، وبالرضا بعد تبكّينه، وبحدوث عيب عنده، وبإحداث المشتري
 فيه حد ًثا كركوب الداكّبة ولبس الثوب، ويبقى الرش في الوخيرين، إل إذا كان العيب

كّد معها نصف كّر،ف بالوطي قطع ًا، ولهكن ير كّد وإن حصل التص  في الوخير الحمل فله الر
كّدها، والتخيير بينهما غير بعيد. عشر قيمتها، وجاء أنه يهكسوها وير

كّد قطع ًا. وتخكّير بينه وبينالرابعة كّدد البيع بعد العقد قبل القبض جاز له الر  : لو تج
الرش على الهظهر، ول يخفى وجه ذلك.

كّد منالخامسة  : يجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، إل أن يهكون نجاسة فيه، فإنه ل ب
الوخبار. نعم، إن الوخبار به مفص ًل مطل ًقا أفضل وأولى؛ لما ل يخفى.

كّد الجميع أوالسادسة  : لو باع شيئين مختلفين أو أشياء، وفي بعضها معيب، فله ر
كّد البعض على الشهر الهظهر. الرش. وليس له ر

كّد بالعيب، ل لحدهما فقط علىالسابعة  : لو اشترى اثنان مبي ًعا صفقة فلهما الر
كّد. كّح؛ لما يلز م من تبعيض الصفقة لو انفرد أحدهما بالر الص

 الرباباب
:وفيه مسائل

كّي من قطعكّيات الدين.الولى كّر م مغكّلظ، وتحريمه قطع : الربا مح
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 ، وإن الحوط)5(: هو بيع حنس بجنس مماثل له من الموزون والمهكيل ل معدودالثانية
التعميم.

كّز والتمر، فيجوز البيع فيها بغيرالثالثة كّص كالر  : ضابط الجنس ما يتناوله اسم وخا
كّدا أو نسيئة. زياد ة فإن زيد فهو الربا، سواء كان نق

 : الحنطة والشعير هنا جنس واحد، فل يجوز التفاضل فيهما على الشهرالرابعة
 الهظهر؛ للنص. والحتجاج على وخلفه بما احتج به غير مسموع، بل هو اجتهاد في

مقابلة النص. وكذا دقيقهما وغيره.
 : ثمر ة النخل جكّيدها ورديئها وما يعمل منها واحد ل يجوز التفاضل فيه، وكذاالخامسة

الهكر م.
 : البقر والجاموس واحد، وكذا الضأن والمعز قطع ًا فيهما، وكذا البلالسادسة

 العرابي والبخاتي والحما م كله جنس واحد، والسمك كذلك، ولو كان مختل ًفا على
الحوط.
: اللبن وما يستخرج منه من الدهان تابع لصله.السابعة
 : الةظاهر أن كل بلد حهكمها باعتبارها، فما يهكال فيها أو يوزن يحر م التفاضلالثامنة

كّد في غيرها وبالعهكس. والحتياط ل يخفى. فيه وإن ع
 : بيع الثوب بالثوبين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين جائز على كراهة،التاسعة

والحتياط هنا حسن.
كّف ينقص.العاشر ة  : بيع الرطب بالتمر ولو مث ًل بمثل ل يجوز؛ من جهة أنه إذا ج

 وهل يلحق به العنب والزبيب والبسر والرطب، وكل رطب ويابسه ؟ فيه تردد،
والحتياط ل يخفى.

كّم ولد الولد ؟ فيه تردد، والحتياطالحادية عشر ة  : ليس بين الوالد وولده ربا. وهل يع
كّد. وكذا ل ربا بين الزوج وزوجته مطل ًقا على الهظهر. هنا حسن، وكذا في الج

كّي والمسلم ليس بينهما ربا، والحتياط هنا حسن.الثانية عشر ة كّم : الذ
: ل بأس ببيع الثوب بالغزل وإن حصل الفضل.الثالثة عشر ة

 : ل منع من بيع الحيوان باللحم وإن تماثل، ولو حصل الفضل علىالرابعة عشر ة
كّح. وبالمنع رواية ضعيفة، نعم ذلك مهكروه. الص

 : يتخكّلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه، كدرهمالخامسة عشر ة
 وصاع من تمر بصاعين. وكذا لو باع أحدهما سلعته بثمن وباع الوخر بذلك الثمن.

 ول يقدح فيه أن ذلك غير مقصود بالذات، والعقود تابعة للقصود؛ لن القصد إلى عقد
 صحيح شر ًعا وغاية صحيحة – وهو الفرار من الحرا م – كا ٍ،ف. وجميع الغايات ل

يشترط قصدها كلها، بل يهكفي بعضها؛ للنص.
 : يجوز بيع المتخالفين وإن كانت فيه زياد ة، والمتماثلين ل يجوزالسادسة عشر ة

 قطع ًا، عينية ول حهكمية، كالنسيئة. نعم، جاء بيع درهم بدرهم ويشترط فيه صياغة
كّح، كّدى عن المنصوص على الص   وإلى الشرط)6(وخاتم في رواية الهكناني، ول يتع

كّي مطل ًقا على القوى. وهنا تحقيق حسن، وتقرير غير بعيد لفاضل الروضة  الحهكم

 وفي نسخة:  "ل المعدود ". 5
  وفي نسخة:  "أو ًل إلى ".6
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 يطول الهكل م بنقله، من أراد الطلع عليه فليراجعها، فإنه كل م متين، ينبغي أن يهكتب
على وخدود الحور العين.

 : يجب إعاد ة الربا على صاحبه مع العلم بالتحريم عند البيع قطع ًا إنالسابعة عشر ة
كّد ق به عنه. ومع الجهل بالتحريم ل تجب العاد ة، بل يهكفيه النتهاء  عرفه، وإل تص

كما في الهكتاب على الهظهر. نعم الحتياط هنا حسن.

 الصر،فباب
:وفيه مسائل

 : الصر،ف بيع الثمان بالثمان، ويشترط التقابض في مجلس البيع علىالولى
الشهر. فيبطل لو تفرقا قبله، ولو قبض بعضه صح في ما قبض حسب.

 : مفارقتهما للمجلس مصطحبين بل قبض، ثم حصل القبض وهما مصطحبانالثانية
ل بأس به.

 : يراعى أي ًضا فيه عد م حصول الربا، فلو باع ذه ًبا بذهب، أو فضة بفضة لمالثالثة
يجز التفاضل قطع ًا؛ لنه ربا. نعم، ذلك في المختلف – كذهب بفضة – جائز قطع ًا.

: ل فر ق في عد م جواز التفاضل في الجنس بين المصوغ والمهكسور.الرابعة
 : إذا كان في أحد المتماثلين غش لم يجز بيعه به. نعم إذا علم بمقدار الغشالخامسة

فزيد الثمن عن قدر الصافي مما يقابل الغش فل بأس.
: يجوز إوخراج الدراهم المغشوشة إذا كان صرفها معلو ًما، وإل فل.السادسة
 : يجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بمهكان آوخر؛ لحديث  "المؤمنونالسابعة

 عند شروطهم " وإذا طالب المقرض في غير بلد الشرط لم يجب على المقترض
الوفاء مع الضرر، بأن يهكون المثل في بلد المطالبة أزيد.

كّح نسبته منهالثامنة  :ل يجوز بيع شيء بدينار غير درهم؛ للتجهل. فلو فرض العلم ص
كّح. على الص

 : ما يجتمع عند الصائغ من تراب الفضة والذهب من الذي يعمله للناس يجبالتاسعة
 الصدقة به عن أصحابه إن لم يتميزوا. ول يباع بالذهب ول بالفضة، بل يباع بطعا م

 ه ولمبابومصر،ف صدقته الصدقة الواجبة، ويحتمل المستحبة. ولو وخرج بعض أر
كّد ق ضمن على تردد. وإذا كان هو مستحًّقا أوخذه بنكّية الستحقا ق. يجز التص

ًّول لم يجز له التأوخير حتى يختلط، بل يدفعه لرباب: لو علم أرالعاشر ة  ه. فإنبابه أ
تركه حتى اوختلط أثم.

كّحالحادية عشر ة  : لو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يص
كّح؛ لعد م القبض، ولو كانت الدراهم معينة ل في الذمة؛ لن  البيع الثاني على الص

تعكّينها ل يقو م مقا م القبض.

 بيع السلفباب
:وفيه مسائل

 : كيفية هذا البيع اشتراء شيء مضمون في الذمة إلى أجل معلو م محرو ًسا منالولى
الزياد ة والنقصان بمال حاضر.
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 : يجب فيه ذكر الجنس وهو هنا الحقيقة النوعية كالتمر والحنطة والرز، فلالثانية
 يصح في ما ل يضبطه الوصف كاللحم والجلود والخبز على الصح. ويجوز في

المتعة والحيوان والحبوب.
ًّصا ! ولهذاالثالثة  : قالوا: يشترط في صحته قبض رأس المال قبل التفر ق، ولم أر به ن

كّةظر فيه، وشيخنا المعاصر أسقطه، وعذره واضح.  بعض الفضلء (ابن طاووس) تن
كّن الفتوى بل  والحتياط هنا حسن؛ إذا لخروج عن آراء الصحاب كلهم مشهكل، لهك

كّص أشهكل. ن
كّذ، وحجته – بأنه بيعالرابعة  : لو كان الثمن دي ًنا على البائع فهكالمقبوض، والمخالف شا

دين بدين – فيه نةظر.
كّد ولو كان منالخامسة  : تقدير المبيع بالوزن والهكيل تشترط في صحته، ول يهكفي الع

كّح في الماء قر ًبا، ول في القصب أطنا ًنا، كّهله، ول يص  المعدود كالبيض والجوز؛ لتج
كّهل. ول في الحطب حز ًما؛ وذلك للتج

كّده.السادسة : يشترط فيه تعيين الجل، وذلك قد علم من ح
كّح.السابعة : يشترط أي ًضا تعيين الثمن، فل تهكفي المشاهد ة على الص
كّحته وجوده وقت حلوله، ولو كان حين عقده غير موجود.الثامنة : يشترط في ص

كّدد !التاسعة  : ل يجوز بيعه قبل حلوله قطع ًا. وهل يجوز بيعه بعده قبل قبضه ؟ فيه تر
والحوط في الطعا م المنع.

 : ل فر ق في جواز بيعه بين صاحبه وغيره، ومن منعه في الثاني فهو مخ ٍط،العاشر ة
كّجته واهية وقعت غفلة. وح

 : إذا دفع له فو ق الصفة وجب عليه القبول، ول كذا لو دفع له أكثر؛الحادية عشر ة
كّي. والوجه غير وخف

كّذر الدفع حين حلوله – لعسر أو انقطاع – كان مخًّيرا بين الصبرالثانية عشر ة  : لو تع
كّح. أو الفسخ على الص

 : لو دفع من غير جنس المسلم فرضي الغريم ولم يساعره – أي يعكّينالثالثة عشر ة
كّص هذا بالسلم،  ثم ًنا معلو ًما للمدفوع – احتسب بقيمته يو م القباض؛ للنص. ول يخت

كّ م في كل من له على غيره مال ودفع له من غير جنسه فرضي. بل عا
 : لو أسلم في ثوب وشرطه من غزل امرأ ة معينة أو شرط من غلةالرابعة عشر ة

كّح. وفي عبار ة النافع  "لم كّح على الص  قراح معين أو نخل معكّين أو قرية بعينها لم يص
كّزلها بعضهم على ما  يضمن " أي: لم يلزمه أن يدفع من المشروط كما هو هظاهرها، ون

قلناه وهو محتمل.

: في لواحقهباب
:وفيه مسائل

 : ليس للملوك أن يستدين إل أنيأذن مالهكه قطع ًا. فلو استدان بغيره لز م الدينالولى
 ذمته، بل يؤوخذ منه إذا أعتق، فإن لم يعتق حتى مات فات على صاحبه، وليس على

موله شيء قطع ًا.
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كّل إذا أعتق فإكّنه يتبع به علىالثانية  : إذا أذن المولى لعبده في التدكّين لز م المولى قطع ًا إ
كّل كان على المولى قطع ًا. الهظهر، هذا إذا استدان العبد لنفسه، وإ

 : إذا أذن السيد لعبده في التجار ة فاستدان لم يلز م المولى أي ًضا،؛ لكّنه ليس إذ ًناالثالثة
كّح. ًّصا، والةظاهر أكّنه يتبع به العبد إذا أعتق ول يسعى فيه على الص وخا

وهنا مسائل متفرقة
كّح.الولى : ما ينثر في العراس يؤكل ول يؤوخذ على الص
: كسب القابلة بغير الشرط ل بأس به، وبه مهكروه.الثانية
: تعليم القرآن مع الشرط مهكروه كراهة مؤكد ة، وكذا نسخه.الثالثة

كّما الختانالرابعة كّي وغيره. أ كّجا م إذا اشترط؛ لنص صحيح المراد  : يهكره كسب الح
ووخفض الجواري فل بأس به.

.)7(: كسب الصبيان مهكروه، وكذا من ل يجتنب الحرا مالخامسة
كّما تعليم الصيغةالسادسة  : ل بأس بالتوكيل عن المرأ ة أو ولكّيها على العقد بالجر ة. أ

كّي، وكذا سائر  وإلقاؤها عليها أو على ولكّيها فل تجوز الجر ة عليه؛ إذ هو واجب كفائ
العقود.
كّماالسابعة كّح. أ  : ل يجوز الجر ة على الصل ة بالناس، ول على الذان على الص

كّي. كّن ذلك من أعةظم المصالح. والفر ق غير وخف الرز ق من بيت المال فل بأس به؛ ل
كّق قبورهم،الثامنة  : تحر م الجر ة على الواجب من تغسيل الموتى، وتهكفينهم، وش

ودفنهم على الحوط.
 : تحر م الرشو ة على القاضي قطع ًا، سوى حهكم لصاحبها أو عليه منالتاسعة

المتخاصمين وغيرهما.
كّرس فيالعاشر ة كّن، وكذا القيافة وهي التف  : تحر م الهكهانة وهو الذي له صاحب من الج

كّما  النساب وإلحا ق البناء بالباء بسبب اتفاقهم في الصفات، وفرح النبي (ص) ل
كّل على الجواز. أوخبر بقوله في لحو ق ولد حيث وافقه غير دا

 : تدليس الماشطة بإهظهارها في المرأ ة محاسن ليس فيها حرا م عليهاالحادية عشر ة
كّوجة، فإن كانت مزوجة فل  وعلى المرأ ة الممشوطة هذا إذا عملته وهي غير مز

بأس؛ لكّنه ل دلس هنا، وإنما حر م للدلس.
كّل ماالثانية عشر ة  : يحر م على الرجل أن يتزين بالذهب، أو يلبس الحرير البحت إ

كّص بالرجال  استثني من كثير القمل وفي الحرب، وكذا المرأ ة يحر م عليها لبس ما يخت
كّي عنه. كالمنطقة والخنجر؛ دف ًعا للتشكّبه بالرجال المنه

كّل، ل كالمنقوش علىالثالثة عشر ة كّسمة – وهي ما كان له هظ  : عمل الصور المج
الجدار والبساط – حرا م. والحوط التجكّنب عن تصوير ما له رو ٌح مطل ًقا.

كّد الصوت المشتمل على الترجيعالرابعة عشر ة كّد، والةظاهر أكّنه م  : يحر م الغناء بالم
كّل جلله في كتابه بـ ﴿قول  المطرب، أو ما يشهد به العر،ف. وهو الذي عناه ال ج

كّ،ف العرائس إذا  الزور﴾، وما قاله بعضهم الحوط عدمه. واستثنوا من ذلك المغكّنية لز
 لم يدوخل عليه الرجال، ول تسمع صوتها الجانب من الرجال، ول تغكّني بالباطل،

 وفي نسخة  "وكذا من ل يجتنب المحار م. 7
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ًّصا فيه. وكذا استثنى بعض أصحابنا مراثي  وكذلك الحداء على البل. ولم أر ن
الحسين (ع) واليمة (ع).

 : يحر م النوح على المكّيت بالباطا، بأن تصف المكّيت بما ليس فيه. وإكّنماالخامسة عشر ة
كّمي باط ًل لكّنه كذب. س

كّمة، وركّبما قيل بها وبالهكتبالسادسة عشر ة  : يحر م حفظ كتب الضلل وهي كتب العا
 المنسووخة. وهي كتب أهل الضلل على حذ،ف مضا،ف، والمراد بحفةظها حفةظها عن
كّو ة على ذلك. التلف أو من القلب، وكذا نسخها بغير النقض على أصحابها لمن له الق

كّش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء.السابعة عشر ة : يحر م الغ
 : يحر م القمار قطع ًا بجميع أنواعه حتى لعب الصبيان بالجوز والبيضالثامنة عشر ة

والربعة عشر والةظاهر أكّنها البقيرا.
 : يحر م السحر قطع ًا وهو كل م يتهككّلم به الساحر أو يهكتبه أو رقى يؤكّثرالتاسعة عشر ة

كّن له أث ًرا حقيقًّيا، ومن نفاه  في بدن المسحور أو عقله أو قلبه بل مباشر ة له. والةظاهر أ
 وخالف الوجدان. قال بعض أصحابنا: ل بأس بتعليمه ليتوكّقى به أو يدفع به سحر

 المتنكّبي، بل اوختار بعض الفاضل وجوبه كفاية لذلك، ول بأس به. ومنه الشعبذ ة وهي
كّس الفر ق بين الشيء وشبهه. ًّدا بحيث يخفى على الح حركات سريعة ج

 : يحر م زوخرفة المساجد وهو نقشها بالزوخر،ف وهو الذهب، وينبغي التجكّنبالعشرون
عن مطلق النقش، وكذا ينبغي عد م نقش المصاحف بالذهب.

 : تحر م إعانة الةظالم على الةظلم، وكذا غيره على الهظهر،الحادية والعشرون
كّل في كّل جازت، وركّبما وجبت إ كّرحة بذلك، هذا إذا لم تهكن تقكّية وإ  والنصوص مص

القتل قطع ًا.
 : يهكره الصر،ف وخو ًفا من الوقوع في الربا، وبيع الكفان حذ ًرا منالثانية والعشرون

كّرث قسو ة القلب  تمكّني الوبا، وبيع الطعا م وخشية من تمكّني الغل، والقصابة لكّنها تو
كّصة الحاكة مع  وقاس القلب بعيد من ذي العلء، والحياكة لضعتها ولق

كّسرين، كّما انتبذت من أهلها لتلد بعيسى كما حهكاه بعض المف  مريم بنت عمران ل
كّر الكّناسوالصياغة فإكّنه ل يهكاد يسلم صاحبها من الغش، وبيع المماليك لكّنه جاء    "ش

من باع الكّناس ".
كّصالثالثة والعشرون  : بيع عةظا م الفيل ل بأس به، واتخاذ المشاط وغيره منه، والن

كّرح به. مص
 : يجوز أن يشترى من السلطان الجائر المخالف قطع ًا ما يأوخذهالرابعة والعشرون

كّلت باسم المقاسمة على الرض أو من الموال باسم  بالمقاسمة، وهو أن يأوخذ من الغ
كّلت والذهب كّق الرض، وكذا الزكا ة وهو أن يأوخذ من النعا م والغ  الخراج عن ح
كّضة باسم الزكا ة، والتخصص بذلك بالمخالف ليس له دليل واضح، فالهظهر  والف

كّمة عليهم السل م في ذلك. كّق،بل لذن الئ  التعميم. وهذا الحهكم ليس من جهة أكّنه مستح
والةظاهر سقوط الزكا ة عن صاحبها.

: في بيع الصبر ة وشبههاباب
:وفيه مسائل
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كّح على الشهر الهظهر، وكذا لو باعالولى  : بيع الصبر ة المجهولة المقدار ل يص
كّهل. ربعها مث ًل أو نصفها؛ للتج

كّما لو قال :  "بعتهكها كل قفيزالثانية  : ل يجوز بيع مهكل من مثل منها بدرهم؛ لما ذكر. أ
كّدد. كّح على تر منها بدرهم " ص

: إذا كانت الصبر ة معلومة المقدار فبيعها صحيح، وكذا بيع بعضها مشا ًعا.الثالثة
كّح قطع ًا، وإن لم تشتمل عليه بلالرابعة  : إذا باع مًّنا من صبر ة تشتمل عليه أو أزيد ص

كّدد، والةظاهر الثاني. والثمر ة غير كّح. وهل يهكون كالمشاع أو ل ؟ فيه تر  تنقص لم يص
وخفكّية.

كّل ذرا ٍع منها بدرهم "، وذرعهاالخامسة كّح. ولو قال:  "ك  : لو باع أر ًضا مشاهد ً ة ص
كّح. معلو م، ص

كّح.السادسة : إذا قال:  "بعتك ثمانية أذرع من هذه الرض "، ولم يعكّين الموضع ص
 : لو باعه أر ًضا على أكّنها مائة ذراع مث ًل فنقصت، فللمشتري الخيار بينالسابعة

كّح.  كّصتها من الثمن، ل بالثمن ككّله على الص   لو زادت وخكّير البائع)8(الفسخ وأوخذها بح
بين الفسخ، والجار ة بالثمن ككّله قطع ًا.

: في اوختل،ف المتبايعينباب
:وفيه مسائل

 : لو اوختلفا في تعجيل الثمن وتأوخيره فالقول قول البائع مع يمينه. وكذا لو اوختلفاالولى
كّد ة الجل أو في اشتراط رهن من البائع تحالفا. في م

 : لو قال:  "بعتك عب ًدا " فقال:  "بل عبدين، أو ثو ًبا " فقال:  "بل ثوبين " فالقولالثانية
كّدعى المشتري أو كّر "، أو ا كّما لو قال:  "بعتك بعبد " فقال:  "بل بح  قول البائع أي ًضا. أ

كّحة مع يمينه، والوخر كّدعي الص كّر ق وأنهكر الوخر، فالقول قول م  البائع أكّنه فسخ قبل التف
يطالب بالبكّينة.

 : لو قال:  "بعتك هذه الثوب المعكّينة " فقال:  "بل هذه الثوب "، تحالفا وبطلالثالثة
دعواهما.

 اقسا م البيعباب
بالنسبة إلى السو م وغيره

:وفيه مسائل
 : الفضل من اقسامه السو م، فل يجب أن يذكر فيه رأس المال، بل يهكون الثمنالولى

على ما تراضيا عليه – قلي ًل كان أو كثي ًرا-.
كّد فيه من ذكر رأس المال قطع ًا حكّتى الجل. ول ينبغي نسبةالثانية  : المرابحة: ول ب

الربح إلى الثمن؛ لكّنه يشبه الربا.
: المواضعة: ويجب ذكر رأس المال فيه، وقدر ما يوضع قطع ًا.الثالثة

 وفي نسخة  "وكذا لو زادت ". 8
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 : التولية: وهو البيع بقدر رأس المال، ويجب أن يذكر فيه رأس المال قطع ًا.الرابعة
كّما التفاريع في هذه البيوع فتطلب من كتب الفقهاء. وأ

: في القالةباب
:وفيه مسائل

كّص.الولى كّق المتبايعين، وهي مستحكّبة؛ للن : القالة فسخ في ح
: لو شرط في القالة الزياد ة عن الثمن أو النقصان بطلت قطع ًا.الثانية
كّح في بعضه قطع ًا مطل ًقا.الثالثة كّح القالة في العقد جميعه تص : كما تص

: ل تثبت بها شفعة عندنا قطع ًا؛ لكّنها ليست بي ًعا، والشفعة إكّنما هي في البيع.الرابعة
كّلل بها قطع ًا، إذ ل موجب له.الخامسة : ل تسقط أجر ة الد
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 القـــــــرضباب
:وفيه مسائل

: القرض فيه ثواب عةظيم، وأجر جسيم.الولى
 : أنه يملك بالقبض ول يحتاج إلى التصر،ف، فليس للمقرض ارتجاع عينه علىالثانية

الصح.
 : قالوا: لو اشترط التأجيل فيه لم يلز م، وعندي في ذلك تردد؛ لورود الروايةالثالثة

كّجل بزياد ة لم تثبت الزياد ة. نعم، لو كّل لم يتأجل، ولو أ  بالجواز. وكذا قالوا: لو أجل الحا
كان مؤج ًل صح تعجيله بسقوط بعضه.

 : ل يتخصص إيجابه وقبوله بعبار ة مخصوصة، بل كل ما يدل عليه كـ:الرابعة
كّد مثله "، أو  "انتفع به "، أو  "تصر،ف فيه "، ونحو ذلك. وكذا كّي ر   "أقرضتك "، و "عل

 قطعي.)9(قبوله يجزي كل ما يدل على الرضا. والةظاهر أن هذين
ًّرعا،فل ماالخامسة  : لو أعطى المقترض زياد ة على ما اقترضه - عي ًنا أو صفة – تب

نع منه قطع ًا.
: لو شرط الصحاح عوض المهكسر، فالةظاهر عد م جوازه.السادسة
 : كل ما يضبط وصفه وعينه يصح اقتراضه. وما ل يضبط فل يصحالسابعة

اقتراضه؛ فل يصح اقتراض الللئ إل على القول بضمان القيمة في أمثاله.
 : إذا باع الدين بأقل منه، فالةظاهر أنه ل يجب أن يدفع للمشتري أكثر ما أوخذ بهالثامنة

على الصح؛ لنص رواية محمد بن الفضيل، ومثلها رواية أبي حمز ة.
 : أجر ة المهكيال والوزان على البائع، وأجر ة الناقد للدراهم على المشتري،التاسعة

والمتبرع فيهما ل أجر ة له، ووجه ذلك كله واضح.
 : ل يضمن الدلل ما يتلف في يده بغير تفريط. ولو اوختلفا فيه فالقول قولالعاشر ة

 الدلل مع يمينه؛ لن الصل عدمه. نعم، إذا كانت بينة للمالك حهكم بها، وكذا إذا
اوختلفا في القيمة.

 الرهنباب
:وفيه مسائل

 : الرهن وثيقة لدين المرتهن. ومعنى الوثيقة: ما يستوفى الدين به، أو ماالولى
 يستوفى منه. وتةظهر القائد ة في أ م الولد، هل يصح كونها وثيقة أ م ل ؟ فعلى الول

يصح دون الثاني. وعندي في ذلك تردد، وإن كان الثاني أرجح.
 : إيجابه:  "رهنت هذا الشيء " في الدين المعلو م. قيل: ول يقال:  "أرهنت "الثانية

بالهمز ة؛ فإنها لغة شاذ ة.
: هل يشترط فيه القباض ؟ القوى نعم؛ للية والرواية.الثالثة

كّح رهن الدين على الصح.الرابعة كّد من كونه عي ًنا، فل يص : ل ب
: ل يصح تأجيله.الخامسة
كّح الرهن ول البيع.السادسة  : لو جعل الرهن بي ًعا عند الجل، ثم من بعده بي ًعا لم يص

 أما بطلن الرهن فلتوقيته، إذ هو ل يوقت. وأما البيع فلتوقيفه، وهو ل يوقف. ويهكون

 وفي نسخة:  "والةظاهر أنها دين قطع ًا ". 9
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 الرهن قبل الجل أمانة فل يضمن  بل تفريط؛ إذ صحيحه ل يضمن فهكذا فاسده. وما
 بعد الجل يضمن؛ لنه بيع فاسد إذ البيع يضمن صحيحه فهكذا فاسده. كذا قالوا، وهو

غير بعيد.
 : الرهن لز م من جهة الراهن قطع ًا حتى يؤدى ما عليه أو يبريه المرتهن منالسابعة

 الدين، أو يتبرع متبرع بأدائه. وأما من جهة المرتهن فجائز قطع ًا. ولو أدى بعض
الدين ففي انفهكاكه بالنسبة أو مطل ًقا تردد، والةظاهر عدمهما.

 : الصح أنه ل يدوخل حمل الدابة وثمر ة النخل والشجر في الرهن. أما المتجدد ةالثامنة
فقالوا أنها تدوخل، وعندي فيه إشهكال؛ لعد م النص.

: نماء الرهن للراهن قطع ًا.التاسعة
: لو رهن رهنين فأدى أحدهما انفك، ول يتوقف على الوخر قطع ًا.العاشر ة

 : لو رهن أر ًضا فزرعها لم يدوخل الزرع في الرهن، وكذا لو رهنهاالحادية عشر ة
وفيها زرع قطع ًا.

 : لو رهن على مال ثم استدان دي ًنا آوخر فجعله عليهما صح بشرط أنالثانية عشر ة
 يهكون ذلك عند المرتهن ل مطل ًقا، إل إذا أذن صاحب الدين قبل الرهن، أو الجاز ة

بعده على تردد.
كّد أن يهكون الحق ثاب ًتا في الذمة، كصدا ق وثمن مبيع قطع ًا.الثالثة عشر ة : ل ب

 : ل يجوز للراهن التصر،ف في الرهن، حتى جماع المة مطل ًقا علىالرابعة عشر ة
ًّرا تردد؛ للروايات المجوز ة في السر. والعمل بهذه  الشهر. وعندي في الجماع س

الروايات ل يخلو من قو ة، وإن كان الحتياط في مثل ذلك ل يخفى.
 : ل يجوز للراهن بيع الرهن بغير إجاز ة المرتهن قطع ًا. ومع الجاز ةالخامسة عشر ة
الهظهر الجواز.
 : يصح اشتراط الوكالة من الراهن للمرتهن في البيع للرهن قطع ًا،السادسة عشر ة

 وصورتها بأن يقول: رهنتك هذا الشيء وجعلتك وكي ًل على بيعه، فيقول المرتهن:
 قبلت الرهانة والوكالة. وهي لزمة، فل ينعزل المرتهن بعزل الراهن على الصح.

نعم تبطل بموت الموكل ل الرهانة.
كّل أجل الدين جاز له بيع الرهن مستق ًل،السابعة عشر ة  : إذا شرط المرتهن الوكالة وح

 وإن لم يهكن وكي ًل، وامتنع من الداء رفع أمره للحاكم الشرعي، ليأمره بالداء. فإن
امتنع جاز للحاكم بيعه أو غيره من أمواله في تأدية الدين.

 : يختص المرتهن بالرهن، ول يشاركه الغرماء حًّيا كان الراهن أو مًّيتاالثامنة عشر ة
 في قول الكثر. وعندي في ذلك تردد؛ للروايتين الدالتين على أنه مع موته يهكون

المرتهن والديان سواء.
 : إذا تلف الرهن بغير تفريط من المرتهن، لم يسقط بتلفه شيء منالتاسعة عشر ة

الدين قطع ًا. وكذا لو تلف بعض لم يسقط بنسبته من الدين.
 : لو كان الرهن محتا ًجا للمؤنة كالدابة، قا م بمؤنتها من أكل وشرب، ثمالعشرون

كّصا بالذي وخسر عليها، والذي حصل منها من الدر أو الركوب على الصح. تقا
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كّدعى الدين وليس له بينة، فالقول قول منالحادية والعشرون  : لو اعتر،ف بالرهن وا
 اعتر،ف له بالرهن مع يمينه، وكذا لو اعتر،ف للورثة. نعم، له عليهم اليمين على عد م

العلم بالدين.
 : لو باع المرتهن الرهن بإذن الراهن صح، ولو كان قبل حلولالثانية والعشرون

الدين لم يستو،ف منه. نعم يهكون الثمن ره ًنا.
كّرط ثم تلف ضمن القيمة من حينالثالثة والعشرون  : لو تعدى المرتهن في الرهن أو ف

كّديه إلى حين التلف على الهظهر. تفريطه أو تع
 : لو اوختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن ل الراهن على الصح؛الرابعة والعشرون

 لن الصل عد م الزياد ة، وكونه وخائ ًنا ل يوجبها. وفي رواية السهكوني قكّيد ذلك بما إذا
كّدع زياد ة على قيمة الرهن، وهي ضعيفة ل تقوى على التخريج عن الصيل. لم ي

 : لو اوختلف القابض للشيء والمالك، فقال الول: أنه رهن لي،الخامسة والعشرون
 وقال الثاني: بل هو وديعة لي عندك، فالقول قوله على المشهور بينهم. وهنا روايتان

 داكّلتان على أن القول قول القابض، وعندي لذلك تردد في الحهكم. ول يبعد أنه إن
اعتر،ف المالك بالدين كان القول قوله.

 الحجرباب
:وفيه مسائل

.السباب: الحجر هو المنع من المال لسبب من الولى
 ه: الصغر، والجنون، والر ق - وهؤلء الحجر عليهم عا م في جميع المالباب: أسالثانية

– والمرض – وهذا حجره في الزياد ة عن الثلث – والمفكّلس والسفه. 
كّد م، والثاني أنالثالثة ًّرا حتى يبلغ ويرشد، والول قد تق  : يبقى حجر الصغير مستم

كّرفات، بحيث ل ينخدع في الغلب.  يهكون مصل ًحا لماله، ويعلم ما يناسبه من التص
 والمرأ ة تختبر بما يناسب حالها من الستغزال والخياطة وحفظ الشياء في محاكّلها

كّح، وعلى القول بها إنما تعتبر ابتداء،  التي يناسبها. والعدالة غير مشترطة على الص
فلو عرض الفسق له بعد أن بلغ عد ًل لم يحجر عليه قطع ًا.

كّن قطع ًا عندنا.الرابعة : يستمر هذا الحجر إذا لم يحصل الرشد، ولو بلغ ما بلغ من الس
  أربع)10(: يثبت الرشد بشهاد ة رجلين عدلين في الرجال والنساء. وتقبل هناالخامسة

من النساء في النساء فقط.
 : السفيه يصر،ف أمواله في غير ما يليق به. فلو باع والحال هذه لم يمضالسادسة

كّرد ثبوت سفهه يحهكم عليه  بيعه، فل يحتاج في ذلك إلى حهكم حاكم بسفهه، بل بمج
بعد م إمضاء بيعه؛ لطل ق الية.

 : يصح طلقه وهظهاره وكذا إقراره بما ل يوجب المال قطع ًا - كالقذ،ف ونحوهالسابعة
 – وكذا إقراره بالنسب. ول ينافيه وجوب النفقة عليه على الصح. وكذا يجوز

توكيله؛ لعد م سلب عبارته مطل ًقا.
: المملوك ممنوع من التصرفات مطل ًقا قطع ًا، إل بإذن المولى، وإن قلنا بملهكه.الثامنة

 وفي نسخة:  "وتقبل هنا شهاد ة أربع من النساء ". 10
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 : المريض ممنوع من التصر،ف في الوصية بما زاد عن الثلث على الشهرالتاسعة
ًّدا، بل إن القائل بخل،ف ذلك قد انقرض. أما التبرعات  الهظهر، والمخالف هنا شاذ ج

المنجز ة فليس يمنع منها على الصح، وإن كان المشهور وخلفه.
 : الصغير والمجنون ل يمضى تصرفهما مطل ًقا قطع ًا. والولية عليهما للبالعاشر ة

كّد، ومع عدمها فللوصي، فإن فقد فالحاكم. وذلك مقطوع به. والج

 الضمان للمالباب
:وفيه مسائل

كّد من رضا المضمون له قطع ًا سواء كان الضامن معس ًرا أو مؤس ًرا –الولى  : ل ب
 للمضمون عنه، لنه كقضاء الدين فل يشترط فيه رضا المديون، ولعمو م الية،

ولقضية علي (ع) المشهور ة، وفيه وخل،ف. والصح ما اوخترناه.
 : ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن قطع ًا عندنا. فلو أبرأهالثانية

الحق لم يبرأ الضامن على الصح. ووجه ما اوخترناه واضح.
 : ل بد في صحته من ملء ة الضامن بالنسبة إلى الحق المضمون به، أو علمالثالثة

المضمون له بإعساره.
 : لو لم يعلم بإعساره فبان إعساره حين الضمان كان مخي ًرا في فسخه أوالرابعة

إمضائه قطع ًا.
 : يصح الضمان معج ًل، كما يصح مؤج ًل على الصح. لهكن لو ضمن مؤج ًلالخامسة

فأعطاه معج ًل لم يهكن له مطالبة المضمون عنه إل بعد الجل.
 : ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إل إذا ضمن بسؤاله بأن يقول: اضمنالسادسة

عني قطع ًا.
: ل يؤدى عنه أكثر منا أداه للمضمون له.السابعة
 : لو أبرأ المضمون له الضامن لم يرجع على المضمون عنه بشيء قطع ًا؛ لنالثامنة

ذلك أكل مال بالباطل.
 : يجوز الضمان بما في ذمة المضمون عنه، ولو جهل كميته على الصح.التاسعة

 ويثبت على الضامن ما تشهد به البينة، ل ما يقر به المضمون عنه ول ما في دفتر.
 ولو قال المضمون عنه: إن الذي في ذمتي وخمسة دراهم مث ًل قوال المضمون له: في
كّد اليمين المضمون عنه عليه فحلف ففيه قولن مبنيان على أنه  ذمتك ستة ول بينة فر

 ينزل حلفه بمنزلة إقرار المضمون عنه، أو بمنزلة البينة. فعلى الثاني يثبت عليه دون
الول. والثاني أهظهر.

 الحوالةباب
:وفيه مسائل

 : هي تحويل مال من ذمة إلى ذمة أوخرى، مشغولة بمثله. وقيل: لم يشترطالولى
الشغل، والصح الول. نعم، يصح ذلك ويهكون ضما ًنا.

 : ل شترط فيها رضا المحال عليه على الصح، وإن كان المشهور الشتراط.الثانية
هذا إذا كانت ذمته مشغولةبمثل الحق، وإل فل بذ من إذنه.
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 : ل يجب على صاحب الحق قبول الحوالة، سواء كان المحال عليه مؤس ًرا أوالثالثة
معس ًرا قطع ًا. ووجه ذلك هظاهر.

 : إذا صحت الحوالة فل يرجع المحتال على المحيل، سوى أوخذ منها بع ًضا أوالرابعة
ل على الشهر الهظهر؛ إذ ل دليل لمن شرط الوخذ به.

 : الصح أنه يبرأ المحيل وإن لن يبره المحتال، كذا قالوا، وعندي في ذلكالخامسة
تردد؛ لتعارض الروايتين. وإن كان ما قالوه أرجح.

 الهكفالةباب
:وفيه مسائل

: الهكفالة: هي التعهد بالنفس.الولى
 : يشترط رضا الهكافل والمهكفول له قطع ًا، وأما المهكفول عنه ففيه قولن.الثانية

والصح عندي عد م اشتراطه.
: الةظاهر أنه ل يشترط الجل فيها.الثالثة

 : إذا امتنع الهكافل من دفع المهكفول به، فللمهكفول له حبسه حتى يحضر المهكفولالرابعة
أو يؤدى ما عليه قطع ًا.

 : لو قال الهكافل: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفي ًل ولم يلزمهالخامسة
 المال الذي على الغريم. ولو قال: علي كذا إن لم أحضره كان ضام ًنا للمال إن لم

كّل باعتبار التركيب العربي ل فر ق  يحضره في ما قاله من الجل. والفار ق النص، وإ
بين يعتمد عليه، فإنهم أعلم بما قالوا.

 : من أطلق غري ًما من يد صاحب الحق قه ًرا وجب أن يأتي به إليه، أو التسليمالسادسة
له ما عليه. ولو كان المطلو ق قات ًل وجب عليه التيان به إليه، أو الدية ل القود.

 : إذا مات المهكفول به بطلت الهكفالة وإن قال: إن لم أحضره حًّيا أو مي ًتا علىالسابعة
الشهر الهظهر.

 الصلحباب
:وفيه مسائل

: أنه شرع لقطع المنازعة سوى تقدمت أو ل، قطع ًا عندنا.الولى
�:ًال: الثانية �:ًقا إال ما ح ّرم حال   – بأن يصطلحا بأن ل يطأ أحدهماالصلح سائغ مطل

�:ًمازوجته أو كلهما أو أمته –    – بأن يصطلحا على أن يزنيا، أو أحدهماأو ح ّلل حرا
كّدعي رجل عي ًنا في يد إنسان، وهو رِّسر أي ًضا بأن ي  أو يشربا وخم ًرا وما أشبه ذلك. وف

 يعلم بأنه غير مستحق لها، بل المستحق لها من هي في يده، وإنما دعواه ليصالحه من
كّل حرا ًما في كّر م حل ًل، وأح  هي في يده على بعضها. فإذا وقع الصلح على ذلك فقد ح

الواقع. وذلك واضح. 
 : يصح الصلح مع علم المصطلحين م ًعا بما تنازعا عليه، ومع جهلهما به، لالثالثة

 مع علم أحدهما وجهل الوخر. فلو علم أحدهما بشغل ذمته له بمئة درهم مث ًل، والوخر
جاهل بذلك، فصالحه على بعضها، لم يصح.  وذلك من قسم ما يحكّلل الحرا م.
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 : أن عقد لز م من الطرفين، وهو مستقل، ل فرع على البيع وغيره. فيهكون فيالرابعة
بعضها جائ ًزا على الصح.

 : لو أودع إنسان آوخر درهمين، وآوخر دره ًما، فامتزجت بغير تفريط، وتلفالخامسة
 واحد، فلصاحب الثنين درهم ونصف، وللوخر نصف درهم؛ لنص السهكوني وإن

كّعف؛ لنه قد أجبر بالعمل. ض
 : لو كان بيد اثنين درهمان، فقال أحدهما: إنها لي، وقال الثاني: هما بينيالسادسة

كّدعي الهكل درهم ونصف، وللوخر نصف درهم؛ للنص أي ًضا. وبينك، فلم
 : لو اصطلحا الشريهكان على أن الخسار ة والربح له، وللوخر رأس ماله فقطالسابعة

صح. ول يتقيد بحال إراد ة الفسخ لبتداء الشركة: لطل ق النص.

 الشركةباب
:وفيه مسائل

: هي اجتماع حق مالهكين أو أكثر.الولى
 : أنها تحصل بامتزاج جنسين متماثلين كالحنطة والرز بحيث ل يتميز أحدهماالثانية

عن الثاني، والرث، والعقد بأن يشتري اثنان شي ًئا صفقة.
 : شركة العمال باطلة، وذلك بأن يعمل أحدهما عم ًل كالصياغة، والوخرالثالثة

ٍّل ما اكتسب، ول يشتركان فيه. بالحياكة. وما يحصل لهكل واحد يشتركان فيه. بل لهك
: شركة الوجوه باطلة بجميع أقسامها إذ هي على أقسا م أربعة:الرابعة
 :أن يشتري وجيهان، فيشتري كل منهما في ذمته إلى أجل، على أن ما يبتاعهالول

 كل واحد على انفراده يهكون بينهما. ويبيع كل واحد ما ابتاعه، ويؤدي ما اشتراه، وما
فضل يمون بينهما. وهذا القسم باطل على الشهر الهظهر.

: أن يبتاع وجيه في الذمة، ويفوض بيعه إلى وخامل، والربح بينهما.الثاني
 : أن يشترك وجيه ل مال له ووخامل ذو مال، والعمل من الوجيه، والمال منالثالث

الخامل، وهو في يد الخامل، ل يسلمه إلى الوجيه.
: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزياد ة ربح ليهكون بعض الربح له. الرابع

 . ول نص هنا ! نعم صحتها عند أبي حنيفة والشافعي مما يدلوهذه الثلثة باطلة قطع ًا
كّصل. هذا مع أن أصحابنا  على عد م صحتها عندنا، كما هو غير وخفي على المح

 مطبقون على ذلك سل ًفا عن وخلف. وأنها ل تخلو من غرر. وتجويز شيخنا المعاصر
لها ل يخلو من ضعف.

 : شركة المفاوضة باطلة. وهو عقد لفةظي يدل على اتفاقهما على اشتراكهماالخامسة
 في كل غنم وغر م يحدث لهما وعليهما. وصورته بأن يقول: اشتركنا شركة

المفاوضة، أو يوجب أحدهما بهذا اللفظ ويقبل الوخر.
 : ل يجوز للشريك التصر،ف في المال المشترك فيه، إل بإذن شريهكه؛ إذ هوالسادسة

 له حق في كل جزء جزء. فإن أذن له اقتصر على ما يتناوله ول يتعداه، فغن أذن له
كّح مطل ًقا .)11(مطل ًقا ص

 وفي نسخة  "صح قطع ًا ". 11
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: الشركة جائز ة، وكذا الذن يجوز الرجوع فيه قطع ًا.السابعة
 : ل ينبغي مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه؛ لصريح نص علي بن رئاب.الثامنة

وفي وخبر السهكوني إل أن تهكون تجار ة حاضر ة ل يغيب عنها المسلم.

 المضاربة أو المقارضةباب

. وفيه مسائل:-والولى عراقية، والثانية حجازية، ووجه التسمية غير وخفية
:- أن يدفع إنسان إلى غيره ما ًل ليعمل فيه بحصة من ربحه كثرت أو قلت.الولى
 : الشــهر الهظهــر أن هــذه المعاملــة صــحيحة؛ للنــص. ولهكــل منهمــا فــي حالــةالثانيــة

 النضاض والشتغال الرجوع. ول يلز م فيها اشتراط الجل، أي ل يجب فيهــا بــه، ول
تصير به لزمة. نعم، الشرط يمنع من التصر،ف بعده إل بإذن جديد.

 : ل يتعدى العامل على ما يعين لــه صــاحب المــال مــن التصــرفات، فــإذا أطلــقالثالثة
 ل مطل ًقا.تصر،ف في الستنماء مراع ًيا للمصلحة 

 : يشترط في صحة المضــاربة شــرط كــون الربــح بينهمــا، ول يضــر التفــاوتالرابعة
قطع ًا فيهما.

: ينفق العامل في السفر من الصل كمال النفقة؛ لنص صحيح علي بن جعفر.الخامسة
 : إذا اشترى العامل في الذمة وقع الشراء لـه، ل للمالــك، ووجــه ذلـك هظـاهر؛السادسة

 لن إطل ق العقد يقتضي نق ًدا بعين المــال، ولن المضــاربة إنمــا وقعــت علــى العيــن،
 ولن المضاربة تقتضي التصر،ف في المال الذي وقعت عليه المضاربة، ول تقتضــي
 التصر،ف في الذمة، ولما في الشــتراء فــي الذمــة مــن الغــرر والخطــر، وذلــك ينــافي

السترباح.
 : لو أمره المالك بالسفر إلى جهة فخالفه وقصد غيرهــا، ضــمن؛ لمخــالفته لــه.السابعة

 لهكن لو حصل ربح كان بينهمــا علــى مــا شــرطاه. وكــذا لــو أمــره باشــتراء قطــن مث ًل
فاشترى غيره يضمن. والربح بينهما قطع ًا في المسألتين؛ وذلك للنص.

 : قالوا: يشترط في مال المضاربة أن يهكون عي ًنا دنانير أو دراهم. ولم أجد بذلكالثامنة
 ن ًصا، بل عللوه بأنه ل يتميز الربح حينئذ؛ لنه ربما يرتفع قيمــة العــروض فيســتغر ق
 الربح، أو تنقص قيمتها فيصير رأس المال رب ًحا، وهظاهرهم أنه إجماعي، فلــو وقعــت
 على العروض كان للعامل أجر ة المثل؛ لنها عنـدهم باطلـة. وعنـدي فـي ذلـك تـردد؛

لفقد النص، لهكن الخروج عن كلمهم كلهم مشهكل.
ــل.التاســعة ــى الصــح؛ للتجه ــدره، عل ــم ق ــر عل ــال بغي ــاهد ة رأس الم ــي مش  : ل تهكف

 والحتجاج للكتفاء بها بأصالة الصحة فيه شوب مصادره. وحــديث  "المؤمنــون عنــد
شروطهم " ليس فيه هنا.

: لو اوختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه؛ لنه منهكر.العاشر ة
 : الهظهر أن العامل يملك الربــح بةظهــوره؛ للنــص، ل بالنضــاض، ولالحادية عشر ة

بالقسمة، ول أن القسمة كاشفة إذ ل دليل على غير ما اوخترناه.
كّرط، ﴿ما علىالثانية عشر ة  : ل وخسران على العامل لو حصل، إل إذا تعدى أو ف

المحسنين من سبيل﴾؛ إذ هو قد عمل ولم يحصل له من عمله، فل يهكون يخسر.
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: قول العامل مقبول إذا ادعى التلف؛ لنه أمين. نعم، تهكون عليه اليمين.الثالثة عشر ة
كّح؛ حيثالرابعة عشر ة كّد للمال على المالك لم يقبل إل بالبينة على الص  : إذا ادعى الر

إنه مد ٍع، ودعوى أنه مقبول فيه - لنه أمين - ضعيف.
 : لو شرط المالك على العامل الضمان صار المال قر ًضا على العامل،الخامسة عشر ة

وكان الربح كله له.
 : ل يجوز للعامل وطي جارية المشترى به من مال المضاربة، إذا لمالسادسة عشر ة

 يأذن له المالك قطع ًا. فإن أذن له بأن قال له: اشتر جارية تهكون معك ففي جواز
وطيها تردد؛ لمنع الكثر عنه، ولرواية الهكاهلي بالجواز. والحتياط ل يخفى.

 : لو كان بيد إنسان مضاربة ولم يعينها بوصية أو غيرها لشخصالسابعة عشر ة
كّص فيها الغرماء إن كان، وإل فهي للورثة إن لم  معين، ولم تعر،ف بينة عادلة تحا

يعلموا بأنها لشخص معين.

 المزارعةباب
:وفيه مسائل

 : المزارعة: معاملة على حصة كثرت أو قلت من حاصلها، وصيغة أن يقولالولى
 مالك الرض: زارعتك على الرض المعلومة، أو هذه الرض مد ة سنة مث ًل لتزرع

فيها كذا أو ما شئت..فيقول العامل: قبلت أو رضيت.
: المزارعة عقد لز م ل ينفسخ إل بالتقايل.الثانية
: أنها ل تبطل بموتهما قطع ًا. إل أن يهكون الميت العامل وقد شرط عليه العمل.الثالثة

 : يشترط في صحتها كون النما مشا ًعا، ول يضر التفاوت فيه قطع ًا فيالرابعة
المسألتين.

كّد من تقدير مد ة معلومة على الصح.الخامسة : ل ب
كّد من كون الرض مما ينتفع بها قطع ًا، إذ المعاملة على ما ل ينتفع بهاالسادسة  : ل ب

نقض للغرض المطلوب.
 : وخراج الرض على صاحبها، نعم لو اشترط صاحبها ذلك على الزارع كانالسابعة

 عليه. والةظاهر أنه يشترط العلم بقدره، وإل لم يصح شرطه للتجهل. كذا قالوا،
ورواية داود بن سرحان مطلقة.

 : الزارع يجوز أن يخرص عليه، وهو بالخيار قطع ًا. قالوا: فإذا قبل كانالثامنة
 استقراره في ذمته مشرو ًطا بالسلمة، فإن لم يسلم بآفة من ال فل شيء عليه، وإن
كّل على ذلك. ويهكفي لفظ التقبيل في ذلك أو ًّصا يد  تلف بعضه فبالنسبة، وإن لم نجد ن

الصلح، بل كل ما يدل على الرضا؛ لةظاهر الوخبار.
 : إذا بطلت المزارعة لعد استهكمال شرائطها ثبتت أجر ة المثل للعامل؛ لنهالتاسعة

عمل بإذن المالك.
 العاشر ة: ل يجوز إجار ة الرض للزراعة بالحنطة والشعير بما تخرجه الرض 

قطع ًا، ومن غيرها جائز على كراهة مؤكد ة. والحتياط هنا حسن.
 : ل يجوز استيجار الرض، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إل أنالحادية عشر ة

يحدث فيها حد ًثا يقابل الزياد ة على الحوط، وإن كانت الهكراهة محتملة.
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 المساقا ةباب
:وفيه مسائل

: المساقا ة معاملة على الصول بحصة من ثمرها.الولى
: المساقا ة عقد لز م من الطرفين.الثانية
 : تصح المساقا ة قبل هظهور الثمر ة قطع ًا، وكذلك بعدها إذا بقي عمل تزيد بهالثالثة

الثمر ة على الصح وهو المشهور.
 : ل تبطل المساقا ة بموت أحدهما على الشهر الهظهر، فإن ماتا م ًعا قا م ورثةالرابعة

 كل واحد مقا م مؤرثه في ما هو مطلوب منه. وإن مات المالك قا م العامل بالعمل. وإن
 مات فإن قا م ورثته بالعمل فلهم ذلك، وإل استأجر الحاكم من التركة ما يقو م بتما م
 العمل. وإن لم يقم أحد بالعمل فللمالك الفسخ؛ للضرر. نعم، إذا شرط العمل على

العامل بنفسه بطلت قطع ًا.
 : تصح المساقا ة على كل أصل ثابت – بالمثلثة - أو نابت – بالنون – له ثمر ةالخامسة

 ينتفع بها وهو با ق. فتصح على النخل والشجر ذي الثمر ة كشجر الفواكه قطع ًا. وهل
 تصح في مثل البقولت والنبت ؟ فيه تردد. نعم، لو سوقي على فسيل مد ة يمهكن أن

تثمر فيه صح.
 : الذي يلز م العامل هو ما فيه مستزاد الثمر ة في الغالب: كإصلح النهار،السادسة

 وكذا ما كان متهكر ًرا كل سنة. والعامل عليه الحضران وعمل النواضح ووخراج
الرض.
كّد أن تهكون الفائد ة مشاعة بينهما وإن تفاضل فيها، فلو اوختص واحد منهماالسابعة  : ل ب

بها بطلت. وتملك بالةظهور.
 : إذا بطلت المساقا ة – لوختلل بعض شروطها – كانت الثمر ة كلها لمالكالثامنة

الصل.
 : ل ينبغي أن يشرط المالك على العامل مع حصته شي ًئا من ذهب أو فضة،التاسعة

 لهكن لو شرط وجب الوفاء به إل أن تتلف الثمر ة. كذا قالوا ! ولم أجد للسقوط مع التلف
وج ًها يؤسس ب حهكم، إل أن يقال أنه أكل للمال بالباطل.

 الوديعةباب
:وفيه مسائل

: الوديعة استنابة في الحفظ بغير تصر،ف.الولى
 : تصح بالقبول قو ًل – كأن يقول: قبلت الستيداع – أو فع ًل – كأن يقبضها منالثانية

 عنده مختا ًرا، فلو أكرهه على قبضها منه لم يهكن ودعًّيا له، ولم يجب عليه حفةظها.
وليعلم أن كل وديعة تحفظ بما يناسبها عر ًفا، وما جرت عليه العاد ة عند العقلء.

 : إذا عين المودع بهكسر الدال موض ًعا لحفةظها لم يجز أن يتعداه المودع بفتحها.الثالثة
 فلو نقله عنها ضمن وإن كان إلى مماثل أو أحرز على المشهور وهو المختار عندي

الن. نعم، لو حصل وخو،ف معلو م أو مةظنون عليها جاز للنقل.
: إنها جائز ة من الطرفين قطع ًا.الرابعة
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 : الوديعة تبطل بموت كل منهما؛ بخروجه بذلك عن حهكم  "استيمان الول،الخامسة
 وتسمى حينئذ أمانة شرعية، فتجب المبادر ة بها إلى الوارث مع موت صاحبها إن

 أمهكن ". ولو كانت دابة سقاها سقاها وعلفها ويرجع بذلك على المالك قطع ًا، إذا كان
فعله بنية الرجوع.

 : الوديعة أمانة ل تضمن إل مع التعدي: كأن يلبس الثوب، ويركب الدابة فيالسادسة
كّرط بأن ل يضعها في حرزها المناسب لها. فلو  غير سقيها إذا لم يهكن بعير، أو يف

كّدها على صاحبها. فعلهما ضمنها لو تلفت قطع ًا. ول يبرأ حتى ير
 : لو تصر،ف فيها بالكتساب ضمنه. وهنا رواية  "إذا جحده واكتسب بها وجاءالسابعة

.استحبابتائ ًبا يعفى عنه بنصف الهكسب "، وحملوها على ال
 : لو طلبها الةظالم وأمهكن المودع دفعه وجب قطع ًا، وكذا إذا أمهكن ببعضها. ولوالثامنة

كّرى بأن يقول:  "ليست  قال للةظالم:  "إن ذلك ليس عندي " وطلب منه الحلف حلف وو
عندي " وينوي في يدي، أو ما استودعت يو م الجمعة وما أشبه ذلك.

 : إذا طلب الوديعة المالك وجب على المودع دفعها له فو ًرا، فإن أوخر شي ًئاالتاسعة
 وهو قادر عليه شر ًعا وعق ًل أثم، وضمن إن تلفت بعد قطع ًا. ول فر ق في ذلك بأن

يهكون صاحبها مؤم ًنا أو مخال ًفا حتى الناصب والحربي على الشهر الهظهر.
كّدها له اوختيا ًرا قطع ًا، ويتفحص عنالعاشر ة  : إذا كان المودع غاص ًبا لها لم يجز ر

كّدها عليه، وإل تصد ق بها عن صاحبها وهو ضامن لها إن  صاحبها فإن عثر عليه ر
 وخرج صاحبها على الصح؛ لنص حفص بن غياث، وهو وإن كان ضعي ًفا فهو منجبر

 . فإن كانت مختلطة بمال المودع بهكسر الدال)12(بعملهم إذا كانت كلها مغصوبة
 فالمشهور أنه يردها عليه. وحجتهم أنه إذا منعه منها منعه من حقه وذلك ل يجوز.

كّي. وعندي في ذلك تردد، وإن نقل بعضهم الجماع عليه وهو الحكّل
 : لو ادعى المالك التعدي أو التفريط، وأنهكر ذلك المودع فالقول قولهالحادية عشر ة

 مطل ًقا مع التلف..أي ادعى سب ًبا هظاه ًرا أو وخفًّيا على الصح؛ لطل ق النص بأنه
مؤتمن، بل إن في بعض الوخبار أنه يقبل قوله بغير يمين وبه قائل.

 : إذا ثبت التفريط أو التعدي ثم تلفت ضمنها قطع ًا. ولو اوختلفا في القيمةالثانية عشر ة
 فالقول قول المستودع، ل قول المودع على الصح. وكون المودع وخائ ًنا ل يوجب

ذلك بوجه من الوجوه.
كّد حلف المستودع إذ هو أمين بحت ومحسن محض،الثالثة عشر ة  : لو اوختلفا في الر

و﴿ما على المحسنين من سبيل﴾. وربما قيل بقبول قوله بغير يمين.
 : لو كانت الوديعة لنسان فمات ووخلف ورثة لم يدفعها كلها لواحدالرابعة عشر ة

منهم، بل يدفع لهكل ذي حق حقه قطع ًا.

 العاركّيةباب
بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الولى أشهر)(

:وفيه مسائل
: العارية جائز ة من الطرفين قطع ًا، وإن كانت لزمة في مواضع:الولى

 وفي نسخة  "هذا إذا كانت كلها مغصوبة ". 12
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كّي.  كّم. والةظاهر أنه قطع أحدها: العار ة لدفن المؤمن بعد الط
كّد فيه، وإن ضمنوثانيها  : استعار ة الجدار ليضع جاره عليه جذ ًعا، فإنه ل يجوز الر

الرش؛ لنه يؤول إلى قلع جذعه.
 : إعار ة الشيء ليرهنه على الدين المؤجل بعد رهن المستعير وقبض المرتهنوثالثها

قبل الحلول، وليس للمعير المطالبة في الفك إلى غير ذلك مما ذكروه.
 : للمستعير النتفاع بالمستعار بما جرت العاد ة، فلو تعداها ضمن قطع ًا. أما لوالثانية

نقص أو تلف بعمل ما جرت عليه وشهد بذلك العر،ف لم يضمن قطع ًا.
كّد أو تفريط، كما أشرنا إليه. إل أن يهكونالثالثة  : ل تضمن العارية ما لم يهكن بتع

 المستعار ذه ًبا أو فضة، وإن لم يهكن دراهم ول دنانير. وإن كان القطع فيهما ول فر ق
 بين المصوغ وغيره إل أن يشترط المستعير عد م الضمان. وكذا يضمن إذا شرط

 المعير الضمان مطل ًقا قطع ًا. وكذا لو استعار من الغاصب مع العلم، ول يرجع عليه
لو غرمه صاحبها. وأما الجاهل فيضمن، لهكن يرجع على الغاصب.

 : لو عين له المعير النتفاع بوجه ثم تعداه إلى مساو أو إلى ما هو أقل ضر ًراالرابعة
ضمن على الصح ووجه هظاهر.

: لو اوختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه على الصح.الخامسة
: لو اوختلفا في الرد فالقول قول المعير.السادسة
 : لو اوختلفا في القيمة فالقول قول المستعير مع يمينه، وأما القول بأن القولالسابعة

قول المالك فهو ضعيف ج ًدا ل وجه له.

 الجار ةباب
:وفيه مسائل

: الجار ة تمليك منفعة معلومة بعوض معلو م.الولى
: الجار ة لزمة من الطرفين قطع ًا.الثانية
 : ل تبطل الجار ة بالبيع. ثم إن علم المشتري بها لم يهكن له وخيار، وإن جهلهاالثالثة

 تخير بين الفسخ والمضاء والصبر إلى أن تقضي مدتها، هذا إن باع على غير
المستأجر نفسه، فإن كان البيع عليه ففيه إشهكال، والقوى أنه كالول.

 : الجار ة ل تبطل بالموت من أيهما كان؛ للوخبار المأثور ة عن الطهار.الرابعة
 والمخالف لم أر حجة له، وما احتج به من الوخبار لم نقف عليها، والجماع غير

ثابت.
: الجار ة ل تضمن إل مع التعدي أو التفريط قطع ًا.الخامسة
كّدها لصاحبها مع قدريه عليه فتلفت، ففي الضمانالسادسة  : لو مضت المد ة ولم ير

تردد ! وإن كان عدمه أرجح.
 : قالوا: كلما تصح إعارته تصح إجارته، واستثنوا من ذلك الشا ة للحليب فإنهاالسابعة

 تصح إعارتها ول تصح إجارتها، وتسمى المنحة. وقال بعضهم أي ًضا: الديك ل تصح
إجارته وتصح إعارته ليوقظ للصل ة. وجوزوا استئجار السنور لكل الفأر.

كّد أن تهكون الجر ة فيها معلومة بالهكيل أو الوزن، ول تهكفي المشاهد ة لهاالثامنة  : لب
على الصح؛ للغرر.
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 : تملك الجر ة إذا أطلق أو شرط التعجيل بنفس التعجيل معج ًل قطع ًا، لهكن لالتاسعة
يجب تسليمها، بل في ذلك تفصيل يطلب من المطولت.

: يصح تأجيل الجر ة مطل ًقا قطع ًا.العاشر ة
 : لو استأجر من يحمل له متا ًعا إلى مهكان معلو م في وقت معلو م، فإن لمالحادية عشر ة

 يوصله فيه نقص من الجر ة شي ًئا معلو ًما صح على الصح. والقول ببطلنه ضعيف.
نعم، لو شرط أن ل أجر ة بطل قطع ًا.

 : للمستأجر أن يؤجر بشرط أن يؤجر بجنس ما استأجره وقدره قطع ًا،الثانية عشر ة
 وكذا لو زاد. لهكن إذا أحدث فيه حد ًثا يقابله. أما مع غير ذلك ففيه تردد، والحوط

المنع.
 : تملك المنفعة بالعقد، ول يدفع ما قلنا أنها معدومة، فل يمهكن تملهكها؛الثالثة عشر ة

لن الشارع جعل ذلك في حهكم الموجود، وله نةظائر.
 : لو تلفت العين قبل القبض بطلت، وكذا لو امتنع المؤجر من التسليم،الرابعة عشر ة

والمسألتان قطعيتان. أما لو مضت مد ة في يد المستأجر ولم ينتفع بها استقرت الجر ة.
: لو منعه الةظالم من النتفاع لم تبطل، ويهكون الدرك على الةظالم.الخامسة عشر ة
 : لو انهد م المسهكن تخير المستأجر بين الفسخ أو إلزا م المالكالسادسة عشر ة

بإصلحه.
  ودابة فمات أحدهما أوخذ الموجود بحصته، كذا)13(: لو استأجر عب ًداالسابعة عشر ة

قيل ! ولو قيل أن له الفسخ كان حس ًنا.
 : ل يصح إجار ة العبد البق ولو بضميمة؛ لعد م النص هنا. ولو كان فيالثامنة عشر ة

البيع يصح؛ لبطلن القياس عندنا.
كّرط قطع ًا عندنا.التاسعة عشر ة : ل يضمن صاحب الحما م الثياب، إل إذا استودع فف

كّد العين كان القول قول المالك مع يمينهالعشرون .)14(: لو اوختلفا في ر
 : لو اوختلفا في قدر الجر ة فالقول قول المستأجر، ول قرعة هناالحادية والعشرون

على الصح. وكذا لو ادعى المالك على المستأجر التفريط.
 : إذا بطلت الجار ة ثبتت أجر ة المثل مع عد م الستيفاء للمنفعة، هذاالثانية والعشرون

 إذا كان بطلنها من جهة عد م تعيين المد ة أو الجر ة ونحو ذلك، ل بأن استأجره على
 يحمل وخم ًرا أو يجمع بينه وبين أجنبية للزنا، أو أجنبي للواط، أو بأن أجرت نفسها

للزنا ونحو ذلك. فإن ذلك كله ل أجر ة فيه قطع ًا.
 : إذا أجر دابة إلى مسافة معلومة فتجاوزها ضمنها لو تلفت، وعليهالثالثة والعشرون

 أجر ة مثل المسافة الزائد ة مع المسمى. والقول بأن مع التلف إنما تلز م القيمة حسب
 ضعيف؛ لما ل يخفى. ولو اوختلفا في القيمة فالقول قول المستأجر، كذا قال الكثر !

كّلد بأن القول قول المالك. وعندي فيه تردد؛ لورود رواية أبي و
 : إذا استعمل إنسا ًنا لعمل وجب وفاءه عند تما م العمل قبل أن يجفالرابعة والعشرون
عرقه؛ للنصوص.

 : ل يجوز أن يعمل الجير الخاص وهو المستأجر مد ة معينةالخامسة والعشرون
بالزمان لي عمل تصح الجار ة عليه لغير المستأجر قطع ًا.

 وفي نسخة  "عب ًدا أو دابة ". 13
 وفي نسخة  "قطع ًا ". 14
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 الوكالةباب

:-وفيه مسائل
 :- الوكالة إذن في الستنابة فـي الفعـل الـذي تصـح النيابـة فيـه. وسـيأتي الهكل مالولى

كّل علــى الرضــا، كـــ "وكلتــك "، أو  "اســتنبتك "، أو غيرهمــا.  عليه. وتصــح بهكــل لفــظ د
كّح بالفعل ولو تأوخر عــن اليجــاب كّل عليه من اللفاظ، وكذا يص  والقبول كذلك كل ما يد

كّرحوا به. قطع ًا. فالغائب تصح وكالته كما ص
 : قالوا: من شرطها التنجيز، ولم أ ةَر ن ًصا عليه، لهكن الةظاهر أنهم مطبقون عليه،الثانية

فالخروج عنهم مشهكل، والفتوى بغير نص أشهكل.
: إذا نجز الوكالة وأوخر التصريف في الفعل الموكل عليه صح قطع ًا.الثالثة

: الوكالة جائز ة قطع ًا.الرابعة
 : ل ينعزل بعزل الموكل. فلو أمضى ما وكل عليه مضى، إل إذا علم به علىالخامسة

كّح. ويهكفي في العلم شهاد ة شاهد ثقة؛ للنص. الص
 : تبطل الوكالة بالموت والجنون والغماء الحاصلة للموكــل قطعــ ًا. أمــا النــو مالسادسة

ــا،  فل. وأي ًضا تبطل بتلف ما تتعلق به الوكالة: كأن يوكله على طل ق زوجته ثم يطلقه
 أو على بيع غل م ثم يبيعه، وتبطل أي ًضا بتلــف مــا وكــل عليــه: كــأن يــوكله علــى بيــع

غلمه فيموت الغل م، وبفعل الموكل قبل فعل الوكيل.
 : إذا باع الوكيل بثمن فقال الموكل:  "أنا ما أذنت لك به، بل بأكثر منه " فــالقولالسابعة

قول الموكل مع يمينه، وتستعاد العين مع وجودها، وقيمتها مع فقدها أو مثلها.
ــنالثامنة  : ضابط ما تصح فيه الوكالة: كل ما ل يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معي

كالبيع والصلح.
 : تصح الوكالة فــي الطل ق عــن الغــائب قطعــ ًا، وعــن الحاضــر علــى الشــهرالتاسعة

الهظهر.
 : لو قال:  "أقمتك مقامي في كل مالي فعله من كثير وقليل " فالصــح الصــحة،العاشر ة

 إذ ل مانع من ذلك. نعم، ل تصح الوكالــة فــي القــرار فــإنه ل تــدوخل النيابــة، إذ ذلــك
مختص بالمتهكلم، ولو صرح له بأنه وكيل فيه، لهكن عندي في التصريح إشهكال.

 : الوكيل ل يصح أن يوكل غيره إل بإذن من موكله، ولــو كــان الموكــلالحادية عشر ة
كّوز مع غيبته ًّدا على ابن الجنيد حيث ج ، أو أراد الوكيل الغيبة.)15(غائ ًبا؛ ر

 : لو وكل العبد إنسا ًنا في شراء نفسه له من موله فالصــح الصــحة، وإنالثانية عشر ة
لم يأذن له موله بالتوكيل قب ًل؛ لن بيع المولى رضا له بها.

: ينبغي لذوي المروءات التوكيل في الخصومات.الثالثة عشر ة
: ل مانع من أن تلي المرأ ة عقد النهكاح لنفسها ولغيرها قطع ًا ون ًصا.الرابعة عشر ة

 : ل يجوز أن يتوكل المسلم للذمي على مسلم على الصــح. ول يتوكــلالخامسة عشر ة
الذمي أي ًضا على المسلم ولو كان موكله مسل ًما.

 : لو أمر الموكل الوكيل البيع في موضــع مخصــوص بثمــن، فبــاع فــيالسادسة عشر ة
 غيره بذلك الثمن أو أزيد صح ؛ لن المهكــان ل يتعلــق بــه غــرض لــذاته، فـإذا حصــل

ًّدا على ابن الجنيد حيث جوز مع غيبته). 15  وفي نسخة ل توجد جملة (ر
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 المقصود منه في غيره جاز. نعم، لو أمره ببيعه من إنسان فباع غيره لــم يصــح، ولــو
باع بأزيد من ثمن المثل، والفر ق ل يخفى.

 : لو اوختلفا في الوكالة فالقول قول الموكــل مــع يمينــه قطعــ ًا. هــذا إذا لــمالسابعة عشر ة
يهكن للوكيل بينة، وإل حهكم بها وثبت ما أمضاه.

 : لو اوختلفا في العزل أو العل م به أو التفريط فالقول في ذلك كله للوكيلالثامنة عشر ة
مع يمينه قطع ًا.
 : لو اوختلفا في الرد فإن كانت الوكالـة بجعـل كـان القـول قـول الموكـل،التاسعة عشر ة

 وإل كان القول قول الوكيل على الصح؛ لنه حينئذ يصــير كــالودعي فيهكــون محســ ًنا
مح ًضا.

: لو اوختلفا في التلف فالقول قول الوكيل مع يمينه مطل ًقا قطع ًا.العشرون
ــعالحادية والعشرون  : لو ادعى عليه إنسان أنه زوجه بوكالته له فأنهكر، فالقول قوله م

يمينه، وعلى الوكيل نصف المهر للزوجة؛ للنص، ل الهكل على الصح.
 : يجب على هذا الزوج إن كان وكل في الواقع أن يطلق المرأ ة، وإنالثانية والعشرون

 لم يطلقهــا وهــي عالمــة بصــد ق الوكيــل جــاز لهــا الفســخ للضــرر والحــرج الشــديدين
المنفيين آية ورواية على الصح.

 الوقفباب
:وفيه مسائل

: الوقف تحبيس الصل وإطل ق المنفعة، أي إباحة التصر،ف فيها.الولى
كّدها الجوهري. وأماالثانية  : صيغته الصريحة فيه: وقفت او أوقفت على لغة ر

كّدقت وحرمت فليستا صريحتين فيه. نعم، لو شفع بقوله: ل تباع ول توهب كان  تص
ذلك قرينة في قصده كما في النص.

كّد في صحته من القبض ل اللزو م على الصح، لهكن ل تشترط فوريته، فلوالثالثة  : ل ب
 تأوخر عن العقد جاز قطع ًا. نعم، لو مات قبله فالةظاهر بطلنه على الصح ولو أشهد

قبل موته، والوقف على المصلحة.
 : القابض هو الناهظر المنصوب من جهة الواقف أو الحاكم إذا كان الوقف علىالرابعة

 مصالح المسلمين كالقناطر والمساجد. ولو كان على طفل قبضه وليه. ولو وقف عليه
ولكّيه لم يحتج إلى قبض قطع ًا؛  لنه مقبوض بيده.

ًّصا.الخامسة : قالوا: يشترط فيه التنجيز، ولم أر فيه ن
 : قالوا: يشترط فيه الدوا م، كذا قال الكثر. فلو قرنه بمد ة كسنة أو أزيد بطلالسادسة

 عندهم، والصح صحته ويهكون حب ًسا. وكذا لو أوقفه على ولد صلبه، ويهكون بعد ذلك
للورثة على الصح.

: لو شرط عود ما وقفه له عند الحاجة صح على الصح ويهكون حب ًسا.السابعة
: يشترط كونه عي ًنا مملوكة ينتفع بها مع بقائها.الثامنة

: في جواز وقف من بلع عش ًرا تردد؛ لعد م النص الخاص.التاسعة
: يشترط وجود الموقو،ف عليه في البتداء ل في الدوا م قطع ًاالعاشر ة
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 : يشترط في الموقو،ف عليه أن يهكون معي ًنا، فلو وقف على رجل منالحادية عشر ة
بني آد م، أو على أحد هذين لم يصح.

 : يشترط في الموقو،ف عليه أن يمهكلك، فلو وقف على النخلة ونحوها لمالثانية عشر ة
 يصح. وكذا لو وقف على من ل يصح نسبة الملك له كجبرئيل وأحد الجن، أو على

 ميت. وفي الوقف على الحمل وخل،ف، والصح الصحة كما تصح له في الوصية. وما
كّر ق به بينهما غير متوجه. ف

: إذا وقف على البر صر،ف للفقراء، ووجوه القرب جميعها.الثالثة عشر ة
 : يجوز الوقف على المساجد، والمخالف شاذ. نعم، ل يجوز وقفالرابعة عشر ة

 المسلم على البيع والهكنائس، ويجوز ذلك للذمي؛ لقرارهم على دينهم، ومنعه بعضهم
وله وجه.

 : ل يجوز الوقف على الحربي مطل ًقا قطع ًا، ويجوز على الذمي مطل ًقاالخامسة عشر ة
على الهظهر.

 : لو وقف المسلم على الفقراء انصر،ف إلى الفقراء من المسلمين، ولوالسادسة عشر ة
كان من المامية انصر،ف للفقراء منهم.

  دون البنات كذا قال)16(: لو نسبهم الب كان لمن انتسب إليه بالباءالسابعة عشر ة
 الكثر، وعندي في ذلك تردد، وإن كان القوى في نفسي دوخول من انتسب بالبنات

 أي ًضا؛ للية والرواية. وعلى العلوية من انتسب لعلي (ع)، والهاشمية من انتسب إلى
 هاشم، والموسوية من انتسب إلى موسى بن جعفر (ع)، وقومه أهل لغته، وعشيرته

كل من دنا منهم إليه في النسب.
 : إذا وقف على الجيران انصر،ف إلى من يلي داره إلى أربعين ذرا ًعا،الثامنة عشر ة

ويقوى عندي إلى أربعين دا ًرا؛ للوخبار الصحيحة.
: لو وقف على مصلحة فبطلت انصر،ف إلى البر.التاسعة عشر ة

 : لو وقف على ولده وهم صغار فبدا له بعد إدوخال غيرهم صح علىالعشرون
الصح. لهكن النقل عنهم غير جائز قطع ًا.

 : إذا وقف في سبيل ال انصر،ف إلى القرب جميعها، ول يختصالحادية والعشرون
بالغزا ة على الصح.

 : إذا وقف على مواليه وله موا ٍل من أعلى وأسفل دوخل إل معالثانية والعشرون
القرينة.

 : الوقف على الفقراء ينصر،ف إلى فقراء بلده؛ للتبادر، وكذا منالثالثة والعشرون
يحضره، ول يجب تتبع من لم يحضره.

 : إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم على ترددالرابعة والعشرون
عندي والحوط عدمها.

 السهكنى والعمرىباب
:وفيه مسائل

 وفي نسخة  "بالبناء ". 16
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 : السهكنى تختص بالبيت والدار، والعمرى ل تختص بشيء بل عامة في كلالولى
شيء ينتفع به.

: يشترط فيهما اليجاب والقبول اللفةظيان، والقبض.الثانية
 : تلز م السهكنى إن عين المد ة، وإن مات المالك. وكذا لو قال في العمرى عمركالثالثة

ل تنفسخ بموت المالك على الصح في المسألتين.
 : عند الطل ق أي عد م التقييد بمد ة ول عمر يجوز رجوع المالك فيها؛ هذا إذاالرابعة

لم يقصد القربة، فإن قصدها ففيه تردد، والحوط أن ل يرجع.
 : إذا أطلق السهكان سهكن هو وزوجته وأولده ووخدمه، ويجوز إدوخال ضيفهالخامسة

 ودابته إن كان في البيت موضع معد للدواب، وليس له أن يسهكن غيره أو يؤجره على
الشهر الهظهر.

 : لو باع المسهكن البيت المسهكن المقرون بمد ة أو عمره لم تبطل السهكنى علىالسادسة
الصح.
 : لو حبس عبده أو فرسه في سبيل ال أو في وخدمة المساجد والمشاهد لز م ذلكالسابعة

ما دامت العين باقية. وهذا بخل،ف الحبس على إنسان فإنه يعود إليه أو إلى وارثه.

 الصدقاتباب
:وفيه مسائل

: الصدقة هي التطوع بتمليك العين بغير عوض دنيوي.الولى
: ل بد فيها من التقرب ل تعالى.الثانية
: تلز م مع القبض ول يجوز الرجوع فيها على الصح.الثالثة

 : الواجب من الصدقة محرمة على بني هاشم، إن كان وجوبها ذاتًّيا كالزكا ة،الرابعة
ل عارضًّيا كالهكفارات والواجبة بنذر وشبهه على الصح.

 : صدقة السر أفضل منها جه ًرا، إل مع الخو،ف على العرض، أو مع قصدالخامسة
اقتداء الناس به.

: الصدقة مستحبة حتى على الدواب والسمك؛ لقصة عيسى بن مريم (ع).السادسة

 الهبةباب
:وفيه مسائل

: الهبة تمليك العين تبر ًعا مجر ًدا عن القربة.الولى
كّد في صحتها من القبض. وهبة الب لولده الصغير، أو الجد للب لالثانية  : ل ب

تحتاج إلى قبض؛ إذ هو مقبوض.
: إيجابها: وهبتك، أو أهديت لك، أو أنحلتك، أو أعطيتك.الثالثة

 : ل يجوز الرجوع فيها مع القبض إذا كان الموهوب أحد الوالدين قطع ًا، وقيلالرابعة
 في الولد كذلك وليس بعي ًدا. وأما باقي الرحا م ففيه تردد، والحوط عد م الرجوع،

وكذلك في هبة الزوجين.
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 : يجوز الرجوع في هبة الجنبي إل أن تتلف العين بعوض، وفي الرجوع معالخامسة
 التصر،ف إشهكال، وإن كان الجواز أرجح، والحتياط في عدمه ل يخفى مطل ًقا، أي:

سواء غيره التصر،ف أ م ل.

 الوصاياباب
:وفيه مسائل

: الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصر،ف بعد وفا ة الموصي.الولى
 : يهكفي في إيجابها الشار ة الدالة على القصد كما في قصة الحسنين (ع) معالثانية

بنت أمامة.
: ل يجب العمل بما يوجد بخط الميت وإن عمل الورثة ببعضه على الصح.الثالثة

 : تصح وصية من بلغ عشر سنين في البر على الصح؛ للروايات، والمخالفالرابعة
بعد ورودها ضعيف.

ًّما، ثم أوصى لم تصح وصيتهالخامسة  : لو أحدث في جسمه ما يهلهكه: جر ًحا أو س
على الصح. أما لو أوصى ثم أحدث ما أحدث صحت قطع ًا.

 : للموصي الرجوع في وصيته متى شاء؛ إذ هي عقد جائز ل لز م قطع ًا.السادسة
 والرجوع يهكون باللفظ بأن يقول: رجعت في وصيتي، أو ل تعطوه شي ًئا، أو يوصي

بذلك الشيء لغيره.
  قطع ًا ولو حم ًل موجو ًدا، أما المعدو م فل)17(: يشترط في الموصى له الوجودالسابعة

تصح. وليعلم أن في الحمل ل بد في استحقاقه أن يولد حًّيا.
: تصح الوصية للذمي مطل ًقا على الصح، أما الحربي فل.الثامنة

 : ل تصح الوصية لمملوك أجنبي، أما للوصي فهي صحيحة. ول فر ق فيالتاسعة
 ذلك بين كون المملوك قًّنا أو مدب ًرا أو أ م ولد؛ لشتراكهم في عد م أهلية التملك،

 وإطل ق الخبر:  "ل وصية لمملوك ". نعم، إذا تحرر بعضه جرت الوصية في ما
تحرر.

 : لو أوصى ل م ولده صح وأعتقت من الوصية، ويحتمل عتقها من نصيبالعاشر ة
 أنها تعتق من الثلث.)18(ولدها. وفي روايتين صحيحتين

 : إذا أوصى لرجلين وأطلق فهما شركاء على السواء. نعم، لو فضلالحادية عشر ة
 تفاضل. نعم، في العما م والوخوال عندي تردد؛ للرواية الوارد ة بالتفضيل عليهما،

والعمل بها عندي متوجه، وإن كان وخل،ف المشهور.
 : إذا مات الموصى له قبل الوصي فالةظاهر انتقال الوصية إلى ورثته إذاالثانية عشر ة

لم يرجع الوصي في الوصية له، على إشهكال؛ لتعارض الروايات.
 : الةظاهر يشترط في الموصى بالولية العدالة. ولو أوصى لعدل ففسقالثالثة عشر ة

بطلت على الصح. والقائل بخلفه شاذ، واحتجاجه بالتبديل ضعيف.
 : ل تصح الوصية للمملوك إل بإذن موله قطع ًا. نعم، إذا أوصى لعبدهالرابعة عشر ة

صح على الصح.

 وفي نسخة:  "إجما ًعا قطع ًا ". 17
 في نسخة:  "صحيح أبي عبيد ة، وابن أبي نصر ". 18
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 : تصح الوصية إلى الصبي إذا ضم إليه كام ًل، ل منفر ًدا قطع ًا.الخامسة عشر ة
والهكامل يتصر،ف ما دا م لم يبلغ.

 : إذا أوصى لثنين وأطلق فليس لحدهما النفراد، إل في ما فيهالسادسة عشر ة
كّح بينهما جبرهما الحاكم على  ضرور ة اليتامى في نفقتهم وكسوتهم. فلو طال التشا

الجتماع، ولو تعذر استبدل بهما.
 : يجوز لمن أوصي إليه أن يرد الوصية في حيا ة الموصي مع بلوغهالسابعة عشر ة

كّد على الصح، بل لزمه القيا م بها؛  الرد قطع ًا، ولو مات قبل بلوغه لم يصح الر
للنص.

ٍّد فإنه يضمن.الثامنة عشر ة : الوصي أمين ل يضمن ما لم يحصل تفريط أو تع
 : إذا أذن الوصي للموصى له بالوصية إلى غيره جاز إجما ًعا. وإذا لمالتاسعة عشر ة

يأذن فالصح عدمه. ومن ل وصي له فالحاكم.
 : ل تصح الوصية في ما زاد على الثلث على الشهر الهظهر، إل أن تجيزالعشرون

الورثة بعد الممات قطع ًا، أو قبله على الصح.
: تصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الصاغر.الحادية والعشرون
 : لو أوصى بأشياء وكلها مستحبة، مرت ًبا بدأ بالول فالول حتىالثانية والعشرون

يصل إلى الثلث، ثم يبطل الزائد، سواء عطف بـ "ثـم " أو بالواو.
 : من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وبسهم الثمن، وبشيءالثالثة والعشرون

السدس قطع ًا في الوخير، وبعتق عبد قديم هو ما مضى له ستة أشهر في ملهكه.
 : لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وج ًها فالةظاهر صرفه في البر،الرابعة والعشرون

ول يرجع ميرا ًثا على الصح.
 : لو أوصى بسيف دوخل الحلية والجفن، وكذا الصندو ق يدوخل ماالخامسة والعشرون

 فيه، وكذلك السفينة. وعندي في ذلك كله تردد؛ لضعف الدليل، فالرجوع إلى القرائن
أولى.

 : ل يجوز أن يخرج ولده من الرث مطل ًقا، وفي رواية يجوز إذاالسادسة والعشرون
زنا بأ م ولد أبيه ول يبعد ذلك.

 : تثبت الوصية بالمال بشهاد ة رجلين وبأربع نساء. والربع بشهاد ةالسابعة والعشرون
 امرأ ة واحد ة، والنصف بشهاد ة امرأتين، وثلثة أرباع بشهاد ة ثلث. وهل يجوز

  ليثبت أربعة وهو)19(للمرأ ة أن تضعف، كأن تشهد بأن الموصى له ستة دراهم
 الموصى به ؟ فيه إشهكال عندي. وهل يلحق الرجال في ذلك ؟ الهظهر عندي ل.

والوصية بالولية ل تثبت إل بشاهدين، ول تقبل النساء فيها، ول الشاهد واليمين.

 تصر،ف المريضباب
:وفيه مسائل

 : إذا كان بالوصية فهو من الثلث، وإن كان بالتنجيز كالبيع والعتق فالةظاهر أنهالولى
من الصل على الصح.

 وفي نسخة:  "ستة عشر دره ًما ". 19
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كّر لجنبي بشيء وليس مته ًما فهو كذلك من الصل، وإل فمن الثلث.الثانية  : لو أق
وكذلك للوارث على الصح.

: دية النفس وأرش الجناية يتعلق بها الديون كسائر أمواله على الصح.الثالثة

 :تم الجزء الول من كتاب معتمد السائل على يد مؤلفه المفتقر لعفو ربه السبحاني
 عبدال بن عباس عبدال البحراني. وذلك باليو م الثالث والعشرين من شهر ذي القعد ة

  من الهجر ة النبوية، على مهاجرها وآله أفضل الصل ة وأكمل1264الحرا م سنة 
 التحيات. ويتلوه الجزء الثاني، نسأل ال إتمامه، بحق محمد صاحب الغمامة، وآله

أولي الهكرامة. والحمد ل رب العالمين، وصلى ال على محمد وآله الطاهرين.
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الجزء الثاني من كتاب

معتمد السائل

للشيخ عبدال بن عباس الستري البحراني
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بسم ال الرحمن الرحيم

كّر م السفاح كّل النهكاح، وح كّمد المين، وآلهالحمد ل الذي أح  . والصل ة والسل م على مح

الطاهرين.
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 النهكاحباب

:وفيه مسائل
كّح.الولى كّرد العقد، وعلى الجماع، فهو مشتر ٌك على الص : النهكاح يقال على مج
َفْق كذلكالثانية كّب إذا تاقت النفس له، للذكر والنثى قطع ًا، وإذا لم ترُت  : النهكاح مستح

كّح. ول ترد علينا آية وصف يحيى عليه السل م بأكّنه حصور؛ لتغاير  على الص
الشرعين.

كّن أقسامه ثلثة: دائم. ومشروعكّيته من ضروركّيات الدين.الثالثة : إ
كّح.الرابعة كّوجتك "، أو  "أنهكحرُتك " قطع ًا، و "مُّتعتك " أي ًضا على الص : إيجابه  "ز

كّل مع العجز. وهل يشترطالخامسة كّح، إ  : يشترط في ذلك اللفظ العربُّية على الص
كّي ؟ قيل: نعم، وعندي ل يشترط. نعم، إذا غكّير المعنى منع  بالعراب على النهج النحو

منه.
كّوجتك "، أو قال للمرأ ة المالهكةالسادسة رِّوجني ابنتك فلنة " فقال:  "ز كّي:  "ز  : لو قال للول

كّح. وكذا لو أتى بلفظ كّح على الص ُّوجتك " ص رِّوجيني نفسك " فقالت:  "ز  نفسها:  "ز
كّص كّح.)20(المستقبل جاز – للن  - مطل ًقا على الص

َّوجت – بفتح التاء – بنتك من فلن ؟ " فقال:  "نعم "، فقبلالسابعة كّي:  "ز  : لو قيل للول
كّح على الهظهر، والحتياط هنا حس ٌن. الزوج ص

رُت " – حسب –الثامنة رُت التزويج أو النهكاح "، وإن قال:  "قبل  : القبول: بأن يقول:  "قبل
رُت النهكاح "، أو بالعهكس. كّوجتك " وقال:  "قبل جاز. وكذا لو كان اليجاب بـ  "ز

كّح. ورواية ابن بزيعالتاسعة  : ل عبر ة بعبار ة السهكران، ولو كانت المرأ ة على الص
كّن السهكر لم يصل إلى سلب عقلها بالهككّلكّية. يجب تأويلها بأ

ًّكدا.العاشر ة كّب ذلك استحبا ًبا مؤ : ل يشترط في العقد حضور شاهدين، نعم يستح
 : إذا كانت البنت بهك ًرا، وهي بالغة رشيد ة، فليس لبيها عليها ولية.الحادية عشر ة

كّد أبو الب. ًّكدا. وكذا الج كّب أن تستأذنه استحبا ًبا مؤ نعم، يستح
كّدعى آوخر أكّنها زوجته، فإن أتى ببكّينة علىالثانية عشر ة  : إذا عقد رجل على امرأ ة، فا

كّص كّل فل. ول يقبل إقرارها له؛ لما ل يخفى. ول يمين هنا؛ لطل ق ن  ذلك فهي له، وإ
كّدعي وبينها في المهر لحيلولتها  هشا م بن عبد العزيز. نعم ركّبما قيل باليمين بين الم
كّح. بينه وبين البضع بناء على ضمان تفويته، وفيه إشهكال لكّنه ل يضمن على الص

كّوجتكالثالثة عشر ة  : لو كان لرجل ثلث بنات أو أرب ٌع فصاع ًدا، فال لرجل:  "ز
كّن قبل ذلك الزوج، كّوجة فالقول قول الب ل مطل ًقا، بل إذا رآه  بنتي "، فاوختلفا في المز

كّص الحداء. كّل بطل العقد؛ لن وإ
 : هل الفضل التزويج بالجنبكّية ؟ أو التي من أقاربه ؟ فيه وخل،ف.الرابعة عشر ة

كّح الثاني؛ لما ل يخفى. والص
 : ل ينبغي العقد والقمر في العقرب، وهو الكليل والقلب وثلثالخامسة عشر ة

كّب في الليلة الثالثة والعشرين، ول ينبغي في الليلة  الشولة، وكذا ليلة الربعاء. ويستح
كّما كراهة تزويج  السادسة والعشرين، ول أكّيا م الهكوامل. وتنتفي الهكراهة بالصدقة. أ

العقيم فمطلق.

وفي نسخة  "أبان بن تغلب ". 20
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 : يهكره الجماع في ليالي مخصوصة، منها: ليلة الخسو،ف، ومنها: يو مالسادسة عشر ة
كّده إلى ذهاب الشفق، ومنها:  الهكسو،ف، ومنها: عند الزوال، ومنها: عند الغروب وح
 من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها: في الريح السوداء والحمراء والصفراء
كّب، كّل في شهر رمضان فإكّنه مستح كّل ليلة إ كّول ك  والزلزلة، ومنها: المحا ق، ومنها: أ
كّل أن كّل شهر. ويهكره استقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة إ  ومنها: النصف من ك
 يكّتخذها بيكّتا، ويهكره عقيب الحتل م حكّتى يغتسل، وعند من ينةظر له مطل ًقا إذا لم ي ةَر

كّكد ة ول يحر م على كّل حر م، والنةظر إلى الفرج حال الجماع كراه ًة مؤ  العور ة وإ
كّب البسملة عنده؛ لطرد الشيطان وخو ًفا من كّح، ويهكره الهكل م عنده، وتستح  الص

المشاركة له في الجماع.
 : يجوز النةظر إلى وجه امرأ ة يريد أن تزويجها، وككّفيها، والتمكّيز لهاالسابعة عشر ة

 في حال قيامها وقعودها ومشيتها إذا أمهكن التزويج بها ل مطل ًقا. وهو جواز راجح.
 وكذا هذا الحهكم في نةظر المرأ ة له، بل روي النةظر إلى شعرها ومحاسنها من فو ق

الثياب. وينبغي أن يهكون ذلك قبل وخطبتها.
كّمته، وابنة أوخيهالثامنة عشر ة  : يجوز النةظر إلى النساء المحار م – كأوخته، ووخالته، وع

كّل  وأوخته – نس ًبا، ورضا ًعا، ومصاهر ً ة ما وخل العور ة. هذا إذا لم يهكن بشهو ة، وإ
 حر م ! وكذا المرأ ة للمرأ ة، والرجل للرجل، والزوجة يجوز مطل ًقا في جميع الحالت،

كّل فهي كالجنبكّية. كّوجة ول المحكّللة، وإ وكذا المملوكة غير المز
 : الوطء في دبر الزوجة جائز على كراهية مغكّلةظة، والقول بالتحريمالتاسعة عشر ة

ضعيف.
كّر ة مهكروه كراهة مغكّلةظة، والحتياط – هنا – ل يخفىالعشرون  : العزل عن الح

كّح. رجحانه، ول يجب فيه دية النطفة عشر ة دنانير على الص
كّت:الحادية والعشرون : يجوز العزل قطع ًا – بل كراهة – في س

: المرأ ة المقطوع بعد م حبلها.الولى
: المرأ ة المسكّنة.الثانية
: المرأ ة السليطة.الثالثة

: البذكّية اللسان.الرابعة
: التي ل ترضع ولدها.الخامسة
: المة.السادسة

 وجاء الجواز أي ًضا في المتمكّتع بها، والفاجر ة، والمجوسكّية، بل الهكتابكّية مطل ًقا،
كّص وخبر يعقوب الجعفي عن علي بن الحسين (ع).والمكّتهمة كّي؛ لن كّت قطع . وفي الس

 : ل يجوز الدوخول بالمرأ ة وسكّنها دون تسع سنين مطل ًقا، حكّتى –الثانية والعشرون
 قالوا – في نهكاح السكّيد للمة ! وعندي في ذلك إشهكال لوجود بعض الوخبار المشعر ة

كّدثين. كّوز بعض المح بالجواز مطل ًقا، ولهذا ج
كّرد الدوخول، نعم تحر م بالفضاء، وهوالثالثة والعشرون كّح أكّنه ل تحر م بمج  : الص

 تصيير المسلهكين – مسلك البول ومسلك الذكر – مسل ًهكا واح ًدا، أو مسلك البول
والغائط وهو بعيد؛ لما ل يخفى.
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 : ل يجوز ترك المرأ ة مطل ًقا بل وطء أربعة أشهر، وفي الروايةالرابعة والعشرون
  "المرأ ة الشاكّبة "، والتقييد من السائل، فل تقييد. نعم إذا رضيت فل بأس. هذا في

كّل أربعين يو ًما، أو كّن المولى يلزمه في ك كّما في ملك اليمين ففي الوخبار أ  الزوجة، أ
كّل فإثم زناها في عنقه، وحملوها على الهكراهة. ولي فيه نةظر ! والحتياط كّوجها، وإ  يز

كّم المتمكّتع بها ؟ الةظاهر نعم؛ للتعليل بغاية صبرها في الحديث. ل يخفى. وهل يع
 : يهكره للمسافر أن يطر ق أهله لي ًل حكّتى يصبح مطل ًقا؛ لطل قالخامسة والعشرون

كّص بما بعد النو م ؟ أو الليل  الخبر، أي أعلمهم أ م ل. والهل الزوجة وغيرها. وهل يخت
كّول. مطل ًقا ؟ الةظاهر ال

 أولياء العقدباب

:وفيه مسائل
ًّما أوالولى كّد له – وإن عل – على الصبكّيين، ولو كان ع  : ل ولية لغير الب والج

كّدد كّص عليه بها عندي فيه تر كّي وإن ن كّح. والوص كّ م على الص ًّما أو أ ًبا ل  وخا ًل قطع ًا، أو أ
كّصل. ل يخفى على المح

كّولين ثابتة على البنت الصغير ة، وإن لم تهكن بهكر ًا، كأن ذهبت بهكارتهاالثانية  : ولية ال
بزنا أو غيره.

كّح. والرواية الوارد ة بذلكالثالثة كّد حيا ة البن على الص  : ل يشترط في ولية الج
كّ م. كّمل التا ضعيفة سن ًدا ودلل ًة عند التأ

كّد ثابتة على البالغ منهما مع فساد العقل. وإن بلغا عاقلينالرابعة  : ولية الب والج
كّدد فساد عقلهما فالولية للحاكم. زالت الولية عليهما، فلو تج

: ل ولية على ثرِّيب عاقلة، على الشهر الهظهر.الخامسة
ًّدا – بأن امتنع من تزويجها من الهكفؤ معالسادسة كّي – أ ًبا أو ج  : إذا عضلها الول

رغبتها، سقطت وليته قطع ًا.
كّد الصغيرين مضى عليهما، ول وخيار لهما بعد البلوغ،السابعة كّوج الب أو الج  : إذا ز

ذك ًرا أو أنثى.
كّح الشهر.الثامنة كّي امرأ ة وقف على إجازتها، ول يبطل على الص كّوج الفضول : إذا ز

رِّوجها نفسه قطع ًا، نعم لو أذنتالتاسعة رُجز له أن يز كّكلت امرأ ة على تزويجها لم ي  : إذا و
كّمار – ضعيفة سن ًدا ومت ًنا. له في ذلك جاز. والرواية المانعة - رواية ع

 : يجزي في الجاز ة سهكوت البهكر. وقول المخالف ضعيف؛ لستفاضةالعاشر ة
 الوخبار الوارد ة عن الطهار بالكتفاء به. نعم لو حصلت قرينة على المتناع لم
لِف، ومع الشتباه الةظاهر الكتفاء به. وهل يلحق بها من ذهبت بهكارتها بغير  يهك

كّص. ولو وطئت في الدبر فالكتفاء  الجماع ؟ الهظهر ل؛ للقتصار على مورد الن
كّي؛ لكّنها بهكر، والبهكر يهكفي فيها ذلك. وقول المخالف ضعيف. ول يهكفي  بالسهكوت قو

كّل النطق قطع ًا. في الثرِّيب – بالجماع – إ
كّح. ولوالحادية عشر ة كّوج العبد وقف على إجاز ة موله، ول يبطل على الص  : إذا تز

كّح. وحهكم المة في ذلك كالعبد. أعتق قبل الجاز ة – مع علم موله بتزويجه – ص
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كّي الصبكّيين، وقف على إجازتهما إذا أدركا. فإن أدركالثانية عشر ة كّوج غير الول  : لو ز
لِلِلِلِجز للرغبة في الميراث؛ كّم مات، وأدرك الثاني وأجاز، رُأحلِلف أكّنه لم رُي  أحدهما فأجاز ث

كّص صحيح الحداء. لن
كّل بإذن مالهكها، ولو كان التزويج منقطع ًاالثالثة عشر ة  : ل يجوز تزويج المة إ

كّوز ة تزويجها في المنقطع إذا كانت المالهكة لها امرأ ة ل  والمالك امرأ ة. والرواية المج
كّذ. عبر ة بها؛ لضطرابها، ومخالفتها إطل ق الهكتاب، والقائل بمضمونها شا

كّلن، فلو سبق أحدهما بالعقدالرابعة عشر ة كّد له ولكّيان مستق كّن الب والج  : قد مضى أ
كّد. والةظاهر أكّنه كّح عقد الج كّح، واللحق باطل. فإن عقدا دفعة بطل عقد الب، وص  ص

كّي منصوص. قطع
كّجح.الخامسة عشر ة : لو عقد الوكيلن دفعة بطل قطع ًا؛ لمنع الترجيح بل مر
ًّكدا، وأنالسادسة عشر ة كّب للمرأ ة استئذان أبيها – ولو كانت ثرِّي ًبا – استحبا ًبا مؤ  : يستح

كّد رأ ًيا من  تختار ما يختاره أوخوها الكبر، إذا لم يهكن لها أب. هذا إن كان الكبر أس
كّل الصغر. الصغر، أو مساو له، وإ

 التحريمأسباب باب

:وفيه مسائل
  وهو السبع المذكور ة في الية، وض ةَبطها بعض الفضلء بهكل مالنسب:: الولى

كّل أولد العمومة والخؤولة. كّل قريب إ موجز بأكّنه: يحر م على النسان ك
  يحر م منهما يحر م بالنسب؛ للرواية المروكّية من الطرفين. لهكن لهالرضاع:: الثانية

شروط:
كّول كّر ل عنه لم ينشر حرمة. ولو كان عن زنا لم ينشر،ال  : أن يهكون عن نهكاح، فلو د

 وبالشبهة كالصحيح على الهظهر. وهل يشترط انفصال الولد ؟ فيه وخل،ف، والةظاهر
النشر.
كّد العةظم وينبت اللحم، أو يو م وليلة، أو وخمس عشر ة رضعةالثاني  : يشترط فيه ما يش

متوالية.
كّن العشر ل يهكفي.الثالث : عد م فصل امرأ ة، والةظاهر أ
كّد ذلك أن يروى، ويصدر من نفسه،الثالثة  : يعتبر في الرضعات إكمال الرضعة. وح

كّص من الثدي، ل بالتوجير كّهكم فيه. وبعض المراسيل تشعر بذلك. وأن يمت  والعر،ف مح
كّح. على الص

: أن يهكون اللبن لفحل واحد، فأولد الفحلين ليس بينهما نشر على الشهر.الرابعة
 : يشترط في المرتضع كونه في الحولين، وفي ولد المرضعة ل يشترط ذلكالخامسة

كّح. على الص
 : يجوز إرضاع الهكتابكّية، ويمنعها من شرب الخمر، ولحم الخنزير، وكذا ماالسادسة

كّل مطل ًقا. وهو منصوص. ول ينبغي أن تحمل الولد إلى منزلها، ول استرضاع  ل يح
 المجوسكّية، ول من لبنها من زنا، نعم لو كانت الزانية أمة أو أحكّلها مولها، طاب

كّد كراهة من كّن الناصبكّية أش كّد له اجتهاد في مقابلته. وليعلم أ كّص، والرا  لبنها؛ للن
المجوسكّية.
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 : يحر م أولد صاحب اللبن على أب المرتضع ولد ً ة ورضا ًعا، وأولدالسابعة
كّح. وهل ينهكح أولد صاحب اللبن أولد هذا الفحل  المرضعة ولد ً ة حسب على الص

الذين لم يرتضعوا ؟ الةظاهر جوازه، والحتياط ل يخفى.
 : لو كان عنده زوجتان كبيرتان وزوجة صغير ة، فأرضعتها إحداهما حرمتا معالثامنة

 الدوخول بالهكبير ة، ولو أرضعتها الوخرى قيل: حرمت المرضعة أي ًضا، وعندي في
كّهها ل تحر م؛ لرواية علي بن مهزيار عن الجواد (ع). كّدد. والرجح أن ذلك تر

كّرمات: التاسعة  ، والمراد به وطي امرأ ة أو عقد عليها. فمن وطأالمصاهرة: من المح
كّ م وما علت، والبنت وما سفلت قطع ًا مطل ًقا. ولو  امرأ ة بالعقد أو الملك حرمت عليه ال

كّح دون البنت قطع ًا. كّ م على الص كّرد عن الوطي حرمت ال تج
كّرد العقد قطع ًا فيالعاشر ة  : تحر م حليلة البن على الب وبالعهكس، ولو بمج

المسألتين.
كّرد الملك قطع ًا، نعمالحادية عشر ة  : ل تحر م مملوكة البن على الب وبالعهكس بمج

تحرمان بالوطي قطع ًا.
كّلالثانية عشر ة كّمة، ول بنت الوخت على الخالة، إ  : ل يجوز تزويج بنت الخ على الع

كّح. كّوجها من غير إذن بطل العقد على الص كّح. فلو تز كّمة والخالة على الص  بإذن الع
كّح. كّمة والخالة بين إمضاء العقد وفسخه على الص ول تتخكّير الع

كّم رجعتا لم يهكن لرجوعهما حهكم قطع ًا.الثالثة عشر ة : إذا أذنتا ث
كّمة على بنت الخ، أو الخالة على بنت الوخت جاز قطع ًا.الرابعة عشر ة كّوج الع : لو تز

كّم هذا الحهكم ملك اليمين ؟ فيه إشهكال، والحتياط هنا حسن.الخامسة عشر ة : هل يع
كّم هذا الحهكم الرضاع ؟ القوى نعم؛ للحديث العا م. والةظاهر أكّنهالسادسة عشر ة  : هل يع

كّمة العليا والسفلى، ول بين بنت الخ وبين بنت بنت الخ، وكذا في  ل فر ق بين الع
بنت الوخت.

: يحر م الجمع بين الفاطمكّيتين على الحوط.السابعة عشر ة
كّح. هذا إذا كانالثامنة عشر ة كّ م حرمت البنت، وبالعهكس مطل ًقا على الص  : إذا زنا بال

قبل التزويج. أمذا لو حدث الزنا بعد تزويجهما لم يؤكّثر شي ًئا.
 : لو أوقب غل ًما بأن أدوخل ذكره في دبره، ولو بعض الحشفة، حرمتالتاسعة عشر ة

كّي، هذا كّصة. والحهكم بذلك قطع كّ م الموقوب وما علت، وبنته وما سفلت، وأوخته وخا  عليه أ
كّذ. كّما لح ًقا فل بأس. والمخالف هنا شا إذا كان ساب ًقا، وأ

كّح؛ لةظاهر الهكتاب،العشرون  : ل يجوز التزويج بالنساء المشهورات بالزنا على الص
وبعض الوخبار.

كّد ة رجعكّية حرمت مؤًّبدا، والةظاهر أكّنهالحادية والعشرون  : إذا زنا بذات بعل، أو في ع
كّي. قطع

كّح،الثانية والعشرون كّرت على الص  : ل تحر م الزوجة على زوجها بالزنا وإن أص
والحتياط ل يخفى.

كّل لغير المالك كره لبيهالثالثة والعشرون  : لو لمس من المة، أو نةظر ما ل يح
كّن ذلك ل كّح، والحتياط في التجكّنب مطل ًقا. والةظاهر أ  وطيها، وكذا في الولد على الص

كّح. كّ م المنةظور ة وبنتها على الص كّدى إلى أ يتع
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 : لو ملك أوختين من الماء فوطأ واحد ة منهما حرمت الثانية،الرابعة والعشرون
كّر م الولى؛ للحديث المشهور. نعم الحوط أن ل يقرب الولى حكّتى  ووطيها ل يح

تخرج من ملهكه، ل لنكّية العود إلى الولى.
كّل بشرطين:الخامسة والعشرون كّر على المة إ : يحر م أن يعقد الح

َفْع ةَد م مهر الحرائر.الول َّطول، بأن  ةَي : عد م ال
: وخو،ف العنت، وهو المشكّقة أو الزنا.الثاني

 وقيل رُيهكره، وما اوخترناه أجود؛ لموافقته الهكتاب والوخبار. والةظاهر القتصار على 
الدائم؛ إذ هو المتبادر.

كّر التزويج بأزيد من أمتين، هذا على القول بجوازالسادسة والعشرون  : ل يجوز للح
كّدى أمة إذا حصل  العقد على المة من دون الشرطين، وعلى ما اوخترناه ل يتع

 الشرطان. ول يزيد على أربع حرائر في الدائم قطع ًا. وفي المنقطع تجوز الزياد ة
على الربع، على الشهر الهظهر. نعم الحوط عدمه، ولسكّيما في بلد التقكّية.

كّرتين، ويجوز له أن يجمع بالعقدالسابعة والعشرون كّدى ح  : المملوك ل يجوز له أن يتع
كّر ة وأمتين قطع ًا. أربع إماء، أو ح

كّن بائ ًنا، جاز له أن يعقدالثامنة والعشرون كّر أربع، وطكّلق واحد ة منه  : إذا كان عند الح
كّما في كّذ. نعم الحوط ذلك، أ كّح، والمانع فيها شا كّد ة، على الص  على وخامسة ولو في الع

كّد ة رجعكّية فل يجوز قطع ًا. ع
كّن ما شاء قطع ًا، وكذا بالتحليل.التاسعة والعشرون : يجوز بالملك أن يجمع في نهكاحه

ٍّرالثلثون كّر ة ثلث طلقات حرمت على المطكّلق مطل ًقا – أي تحت ح  : إذا استهكملت الح
كّي – كّي والسكّن كّد  أو عبد – حكّتى تنهكح زو ًجا غيره. ول فر ق في ذلك بين الطل ق الع

كّص – قطع ًا. والمة إذا استهكملت طلقتين حرمت مطل ًقا. بالمعنى الوخ
كّد في المحكّلل من البلوغ، وكون العقد عقد دوا م ل منقطع. وكذاالحادية والثلثون  : لب

كّم أكسل حصل كّد من الصابة في الفرج، ولو قدر الحشفة. ولو حصل ذلك ث  لب
كّح. وكذا في الحرا م. كّر على الص التحليل. ولو حصل الجماع في الحيض لم يض

كّح، والروايات الوارد ةالثانية والثلثون  : المحكّلل يهد م ما دون الثلث على الص
بعدمها سبيلها التقكّية.

 : لو عقد على أوختين دفع ًة تخكّير في أكّيهما شاء، وكذا علو عقد علىالثالثة والثلثون
كّح. وخمس على الص

كّب أن لالرابعة والثلثون  : إذا طكّلق امرأ ة وأراد أوختها جاز إذا كان بائ ًنا. نعم يستح
ًّكدا. كّد ة استحبا ًبا مؤ يعقد عليها حكّتى تنقضي الع

كّر ة تسع طلقات حرمت مؤًّبدا على المطكّلق مطل ًقا.الخامسة والثلثون : إذا استهكملت الح
 : اللعان إذا وقع حرمت به الزوجة مؤًّبدا قطع ًا. وكذا إذا قذ،فالسادسة والثلثون

كّماء والخرساء بما يوجب اللعان. الص
كّم سافر، وأراد العقد على الخامسة، تركّبص تسعةالسابعة والثلثون  : إذا طكّلق الرابعة ث

أشهر قطع ًا. وكذا لو طكّلق الوخت وأراد العقد على أوختها على الهظهر.
 : ل يجوز للمؤمن نهكاح الهكتابكّية ول سكّيما المجوسكّية دوا ًما، ويجوزالثامنة والثلثون

كّح. في المنقطع وملك اليمين على الص
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كّي قطع ًا، وكذا مطلق المخالف،التاسعة والثلثون  : ل يجوز نهكاح الناصبكّية ول الناصب
المقد م والمؤوخر؛ لكّنه ناصب عندنا. نعم يجوز بالمستضعفة.

كّد الزوج قبل الدوخول انفسخ النهكاح قطع ًا. وكذا الزوجة، ول مهرالربعون  : إذا ارت
كّد ة  لها، إذا كان الرتداد منها قطع ًا. ولو وقع بعد الدوخول وقف الفسخ على انقضاء الع

إذا كان مرِّلـًّيا، وانفسخ في حينه إذا كان فطرًّيا.
كّل وقف علىالحادية والربعون  : إذا أسلمت قبله انفسخ النهكاح إن كان قبل الدوخول، وإ

كّد ة، ولو أسلم الزوج فهو على نهكاحه مطل ًقا قبل أو بعد. الع
 : لو أسلم وعنده أكثر من أربع، تخكّير أرب ًعا وفار ق الباقيات قطع ًا.الثانية والربعون

كّل كّإا هظاهرها على الهظهر. ومن طكّلقها فقد اوختارها، إ
 : إأبا ق العبد طل ق زوجته؛ لكّنه كالرتداد، وبذلك رواية. فإن رجعالثالثة والربعون

كّد ة، فله الرجوع لها، وإن وخرج منها فل سبيل له عليها، وعندي في  وهي في الع
كّدد من حيث ضعف راويها؛ لهكونه فطحًّيا، وإن كان القول بها غير بعيد. المسألة تر

كّي أوالرابعة والربعون كّوجها الول كّح. هذا إذا ز كّهكن النفقة على الص  : ل يشترط تم
كّح قطع ًا. كّوجت المالهكة نفسها ص كّما لو ز الوكيل، أ

كّيالخامسة والربعون كّي، والعجم كّر ة، والهاشمكّية بغير الهاشم  : يجوز تزويج العبد بالح
كّي ل عبر ة به. بالعربكّية قطع ًا. ووخل،ف بعضهم في غير الهاشم

: يهكره تزويج الفاسق، ولسكّيما شارب الخمر.السادسة والربعون
كّح،السابعة والربعون كّم علم أكّنها زنت، فليس له الفسخ على الص كّوج امرأ ة ث  : إذا تز

كّل أن تهكون من المشهورات. إ
 : يحر م الخطبة لذات الرجعكّية قطع ًا. نعم يجوز التعريض، ولالثامنة والربعون

تحر م الخطبة بذلك قطع ًا.
 : يحر م التصريح والتعريض لمن تحر م عليه مؤَّب ًدا كذات التسعالتاسعة والربعون

قطع ًا.
َفْته وكفلته، بل الحوط التحريم.الخمسون : يهكره العقد على القابلة كراهة مغكّلةظة إذا ركّب

كّمه مطل ًقا.الحادية والخمسون كّر ة ل : يهكره تزويج من كانت ض
كّوج ابنه ابنة زوجته من غيره، إذا ولدتها بعد مفارقتها.الثانية والخمسون : يهكره أن يز
 : إذا وخطب امرأ ة فأجابت، كره لغيره وخطبتها كراهة مغكّلةظة، لهكن لالثالثة والخمسون

يحر م عقد ذلك الغير عليها قطع ًا.

 نهكاح الشغارباب

:وفيه مسائل
رُح الوخرى. وهوالولى كّل واحد ة نهكا كّن مهر ك  : هو تزويج امرأتين برجلين، على أ

نهكاح الجاهلكّية، وهو حرا م في السل م.
كّح العقدان، وبطلالثانية كّوجه الوخرى، ص كّوج أحدهما الوخر، وشرط أن يز  : لو ز

الشرط.
كّوجني بنتك، على أن يهكون نهكاح ابنتي مه ًراالثالثة ُّوجتك بنتي على أن تز  : لو قال:  "ز

كّح نهكاح ابنته، وبطل نهكاح المخاطب، وبالعهكس ينعهكس الحهكم. لبنتك " ص
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: العقد المنقطعالقسم الثاني

:وفيه مسائل
كّحته، وكذا أحاديثالولى كّحة هذا العقد من ضروركّيات مذهبنا. والهكتاب ناط ٌق بص  : ص

كّمتنا الطياب. أي
كّح.الثانية كّدمة، ل بلفظ الباحة على الص كّح العقد فيه باللفاظ المتق : يص
كّح التمكّتع بالناصبكّية، ويجوز بالهكتابكّية.الثالثة : ل يص

كّب أن يسأل عن حالها مع التهمة بتزويجها ولها زوج، كما وقع فيالرابعة  : يستح
زماننا.

: يهكره أن يتمكّتع ببهكر ليس لها أب، فإن فعل كره افتضاضها.الخامسة
كّح علىالسادسة كّر ة، فإذا أذنت ص كّل إذا أذنت الح كّر ة، إ  : ل يجوز الستمتاع بأمة على ح

كّل كّمتها، ووخالتها إ كّح. وكذا ل يجوز استمتاع ابنة الخ، وابنة الوخت، على ع  الص
كّدائم. بإذنهما كال

كّح.السابعة : يجوز التزويج فيه بالمهر الهكثير والقليل على الص
كّد ة قبل الدوخول كان لها نصف المهر.الثامنة : لو وهبها الم

كّصالتاسعة كّد ة ق كّر المهر بالدوخول استقرا ًرا متزلز ًل؛ لكّنه إذا أوخكّلت بشيء من الم  : يستق
عليها بنسبتها إجما ًعا.

كّوجت ولها زوج، وهي عالمة، لم يهكن لها من المهر شيء ولوالعاشر ة  : إذا بان أكّنها تز
كّح. كّي على الص دوخل؛ لكّنها بغ

كّر ة بغير زمان معلو م.الحادية عشر ة كّرتين، أو ثلث، أو م كّح العقد على م : ل يص
كّد ة لوقت العقد على الحوط. وإذا حصل العقدالثانية عشر ة  : يشترط الكّتصال في الم

كّد ة؛ للتبادر. كّول الم كّرح بأ كّح، وإن لم يص مطل ًقا ص
كّح، ول يجوز الزياد ةالثالثة عشر ة كّرتين في الزمان المضبوط ص كّر ة أو م َفْت م  : لو شرط

كّل مع إذنها، ول يتعكّين عليه ما شرطَفْته. على ذلك إ
كّل بالجل انقلب دائ ًما مطل ًقا على الهظهر.الرابعة عشر ة : لو أوخ

كّل بالمهر بطل العقد قطع ًا.الخامسة عشر ة : لو أوخ
 : إذا اوختلف الزوجان في كون العقد الذي فعله دوا ًما أو متع ًة،السادسة عشر ة

كّص كّدعي الدوا م؛ لكّنه المتبادر. والمسألة لم أهظفر فيها بن كّن القول قول من ي  فالةظاهر أ
كّدد. على الخصوص، ولهذا عندي فيها تر

 : الشروط السائغة لزمة، إذا كانت في أثناء العقد، ول يفتقر إلىالسابعة عشر ة
كّح، وكذا لو شرط النفقة والهكسو ة. كّح على الص إعادتها بعده. فلو شرط التوارث ص

كّن المتمكّتع بها لالثامنة عشر ة  : يلحق به الولد قطع ًا، لهكن لو نفاه انتفى بغير لعان؛ ل
كّص ابن سنان. يقع بها لعان؛ لن

: ل يقع بالمستمتع بها طل ق قطع ًاالتاسعة عشر ة
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كّن من تحيض،العشرون َفْض وهي في س لِح كّح. وإن لم ت كّدتها حيضتان على الص  : ع
كّدتها أربعة أشهر وعشر ة أكّيا م على كّدتها وخمسة وأربعون يو ًما. وإذا مات الزوج فع  فع

كّح. الص
 : ل يجوز تجديد العقد قبل انقضاء الجل، فإذا أراد العقد عليهاالحادية والعشرون

كّص وخبر أبان بن تغلب. كّم عقد عليها؛ لن كّد ة، ث ثان ًيا وهبها باقي الم

 نهكاح الماء والعبيدباب

:وفيه مسائل
كّمةالولى كّوج، فالةظاهر أكّنه يثبت المهر في ذ  : إذا أذن المولى لعبده في التزويج فتز

كّل ثبتا على العبد في ماله.  المولى ـ المهر والنفقة، إن لم يهكن عند العبد مال، وإ
كّح. والمسألة كّمة المولى وإن قيل أكّنه. وما اوخترناه أص  والمشهور أكّنه يثبت ذلك في ذ

غير منصوصة.
: مهر المة لمولها قطع ًا.الثانية
 : المة إذا كانت بين شريهكين، وأذنا في التزويج، فالولد لهما قطع ًا. ولو لم يأذنالثالثة

كّص في ذلك، ولم كّدعى بعضهم ورود ن  أحدهما فله الولد دون الوخر على الشهر. وا
أهظفر به.

كّح.الرابعة ًّرا تبعه الولد على الص : إذا كان أحد البوين ح
كّدد، والتوكّكّكّكّكّقف أسلم.الخامسة ًّرا ؟ فيه تر كّح اشتراط ركّقكّية الولد إذا كان أبوه ح : هل يص
كّم أجاز العقد مولها لمالسادسة  : إذا عقد على أمة بغير إذن مولها، ودوخل عليها، ث

كّحة. كّن الجاز ة كاشفة عن الص يهكن زان ًيا وإن فعل حرا ًما. ولحق به الولد بنا ًء على أ
 : لو نهكحها شبهة لحق به الولد، وثبت لمولها عشر القيمة إن كانت بهك ًرا،السابعة

ونصفها إن كانت ثرِّي ًبا، وقيمة الولد يو م سقط حًّيا، فإن سقط مرِّي ًتا لم يهكن له شيء.
كّلالثامنة كّوجت عب ًدا بغير إذن موله مع علمها بأكّنه عبد وأكّنه ل يجوز تزويجه إ  : إذا تز

ٌّ ق وليس عليها قيمته. بإذن موله، فل مهر لها؛ لبغائها. والولد ر
كّر نصيب أحد الشريهكين من زوجته بطل عقده قطع ًا. وهلالتاسعة  : لو اشترى الح

يجوز تحليل الشريك له ؟ فيه وخل،ف. والهظهر عندي الجواز.
ًّعضة فهاياها مولها، هل يجوز عقده عليها متع ًة مع الكّتساع.العاشر ة : لو كانت مب

كّر تقديم العتقالحادية عشر ة كّوج أمته ويجعل عتقها صداقها. ول يض  : يجوز أن يتز
كّن الهكل م جملة واحد ة. كّح؛ ل ول التزويج على الص

كّح. وهل يعتبرالثانية عشر ة  : لو طكّلقها قبل الدوخول رجعت بنصف القيمة على الص
رضاها بذلك ؟ الةظاهر عدمه.

كّوجها وجعلالثالثة عشر ة كّم أعتقها وتز كّجل إلى سنة مث ًل، ث  : لو اشترى أم ًة والثمن مؤ
كّص الغير  عتقها صداقها وهو معسر عن الثمن بيعت في ثمنها وكان ولدها رًّقا؛ للن

المعارض. والعمل في تهككّلف تأويله تهككّلف بل فائد ة.
 : إذا بيعت المة ولها بعل فالمشتري مخكّير في فسخ العقد وإمضائه،الرابعة عشر ة

كّح. فإن كان قبل الدوخول وأجاز المشتري فالمهر له على  لهكن على الفور على الص
كّح. الص
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: لو زنت المة فأتت بولد فهو لمولها قطع ًا.الخامسة عشر ة
كّوج أمته مملوكه وجب عليه أن يعطيها شي ًئا على الحوط.السادسة عشر ة : لو ز
كّل له وطيها بلالسابعة عشر ة كّل له تزويجها بالعقد مطل ًقا، وح  : لو أعتق أمته ح

كّب له ذلك. استبراء قطع ًا. نعم يستح
ًّدا.الثامنة عشر ة كّل فرجها لغيره قطع ًا. والمخالف ضعيف ج  : يجوز لمالك المة أن يح

كّما بلفظ العارية فل قطع ًا. والمخالف ل عبر ة كّل بلفظ الباحة ؟ الحوط المنع. أ  وهل يح
به.

كّح.التاسعة عشر ة : هذا التحليل ملك منفعة ل عقد على الص
كّو الوخبار منه. نعم هوالعشرون  : هل يحتاج إلى قبول من المحكّلل له ؟ الةظاهر ل؛ لخل

أحوط.
 : هل يجوز تحليل أمته لمملوكه ؟ فيه وخل،ف. والمشهور الجواز،الحادية والعشرون

كّما تأويل  والصحيحة المانعة يمهكن حملها على التقكّية، والحتياط في عدمه. وأ
ًّدا، بل مقطوع بفساده؛ لما ل يخفى. الصحيحة بتحليل أمة الغير فبعيد ج

كّلالثانية والعشرون كّل التقبيل أو الخدمة لم يح كّل اللمس لم يجز التقبيل، ولو أح  : لو أح
كّل الخدمة قطع ًا. كّولن، ول تح كّل ال كّل الوطي ح الوطي، ولو أح

 : ل يهكره وطي المة وفي البيت غيره، وكذلك ل بأس أن ينا م بينالثالثة والعشرون
كّما في الحرائر فمهكروه. أمتين. أ

  من (ربما المقصود هو: ”ولدت” وال أعلم): يهكره وطي من ولتالرابعة والعشرون
كّح. الزنا، ول يحر م على الص

 العيوبباب

:وفيه مسائل
: عيوب الرجل أربعة:الولى
كّول كّح.ال ًّوخرا عنه على الص ًّدما على العقد أو متأ : الجنون متق
كّض الخصيتين علىالثاني كّل النثيين، ويلحق به الوجا وهو ر  : الخصاء وهو س

المشهور.
: العنن وهو مرض يضعف به الذكر عن النتشار.الثالث
كّب المستوعب.الرابع : الج

كّما الجذا م والبرص فهكونهما من عيوب الرجل فيه إشهكال؛ لعد م الدليل الواضح  . وماوأ
كّل به على ذلك ففيه نةظر؛ لعد م صراحته، والفضل لزو م العقد. استد

: عيوب المرأ ة سبعة:الثانية
.الجنون-1
.والجذا م وهو مرض يةظهر معه يبس العضاء وتناثر اللحم-2
.والبرص وهو بياض على صفحة البدن وسببه غلبة البلغم-3
 والقرن بسهكون الراء كما ذكر أهل اللغة وفي لسان الفقهاء بفتحها وهو-4

كّمى العفل .لحم ينبت في الرحم أو عةظم ويس
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 والفضاء وهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض، أو بين-5
كّد به المرأ ة، والوخبار بهمدوخل الذكر والدبر  . فهذه العيوب ل وخل،ف في أكّنها عيوب تر

كّل إذا جامعها عال ًما بها. مستفيضة، إ
كّح-6 .والعمى على الص
.والقعاد-7

كّما العور فل كّما الزناوفي الرتق وخل،ف، والةظاهر أكّنه عيب، وكذا العرج البكّين، أ  . وأ
كّح. كّل فل على الص كّدت به، وإ فإن كان مشهو ًرا ر

كّدد بعد العقد قبل الدوخولالثالثة كّدد بعد الدوخول قطع ًا، وفي المتج  : ل يفسخ النهكاح بالمتج
كّما بعد الدوخول فل كّما فيه فيفسخ قطع ًا، أ  وخل،ف، والهظهر عد م الفسخ في غير العنن. أ

على الشهر الهظهر.
كّ م الجاهل به فمعذور، وكذا جاهلالرابعة كّن الخيار في الفسخ على الفور، أ  : الةظاهر أ

الفوركّية.
كّل في العنن، والقائل به فيالخامسة كّن هذا الفسخ ل ينتصف به المهر كالطل ق إ  : إ

كّل ضعيف. الهك
 : ل يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم، نعم في العنن لضرب الجل،وإذا وقع الفسخالسادسة

كّمي. ويرجع الزوج على المدكّلس، فإن كانت المدكّلسة هي رجع  بعد الدوخول فلها ما س
كّح. عليها كذلك على الص

: إذا فسخت بالخصاء فلها المهر، ويوجع هظهره؛ لتدليسه نفسه.السابعة
: يشترط في العنن أن ل يقدر على وطي غيرها، فإن قدر فل وخيار لها.الثامنة

كّدعى الوطي وأنهكرت فالقول قوله، كذا قال الكثر. وعندي فيه إشهكال،التاسعة  : إذا ا
 والقوى اوختبار ذلك: في البهكر بأن ينةظر لها أربع من النساء، وفي الثكّيب بإحشاء

كّدعى عود البهكار ة، فالقول قولها؛ كّذب. ولو ا كّل ك  الفرج وخلو ًقا، فإن هظهر على الذكر، وإ
لصالة العد م.

كّجل له سنة من حين الترافع،العاشر ة كّل أ  : إن صبرت المرأ ة مع العنن فل بحث، وإ
كّد ة. ولو فرضنا قدرته على  فإن عجز عن وطيها وغيرها فلها الفسخ، وليس عليها ع
 الدبر دون الفرج – وإن بعد – لم تفسخ عند من يحكّلله كما هو المشهور ومختارنا،

وإن كان مهكرو ًها كراهة مغكّلةظة.
كّر فبان مملو ًكا كان لها الفسخ. فإن كان قبلالحادية عشر ة كّوجته على أكّنه ح  : لو تز

كّمى إن كان بإذن كّن الفسخ من قبلها، وإن كان بعده فلها المس  الدوخول فل مهر لها؛ ل
كّل كان لها مهر المثل. سكّيده، وإ

كّر ة فبانت أمة فله الفسخ، وكذا لو شرط بنتالثانية عشر ة كّوج امرأ ة على أكّنها ح  : لو تز
مهير ة فبانت بنت أمة. 

 : لو شرط كونها بهك ًرا فبانت ثرِّي ًبا نقص مهرها، كما في الرواية. والةظاهرالثالثة عشر ة
كّح. أكّنه ما بين البهكر والثكّيب على الص

 المهورباب

:وفيه مسائل
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كّد ةالولى كّح بالمنفعة، حكّتى بتعليم السور ة. ولو جعل استيجار م كّح بالعين يص  : كما يص
كّح الجواز. فالص

كّح.الثانية كّح ولو كان أكثر من مهر السكّنة على الص كّدر بهكثر ة ول قكّلة، فيص : أكّنه ل رُيق
كّيالثالثة كّد المعاوضات الحقيقكّية، ولقول النب  : تهكفي فيه المشاهد ة؛ لكّنه ليس على ح

ُّوجتهكها بما رُتحسن من القرآن " ولم يسأله عن ما رُيحسن. (ص):  "ز
كّح ما جعل لها، وبطل ما جعل لبيها.الرابعة  : لو جعل لها مه ًرا ولبيها مئة مث ًل، ص

كّحته. هذا إذا لم يجعله شر ًطا، فإن جعل شر ًطا فالةظاهر ص
كّحالخامسة  : ل رُيشترط في الدائم ذكر المهر قطع ًا، فلو لم يذكره، أو شرط اللمهر ص

كّح. كّحة أص كّدد، والص كّل كان فيه تر  العقد. هذا إن لم يشرط الن ول في المستقبل، وإ
 ولو طكّلق قبل الدوخول كان لها المتعة، وبعده لها مهر أمثالها. والمتعة رُتعتبر بحال

كّي رُيمرِّتع بالدار والخاد م، والوسط بثوب وسط، والفقير بدرهم أو بخاتم. الزوج: فالغن
َفْز أنالسادسة كّول، وإن جعل الحهكم لها لم يج َفْت الحهكم له جاز له الحهكم بما يتم  : لو جعل

كّدى مهر السكّنة قطع ًا. تتع
كّلالسابعة كّر إ كّرد العقد مل ًهكا متزلز ًل، ول يستق كّن المرأ ة تملك المهر بمج كّح أ  : الص

بالدوخول، وهو الوطي في القبل أو الدبر.
كّص.الثامنة كّح؛ للن : لو ات من حهكم قبل الدوخول كان لها المتعة على الص

كّد ةالتاسعة كّح. ول فر ق بين طول الم  : ل يسقط المهر بالدوخول إذا لم يقبض على الص
كّل على وخلفه يمهكن كّص. وما د  وقصرها، ول بين مطالبتها به وعدمها؛ للصل، والن

تأويله.
كّح.العاشر ة كّد م لها شي ًئا فهو مهرها على الص كّم لها مه ًرا وق : إذا لم يس

كّص روايةالحادية عشر ة كّم طكّلقها رجع عليها بنصفه؛ لن َفْته من الصدا ق ث  : لو أبرأ
كّب أن ل يأوخذ كّح. والمخالف ضعيف. نعم يستح  شهاب بن عبدركّبه وغيرها على الص

منها شي ًئا؛ لكّنها محسنة.
كّم طكّلقها قبل الدوخول رجع بنصفالثانية عشر ة  : لو أعطاها عوذ المهر متا ًعا أو عب ًدا ث

كّمى ل العوض. المس

 الشروط في العقدباب

:وفيه مسائل
 : ل يجوز أن رُيشترط ما يخالف المشروع، فإن شرطه بطل ل العقد. مثل: أنالولى

كّرى. كّوج عليها ول يتس تشترط أن ل يتز
كّي، كّفإن لم تسكّلمه فل عقد، فسدالثانية  : لو شرطت أن رُيسكّلم المهر في اليو م الفلن

كّح. وفي مقابلته فسادهما، وهو ضعيف. وكذا لو شرطت  الشرط دون العقد على الص
بيدها الجماع والطل ق.

كّص ذلك بالمتعة؛الثالثة كّح، ول يخت كّح مطل ًقا على الص كّضها ص  : لو شرطت أن ل يفت
كّص. كّح؛ للن كّح على الص لطل ق الروايتين. ولو أذنت بعد الفتضاض ص
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كّح. قالوا: لو وخرجتالرابعة كّح على الص  : لو شرطت كونها في بيت أبيها أو بلدها ص
 عن بيت أبيها أو بلدها طائعة سقط حكّقها من الشرط، وكذا لو أسقطته. وعندي في ذلك

كّدد. تر
 : لو اوختلفا في أصل المهر فالقول قوله مع يمينه إن كان قبل الدوخول، وكذاالخامسة

كّح. وهو قول الكثر. بعد الدوخول على الص
كّدعت المواقعة وأنهكرها، فالقول قوله مع يمينه؛السادسة  : لو حصلت الخلو ة بينهما، فا

كّول أهظهر. كّن معها الةظاهر. وال إذ الصل معه. وقيل: بل القول قولها؛ ل
كّوج الب ابنه الصغير، وهو غير ذي مال، فالمهر على الب. وإن كانالسابعة  : إذا ز

كبي ًرا، أو صغي ًرا ذا مال، فالمهر على البن.
 : للمرأ ة المتناع من الدوخول حكّتى يعطيها قطع ًا، فإن بذلت نفسها له قبلالثامنة

كّل كّح. فإن امتنع الزوج أي ًضا دفع المهر لها إ  العطاء لم يهكن المتناع بعد على الص
كّحا، جعل المهر في أمين، فإذا دوخل دفعه إليها. بالدوخول وتشا

 القسم على الزوجاتباب

:وفيه مسائل
كّن بالمعرو،ف﴾، فيجب علىالولى كّن القسم يجب ابتدا ًء؛ لية ﴿وعاشروه  : الةظاهر أ

ذي: الواحد ة ليلة من أربع ليال، وللثنتين اثنتان، وللثلث ثلث، وللربع أربع.
 : لو كان عنده امرأتان، وأراد أن يبات عند واحد ة ثلث ليال وواحد ة ليلة، جاز؛الثانية

كّمد بن مسلم. كّص مح لن
كّل بعد أربعة أشهر.الثالثة : إكّنما الواجب المضاجعة ل المواقعة قطع ًا؛ لكّنها ل تجب إ

كّل عندها صبيحتها ".الرابعة كّص الوجوب بالليل، وفي رواية  "ويةظ : يخت
كّح. وفي مقابلته أنالخامسة كّر ة ليلتان وللمة ليلة على الص كّر ة وأمة، فللح  : لو جمع ح

ل قسمة للمة. وما اوخترناه هو الشهر الهظهر.
كّح القسمة بنصف الليلة، أو بثلثها، أو بربعها ونحو ذلك. وركّبما فيالسادسة  : ل يص

كّن في ذلك نق ًصا وعد م استئناس، ولعد م ضبط أجزاء  بعض الوخبار إشعار بذلك، ول
الليل. 

 النشوزباب

:وفيه مسائل
: النشوز لغ ًة: الرتفاع، وشر ًعا: ارتفاع أحد الزوجين  عن طاعة صاحبه.الولى
كّطب وجهها،الثانية  : إذا هظهر من المرأ ة النشوز بأمار ة أو قرينة – بتغكّير عادتها، وتق

كّي (ص) كّوفها من ال، ويورد عليها الوخبار المأثور ة عن النب  ونحو ذلك – وعةظها، ووخ
كّل هجرها،.. وصورته: تولية هظهره في كّمة (ع) في طاعة الزوج. فإن نفع وإ  والي

كّن بذلك رواية. وقيل: أن يعتزل فراشها. وما اوخترناه أجود. فإن  الفراش عنها، ورُنلِقل أ
ًّرحا هظاه ًرا في كّمل زجرها به، مالم يهكن مب  لم ينجع ضربها ضرب تأديب بما يؤ

123



كّح  جسمها أو مدم ًيا، وروي ضربها بالسواك. وهل يضمن درك هذا الضرب ؟ الص
عندي ل.

 : لو كان النشوز من الزوج طالبته بحقوقها إن شاءت، فإن امتنع رافعته عندالثالثة
كّي. فإن تركَفْتها ككّلها أو بعضها حكّتى تميل قلبه لها جاز لها قبوله؛ لما في  الحاكم الشرع

كّص، وهذا هو الصلح المذكور في الية. الن
 : لو نشز الزوجان م ًعا، ووخشي الستمرار، بعث الحاكم حهك ًما من أهله وحهك ًماالرابعة

 من أهلها. هذا بعد امتناع الزوجين من البعث، فيصلحان بينهما إن اكّتفقا. ول يجوز
كّل بإذن الزوج في الطل ق، وإذن الزوجة في البذل مطل ًقا. تفريق الحهكمين بينهما إ

: هذا البعث تحهكيم ل توكيل مطل ًقا.الخامسة

 حهكم الولدباب

:وفيه مسائل
كّي سكّتة أشهرالولى كّن ولد الزوجة الدائم يلحق بالزوج مع الدوخول ومض كّك في أ  : ل ش

 منه. قالوا: ويهكفي في الدوخول غيبوبة الحشفة في القبل، وإن لم يحصل الماء، وهذا
 بعيد، وأبعد منه ما لو كان في الدبر. ويشترط في الزوج إمهكان التوكّلد منه عاد ة.

كّد ة الحمل: تسعة  وبعضهم اكتفى بعشر سنين، وما اوخترناه أجود. وكذا إذا وضعته لم
أو عشر ة أو سنة، وبعدها ل يلحق به قطع ًا.

كّم أنهكرالولدالثانية كّما لو اعتر،ف به ث  : لو أنهكر الدوخول فالقول قوله مع يمينه؛ للصل. أ
كّل بالملعنة. لِف عنه إ لحق به قطع ًا، ولم ينت

كّن الولد للفراش شر ًعا، وللعاهرالثالثة  : لو شاهد زناها لم يجز له نفي ولدها؛ ل
الحجر. نعم ينتفي باللعان.

 : ولد المتعة ل يجوز نفيه مع استهكمال الشروط، وإذا نفاه انتفى هظاه ًرا، ولالرابعة
يفتقر إلى لعان على المشهور.

كّي يغلبالخامسة كّي في طهر واحد، وحصلت أمار ة للجنب  : لو وطأ المة سكّيدها وأجنب
كّب أن يوصي له بشيء من ماله. ول كّن، لم يجز إلحاقه ول نفيه، بل يستح  معها الةظ

كّص. يورثه ميراثه، كذا في الن
 : لو وطأ المة البائع والمشتري، فالولد للمشتري إذا لم يقصر عن سكّتةالسادسة

كّص، ولكّنه صاحب فراش. أشهر؛ للن
 : لو وطأ المة المشتركون فيها، فالقرعة إذا كان ذلك في طهر واحد؛السابعة

كّي (ع). للنصوص، ومنها قضكّية عل
: يلحق الولد بالواطي شبهة قطع ًا.الثامنة

 أحهكا م الولد ةباب

:وفيه مسائل
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كّن كفاية. ومعالولى  : يجب اوختصاص النساء بالمرأ ة عند الولد ة، وذلك واجب عليه
كّن الزوج جائز له مطل ًقا. عد م النساء يجوز للرجال؛ لمهكان الضرور ة. وليعلم أ

ًّكدا، ووقته حين الولد ة، كذا قالوا، والروايةالثانية كّب غسل المولود استحبا ًبا مؤ  : يستح
 مطلقة. وكذا الذان في أذنه اليمنى، والقامة في اليسرى. وتحنيهكه بتربة الحسين (ع)
 - وصورته: إدوخال ذلك إلى حنهكه، وهو أعلى الفم – وبماء الفرات، أو بماء السماء،

كّل ما ملح أو بالتمر. أو بماء مطل ًقا.ويخلط بالعسل لو لم يوجد إ
كّمى بالسماء الحسنة، وأصدقها ما انتسب إلى العبودكّية، وأفضلهاالثالثة  : ينبغي أن يس

كّمة (ع) وسائر النبياء (ع). كّمد (ص) والي اسم مح
كّميه حهك ًما، أو حهكي ًما، أو حار ًثا، أو ضرا ًرا، أو مال ًهكا. وينبغي أنالرابعة  : يهكره أن يس

كّما البنت فينبغي أن تسميتها بفاطمة ًّمدا بأبي القاسم. وأ  يهككّنيه وخو،ف النبز، ول يهككّني مح
كّر ة. أو إحدى بناتها. ول ينبغي التهككّني بأبي م

كّضة.الخامسة كّد ق بوزن شعره ذه ًبا أو ف كّب حلق رأسه في اليو م السابع، والتص  : يستح
كّب الختان كّي. ويستح  وتهكره القنازع وهي: الخصلة من الشعر تترك على رأس الصب

فيه أي ًضا. ويجوز التأوخير، لهكن فيه أفضل. وهو من السكّنة.
 : وخفض الجواري مهكرمة، وهو: قطع اللحمة التي كعر،ف الديك فو ق الثقبةالسادسة

 التي منها المبال، الشبيهة بالحليل. وينبغي أن ل يستأصل؛ فإكّنه أشر ق للوجه،
 وأحةظى عند الزوج. وهل الخنثى كالنثى في عد م الوجوب، أو كالرجل في الوجوب ؟

كّدد، والحوط الثاني. فيه تر
كّص.السابعة : لو اكّتفق نبت الغلفة بعد الختان وجب الختن؛ للن
ًّكدا في اليو م السابع عن الذكر والنثى. ولالثامنة كّب استحبا ًبا مؤ  : العقيقة عنه مستح

كّد ق بثمنها عنها، وينبغي فيها شروط الضحكّية. يجزي التص
كّق عن الذكر بذكر، وعن النثى بأنثى.التاسعة كّب أن يع : يستح
كّدقت بهالعاشر ة كّص. ولو لم تهكن قابلة تص كّص القابلة بالرجل والورك؛ للن  : ينبغي أن تخ

كّ م على من شاءت. ال
كّي قبل الزوال سقطت، وإذاالحادية عشر ة  : وقت العقيقة اليو م السابع، فلو مات الصب

مات بعده لم تسقط.
كّ م أأكدالثانية عشر ة  : يهكره أكل البوين منها، بل وأكل أحد من العيال والولد، وال

كراهة.
كّب أن يضا،فالثالثة عشر ة  : يهكره كسر شيء من عةظامها، بل رُتفصل مفاصل. ويستح

كّز ونحوه، وأن رُيدعى لها جماعة من المؤمنين وأقكّلهم عشر ة، فإن  لها شيء من الر
زاد فهو أفضل.

كّن أباهالرابعة عشر ة كّي اليو م السابع، بل هي مستحكّبة مطل ًقا إذا لم يعلم أ  : ل تسقط بمض
كّق عنه. ع

 الرضاع والحضانةباب

:وفيه مسائل
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كّمه؛ لكّنه أوفق لمزاجه، وأوفق لطبعه؛ لتغذيته به فيالولى  : أفضل ما يرضع به لبن أ
كّمه. بطن أ

كّن﴾ محمولةالثانية  : ليس على الزوجة إرضاع ولدها، وآية ﴿والوالدات رُيرضع ةَن أولده
كّن﴾، بل هو كّن أجوره  على الندب. يشهد لذلك صريح آية ﴿وإن تعاسرتم﴾، وآية ﴿وآتوه

واجب على الب. نعم لو كان الب مي ًتا أو معس ًرا وجب عليها.
 : إذا لم يجد الب مرضعة تعَّين عليها بأجر ة المثل. ولو كان عند الطفل مالالثالثة

كانت الجر ة من ماله.
كّل من أحد وعشرين شه ًرا؛ فإكّنه جور كماالرابعة كّد ة الرضاع حولن، ول يجوز أق  : م

كّن بذلك رواية، كّدعوا أ كّص. وتجوز الزياد ة بشهر أو شهرين فقط كما قالوا. وا  في الن
لِزي ةَد على العامين فليس على  ولم اقف عليها. نعم في بعض الروايات ما معناه إن 

البوين منه شيء.
كّق به، وكذا إذا قنعت بما يرضى بهالخامسة كّ م بإرضاعه فهي أح كّرعت ال  : إذا تب

كّما لو طلبت زياد ة  ةَن ةَزعه الب منها إن شاء؛ لية ﴿وإن تعاسرتم﴾. غيرها. أ
كّل بإرضاعها.السادسة كّ م؛ لكّنه ل يعيش إ  : قال جماعة: يتعكّين إرضاع اللباء على ال

وهو دعوى لم يقم عليه دليل، والوجدان يخالفه.
كّ م في الولد والبنت إلى سبع سنين. وفي المسألة أقوال، وماالسابعة  : الحضانة لل

كّر ة مسلمة إذا كان الولد مسل ًما، وأن كّ م أن تهكون ح  اوخترناه أجودها. ويشترط في ال
كّوج، فإن  تهكون عاقلة، وأن تهكون أمينة، وأن تهكون مقيمة ل مسافر ة، وأن ل تتز

كّوجت سقطت حضانتها. والةظاهر أكّنه يهكتفى في السقاط بالعقد؛ لطل ق الرواية.  تز
كّل لم تسقط حضانتها كّدد. هذا إذا كان الب موجو ًدا، وإ  وهل تعود إذا طرِّلقت ؟ فيه تر

بالتزويج.
كّي إذا مات الب قطع ًا. وكذا إذا كان البالثامنة كّق بالحضانة من الوص كّ م أح كّن ال  : إ

كاف ًرا أو مملو ًكا.

 النفقاتباب
:وفيه مسائل

 النفقة الزوجكّية إذا كان دوا ًما قطع ًا.أسباب: الولى
 : يشترط في وجوب نفقة الزوجة أن ل تهكون ناشز ة، فلو وقع العقد ولم يطالبهاالثانية

كّد ة فطالبته بالنفقة، فالنفقة لها؛ لكّنها ليست ناشز ة، ول يسقط النفقة  بالدوخول، ومضت م
كّل النشوز؛ إذ هي زوجة، والزوجة واجبة النفقة، فهذه واجبة النفقة. وخرجت الناشز ة  إ

بحديث  "أكّيما امرأ ة وخرجت...الخ " والجماع، وبقي غيرها.
كّما من اشترط بذلها لنفسها، حكّتى قال بعض الفضلء في صور ة بذلها أن تقول  :  "قدوأ

كّي مهكان شئ ةَت " فليس عليه دليل رُيركن إليه عند النصا،ف، رُت نفسي إليك في أ  أسلم
كّما الشهر ة فل دللة فيها، ول سكّيما في مقابلة عمو م كّد ة العتسا،ف. وأ  وتجكّنب جا

كّ م ما لم كّرر في الصول أكّنه يجوز العمل العمل بالعا  الوخبار وإطلقها؛ لكّنه تق
َّصص، وبالمطلق حكّتى رُيقَّيد. ول يجوز التخصيص والتقييد بالعتبار؛ إذ ليس عليه  رُيخ
كّمل  عليه مدار، وكلمنا هذا – بحمد ال – واضح المنار، واضح ليس عليه غبار، فتأ
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كّق في ما قلنا، ول تأوخذك العصبكّية والحمكّية للكثرين القائلين بخلفنا، بل  تجد الح
انةظر إلى ما قيل، ول تنةظر إلى من قال من الفضلء البدال.

كّمهات المسائل  وإكّنما وخرجنا في هذه المسألة عن عادتنا من الوختصار؛ لكّنها من أ
.العةظا م، التي زكّلت فيها القدا م

 : ل تهكون ناش ًزا بامتناعها عن الوطي في الحيضول في النفاس، وكذا فيالثالثة
 المرض المانع من القدر ة على الوطي، وكذا لو كانت ضئيلة وهو عبل، وكذا إذا

كّب وقد أمر به، ول صو م واجب وإن كان ٍّج واجب مطل ًقا، أو مستح  كانت في إحرا م ح
كّرد ذلك، كّما المندوب إذا منعها فلم تلتفت لقوله قيل: سقطت بمج ًّسعا على القوى. وأ  مو

كّل فهي غير ناشز، وله وجه وجيه. والمطكّلقة  وقيل: إن أتاها فامتنعت فهي ناشز، وإ
كّما البائن  رجعكّية تجب نفقتها. وهل يجب لها التنصيف ؟ فيه قولن، والحوط نعم. أ

كّل أن تهكون مطكّلقة وهي حاملة فلها النفقة قطع ًا، وكذا المسهكن. وهل يلحق بها  فل، إ
الحامل في غير الطل ق ؟ عندي إشهكال، وإن كان عدمه أرجح.

كّدد ل يخفىالرابعة  : الحامل المتوكّفى عنها زوجها هل تجب نفقتها ؟ عندي في ذلك تر
وجهه.

كّدمة على القارب قاطعين بذلك، ولم أجد بذلك دلي ًلالخامسة  : قالوا: نفقة الزوجة مق
كّل تعليلت واعتبار، وال أعلم بأحهكامه. يركن إليه من الثار، إ

كّن الصل كونهاالسادسة  : قالوا: يجب قضاء نفقة الزوجة إذا فاتت، وهو غير بعيد؛ ل
كّمة، وسقوطها يحتاج إلى دليل، وليس فليس. في الذ

كّر إليه كخادمه وداكّبته الغيرالسابعة كّدمة عليها، وكذا ما يضط كّن نفقته مق  : ل ريب أ
المستغنى عنهما.

كّل نفقة الباءالثامنة  : القرابة أي ًضا مسكّببة لوجوب النفقة في الجملة؛ إذ ل تجب إ
 والولد. ويشترط في وجوب المن ةَفق عليه الفقر، وغنى المنفق. ول تقضى ؛ إذ هي

كّدت كفى. رُس كّد وخكّلة، فإذا  س
كّمهات، وأولد الولد فناز ًلالتاسعة  : الةظاهر دوخول الجداد وما علوا في الباء وال

كّب، ول سكّيما الوارث  في البناء. ول يدوخل غير ما قلنا وإن كان أ ًوخا، نعم ذلك مستح
كّكد. كّب مؤ فإكّنه مستح

كّما عد م أوخذه من الزكا ةالعاشر ة  : الةظاهر يشترط في وجوبها العجز عن الكتساب، أ
أو الخمس فليس شر ًطا على القوى.

 : الملك سبب لوجود النفقة، فيجب على السكّيد النفقة على مماليهكه، وكذاالحادية عشر ة
يجب على مالك الداكّبة والطير النفقة، ول وخل،ف في ذلك.

 : ل تقدير للنفقة مطل ًقا، بل يجب بذل ما يهكفي وهي باعتبار المنفق،الثانية عشر ة
كّما آتاه ال. فلينفق م

: كما تجب النفقة، تجب الهكسو ة والمسهكن.الثالثة عشر ة

 : لو امتنع صاحب الداكّبة من نفقتها أجبر على بيعها أو ذبحها، إن كانتالرابعة عشر ة
مقصود ة بالذبح.
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كّل أن يهكون حربًّيا،الخامسة عشر ة كّح، إ  : ل يشترط في المنفق عليه اليمان على الص
كّح. ول كونه ناق ًصا بعم ًى أو لقعاد على الص

كّسب لنفقة زوجته قطع ًا. وهل يجب ذلك للقريبالسادسة عشر ة  : يجب على الزوج التهك
كّول؛ كّن هذا الوجوب مطلق أو مشروط. والةظاهر ال  والبهائم ؟ فيه وخل،ف، مبنكّيان على أ

لةظاهر اليات.

كّل يو م في صبيحته مل ًهكا متزلز ًل فإن نشزتالسابعة عشر ة  : قالوا: المرأ ة تملك قوت ك
كّما بعد النشوز، ول أثر لذلك. فيه منعت م

كّما المسهكنالثامنة عشر ة كّن الهكسو ة إمتاع ل تمليك، والةظاهر أكّنه المشهور. أ  : الةظاهر أ
فإمتاع قطع ًا.

 : يجب أن تهكسى المرأ ة ثوبان في الشتاء، وثوبان في الصيف بماالتاسعة عشر ة
كّد ة والملحفة والحصير والوقود في القطر البارد في  يناسب حال الزوج. وتجب المخ

الشتاء، وتسخين الماء للغسل، والخاد م إن كانت من أهل الخد م.

كّل الزوج بالنفقة وهو مؤسر وجب على الوالي أن يطكّلقها منه.العشرون  : إذا أوخ
كّن تنزيلها على ذلك غير بعيد؛ لما ل يخفى. كّل أ  والروايات – وإن كانت مطلقة – إ

وإلى ما قلنا ذهب شيخنا.

 الطل قباب
:وفيه مسائل

كّحالولى  : يشترط في المطرِّلق البلوغ، وفي طل ق ابن العشر السنين إشهكال، ول يص
كّح. كّل أن يبلغ فاسد العقل، فيجوز طلقه عنه على الص طل ق ولكّيه عنه قطع ًا، إ

كّح طل ق المجبور ول الغضبان غض ًبا يزيل عنه القصد.الثانية : ل يص

كّوجها لم يقع بهاالثالثة كّم تز  : يشترط في المطكّلقة الزوجكّية قطع ًا عندنا، فلو طكّلق أجنبكّية ث
 الطل ق، والطهار ة من الحيض والنفاس عندنا قطع ًا، وكونها في طهر غير مجامعة

فيه قطع ًا عندنا.

 : يجوز الطل ق في الحيض إذا لم تهكن مدوخو ًل بها أو حام ًل، وقلنا بأكّنه يجامعالرابعة
الحبل، أو زوجها غائب عنها ثلثة أشهر أو شهر.

كّح، وكذا اليس.الخامسة : يجوز طل ق الصغير ة وإن كان مدوخو ًل بها على الص

كّل بعد ثلثة اشهرالسادسة  : من ل تحيض وفي سكّنها من تحيض ل يجوز طلقها إ
قطع ًا.

:يشترط تعيين المطكّلقة لف ًةظا أز نكّية على القوى.السابعة

رِّدي " وخل،ف،الثامنة كّصة؛ لكّنها موضع اليقين. وفي  "اعت  : صيغة الطل ق:  "طالق " وخا
كّي الوقوع. والمشهور عد م الوقوع به، والمرو
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 : يشترط تجريده عن الشرط والصفة، وذلك مقطوع به عند أصحابنا، لهكن هناالتاسعة
ل دليل رُيركن إليه، ووخل،ف العصابة مشهكل.

كّحته حضور شاهدين عدلين إمامكّيين على الشهر الهظهر،العاشر ة  : يشترط في ص
كّمات مع الرجال على الشهر الهظهر.  ول يهكتفى بالنساء منفردات قطع ًا، ول منض

كّل نةظر كّمن يعر،ف العدالة، وإ  ويشترط عدالتهما عند المطرِّلق كما هو الةظاهر، إن كان م
كّي. فيها الحاكم الشرع

كّي، هلالحادية عشر ة  : لو ثبتت عدالة الشاهدين عند المطرِّلق، ولم تثبت عند الجنب
كّح ل؛ لةظاهر الية. وكذا ل يجوز للزوج تزويج أوختها، كّوجها ؟ الص  يجوز له أن يتز

ول بخامسة إذا عر،ف عد م عدالة الشاهدين، ولو عر،ف وكيله في الطل ق.

 : هل يجوز أن يطرِّلق تطليقتين أو ثلث في طهر واحد، إذا أشهد علىالثانية عشر ة
 الرجعة ؟ المشهور نعم، والحتياط هنا ل ينبغي تركه. وبعض الوخبار رُيشعر بأكّنه إن

كّ م كّل فل. والحتياط التا كّح الثاني، وإ كّم بدا له الطل ق ص  كان رجوعه بنكّية المساك، ث
بالمواقعة بعد الرجوع، إذا أراد طلقها ثانية وثالثة.

كّد ة على المشهور،الثالثة عشر ة  : يجوز طل ق الحامل ثانية وثالثة من غير تركّبص بم
والروايات عن السادات مختلفة، والحتياط هنا حسن.

كّل بعد تسعةالرابعة عشر ة رُجز إ  : إذا طكّلق في الغيبة عنها وأراد التزويج بخامسة لم ي
كّص هنا. أشهر قطع ًا. وكذا التزويج بالوخت عل المشهور، ول ن

لِض سنة، أو يبرأالخامسة عشر ة كّكد ة. وترثه ما لم تم  : يهكره طل ق المريض كراهية مؤ
كّل يقصده لم يثبت كّوج. هذا إذا قصد الضرار، وإ  من مرضه الذي طكّلق فيه، أو تتز

كّد ة حسب، وقيل: مطل ًقا، وثمر ة الخل،ف واضحة. هذا الحهكم. بل إكّنما ترثه في الع

كّم طكّلقها،السادسة عشر ة كّوجت بزوج ودوخل بها ث كّدعت المطكّلقة ثل ًثا أكّنها تز  : لو ا
رِّدقت إن كانت ثقة ل رُص كّوجني "   وقالت لزوجها:  "إكّني حُّللت نفسي لك، فإن شئ ةَت تز

مطل ًقا، كما روي. والمراد بالثقة هنا التي تسهكن النفس إليها.

 الرجعةباب
:وفيه مسائل

رُت إلى نهكاحي " مع النكّية فيالولى لِك "، أو  "ارتجعرُتك "، و "رجع كّح بقوله:  "راجعرُت  : تص
ذلك.

كّح بالفعل كاللمس بشهو ة، والقبلة مع النكّية، وكذا الوطي معها. فلو وخل منهاالثانية  : تص
رِّزر، وناس ًيا أو مشتبه ًة عليه ليس عليه شيء، لهكن ل تقع بذلك رجعة. رُع عام ًدا 

كّلد.الثالثة كّص صحيح أبي و : إنهكار الطل ق رجعة؛ لن

كّب.الرابعة : ل يجب الشهاد على الرجعة قطع ًا. نعم هو مستح
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كّن به رواي ًةالخامسة  : رجعة الوخرس بالشار ة، وقيل: بأوخذ القناع عن رأسها، ورُنقل بأ
كّن إلقاء القناع على رأسها طلقه، لهكن ركّبما ذلك  ولم أرها. نعم وردت رواية ضعيفة أ

من جملة إشاراته.

رِّدقتالسادسة رُص كّدعت وخروجها بالممهكن، ولو كان ناد ًرا،  كّدتها بالطهار، وا  : إذا كان ع
كّل كان اليمين عليها.  في قولها من غير يمين مع عد م إنهكار ذلك الزوج. قالوا: وإ

كّدعت كّد ق إذا ا  والية والوخبار مطلقة في تصديقها من غير يمين. والوجه أن ل رُتص
كّطلعات عليها كما روي. كّل بشهاد ة أربع نساء م غير المعتاد إ

كّل كانالسابعة رِّدقت في انقضائها إذا لم ينازعها الزوج، وإ رُص كّدتها بالشهر   : إذا كان ع
القول قوله مع يمينه.

لِعددباب  ال
:وفيه مسائل

كّد ة على من لم رُيد ةَوخل بها قطع ًا؛ للية والرواية. والدوخول بالوقاع، ويهكتفىالولى  : ل ع
منه بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، ل الخلو ة بها على الهظهر.

كّد ة بالطهار مطل ًقا، ل الحيض، فتلِبين برؤية الد م الثالث. هذا إذاالثانية كّن الع  : الهظهر أ
كّل الحيض مطل ًقا على الحوط. كّي أق كّل صبرت لمض كان حيضها معتا ًدا، وإ

كّد ة بسكّتة وعشرين يو ًما ولحةظتين.الثالثة كّل ما تنقضي الع كّد ة أق كّل ما تنقضي الع  : أق
كّد ة على الهظهر. وثمر ة الخل،ف برِّينة. واللحةظة الوخير ة ليست من الع

كّدتهاالرابعة كّن من تحيض - ع  : المسترابة - وهي التي انقطع عنها الحيض وهي في س
 ثلثة أشهر. وهذه تراعي الحيض والشهر، فمن سبق وخرجت به. ولو حاضت في

كّدت كّم اعت كّم ارتفع الحيض عنها صبرت تسعة أشهر منذ حين طكّلقت، ث  الثالثة حيضة ث
كّل أن تهكمل ثلث حيضات قبل ذلك؛ للرواية. ويحتمل الكتفاء بثلثة  بثلثة أشهر، إ

أشهر، وما ذكرناه أحوط.

كّح. والياس وخمسون سنة مطل ًقاالخامسة كّد ة على الصغير ة ول اليسة على الص  : ل ع
كّح. على الص

كّد ةالسادسة كّن الياس أكملت الع كّم بلغت س  : لو رأت الطكّلقة بعد طلقها حيضة، ث
كّن الياس كّي. ولو حاضت حيضتين قبل س  بشهرين قطع ًا؛ لرواية أبي حمز ة الغنو

كّدد، وإن كان ذلك أحوط. أكملتها بشهر على تر

كّح. ويهكتفى بالسقط - ولوالسابعة رُع الحمل على الص كّدتها في الطل ق وض  : الحامل ع
كّد من وخروجه أجمع، ول يهكتفى بخروج بعضه. كان مضغة – حًّيا أو مرِّي ًتا قطع ًا. ول ب

كّل بوضع الوخير. وقيل:الثامنة  : لو كان توأ ًما وخرج بوضع واحد منهما، ولم تنهكح إ
كّص رواية عبدالرحمن بن أبي عبدال. إكّنما تخرج بوضعهما م ًعا. وما اوخترناه أجود؛ لن
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كّر ة إن كانت حاي ًل بأربعة أشهر وعشر ة أكّيا م. ول فر قالتاسعة كّد زوجة المكّيت الح  : تعت
كّد بأبعد  بين الصغير ة والهكبير ة، ول بين المدوخول بها وغيرها قطع ًا. والحامل تعت

الجلين قطع ًا.

كّما البائنالعاشر ة كّد ة الوفا ة قطع ًا. أ كّد ة استأنفت ع كّم مات وهي في الع  : لو طكّلقها رجعًّيا، ث
كّدتها قطع ًا. فليس عليها استئنا،ف، بل إكّنما عليها تما م ع

كّر ة الدائمة الدوا م قطع ًا، وفي المتمكّتع بها وخل،ف،الحادية عشر ة  : يجب على الح
كّما21والحوط الوجوب مطل ًقا..أريد بالطل ق طول الجل أو قصره من المطكّلق(  ). أ

 المة فالهظهر عد م الوجوب. والحداد هو ترك الزينة عرف ًا، فل تهكتحل بالسواد، ول
كّما م، ول من تقليم  تتحكّنى، ول تتطكّيب، ول تلبس حلًّيا للزينة. ول تمنع من دوخول الح

 الهظفار، ول النو م على الفرش الفاوخر ة، ول السهكون في الغر،ف العالية. ول يجوز أن
كّج مطلق ًا. تبيت في غير بيتها. ولها أن تقضي الحقو ق وتح

كّح. نعم تأثم بتركه.الثانية عشر ة : ل يتوكّقف وخروجها على الحداد على الص

كّيالثالثة عشر ة  : ل فر ق في وجوب الحداد بين البالغة والصغير ة. ويتوكّلى ذلك الول
وجو ًبا.

 المفقودباب
:وفيه مسألتان

كّل بالستصحاب، ول موتهالولى  : المفقود هو المنقطع وخبره بحيث لم تثبت حياته إ
كّي. وفي لحو ق من انهكسرت به سفينته في البحر مع أكّنه قاصد لبلد ة معكّينة،  بوجه شرع

رِّجح موت هذا، بل ركّبما يحصل اليقين كّن المتاوخم للعلم رُير كّن الةظ كّدد. والةظاهر أ  فيه تر
بموته، كما ذهب إليه مشايخنا رحمهم ال. والحتياط ل يخفى.

كّي ينفق عليها فليس لها كل م. وكذا إذا عر،ف وخبره قطع ًا،الثانية  : إذا كان للمفقود ول
كّحص عنه كّجلها أربع سنين قطع ًا. ويتف كّل رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت؛ ليؤ  وإ
 بقدر المهكنة، فإن لم يعثر على وخبره ومضت الربع السنين طكّلقها الوالي وأمرها

كّد ة فهو أملك بها قطع ًا. وإن كّح. فإن جاء وهي في الع كّد ة الوفا ة على الص  بالعتداد ع
كّوجت فل سبيل له عليها قطع ًا، وإن وخرجت من كّد ة وتز  جاء بعد أن وخرجت من الع

كّي ل سبيل له عليها مطل ًقا هنا. كّوج فقولن. والقوى أكّنه لد كّد ة ولم تتز الع

كّنباب  عدد الماء واستبرائه
:وفيه مسائل

كّح أكّنهما طهران.الولى لِن قطع ًا، والص كّد ة المة من الطل ق قرءا :ع

كّدتها وخمسة وأربعون يو ًما.الثانية : إذا كان المة ل تحيض ومثلها تحيض فع

) وفي نسخة ل يوجد قوله  "أريد بالطل ق طول الجل أو قصره من المطكّلق " وفي نسخة  "من المطكّلقة ".(21

131



كّمالثالثة كّر ة قطع ًا، ونحو ذلك لو طكّلقت رجعًّيا ث كّد ة الح كّدت ع كّم طرِّلقت اعت  : إذا أعتقت ث
كّد ة الماء قطع ًا. كّل ع كّم أعتقت لم تلزمها إ كّما لو طكّلقت بائ ًنا ث كّد ة. أ أعتقت في الع

كّدتها في الوفا ةالرابعة كّما ع كّر ة على الحوط. وأ كّد ة الح كّمكّية في الطل ق كع كّن الذ  : الةظاهر أ
كّر ة بل إشهكال. فهكالح

كّ مالخامسة كّد ة أ كّن ع كّر ة على القوى. والحوط أ كّد ة الح كّد ة المة في الوفا ة نصف ع  : ع
كّر ة. كّدتها من الطل ق كالح كّر ة إذا مات زوجها، وع الولد كالح

كّر ة.السادسة كّدت كالح كّم أعتقها اعت : إذا وطأ السكّيد أمته ث

كّم اشتراها بطل نهكاحه بالعقد، ووطأها بملكالسابعة كّر أمة ث  : لو كانت زوجة الح
اليمين، ولم يفتقر للستبراء.

كّل أن يستبرئها بحيضة. وإنالثامنة رُجز له وطأها إ  : من اشترى أمة واستركّقها لم ي
كّل أن يشتريها من امرأ ة، َفْض وليس آيسة استبرأها بخمسة وأربعين يو ًما، إ لِح  كانت لم ت
 أو يخبره بائعها أكّنها مستبرأ ة وهو ثقة، أو هي بالغة مبلغ الياس، أو صغير ة. ومنهم
كّل أمة انتقلت بوجه من وجوه النقل، وفيه عندي إشهكال؛ لفقد كّمم هذا الحهكم في ك  من ع

كّل الوطي مطل ًقا، ل كّص، والحتياط ل يخفى. وليعلم أكّنه قبل الستبراء ل يحر م إ  الن
النةظر واللمس قطع ًا.

 : إذا انتقلت له وهي حائض كفاه وخروجها من الحيض عن استبرائها علىالتاسعة
كّح. الص

َفْج إلى استبراء، وإن استبرأها فهوالعاشر ة كّوجها لم يحت كّم أعتقها وتز  : لو اشترى أمة ث
أفضل.

ولننكّبه هنا على مسائل

كّل أن تزني، أو تعمل نحوه،الولى رُجز له أن يخرجها من بيته، إ  : إذا طكّلقها رجعًّيا لم ي
ٍّج منذور ولو كّج السل م، أو ح  أو يحصل الذى على أهله منها. ويجوز أن تخرج لح

لم يهكن فورًّيا.

كّر "، فتخرج بعد نصف الليل،الثانية كّل أن تضط  : قالوا:  "ل يجوز لها أي ًضا أن تخرج إ
كّم تعود قبل الفجر. وكذا إذا وخرجت لزيار ة كما في الخبر. والةظاهر عد م تقييد ذلك  ث

كّو الخبر - الذي هو الحهكم – عنه، ول يلز م ذلك في البائن، ول  بالضطرار؛ لخل
كّ م كلثو م مشهور. كّي (ع) مع ابنته أ المتوكّفى عنها. وعمل عل

كّد المطكّلقة من حين الطل ق سواء كان زوجها حاض ًرا أو غائ ًبا بشرط أنالثالثة  : تعت
كّد إذا بلغها الخبر مطل ًقا. ول فر ق بين أن يهكون  تعر،ف الوقت، والمتوكّفى عنها تعت

كّل بعد الثبات بالبرِّينة العادلة. ولو لم تعلم كّوج إ كّل لها أن تتز  المخبر ثقة أو ل، لهكن ل يح
كّي. كّص الحسن ابن جكّن كّدت من حين البلوغ؛ لن المطكّلقة بوقت الطل ق اعت
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كّم هظهر صد ق المخبرالرابعة كّوجت اعتما ًدا على الخبر قبل الثبات جه ًل منها، ث  : لو تز
كّما لو كانت كّحة، كذا قال بعض الفضلء، وذلك ل يخلو من إشهكال. أ  فالةظاهر الص

عالمة فسد تزويجها قطع ًا.

 الخلعباب
:وفيه مسائل

: يشترط فيه كراهة المرأ ة وخاصة.الولى

 : صيغته:  "وخلعتك على كذا " و "أنت مختلعة على كذا ". وهل يشترط إتباعهالثانية
بالطل ق ؟ القوى عندي ل.

كّد طلقة على الهظهر.الثالثة : الخلع يع

كّدالرابعة كّح فدا ًء، لهكن ل ب كّح مه ًرا ص كّل ما ص  : شرطه الفدية، ول تقدير لها مطل ًقا. وك
كّما بالوصف أو الشار ة. من تعيينها إ

 : يشترط في المخالع والمخلوعة ما يشترط من كونهما بالغين، عاقلين،الخامسة
كّل الطل ق لحضور شاهدين عادلين. وكونهما في مح

كّر لك قس ًما، ول أغتسل لك منالسادسة كّحة الخلع قولها:  "ل أب  : ل يشترط في ص
كّب "، بل يهكفي عد م قيامها بحدود ال؛ إذ كّن لمن ل تح كّن فراشك، ولذن  جنابة، ولوطي
كّحة وخلعها. وعن  أكثر النساء ل تعر،ف هذا الهكل م، فإذا فعلت ما يستلزمه كفى في ص
كّسر ًّسرا أو غير مف  الباقر عليه السل م:  "إذا قالت المرأ ة مجم ًل: ل أطيع لك أم ًرا، مف

كّح له ما أوخذ منها، وليس له عليها رجعة ". ص

كّبالسابعة كّن عليك من تهكره "، نعم يستح  : ل يجب عليه الخلع إذا قالت:  "لدوخل
ًّكدا. استحبا ًبا مؤ

كّح الخلع، ولم يملك الفدية قطع ًا، وكذا لوالثامنة  : إذا وخالعها بغير كراهة منها لم يص
سألته الطل ق بشيء على الشهر الهظهر.

 المبارا ةباب
:وفيه مسائل

: يشترط فيه كراهة الزوجين قطع ًا.الولى

 : قالوا: يشترط إتباع صيغته – وهي:  "باراتك على ما بذلت " – بالطل ق، ولمالثانية
ًّصا فيه، بل في الصحيح نفيه. أجد ن

: ل يجوز الزياد ة في البذل على ما وصل إليها قطع ًا.الثالثة

 : يجوز لها الرجوع في البذل ولو لم تشترط، فإذا رجعت فيه جاز الرجوعالرابعة
إليها، وكذا الخلع.

كّص.الخامسة : إذا رجعت في بعض البذل ففي جواز رجوعه إشهكال؛ لعد م الن
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 : يجوز منع من أتت بفاحشة بعض حقوقها؛ لتفدي نفسها كما في الية،السادسة
كّما وصل إليها. وليست منسووخة كما قيل. والةظاهر أكّنه ل يجوز الوخذ منها أكثر م

 الةظهارباب
:وفيه مسائل

كّي.الولى كّمي "، أو مكّني، أو عندي، أو لد كّي كةظهر أ : صيغته:  "أنت عل

كّن الرضاع كالنسب، والةظاهرالثانية  : وكذا لو شكّبهها بمحر م كأوخته وابنته. والةظاهر أ
كّر م بالمصاهر ة كالنسب. كّن المح أ

لِدها " فيه إشهكال. وفي رواية إن نوىالثالثة كّمي " أو  "بطنها " أو  "ك ةَي  : لو قال:  "كشعر أ
به الةظهار فهو هظهار.

كّد من سماعالرابعة  : يشترط في ثبوته في المةظاهر ة شروط المطكّلقة قطع ًا، ول ب
شاهدين له كالطل ق قطع ًا.

كّح.الخامسة كّح مع الشرط على الص : يص

كّحالسادسة  : هل يشترط الدوخول بالمةظاهر ة ؟ فيه وخل،ف، والةظاهر الشتراط، والص
وقوعه بالمتمكّتع بها وبالمة.

 : الهككّفار ة تجب بنكّية العود للوطي وجو ًبا متزلز ًل، فإن طكّلقها قبله برأ منها علىالسابعة
كّح الص

كّما لو طكّلقهاالثامنة رُجز له وطيها قبل الهككّفار ة قطع ًا، أ كّد ة لم ي كّم راجعها في الع  : لو طكّلقها ث
كّم اشتراها أو كّح، وكذا لو باع المة المةظاهر ة ث كّوجها جاز على الص كّم تز  بائ ًنا ث

كّوجها. والحتياط ل يخفى. تز

كّمي –التاسعة كّي كةظهر أ كّن عل  : لو هظاهر من اربع أو ثلث بلفظ واحد - بأن يقول:  "أنت
كّل على واحد ة فرواية كّما ما د كّل واحد ة ككّفار ة؛ للروايات. وأ  لزمه أربع أو ثلث، لهك

كّر ة كّل م كّرر الةظهار - ولو إلى واحد ة - يلزمه لهك  ضعيفة، والقوى ما اوخترناه. وكذا لو ك
ككّفار ة.

كّرر الوطي، لزمهالعاشر ة  : لو وطأ المةظاهر ة قبل التهكفير فعليه ككّفارتان، وكذا لو ك
كّح. كّل واحد ة ككّفار ة على الص لهك

كّول، فإذاالحادية عشر ة  : لو عكّلق الةظهار على الوطي لم يحر م وطيها بالوطي ال
كّل بعد التهكفير. وكذا لو عكّلقه على كّر ة ثانية إ  وطأها ثبت الةظهار، فل يجوز وطيها م

شرط غيره على الهظهر.

 : إذا عجز عن أنواع الهككّفار ة الثلث أجزاه الستغفار ونكّية أن ل يعود؛الثانية عشر ة
كّل أن ترضى المرأ ة أن تهكون معه ول يأتيها، وما كّص. وقيل: ل يجزيه إ  للحرج، والن
 اوخترناه أقوى. والحتياط ل يخفى. وليعلم إكّنما التحريم عليه ل عليها نعم ل يجوزأن

كّهكنه منها؛ لكّنه من   المعاونة. ولذلك نةظائر، والثمر ة غير وخفكّية على ذي الروكّية.بابتم
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كّل رفعت أمرها للحاكمالثالثة عشر ة  : إذا امتنع من التهكفير فإن صبرت المرأ ة، وإ
كّما أن تهككّفر وترجع أو كّم قال له: إ كّجله ثلثة أشهر، ث  بالطل ق أو التهكفير، فإن أبى أ

 تطكّلق، فإن أبى عن ذلك حبسه وضكّيق عليه في المطعم والمشرب حكّتى يختار
أحدهما.

 اليلءباب
:وفيه مسائل

كّص.الولى : اليلء – شر ًعا – حلف وخا

كّب وبارئ النسمة "،الثانية لِق الح لِل "، أو  "فال كّص به - كـ "وا كّل باسم ال الخا  : ل ينعقد إ
كّح لِك " – وكذا ل يص لِت طالق إن وطأرُت  ونحو ذلك – ل بالطل ق – بأن يقول:  "أن

بالعتا ق قطع ًا فيهما.

كّل في الضرار، ل كصلح اللبن، أو لستضراره في الوطي، أوالثالثة  : ل ينعقد إ
لستضارها به قطع ًا.

كّد ة تزيد على أربعة أشهر قطع ًا.الرابعة كّح حكّتى يهكون مطل ًقا، أو يقرنه بم : ل يص

كّحته من كونها مدوخو ًل بها.الخامسة كّد في ص : ل ب

رُت فرجي فيالسادسة لِك "، أو  "ل أدوخل لِك "، أو  "ل نهكحرُت  : صورته:  "وال ل جامعت
لِك " أو  "ل جمع بيني َفْطلق أو يقرِّيد بما فو ق الربعة الشهر. وفي  "ل ساقفت  فرجك "، وي

كّدد. وبينك مخٌّد ة " تر

 : ل يشترط في المولى عنها ما شرط في المطكّلقة، فيقع وإن كانت حائ ًضا، أوالسابعة
كّحته حضور شاهدين قطع ًا. في طهر جامعها فيه قطع ًا. ول يشترط في ص

: الةظاهر أكّنه ل يقع بالمستمتع بها.الثامنة

كّل بعد الهككّفار ة، فإن صبرت المرأ ة أنالتاسعة كّح اليلء فل يجوز وطيها إ  : إذا ص
كّي ، فيخَّيره  تهكون معه ول يأتيها فل بحث، وإن لم تصبر رافعته إلى الحاكم الشرع

كّجله أربعة أشهر، وبعدها يأمره بالتهكفير والفئة  بين تهكفيره والرجوع إليها، فإن أبى أ
 لها أو الطل ق، فإن امتنع عن ذلك حبسة وضكّيق عليه في المطعم والمشرب حكّتى

كّح. يفعل أحدهما، فإذا طكّلق وقع رجعًّيا على الص

كّدعى الفئة فالقول قوله مع يمينه؛ للحرج، والرواية.العاشر ة : إذا ا

 : يفتقر ضرب الجل للمرافعة للحاكم، كذا قالوا، والروايات مطلقة. بلالحادية عشر ة
كّجوا به من كّما ما احت كّجه. وأ  هظاهرها من حين اليلء، وبه قال بعضهم، وهو متو

كّجه. العتبار فغير متو

 الهككّفاراتباب
:وفيه مسائل
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 : الهككّفارات على أقسا م، فمنها مرَّكّتبة، ومنها مخَّير ة، ومنها مرَّتبة ومخَّير ة،الولى
ومنها ككّفار ة جمع.

َفْد فصو م شهرين متتابعين.ك ّفاضرة الظهاضر :فالمرَّتبة  . ووخصالها عتق رقبة، فإن لم يج
 ويهكفي في التتابع شهر ويو م قطع ًا. فإن لم يستطع فإطعا م سكّتين مسهكي ًنا. وكونها مركّتبة

كّي. قطع

  في الخصال والترتيب مثل الةظهار، ومن قال بالتخييرك ّفاضرة قتل المؤمن خط�:ًأ: الثانية
فيها فقد أغرب؛ لكّنه وخالف الية والرواية.

كّح الثالثة �:ًدا في قضاء شهر: مثل ذلك في الترتيب على الص  ك ّفاضرة من أفطر عام
كّن وخصالها إطعا م عشر ة مساكين، ،ف‘ن لمضرمضان بعد الزوال  ، ل في وخصالها. فإ

يجد فصيا م ثلثة أكّيا م متتابعات، وقيل بالتخيير بينهما، وما اوخترناه أجود.

�:ًدا: الرابعة  ، ووخصالها كخصالالمخِّيرة: ك ّفاضرة إفطاضر يوم من شهر ضرمضان عم
كّر م مطل ًقا يوجب ككّفار ة جمع؛ للرواية. كّن الفطار على مح الةظهار. ويقوى عندي أ

 : ككّفار ة إفطار يو م منذور صومه إذا كان معَّي ًنا مثل ككّفار ة إفطار يو م منالخامسة
شهر رمضان.

كّنالسادسة كّح. والةظاهر أ  : ككّفار ة وخلف النذر كهككّفار ة شهر رمضان مطل ًقا على الص
العهد مثله.

 : ككّفار ة اليمين مرَّتبة ومخَّير ة: مخكّير ة في الرقبة، وإطعا م عشر ة مساكين، أوالسابعة
كسوتهم. ومرَّتبة لكّنه إذا عجز عن الخصال الثلث انتقل إلى صو م ثلثة أكّيا م.

 : ككّفار ة الجمع بين العتق والصيا م وإطعا م السكّتين في قتل المؤمن عم ًدا هظل ًماالثامنة
كّر م. كّدمناه في إفطار يو م شهر رمضان على مح قطع ًا. ومثل ما ق

كّمة (ع) فيهالتاسعة  : من حلف بالبراء ة – نعوذ بال – من ال ورسوله (ص) والي
كّن ككّفارته إطعا م عشر ة مساكين، ويستغفر ال تعالى للمهكاتبة  أقوال. والقوى عندي أ

كّي. وإكّنما الخل،ف في الهككّفار ة. وفي  العسهكركّية، وفيها مع الحنث وتحريم ذلك قطع
كّدوا العنا ق ". واعلم أكّنه إذا عكّلقه على محال  الحديث  "إذا دعيتم إلى البراء ة فم

 كالركوب إلى السماء ونحوه لم يخرج عن السل م، وإن عكّلقه على ممهكن قيل: يخرج
عن السل م، وهو ليس بعي ًدا.

كّدتها فهككّكّفأرته وخمسة أصوع من دقيق، وكذا إذا كانتالعاشر ة كّوج امرأ ة في ع  : من تز
كّص الحهكم كّد ة، ول يخت كّم ما إذا كانت في الع  زوج مطل ًقا. والرواية فسي ذات الزوج، فيع
كّد ة، وذلك ل يلئم ما في  بها، والةظاهر من الرواية إذا كان عم ًدا. وهظاهرهم إطل ق الع
كّد ة البائنة، والمتوكّفى عنها ليست ذات  الرواية؛ لكّنها وردت في ذات الزوج. وذات الع

زوج. ومنهم من لم يوجب هذه الهككّفار ة، وما اوخترناه أحوط.

كّز المرأ ة شعرها في المصاب ككّفار ة شهر رمضان مخكّير ة،الحادية عشر ة  : قيل: في ج
كّح ال  . وكذا قيل في وخدش وجهها مع الدماء، وفياستحبابوروايتها ضعيفة، فالص
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كّق الرجل ثوبه أو زوجته ككّفار ةاستحبابالنتف ككّفار ة يمين، وال   أوجه. وكذا قيل في ش
كبير ة، ولم ثبت ذلك عندي؛ لضعف دليله، والصل البراء ة.

كّدين طعا ًما، وفيالثانية عشر ة كّب للناذر صيا م يو م مع العجز أن يطعم مسهكي ًنا بم  : يستح
كّد حنطة. كّل يو م بم كّد ق عن ك الرواية يتص

 : يشترط في الرقبة أن تهكون سالمة من العيوب المعتقة لها، كالعمىالثالثة عشر ة
كّم. وهل يجزي المدكّبر ؟ فيه  والجذا م وقطع اليدين والرجلين، ويجزي العور والص
كّد من مهكاتبته كّدد، والحوط عد م إجزائه. والمهكاتب يجزي إذا كان مطل ًقا، ولم يؤ  تر

كّح إجزاء كّح. والص  شي ًئا، ويجزي البق الذي لم يعلم بموته وإن جهل وخبره على الص
كّذ. كّ م الولد، والمخالف شا عتق أ

 : إذا بذل له الرقبة أو ثمنها وجب عليه أوخذها؛ لكّنه حينئذ واجد لها. وإنالرابعة عشر ة
كّر لخدمتها، فهو بمنزلة من لم يجدها. وجدها وهو مضط

كّر.الخامسة عشر ة  : ما قلنا في الةظهار وقتل الخطأ من صو م شهرين إكّنما هو في الح
كّح التتابع بصو م وخمسة عشر يو ًما. كّما المملوك فإكّنما يجب عليه صو م شهر، ويص وأ

كّر ق قبل ذلك لمالسادسة عشر ة  : إكّنا ذكرنا في تتابع الشهرين يهكفي شهر ويو م، فلو ف
كّل مع العذر كالحيض والنفاس والمرض والجنون والغماء فيجزي قطع ًا. يجزه، إ

كّل مع العذر، ول يجبالسابعة عشر ة  : ل يجزي التهكرار في الطعا م لما دون العدد إ
كّما يغلب على قوته. والحوط في اليمين أن ل  النتةظار كما قاله بعضهم. ويطعم م

كّل من أوسط ما يطعم أهله. يجزي إ

كّم إلى الطعا م إدا ًما، وأفضله اللحم، وأدناه الملح،الثامنة عشر ة كّب أن يض  : يستح
كّل. وأوسطه الخ

كّمينالتاسعة عشر ة  : ل يجزي إطعا م الصغار منفردين عن الهكبار، نعم يجزي منض
 لهم. ولو انفردوا عن الهكبار أجزى اثنان مهكان واحد؛ لرواية غياث، وموردها ككّفار ة

اليمين في الحهكمين. وفهموا منها الطل ق فيهما.

كّما اجتزاء بعضهمالعشرون  : يشترط في المطعم اليمان إذ ذلك هو المقطوع به. وأ
كّذ بل دليل. كّما العدالة فل تشترط قطع ًا، ومشترطها شا بغير المؤمن فبعيد. أ

كّص. وفي بعض الوخبار ثوب، ويمهكنالحادية والعشرون  : كسو ة الفقير ثوبان؛ للن
 ، والتنزيلاستحبابتنزيله على من لم يقدر على ثوبين، أو تنزيل الثوبين على ال

كّول أوجه؛ لما ل يخفى. ال

كّص.الثانية والعشرون كّن ككّفار ة اليلء ككّفار ة يمين؛ إذ هو يمين وخا : ليعلم أ

كّددت قدرته عليه، لمالثالثة والعشرون كّم تج  : العاجز عن العتق إذا شرع في الصو م ث
كّص المحمول كّمد بن مسلم. نعم العود أفضل؛ للن كّص صحيح مح  يلزمه العود عليه؛ لن

على الندب للجمع.

 : من وجب عليه صو م شهرين متتابعين، وعجز صا م ثمانية عشرالرابعة والعشرون
كّد من الطعا م، فإن لم يقدر استغفر ال. كّل يو م بم كّد ق عن ك  يو ًما، فإن لم يقدر تص

137



كّص أبي بصير وجماعة، وهو قاصر عن الدعوى.  واستدكّلوا على ذلك بدليل من ن
كّص كّد ق بما أمهكن ممهكن؛ لن  والنتقال بعد العجز عن وخصال الهككّفار ة المخكّير ة إلى التص

عبدال بن سنان.

: يشترط في المهككّفر نكّية القربة، والتعيين، وبلوغه، وإيمانه. الخامسة والعشرون

 اللعانباب
:وفيه مسائل

كّد أو نفي ولد.الولى : اللعان شرع ًا الملعنة بين الزوجين في إزالة ح
كّول: دعوى الزوج المشاهد ة لزنا زوجته؛ للنصوص. الثاني:الثانية  : له سببان: ال

كّل إذا تجاوز  إنهكار من ولد على فراشه لسكّتة أشهر من زوجة معقود عليها دائ ًما، إ
أقصى الحمل.

كّر بال، وتقييدنا جامع بينالثالثة كّح لعان الهكافر ؟ الهظهر نعم مطل ًقا، في من يق  : هل يص
كّصين المختلفين. الن

كّر والمملوكة علىالرابعة كّح جواز لعان المملوك مطل ًقا، وكذا يثبت بين الح  : الص
كّدد. تر

كّد لو نهكلت. وما رُنقل عنالخامسة كّحة لعان الحامل، لهكن ل يقا م عليها ح  : الةظاهر ص
كّل حال ما وخل الحامل محمول على ذلك. أمير المؤمنين (ع) أكّنه يلعن على ك

ًّول اشهد أربع شهادات بال لمن الصادقين فيالسادسة  : كيفكّية اللعا: بأن يقال للزوج أ
 ما رميتها به، فإذا شهد بنحو ذلك، قيل: أمسك. ثم يوعةظه الما م أو نائبه، فيقول له:

كّي إن كنت من كّن لعنة ال عل كّم يقال: اشهد الخامسة أ كّن لعنة ال شديد ة، ث  ارِّتق ال إ
كّن زوجك من كّحى، ويقال للمرأ ة: اشهدي أربع شهادات أ  الهكاذبين. فإذا شهد بذلك رُين

كّن لِك به. فإذا شهدت قيل لها: أمسهكي، وتوعظ فيقال لها: اتقي ال إ  الهكاذبين في ما رما
لِك إن كان زوجك كّن غضب ال علي كّم يقال لها: اشهدي الخامسة: أ  غضب ال شديد. ث

كّي مع القدر ة؛ لكّنه هو كّد أن يبدأ بالرجل، والنطق باللفظ العرب  من الصادقين. ول ب
المنقول.
كّب في جلوس الحاكم استدبار القبلة، ووقو،ف الرجل على يمينه،السابعة  : يستح

كّد م. كّص البزنطي، ووعظ الرجل والمرأ ة كما تق والمرأ ة على يساره؛ لن
كّد عنهما وحرمت عليه امرأته، وانتفى الولد إن كان اللعانالثامنة  : إذا تلعنا سقط الح

رُرجمت. كّد. وإذا امتنعت هي  رُح من جهته. ولو امتنع عن اللعان 
 : ولو اعتر،ف بالولد بعد اللعان لحق به، ول يرثه، والولد يرثه. ول يرث الولدالتاسعة

كّرب بها قطع ًا. كّ م ومن يتق كّرب بالب، وترثه ال من يتق
كّد – كما قيل –العاشر ة كّرات ثبت عليها الح  : لو اعترفت المرأ ة بالزنا بعد اللعان أربع م

كّد كّد؛ لةظاهر الية. والمسألة مشهكلة، ودرء الح  لطل ق الدكّلة. وقيل: ل يثبت عليها ح
أحوط.

كّم اللعان، لهكنالحادية عشر ة  : إذا لعنها فماتت قبل تما م اللعان، فله الميراث إذا لم يت
كّد للورثة، وفي بعض الوخبار إذا قم رجل من أهلها ولعنه لم يرثها، والعمل  عليه الح

بها مشهكل؛ لضعفها.
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 العتقباب
:وفيه مسائل

كّ ق.الولى : العتق لغ ًة وشر ًعا هو إزالة الر
كّمة إذا لم يقوموا بشرائطالثانية كّص بأهل الحرب، وكذا أهل الذ كّن السترقا ق مخت  : إ

الجزية. ول فر ق في أهل الحرب بين أن يجاوروا المسلمين أو يهكونوا تحت حهكمهم.
كّرد استيلء المسلمين عليهم، وكذا استيلء غيرهم،الثالثة كّ ق بمج  : يدوخل هؤلء في الر

ولو ببيع آبائهم لهم.
كّص.الرابعة كّ ق إذا كان صحيح العقل؛ للن كّر على نفسه بالركّقكّية فهو ر : من أق

كّل أن يأتي ببكّينة؛الخامسة كّركّية، لم يلتفت إلى قوله إ كّدعى الح  : إذا بيع عبد في السو ق فا
لصحيحي حمران والعيص بن قاسم.

كّرماته من النساء قطع ًا. ومعنى لالسادسة  : ل يملك الرجل آباءه ول ابناءه ول مح
كّم كّد من دوخولهم - آ ًنا ما – في الملك ث كّل فل ب كّر الملك عليهم، وإ  يملهكهم أن ل يستق

كّمه ووخاله وأبناؤهم فإكّنه يملهكهم قطع ًا.، وإن كّما أوخوه وع كّي. أ  ينعتقون، وهذا الحهكم قطع
كّب له إعتاقهم. استح

كّب لها عتق قراباتها.السابعة كّل أبويها وأبناءها، نعم يستح كّل أحد من قراباتها إ  : المرأ ة ك
كّح. والرضاع تابع للنسب على الص

كّ قأسباب باب  إزالة الر
:وفيه مسائل

 ه أربعة: الملك على الوجه الذي أسلفناه، والمباشر ة به بأن يقول: عبديباب: أسالولى
كّما كّر لوجه ال تعالى. والسرايا وما يعرض كالهكتابة والتدبير والستيلد والتنهكيل. أ  ح

كّر لوجه ال تعالى "، وكذا  "أنت معتو ق " كّما العتق فصريحه  "أنت ح كّد م. وأ  الملك فقد تق
كّح. ول اعتبار بغير التحرير والعتق من الهكنايات؛ لعد م الدليل، واستصحاب  على الص

الملك.
كّما معالثانية  : ل يهكفي في ذلك الشار ة مع القدر ة على الملك، ول الهكتابة؛ للنصوص. أ

كّصة الحسين (ع) مع أمامة بنت زينب بنت  القدر ة على النطق فجائز بالشار ة. وق
 رسول (ص) مشهور ة. ووردت رواية الثمالي بجواز الهكتابة في الطل ق والعتق في

كّحة الرواية، وعد م  السفر، ولم يعمل بها الكثر. والعمل بها عندي ل بأس به؛ لص
المعارض.

كّرد صيغته عن شرط أو صفة،الثالثة كّد من تج : ل ب
: يشترط أن ل يهكون في يمين.الرابعة

: يشترط فيه القربة قطع ًا.الخامسة
كّي إذا بلغ عشر سنين على رواية موسى بن بهكير، وهيالسادسة  : يجوز عتق الصب

مرسلة، ووصفها في النافع بالحسن، ول أعلم وجهه.
كّدد. وعندي الفر ق بين الجاحدالسابعة كّح عتق الهكافر ؟ قيل: نعم، وفيه تر  : هل يص

كّول دون الثاني. كّح في ال كّر بها، فيص للذات اللهكّية، وبين المق
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كّح، ويهكره عتق المخالف إذا لمالثامنة  : يشترط في المعتو ق أن يهكون مسل ًما على الص
كّح؛ لكّنه كافر، وكذا المغالي. يهكن ناص ًبا. فإن كان ناص ًبا لم يص

 : شرط المولى على المملوك أن يخدمه زما ًنا معًّينا صحيح، ولو أبق فماتالتاسعة
المولى، فوجد بعد زمان لم يهكن للورثة استخدامه؛ لصحيح يعقوب بن شعيب.

كّمه، بل قيل بالتحريم، وليس بعي ًدا.العاشر ة : يهكره التفرقة بين الولد وأ
كّب عتقه.الحادية عشر ة  : إذا أتى على المملوك سبع سنين كره عندهم تمكّلهكه، واستح

 وفي الرواية  "من كان مؤم ًنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أ م لم يعتقه، ول
كّولوها كّن أح ًدا عمل بمقتضاها، بل أ كّن أ كّل وخدمة من كان مؤم ًنا بعد سنين "، ول أهظ  تح

ًّصا عليه.استحباببال كّب عتقه، ولمك نجد ن كّد استح . قالوا: ولو ضرب عبده بقدر الح
كّول ما يملهكه، فملك جماعة دفعة، أعتق أحدهم بالقرعةالثانية عشر ة  : إذا نذر عتق أ

كّي. كّح؛ لصحيح الحلب على الص
كّول ما تلده، فولدت توأمين أعتقا م ًعا مطل ًقا.الثالثة عشر ة : لو نذر عتق أ

 : لو أعتق بعض مماليهكه، فقيل له: هل أعتقت مماليهكك ؟ فقال: نعم، لمالرابعة عشر ة
كّل من أعتقه من قبل؛ لرواية سماعة. ينعتق إ

كّل عبد قديم في ملهكه، أعتق من كان في ملهكه سكّتةالخامسة عشر ة  : لو نذر عتق ك
 أشهر؛ لرواية أبي سعيد المهكاري، وهي – وإن كانت ضعيفة – فهي منجبر ة بالعمل،

 ول فر ق بين العبد والمة. وهل يدوخل نذر الصدقة به، أو الوصكّية، أو القرار به ؟ فيه
كّو ة. إشهكال، والدوخول ل يخلو من ق

 : إذا أعتق العبد وله مال لم يعلم به السكّيد، ولم يستثنه فهو للعبد علىالسادسة عشر ة
كّح. الص

كّمد بنالسابعة عشر ة  : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة قطع ًا، ولصحيح مح
كّهكه إن قصد الضرار  مروان. ولو كان المملوك بين شريهكين فأعتق أحدهما نصيبه ف
كّهكه. وسعي العبد  وهو مؤسر، وبطل العقد إن كان معس ًرا. وإن قصد القربة لم يلزمه ف

كّصة شريهكه، وفيه قولن غير ذلك. وما اوخترناه أجود. في ح
كّمه؛ استنا ًدا إلى رواية ضعيفة، ولي في ذلكالثامنة عشر ة  : قيل يدوخل الحمل في عتق أ

كّدد. تر
كّي. وهل يلحقالتاسعة عشر ة  : إذا عمي المملوك انعتق، وكذا لو جذ م؛ لرواية السهكون

كّهكل به موله مثل قطع ثدي المة، وقطع  به البرص ؟ الةظاهر ل؛ لفقد المستند. ولو ن
كّده أهل العر،ف تنهكي ًل، وكذا إذا كان واررُثا، ولم كّل ما يع  النف، واللسان، والحاصل ك
رُرا وأعتق. وهل ينعتق بالقعاد ؟ قيل: نعم، ول  يهكن وارث سواه، اشتري من سكّيده قه

كّص. وكذا إذا سبق سكّيده بالسل م ووخرج إلى دار السل م. وقيل: ينعتق  دليل من الن
كّرد السل م قبله، وهو غير بعيد. بمج

 التدبيرباب
:وفيه مسائل
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كّر بعد وفاتي "، أو  "أنت عتيق "، أو  "أنت معتق "، وكذاالولى  : صريحه  "أنت ح
كّح به. كّررتك ". وبـ " أنت مدكّبر " فيه إشهكال، والةظاهر أكّنه يص  "أعتقرُتك "، أو  "ح

كّي.الثانية : ل حهكم لعبار ة الصب
 : ل يبطل تدبير المة بالحمل من مولها. ولو حملت من غير المولى فالولدالثالثة

كّح له الرجوع في تدبيرها، ل في تدبير ولدها؛ لصحيح أبان بن  مدكّبر مثلها قطع ًا. ويص
تغلب.

: إذا دكّبر الحبلى، وهو عالم بحبلها، فما في بطنها مثلها؛ لصحيح الوشاء.الرابعة
كّحة؛ إذ ل يشترط فيهالخامسة كّدد، وإن كان الرجح الص كّح تدبير الهكافر، وفيه تر  : يص
القربة.

ًّدما علىالسادسة كّد م على التدبير، سواء كان مق كّرر من الثلث، والدين مق  : المدكّبر يتح
ًّوخرا. التدبير أو متأ

كّح علىالسابعة كّر، ص  : لو جعل وخدمة عبده لنسان، وقال: هو بعد وفا ة المخدو م ح
كّح؛ لرواية صحيحة يعقوب بن شعيب. ولو أبق لم يبطل تدبيره، ول سبيل عليه  الص
كّمد ًّرا. وكذا لو عكّلقه بعد وفا ة الزوج أي ًضا؛ لرواية مح  بعد وفا ة المخدو م، بل يصير ح

بن حهكيم.

 الهكتابةباب
:وفيه مسائل

 : الهكتابة مستحكّبة إذا كان المملوك مهكتس ًبا ومعه ديانة، وهو الخير الذي ذكر فيالولى
كّكد مع سؤال المملوك لها، ولو كان عاج ًزا، إذا كان مسل ًما. الهكتاب. وتتأ

: الهكتابة على قسمين: الثانية
كّول كّدي درهمينال  : المطلقة: وصورتها: أن يقول السكّيد لمملوكه:  "كاتبرُتك على أن تؤ

كّداه. كّدى بعضهما عتق بنسبة ما أ كّر. وإن أ كّداهما فيه فهو ح كّي بعد شهر "، فإذا أ إل
كّمى مشروطة. فإنالثاني كّ ق "، وهذه تس كّد في الر كّدهما فأنت ر  : أن يقول له:  "وإن لم تؤ

كّدى بعضه. كّ ق، وإن أ كّده ككّله فهو ر كّر، وإن لم يؤ كّدى ما اشترط عليه في الجل فهو ح أ
كّب صبر المولى عليه مع العجز.الثالثة كّوخر نج ًما إلى نجم، نعم يستح كّد العجز أن يؤ : ح

 : يشترط في المملوك أن يهكون مهكًّلفا مسل ًما؛ لةظاهر الية، وفي اشتراط إسل مالرابعة
كّدد، وإن كان على الرجح عدمه. السكّيد تر

ًّجل معلو ًما قدره ووصفه، ويهكره أن يزيد علىالخامسة  : يشترط أن يهكون العوض مؤ
قيمته.

 : بموت المملوك مع الشرط تبطل الهكتابة، ويهكون ماله وأولده لموله، وإنالسادسة
كّدى بع ًضا قا م ابنه مقامه في تأدية ما بقي. كّد شي ًئا، فهكذلك. وإن أ كانت مطلقة ولم يؤ

كّركّية إنالسابعة كّد بقدر الح رُح  : ل يجوز للمولى وطي مهكاتبته، فلو ووطأها كان زان ًيا. و
ًّرما. كّد، وإن كان وطيه مح كّدت بع ًضا، وإن أطاعته كانت مثله. وإن لم ترد شي ًئا لم يح أ

كّل بإذن موله،؛ لكّنه إكّنما أذن له فيالثامنة  : ليس للمهكاتب الهبة ول القراض إ
الكتساب، ل ما ينافيه.
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كّحالتاسعة كّوجت المهكاتبة بغير إذن مولها لم يص  : التزويج ليس من الكتساب، فلو تز
قطع ًا.

ًّرا.العاشر ة : لو حملت بعد الهكتابة فالولد كحهكمها، ل أن يهكون ح
: إذا كان على السكّيد زكا ة وجب عليه إعانة مهكاتبه منها؛ لةظاهر الية.الحادية عشر ة

 الستيلدباب
:وفيه مسائل

كّح، ل بعلوقهاالولى كّ م ولد بعلوقها  في ملك مولها منه على الص  : إكّنما تصير المة أ
كّم اشتراها. شبهة ث

كّل في كّل أكّنه ل يجوز بيعها ما دا م الولد حًّيا إ كّ م الولد مملوكة كسائر الماء، إ  الثانية أ
 ثمن رقبتها، سواء كان مولها مًّيتا أو حًّيا؛ لعمو م وخبر عمر بن فريد، وتخصيص

.بيعها بموته ضعيف
كّل سعت في الباقي.الثالثة : تنعتق بعد موت مولها من سهم ولدها إن وفى بقيمتها، وإ

 القرارباب
:وفيه مسائل

كّل لفظ وكذا الشار ة مطل ًقا إذاالولى كّق لز م له بهك  : القرار هو إوخبار النسان بح
كانت مفهومة.

 : إذا قيل له: أليس عليك كذا ؟ فإن قال: نعم، فل إقرار، وإن قال: بلى فهوالثانية
ًّرا حكّتى يقول كّر، لم يهكن مق كّر يعر،ف الفر ق. نعم لو قال: أنا مق  إقرار، هذا إذا كان المق

كّص. كّل على الخا كّ م ل يد كّول، والعا بهكذا؛ لعمو م ال
 : لو قال إنسان لوخر:  "لِبعني هذه العين " أو  "هبني إكّياها " فالةظاهر القرار لهالثالثة

كّما لو قال:  "التزمها " أو  "انتقدها " بعد قول الوخر له:  "لي عليك تسعة دراهم  بها. أ
مث ًل " لم يهكن إقرا ًرا قطع ًا. وكذا لو طلب منه الصلح.

كّجلة "الرابعة كّي لك، لهكن هي مؤ  : لو قيل له:  "لي عليك عشر ة دراهم " فقال:  "هي عل
رُعا. ًّدعيا قط ُّديتها إليك " انقلب م أو  "أ

كّر العبدالخامسة كّركّية، فلو أق كّح. والح كّي لم يص كّر الصب كّر التهكليف، فلو أق  : يشترط في المق
كّق الغير. وينفذ إقرار كّد أو جناية قطع ًا؛ لكّنه إقرار في ح كّر بمال أو ح كّح سواء أق  لم يص

كّح. كّر له أو وار ًثا على الص المريض ع التهمة من الثلث أجنبًّيا كان المق
كّح القرار لحمار أو أحد الملئهكة،السادسة كّر له أهلكّية التمكّلك، فل يص  : يشترط في المق

كّر كّح للحمل إذا لم يحتمل ملهكه لسبب إرث أو وصكّية بشرط أن يولد حًّيا. وإذا أق  ويص
كّح ويهكون للمولى. لعبد ص

كّسره بما يملك قبل منهالسابعة كّي مال " طلب منه التفسير، فإن ف  : لو قال لزيد  "عل
كّول؛ لكّنه  مطل ًقا، ولو حكّبة من حنطة. ويقوى في نفسي أكّنه ل يقبل منه غير المتم

كّل دراهم؛ للغة كّي مائة وعشرون دره ًما " كان الهك  المتبادر من المال. ولو قال:  "له عل
كّن هذا كّما من قال: يرجع في تفسير المائة له فقد أوخطأ؛ قال ال تعالى: ﴿إ  والعر،ف. وأ
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كّل نعاج. ولو قال  "له كذا درهم " ثبت كّن الهك  أوخي له تسع وتسعون نعجة﴾ ول ريب في أ
كّر كّن  "كذا " كناية مبهمة، والدرهم تفسير لها. فمن قال مع ج  عليه درهم مطل ًقا؛ ل

كّر  الدرهم أو الوقف، إكّنما يلزمه جزء درهم، أو مع النصب يلزمه عشرون، ومع الج
كّهم. وكذا لو قال:  "كذا كذا دره ًما "، أو  "كذا وكذا دره ًما " قبل  مئة درهم فقد تو

كّل من كّل من الدرهم. ومن قال: ل يقبل تفسيره أق كّر لهكن ل يقبل منه أق  التفسير من المق
كّول، ول من إحدى وعشرين في الثاني، فهو ضعيف؛ إذ ل دليل  إحدى عشر في ال

كّمة من كّن الصل براء ة الذ  على ذلك يركن إليه. وما ذكره قائله ل عبر ة به، على أ
الزائد.
كّدعى الحلول طلب منهالتاسعة ًّل، بل إن ا كّجلة، فليس له حا  : لو قال: لك مائة درهم مؤ

كّول الهكل م دون آوخره، كما نقل عن أمير المؤمنين (ع)، وبين  البكّينة؛ لكّنه ل يؤوخذ بأ
كّدعى التأجيل، كّي مائة "، وبعد إقراره ا كّن تلك قال له:  "عل  هذه المسألة والتي فر ق؛ ل

ًّجل، فةظهر الفر ق، هذا ما قوي في نفسي. كّر بذلك حال كونه مؤ  وهذه إكّنما أق
كّن الصل عد م التأجيل. كّن على الغريم اليمين؛ ل والمشهور أ

وهنا لواحق فيها مسائل
: الستثناء، ويشترط فيه قبوله التصال عاد ة.الولى
كّمى عن المستثنى منه.الثانية : ل يشترط الستثناء من الجنس، ول نقصان المس
 : قالوا: ل يقبل الستثناء بلفظ  "ينقص " ونحوها. فلو قال:  "له عشر ة ينقصالثالثة

كّول كّجه؛ لكّنه ل يؤوخذ بأ كّن ذلك غير متو كّح، بل تثبت العشر ة، وعندي أ  درهم " لم يص
الهكل م دون آوخره، لما نقلناه.

كّلالرابعة كّي عشر ة إ  : الستثناء من الثبات نفي، ومن النفي إثبات. فللو قال :  "له عل
َفْس على ذلك. كّل ثلثة " ثبت ثمانية، وذلك واضح، ولِق وخمسة إ

كّنالخامسة كّل درهمان " لزمه درهمان على الوجه؛ ل كّي درهم ودرهم إ  : لو قال:  "عل
كّما من  الستثناء يتعكّلق بالجملة الوخير ة، وهنا ل يمهكن الستثناء منها؛ للستغر ق. وأ
كّن ذلك غير معهود في اللغة،  قال بالتعكّلق من الجملتين فيثبت درهم فهو ضعيف؛ فإ

وما اوخترناه هو قول المشهور.
كّل ثو ًبا " مث ًل فعليه العشر ة، ويرجع في تفسيرالسادسة كّي عشر ة إ  : لو قال:  "لك عل

قيمة الثوب، وتسقط من العشر ة. 
ومن اللواحق تعقيب القرار بما ينافيه 

:وفيه مسائل
كّول، ويغر م قيمته للثاني؛ لمهكانالولى  : لو قال:  "هذا الشيء لفلن، بل لفلن " فهو لل

الحيلولة.
: لو قال:  "له مال من ثمن وخمر، أو وخنزير " لزمه المال.الثانية
رُت بخيار " فأنهكر البائع الخيار، قالوا: رُقلِبل إقراره في البيع دونالثالثة  : لو قال:  "ابتع

كّي كذا من ثمن مبيع لم كّعدناه، ونحو ذلك  "له عل  الخيار. وعندي رُيقبل قوله فيه لما ق
أقبضه ".

ومنه القرار بالنسب
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:وفيه مسائل
كّو ة ولد صغير إمهكان ذلك عاد ة، وجهالة النسب،الولى كّحة القرار ببن  : يشترط في ص

كّن رُعا، والةظاهر أ  وعد م المنازع، ول عبر ة بتصديقه. ولو بلغ فأنهكر لم رُيقبل إنهكاره قط
كّح، وكذا في النساب غيره. كّ م كذلك. وفي الهكبير يشترط التصديق على الص دعوى ال

كّدى التصاد ق المتوارثين؛ لعد م الدليل، ولكّنه لم يثبت النسب بينهما ببكّينة،الثانية  : ل يتع
كّما في الولد فيثبت، وليس كّدى. قالوا: هذا في غير الولد، أ  بل بإقرارهما، وهو ل يتع

لهم دليل على ذلك. والقوى عندي عد م الثبوت؛ لما قلناه.
كّرالثالثة كّح قطع ًا، ودفع له ما في يده من التركة، ولو أق كّر أوخو المكّيت بولد له ص  : لو أق

بمسا ٍو شاركه قطع ًا.
كّر باثنين فتناكرا لم يلتفت لتناكرهما.الرابعة : لو أق

كّر للميتة بزوج دفع إليه من الذي عنده بنسبة نصيبه: النصف أو الربع.الخامسة  : لو أق
كّول رُقلِبل، ورُيغر م في كّر بزوج آوخر لم يقبل، نعم إذا أكذب نفسه في القرار بال  ولو أق

الثاني.
كّد ةالسادسة كّوجها في الع كّر بزوجة وخامسة غر م لها إن أكذب نفسه، وإن قال تز  : لو أق

فحسبته أكّنه زوج ثا ٍن رُقلِبل قوله إن كان يمهكن في حكّقه.
كّر اثنان من الورثة وهما عدلن بواحد مشارك، شارك الوارث قطع ًا.السابعة  : إذا أق

كّص بالتركة، وصحذ النسب فيهما. ولو لم يهكونا عدلين دفعا له ما  وإن كان أولى اوخت
كّحة إقرار العقلء على أنفسهم. ول يشترط  في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة؛ لص

في القرار العدالة قطع ًا.

 اليمينباب
:وفيه مسائل

كّل بال، كـ "مقكّلب القلوب "، أو  "الذي نفسي بيده "، و "فالقالولى  : ل تنعقد اليمين إ
كّصة به، وكذا لو قال:  "لعمر ال " كان يمي ًنا،  الحكّبة وبارئ النسمة "، أو بأسمائه الخا

والعمر هو الحيا ة.
كّن ذلكالثانية كّح، ول بالطل ق والةظهر؛ ل رِّق ال على الص  : ل تنعقد اليمين بقوله  "وح

كّذ ل عبر ة به، وكذلك بالهكعبة  من وخطوات الشيطان، والقائل بالنعقاد بذلك شا
والمصحف.

كّي أو حلف بالبراء ة من ال ورسوله (ص) أوالثالثة كّي أو نصران  : لو قال هو يهود
كّمة (ع) لم يهكن يمي ًنا. الي

كّح. هذا معالرابعة  : التقييد بمشيئة ال يمنع اليمين من النعقاد مطل ًقا على الص
كّح. وهنا رواية بجواز  الكّتصال عاد ً ة. فلو حصل النفصال انعقدت اليمين على الص

النفصال أربعين يو ًما أو سنة ما لم يحنث، ولي في ذلك نةظر.
كّص سليمان بن وخالد.الخامسة كّح اليمين من الهكافر؛ لن : تص
كّل بإذن الوالد، فإن حلف كان للوالد حكّلها، وكذاالسادسة  : ل تنعقد اليمين من الولد إ

الزوجة مع زوجها، والمملوك مع سكّيده؛ لصحيح ابن حاز م.
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: ل تجب الهككّفار ة في اليمين الماضية.السابعة
 : لو حلف على مباح وكان الولى مخالفته في دنياه فليأت بالصلح له وليسالثامنة

عليه ككّفار ة ول إثم قطع ًا.
كّن معي " لم يلز م المخاطب الكل معه، وليس عليهالتاسعة  : لو قال لوخر:  "وال لتأكل

كّب للمخاطب إبراره؛ إذ هو من حقو ق المؤمن  هو إذا لم يأكل ككّفار ة ول إثم، نعم يستح
كّمى  "يمين المناشد ة ". على المؤمن. وهذه اليمي تس

 : لو حلف لمن يطلبه ب ةَدين:  "إكّني ل أوخرج من البلد " وعليه ضرر في القامةالعاشر ة
كّمار. وكذا لو حلف كّص إسحا ق بن ع  فيها وخرج منها، وليس عليه ككّفار ة ول إثم؛ لن

كّن عبده، فالفضل له العفو، ول ككّفار ة عليه ول إثم. ليضرب
كّدد العجز عنه انحكّلت اليمين إنالحادية عشر ة كّم تج كّن شي ًئا وهو ممهكن ث  : لو حلف ليفعل

كّل توكّقع المهكنة.د كان مؤًّقتا، وإ
كّشار لم يهكن مأثو ًما قطع ًا، ولالثانية عشر ة  : لو حلف كاذ ًبا ليخكّلص مؤم ًنا أو إلى الع

كّح. والتورية هي إراد ة شيء كّب على الص  تجب عليه التورية وإن أحسنها. نعم تستح
كّن عبيده أحرار. وإهظهار غيره، وكذا لو حلف للةظالم أ

كّل لهالثالثة عشر ة كّم ورثها ح  : لو حلف أن ل يطأ أمة معكّينة زج ًرا لنفسه عن الحرا م، ث
كّص أبي بصير المقبول عندهم. وكذا لو حلف أن ل يشرب هذا  وطيها، كما في ن

ًّل. الخمر، فانقلب وخ

 النذرباب
:وفيه مسائل

كّب له فعله، كما فيالولى  : يشترط في الناذر التهكليف والسل م. نعم إذا أسلم استح
كّصة عمر. ق

كّص موجود فيها. وكذاالثانية كّحة نذر المرأ ة إذن الزوج " والن  : قالوا:  "ل يشترط في ص
كّشاء دللة في كّص صريح فيه. نعم، في رواية الو كّما في الولد فل ن  في المملوك. وأ

الجملة.
كّح.الثالثة كّرع به على الص : ينعقد النذر المتب

: لو نذر الواجب انعقد على الهظهر، وقيل ل ينعقد. والثمر ة بكّينة.الرابعة
كّم شي ًئا.الخامسة كّي نذر " ولم رُيس : ل ينعقد النذر بقوله  "ل عل
كّح.السادسة كّد في النذر من التلكّفظ، ول يهكتفى بالنكّية على الص : ل ب

 العهدباب
:وفيه مسائل

رُت ال أن أفعل كذا ".الولى كّن صيغته  "عاهد : أ
: يعتبر فيه أن يهكون المعاهد به طاعة ل تعالى.الثانية
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 : لو نذر أو عاهد أن يصو م حي ًنا وجب عليه سكّتة أشهر، ولو قال:  "زما ًنا " كانالثالثة
 وخمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين دره ًما. ولو نذر الصدقة بما

كّح، لهكن يقو م ماله كثير، ويخرج منه شي ًئا فشي ًئا حكّتى يستوعبه؛ لرواية  يملك ص
كّي. الخثعم

 : لو نذر يو ًما معًّينا فاكّتفق الحيض والسفر أو نحو ذلك أفطر، وقضاه وجو ًباالرابعة
كّد. كّل يو م بم كّد ق عن ك كّب له أن يتص على الحوط. ولو نذر صو ًما فعجز استح

 : إذا قرن النذر بشرط، ولم يقرنه بزمان فيه قولن، والتضييق أحوط عندالخامسة
حصول الشرط.

 : لو نذر إن شفى ال مريضه أو قد م مسافره فتبكّين الشفاء والقدو م قبل نذره،السادسة
كّمد بن مسلم. لم يلزمه شيء؛ لصحيح مح

 : لو نذر الصيا م حض ًرا وسف ًرا وجب الصيا م فيهما على الشهر، ودليله غيرالسابعة
ًّدا. كّرد نذر الصو م يجب كذلك فضعيف ج كّما من قال بمج صريح. وأ

كّج به أو عنه منالثامنة كّج عنه، فمات النذر ح كّج به أو ح  : من نذر إن رزقه ال ول ًدا ح
كّول؛ كّل فل. والحوط ال كّهكن من الناذر، وإ  أصل التركة. وبعضهم قكّيد هذا الحهكم بالتم

لطل ق وخبر مسمع أبي\ سكّيار.
كّج،التاسعة كّر " فبدا له النهكاح قبل الح كّج فغلمي ح كّوجت قبل أن أح  : إذا نذر  "إن تز

كّرر غلمه. تح
 : تباع الداكّبة والجارية اللتين جعلهما صاحبهما هدرُيا ورُيصر،ف الثمن في معونةالعاشر ة

كّي بن جعفر في الجارية. وألحق بها الداكّبة؛ إذ ل كّج والزائرين؛ لرواية عل  الحا
وخصوصكّية بالجارية.

كّشاء.الحادية عشر ة : من نذر أن ل يبيع وخاد ًما وجب الوفاء؛ لخبر الو
كّي بنالثانية عشر ة كّن العهد كاليمين في جواز تعكّلقهما بالمباح؛ لرواية عل  : الةظاهر أ

جعفر.
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 الصيد والذبائحباب
:وفيه مسائل

كّل من الصيد ما قتله الرمح، والسيف والسها م قطع ًا. ومن وخالف في ذلكالولى  : يح
 فل عبر ة به؛ لمخالفته للوخبار المستفيضة. وكذا المعراض – كمحراب: سهم بل

كّده – بشرط أن يخر ق. ريش دقيق الطرفين عريض الوسط، يصيب بعرضه دون ح
ًّدا يخر ق.الثانية كّل مقتوله إن كان فيه حديد ة، أو يهكون حا : إذا أصاب السهم معتر ًضا ح
كّن المعراض إذا كان مرماته ولم يهكن له نبل غيرهالثالثة  : قد جاء في بعض الوخبار أ

 فل بأس بأكل ما صيد به. ولم يعمل به أحد من القدماء سوى الصدو ق رحمه ال.
كّجه. كّن حملها على التقكّية متو وعندي أ

كّل ما قتله الهكلب مطل ًقا، بشرط أن يهكون معل ًما مطل ًقا، علمه مسلم أو كافر،الرابعة  : يح
كّكيه. ل الجوارح من الطير، إلى أن يلحقه حًّيا فيذ

كّح.الخامسة كّل مقتول دون الهكلب من الحوان، ولو فه ًدا أو نم ًرا على الص : ل يح
 : إدراك ذكاته بأن يدركه وعينه تطر،ف، أو أذنيه تمصع، ورجله تركض.السادسة

كّسرها بأكّنه يعيش اليو م كّرك حركة الحياء هي مجملة. ومن ف  وما شرط بأن يتح
كّهكم. والكّيا م، فهو تح

 : يشترط في حيلة ما يقتله الهكلب أن ل يأكله، كذا قيل. والروايات متعارضة.السابعة
كّمل. ويفوح من أوخبار عد م الكل التقكّية عند التأ

: يشترط في المرسل السل م، بل اليمان على الهظهر، أو ما في حهكمه.الثامنة
: يشترط أي ًضا القصد إلى الصيد حين يرسله.التاسعة
كّل إذاالعاشر ة كّم لم يؤكل، إ كّمي حين إرساله، ويهكفي  " بسم ال ". فلو لم يس كّد أن يس  : ل ب

كان ناس ًيا.
كّمى الثاني، لم يؤكل ما صيد قطع ًا.الحادية عشر ة : لو أرسل واحد وس
كّل مقتوله، بل إنالثانية عشر ة كّخ. لهكن ل يح كّل شرك حكّتى الف  : يجوز الصطياد بهك

كّل فل. كّكاه أكله، وإ أدركه فذ
كّلالثالثة عشر ة كّر، إذا كان ممتن ًعا ل الفراخ والطفال قطع ًا. ويح كّل مقتو الب  : إكّنما يح

أي ًضا مقتول النسكّية إذا استعصى كالثور والجمل.
كّل.الرابعة عشر ة كّر الحيا ة، فتركه حكّتى مات ح  : لو أدركه بعد صيد الهكلب له غير مستق

كّدى من جبل أو بئر أو وقع في الماء فجهل موته كّكاه. ولو تر كّر الحيا ة ذ  ولو كان مستق
لم يؤكل.

كّرك أحدهماالخامسة عشر ة كّل. ولو كان المتح كّركا ح  : لو قطعه السيف باثنين ولم يتح
كّي – يؤحهكل الكبر منهما دون  فهو الحلل. وفي بعض الروايات – وهي مرسلة النوفل

كّر ة قطع ًا. الوخر. ولو أوخذت الحبالة قطعة كانت ميتة إن كانت حيا ة الثاني مستق
كّل، وكذا في إرسالالسادسة عشر ة رُدا لم يح  : لو رمى غير قاصد للصيد فأصاب صي

الهكلب.
 : إذا صاد طي ًرا وهو غير مقصوص الجناح فهو لصائده، نعم إذا عرفهالسابعة عشر ة

كّن هذه رُجز أن يأوخذه أحد على سبيل التمكّلك؛ ل  صاحبه فهو له، وإذا كان مقصو ًصا لم ي
كّن له مال ًهكا. علمة بأ
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: يهكره أوخذ الفراخ من عشوشها.الثامنة عشر ة
كّي.التاسعة عشر ة : يهكره الصيد بهكلب علمه مجوس

 : يهكره صيد السمك يو م الجمعة قبل الصل ة. وفي الوخبار النهي عنه،العشرون
فالحوط التجكّنب عنه.

كّكالحادية والعشرون كّص، ل  : ل ينبغي صيد الوحش والطيور بالليل؛ للنهي عنه في الن
بعض الوخبار أباحته، فالوجه الهكراهية جم ًعا.

كّما الذبح ففيه مسائل أ
 : يشترط في الذابح اليمان، ول يهكفي السل م عندي على الحوط، وكذا لالولى

كّما كّل على ذلك من الوخبار فسبيله التقكّية. وأ  يهكفي كونه كتابًّيا، ولو سمع بسملته. وما د
ذباحة الناصب فهي ميتة قطع ًا.

كّل بالحديد، هذا مع القدر ة عليه. ومع الضرور ةالثانية كّح الذبح ول النحر إ  : ل يص
كّما  يجوز بما يفري الوداج، ولو بمرو ة أو ليطة أو زجاجة. والليطة قشر القصب. أ

كّدد. والحوط أكّنهما ل يجزيان مطل ًقا. كّن والةظفر مع الضرور ة فعندي فيه تر الس
كّد من قطع الوداج الربعة: المريء – وهو مجرى الطعا م والشراب –الثالثة  : ل ب

 والودجان – وهما عرقان مهكتنفان الحلقو م في العنق – والحلقو م – وهو مجرى
النفس. ول يهكفي قطع الحلقو م فقط على الحوط.

كّي.الرابعة : كيفكّية النحر أن يطعنه في ثغر ة النحر، وهي وهد ة اللكّبة. وذلك قطع
كّص به البل، والباقي بالذبح المذكور قطع ًا.الخامسة : النحر مخت
كّحة التذكية - ذب ًحا ونح ًرا – استقبال القبلة قطع ًا، هذا معالسادسة  : يشترط في ص

كّل جاز مطل ًقا، كالثور الصائل أو العير الصائل. وكذا لو وقع في بئر وهو  المهكان وإ
كّل فالةظاهر الكتفاء بالذبح  بجميع مقاديم بدن المذبوح أو المنحور على الحوط، وإ

والنحر. وكذا ينبغي استقبال الذابح والناحر.
كّل بها عم ًدا فل ذكا ة،السابعة كّحة التذكية البسملة قطع ًا. فلو أوخ  : يشترط أي ًضا في ص

كّر النسيان في الستقبال، وكذا لو جهل؛ للصحيح. كّر. وكذا ل يض ولو نسيها لم يض
كّولالثامنة كّن بعض النصوص ورد بال  : يشترط الحركة بعد الذبح أو وخروج الد م؛ ل

كّما اعتبار استقرار  وبعضها بالثاني. وقيل:  "يهكتفى بأحدهما "، وهو عندي غير بعيد. أ
 الحيا ة قبل ذبحه فل دليل عليه، بل هو بعهكسه استفاضة الوخبار بالكتفاء بطر،ف

العين، ومصع الذ ةَنب، وركض الرجل.
كّح.التاسعة كّر م على الص : لو أبان الرأس عم ًدا لم تحر م الذبيحة، نعم هو مح
كّب في الغنم ربط يديها وإحدى رجليها وإمساك شعرها أو صوفها حكّتىالعاشر ة  : يستح

 تبرد. ول يمسك لها يد ول رجل. وفي البل ربط أوخفافها إلى إبطيها. وفي الطير
تخليته بعد الذبح. وفي البقر ربط يديها ورجليها وإطل ق ذنبها.

كّل مع الضرور ة بخو،ف الموت. وكذا يو مالحادية عشر ة  : الذباحة في الليل مهكروهة إ
الجمعة قبل الصل ة.

148



كّر م على الحوط، وهو قطع النخاع، وهو وخيط أبيضالثانية عشر ة  : نخع الذبيحة مح
 منةظو م فيه وخرز الةظهر من الرقبة إلى عجز الذنب، ل كسر الرقبة كما قيل؛ لعطفه

كّي عنه أي ًضا. كّن كسر الرقبة منه في الحديث على النخع. نعم إ
كّهكين حكّتى يذبح إلى فو ق؛ للنهي عنه.الثالثة عشر ة : عد م جواز قلب الس

 : يهكره أن يذبح وحيوان آوخر ينةظر إليه. وكذا يهكره ذبح ما ركّباه منالرابعة عشر ة
النعم.

 : الةظاهر تحريم سلخ الذبيحة قبل موتها، ولو فعل فالةظاهر حكّلها، وإنالخامسة عشر ة
كان الحتياط هنا حس ًنا.

كّلالسادسة عشر ة كّمن يستح كّل ما في سو ق المسلمين من اللحم حلل، ولو اشتراه م  : ك
ذبيحة أهل الهكتاب؛ لطل ق الوخبار الهكثير ة.

 ذكا ة السمك والجرادباب
:وفيه مسائل

كّم مات فيه حر مالولى كّم أعيد له ث  : ذكا ة السمك إوخراجه من الماء حًّيا، فلو أوخرج ث
قطع ًا.
 : لو وثبت السمهكة من غير إوخراج في السفينة أو على الشاطئ، الةظاهر عد مالثانية

كّل أن يمسهكها النسان قبل أن تموت. هذا هو الحوط. حكّلكّيتها، إ
 : الةظاهر أكّنه ل يشترط إسل م المخرج أو إيمانه؛ لستفاضة الوخبار الهكثير ة. نعمالثالثة

كّم مات في غير الماء، فيشترط مشاهد ة كّد ق غير المؤمن في أوخذه لها حًّيا ث  ل يص
 المؤمن له؛ لخبر عيسى بن عبدال. وكذا ل يشترط التسمية عند أوخذه. والجراد مثل

كّل أكلها قبل موتها ؟ الةظاهر نعم. السمك في هذين الحهكمين. وهل يح
: ذكا ة الجراد أوخذه حًّيا.الرابعة

كّم وضعته في الماء لم يحر م. فما ذهب إليهالخامسة كّن الجراد إذا أوخذته ح ًيا ث  : الةظاهر أ
كّهمه دلي ًل ضعيفة دللته. بعض مشايخنا من التحريم فهو وهم، وما تو

كّي بنالسادسة كّص عل كّل للطيران، فيحر م الدبا قطع ًا؛ لن كّل ما استق كّل من الجراد إ  : ل يح
جعفر.
كّمه. نعم لو وخرجالسابعة كّمت وخلقة الجنين - ولو ولجته الروح – فذكاته ذكا ة أ  : إذا ت

كّل بالتذكية إذا اكّتسع الزمان لذكاته قبل موته. كّل إ حًّيا لم يح

 الطعمة والشربةباب
:وفيه مسائل

 : يشترط في حلية السمك أن يهكون له فلس، ول يضره زواله عنه في بعضالولى
 الحيان، كالهكنعت بالتاء، ويقال بالدال، وبتقديم العين عن النون، لنه يحتك بالرمل

 لزعار ة مجازه وحرارته، حيث أن سيء الخلق وما اعتبرناه به هو الصح للروايات
المستفيضة. وما جاء مخالفا لها فهو متقى فيه.

: الربيان والةظاهر أنه الصافي والربيان حلل قطعا.الثانية
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: ان السلحف ل تحل، وكذا الضفادع والجرى، والسرطان والةظاهر أنه القبب.الثالثة
 : اذا وجدت سمهكة وهي محللة في جو،ف سمهكة فهي محللة ، ول يشترطالرابعة

حياتها حال وخروجها ول عد م تسلخها على الصح.
 : اذا ابتلعت حية سمهكة محللة فقذفتها غير متسلخة الفلوس فالسمهكة حللة.الخامسة

 وان تسلخت فلوسها حرمت. ول يشترط ادراكها حية حين القذ،ف اذ ليس في النص
ال عد م التسلخ.

 : ل يحل من السمك ما يموت في الماء، لنه مات في ما فيه حياته، ال أن فيالسادسة
شبهكة كالحةظير ة ونحوها على الصح.

 : ل يؤكل جلل السمك وهو الكل لعذر ة النسان يوما وليلة كما قيل، حتىالسابعة
يحبس ويطعم علفا طاهرا يوما وليلة.

 : قالوا: بيض السمك المحلل محلل، وبيض المحر م محر م ومع الشتباه يؤكلالثامنة
ما كان وخشنا. والتميز بهذا القانون عندي فيه نةظر.

: ان الخيل والحمير والبغال محللة على كراهة. وهي في الوخير ة مؤكد ة.التاسعة

 : اذا ثبت جلل شيء من المحلل حر م. وهو أن يأكل عذر ة النسان بحتا حتىالعاشر ة
يقال له عرفا أنه جلل، أو يأكلها يوما وليلة. ول يحل حتى يستبرأ بأن يعلف طاهرا.

:وتحديده يحتاج الى مسائل
: تستبرأ الناقة بأربعين يوما قطعا.الولى
: البقر ة تستبرأ بعشرين يوما على الصح. والحوط بثلثين يوما.الثانية
 : تستبرأ الشا ة بعشر ة أيا م على الهظهر، واذا شرب الحيوان من لبن وخنزيرالثالثة

 حتى اشتد به لحمه حر م هو ونسله قطعا. ولو شرب وخمرا لم يحر م ال ما في جوفه،
 وما سواه يغسل ويؤكل. أما لو شرب بول لم يحر م حتى ما في جوفه. نعم يجب

 غسله. والميتة ل ينتفع بشيء منها ال ما لم يدوخله الحيا ة حال حياتها. وهو معلو م.
 واللبن فانه طاهر على الصح، وكذلك البيضة اذا اكتست القشر الغليظ، وقد تقد م

الهكل م فيهما.

 ما يحر م من الذبيحة أو يهكرهباب
:وفيه مسائل

كّك في تحريم الطحال منها، وكذا الخصيتان، والقضيب، والفرج هظاهرهالولى  : ل ش
 وباطنه، والمشيمة – وهي موضع الولد – والد م الغير المتخكّلف في اللحم والفرث (أي

الروث).
 : قيل بتحريم المرار ة، والمثانة، والعلبة، ووخرز ة الدماغ، وحدقة العين، وذاتالثانية

الشاجع، والنخاع. والوجه عندي الهكراهة. والحتياط ل يخفى.
: عد م تحريم الجلد ل سكّيما من الطير.الثالثة

 : يحر م ما تحت الطحال إذا شوي معه في سكّفود والطحال مثقوب قطع ًا. فإنالرابعة
رُطبخ مع الحرا م. كان غير مثقوب فل بأس. وكذا يحر م السمك الحلل إذا 
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كّلالخامسة كّح أكّنه ل يح كّدد. والص رُوخلِبز ففي جواز أكله تر كّم  رُعجن بالماء النجس، ث  : إذا 
أكله؛ لما ل يخفى.

كّمصة من طين قبر الحسين (ع)السادسة كّل ما كان منه بقدر الح  : الطين حرا م قطع ًا إ
 للشفاء. وكذا ما جاوره إلى سبعين ذرا ًعا. وأفضله ما استعمل بالدعاء المشهور،
كّرك على كّرد التب  والتقبيل لها، وتنزيلها على البدن والعينين. ول يجوز أكلها لمج

 الحوط. وكذا يحر م أكل الحجار، والتراب، والرمل، بل جميع الجزاء الرضكّية.
كّص ذلك بحال كّي للستشفاء "، ول بأس به. لهكن رُيخ  قيل:  "ويجوز أكل طين الرمن

الضطرار.
 : الخمر تحريمه من ضروركّيات الدين، ورُيقتل مستحكّله. ول رُتقبل لشاربه صل ةالسابعة

كّد ولم يذهب ثلثاه كّل مسهكر، وكذا عصير العنب إذا غل واشت  أربعين يو ًما. وكذا ك
كّي فحلل بل إشهكال. كّما التمر كّي وخل،ف، والحوط التحريم. أ قطع ًا. وفي الزبيب

: تحريم العلقة ولو كانت في البيضة. وهل هي نجسة ؟ الةظاهر نعم؛ لكّنها د م.الثامنة
 : لو وقع د م في لِقدر وهي تغلي لم يحر م المر ق ول ما فيه إذا ذهب بالغليانالتاسعة

كّص بالجتهاد، وذلك غير جا ٍر على كّرمه فقد قابل الن كّص. ومن ح كّح؛ للن  على الص
كّما غيره من النجاسات فل. السداد. أ

 : إذا وقعت نجاسة في مائع حر م قطع ًا، وفي الجامد – كالدبس والدهنالعاشر ة
الجامدين ونحوهما – ل يحر م. نعم يجب إزالة ما يهكتنفه النجاسة.

كّح؛ إذالحادية عشر ة  : لو كان المايع ده ًنا جاز الستصباح به قطع ًا مطل ًقا على الص
كّل الغليل. التقييد بتحتكّية السماء ليس عليه دليل يشفي العليل ول يب

: الةظاهر أكّنه ل يجوز الستصباح بما رُيذاب من الهكفول والشحو م.الثانية عشر ة
كّل؛ لنجاسته. وفي بول ما يؤكل لحمهالثالثة عشر ة  : أبوال ما ل يؤكل لحمه ل يح

كّل بول البل للستشفاء به. وخل،ف. والحوط المنع منه؛ للستخباث، إ
كّماالرابعة عشر ة كّي. أ كّر ة والذئبة والدمكّية، وتحريمه قطع كّر م حرا م كاله  : ألبان المح

كّن اللبن تابع للحم في  ألبان ما كان مهكرو ًها كالتن والخيل فهو مهكروه. وضابط ذلك أ
حكّلكّيته، وتحريمه، وكراهته.

كّما القول بطهارتهالخامسة عشر ة  : شعر الخنزير نجس مطل ًقا على الشهر الهظهر. وأ
ًّدا. في حال الحيا ة فضعيف ج

كّي أ م ل، وضع في النار فإن انقبضالسادسة عشر ة  : إذا وجد لحم ول رُيدرى هل هو ذك
كّص. كّي، وإن انبسط فهو ميتة؛ للن فهو ذك

كّي بالميتة اجتنب قطع ًا. وليس هذه المسألة من السابعة عشر ة  باب: إذا اوختلط الذك
كّل الميتة ؟بابالمسألة الولى، بل هي من  كّمن يستح   نجاسة أحد الناءين. وهل رُيباع م

كّر م ال شي ًئا حر م ثمنه ". كّص  "إذا ح فيه وخل،ف، والحوط عدمه؛ لن
كّمنته الية إذا لم يعلم الهكراهة. والةظاهرالثامنة عشر ة  : يجوز الكل من بيوت من تض

أكّنه ل يتقكّيد بقيد غير هذا.
كّر به النسان من ثمر ة النخل، أذن في ذلكالتاسعة عشر ة  : يجوز الكل من ما يم

كّح ما كّرمه، والص  صاحبه أ م ل، بشرط أن ل يقصد ول يحمل ول رُيفسد. ومنهم من ح
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 اوخترناه، والحتياط ل يخفى. وكذا قيل في ثمر الزرع والشجر، والحتياط هنا ينبغي
أن ل رُيترك.

 : بصا ق من شرب وخم ًرا، أو شي ًئا نج ًسا طاه ٌر. وكذا دمع من اكتحل بشيءالعشرون
كّي. نعم لو تغكّير بالنجاسة نجس، بشرط أن يعلم  نجس؛ للنصوص، والةظاهر أكّنه قطع

ذلك، وإن جهل فهو على أصل الطهار ة.
كّل – ولو كان بعلج – قطع ًا عندنا.الحادية والعشرون ًّل طهر وح  : الخمر إذا انقلب وخ

كّدد، والحتياط ل يخفى. كّل استهلهكها ففيه تر كّما لو ألقي فيها وخ أ
كّص.الثانية والعشرون كّمان والتكّفاح؛ للن كّب الر كّرمة، كر : الربوبات غير مح
كّم منها ريح المسهكر، إذ ل رُيسهكر كثيرها.الثالثة والعشرون : ل تحر م الشربة وإن ش

 : يهكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحكّله قبل ذهاب ثلثيه،الرابعة والعشرون
كّمار. كّص معاوية بن ع ولو كان مسل ًما. بل الحوط المنع منه؛ لن
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 الغصبباب
:وفيه مسائل

: الغصب هو الستقلل بمال الغير هظل ًما.الولى
كّح.الثانية كّل به ضمن على الص : ل يمتنع غصب العقار كالمنقول، فإذا استق
كّو ة، فهو ضامن لنصفه.الثالثة : لو سهكن في بيت إنسان إنسان رغ ًما عليه وهو ذو ق

: لو غصب الداكّبة الحامل ضمنها وضمن حملها قطع ًا.الرابعة
 : لو تعاقبت اليدي على المغصوب، تخكّير المغصوب منه في الرجوع علىالخامسة

أكّيهم شاء قطع ًا مطل ًقا.
كّر ل يضمن وإن كان صغي ًرا، نعم إن أصابه تلف بلذع حكّية أو افتراسالسادسة  : الح

كّح. ذئب ضمن على الص
ًّرا لم يضمن أجر ة صنعته.السابعة : لو حبس صان ًعا ح
كّك قيد داكّبة فشردت ضمن على إشهكال.باب: لو فتح الثامنة  بيت وفيه مال فسر ق، أو ف

كّسر كالخشبة في البناء، واللوح في السفينة.التاسعة كّد المغصوب قطع ًا ولو تع  :يجب ر
ويضمنهما لو عابتا بالستخراج.

كّد بتلف ضمن قيمته يو م الغصب أو يو م التلف. ويقوى في نفسيالعاشر ة كّذر الر  : لو تع
كّح القوال التي ذكرها العلماء. أكّنه أص

كّدها. وإن عابت فعليه أرشها، وليس عليهالحادية عشر ة  : لو كان المغصوب داكّبة ر
 قيمتها أجمع. ويأوخذها ول فر ق في ذلك بين داكّبة ذي الجاه الرفيع كالقاضي وغيره

عندنا.
كّح، ول فر ق بينالثانية عشر ة كّد عليه مثله من عينه على الص  : لو وخلط الدهن بدهن ر

كّما لو كان بأدون ضمن المثل. أن يهكون وخلطه بمثله أو بأجود. أ
 : لو اشترى المغصوب مشت ٍر فللمغصوب منه الرجوع على أكّيهما شاء.الثالثة عشر ة

 فإن رجع على المشتري – وهو جاهل – رجع المشتري على الغاصب بالثمن، وبما
كّل فل .)22(غرمه، وبالثمر ة التي استوفاها. فيه عندي إشهكال، وإ

 : إذا غصب حًّبا فزرعه، أو بي ًضا فحضنه، فالزرع والفروخالرابعة عشر ة
كّح. للمغصوب منه على الص

كّخ أو القصب فعمله حةظير ة وصاد بهما، كانالخامسة عشر ة  : إذا غصب آلة كالف
كّخ والقصب. الصيد والسمك للغاصب وعليه أجر ة الف

 : إذا غصب ار ًضا فزرعها فالزرع للغاصب، لهكن لصاحب الرضالسادسة عشر ة
قلعه قطع ًا.

كّن القول قول الغاصبالسابعة عشر ة  : لو تلف المغصوب واوختلفا في القيمة، فالةظاهر أ
مع يمينه.

 الشفعةباب
:وفيه مسائل

 ) وفي نسخة: لو اشترى المغصوب مشت ٍر فللمغصوب منه الرجوع على أكّيهما شاء، فإن رجع على المشتري وهو جاهل بالثمن وبما(22
كّل فل.  غرمه وبالثمر ة التي استوفاها فيه عندي إشهكال رجع المشتري على الغاصب وإ
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كّصة الشريك بسبب بيع شريهكه لها.الولى كّدها، وهو: استحقا ق ح : في ح
كّح. وتثبتالثانية كّن الشفعة ل تثبت في ما ينقل كالثاث والثياب على الص  : الةظاهر أ

كّدد، والقوى عندي أكّنها ل تثبت فيه  في النخيل والشجار والبنية. وفي الحيوان تر
كّص. مطل ًقا؛ للن

كّح العد م.الثالثة كّح قسمته ؟ إشهكال، والص : هل تثبت الشفعة في ما ل يص
كّح، وانتقال الشقصالرابعة  : يشترط أن ل يهكون المال زائ ًدا على شريهكين على الص

بالبيع ل غيره كالصلح والصدا ق والصدقة.
كّي شفعة على المسلم.الخامسة كّم : ليس للذ
كّذ ل عبر ة به.السادسة : ل تثبت الشفعة بالجوار، والمخالف هنا شا
: يشترط في استحقا ق الشفعة القدر ة على الثمن الذي بيع به.السابعة
رِّجل أًّياما ثلثة. فإن لم رُيحضره بعدها لمالثامنة كّن عندي ثم ًنا لهككّنه غائب، رُأ كّدعى أ  : لو ا

رِّجل بقدر وصوله لها وثلثة أكّيا م إن كّن الثمن في بلد آوخر " رُأ  تهكن له شفعة. ولو قال:  "إ
كّرر المشتري بطول المسافة. لم يتض

كّي والغبطةالتاسعة كّي أو مجنون، ولم يأوخذ لهما الول  : لو حصل البيع والشريك صب
حاصلة، فلهما الوخذ.

 : لو كان الوقف شائ ًعا وباع صاحب الطلق ثبتت الشفعة إن كان الموقو،فالعاشر ة
عليه واح ًدا ل أكثر.

كّح.الحادية عشر ة كّوخر الشفيع الشفعة ل لعذر بطلت على الص : إذا أ
 : لو بارك الشفيع أو شهد أو أذن في البيع، فالةظاهر عد م سقوط شفعته؛الثانية عشر ة

إذ ل دللة صريحة على السقوط.
كّن القولالثالثة عشر ة  : لو اوختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن أو جنسه، فالةظاهر أ

قول المشتري مع يمينه.
 : الشفعة ل تورث على رواية طلحة بن يزيد، لهككّنها ضعيفة. ولي فيهاالرابعة عشر ة

كّق الباقي. كّدد. ولو قلنا إكّنها تورث وعفا بعض الوارث سقط نصيبه وبقي ح تر
كّدد. وإنالخامسة عشر ة  : لو انتقل الشقص بثمن قيمي كالعبد لم تهكن شفعة، على تر

كّي بن ر .بابكان الرجح العد م؛ لرواية عل

 إحياء المواتباب
:وفيه مسائل

 : الموات ما ل ينتفع به لعطلته، فهذا يجوز إحياؤه إذا لم يجر عليه من قبل ملكالولى
كّما الملك الذي باد عنه أهله فهو من النفال فهو للما م (ع) يجوز إحياؤه بإذنه  أحد. وأ

كّما في غيبته فمن سبق إلى إحيائه كان له. لو كان حاض ًرا، وأ
 : يشترط في جواز الحياء أن ل يهكون حريم ًا، ول مشع ًرا كعرفات والمشعرالثانية

كّمل. ومنى. ول فر ق بين الهكثير والقليل؛ لما ل يخفى عند التأ
كّح.الثالثة : التحجير ل يفيد مل ًهكا؛ بل أولوكّية على الص

ًّزا – بهكسر الميم – وهو جمع الترابالرابعة  : كيفكّية التحجير: أن ينصب عليه مر
على ما يريد إحياءه في الرض للتمكّيز عن غيره.
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: يرجع صد ق الحياء للعر،ف والعاد ة؛ إذ ل تقدير للشرع فيه.الخامسة
كّده وخمس أذرع. وحريم بئر المعطن لمباركالسادسة  : الطريق المبتدع مع نزاع أهله ح

 البل للشرب أربعون ذرا ًعا. وبئر الناضح التي يستقى منها بالبل سكّتون. والعين
 ألف ذراع إن كانت الرض روخو ة، وإن كانت صلبة فنصفها. ومعنى ذلك أن ل

كّدد. كّل بعد المح تحدث بئر ول عين إ
كّد جرائدها.السابعة  : لو استثنى نخل ًة في بيعه نخله فله المدوخل إليها والمخرج منها وم

وفي مرسلة  "حريم النخلة طول سعفها ".
كّم يطلق للذيالثامنة  : الماء للذي يليه إن كان نخ ًل للهكعب، وإن كان زر ًعا للشراك. ث

كّي (ص) في سيل بني مهروز. يليه، كذا قضى النب
كّن ذلك إكّنما هو للما م (ع).التاسعة : ل يجوز للنسان أن يحمي الرض المباحة؛ ل
كّل بإذنالعاشر ة  : لو كان لنسان على نهر آوخر رحا لم يجز أن يعدل به عنها، إ

كّمى عندنا  "الجوابير "  صاحب الرحا. وكذا النخيل المغروسة في حاكّفة النهر التي تس
كّما  لو أراد صاحب النهر أن يعدل به موضعه لم يجز له، وكذا النخيل التي تسقى م

يقذفه نخل، لم يجز لصاحب النخل إطلقه.
 : من اشترى دا ًرا وفيها بعض مجهول من الطريق لم يهكن علىالحادية عشر ة

كّما مع التمييز فيؤوخذ في الطريق ويرجع على البائع بنسبته، على  المشتري شيء. أ
كّدد؛ إذ العمل بها مشهكل لما ل يخفى، والطرح لها من غير  رواية عندي فيها تر

معارض أشهكل.
كّم تركها حكّتى وخربت فجاء آوخر فأحياها فالةظاهر أكّنهالثانية عشر ة  : من أحيى أر ًضا ث

كّما لو كانت مل ًهكا له من قبل فل تملك. كّص. أ يملهكها؛ للن

وخاتمة فيها مسائل
كّق بها، ومعالولى  : المساجد والمشاهد الناس فيها شرع، فمن سبق إلى مهكان كان أح

كّد به وسطه أو سبحة كما كّل إذا وضع فيه رح ًل، ولو ما يش  مفارقته له يبطل حكّقه، إ
كّل فل. كّرح به في الروضة، هذا مع نكّية العود وإ ص

كّما استحكّقه فصكّلى فيه بطلت صلته على الهظهر.الثانية : لو منعه آوخر ع
رِّجح.الثالثة : لو استبق اثنان إلى مهكان فيها دفعة أقرع؛ لقبح الترجيج بل مر

كّق منالرابعة  : المدارس والرباط من سهكن في شيء منها من من له السهكنى فهو أح
كّد ة معلومة، كّل م كّل مع مخالفة قول الواقف، بأن ل يسهكن فيها إ كّد ة إ  غيره وإن طالت الم

ومع المفارقة بغير عذر يبطل حكّقه.
كّل جازالخامسة كّر،ف فيها بغير الستطرا ق، هذا إذا كانت ضكّيقة، وإ  : الطريق ل يتص

كّل إذا كان رحله موجو ًدا، ول يشمله قول  البيع فيها وغيره. ويبطل حكّقه لو فار ق إ
كّن الطريق ليس سو ًقا، وضعف استدلل كّي (ع)  "أسوا ق المسلمين كمساجدهم "؛ ل  عل

قول بعضهم بأكّنه كالمسجد يبقى حكّقه ببقاء رحله.
: المياه المباحة من أوخذ منها شي ًئا بنكّية التمكّلك ملهكه. السادسة
 : من حفر بئ ًرا أو عي ًنا ملك الماء، هذا مع نكّية التمكّلك. وبنكّية النتفاع يهكونالسابعة
أولى.
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 : المعادن الةظاهر ة – كالقير والنفط والياقوت، وضابطها ما ل يحتاج إلى عملالثامنة
كّور فيها كّور، بل هو تحصيل حاصل. ول يتص  – ل تملك بالحياء؛ لكّنه غير متص

كّل  أي ًضا التحجير، بل من سبق لها فهو أولى. وإن وردا دفعة وأمهكن القسمة قسم، وإ
فالقرعة.
كّم إحياؤها،اللتاسعة  : المعادن الباطنة – وهي التي تحتاج إلى طلب وعمل – تملك إذا ت

كّل فل تملك كّل يهكون تحجي ًرا هو أولى به، هذا إذا كانت مستور ة بتراب ونحوه، وإ  وإ
بالحياز ة.

 اللقطةباب
:وفيه مسائل

كّي ضايع ل كافل له.الولى كّل صب : اللقيط هو ك
كّدد، وكذا العدالة. ولالثانية كّما السل م ففيه تر  : يشترط في الملتقط التهكليف قطع ًا، أ

كّل بإذن موله. التقاط للملوك إ
كّكد، وركّبما وجب؛ لما ل يخفى.الثالثة كّب مؤ : أوخذ اللقيط مستح

 : نفقة اللقيط واجبة على المسلمين كفاية إذا لم يجد الملتقط سلطا ًنا يستعين به.الرابعة
 فإن لم يحصل السلطان، ولم ينفق عليه المسلمون أنفق عليه الملتقط ونوى الرجوع

عليه.
كّر، وكذا في دار الهكفر إذا كان فيها مسلم يمهكنالخامسة  : الملتقط في دار السل م ح

كّ ق. والمراد بدار السل م ما رُينَّفذ فيها حهكمه، وبدار  توكّلده منه، وفي بلد الشرك ر
الهكفر ما رُينكّفذ فيها حهكمه.

 : رُيقبل قول الملتقط إذا شهد على نفسه بالركّقكّية إذا كان بال ًغا عاق ًل؛ لعمو مالسادسة
كّد م الهكل م عليه.  "إقرار العقلء على أنفسهم جائز "، وقد تق

كّح تمكّلهكه للمسلمين ضائع – وأوخذه جائشزالسابعة كّل حيوان مملوك يص  : الضاكّلة – ك
كّب إذا تحكّقق تلفه. وإن كان مهكرو ًها. وركّبما استح

كّي عن أوخذه في النصوص إذا كان غير مجهود ومعه ماء وكل،الثامنة  : البعير منه
كّما مع الجهد فل بأس بالوخذ في كّدد. أ  وكذا حهكم الخيل والبقر ة والحمار. وفي الوخير تر
 غير كل - وهو المرعى - ول ماء. ويملهكه الوخذ له. وفي هظاهر الوخبار وإن وجد له

مالك.
 : الشا ة إذا وجدت في الفل ة جاز أوخذها وتمكّلهكها، فإن وجد لها صاحب أوخذها.التاسعة

كّد ق كّل تص  وفي رواية ابن أبي يعفور "يحبسها ثلثة أكّيا م فإن وجد لها صاح ًبا وإ
بثمنها ". وحملها بعضهم على أوخذها من العمران وهو غير بعيد.

 : لو كان للحيوان المأوخوذ لبن أو هظهر شرب لبنه وركب هظهره، وكان ذلكالعاشر ة
كّي، ليس لها معارض بالخصوص، والعمل بها ل  في مقابل النفقة، على رواية السهكون

بأس به، وإن ضعفت في الصطلح الجديد.
لِو دره ًما فهو لوخذهالحادية عشر ة كّل مال ضائع ل ميد عليه. فإن لم يسا  : اللقطة ك

كّل تخكّير بين تمكّلهكه أو الصدقة كّرفه سنة. فإن هظهر صاحبه أوخذه، وإ  قطع ًا، وإن ساواه ع
كّده عليه. كّل من الدرهم إذا هظهر صاحبه ر كّن مسالة الق عن صاحبه. وليعلم أ
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كّرفها سنة، فإنالثانية عشر ة  : لقطة الحر م يهكره أوخذها، ولو لم تبلغ دره ًما، فإن بلغته ع
كّد ق بها عن صاحبها، أو تبقى عنده أمانة ول كّل تخكّير بين أن يتص  هظهر صاحبها، وإ
كّد ق بها، فإن هظهر صاحبها كّص هنا مختلف، والحوط ما قلناه من التص  يتمكّلهكها. والن

ضمن على الحوط.
كّومهاالثالثة عشر ة كّطيخ، ونحوها – ق  : لو كانت اللقطة يفسدها التبقية  - كالسمك، والب

 عند وجدانها وانتفع بها وهو ضامن لها إذا هظهر صاحب، وإن دفعها للحاكم فل
ضمان.

كّدها على صاحبها الوصف الهكاشف. والمخالف هناالرابعة عشر ة  : يهكفي في جواز ر
كّل بالبكّينة. كّذ. نعم ل يجب إ شا

كّد العبد البق في المصر دينار واحد، ومن وخارجه أربعةالخامسة عشر ة  : في ر
 دنانير. هذا إذا بذل سكّيده جع ًل ولم رُيعرِّينه. ومنهم من قال بأجر ة المثل مستضع ًفا لرواية

كّما إلحا ق البعير به  أبي سكّيار، والحوط العمل بها؛ إذ ليس لها معارض في الحقيقة. أ
فل.

 : عشر ة: ل يضمن الملتقط تلف اللقطة في الحول قطع ًا؛ لكّنه أمين. نعم لوالسادسة
كّرط ضمن. كّدى فيها أو ف تع
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 المواريثباب
:وفيه مسائل

كّن علم المواريث نصف العلم. واوختلف العلماء في تنزيل الحديث على:الولى   قد نقل أ
أنحاء ككّلها محتملة.

: موجبات الرث النسب والسبب.الثانية
:والنسب فيه مراتب ثلث

: البوان والولد، فإذا وجدوا لم يرث معهم أحد قطع ًا.الولى
: الوخو ة والجداد.الثانية
كّم أو ابن وخالالثالثة كّد، ول ابن ع كّم أو وخال مع أخ أو ج  : الوخوال والعما م. فل يرث ع

كّم قطع ًا. نعم هنا مسألة قطعكّيــة وهــي: مــا إذا كّم أو وخال، أو ابن وخال مع وخال أو ع  مع ع
كّم، وهــي كّم العــ كّصة، فإكّنه يمنع ابــن العــ كّم لبيه وخا كّمه مع ع كّم لبيه ول  وخلف الميت ابن ع

من ضروركّيات مذهبنا.
كّد البعيــد. والمســألتانالثالثــة كّد ل يمنــع ابــن الخ مطل ًقــا، وكــذا ل يمنــع الخ الجــ  : الجــ

قطعكّيتان منصوصتان.
: السبب: الثاني

كّح .وهو الزوجكّية إذا كان بالعقد الدائم قطع ًا، أو المنقطع مع الشرط على الص
: وهو – أي الولء- ثلث مراتب:والولء

.ولء العتق-1
.ولء تضمن الجرير ة-2
.ولء الما م-3

 في موانع الرثباب
:وفيه مسائل

  الهكفر مانع من الرث قطع ًا، فلو وخلــف ولــ ًدا كــاف ًرا وأ ًوخــا مســل ًما، ورثــه الخ:الولى
كّم دون الخ، وقس على كّم مسلم ورثه الع  دون الولد قطع ًا. وكذا من كان له أخ كافر وع

ذلك.
: القتل: فلو قتل أباه عم ًدا هظل ًما لم يرثه، وكذا غيره.الثانية
 : لو كان القتل وخطأ فلهم فيه وخل،ف. ويقوى في نفسي أكّنه ل يمنع من الرث فــيالثالثة

كّدد. التركة، وفي الدية لي فيها تر
: الركّقكّية مانعة من الرث قطع ًا.الرابعة

 : إذا أسلم الهكافر قبل القسمة ورث، ولو كان الوارث واح ًدا فقــط لــم يــرث؛ إذالخامسة
ل قسمة هنا.

: المسلم يرث الهكافر قطع ًا عندنا، وإن كان الهكافر ل يرثه.السادسة
كّن لبــنالسابعة كّي ابن أخ أو ابن أوخت مسلمين ولــه أولد صــغار، فــإ  : لو وخكّلف نصران

 الخ الثلثين، ولبن الوخت الثلث، وينفقان على الولد بنســبة ســهامهما حكّتــى يبلغــوا،
كّل كانــا علــى ســهامهما ثــابتين. وبــذلك روايــة  فإذا بلغوا وأسلموا دفعت التركة لهم، وإ

مشهور ة، والعمل بها متعكّين، وطرحها ل معنى له.
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كّسمالثامنة كّي – بأن تخكّلق وأحد أبويه مسلم – يقتل ول يستتاب، وتق كّد وهو فطر  : إذا ارت
ــر ذي الفطــر ة كّد ة الوفا ة، وتقضى ديونه إن كان عليه دين. وغي كّد امرأته ع  أمواله، وتعت
كّد ة الطل ق في الحيــا ة إذا دوخــل بهــا، ومــع عــد م الــدوخول يقــع كّد زوجته ع  يستتاب، وتعت
كّمــا فــي الثانيــة كّما في الولــى فواضــح، وأ  الفسخ في الحال، ولها المهر في المسألتين. أ

كّن الفسخ من قبله. فل
كّدت ل تقتــل قطعــ ًا، بــل تحبــس وتضــربفي أوقــات الصــلوات،التاسعة  : المــرأ ة إذا ارتــ

وتلبس الثياب الخشن حكّتى تتوب أو تموت.
كّن الدية كسائر أموال المكّيت تقضى منها الديون.العاشر ة : الةظاهر أ

 : هل للــديان جــبر الــوارث علــى أوخــذ الديــة، والمنــع مــن القصــاص إذاالحادية عشر ة
بذلت ؟ الوجه نعم؛ للرواية. نعم إذا ضمنوا الداء للديان جاز لهم القصاص قطع ًا.

كّ م، والروايات مستفيضة بذلك.الثانية عشر ة كّرب بال : ل يرث الدية من يتق
 : الركّقكّية تمنع في الــوارث والمــوروث قطعـ ًا. نعــم لــو أعتــق قبــل القســمةالثالثة عشر ة

كّص قطع ًا، وهو منصوص. وإن لم تهكن قسمة – بأن كـان الــوارث غيـره  شارك أو اوخت
واح ًدا فقط – لم يرث ولو أعتق.

كّ ق اشـترى مـن عنـد سـكّيده ولـو جـب ًرا حكّتـىالرابعة عشر ة  : لو لم يهكن وارث غيـر الـر
كّك بقـدرها كّح. وما قيل رُيف كّل فل؛ للصل على الص  يرث. هذا إن وفت التركة بقيمته، وإ

كّدد. ويسعى في الباقي لي فيه تر
كّح.الخامسة عشر ة كّل القرابة، والزوج والزوجة على الص كّهكون – عندي – ك : الذين يف
 : السها م التي ذكرها ال في كتابه سكّتة: فالنصف مع عد م الولد لزوجتــهالسادسة عشر ة

كّن ولد الولد وإن نزل كالولد، ول فر ق فــي الولــد بيــن  المكّيتة، والربع مع الولد. واعلم أ
 الذكر والنثى قطع ًا. والثمن للزوجة مع الولــد لزوجهــا المتــوكّفى، والربــع مــع عــدمه.
 والثلثــان للبنــتين فصــاع ًدا، وللوخــتين كــذلك إذا كانتــا مــن الب أو البــوين. وللبنــت
كّ م الثلث إذا لم يهكن معها ولد أو إوخو ة حــاجبون، ومعهمــا الســدس. وكــذلك  النصف ولل
كّ م. وأكثر مــن واحــد يشــتركون فــي الثلــث الــذكر  السدس للخ الواحد أو الوخت من ال

والنثى منهم سواء قطع ًا؛ للية والرواية.
 : يجتمع فرضا النصف مع مثله كـزوج وأوخـت للبـوين، أو الب فقـط.السابعة عشر ة

 ويجتمع أي ًضا النصف مع الربع كزوج مع بنت. ومع الثمن كبنت وزوجة، ومع الثلث
كّ م، أو أوختين مــن جهتهــا كّ م ل حاجب لها، وزوج وأوخوين فصاع ًدا من جهة ال  كزوج وأ

كذلك.
 : ل يجتمع الربع والثمن، إذ الربع نصيب الزوجة مع عد م الولد، والثمنالثامنة عشر ة

 نصيبها معه، فهكيف يجتمعان ؟ لهكن يجتمع الربع مع الثلــثين كزوجــة وأوخــتين للب أو
كّ م بغيــر حــاجب، أو زوجــة وأوخــوين  البــوين. ويجتمــع الربــع مــع الثلــث كزوجــة وأ
كّ م محجوبــة، أو زوج  فصاع ًدا، أو أوختين لها. ويجتمع الربع مــع الســدس كزوجــة مــع أ

كّ م. وواحد من كللة ال
 : يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة مع بنتين فصاع ًدا. ويجتمع الثمــن مــعالتاسعة عشر ة

كّق الزوجــة كّن الثمن ح  السدس كزوجة وأحد البوين مع الولد. ول يجتمع مع الثمن ل
كّن كّ م مع عدمه. وأي ًضا ل يجتمع الثلــث مــع الســدس تســمية؛ ل كّق ال  مع الولد، والثلث ح

159



كّ م مع عــد م الولــد، والســدس ســهم أحــد البــوين، فهمــا متعانــدان، فهكيــف  الثلث سهم ال
كّن للـزوج هنـا كّ م محجوبـة ، فـإ  يجتمعان ؟ نعم يجتمعـان اًّتفاقـا وذلـك كـزوج وأبـوين وأ
كّ م الســدس، والبــاقي – وهــو الثلــث – للب، فاجتمعــا  النصف؛ إذ ل ولد موجــود، ولل

اًّتفاقا؛ إذ ل فرض للب مع غير الولد فافهم.
 : العول ممنوع عندنا بضرور ة مذهبنا. وهو لغــة: الزيــاد ة، والمــراد بــه هنــاالعشرون

كّما التكّفت عليه الفــرائض ولــم يعلــم مــاذا كّول من ابتدعه الثاني ل  الزياد ة في الفرائض. وأ
كّوخــر ! فأدوخــل النقــص علــى ذوي الفــروض كّد م ال وأكّيهــم أ  يصنع، فقال: ما أدري أكّيهم ق
كّوخــره الــ ويهكــون النقــص كّوخر مــن أ كّدمه ال ويــؤ كّد م من ق  بنسبتهم. والحهكم في ذلك أن يق
كّوخــر الــ ذو كّ م والــزوج والزوجــة، والــذي أ كّد م ال هو ذو الفرضــين كــال  عليه. والذي ق
 الفرض الواحد كالوخت والبنت والبنــتين والوخــتين مــن جهــة الب. مثــال ذلــك: زوج
كّن الــزوج لــه النصــف، والبـوين لهمـا السدسـان،  وأبوين وأوختين للب أو البوين. فـإ
 وللوختين الثلثان. فهكيف يجتمع في مال نصف وثلث وثلثــان ؟ بــل يهكــون النقــص علــى

كّل فرض واحد، وقس على ذلك. كّن إ البنات؛ إذ ليس له
 : التعصيب أي ًضا باطل بضرور ة مذهبنا. وهو إعطاء ما فضل مــنالحادية والعشرون

 التركة من الفروض علــى العصــبة، عصــبة المكّيــت. مثــاله: أن يخكّلــف بن ًتــا وإوخــو ً ة أو
كّد كّق عنــدنا أن تعطــى البنــت النصــف بــالفرض ويــر كّن الحــ  أعما ًمــا أو أبنــاء أعمــا م. فــإ

والقربــون أولــى بــالمعرو،فالنصف الثاني عليها بالقرابة؛ إذ ل أقرب منها أحد هنــا 
وأولو الرحا م بعضهم أولى ببعض.كّدون النصف على العصبة كّمة ير ، والعا

كّل واحد سدس، وللبنتالثانية والعشرون  : لو اجتمع أبوان وبنت فللبوين السدسان، لهك
كّد على البوين والبنت أوخما ًسا علــى نســبة ســهامهم. فالفريضــة  النصف. بقي سدس ير
كّد عليهــم علــى نســبة  من ثلثين: للبوين عشر ة، وللبنت وخمسة عشر، بقــي وخمســة يــر
 سهامهم، فتعطى البنت ثلثة، والبوان اثنين، فيهكون للبــوين اثنــا عشــر مــن ثلثيــن،

وللبنت ثمانية عشر من ثلثين.
 : لو اجتمع أب وبنت كان للب السدس، وللبنت النصــف، بقــي ثلــثالثالثة والعشرون

كّد هنا أربا ًعا تخرج من اثني عشر: سكّتة للبنــت وهــو النصــف، واثنــان للب، يبقــى  ير
كّد أربا ًعا: ثلثة للبنت وواحد للب. أربعة، فالر

 : كما يحجب الولد من الثلــث، كــذلك تحجبهــا الوخــو ة عنــه، لهكــنالرابعة والعشرون
كّد أربا ًعــا كّد، فلو كانت الفريضة أبوين وبن ًتا وإوخــو ة صــار الــر  يزيد هنا الحجب عن الر

كّصة. بين البنت والب وخا
كّ م الثلــث، وللب الثلثــان. فلــو كــانالخامسة والعشرون  : لو وخكّلف المكّيت أبوين كــان لل

كّ م حاجب كان لها سدس، والباقي للب. لل
كّ م شروط:السادسة والعشرون : يشترط في الوخو ة الحاجبين لل

كّول : كونهم أوخوين، أو أربع إناث، أو وخنا ًثا قطع ًا.ال
كّ م فقط قطع ًا.الثاني : أن يهكونوا من الب أو البوين، ل من ال
: أن ل يهكونوا أركّقاء ول كفر ة قطع ًا.الثالث
: أن ل يهكونوا قتلة.الرابع

: أن ل يهكونوا منفصلين.الخامس
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: أن يهكون الب موجو ًدا.السادس
كّظالســابعة والعشــرون  : إذا اجتمــع الوخــو ة والجــداد والوخــوات، كــان للــذكر مثــل حــ

كّ م كــان لــه أو لهــا كّد ة من قبل ال ًّدا أو ج  النثيين. هذا إذا كانوا من قبل الب. فإن كان ج
الثلث.

كّ م، وأ ًوخا من البوين، وأ ًوخا من الب، كــانالثامنة والعشرون  : لو وخكّلف أ ًوخا من جهة ال
كّ م السدس، والباقي لخ من جهة البوين، وسقط الــذي مــن جهــة الب  للخ من قبل ال

كّصة قطع ًا. وخا
كّدالتاسعة والعشرون ًّدا وابـن أخ تشـاركا فـي الميـراث قطعـ ًا، وكـذا الجـ  : إذا وخكّلـف جـ

العلى يشارك الخ.
كّ م، كان للوخت التي منالثلثون  : لو وخكّلف أوخ ًتا من جهة الب، وأ ًوخا وأوخ ًتا من جهة ال

كّ م السدس. فيبقى ثلث يعطــاه الــذي  جهة الب النصف، والخ والوخت الذي من قبل ال
كّد عليهمــا بنســبة ســهامهما، والرجــح مــا كّصــة؛ للروايــة. وقيــل: يــر  من جهــة الب وخا
كّ م قطع ًا. والمخالف كّد على الذي من جهة ال كّما لو كان من جهة البوين، لم ير  اوخترناه. أ

ل عبر ة به.
كّن الجداد مع الوخو ة كالوخو ة.الحادية والثلثون : إ
كّم ثلثان، وللخال الثلث، ولــو كــان واحــ ًداالثانية والثلثون كّم ووخال كان للع  : لو اجتمع ع

ًّمــا كّمــا لـو كـان ع كّح. ولو اجتمع وخال ووخالة كانــا سـوا ًء فــي التركـة قطعـ ًا. أ  على الص
كّ م كانت أنثاهم مثــل كّظ النثيين قطع ًا. ولو اجتمع أوخوات من ال كّمة كان للذكر مثل ح  وع
كّح. وأبنــاء الوخــو ة  ذكرهم. ولو اجتمع أبوان وابن ابن قا م البن مهكان أبيــه علــى الصــ
 وأبناء الوخوات يقومون مقا م آبائهم، فلو وخكّلــف ابــن أوخــت وبنــت أخ، كــان لبنــت الخ
كّن  ثلثان، ولبن الوخت الثلــث. وفيــه قــول آوخــر، ومــا اوخترنــاه هــو المشــهور. واعلــم أ
كّد عليــه كّد عليه بعد أوخذه نصــفه أو ربعــه. نعــم إذا لــم يهكــن وارث غيــره ر  الزوج ل ير
 الباقي بعد فرضه على الشهر الهظهر، وكذلك الزوجة يرد عليها إذا لــم يهكــن ســواها

كّح. مطل ًقا على الص
: الزوجات يشتركن في الربع أو الثمن قطع ًا.الثالثة والثلثون

كّو م مـا فيهـا مـن الجـدرانالرابعة والثلثون  : المرأ ة ل ترث من الرض شي ًئا، لهكـن يقـ
كّ م ولــد أو ل علــى  والجذوع والسعف والنخيل، وتعطى قيمته. ول فر ق بين أن تهكــون أ

الهظهر.
 : يحبى الولد الكبر بثيــاب أبيــه حكّتــى العمامــة، ومصــحفه وســيفه.الخامسة والثلثون

كّص. ويشــترط أن ل يهكــون فاســد الــرأي (أي  قيــل: وكتبــه ككّلهــا، وهــو غيــر بعيــد؛ للنــ
كّل له بـ "ألزموهم بما كّول يمهكن أن يستد  مخال ًفا) ول سفي ًها. وفي الوخير لم أ ةَر دلي ًل، وال

ألزموا به أنفسهم ".
فائـــــد ة

كّن الوخير هو الكــبر، كّل على أ ًّول، والرواية تد  التوأمان الةظاهر الكبر منهما الخارج أ
 . ولو اشترك اثنان في الكبركّيــة ولــم يــزد أحــدهما علــى الثــاني بــل همـاوعليها العمل

كّح. كّن، اشتركا م ًعا في الحبو ة على الص سواء في الس
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كّ م نصــف نصــيبهما إذاالسادسة والثلثون كّمــه، وكــذا ال كّب للب أن يطعم أباه وأ  : يستح
كّكد.استحبابحصل الثلث، وهذا ال  مؤ

كّي أربــعالسابعة والثلثون  : المفقود، في التوريث منه أقــوال، أقواهــا عنــدي بعــد مضــ
كّي فل دليــل يركــن إليــه، بــل ذلــك معــرض كّما العمر الطــبيع كّحص عنه. وأ  سنين مع التف

لتلف المال، كما ل يخفى على ذي حجر.
 : الخنثى – وهو الذي لهــا مــا للرجــال ومــا للنســاء – تعتــبر بــالبول،الثامنة والثلثون

 فأكّيهما سبق فالحهكم له. فإن تساويا فيه فبالنقطاع، فأكّيهما انقطع أوخي ًرا فالحهكم لــه. فــإن
كّد الضــلع، كمــا فــي الروايــة المشــهور ة فــي  تساويا فيه فهو مشهكل. وقيل: يعتــبر بعــ

كّي (ع). ومنهم من حهكم بالقرعة، وعليهما ل تهكون الخنثى مشهك ًل. قضاء عل
 : على تقدير العتبار بالبول إذا أشهكل المر، أعطيت نصف ميراثالتاسعة والثلثون

 ذكر، ونصف ميراث أنثى. فلها مع النثى سبعة من اثني عشر؛ لكّننا إذا فرضناه ول ًدا
 كان له ثمانية من اثني عشر، وإذا فرضناه بن ًتا فله سكّتة. فتجمع ثمانية مع ســكّتة فيهكــون
 أربعة عشر، فنصفها سبعة. وإذا كان مع ولد كـان لهـا وخمسـة؛ لكّنـا إذا فرضـناه ولـ ًدا
 كان له سكّتة، وإذا فرضناه بن ًتا كان له أربعـة. فـإذا جمعناهمـا صـارا عشـر ة، فنصـفها
 وخمسة. وإذا كانت مع أبوين كان لها تسعة عشر من ثلثين؛ لكّنا إذا فرضناها بن ًتا كان
كّن لها وخمسة عشر من ثلثين، الذي هــو النصــف، ولهــا ثلثــة مــن  لها ثمانية عشر؛ ل
كّد. وإذا فرضناها ول ًدا كان له عشرون، إذ بعد أوخذ البوين العشر ة يهكون له الباقي،  الر
 وهو عشرون. فإذا جمعنا ثمانية عشر مع عشرين كان تســعة عشــر وللبــوين إحــدى

عشر، وعلى هذا فقس.
تتمـــيم

:فيه مسائل
كّح،الولى  : من لم يهكن له فرج الرجــال، ول فــرج النســاء اعتــبر بالقرعــة علــى الصــ

وهو المشهور.
 : من له رأسان وبدنان على حقو واحد، يوقظ فإن انتبه أحدهما دون الثاني فهمــاالثانية

اثنان، وإن انتبها م ًعا فهما واحد.
: الةظاهر أكّنهما اثنان في الوضوء، وفي الشهاد ة إشهكال.الثالثة

وهنا مسائل متفرقة
كّ مالولى كّم لل كّم للبــوين الثلثــان، وللعــ كّ م. فللع كّم ل كّم لب وع كّ م، وع كّم لب وأ  : إذا اجتمع ع

كّل مرتبة على هذا المنوال. كّم للب. وكذلك في ك الثلث، وسقط الع
كّم فنــاز ًل مــعالثانية كّم الب، وكذا لو اجتمع ابن الع كّم سقط ع كّم الب مع الع  : إذا اجتمع ع

كّم الب ل شيء له، ما دا م مرتبة العمومة موجود ة فافهم ! وهذا عندهم كّن ع كّم الب. فإ  ع
كّي. قطع
كّمالثالثة كّم والخال، وابن العــ كّم المشهور ة وخال، كان المال للع  : لو دوخل في مسألة ابن الع

كّم على الهظهر. كّم بنت ع كّمة أو بدل ابن الع كّم ع هنا ل شيء له. وكذا لو كان بدل الع

 الغرقى والمهدو م عليهمباب
:وفيه مسائل
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  اعلم أكّنه إذا لم يعلم موت الولد مث ًل قبل أبيه، ول الب قبل الولد ل يــرث هــذا:الولى
كّل الغرقى والمهدو م عليهم. فــإكّنه يــرث هــذا مــن هــذا  من هذا، ول هذا من هذا قطع ًا، إ

وهذا من هذا قطع ًا.
كّح.الثانية : إكّنه ل يرث الثاني من ماورث منه على الص
ًّولالثالثة ًّول الضعف في التـوريث مثـل الـزوج والزوجـة. فـإكّنه أ كّرث أ  : ينبغي أن يؤ

كّص أتى بذلك. والةظــاهر أكّنــه تعكّبــد، ول  يبدأ بتوريث الزوجة؛ لكّنها أضعف سه ًما، والن
كّل على القول بأكّنه يرث الثاني من ما ورث منه، وهو غيــر معلــو م؛  فائد ة فيه هظاهر ة، إ

كّص ينافيه. كّن الن ل
 : لو كــان كلهمــا ســوا ًء فــي الســتحقا ق كــأوخوين، ســقط التقــديم؛ إذ ل يتحكّقــقالرابعة

أضعفكّية أحدهما.
 : لو كان لحدهما مال، والوخر ل مال له، انتقل المال ككّلــه إلــى مــن ليــس لــهالخامسة

مال.
تذنيب

كّم وهو ابن كّرب بسببين لم يمنع أحدهما الثاني ورث بهما، وذلك كما لو كان ابن ع  لو تق
كّمـه فيولـدها ولـ ًدا كّوج أوخوه من أبيه أوختـه مـن أ كّوج ولـد أووخال، وذلك بأن يتز  . وللمـتز

كّمه فيولدها بن ًتا. كّدته من أ كّوج أوخوه من أبيه ج كّمة وهي وخالة، وذلك بأن يتز ع

 في الولءباب
:وفيه مسائل

كّل مـع فقـد المناسـب أجمـع قطعـ ًا. نعـم الـزوج:الولى   ل يرث المعتق للعبـد المعتـق إ
والزوجة ل يمنعان بل يأوخذان فرضهما العلى، والباقي للمعتق.

: ل يرث العبد المعتق معتقه على الشهر الهظهر.الثانية
 : المعتو ق في ككّفار ة أو تنهكيل ليس له عليــه ولء قطعــ ًا، وكــذلك المنــذور عتقــه.الثالثة

والمتبرء من جريرته ليس له ولء.
كّصـة، فـإن لــم يهكـن أولدالرابعة  : لو عــد م المنعـم فـالهظهر النتقــال لولـده الــذكور وخا

كّرب بهم إلى الب. فلعصبته، وهم الذين يتق
 : لو كان المعتق امرأ ة فالرث إلى عصبتها دون أولدها ذكرا ًنــا وإنا ًثــا علــىالخامسة

كّح، وهو المشهور، والوخبار به مستفيضة. الص
كّح بيع الولء، ول هبته، ول الصلح عليه قطع ًا.السادسة : ل يص
كّ م إلى مولى الب قطع ًا.السابعة كّر من مولى ال : إكّنه ينج
كّح الثاني. وتةظهر الثمر ة في ما لو وخلفالثامنة كّرث به ؟ والص كّرث أو يو  : هل الولء يو

كّول ل يشــارك الولــد أولد  المنعم ولدين ومات أحدهما وله ولــد قبــل المعتــق. فعلــى ال
أوخيه المكّيت، وعلى الثاني يشاركهما.

 : ولء ضمان الجرير ة، وكان في مبدأ السل م اليراث به، فرفــع وبقــي شــيءالتاسعة
ما من حهكمه.

 : صــور ة تعاقــدهما الضـمان أن يقــول العاقــد لصـاحبه:  "دمـي دمـك، وثــاريالعاشر ة
 ثارك، وحربي حربــك، وســلمي ســلمك، ترثنــي وأرثــك ". ثــم يقــول الثــاني:  "قبلــت ".
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 وصور ة عقد أحدهما أن يقول المضمون:  "عاقدتك علــى أن تنصــرني، وتــدفع عكّنــي،
وتعقل عكّني، وترثني " فيقول:  "قبلت ".

: الةظاهر أكّنه عقد لز م مطل ًقا؛ للية.الحادية عشر ة
كّل سائبة، ومن ل وارث له قطعــ ًا.الثانية عشر ة كّدى الضامن قطع ًا، ول يضمن إ  : ل يتع

كّم حدث لهما أولد، أو لحدهما بطل. وقيــل: بــل  فلو تعاقدا وهما وخاليان من الوارث، ث
ــد.  رُيرا ةَعى الموت، فإن ماتا وهما وخاليان من الولد لم يبطل. وهذا القول عندي غير بعي

ويرث مع الزوجين.
كّل وارث حكّتى ضمان الجرير ة. فمع وجــودالثالثة عشر ة  : ولء المامة، وهو بعد فقد ك

َّســم ًّضل عليهم، ومــع الغيبــة يق كّي (ع) يدفعه لهل بلده تف  الما م (ع) يدفع له. وكان عل
في الفقراء من الشيعة.

كّمــه وترثــه، ويرثــونه أي ًضــا أولدهالرابعة عشر ة  : ولد الملعنة ل يرث أباه، ويــرث أ
ــاهم كّ م دون الب، وذكرهم وأنث كّرب إليه بال كّ م ورثه من يتق  وزوجته. ولو عد م الولد وال

شرع. ويرثهم هو أي ًضا على الهظهر.
ــهالخامسة عشر ة  : لو اعتر،ف به أبوه بعد اللعان، لحق الولد به، وورث أباه دون قرابت

كّح. على الص
كّمــهالسادسة عشر ة كّل زوجتــه وأولده، ول يــرث أبــاه قطعــ ًا، ول أ  : ولد الزنا ل ترثه إ

كّح، وهو المشهور. وإذا لم يهكن له زوجته ول ولد فوارثه الما م (ع). على الص
: الحمل يرث إذا سقط حًّيا قطع ًا.السابعة عشر ة
كّصالثامنة عشر ة  : قالوا: يوقف للحمل سهم ذكرين ، وقيل: ذكر وأنــثى، ولــم أهظفــر بنــ

كّول مشهور. في القولين، لهكن العمل بال
كّمه فقط.التاسعة عشر ة كّرب بأ كّرب بهما، ل من يتق : دية الجنين يرثها أبواه ومن يتق

كّميان بـ "الجميلين ".العشرون : إذا تعار،ف اثنان توارثا بل برِّينة قطع ًا، ويس
كّرأ من جرير ة ولده وميراثه، كان ميراثــه للقــرب مــن أبيــه،الحادية والعشرون  : لو تب

كّدد. كّعـفها أصحابنا. فلهذا الكثر لم يعمل بها، وعندي فيها تر على رواية ض
 : لو قال عند الموت: ل تعطوا ولدي هذا شي ًئا من ميراثــي مــن جهــةالثانية والعشرون

كّ م ولدي، فالمشهور أكّنه ل تســمع وصــكّيته. وفــي روايــة يمنــع، ولــم يعمــل بهـا  أكّنه أتى أ
كّمــا الحســاب والمناســخات فل يليــق بهــذا كّن العمل بها ل بــأس بــه. وأ  الكثر، وعندي أ

 . ومن أراد ذلــك فليرجــع إلــى كتابنــا (كنــزبابالهكتاب. وما ذكرنا فيه كفاية لولي الل
كّن فيه غنى في ذلك. المسائل والمآوخذ)، فإ
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 القضاءباب
:وفيه مسائل

كّله النبياء والوصياء (ع).:الولى كّوه تو  القضاء كثير أجره، عةظيم وخطره. ومن عل
ــد،الثانية ــار ة المول  : يشترط في القاضي التهكليف، واليمان، والعدالة، والذكور ة، وطه

كّمــا الهكتابــة،  واستخراج الفروع مــن الصــول، وعــد م غلبــة النســيان قطعـ ًا فــي ذلــك. أ
كّدد.  كّركّية، وكونه مبص ًرا ففيه تر والح

 : ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصــمين فــي الســل م إذا تســاويا فــي الســل م،الثالثة
 والهكل م، والمهكان، والنصات، والنةظر، بل الحوط الوجوب؛ للمر به. نعــم لــو كــان
كّمــا  الخصمان أحدهما مسلم والوخر كاف ًرا جاز له تفضيل المسلم في ما ذكرنــا قطعــ ًا. أ

الحهكومة فيجب فيها العدل مطل ًقا قطع ًا.
ًّول، ول يلتفت للوخر لو أنشأ دعوى، بــلالرابعة  : إذا بدر أحدهما بالدعوى سمع منه أ

كّوخر حكّتى تنقضي الدعوى الولى قطع ًا. ولو ابتدرا دفعة سمع من الــذي علــى يميــن  يتأ
كّح. وإن اجتمــع وخصــو م  صاحبه، ول يعمل بالقرعــة، ول يتخكّيــر القاضــي علــى الصــ

أقرع.
 : تحريم الرشو ة على القاضي من ضروركّيات الدين، سواء حهكــم لصــاحبها أوالخامسة

غيره، من عند أحد الخصمين أو غيرهما قطع ًا.
كّكــد ة، بــلالسادســة  : يهكــره للقاضــي أشــياء منهــا: الحتجــاب وقــت القضــاء كراهــة مؤ

 الحوط التحريم. ومنهـا: قضــاه وعنـده غضـب شـديد، أو نعـاس، أو جـوع شــديد، أو
 عطش. ومنها: أن يركّتب قو ًما للشهاد ة؛ للحرج على الناس. ومنها: أن يشفع للغريم في

كّق كالشفعة، أو إبطاله كالدعوى، ول بأس بالصلح. إسقاط ح
كّح، ول يبعــدالسابعة  : يجوز للقاضي أن يقضــي بعلمــه فــي حقــو ق النــاس علــى الصــ

ًّدا. جوازه في حقو ق ال أي ًضا. والقائل بعدمه مطل ًقا ضعيف ج
كّدعي هو الذي يخــالف قـوله الصـل أو الةظــاهر، أو الــذي يــترك لــو تـرك.الثامنة  : الم

كّل فــي مواضــع ــات إ لِهكــر. ول تةظهــر الثمــر ة بيــن هــذه التعريف ــك المن ــابله فــي ذل  ومق
مخصوصة.

 : إذا التمس الخصم مـن القاضـي إحضـار وخصـمه وجـب عليـه إحضـاره. ولالتاسعة
 فر ق في ذلك بين الرجل والمرأ ة، ول الرجل الشــريف وغيــره. نعــم لــو كــانت المــرأ ة

كّكل من يقو م مقامها. غير برز ة بعث لها القاضي من يحهكم بينهما، إذا لم تو
 : إذا أرسل القاضي إلى وخصم فـامتنع جـاز لـه أن يسـتعين بـأعوان السـلطان،العاشر ة

وجاز له تعزيره إذا جاء بما يراه.
كّر بال ًغــاالحادية عشر ة كّما إقرار فيحهكم عليه القاضي بــه إن كــان المقــ كّدعي إ  : جواب الم

كّدعـاه. فـإن كـان لـه برِّينـة عادلـة كّدعي البرِّينة علـى مـا ا كّما إنهكار فيطلب من الم  عاق ًل، وإ
 يعر،ف عدالتها القاضي حهكم بها، وإن عــر،ف فســقها لــم يعمــل بهــا، وإن جهلهــا طلــب
رِّكيها قال للمنهكر القاضي: أعندك جرح ؟ فإن قال: كّدعي. فإن أتى بمن يز  التزكية من الم
لِت بمــن يجرحهـا لِت بهم، فـإن لــم يـأ  ل، حهكم بها، ولو قال: عندي من يجرحها، قيل: ائ
كّطلعــة ــة الم كّل ككّلف البيذن كّدقه الخصم سقط البحث، وإ كّدعى العسار وص  حهكم بها. فإن ا
َفْتــه اليميــن علــى دعــواه. ومــع ثبــوت كّل كف  على حاله. هذا إذا كانت قر ًضــا أو مـا ًل، وإ
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كّجروه أو يســتعملوه علــى روايــة  العســار يخكّلــى عنــه، وقيــل: يســكّلم إلــى الغرمــاء ليــأ
ضعيفة، والحوط النتةظار به؛ للية، قيل: والرواية.

كّدىالثانية عشر ة  : إذا ثبتت الدعوى على مؤسر أمره بــالداء، فــإن امتنــع بــاع مــاله وأ
عنه.

كّصــل لمعرفــة مــا عنــده بمــترجمينالثالثة عشر ة  : إذا ســهكت فــإن كــان ســهكوته لفــة تو
كّن الجواب عليه واجب. عدلين، وإن كان عنا ًدا حبس حكّتى يجيب؛ ل

كّل بعد معرفــة اســمه ونســبه، أو يشــهد علــىالرابعة عشر ة  : ل يجوز الحهكم على أحد إ
كّجة على حليته. كّدعي من القاضي أن يهكتب الح كّل أن يقنع الم ذلك عدلن، إ

 اليمينباب
:وفيه مسائل

كّد اليميــن:الولى كّما أن يحلــف أو يــر كّدعي برِّينة فاليمين من جهة المنهكر، إ   إذا لم يهكن للم
كّدعي ذلك والحاكم. فإذا حلــف بــرء مــن كّل إذا التمس منه الم كّدعي، ول يحلف إ  على الم

الدعوى هظاه ًرا.
كّح. ولالثانية َفْع مطل ًقــا علــى الصــ كّدعي بعد حلف المنهكر: لي برِّينة، لــم رُتســم  : لو قال الم

كّل أن يهكذب نفسه بعد الحلف. كّدعي مال للمنهكر قطع ًا، إ كّصته لو حصل بيد الم يجوز مقا
كّد ذلك إسقا ًطا أو تفوي ًضا ؟ فيه وخل،ف،الثالثة كّدعي هل يع كّد المنهكر اليمين على الم  : إذا ر

والثمر ة غير وخفكّية.
كّر علــىالرابعة كّد اليميــن – وأصــ  : إذا نهكل المنهكر عن اليمين – بــأن ل يحلــف، ول يــر

كّدعي. ولــو بــدل (أو بــذل ؟) المنهكــر اليميــن بعــد  ذلك قضي عليه، والحوط تحليف المــ
كّح أكّنه تفويض. الحهكم لم يلتفت إليه قطع ًا، وقبله يبنى على القولين. والص

كّل بــال، وإن كــان عةظي ًمــا كالنبيــاء والهكعبــة؛ للوخبــارالخامســة  : ل يســتحلف أحــد إ
كّن حلفــه بمــا  المستفيضة. ول فر ق في ذلك بين المسلم والهكافر. نعم لــو رأى القاضــي أ

يقتضيه دينه أزجر له وأردع، جاز له تحليفه به.
كّب للحـاكم التغليــظ فـي اليميــن بــالقول، والزمـان، والمهكــان إذا كـانتالسادســة  : يســتح

الدعوى قدر نصاب القطع فصاع ًدا، كذا قالوا ! وأنا لم أهظفر بدليل صريح عليه.
كّصالسابعة َفْر قطعــ ًا، ول يتحكّقــق بــه نهكــول، والنــ  : لو امتنع الحالف من التغليظ لــم رُيجــب

والفتوى على ذلك.
ــؤمرالثامنة كّب فيه مــاء وي  : يحلف الوخرس بالشار ة، أو يهكتب له اليمين في إناء ويص

بشربه، كما فعله علي (ع) بأوخرس.
كّد. وللمنهكــر الحلــف بعــد مالتاســعة كّل مــع الــر كّدعي الحلــف؛ لكّنــه للمنهكــر، إ  : ليــس للمــ

كّح. كّص، بأن قال: ما استقرضت منك شي ًئا على الص الستحقا ق وإن كان جواب بالوخ
ًّدعيا قطع ًا.العاشر ة كّدعى المنهكر البراء أو الداء انقلب م : لو ا

كّرث قطعــ ًا.الحادية عشر ة كّجه اليمين على الوارث إذا كانت الدعوى علــى المــؤ  : ل تتو
كّجهت قطع ًا. كّدعي عليه العلم تو نعم إذا ا
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كّد لـ بح ًتـا كالزنـا ونحـوهالثانية عشر ة  : الحدود ل يمين فيها على المنهكـر إذا كـان الحـ
كّح أكّنه كذلك؛ لما نقــل عــن أميــر المــؤمنين (ع)  قطع ًا، وإن كان مشتر ًكا كالقذ،ف فالص

وغيره، وهو هظاهر الية. 

 الشاهد واليمينباب
:وفيه مسائل

  إكّنمــا يقضــى بالشــاهد واليميــن فــي المــوال ل فــي مثــل الهلل، ول الطل ق،:الولى
كّدد. والقصاص، والرجعة في النهكاح. وفي النهكاح، والخلع، والعتق تر

ــت،الثانية ًّول قبل اليمين، فلو حلف قبله لغي كّد في ذلك من شهاد ة الشاهد، وتعديله أ  : لب
كذا قالوا، ولي فيه نةظر !

: يقو م مقا م الشاهد شهاد ة امرأتين.الثالثة
كّل مع العلــم، فــالمكّتهم ل يجــوز حلفــه. ويتعكّيــن الحلــف علــىالرابعة  : ل يجوز الحلف إ

كّي قطع ًا. المنهكر. وكذا ل يحلف الوكيل، ول الوص
 : ل يجوز القضاء بإوخبــار بهكتابــة أو مشــافهة علــى الحــوط. ول بقيــا م البرِّينــةالخامسة

بثبوت الحهكم عند غيره على الشهر.
ــىالسادسة كّن بعض متاعها الذي بيدها عارية منه كرِّلف البرِّينة عل كّدعى أبو الميتة أ  : إذا ا

كّد ق ول يهككّلف البرِّينة، والعمل بها ل بأس به. المشهور. وفي بعض الروايات أكّنه يص
كّصا وهو البيت من القصب، ويلحق به البيت مــن الســعف قضــيالسابعة  : إذا تداعيا وخ

كّد بـه الوخصـاص علـى روايـة ضـعيفة لهككّنهـا  إلى مـن إليـه معاقـد القمـط وهـو مـا يشـ
كّي. كّدعى بعضهم القطع على مضمونها. فالعمل بها قو مشهور ة، حكّتى ا

 : لو انهكسرت سفينة في البحر فما أوخرجه البحر فهو لهله، وما غيص إليه فهوالثامنة
كّل أن ييــأس أهلــه منــه،  للغــائص علــى روايــة ضــعيفة. والحــوط عــد م جــواز أوخــذه إ

ويعرضوا عنه.
كّذر أوخــذه بإنهكــار أو بالمماطلــةالتاسعة َّدين مال من غريمه المتعــ  : لو حصل لصاحب ال

كّن كّل الوديعة فـإ  جاز أوخذه عو ًضا عن ماله قطع ًا. ولو كان الجنس مختل ًفا أوخذه بالتقويم إ
كّم إكّنه أوخذه هظال ًما بغير جناية،  الحوط أن ل يأوخذها. والحوط أن يقول عند أوخذه:  "الله

وأنا آوخذه مهكان مالي الذي أوخذه مكّني ".
كّل في الدعوى على المكّيت فــإكّنهالعاشر ة  : البكّينة ل تفتقر إلى اليمين في إثبات الحقو ق، إ

ــك كّد منها مع البرِّينة. ول يهكفي شاهد ويمين على الشهر. والةظاهر أكّنه يقتصر في ذل  لب
َّدين ل العيــن، وركّبمــا فــي الروايــة إشــعار بــذلك، ول يلحــق بــه الطفــل  على دعوى الــ
 والمجنون والغائب؛ لعد م الدليل. نعم يستثنى من ذلك ما لو شــهد عــدلن مــن الورثــة،

كّق بهما ول يحتاج إلى يمين. فإكّنه يثبت الح

 الشهاداتباب
:وفيه مسائل

  في صفة الشاهد وهــي: البلــوغ وفــي روايــة تقبــل شــهاد ة ابــن العشــر مطل ًقــا،:الولى
كّول قــولهم. كّرقــوا، ويؤوخــذ بــأ  والةظاهر تقييدها بالجراح فإكّنه تقبل شهادتهم فيه إذا لــم يتف
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كّمــة فــي الوصــكّية بالمــال مــع عــد م  والعقل، واليمــان قطعــ ًا. نعــم تقبــل شــهاد ة أهــل الذ
كّدد، والةظــاهر مــن اليــة  المسلمين. وهل يشترط في ذلك أن يهكون في الغربــة ؟ فيــه تــر
 ذلك. وهل تقبــل شــهادتهم علــى أهــل مكّلتهــم ؟ الةظــاهر نعــم للروايــة. والعدالــة وتــزول
كّي آيــ ًة كّح عد م زوالها به؛ لدفع الحرج المنفــ كّما اللمم فالص  بالهكبائر السبع أو السبعين. وأ

ورواي ًة.
 : اكّتخاذ الحما م إن كان للنـس فل يقـدح فـي العدالـة، وإن كـان اكّتخاذهـا للرهـانالثانية
قدح.

 : تقبل شهاد ة القاذ،ف إذا تاب، وصور ة توبته إكذاب نفسه. وقيل: لــو قــال القــذ،فالثالثة
كّدد. باطل حرا م فقد تاب؛ لكّنه أكذب نفسه، وفيه تر

 : ل تقبل شهاد ة الشريك في ما هو شريك فيه قطعــ ًا، ول ذي العــداو ة الدنيوكّيــة.الرابعة
كّل لستلز م ما ل يخفى. كّصت به، وإ كّصت العداو ة بأحدهما اوخت ولو اوخت

 : قال الكثر بعد م قبول شهاد ة الولد على أبيه، وما استدكّلوا به على ذلك أوهــنالخامسة
كّن هظاهر الية وخلفه، والشهر ة ليست دلي ًل. من بيت العنهكبوت، مع أ

 : تقبل شهاد ة الزوج لزوجته وكــذلك الزوجــة لزوجهــا، ول يشــترط أن يهكــونالسادسة
كّح. معهما غيرهما على الص

ــار.السابعة كّح قبول شهاد ة المملوك مطل ًقا، وفيه أقوال منتشــر ة؛ لوختل،ف الوخب  : الص
كّن السبب في هذا الوختل،ف هو التقكّية. والةظاهر أ

كّرع بالشهاد ة قبل استنطا ق الحاكم ل تقبل شــهادته، ول يقــدح فــي شــهادتهالثامنة  : المتب
كّح. كّق ال فتقبل على الص كّما في ح ذلك، بل يقبل في ما دونها. هذا في حقو ق الناس، وأ

ــا الصــحبة، وكــثرتالتاســعة كّكــدت بينهم كّد شــهاد ة الصــاحب لصــاحبه وإن تأ ــر  : ل ت
الملطفة.

كّحالعاشر ة كّجره ما دا م أجي ًرا عنده، وهو أص كّد شهاد ة الجير لمؤ  : الةظاهر من الوخبار ر
القولين.

كّي.الحادية عشر ة كّح، وكذا الطفيل : ل تقبل شهاد ة السائل بهككّفه مطل ًقا على الص
كّملها قطعــ ًا،الثانية عشر ة  : العتبار بما قلناه من الشروط حال إقامة الشهاد ة ل حال تح

كّي ممكّيــز أو وخصــم أو عبــد – علــى قــول مــن ل كّملها وهو كافر أو فاسق أو صب  فلو تح
يجيز شهادته – فزالت هذه الموانع عند إقامتها قبلت الشهاد ة بل إشهكال.

كّح.الثالثة عشر ة : شهاد ة ولد الزنا مع التحكّقق ل تقبل مطل ًقا على الص
كّم تقبل شــهادته فــي مــا ل يحتــاج إلــى الســماع كالقتــل والغصــبالرابعة عشر ة  : الص

كّي. كّول قوله، والرواية ضعيفة بسهل الدم ونحوهما. لهكن في رواية جميل يؤوخذ بأ
ــالرتقالخامسة عشر ة كّل في الموال، وعيوب النساء الباطنة ك  : ل تقبل شهاد ة النساء إ

كّح، والســتهلل حكّتــى جــاء فــي بعــض  والعفل والقــرن قطعــ ًا، والرضــاع علــى الصــ
الوخبار قبول شهاد ة القابلة فيه وحدها.

 : تقبـل شـهاد ة امـرأ ة واحـد ة فـي ربـع الوصـكّية، والنصـف فـي شـهاد ةالسادسة عشـر ة
كّل فــي شــهاد ة أربــع قطعــ ًا. وهــل الرجــل هنــا  امرأتين، والثلثان في شهاد ة ثلث، والهكــ
كّص أســلم. وهــل يجــوز للمــرأ ة كّدد. والوقو،ف على مـا ورد فــي النــ  كالمرأ ة ؟ لي فيه تر
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كّدد، والحـوط المنـع للهكـذب. نعـم إذا علـم الموصـى لـه بـه لـم يهكـن  التضعيف ؟ فيه تر
حرا ًما عليه قطع ًا.

كّد شهاد ة ذوي العاهات كالمجــذومين ونحــوهم، ول ذوي الحــر،فالسابعة عشر ة  : ل تر
الدنكّية وإن كانت زبالة، ول ذوي الصنائع المهكروهة ولو كانت حياكة أو حجامة.

كّطه ووخــاتمه وأمــن الــتزوير،الثامنة عشر ة كّل مع العلم. ولو رأى وخ  : ل تجوز الشهاد ة إ
كّدد، وبــالجواز روايــة كّح أن يشهد إذا شهد معه ثقة غيره ؟ فيه تر  لهككّنه نا ٍس لذلك هل يص

عمر بن يزيد، وعندي ل بأس بها.
رِّم ًل للشهاد ة بالسماع في ما يفتقر له، وبالمشاهد ة وإنالتاسعة عشر ة  : يهكون الشاهد متح

 لم يستدعه المشهود له قطع ًا. وكذا لو وخبي الشاهد، وكذا لــو قيــل لـه: ل تشـهد، فســمع
كّح في المسألتين. موجب الشهاد ة على الص

كّن عنده شهاد ة لنسان فنســيها فخــا،ف فــوات حكّقــه مــع عــد م شــهادته لــهالعشرون  : لو أ
وجب عليه أن يعلمه بها.

 : إذا دعي لقامة الشهاد ة ولم يهكــن عليــه ضــرر فــي إقامتهــا وجــبالحادية والعشرون
كّملهــا كـذلك. وركّبمـا فـي اليــة دللـة عليــه،  عليه إقامتها بالهكتاب والسكّنة، وكــذا فـي تح
كّي فيهمــا، وركّبمــا كــان عي ًنــا كمــا ل كّح. والوجــوب كفــائ كّص، وهو الصــ  وبذلك ورد الن

يخفى.
 : يهكفــي فــي الشــهاد ة علــى النســب، والزوجكّيــة، والوقــف، والــولءالثانيــة والعشــرون

كّن المقارب لليقين. الشياع، وهو إوخبار جماعة يتاوخم منه الةظ
كّد مــن المعرفــةالثالثة والعشــرون  : ل يهكفــي فــي الشــهاد ة علــى إنســان باســمه، بــل لبــ

القاطعة به أو شهاد ة عدلين على أكّنه هو.
 : يجوز للمرأ ة أن تسفر عــن وجههـا ليعرفهــا الشــاهد فيشــهد عليهــاالرابعة والعشرون

قطع ًا.
 : إذا عر،ف من الوخرس الشار ة المفهمة وتحكّققها جـازت الشــهاد ةالخامسة والعشرون

عليه.
ــىالسادسة والعشرون كّر،ف من غير منازع عل  : يهكفي في الشهاد ة بالملك مشاهدته يتص

كّي. كّح؛ لرواية سليمان بن داود المنفر الص
ــان،السابعة والعشرون  : ل يجوز أن يشهد على ملك وهو ل يعرفه وإن عرفه المتبايع

وذلك لكّنه ل يقدر على الشهاد ة لو شهد.
كّمل الشهاد ة إذا وخا،ف أن يدعوه إلــى حــاكم مخــالفالثامنة والعشرون  : ل ينبغي أن يتح

كّد شهادته. ير

 الشهاد ة على الشهاد ةباب
:وفيه مسائل

ــتي:الولى   الشهاد ة على الشهاد ة مقبولة في الموال والحقو ق، ول تقبل في الحــدود ال
كّي كالقــذ،ف كّمــا المشــوبة بحــق الدمــ  لــ مح ًضــا كالزنــا، واللــواط، والســحق قطعــ ًا. وأ

والسرقة ففيه وخل،ف. والذي أراه أكّنها فيه ل تقبل؛ لطل ق عد م قبولها في الحدود.
كّل اثنان قطع ًا.الثانية كّل شاهد إ : ل يجزي على ك
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كّح.الثالثة : تقبل فيها شهاد ة النساء في ما يقبلن فيه على الص
 : إن أوضح اللفاظ أن يقول:  "اشهد على شهادتي أكّني أشهد بهكذا " وهــذه أعلــىالرابعة

كّن لفلن  المراتب، ولهذا لم يخالف فيها أحد. والدنى منها أن يراه يشــهد عنــد الحــاكم أ
كّمــا  على فلن كذا وكذا، فله أن يشهد على شهادته؛ لكّنه ل يحتمل التساهل في ذلــك. وأ
كّذ ل عبر ة به. والمرتبة الثالثة: أن يــبرِّين ســبب الوجــوب فيقــول:  من وخالف فيها فهو شا
كّق إن كّن لفلن على فلن كذا من ثمن مبيع أو غيره "، وفــي هــذه وخل،ف. والحــ   "أشهد أ
 شهد بالجز م وبكّين السبب جــاز أن يشــهد عليــه، وفــي حهكــم الســبب أن يقــول:  "عنــدي

كّن ذلك يمنع التسامح. كّك فيه "؛ ل شهاد ة مجزومة ل ش
 : أن يسمعه يقول:  "أشهد على كذا عند غير الحاكم: ول يــذكر ســب ًبا، فهــذه لالخامسة

تجوز الشهاد ة عليها.
 : لو شهد الفرع فأنهكر الصل عمل بأعدلهما؛ لرواية ابــن ســنان، فــإن تســاوياالسادسة

كّطرح الفرع. وفي ذلك عندي إشهكال. ا
كّذر الصل بغيبــة، أو مــوت، أو مــرض. ومــنالسابعة كّل مع تع  : ل تقبل شهاد ة الفرع إ

كّذر فل عمل عليه. قال: يجوز مع عد م التع

 رجوع الشاهد عن شهادتهباب
:وفيه مسائل

ــم:الولى   إذا وقع الرجوع قبل الحهكم امتنع الحهكم قطع ًا، وإن كان الرجوع بعد الحهكم ل
 ينقض الحهكم، ويضمن الشهود سوى كانت العين التي شهد عليها قائمــة أو تالفــة علــى
كّق فل يزول بطريان الرجوع، كما لو فســق الشــاهد أو كّن الشهاد ة أثبتت الح كّح؛ ل  الص

مات. ورواية حسن جميل داكّلة على ما اوخترناه.
 : إذا ثبــت أكّنهمــا شــاهدا زور - بعلــم مــن الحــاكم، أو إوخبــار مــن المعصــو م، لالثانيــة

ــم، ــض الحهك ــوع – نق ــه رج ــا؛ لكّن ــارض، ول بإقرارهم ــه تع ــاهدين؛ لكّن ــهاد ة ش  بش
كّذرها يضمن الشهود. واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تع

كّم رجــع بعــد ذلــكالثالثة  : لو كان المشهود عليه قت ًل، أو رج ًمــا، أو قطعــ ًا، واســتوفي ثــ
كّي كّص منهــم، وإن قــالوا: أوخطأنــا لزمــه الديــة. وللــول كّمــدنا اقتــ  الشــهود، فــإن قــالوا: تع
كّص مــن أحــدهما رجــع علــى مــا لــم  القصاص من الشاهدين في مسألة العمــد. فــإن اقتــ

ًّل منهما بحهكمه. كّمد، وبعض بالخطأ ألز م ك كّص منه بنصيبه. وإن قال بعض بالتع يقت
كّم رجعــا عــن شــهادتهما، فــإن حهكــم الحــاكمالرابعة كّوجت، ث  : لو شهدا بطل ق امرأ ة فتز

كّول كّد إلــى ال كّدد فــي المســألة. وفــي روايــة تــر  بشــهادتهما لــم ينقــض الحهكــم علــى تــر
 ويضمنان المهر. ومنهم من حملهــا علــى أكّنهــا نهكحــت بعــد ســماع الشــهود بغيــر حهكــم

الحاكم. وال أعلم بأحهكامه.
كّهمنــا، والســار قالخامسة  : لو شهد شاهدان على إنسان بالسرقة فقطع فقال: إكّننــا قــد تو

غيره، أغرما الدية، ولم تقبل شهادتهما في الوخير؛ للشبهة.
ــاالسادسة كّن الشاهدين شهدا بزور بما ذكرنا وجبت شهرتهما وتعزيرهما بم  : إذا ثبت أ

يراه الحاكم؛ ليجتنبا ويرتدع غيرهما.
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 القسمةباب
:وفيه مسائل

 القسمة تمييز الحقو ق وليست بي ًعا؛ لما ل يخفى.:الولى
: ل يشترط حضور قاسم، نعم هو أحوط.الثانية
 : إذا عدلت السها م كفت القرعة في تحكّقق القسمة، ول يفتقر إلى أمــر دونهــا مــنالثالثة

كّد اشترط الرضا بعدها. وبعضهم اكتفى  الرضا منهما بعدها مطل ًقا. نعم لو كان فيهما ر
كّص هنا غير موجود. بتراضيهما من غير قرعة. والن

كّد ول ضــرر بــالنقص كالســيف،الرابعــة  : يجــبر الشــريك علــى القســمة إذا لــم يهكــن ر
كّكان الضرِّيق. والسفينة، والجواهر، والد

 : ل يشترط في جواز قسمة الزرع أن يهكون قصي ًل أو بعـد اشـتداد حكّبـه علـىالخامسة
كّح. الص

 الحدودباب
 وفيه مسائل:: ح ّد الزنا.ال ّول

  الزنا هو إيلج الرجل فرجه في فرج امرأ ة من غير عقد، ول ملك، ول شبهة:الولى
كّح.  حكّتى تغيب الحشفة أو قــدرها لمقطوعهــا. ول فــر ق بيــن القبــل والــدبر علــى الصــ

وبعضهم قال: إن ولج في الدبر فهو لواط ل زنا ! والمشهور ة ما اوخترناه.
كّد البلوغ، والعلم بالتحريم، والوختيار.الثانية : يشترط في ثبوت الح
كّد.الثالثة كّرده شبهة عندنا في سقوط الح كّي أو المحصنة بمج كّم : ليس العقد على ال

ــتالرابعة ــتي دكّل كّد مطل ًقا على الشهر الهظهر. والرواية ال  : ليس على الواطي شبهة ح
كّذ. ًّرا غير معمول بها؛ لضعفها. ومن عمل بها فهو شا كّده س على ح

كّد على المجنون إذا وطأ عاقلة على المشهور، وروايــة أبــان بــنالخامسة  : ل يجب الح
كّما المجنونــة فل كّدد. أ كّد عليه قد عمل بها بعضهم، وعندي في ذلك تر  تغلب الموجبة للح

كّد قطع ًا. تح
كّد؛ للشبهة.السادسة كّدعى الزوجكّية لم يسقط الح : لو ا
كّركّيـة،السابعة كّل بـأمور منهـا: البلــوغ والح  : ل يثبت الحصان الــذي يثبــت بــه الرجـم إ

 وكونه له فر ٌج مملو ٌك يغدو عليه ويروح؛ للوخبار. فلو كان محبو ًسا عن ذلك لــم يهكــن
كّهكــن منــه فــي الغــد (الغــدو ؟) أو  محص ًنا، وإن كان قد دوخل قبــل ذلــك، وكــذا لــو لــم يتم

الرواح أو ما بينهما وحده.
كّر ة ل المتمكّتــع بهــا قطعــ ًا، كمــا فــيالثامنة كّمكّية تحصن كالمســلمة، والمــة كــالح كّن الذ  : إ

الرواية. والمرأ ة في ذلك كالرجل.
: المطكّلقة رجعكّية محصنة دون البائن، وكذا المطكّلق رجعًّيا.التاسعة
كّم زنــى قبــل أن يطأهــا فليــسالعاشر ة  : إذا رجع للمخالعة بعــد رجوعهــا فــي فــدائها، ثــ

كّم زنى قبل الوطي. محص ًنا. وكذا لو أعتق العبد، ث
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كّرات لالحادية عشر ة كّر علــى نفســه أربــع مــ كّل بأربعة، أو بــإقرار الحــ  : ل يثبت الزنا إ
كّذ ل يلتفـت إليـه. ول يشـترط فيـه أن يهكـون فـي أربعـة كّر ة. ومن اكتفى بها فهو شـا  بالم

كّح. مجالس على الص
كّم رجع في إقراره لم يرجم.الثانية عشر ة كّر بما يوجب الرجم، ث : لو أق
كّم تاب كان الما م مخًّيرا في القامة والعفو.الثالثة عشر ة كّر ث : لو أق

 : لو شهد رجلن وأربع نسو ة ثبت بهم الجلد ل الرجم. وفي رواية ثلثةالرابعة عشر ة
رجال وامرأتان، ول تجوز شهاد ة رجلين وأربع نسو ة.

كّد في الشهاد ة على الزنا من المشاهد ة للشيء في الشيء كالميل فيالخامسة عشر ة  : لب
المهكحلة.

كّ م، والبنــت، والوخــت،السادســة عشــر ة كّد الزنــا علــى أنــواع: فالزنــا بالحرمــة كــال  : حــ
كّص بذلك موجود. والةظاهر إلحا ق امرأ ة الب، ومنهم كّده القتل بالسيف، والن  ونحوهم ح
ــد. وهــل كّر والعب  من ألحق امرأ ة البن. ول يعتبر في ذلك الحصان، ويتساوى فيه الح

كّدد. يجلد قبل القتل ؟ فيه تر
كّد والرجــمالسابعة عشر ة كّد المحصــن الرجــم. والشــيخ والشــيخة يجمــع عليهمــا الحــ  : ح

كّح؛ كّب على الص كّي وعبد الرحمن وسليمان بن وخالد، وكذا في الشا  قطع ًا؛ لصحاح الحلب
كّل علــى وخلفــه فهــو ضــعيف عــن مقاومــة  لصحاح عبد ال بن طلحة بــن زيــد، ومــا د

الصحاح.
 : الزنا بالصــغير ة والمجنونــة ل يــوجب الرجــم، وكــذا لــو زنــى بالبالغــةالثامنة عشر ة

كّذ ة. كّص، ونقص الل كّد ول ترجم؛ للن كّي تح صب
كّرب عن بلده إلى مسافة القصــر فصــاع ًداالتاسعة عشر ة كّد، ورُيغ كّز رأس البهكر، ورُيح  : يج

كّن البهكر من ليس بمحصن، ل من أملــك ولــم يــدوخل، وإن كــان يحتمــل  سنة. والةظاهر أ
ذلك. ول تغريب على المرأ ة.

ــ ًرا كــان أو أنــثى؛ لليــة،العشــرون ــد ة، ذك ــد وخمســين جل  : المملــوك إذا زنــى يجل
كّركّية والركّقكّية. كّعض يضرب بنسبة الح كّز هنا عندنا، والمب والنصوص. ول ج

كّح.الحادية والعشرون كّد مطل ًقا على الص كّرر الح كّرر الزنا ل يتهك : مع تهك
كّر ة قتل في الثالثة، وفي الرابعة أحوط. هذا إذا كــانالثانية والعشرون كّل م  : إذا حكّد مع ك

ًّرا، وإن كان عب ًدا قتل في الثامنة وفي التاسعة أحوط. ح
كّد عليها قطع ًا حكّتى تضع ولــدها، وتخــرجالثالثة والعشرون  : الحامل ل يجوز إقامة الح

 من نفاسها، وترضــع الولــد حــولين كــاملين. هــذا إن لــم توجــد مرضــعة غيرهــا، فــإن
 وجدت لم تنتةظر مطل ًقا. والقــول بالنتةظــار أكّيــا م اللبــا اســتنا ًدا إلــى أكّنــه ل يعيــش الولــد
ًّدا، مخالف للوجدان. وكذا تنةظر إذا لــم يهكــن للولــد كافــل حكّتــى يمكّيــز  بدونها ضعيف ج
كّما لــو وجــد لــه كافــل جــاز. ومــا روي عــن كّور في بئر، ول يلج في نار. أ  بحيث ل يته

أمير المؤمنين (ع) في ذلك مشهور.
 : حكّد غير المحصن وغير الزاني بمحارمه مائة جلد ة ذكـ ًرا كـان أوالرابعة والعشرون

أنثى، وإذا كان مملو ًكا فنصف ذلك. والمسألتان قطعكّيتان.
 : المستحاضة والمريض ل يجــوز جلــدهما، نعــم يجــب رجمهمــا،الخامسة والعشرون

كّدا كّد عليهمــا حــ كّي. نعم لو رأى الحاكم الحهكمة فــي تعجيــل الحــ  والسبب في ذلك غير وخف
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ــدد،  بالضغث وهو قبضة من الشماريخ، أو عص ًى، أو سياط، إذا كان مشتم ًل على الع
كّي. كّن ذلك أرفق من تهكرار الجلد، كما هو غير وخف ًّررا؛ ل وهو مائة أو نصفها مهك

كّد؛ إذ الصــل بقــاؤه، ول دليــلالسادسة والعشرون كّن لم يسقط الحــ كّم ج  : لو زنى عاق ًل ث
على نفيه.

كّر والبرد الشــديدين، ويرجــع فــي ذلــكالسابعة والعشرون كّد في ال ةَح  : ل يجوز إقامة الح
كّو؛ ــد كّد في أرض الع  للعر،ف. هذا إذا كان جل ًدا، فإن كان رج ًما لم يمنع، وكذا ل يقا م الح

كّص. وخو ًفا من اللتحا ق بهم، وللن
كّهكــة قطعــ ًا ول حــر مالثامنة والعشرون كّد على من التجأ إلــى حــر م م  : ل يجوز إقامة الح

كّد فيــه قطعـ ًا؛ كّد فيـه حـ كّح. نعم لو كان الحدث المــوجب للحــ  المدينة والمشاهد على الص
لكّنه لم ي ةَر له حرمة.
: ليعلم اكّنه إذا اجتمع جلد ورجم كّقم الجلد؛ لما ل يخفى.التاسعة والعشرون

كّح.الثلثون  : المرجو م يدفن إلى حقويه، والمرأ ة إلى صدرها ل إلى وسطها على الص
كّن ذلــك واجــب، وبعضــهم ذهــب لل  . ومــا اوخترنــاه أجــود؛ لةظــاهراســتحبابوالةظــاهر أ

كّر لم يعد مطل ًقا، وإن كـان بالبرِّينـة أعيـد فيهـا. ويبـدأ كّر من الحفير ة وهو مق كّص. فإن ف  الن
بالرجم الما م أو القائم مقامه مع القرار، ومع البرِّينة الشهود.

كّد فــيالحادية والثلثون ًّردا عــن الثيــاب؛ لصــحيح زرار ة، ولكّنــه أشــ  : الزاني يجلد مج
كّد الضــرب؛ لليــة. والقــائل كّح. ويضرب أش  ألمه، ل حال وجدانه حالة الزنا على الص
كّدمناه أقوى؛ لما كّن ما ق كّل أ  بالضرب الوسط قائله مجهول، وإن أتى به بعض الوخبار، إ

ل يخفى. وتضرب المرأ ة قاعد ة مربوطة ثيابها؛ للستر، ولصحيح زرار ة.
كّد.الثانية والثلثون : ل يضمن لو قتله الح
كّسي، والعتبار، والنزجــار،الثالثة والثلثون كّد؛ للتأ  : ينبغي إعل م الناس عند إقامة الح

كّن أقكّلها ثلثة، ل واحد. وروايــة غيــاث بــذلك ضـعيفة. ول  وتحضره طائفة. والةظاهر أ
كّن حضورهم واجب. عشر ة، ول أربعة، ول اثنان، والةظاهر أ

كّد، ل يمنع.الرابعة والثلثون : يهكره الرجم لمن ل عليه ح
 : إذا شهد أربعة بزنا امرأ ة قب ًل، فشــهدت أربــع نســاء بالبهكــار ة، لــمالخامسة والثلثون

كّد الشــهود؛ لمــا فــي ذلــك مــن كّدها قطع ًا؛ للشبهة. والقوى عندي عــد م جــواز حــ  يجز ح
كّد عن المرأ ة يسقط عن الرجل المشــهود عليــه أكّنــه كّد. وكما يسقط الح  الشبهة الدارئة للح

زنى بها.
ــولالسادسة والثلثون  : إذا كان الزوج أحد الشهود الربعة، فالرواية متعارضة في قب

كّدت الشــهود، رُحــ  شهادتهم وعدمها. والذي يقوى في نفسي أكّنه إن بدأ بالقــذ،ف تلعنــا، و
كّل رُقلِبلت شهادتهم. وإ

كّض بهك ًرا بإصبعه فعليه مهــر أمثالهــا. وإن كــانت أمــة فعليــهالسابعة والثلثون  : من افت
 عشر قيمتها. ورواية طلحة بــن زيــد داكّلــة علــى ذلــك، وهــي وإن كــانت ضــعيفة فهــي

َّزر بما يراه الما م. كّذ. ورُيع كّل من ش كّد لها إ مجبور ة بالعمل؛ إذ ل را
كّدالثامنة والثلثون كّد  ةَحــ رُحــ كّرر منه القــرار أرب ًعــا   : إذا قال:  "إكّني زنيت بفلنة "، فإن تهك

َّد للزنا والقذ،ف. رُح كّر ة  َّر م كّرتين، وإن أق الزنا م
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 : من زنــا فــي زمــان شــريف كشــهر رمضــان، أو يــو م الجمعــة، أوالتاسعة والثلثون
كّد كّي (ص)، أو أحد الوصياء زيــد علــى الحــ  الغدير، أو عيد، أو مهكان شريف كقبر النب

كّضل بن عمر، ولنتهاكه الحرمة. كّل وخبر مف بما يراه الما م. وعليه د
ــي:الربعون كّد الزان كّر ة مسلمة، فوطأها قبل الذن فعليه ثمن حــ كّوج أمة على ح  : من تز

 اثنا عشر جلد ة ونصف؛ لرواية منصــور بــن حــاز م ومعنــى النصــف أن يقبــض علــى
كّح. نصف السوط حال الضرب، ل ضرب بين ضربين على الص

 اللواط والسحق والقياد ةباب
:وفيه مسائل

  اللواط وطي الذكر الذكر حكّتى يحصل اليقــاب، أو التفخيــذ، أو بيــن الليــتين.:الولى
ــن  والسحق هو ذلك فرج المرأ ة بفرح أوخرى. والقياد ة الجمع بين الرجل والمرأ ة، أو بي

الرجلين.
رِّزر بما يراه الحاكم.الثانية رُع كّر بدون ذلك  : اللواط يثبت بالقرار أرب ًعا كالزنا. ولو أق
رِّركّية. ويثبت أي ًضــا بأربعــة شــهودالثالثة  : يشترط في القرار التهكليف، والوختيار، والح

كّدون كما في الزنا. كّل، بل رُي ةَح ل أق
كّص عليه بعــض الفضــلء،الرابعة  : رُيق ةَتل المولِقب ذكره في دبر مثله قدر الحشفة، كذا ن

َّرد اليلج، وهو عندي أهظهر. وهظاهر الوخبار الكتفاء بمج
كّد؛ للشبهة، ولحتمال ذلك في حكّقه.الخامسة كّدعى العبد الكراه له من سرِّيده لم رُيح : لو ا
كّي إذا لط بمسلم وإن لم يوقب قطع ًا.السادسة كّم : رُيقتل الذ
كّح؛ لرفع القلم عنه.السابعة كّد، وإن كان هو الفاعل على الص : المجنون ل رُي ةَح
كّر رُيقتل في الرابعة ل الثالثة على الحوط.الثامنة كّر والعبد هنا سواء، والح : الح

كّدان ول يقتلنالتاسعة كّد ل رُيحـ كّل مـن الحـ َّزران بأق كّع كّردين، رُي  : المجتمعان تحت إزار مج
كّدان في الثالثــة بمئة  كما قيل بهما على الحوط، وكذا المرأتان. ومع تهكرير التعزير رُي ةَح
كّزر أي ًضا من قكّبل غل ًمــا بشــهو ة، وفــي وخــبر إســحا ق بــن  جلد ة؛ لخبر أبي وخديجة. ورُيع

كّمار إذا قكّبل المحر م غل ًما بشهو ة رُيضرب مئة جلد ة، ولم أ ةَر أح ًدا عمل به. ع
كّر ة والمــة فــي ذلــكالعاشر ة كّده مئة جلــد ة. والحــ َّسحق يثبت بما يثبت به اللواط، وح  : ال

 شرع، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، كــذا قيــل ! والقــوى عنــدي
رُم؛ لةظاهر الوخبار، لهكن الحتياط هنا حسن. كّن المحصنة رُترج أ

كّد، قتلت في الرابعة.الحادية عشر ة كّرر الفعل من المساحقة مع الح : إذا تهك
كّن للمــا مالثانية عشر ة كّمــا بعــدها فل. والقــائل أ كّد بالتوبــة قبــل قيــا م البرِّينــة، أ  : يسقط الح

كّل عليه. كّح عدمه؛ إذ لم أ ةَر دلي ًل يد الخيار هنا ملح ًقا له بالقرار، الص
كّل مع عذر، وقد عرفته.الثالثة عشر ة كّد، ول تأوخير إ : ل تجوز الهكفالة في ح

كّي فــي فرجهــا، فحملــت مــنالرابعة عشر ة  : لو جامع زوجته فساحقت بهك ًرا فوقــع المنــ
كّن كّد المساحقة – ورُتجلــد البهكــر؛ فــإ كّد – ح  مائه، فالولد ولده، وعلى الزوجة المساحقة الح
كّةظر بعض الصحاب فــي كّي (ع) قد قضى بذلك في حيا ة أبيه (ع). وقد تن  الحسن بن عل
كّةظره نةظر. نعــم فـي إلحــا ق الولـد بالصـبكّية إشـهكال، وعــد م إلحــاقه بهــا  ذلك، ولي في تن

أوجه.
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كّدها وخمــسالخامســة عشــر ة كّرتيــن. وحــ  : القيــاد ة تثبــت بشــاهدين عــدلين، أو القــرار م
  غيرها. ورُينفى مــن المصــر الــذي هــوبابوسبعون جلد ة قطع ًا، وللرواية. وليس في ال

كّر ة، كما هو هظاهر الرواية. والقائل بـ "إكّنما ينفـى فـي الثانيـة " لـم أ ةَر مسـتن ًدا كّول م  فيه بأ
كّر  له، والقول في حلقه، وتشهيره لي فيه نةظر؛ لعد م الدليل. ول فر ق في ذلــك بيــن الحــ
 والعبد، ول الذكر والنثى، ول المسلم والهكافر؛ لطل ق الروايــة، ول مقرِّيــد لهــا. لهكــن

المرأ ة ليس عليها نفي، ول حلق على قول من قال به.

 القذ،فباب
:وفيه مسائل

كّر الهكامــل المســتتر بالزنــا أو:الولى   القذ،ف  - شر ًعا – هو رمي النســان المســلم الحــ
اللواط.
كّي لغة اكّتفق، بأن يقول لوخر: أنت زا ٍن، أو أنت منهكــوح فــي دبــرك، أوالثانية  : يثبت بأ

كّوته: لســ ةَت بولـدي، أو قـال لوخــر: لســ ةَت كّر ببنـ  ما شاكل ذلك. وكذا لـو قــال لولـده المقـ
لبيك.
َّزر لــه. وكــذا لــو قــال:الثالثة  : لو قال: زنى بك أبوك، فالقذ،ف لبيه ل للمواجه. نعم رُيع

كّ م. كّمك، فالقذ،ف لل زنت بك أ
ــذ،ف؛الرابعة كّد الق كّد  ةَح رُح كّمه نصرانكّية أو يهودكّية   : لو قال لولد مسلم:  "يا ابن الزانية "، وأ

كّصنها؛ لةظاهر الرواية، وإن كان التعزير أحوط. كّن ابنها المسلم قد ح ل
كّد القــذ،ف قطعــ ًا،الخامسة  : لو قال لوخر:  "زنيــ ةَت - بفتــح التــاء – بفلنــة " فلــه عليــه حـ

كّد كّدد؛ لحتمال إكراهها، أو الشبهة عليها دون الواطي. ودرء الح  وللمرأ ة أي ًضا على تر
رِّرح بما رُيزيل عنها الزنــا. كّل أن يص ًّجها إ كّد عليه متو  بالشبهة وإن كان عندي وجوب الح

كّد رواية ضعيفة. وال أعلم بأحهكامه. والرواية في درء الح
 : التعريض بالزنا أو اللواط إكّنما يوجب التعزير، وصــورته عنــد المخاصــمة:السادسة

كّن ذلك يوجب اليذاء. رُت بزا ٍن، ول مليوط، ول ليط "؛ ل  "أنا لس
لِجدك عذراء " ففيه روايـة ليـس عليــهالسابعة كّوجها بهك ًرا:  "لم أ  : لو قال لزوجته التي تز

كّن قــوله هــذا لهــا إن كــان فــي مســاببة كّصــله بعــض الفضــلء: بــأ  شيء. والوجــه مــا ف
كّن في ذلك جم ًعا بين رواية ل شيء عليه وبين رواية كّل فل؛ ل كّد، وإ  وملحية فعليه الح

أبي بصير بالضرب.
رِّزر؛ ليذائه له قطع ًا. نعـمالثامنة رُع  : لو قال:  "يا وخسيس " أو  "يا وضيع " أو  "يا فاسق " 

 لو قال:  "يا فاسق " أو  "يا شارب الخمر " وهو متةظاهر بذلك فليس عليــه شــيء قطعــ ًا.
كّمــك، أو أوختــك، أو رِّزرا. ولو قال:  "إكّنــي رأيــت فــي المنــا م أكّنــي جــامعت أ رُع  ولو تساببا 

رِّزر بما يراه الما م. والحديث المنقول عن أمير المؤمنين (ع) مشهور. رُع نحوهما " 
كّي، ول الهكــافر، ول المجنــون، ول المملــوك، ولالتاسعة كّد بقــذ،ف الصــب  : ل يجــب الحــ

َّزر لــه، كّن المتةظــاهر بالزنــا ل رُيعــ َّزر. والوجه عندي أ  المتةظاهر بالزنا أو اللواط. ورُيع
 وبعض الوخبار رُيشعر بذلك. وذكر بعض الفضلء: لو قذ،ف زوجته وهي بنــت ثمــاني

رُحَّد، ولم أعر،ف وجهه. سنين 
كّزر.العاشر ة كّد لولده قطع ًا، نعم رُيع كّل الوالد فل رُي ةَح كّد القارب لو تقاذفوا، إ : رُت ةَح
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كّدالحادية عشر ة كّل حــ  : لو قذ،ف إنسان جماعة بــأن قــال:  "أنتــم زانــون " لــم يهكــن عليــه إ
كّح. وفيـه أقـوال كّد علـى الصـ ٍّل حـ كّرقين فلهكـ  واحد إن طالبوه مجتمعين، وإن طالبوه متف

غير ما اوخترناه، وما اوخترناه أجود في ما أرى.
كّمد بـم مسـلم، لهككّنـه ل يرثـه الـزوجالثانية عشر ة كّد يورث كالمال؛ لصحيح مح  : هذا الح

ــه تما ًمــا، كّد جماعة فعفا بعضهم لم يمنع الباقين من الستيفاء ل  والزوجة. ولو ورث الح
كّق العافي؛ للموكّثقة الساباطكّية. ول ينقص بقدر ح

كّم عاد رُقتل.الثالثة عشر ة كّد القاذ،ف ثل ًثا ث رُح : إذا 
ًّرا قطع ًا أو عبــ ًدا علــىالرابعة عشر ة كّد في القذ،ف ثمانون جلد ة؛ للية والرواية، ح  : الح

كّي. ورُيجلـد وعليـه ثيـابه، ورُيضـرب كّح؛ لكّنه من حقو ق الناس، كما في رواية الحلب  الص
 ضر ًبا بين ضربين، وعلى ذلك دكّلت الروايات المستفيضة، والةظاهر أكّنه ل وخل،ف فــي

ذلك.
كّزر الهكافر مع التنابز باللقاب الوضيعة، إذا وخشي الفتنة.الخامسة عشر ة : رُيع

كّرقة تلحق بهذا باب الباب: في مسائل متف
كّي (ص) قطع ًا، ول يفتقر إلى الرفع للسلطان، بــل يجــب علــى:الولى كّب للنب   رُيقتل السا

كّهــر ة فاطمــة (ع)، كّمــة (ع)، وكــذا المط كّل من سمع منه ذلك قتله مع المــن. وكــذا الي  ك
كّي (ص). كّ م النب كّب ل وكذا السا

ــد (ص)الثانية كّم كّو ة قطع ًا، وكذا يجب قتل من قال:  "ل أدري أمح كّدعي النب  : يجب قتل م
صاد ق في دعواه أ م ل ؟ " وهو على هظاهر السل م.

كّل، ومـاالثالثة َّزر سـاحر الهككّفـار. وقيـل: إكّنمـا يقتــل المسـتح  : رُيقتل ساحر المسلمين، رُيعـ
كّ م رأسه، كمــا فــي وخــبر  اوخترناه أجود؛ للطل ق. ورُيقتل بالسيف: رُيضرب ضربة على أ

كّحا م. ويثبت بالقرار قطع ًا، وبشاهدين عدلين أي ًضا. زيد الش
كّي والعبد فو ق عشر ة أسواط، كذا قــالوا، ولــم أ ةَرالرابعة  : رُيهكره أن يزاد في تأديب الصب

ــن ًّصا، وأتى في أدب المملوك: من ثلثة إلى وخمسة، وفي رواية: م  على ذلك دلي ًل وخا
 وخمسة إلى سكّتة وأرفق. وفي قضكّية الصبيان مع أمير المؤمنين (ع) أكّنــه قــال:  "أبلغــوا
كّص منه ". وفي بعض الوخبار  "من ضــرب  معكّلمهكم إن ضربهكم فو ق ثلث ضربات اقرُت

كّب له أن يعتقه ". لِح عبده ما زاد على عشر ضربات است
كّل من فعل حرا ًما قطعــ ًا، أوالخامسة  : يجب تعزير القاذ،ف لمملوكه ذك ًرا أو أنثى، بل ك

ترك واج ًبا كذلك.
رُجلد ثمانين جلد ة، ونحه الفكّقاع؛ لكّنهالسادسة  : من شرب مسهك ًرا مع علمه به وبتحريمه 

كّد قبل ذهــاب كّي إذا غلى واشت  وخمر استصغره الناس، كما في الخبر. وكذا العصير العنب
كّر م كّي فل بأس بــه، والمحــ كّما التمر كّي، وأ كّي. والحوط تحريم الزبيب  ثلثيه، وتحريمه قطع

كّهم. كّل عصير... " متو كّل بالصحيح  "ك كّذ، والمستد له شا
كّح.السابعة كّر ة واحد ة على الص كّرتين، ل م كّر م : يثبت بشهاد ة عدلين قطع ًا، أو إقرار الح
كّد الهكــافر لــوالثامنة كّر والعبد، ورُيح كّده بالثمانين الجلد ة بين الح  : الةظاهر أكّنه ل فر ق في ح

تةظاهر بالشرب، دون المستتر به.
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كّررالتاسعة ــ  : رُيضرب عريا ًنا على هظهره وكتفيه، ورُيكّتقى وجهه، ورُيقتل في الثالثة مع تهك
كّد؛ للصحاح المستفيضة، ل في الرابعة كمــا قيــل لبعــض المراســيل؛ لكّنــه ل يقــاو م  الح

الصحاح.
كّح. وكل م أميــرالعاشر ة كّد من شــهد عليـه شـاهد بشـربها، وآوخــر بقكّيهــا علـى الصـ  : رُي ةَح

 المؤمنين (ع) في ذلك مشهور، وكذا يلحق بذلك لو شهد الشاهدان بقكّيها؛ لما رُيشعر من
كّةظر بعض الفضلء في ذلك لي فيه نةظر. تعليله (ع). وتن

كّي، كذاالحادية عشر ة كّل في الخمر، ل الفكّقاع والعصي العنب كّل للشرب إ  : ل رُيقتل المستح
كّدين أو مذهبنا، كإنهكار حكّلكّية المتعة أو كّل ما أجمع عليه في ال  قالوا. والةظاهر أكّنه رُيقتل بهك
كّمــة  ةَيخلقــون و ةَيرزقــون. وكمــا رُيقتــل شــارب الخمــر كّن الي  قتل الحسين (ع)، ومن قال أ

ًّل، كذا رُيقتل بائعه كذلك. لِح مست
كّد. ول يدرأ لو تاب بعدالثانية عشر ة  : من تاب من الشرب قبل قيا م البكّينة درئ عنه الح

كّح. كّد وبين العفو عنه على الص قيامها. وع القرار يتخكّير الما م بين إقامة الح

كّد السرقةباب  ح
:وفيه مسائل

كّ م،:الولى كّد على الوالد إذا سر ق مــن مــال ولــده قطعــ ًا، وألحــق بعضــهم ال   ل يقا م الح
لِعر بذلك. وعندي أكّنه غير بعيد، والية والرواية رُتش

 : يشترط في السار ق التهكليف، وعد م الشبهة، وأن يهتك الحرز، ويخرجه بنفسه،الثانية
كّح. والطفــل كّل علــى الصــ  ويهكــون المســرو ق ربــع دينــار فصــاع ًدا عي ًنــا أو قيمــة ل أقــ
رِّدب، فــإن عــاد ًّول، فــإن عــاد رُأ كّزران ول يقطعان. وقيل: رُيعفا عن الطفل أ  والمجنون رُيع

َّهكت أنامله حكّتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، وهو غير بعيد. رُح
كّر، والعبد، والذكر، والنثى في ذلك شرع.الثالثة : الح

 : ل رُيقطع العبد بسرقته لمــال مــوله قطعــ ًا؛ لمــا ل يخفــى. وكــذا عبــد الغنيمــة؛الرابعة
رُل عنــه علــى الشــبه. وفــي الروايــة  "ل رُيقطــع رُحرز المــا  للضرار. ورُيقطع الجير إذا 

رُحملت على ما إذا لم رُيحرز المال عنه، والحتياط هنا حسن. الجير؛ لكّنه مؤتمن " و
كّمامــات، والخانــات، والمســاجد، علــى الشــهرالخامســة  : ل رُيقطــع مــن ســر ق فــي الح

كّســر رِّمــه الةظــاهرين، ورُيقطــع مــن البــاطنين. وف  الهظهر. وكذا من سر ق من جيبــه، أو ك
 بعض الفضلء الجيب الةظاهر ما كان في هظاهر الثوب العلى، والباطن مــا كــان فــي
كّم الةظاهر ما كــان معقــو ًدا فــي هظــاهره، والبــاطن كّما الهك  باطنه، أو ثوب داوخل مطل ًقا. وأ
كّم الثوب الذي داوخله، وهو غيــر بعيــد. وبعضــهم قــال: الجيــب  المعقود من داوخله، أو ك
كّد من وخارجه أو باطنه. والوخبــار ليــس رُش كّم سواء   الباطن ما كان فوقه قميص، وكذا الهك

كّل اعتبار الثوب العلى والسفل. فيها إ
 : ل رُيقطع في الثمر على النخيل والشجر مطل ًقا، ومن قكّيده بــأن ل يهكــون عليــهالسادسة

حائط فل دليل له. وفي وخبر الصبغ ل رُيقتل من سر ق الفاكهة.
كّو ة في سنة مجاعــة قطعــ ًا. ورُيقطــع ســار قالسابعة  : ل يقطع من سر ق مأكو ًل فع ًل أو ق

كّدد. نعم إذا كان مملو ًكا قطــع قطعــ ًا؛ لكّنــه مــال ًّرا؛ للفساد، على تر  الصغير ولو كان ح
فيدوخل تحت العمو م.
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كّد الســرقة بعينهــا قطــع؛الثامنــة  : ل رُيقطــع بــالقرار بعــد الضــرب؛ للشــبهة. نعــم لــو ر
للرواية. ومن نفاه هنا فهو ضعيف؛ لمخالفة الرواية، وتأويلها تهككّلف.

 : كيفكّية القطع: قطع الصابع الربع من اليد اليمنى، وترك له الراحة والبها م.التاسعة
 ولو قطع ثان ًيا قطعت رجرُله اليسرى، ورُيترك له العقب. ورُيح ةَبس دائ ًمــا لــو ســر ق ثالثــة.

كّي. كّل ذلك قطع ورُيقتل لو سر ق في السجن. وك
كّي.العاشر ة كّد واحد. والةظاهر أكّنه قطع كّد كفى ح كّررت السرقة منه بغير تخكّلل ح : لو تهك

كّلء ل اليسرى؛ لصحيح ابن سنان. ومن قالالحادية عشر ة  : رُتقطع اليمنى وإن كانت ش
كّضـل بـن صـالح، فهـو ضـعيف؛ إذ ل ًّجـا بمرسـلة مف كّلء محت  هنا: ل تقطع إذا كانت ش
 تقاو م المرسلة الضعيفة الصحيح. ورُتقطع أي ًضا اليمنى وإن لم تهكن له يسار، كــذا قيــل !
ــن كّل يبقى بل يدين، كما في رواية عبد الرحمان ب  والرجح عندي أكّنها ل تقطع هنا؛ لئ

كّجاج. ومن لم يهكن له رجل لم يهكن عليه أكثر من الحبس. الح
كّمــا بــالقرار فالمــا مالثانية عشر ة كّد بالتوبة قبل قيا م البرِّينة ل بعــدها قطعــ ًا، أ  : يسقط الح

كّي،  مخكّيــر بيــن القطــع والعفــو. وبعضــهم حتــم القطــع هنــا؛ استضــعا ًفا لروايــة الــبرق
والرجح التخيير؛ للرواية، والحتياط في الدماء.

 : سراية القطع غير مضمونة قطع ًا؛ لتواتر الوخبار بذلك، وكذلك التعزيرالثالثة عشر ة
ــه؛ لشــعار كّذ ل يلتفت إلي كّح. ومن قال بضمانه على الما م أو عاقلته فهو شا  على الص
ًّدا من حـدود الـ فمـات فل ضـمان ". وهـذا  قول أمير المؤمنين (ع)  "من أقمنا عليه ح
كّد كّي بعد قطعــه؛ لتنســ كّب الحسم بالزيت المغل كّد وإن كان غير معَّين. ويستح  داوخل في الح
 أفواه العرو ق، وللوخبار. وأن يطعم اللحم والسمن. وينبغي تعليق اليــد المقطوعــة فــي

رقبة السار ق؛ تنهكي ًل، وزج ًرا له ولغيره.
لِجب، وعنــدي فــي ذلــكالرابعة عشر ة لِطعــا؛ لكّنهمــا أتيــا بــالمو  : لو سر ق اثنان نصا ًبا رُق

كّدد. تر
كّم بعــد ذلـك قبــل القطـع شـهدت أوخــرىالخامسة عشر ة  : لو شهدت عليه برِّينــة بسـرقة ثــ

 رُقطعت يمينه للولى، ورجله للوخرى.وبذلك رواية ابن بهكيــر، والحــوط عــد م القطــع
للثانية.

كّل بعد مرافعة المسرو ق منــه للســار ق عنــد الحــاكم.السادسة عشر ة  : ل رُيقطع السار ق إ
كّد بهبة المسرو ق منه المال للسار ق، كّد على السار ق لم يسقط الح كّما لو رافعه وثبت الح  أ

كما في حديث صفوان.

 المحاربباب
:وفيه مسائل

كّر أو:الولى ــ ــي ب كّرد سل ًحا – سي ًفا، أو رم ًحا، أو غيرهما – ف كّل من ج   المحارب هو ك
ــا  بحر، لي ًل أو نها ًرا، لوخافة الناس، إذا كان من أهلها قطع ًا، وكذا لو لم يهكن مــن أهله

كّح. كّص بالرجل على الص كّح؛ لعمو م الية والرواية. ول يخت على الص
كّر ة قطع ًا بخل،ف السرقة، فإكّنهالثانية  : تثبت المحاربة بشهاد ة عدلين، أو بالقرار ولو م

كّد من إقرارين. لب
: لو شهد بعض المأوخوذين بعضهم لبعض لم تقبل شهادتهم؛ للتهمة.الثالثة
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كّد المحارب القتل، أو الصلب، أو القطع؛ لصــريح اليــة. وفــي الروايــة ذاكالرابعة  : ح
ــو  إلى الما م إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى. وقيل: رُيقتل ل
ًّدا. ولــو قتــل وأوخــذ المــال، اســتعيد منــه المــال، كّي الــد م فــإكّنه رُيقتــل حــ  قتل، وإن عفا ولــ
كّم قتــل وصــلب. وإن أوخــذ المــال ولــم يقتــل رُقطــع  وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ث
كّل شـهر السـلح رُنفـي. وعلــى ذاك روايـات، والقـول بـه غيـر  مخال ًفا. ولو لم يقع منه إ

بعيد.
 : نفيه يهكون إلى أقرب بلد من [إلى هنا أليق] أهل الشرك. وفي رواية عبد الالخامسة

كّن نفيه رميه فــي البحــر. وفــي روايــة زرار ة ل يبــاع ول يــؤتى بطعــا م ول  بن طلحة أ
كّد ق عليه. يتص

كّد عنه لو تاب قبل القدر ة عليه؛ للية والرواية. لهكــن حقــو ق النــاسالسادسة  : يسقط الح
كّق  لم تسقط قطع ًا، سواء كان قت ًل أوجر ًحا أو ما ًل؛ إذ ل دوخل في تـوبته إلـى إسـقاط حـ

كّما لو تاب بعد القدر ة عليه لم تؤرِّثر توبته في إسقاط عقوبته؛ للتهمة. الناس. أ
 : الةظاهر أكّنه رُيصلب حًّيا، ول يترك مصلو ًبا أزيد من ثلثة أكّيا م كما فــي روايــةالسابعة

كّسل ورُيهككّفن ورُيصكّلى عليه. كّي، ورُيغ السهكون
كّص محارب، وللنسان دفعه مهما استطاع. فــإن أصــيب فــدمه هــدر، وكــذاالثامنة  : الل

 المهكابر لمرأ ة على نفسها، وكذا من دوخل دا ًرا بغير إذن صاحبها فزجــره فلــم ينزجــر
فدفعه أو رماه بشيء فأصابه فهو هدر.

 : الوخذ (الوخذ) للشيء جه ًرا ويهرب - وهو المستلب – ل يقطع. ول من يأوخذالتاسعة
ــو كّب رُيسهكر، وه  الشيء من غير حرزه وخفية، ول من يطعم الغير البنج – وهو نبات ح
كّل كّزرون. والنصوص بهك  المبنج – ول من سقى غيره مررِّق ًدا. يؤوخذ منهم ما أوخذوا، ويع

ذلك موجود ة.
 : رُيقطع من يأوخذ الموال بالوسائل الهكاذبة، وإن حملته عليه الحاجــة، كمــا فــيالعاشر ة

كّن هذا القطع للفساد. كّي، والةظاهر أ حسنة الحلب

 إتيان البهائمباب
:وفيه مسائل

 البهائم هي ذات الربع. وهل يدوخل في ذلك الطير ؟ الحوط نعم.:الولى
 : لو أولج البالغ العاقل ذكره فــي فــرج بهيمــة أو دبرهــا ولــو قــدر الحشــفة، فــإنالثانية

كّدد قطعــ ًا، ل الموجــود حــال  كانت مأكولة كالشا ة والبقر ة حر م لحمها ولحم نسلها المتج
الوطي وإن كان حم ًل على القرب.

 : لو اشتبهت في قطيع قسم نصفين، وأقرع على أحد النصفين، وههكذا حكّتى تبقىالثالثة
 واحد ة، فتذبح وتحر ق. فــإن كــان الــواطي لهــا غيــر صــاحبها غــر م قيمتهــا لصــاحبها.

والمسألة منصوصة.
كّم هظهرها، وإن كانت حللة على كراهة، كالحمار والبغل والخيلالرابعة  : إذا كان المه

 أغر م الواطي ثمنها إذا لم تهكن له، وأوخرجت إلى غيــر البلــد الــذي وقــع فيهــا الــوطي،
كّن هــذا الوخــراج لــدفع المعيــر ة، أو تعكّبــد. ورُيعطــى  وبيعــت؛ لروايــة ســدير. ويحتمــل أ
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كّمــا القــول كّح. وأ  الواطي الثمن الذي بيعت به، أو للمالك إن كان هو الواطي على الصــ
بالصدقة به فلم يثبت عندي.

كّرتين.الخامسة : يثبت هذا الحهكم بعدلين أو إقرا ٍر م
كّح؛ للروايــات. ولالسادسة كّزر الواطي مطل ًقا بخمسة وعشرين ســو ًطا علــى الصــ  : رُيع

كّد مئة، ول رُيقتل كما قيل. وما روي في ذلك فهو قابل للتأويل. رُيح
رُرجم إن كان محص ًنا. ففــي وخــبر آد م بــنالسابعة كّد مئة كالحكّية و رُح  : من وطأ امرأ ة ميتة 

كّد حرمة. كّن الميتة أش كّي، وفي بعض الوخبار أ إسحا ق حرمة المكّيت كحرمة الح
كّزر.الثامنة كّد لهكن رُيع : لو نهكح زوجته الميتة لم رُيح

كّن هنا رواية داكّلةالتاسعة كّل بأربعة شهود على الحوط. وقيل: إ  : ل يثبت الزنا بالميتة إ
 على الكتفاء باثنين، وبعض الشارحين قال: لم أ ةَرهــا، وإكّنــا – بحمــد الــ – قــد عثرنــا
 عليها في جملة مسائل سأل بها ابن أبي العوجاء – لعنــه الــ – مولنــا الصــاد ق عليــه
كّي،  السل م. والقرار اثنانأو أربعــة علــى الخل،ف. وكــذا مــن لط بمكّيــت كمــن لط بحــ

َّزر زياد ة؛ لحرمة الميت، وزياد ة الفحش. ورُيع
كّر،العاشر ة كّل أعضاء الزوجة – رُتضرب يــده حكّتــى تحمــ  : المستمني بيده أو بغيرها – إ

كّما مــا فــي بعــض الوخبــار  "هــذا ناكــح نفســه ل شــيء  كما فعله أمير المؤمنين (ع). وأ
كّد عليه. كّول بأن ل ح عليه " مؤ

 القصاصباب
:وفيه مسائل

لِجب القصاص إزها ق النفس المعصومة المهكافئة، ل كقتل المــؤمن الهكــافر،:الولى   مو
كّر والعبد عم ًدا. والح

 : يتحكّقق العمــد بالقصــد إلــى القتــل لمــا يقتــل ولــو نــاد ًرا، أو باللقــاء إلــى الســدالثانية
فافترسه.

َفْي ةَد من القاتل ورُيحبــس الممســك لــه أبــ ًداالثالثة  : لو أمسك واحد وقتل آوخر ونةظر ثالث، لِق
وتفقأ عين الناهظر. بذلك حهكم أمير المؤمنين (ع).

كّل لــه قتلــه؛ إذ ل تقكّيــة فــي الــدماء. فلــو قتلــهالرابعة  : لو أكره علــى قتــل إنســان لــم يحــ
 فالقصاص على القاتل ل المهكره. نعم لو كان المهكره السكّيد لعبده فالقصاص على السكّيد
كّمــار. كّي، ويستودع العبد السجن أبــ ًدا، ومثلهــا روايــة إســحا ق بــن ع  على رواية السهكون
كّر ق بين العبد الصغير والهكبير. ومنهم من قال بالقصــاص مــن العبــد. ومــا  ومنهم من ف

اوخترناه أجود.
كّي قتــل الرجــل والمــرأ ة قطعــ ًا،الخامسة  : لو اشترك رجل وامرأ ة فــي قتــل رجــل فللــول

كّصــة كّد أثل ًثا فل مستند له. وإن قتل الرجل وخا كّما من جعل الر كّد. وأ كّص الرجل بالر  ويخت
كّد، كّصــة فل ر كّح. ولو قتل المرأ ة وخا كّدت المرأ ة نصف ديته، ل نصف ديتها على الص  ر

وله مطالبة الرجل بنصف الدية؛ إذ المرأ ة ل تهكافئ الرجل. فيبقى له نصف الدية.
ــنالسادسة كّن دية المرأتي كّد؛ إذ ل فاضل لهما؛ ل  : تقتل المرأتان إذا قتلتا الرجل، ول ر

دية رجل.
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كّلالسابعة كّد علــى كــ كّي قتــل الجميــع، ورُيــر ًّرا جماعة من الرجــال فللــول  : لو قتل رج ًل ح
كّد الوخرون قدر جنايتهم. واحد ما فضل عن جنايته، وله قتل البعض، وير

كّل واحـد جــزالثامنة  : لو قطع يد رجــل جماعـة دفعــة بـأن ضــربوه بسـيف ككّلهــم، ل كــ
كّد كّد فاضل الديــة عليهــم. ولــه قطــع البعــض، ويــر كّي قطع أيديهم ككّلهم، وير  بع ًضا، فللول

عليهم الوخرون. فهو مخكّير في ذلك. وهذه المسائل ل وخل،ف فيها.
كّد؛ إذ ل يجنـي الجـاني علـى أكـثر مـن نفسـهالتاسعة  : لو قتلت امرأ ة رج ًل قتلت ول ر

كّد فهــي كّما روايــة أبــي مريــم عبــد الغكّفــار علــى الــر كّح؛ للصحاح وغيرها. وأ  على الص
 مخالفة للصول مطروحة، أو محمولة على التقكّية، وهو أوجـه؛ إذ الروايـة صـحيحة،

فل يجوز طرحها.
 : تتساوى المرأ ة والرجل في الجراح، في القصاص والديــة إلــى أن تبلــغ ثلــثالعاشر ة

كّر – وبعده ترجع إلى ديتها بالنصف. والمسألة قطعكّية منصوصــة، ففــي  الدية - دية الح
 وخبر أبان  "ما تقول في رجل قطع إصب ًعا من أصــابع المــرأ ة ؟ قــال: عشــر مــن البــل،
 قلت: قطع اثنتين ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثل ًثــا ؟ قــال: ثلثــون. قلــت: قطــع أرب ًعــا ؟
 قال: عشرون. قلت: سبحان ال ! يقطع ثل ًثا فيهكون عليه ثلثون، ويقطع أرب ًعا فيهكــون
كّن هذا يبلغنا ونحن بالعرا ق ونقول هــذا قــول شــيطان ! فقــال: مه ًل يــا  عليه عشرون ! إ
كّن المرأ ة تعاقل الرجل إلــى ثلــث الديــة، فــإذا بلغــت  أبان ! هذا حهكم رسول ال (ص) ! إ
الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، أوخذتني بالقياس، والسكّنة إذا قيست محي الدين ! ".

ــد،الحادية عشر ة كّر بالعب  : رُيقتل العبد بالعبد، والمة بالمة، والعبد بالمة. ول رُيقتل الحــ
كّي. نعــم يلزمــه رُر الية فيها دللة، وعليه صريح رواية الحلب  قطع ًا؛ لعد م التهكافؤ، وهظاه
كّر، وإن كانت قيمته متجاوز ة. ولو اوختلفا في القيمــة  قيمته يو م قتله، ول يتجاوز دية الح

فالقول قول الجاني؛ للصل.
كّنالثانية عشر ة رِّزر، ووجبت عليه الهككّفــار ة. وفــي روايــة مســمع أ رُع  : لو قتل السكّيد عبده 

كّد ق بهــا كّرمه قيمتــه، وتصــ  أمير المؤمنين (ع) ضربه مئة جلد ة نهكا ًل، وحبسه سنة، وغ
كّل أكّنــه ل معــارض لهــا فــي مــا أعلــم، ولهــذا عمــل بهــا  عنه. وهي وإن كانت ضعيفة إ

جماعة من مشاهير علمائنا، فالعمل بها غير بعيد.
كّر قتل العبيد رُقلِتــل. وبــذلك روايــة الفتــح بــن يزيــد ليــس لهــاالثالثة عشر ة  : إن اعتاد الح

معارض.
كّي الــد مالرابعة عشر ة  : ل يضمن السكّيد قتل عبده أح ًدا؛ إذ ل يضمن المولى عبــ ًدا. وولــ

بالخيار بين قتله أو استرقاقه.
كّص منــه المجــروح أو اســتركّقه إن اســتوعبتالخامسة عشر ة ًّرا استق  : إذا جرح العبد ح

كّ ق منه بنسبة الجناية. الجراحة قيمته، وإن نقصت استر
كّن التـدبيرالسادسة عشر ة كّي المقتـول وخــرج مـن التــدبير؛ ل  : لو قتل المدبر واستركّقه ول

كّمـا الروايـة بعـد م بطلنـه فلـي فيهـا كّح. وأ  وصكّية تبطل بعروض الملك، هذا هـو الصـ
كّك رقبتــه ؟ قــولن، وعنــدي  نةظر ! وعلى قول عد م الوخراج عن التدبير هل يسعى في ف

التوكّقف أسلم من الفتوى.
كّل قتله؛ إذ ل يجني الجــاني علــى أكــثرالسابعة عشر ة كّرين فليس لهما إ كّر ح  : لو قتل الح

كّن الجنايــة إكّنمــا كّدد، مــن أ كّد م. ولو قتله أحدهما فهل للوخر الدية ؟ فيه تــر  من نفسه كما تق
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 توجب القصاص ل الدية، ومن إطلل د م المسلم، وهو غيــر جــائز كمــا فــي الوخبــار.
والرجح عندي ثبوت الدية.

كّي بــنالثامنة عشر ة كّرين على التعاقب واحد بعد واحد، ففي روايــة علــ  : لو قتل العبد ح
كّح. عقبة هو لولياء الوخر، وفي أوخرى رواها زرار ة يشتركان وهو الص

ــعالتاسعة عشر ة كّول، ويساره للثاني قطع ًا. ولو قط  : لو قطع يد رجلين قطعت يمينه لل
كّول والرجــل بـالوخير، ولمــن بقــي الديــة؛ لروايــة كّول فــال  أيدي جماعة قطعت يــداه لل

كّي. حبيب السجستان
كّن العتـق علـىالعشرون كّدد مـن أ رُجـز أن يعتقـه ســرِّيده علــى تــر ًّرا لــم ي  : لو قتل العبد حــ

كّي الد م عليــه كــالمرتهن فيهكــون العتــق بــاط ًل. كّق ول  الملك، وهو حاصل، ومن ثبوت ح
والتوكّقف عن الفتوى في هذه المسألة أسلم.

رُدلِفــع هــو ومــاله إلــى أوليــاءالحادية والعشــرون كّي مســل ًما قـال جماعــة:  كّم  : لــو قتــل الــذ
كّ ق أولده الصــغار، وفــي  المقتــول، فــإن شــاؤوا قتلــوه، وإن شــاؤوا اســتركّقوه، واســتر

كّدد؛ إذ ل دليل صالح لذلك. استرقا ق أولده وماله تر
كّي ول المجنـون. وجنايتهمـا عمـ ًدا ووخطـ ًأ علـىالثانيـة والعشـرون  : ل رُيقـاد مـن الصـب

 العاقلة؛ لعمو م رفع القلم عنهما. ورواية حمز ة بن حمران صريحة في ذلك، وفي ذلــك
كّذ ة. رواية شا

كّص منه.الثالثة والعشرون كّن استق رُج كّم  ًّرا عاق ًل ث : لو قتل العاقل ح
كّذ ولالرابعة والعشرون كّي قتل به؛ لليـة، والمخـالف فـي ذلـك شـا  : لو قتل البالغ الصب

 يلتفت له. نعم ل رُيقتل العاقل بالمجنون قطع ًا، وتثبت الدية عليه لولياء المجنـون، ولـو
 كان القتل عم ًدا، ولو صال عليه المجنون فقتله دفا ًعا لم يهكن عليه قــود ول ديــة إذا لــم

كّل بقتله، فيهكون دمه هد ًرا. وفي رواية أبي بصير ديته في بيت المال. يتخكّلص منه إ
: ل قود على النائم لو قتل غيره بانقلبه عليه، وعليه الدية.الخامسة والعشرون
كّي. وإن لــم يهكــنالسادسة والعشرون  : جناية العمى وخطــأ تلــز م العاقلــة؛ لروايــة الحلــب

للعمى عاقلة ففي مالهـ تؤوخذ في ثلث سنين.
 : ل قود على من قتل غير محقون الد م كــالزاني الثــابت زنــاه وهــوالسابعة والعشرون

كّ م والوخـت ونحوهمـا، وإن كـان بغيـر إذن كّرمـاته كـال  محصن، أو الزانـي بإحـدى مح
الحاكم محر ًما.

كّرتيــن علــى الحــوط.الثامنة والعشرون  : يثبت القتل بالشــاهدين العــدلين، وبــالقرار م
كّرتين بشرط أن يهكون القرار مــن كّر ة، إذ ل دليل على الم  وإن كان الةظاهر الكتفاء بالم

كّر. عاقل بالغ ح
كّر واحد بالقتل عم ًدا، وقال آوخر:  "أنا القاتــل لــه لهكــن وخطــ ًأ "،التاسعة والعشرون  : لو أق

كّدد؛ إذ ل وجه لذلك رُيعتمــد كّي في تصديق أكّيهما شاء، وعندي في ذلك تر  قيل: تخكّير الول
كّد ق أحدهما انتفت الدعوى عن الثاني. عليه، بل إذا ص

كّول عــنالثلثون كّر آوخــر بقتلــه عمــ ًدا أي ًضــا، ورجــع ال كّم أقــ كّر بقتل رجل عم ًدا، ث  : لو أق
كّي (ع) التي رفعها كّصاب في زمن عل كّج بسبب إقراره من عكّلة، كقضكّية الق  إقراره، واحت
 لبنه الحسن (ع) درأ (درئ ؟) القود عنهما كمــا فعلــه ســرِّيدنا الحســن (ع). وقــال:  "إن
 كان هذا قتل نف ًسا، فقد أحيى نف ًسا...إلى آوخر كلمه " صلوات ال عليه. والدية في بيت
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 المال، ومكّنا من لم يعمل بالرواية؛ لرسالها. وأقــول: إكّنهــا منجــبر ة بالعمــل، والقضــكّية
مشهور ة.

 : ل رُيقبل في العمد شاهد ويمين، ول شاهد وامرأتان. نعم فــي الخطــأالحادية والثلثون
رُيقبل ذلك.

رُوخرِّلــي ســبيله؛الثانية والثلثون كّل   : رُيحبس المكّتهم بالد م ســكّتة أكّيــا م، فــإن ثبــت الــدعوى وإ
كّدها؛ لضعفها. والوجه عندي العمل بها. كّي، ومنهم من ر لرواية السهكون

ــأتيالثالثة والثلثون كّل أن ي كّدعى  "إكّني وجدته يزني بامرأتي " رُقلِتل، إ  : من قتل رج ًل وا
كّي (ص) لســعد ــب  ببرِّينة تشهد بصد ق دعواه. والمسألة مشهور ة ل وخل،ف فيها. وكل م الن

بن معاذ صريح فيها.
 : الةظئر إذا قتلت الولد بانقلبها عليه فالديــة علــى عاقلتهــا إن هظئرتالرابعة والثلثون

كّز ة فالدية في مالها. للحاجة، وإن هي هظئرت للفخر بأهل الولد والع
كّذر فأصيب، فل ضمان.الخامسة والثلثون : من قال لغيره:  "احذر ! "، ولم يتح

 القسامةباب
:وفيه مسائل

  القسامة هي اليمين. والمراد بها هنــا اليمــان الــتي رُتق ةَســم علــى الوليــاء، وقــد:الولى
َّمى الحالفون مجا ًزا قسامة. رُيس

كّدعي، كمـا لــو وجـدالثانية كّن بصــد ق المــ  : تثبت مع اللوث، وهي أمـار ة تثبـت مـع الةظــ
كّدعي إثبــات دعــواه، ففــي بعــض  القتيل في دار قو م أو محكّلتهــم. فــإذا ثبــت اللــوث فللمــ

كّن ال حهكم في دمائهكم بغير ما حهكم في أموالهكم ". الوخبار  " إ
 : القسامة في العمد وخمسون، وفي الخطــأ نصــفها؛ للروايــة. والقــائل بالخميســينالثالثة

كّمــا الســتدلل بقضــكّية النصــار فــي كّل الحتياط، وهو ليس دلي ًل. وأ  مطل ًقا ل دليل له إ
رِّررت عليــه رُكــ كّدعي قدر القسامة   وخيبر فل دللة فيها، والجماع ممنوع. ولو لم يهكن للم

حكّتى يحصل العدد.
كّدعي قسامة، وكان للمنهكر من قومه قسامة حلفــوا. ولــو قصــرواالرابعة  : لو لم يهكن للم

رِّررت عليهم. رُك عنها 
كّل بعــد العلــم؛ لقضــكّية النصــار، وإنالخامسة  : ل يجوز الحلف في القسامة وغيرهــا إ

كّرهم علــى ذلــك  كان القول من النصار  "أنحلف يا رسول ال على ما ل نعلم ؟ " لهكن أق
رسول ال.

 : القسامة في العضاء: ما كان فيه الديــة فقســامته ســكّتة رجــال، ومــع عــدمهمالسادسة
 يحلف سكّتة أيمان. ومــا كــان بالنصــف فثلثــة أيمــان. وإن لــم تهكــن قســامة حلــف ســكّتة
 أيمان ، وههكذا بالنسبة. وبذلك رواية طريف بن ناصــح. وقيــل: إكّنهــا وخمســون مطل ًقــا،

وما اوخترناه أجود، وما قيل أحوط.

 كيفكّية الستيفاءباب
:وفيه مسائل
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ــل:الولى كّل أن يحصل الصلح على الدية بين القات كّل القصاص، إ   قتل العمد ل يوجب إ
كّول عليـه، كّذ ل معـ كّي مخكّير بيـن القـود والديـة فشـا كّن الول كّما القائل بأ  وأولياء المقتول. وأ

كّل به فهو معارض بما هو أكثر. وما استد
كّي إذا كان واح ًدا المبادر ة بالقصاص، ول يفتقر إلى إذن الحــاكم، وإن كــانالثانية  : للول

كّما لو كان الولياء جماعة توكّقف القصاص على اجتماعهم،  الحوط ذلك لحسم الفتنة. أ
كّص أحدهم جاز، لهكن يضمن حصص الباقين. ولو اقت

كّهكين ونحوهمــا فــي العنــق. ول يجــوزالثالثــة كّل بالســيف والســ  : ل يجــوز القصــاص إ
كّي كّح؛ لقــول النــب  التمثيل، هذا وإن كانت الجناية بالحر ق والتفريق ونحوهما على الصــ
كّن القصــاص بمثــل مــا فعــل كّل بالحديد " وكذلك الروايــات. والقــائل بــأ  (ص):  "ل قود إ

الجاني محتمل.
 : لو كان الولياء جماعة واوختار بعضهم الدية فدفعها القاتل له لم يسـقط القــود؛الرابعة

كّمــا روايــة جميــل المخالفــة لــذلك  لرواية الحسن بن محبوب، ولم أ ةَر قو ًل غير ذلــك. وأ
كّدوا بنسبة سهم العافي. كّص الباقون ر كّذ ة مهجور ة، نعم إذا اقت فشا

كّيالخامسة َفْر به حكّتى مات، ففي رواية أبــي بصــير والــبزنط  : لو هرب القاتل، ولم رُيةظف
كّح، لِوخذ من القرب فالقرب له. هذا هو الصــ  تؤوخذ الدية من ماله، ولو لم يهكن له مال أ

وبعضهم قال: ل دية، وما اوخترناه أجود.
ــا،السادسة كّي بعد حًّي كّي الد م القاتل ضربة فةظكّنه قد مات فتركه، فرآه الول  : إذا ضرب ول

كّص منــه. وإن أرادا كّم يقتــ ًّول ضــربة ثــ  فــإن أراد قتلــه ثانيــة، كــان للقاتــل أن يضــربه أ
 التتارك تتاركا، كمــا فــي قضــكّية عمــر مــع الرجــل الــذي أمــر بقتلــه، فاســتغاث بــأمير
كّده عن مـا قضـى بـه إلـى مـا حهكينـاه. روى ذلـك  المؤمنين (ع) فسار به إلى عمر، ور
كّل أكّنهــا مشــهور ة. وقيــل غيــر ذلــك، ومــا  أبان بن عثمــان، وهــي وإن كــانت مرســلة، إ

اوخترناه هو الرجح.
كّي ديــة اليــدالسابعة كّد الــول كّي فقتله، ر  : لو قتل رجل صحيح مقطوع اليد، فأراد قتله الول

ــة  إن كانت اليد قطعت، أو أوخذ ديتها. وإن كانت ذهبت من غير جناية أو ل أوخذ لها دي
كّد؛ لرواية سور ة بن كليب. كاملة فل ر

 قصاص الطر،فباب
:وفيه مسائل

ــول:الولى كّل أن يق كّل بالصحيح، إ كّل قطع ًا، ورُيقطع الش   ل رُيقطع العضو الصحيح بالش
لِطعت لم تنحسم وتسري إلى نفسه، فإكّنه ل يجوز قطعها. حهكيم حاذ ق: إن رُق

 : يعتبر التساوي في الشجاج مساحة: طو ًل ل عر ًضا. وكــذا ل يعتــبر عم ًقــا مــعالثانية
كّجة عر ًفا من حارضة وغيرها، وذلك لتفاوت العضاء بالسمن والهزال. صد ق الش

ــا لالثالثة كّما م  : ل يجوز القصاص في ما فيه تعزير كالهاشمة، والمنرِّقلة، والمأمومة. أ
تعزير فيه – كالخارصة، والباضعة، والموضحة – ففيه القصاص.

كّر والبرد الشديدين؛ لما ل يخفى.الرابعة كّرى في القصاص اعتدال النهار في الح : رُيتح
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كّص منــه فلصــقها،الخامسة كّص منه، فأوخــذها المقتــ  : لو قطع إنسان شحمة أذن آوخر فاقت
كّي عليه إزالتها، قالوا ليتساويا في الشين. وقيل: إكّنمــا الزالــة لمهكــان أكّنهــا مكّيتــة،  فللمجن

وثمر ة التعليلين ل تخفى.
كّماء.السادسة كّم وهو الوخشم، وكذا الذن الصحيحة بالصــ كّ م بالعاد الش  : رُيقطع النف الشا

 ول رُيقطع ذكر الصحيح بالعنين؛ لنقصــه. ورُتقلــع عيــن العــور بعيــن ذي العينيــن وإن
كّص لــه مــن الصــحيح بعيــن كّق أعماه، والية داكّلــة علــى ذلــك. وكــذا رُيق ةَتــ كّن الح  عمي؛ فإ
ــن كّمد بن قيس وعبدال  ب كّد عليه نصف الدية، وكما في رواية مح  واحد ة ل بعينين، وير

الحهكم، وهو الرجح.
كّل فالقصــاص فيهــا ثــابت، كــذاالسابعة كّي رُينت ةَةظر به سنة، فإن عادت فيهــا وإ كّن الصب  : س

كّصــل مــا كّن بعيــر. والقــوال هنــا مختلفــة، والمح كّل س  قال جماعة. وفي الروايات: في ك
ذكرناه.
ــة ــةالثامن ــه دي كّد علي ــر ــاطع، ورُي كّف الق ــا مقطوعــة الصــابع، رُقطعــت كــ ــو قطــع كًّف  : ل

كّل أكّنها غير معارضــة، فالعمــل  الصابع.وفيها رواية حريز، وهي وإن كانت ضعيفة إ
بها غير بعيد.

كّص منه قطع ًا. هذا إذا كانت الجناية في غيره، فإنالتاسعة  : من جنى ولجأ للحر م لم رُيقت
كّص منه قطع ًا؛ لكّنه لــم يــ ةَر لــه حرمــة. وعلــى تقــدير عــد م القصــاص منــه  كانت فيه اقرُت

رُيضكّيق عليه في المطعم والمشرب. وهذه المسائل منصوصة قطعكّية.

 الدياتباب
:وفيه مسائل

كّن البل التي كمل لها وخمس سنين. والروايــات داكّلــة علــى:إبلال   دية العمد مئة من مسا
كّي، أو مائتا بقر ة قطع ًا. والةظاهر الكتفاء بما يقع عليها اسمها، أو مائتا  ذلك، وهو قطع
كّل حكّلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألــف شــا ة، أو عشــر ة كّن ك  حكّلة. وليعلم أ

كّدى في سنة واحد ة من القاتل نفسه، ل عاقلته قطع ًا. آل،ف درهم. وتتأ
كّل في البل فــإكّنه يجــب فيهــا ثلث وثلثــون بنــتالثانية  : شبه العمد، وهي مثل العمد إ

 لبــون، وثلث وثلثــون حكّقــة، وأربــع وثلثــون ثنيــة طروقــة الفحــل. كــذا قيــل، وهــو
كّل على ذلك. وفــي روايــة أبــي بصــير ثلث وثلثــون  مشهور، لهكن لم أهظفر برواية تد
 حكّقة، وثلث وثلثون جدعة، وأربع وثلثون حكّقة طروقة الفحـل، وبهــا قـال جماعــة،
كّن شبه العمد أن ل يقصد القتل، بأن يضـرب بشــيء ل يقتـل غال ًبــا  وهو أقوى. وليعلم أ
كّد ة تأديتها، نعم بعض فضلئنا قــال: رُتســتأدى فــي  فيكّتفق الموت. ولم رُيبَّين في الوخبار م

سنتين، ورُتستأدى من القاتل نفسه كالعمد قطع ًا.
 : دية الخطأ في البل عشــرون بنــت مخــاض، وعشــرون بنــت لبــون، وثلثــونالثالثة

 حكّقة، وثلثون جدعة؛ للروايــة. وفــي روايــة العل بــن فضــيل وخمــس وعشــرون بنــت
 مخاض، ووخمس وعشرون بنت لبــون، ووخمــس وعشــرون حكّقــة، ووخمــس وعشــرون
 جدعة. ورُتستأدى في ثلث سنين قطع ًا مــن القاتــل. وصــورتها: أن يضــرب نخلــة مث ًل

فتصيب إنسا ًنا.
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 : لو قتل في شهر من الربعة الحر م زيد على الدية ثل ًثــا تغلي ًةظــا. وكــذا قيــل لــوالرابعة
وقع القتل في الحر م، وعندي فيه إشهكال؛ إذ ذلك شبيه بالقياس.

كّمد بــن قيــس،الخامسة كّي، ومح  : دية المرأ ة على النصف من دية الجميع؛ لصحاح الحلب
وأبي عبيد ة.

كّل في البل.السادسة : ل تختلف دية العمد والخطأ في شيء من مقادير الديات إ
ــث.الســابعة ــن مســهكان، ولي ــة اب كّح؛ لرواي ــى الصــ ــم عل ــائة دره كّي ثمانم كّم ــذ ــة ال  : دي

كّول. ودية نسائهم علــى النصــف، ول ديــة كّي مثله، وروي غير ذلك، وهو مؤ  والنصران
لغيرهم من الهككّفار.

كّي،الثامنة كّم كّما من قال: ديته كدية الذ  : دية ابن الزنا كدية ابن الرشد ة، إذا كان مسل ًما. وأ
أو ل دية له، فضعي ٌف.

كّر، فترجع إليها قطع ًا. ودية أعضائهالتاسعة كّل أن تزيد على دية الح  : دية العبد قيمته، إ
بنسبة قيمته.

 : لو جنــى الجــاني علــى العبــد بمــا فيــه قيمتــه كــالنف والــذكر، فليــس لمــولهالعاشر ة
كّوض. كّل يلــز م اجتمــاع العــوض والمعــ كّمته إلى الجاني، وإ  المطالبة بذلك حكّتى يدفعه بر
 وإن جني عليه بما دون قيمته يأوخذ سرِّيده أرش الجنايــة. وليــس لــه دفــع العبــد للجــاني،
كّهكه بأرش الجناية.  والمطالبة بقيمته قطع ًا. والمولى ل يضمن جناية العبد، نعم للمولى ف

كّدد. كّ م الولد كسائر المماليك في عد م الضمان، على تر وأ
كّن الختــان يضــمن لــو قطــع حشــفة الغل م؛ لروايــةالحاديــة عشــر ة  : الشــهر الهظهــر أ

كّي. السهكون
كّي أوالثانية عشــر ة  : الطــبيب يضــمن مــا يتلــف بعلجــه علــى القــوى. فلــو أبــرأه الــول

كّي كّح، وانتفــى الضــمان؛ لمســاس الضــرور ة لــذلك. وفــي روايــة الســهكون  المريض صــ
إشعار بذلك، والمخالف ضعيف.

ًّما فماتت ضمن الدية، وكذلك الزوجة إذاالثالثة عشر ة  : لو أعنف بزوجته نهكا ًحا أو ض
فعلت بزوجها ذلك، ول قود.

: لو حمل على رأسه شي ًئا فهكسره ضمن، وكذا لو أصاب إنسا ًنا ضمنه.الرابعة عشر ة
كّل فعليــهالخامسة عشر ة كّو فقتله، فإن كان بقصــ ٍد لِقيــد بــه، وإ  : لو وقع على واحد من عل

كّل أن يدفعه الهـواء أو يــدفعه دافـع، فالضـمان فـي الثــاني علــى  الدية؛ لكّنه شبه عمد، إ
كّول ل ضمان. وكذا إذا زلق فوقع. وقيل: تؤوخذ الدية فــي مســألة الــدافع مــن  الدافع وال

المدفوع، ويرجع بها على الدافع؛ إذ المدفوع هو المباشر، وبذلك رواية ابن سنان.
 : لــو ركبــت جاريـة جاريـة أوخــرى فنخسـتها ثالثــة فقمصـت المركوبـةالسادسة عشر ة

ــة كّن الدي  فصرعت الراكبة، ففي ذلك أقوال، وأقواها ما ذهب إليه بعض فضلئنا: من أ
ًّدا. على القامصة والناوخسة نصفين. وقيل غير ذلك؛ استنا ًدا إلى رواية ضعيفة ج

 : لو اشترك في هد م جدار، أو إلقاء نخلة، أو نحو ذلك ثلثة فوقــع علــىالسابعة عشر ة
كّل واحد ثل ًثا، وسقط ثل ًثا وســقط ثلــث المرِّيــت. وقيــل: بــل يضــمن  أحدهم فمات، ضمن ك

الباقيان ديته أجمع، وبه رواية ابي بصير، وهذا القول عندي أقوى.
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 : من دعا غيره لي ًل فأوخرجه من داره ضمن ورُيقــاد بــه حكّتــى يرجــع إلــىالثامنة عشر ة
لِت ببرِّينــة قيــد بــه علــى كّدعــى المخــرج أكّنــه قتلــه غيــره ولــم يــأ لِجد مقتو ًل وا رُو  داره. ولو 

الهظهر.
كّن هذا الولد ولدهم؛ حيــث إكّنهــا أمينــة. نعــم إذا ثبــتالتاسعة عشر ة كّد ق الةظئر في أ  : رُتص

كّد ق. ويلزمهــا حينئذ أن تحضــره كّن المتاوخم للعلم لم رُتصــ  كذبها بقرائن تفيد القطع أو الةظ
أو من رُيحتمل أكّنه هو.

 : لو شرب أربعة مسهك ًرا فســهكروا فوجــد جريحــان وقــتيلن، فديــة المقتــولينالعشرون
كّمد بن قيـس، وفيهـا ضـرب  على المجروحين، بعد إسقاط جراحتهما، وبذلك رواية مح

كّل واحد ثمانين جلد ة. وقيل غير ذلك. المجروحين ك
 : لو كان في الفرات سكّتة غلمــان، فغــر ق واحــد منهــم، فشــهد ثلثــةالحادية والعشرون

لِضــي بالديــة أوخما ًســا  منهم على اثنين أكّنهما أغرقا، وشهد اثنــان علــى الثلثــة كــذلك، رُق
كّي (ع). بنسبة الشهاد ة، وهو من قضاء عل

 : لو ألقى إنسان حج ًرا أو حفر بئ ًرا أو زلق في غير ملهكه أو طريــق،الثانية والعشرون
فعثر به عاثر ضمن.

ــةالثالثة والعشرون  : نصب الميازيب جائز، لهكن الةظاهر أكّنه يضمن ما يتلف به؛ لرواي
كّي. السهكون

 : لو هجمت داكّبة على داكّبة ضمن صاحب الهاجمــة جنايتهــا مطل ًقــا؛الرابعة والعشرون
كّي (ع). لقضاء عل

 : لو دوخل إنســان دار قــو م فعقــره كلبهــم، فــإن كــان دوخــوله بــإذنهمالخامسة والعشرون
كّي. كّل فل؛ لرواية السهكون ضمنوا، وإ

 : راكب الداكّبة يضمن ما تجنيه بيديها، ونحوه القائد؛ لكّنهما مالهكانالسادسة والعشرون
ــت، رُجكّن  لذلك. وإذا وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها. ويضمن أي ًضا لو ضــربها ف

ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
كّل أن يهكــون مــعالسابعة والعشرون  : لو كان الراكبان اثنين فالضمان عليهمــا شــرع، إ

كّل أن يهكــون القائمــة (إلقــاؤه ؟)  الراكب صاحبها. ولو ألقت الراكب لم يضمن المالــك، إ
من ضرب المالك لها.

 : لو كان الراكب مملو ًكا ضمن المالك، ومنهم من اشــترط فــي ذلــكالثامنة والعشرون
 صــغر المملــوك، وهــو غيــر بعيــد، وعلــى هــذا الهكــبير تتعكّلــق برقبتــه إذا أعتــق. ول

يستسعى فيها العبد؛ للضرر على المالك.
 : لو حفر إنسان حفير ة في الطريق أو غير ملهكه، فــدفع غيــره فيهــاالتاسعة والعشرون

كّد م على المسكّبب على القــوى، والمخــالف ل دليــل كّن المباشر يق  إنسا ًنا ضمن الدافع؛ ل
له.

كّلالثلثون ــا إ كّميت بذلك لكّنهم ل يحفرونه  : قضكّية الزبية، وهي الحفير ة تحفر للسد، س
 في أرض مرتفعة، وفي المثـل السـائر: قـد بلـغ المـاء الزبـى. وصـورتها: وقـع واحـد
 فتعكّلق بآوخر، والثاني تعكّلق بذلك (بثالث ؟)، وجذب الثــالث راب ًعــا فــأكلهم الســد. وفيهــا
 قضاء أمير المؤمنين (ع): أن ل دية له. ويغر م أهله ثلث الديـة للثـاني، ويغــر م الثـاني
كّمــد بــن  لهل الثالث ثلثي الدية، ويغر م الثالث لهــل الرابــع الديــة. كــذا فــي روايــة مح
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كّول بربــع، وللثــاني كّن علًّيــا (ع) قضــى لل  قيس، والكثر عمل بها. وفي رواية مسمع أ
 ثلث الديــة، وللثــالث نصــف الديــة، وللرابــع بالديــة، وجعلــه علــى عاقلــة المزدحميــن.

وعملنا على الولى.

 دية العضاءباب
:وفيه مسائل

ــذلك:الولى   في شعر الرأس الدية، وكذا اللحية. هذا إذا لم تنبتا، فإذا نبتتا فالرش، وب
كّما قول إذا لم تنبتا فمئة دينار فلــم نعــثر علــى مســتنده. ورأس  روايات وهو القوى. وأ

المرأ ة إذا نبت فمهر مثلها، وإذا لم ينبت فديتها.
 : في شعر الحاجبين وخمسمائة دينــار، وفــي أحــدهما نصــف ذلــك. وفــي البعــضالثانية

منهما بحسابه، ورواية هظريف بن ناصح فيها دللة على ذلك.
كّمــةالثالثــة كّل واحــد ة منهمــا نصــفها قطعــ ًا، وللروايــة العا  : فــي العينيــن الديــة، وفــي كــ

كّصة. والخا
كّل واحــد ربعهـا. وقيــل: فــي العلـى الثلثــان، وفــيالرابعة  : في الجفان الدية، وفـي كـ

السفل الثلث، وقيل: بل في العلى الثلث وفي السفل النصف.
 : في عين العور الصحيحة الدية كاملة قطع ًا بشــرط أن يهكــون العــور وخلقــة،الخامسة

كّق ديتهــا  أو ذهبت منه عين من قبل ال تعالى، ولو ذهبت من قبــل جنايــة جــا ٍن واســتح
كّهم منــه. ومــن أراد  فعند الكثر إكّنما في الصحيحة النصف، والقــائل بــالثلث وخطــأ وتــو
 تحقيق ذلك فعليه بهكتابنا (كنز المسائل والمآوخذ شرح النافع) فإكّننا قد حكّققنــا فيــه تحقي ًقــا

جرِّي ًدا.
 : في وخسف العوراء ثلث الديــة؛ لروايــة عبــدال بــن ســنان. وفــي روايــة ربــعالسادسة

الدية.
 : في النف الدية كاملة قطع ًا، وكذا في مارنه، وهو ما لن منه. وكذا إذا كســرالسابعة

 ففسد، ولو جبر على غير عيب فمئة دينار، وفي شلله ثلثا ديته، وفــي الحــاجز نصــف
 الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية؛ لكّنه إذهاب نصف المنفعة. وفي روايــة غيــاث
كّي (ع)، لهكن الرواية ضعيفة، والعمــل بهــا غيــر كّن ذلك من قضاء عل  ثلث الدية، ورُنلِقل أ
كّل واحد ثلث الدية، كّي في وخشاش النف في ك كّن في رواب عبدالرحمان العزرم  بعيد؛ ل

كّما يقرب منها. وذلك م
كّل واحــد ة نصــف، وهــذا مــن مــا ل وخل،ف فيــه، وفــيالثامنة  : في الذنين الدية، وفي ك

كّمة داكّلة على ذلك.وفي شحمتها ثلــث ديتهــا، وفــي وخــر م  بعضها بحسابها. والرواية العا
الشحمة ثلث الدية.

كّل واحــد ة وخل،ف منتشــر،التاسعة  : في الشفتين الدية قطع ًا في الجملة. لهكن في تقــدير كــ
كّن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثــان. وفــي روايــة أبــي جميلــة فــي العليــا  والشهر أ
 أربعمائة وفي السفلى سكّتمائة، وفيهــا ضــعف. وفــي روايــة هظريــف فــي العليــا نصــف
كّمـا كّدد. وأ  الدية، وفي السفلى الثلثان، وفيها زياد ة ل معنى لها. وعنـدي فـي المسـألة تـر
كّ م ففيــه إشــهكال. وفــي قطــع بعضــها كّل واحد ة النصــف للخــبر العــا كّن في ك  قول بعضهم أ

بحساب ديتها.

188



 : في لسان الصحيح الدية كاملة قطع ًا. ولو رُقطع بعضه اعتبر بحرو،ف المعجــمالعاشر ة
كّماد بــن كّما في رواية ح كّي (ع). وأ  وهي ثمانية وعشرون حر ًفا؛ لرواية ابن نباتة عن عل
 عيسى من أكّنه تسعة وعشرون حر ًفا، فقد طرحوها؛ لمخالفتها الوجدان. والعمــل علــى
كّي ــ كّي عليه الصحيح ذهاب نطقه، ففي رواية ابن نباتة عــن عل كّدعى المجن  الولى. ولو ا
كّم الرائحــة وأكّنــه قــد كّدعى أكّنه ل رُيبصر شي ًئا ول يش  (ع) عن رجل ضرب على هامته فا
 ذهب لسانه فقـال أميـر المـؤمنين (ع):  "إن صـد ق فلـه ثلث ديـات " فقيـل:  "يـا أميـر
ــة، كّم الرائح كّدعى أكّنه ل يش كّما ما ا  المؤمنين، كيف رُيعلم أكّنه صاد ق ؟ " فقال عليه السل م: أ
كّمـا مـا َفْت عينـاه. وأ كّحـى رأسـه ودمعـ كّل ن  فإكّنه رُيدنى منه الحرا ق، فإن كان كمـا يقـول وإ
كّدعى من عينه فإكّنه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كــان كاذ ًبــا لــم يتمالــك حكّتــى يقبــض  ا
كّدعاه من لسانه، فإكّنه رُيضــرب كّما ما ا كّما إن كان صاد ًقا بقيتا مفتوحتين. وأ  على عينه، وأ
 على لسانه بالبر ة فإن وخرج الد م أحمر فقد كذب، وإن وخــرج أســود فقــد صــد ق. وفــي
كّل كّمد بن الفرات، وهو ضعيف، ولهذا لم يعمل بها – في ما أعلم – إ  طريق الرواية مح

كّل بالقسامة. وعندي العمل بالرواية أقوى. القليل. والكثر قالوا: ل يثبت دعواه إ
: في لسان الوخرس ثلث دية لسان الصحيح قطع ًا.الحادية عشر ة
كّن وخمسـونالثانية عشر ة كّل سـ  : في السنان ككّلها الدية، منها: المقاديم اثنا عشـر، فـي كـ

كّل واحــد وخمســة  دينا ًرا، يهكون سكّتمائة دينار. وفــي المـواوخير وهـي سـكّتة عشــر، فــي كـ
كّمة لهــا، وإن رُقلعــت منفــرد ة فلهــا ثلــث  وعشرون. والزائد ة ل ديــة لهــا لــو رُقلعــت منضــ
كّن بالجنايــة ثلــث ديتــه؛ لروايــة ابــن ســنان. قــالوا: وفــي كّي. وفــي اســوداد الســ  الصــل
 انصداعها كذلك، ونسبوه لرواية، ولم أعثر عليها، والقوى الرش. وفي قلــع الســود

كّي، وقيل: الربع، وبه وخبر عجلن. ثلث ديته؛ للخبر العزرم
: لو كسر ما فو ق اللكّثة، قيل: فيه ديته، وهو غير بعيد.الثالثة عشر ة

كّل واحد ة نصفها، وليس فــي ذلــك وخل،ف، وهــوالرابعة عشر ة  : في اليدين الدية، وفي ك
كّدها المعصم – بهكسر الميم وكسر الصاد – وهو المفصــل بيــن كّن ح  منصوص. وليعلم أ

الهكف والذراع. وتدوخل دية الصابع فيها.
كّ م،الخامسة عشر ة كّل واحد ة عشر الدية؛ للصل العا  : (في ؟) الصابع ككّلها الدية، وفي ك

كّرر ة، والروايات الصحيحة. وفــي روايــة كتــاب هظريــف بــن صــالح: فــي  والقاعد ة المق
كّل إصــبع مقســومة كّول. وديــة كــ َّسم على الصابع، والمعتمد ال  البها م ثلث دية اليد و ٌيق
كّي. وفــي البهــا م علــى اثنــتين، وذلــك ل  على ثلث (ثلث ؟) عقد، كما في الخبر السهكون

وخل،ف فيه. وفي الصابع الزائد ة، ثلث ما للصلكّية.
رُشكّلت الصابع أو اليدان بالجناية فيها ثلثا ديتها.السادسة عشر ة : إذا 
كّم الةظاء المشـالة والفــاء – إذا لــم ينبــت أو نبــت أســودالسابعة عشر ة  : في الةظفر – بض

 عشر ة دنانير. فإن نبـت أبيـض فخمسـة دنـانير، وبـذلك روايـة مسـمع، ضـعيفة لهككّنهـا
منجبر ة بالشهر ة. وهنا كل م طويل ل يليق بهذا المل.

 : في الةظهر إذا كسر الدية للصحيح. قيل: وكذا لو احــدودب، أو صــار لالثامنة عشر ة
 يقدر على القعود. ولو صلح فثلث الدية. وفـي روايـة هظريـف إذا كسـر الصـلب فجـبر

على غير عيب فمئة دينار، وإن عتم فألف دينار.
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كّل واحــد منهمــا نصــف الديــة، والمســألةالتاسعة عشر ة  : في ثديي المرأ ة ديتها، وفي كــ
كّ م. وفي وخبر هظريف: في حلمــة ثــدي الرجــل  قطعكّية. وكذا الحهكم في الرجل؛ للخبر العا

ثمن الدية، وعمل به بعض علمائنا.
 : في قطع حشفة الذكر الدية، وكذا إذا رُقطع ككّلــه. وفــي مــا رُقطــع مــن الحشــفةالعشرون
بالحساب.

 : قالوا: في ذكر العنين ثلث الديـة، ولـم أجــد دلي ًل يركــن إليــه علــىالحادية والعشرون
كّن فيه الدية، وإن كان ما كّص مخالف لهم. والقوى عندي أ كّ م والخا  قولهم، بل الدليل العا

ذهبنا إليه وخل،ف المشهور، ول فر ق بين ذكر الصغير والهكبير قطع ًا.
 : قــالوا: ومــا رُقطــع مــن ذكــر العنيــن بحســابه ل مــن الحشــفة، نعــمالثانيــة والعشــرون

الصحيح عندهم باعتبار الحشفة، وعكّللوا بتعليل محتمل.
كّ م. وفـي حسـنةالثالثة والعشرون كّجين بالخبر العا كّل بيضة نصف الدية محت  : قالوا: في ك

كّن الولـد منهـا، ونحوهــا غيرهـا، فالعمــل  عبدال بــن ســنان فــي اليسـرى ثلثــا الديـة؛ ل
كّرر ة في الصول. كّص متعكّين، كما هي القاعد ة المق بالخا

 : في انتفــاخ البيضــتين أربعمــائة دينــار، فــإن فحــج فلــم يقــدر علــىالرابعة والعشرون
المشي فثمانمائة دينار، ولعكّله لخبر هظريف.

 : في الشفرين من المرأ ة الدية، وهما اللحم المحيط بــالفرج إحاطــةالخامسة والعشرون
كّل واحد نصف الدية. الشفتين بالفم، وفي ك

َفْس ةَتان هل هما والشفران مكّتحدان ؟ أو غيــران ؟ الةظــاهر رجــوعالسادسة والعشرون رُل  : ا
كّق الفرج، كذا في ( ق). َفْس ةَتان هما المحيطان بش رُل ذلك للعر،ف. و ا

ــدوخلالسابعة والعشرون  : في الفضاء الدية، وهو تصيير المسلهكين – مسلك البول وم
كّو ة الحــاجز؛ لصــحيحة ســليمان  الذكر – واح ًدا، أو مسلك الذكر والغائط، وهو بعيد؛ لق
كّول بتـأويلين كّمـا فـي وخـبر نـوادر الحهكمـة بالحهكومـة فمـؤ كّي. وأ  بن وخالـد، وبريـد العجلـ
 أحدهما: التقكّية، الثاني: كون ذلــك فــي المــة – هــذا فــي غيــر الــزوج – أو فــي وطــي
 الزوج لها قبل التسع. ويلزمه النفا ق عليها حكّتـى يمـوت أحـدهما. وقـالوا: إكّنهـا تحـر م
كّل بــالطل ق. وتســقط نفقتهــا بالتزويــج. والوجــه –  عليه مؤًّبدا، ول تخرج من حبــاله إ

كّدد. بالنةظر إلى الدليل – ل تسقط؛ لعمومه. والمسألة ل تخلو من إشهكال وتر
كّ م،الثامنة والعشرون كّل واحــد ة منهمــا نصــفها؛ للخــبر العــا  : في الرجلين الدية، وفــي كــ

كّدهما مفصــل الســا ق. ولــو رُقطعــت مــن الفخــذ وجبــت ثلث كّن حــ كّي. وليعلم أ  وذلك قطع
 ديات: دية للرجل، ودية للفخذ، ودية للسا ق. وقيل: إكّنما تجــب ديــة واحــد ة، وهــو غيــر
كّما ما قيل: دية وحهكومة فمحتمل، لهكن  بعيد، وإليه ذهب بعض مشايخنا المعاصرين. وأ

كّن اليد إذا رُقطعت من المنهكب تجري فيها هذه القوال. ما اوخترناه أقوى. وليعلم أ
كّكره.التاسعة والعشرون كّر ذلك فتذ كّن أصابع الرجلين مثل أصابع اليدين، وقد م : إ

كّل ضــلع وخمســة وعشــرونالثلثون  : دية كسر الضلع متفاوت، فما وخالط القلــب فــي كــ
دينا ًرا، وما يلي العضدين عشر ة. والمستند ما في كتاب هظريف بن صالح.

 : في بعصوص النسان إذا كسر – وهو: عجب الــذنب – وكــذا فــيالحادية والثلثون
كّل منهمــا. ومــا  عجانه – وهو: ما بين الخصيين – إذا لم يملك بوله وغائطه الدية في ك
كّسرنا به البعصوص هو المشهور، وقال بعض الفضلء: هو عةظم رقيق حول الدبر. ف
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 : في كسر عضو من العضاء وخمس ديته، كذا قال جماعة. فإن برئالثانية والثلثون
كّضه ثلث  على غير عيب فأربعة أوخماس كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي ر

كّطل ثلثا ديته. كّهكه بحيث يتع دية العضو. وفي ف
لِديس بطنـه كـذلك، أو يفتـدى بثلـثالثالثة والثلثون  : من داس بطن إنسان حكّتى أحدث 

كّي. الدية. والمستند رواية السهكون
كّض بهك ًرا بإصبعه فخر ق مثانتها فلم تملك بولهــا فعليــه ديتهــاالرابعة والثلثون  : من افت

ــن  ومهر نسائها، وبذلك رواية هشا م بن إبراهيم عن الهكاهظم (ع). وفي رواية هظريف ب
ناصح عليه ثلث نصف الدية – يعني دية الرجل – فيهكون ثلث ديتها.

 الجناية على المنافعباب
:وفيه مسائل

كّن الصــل عــد م التــداوخل.:الولى كّجه فــذهب عقلــه؛ ل   في العقل الدية. ول تداوخل لو ش
 وفي رواية جميل بن صالح: إن كان ذلك بضربة واحد ة تداوخلتا، وهو غير بعيــد. ولــو
ــم كّص منه، وإن لم يمت ول كّ م رأسه فذهب عقله انتةظر به سنة فإن مات اقت  ضربه على أ

يرجع عقله فعليه الدية، وبه رواية جميل بن صالح.
كّل أذن نصفها، وفي البعض بحسابه.الثانية : في السمع الدية، وفي سمع ك
كّي عليه، كان فيه الدية.الثالثة كّذر إنزال المن : لو جنى عليه فتع

كّن علًّيــا قضــى بــذلك،الرابعة  : في سلس البول الدية. كذا في رواية غياث بن إبراهيــم أ
 لهكن ،ف رواية إسحا ق بن إبراهيم: إن دا م إلى الليل لزمت الديــة، وإن دا م إلــى الــزوال

وجبت ثلثا الدية، وإن بقي إلى ضحو ة وجبت ثلث الدية. وبها أفتى بعضهم.

 الشجاج والجراحباب
:وفيه مسائل

 ليعلم أن الشجاج في الرأس والوجه، والجراح في البدن.:الولى
 : الشـجاج ثمـا ٍن: الحارصـة، والداميـة، والمتلحمـة، والسـمحا ق، والموضـحة،الثانية

 والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة. ففي الدامية بعير، وفي الحارصــة بعيــران،
 وفي المتلحمة ثلثة أبعر ة، وفي السمحا ق أربع أبعر ة، وفي الموضحة وخمسة أبعــر ة،
 وفي الهاشمة عشر ة أبعــر ة، وفــي المنقلــة وخمســة عشــر بعيــ ًرا، وفــي المأمومــة ثلثــة

وثلثون بعي ًرا، وفي الجائفة ثلث الدية.
 : في النافذ ة في النف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديتــه، فــإن كــانت فــي أحــدالثالثة

المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
كّق الشفة حكّتـى تةظهـر السـنان ثلـث ديتهمـا، فـإن حصـل الـبرء فخمـسالرابعة  : في ش
ديتهما.

: إذا نفذت ناقلة في الرجل مئة دينار، كذا قالوا، ولم أ ةَر مستنده !الخامسة
كّر الوجه من جهة الجناية دينار ونصف، وفي اوخضراره ثلثــة، وفــيالسادسة  : لو احم

كّمار. قيل: وذلك في البدن بالنصــف، ولــم أ ةَر لــه  اسوداده سكّكّتة، وبه رواية إسحا ق بن ع
كّي له فولكّيه الما م. كّن شجاج الرأس والوجه شرع. ومن ل ول مستن ًدا ! وليعلم أ
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:ولنلحق ذلك بمسائل
كّر المسلم إذا لــم تلجــه الــروح مئة دينــار، والــذكر والنــثى هنــاالولى  : دية الجنين الح

 سواء؛ لطل ق الروايات. وكذا يجب مئة دينار إذا رُقطع رأس مكّيت، ورُتعمــل عليــه فــي
كّي عشــر ديــة أبيــه، وفــي روايــة كّم كّر، فل رُيعطى الورثة منها شي ًئا. وديــة الجنيــن الــذ  اللِب

كّمه، وهو غير بعيد.  كّي: عشر دية أ السهكون
 وليعلم أن ل ككّفار ة في الجنين قبل دوخول الـروح قطعـ ًا، ولـو لـم يهكـس الجنيـن الـروح

كّزعت الدية على حالته  : ففيه إذا كان عةظ ًما ثمانون دينا ًرا، ومضــغة ســكّتون دينــا ًرا،و
 وعلقة أربعون دينا ًرا، ونطفة عشرون دينا ًرا بعد اسـتقرارها فـي الرحـم. وعلـى ذلـك
كّن ديته عشر ة، وفي ما بينها بحسابه. الروايات المستفيضة، وهو مختارنا. ل القول بأ

ــم أذكــرالثانية ــم رُيعل  : إذا رُقتلت المرأ ة وولدها في بطنها، أو وضعته في البحر فسقط ول
كّي بــن إبراهيــم بــن  هو أ م أنثى – بعد علــم حيــاته – فنصــف الــديتين ديتــه؛ لروايــة علــ

مسهكان. والقائل بالقرعة ضعيف؛ لما ل يخفى.
 : لو أفزع الحامل مفزع فألقت جنينها ضمنه. ولو افزع من رُيجامع فعزل النطفــةالثالثة

كّح أن ليــس كّر ة الدائمــة فالصــ كّما عزل الزوج عن الح  بسبب ذلك فعليه عشر ة دنانير. وأ
كّد م. كّل فيما استثني، وقد تق عليه شيء، نعم الحوط المنع من ذلك إ

 الجناية على الحيوانباب
:وفيه مسائل

كّول فعليـه:الولى كّمـا بالـذكاء أو ل ؟ فـإن كـان بـال   من أتلف مأكو ًل كالنعم فل يخلـو: إ
كّح. وإن كـان ل بهــا  الرش، وليس لمالهكه دفعها للجاني، وأوخذ ثمنهــا كم ًل علـى الصـ

لزمته قيمته أجمع. نعم يوضع قيمة الشعر، والصو،ف، والوبر من القيمة.
: لو  ةَقطع بعض جوارحه، أو كسر شي ًئا من أعضائه فلمالهكه الرش.الثانية
كّي عليه غير مأكول لهكن تقع عليه الذكا ة، ضمن أرشه، ولــو كــانالثالثة  : إذا كان المجن

من ما ل تقع عليه الذكا ة كالهكلب، كان عليه قيمته أجمع. 
ــنوالهكل م في متفاوتة القيم  : فهكلب الصيد قيمته أربعون دره ًما؛ لخبري أبي بصير، لهك

كّي. والربعون أشهر. وفي كلــب الغنــم  في السلوقي. وعند جماعة القيمة لرواية السهكون
كّضال.  كّن فيه عشرين دره ًما؛ لمرسل ابن ف كبش، وعندي أ
كّي كّن فيـه عشــرينوفي كلب الحائط – وهو البستان – قيمته؛ لرواية السهكون  . ومن قال أ

دره ًما ل دليل له.
كّي إذا استتر به كالخمر.الرابعة كّم : يضمن المسلم وخنزير الذ

: يجب في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي غير الداكّبة ربع قيمتها؛ للروايات.الخامسة
 : ل يضمن المالك ما أفسدت دواكّبـه نهـا ًرا، ويضـمن مـا أفســدت لي ًل؛ لروايــةالسادسة

كّي. والرواية وإن كانت ضــعيفة فهــي مشــهور ة، وهنــا كل م فــي الروضــة، فيــه  السهكون
تحقيق لمسألة وتدقيق، فليرجع لها.

ــق أوالسابعة  : الهككّفار ة إكّنما تجب مع المباشر ة ل التسبيب، كمن وضع حج ًرا في الطري
في غير ملهكه فعثر عاثر فمات.

192



ــودالثامنة  : الهككّفار ة ل تجب بقتل الهكافر ونحوه، ولو قتل مسل ًما هظاًّنا أكّنه كافر انتفــى الق
كّل... ". والدية، ل الهككّفار ة. وقيل: بل تجب الدية، وهو القوى؛ للية، وحديث  "ل يط

 العاقلةباب
وهو آوخر الهكتاب

:وفيه مسائل
كّرب:الولى   العاقلة هم: العصبة، والمعتق، وضامن الجرير ة، والما م. فالعصبة من تق

بالبوين، أو بالب، ل الذين يرثون القاتل لو قتل على الهظهر.
كّجالثانية  : الةظاهر دوخول البناء والباء في العقل، وفي الرواية إشعار بــذلك. ومــا احتــ

كّم يرجــع  به على وخل،ف ما قلناه فممنوع، والقاتل ل يشركهم. ول تؤوخذ مــن العاقلــة، ثــ
بها على القاتل، كما قاله بعض الفاضل.

كّي ل يدوخلون في العقل قطع ًا؛ وللرواية.الثالثة : المرأ ة، والمجنون، والصب
كّجة الموضحة – وهي التي توضح عن العةظم – تحملها العاقلــة. وكــذاالرابعة  : دية الش

 ما فوقها كالهاشمة والمنكّقلة قطع ًا، ودونها ل تحملها. ورواية أبــي مريــم صــريحة فــي
كّي (عليه السل م)، وهــي وإن كــان فيهــا ضــعف  كّضــال،بــابذلك، وأكّنه من قضاء عل  ن ف

فهي منجبر ة بعمل الفاضل البدال.
 : ل تعقل جناية النسان على نفسه، وإن كانت وخط ًأ. ول تثبت بإقرار القاتل ؛الخامسة

لما ل يخفى، ول بالصلح، ول جناية العمد، ول شبهه قطع ًا في هذه المسائل.
كّ م ولــد علــى الهظهــر فيهــا. وروايــةالسادسة  : ل يعقل الســكّيد مملو ًكــا قًّنــا أو مــدًّبرا أو أ

كّذ ة ضعيفة، لم يعمل الكثر بها. مسمع شا
 : ل تعقل العاقلة بهيمــة؛ قطعــ ًا، وللصــل، ول إتل،ف مــال ولــو وخطــ ًأ؛ إذ هــوالسابعة

كّل الما م. كّي ل عاقلة له إ كّم كّي. والذ كّص بالدم مخت
كّن كيفكّيــةالثامنة  : مرجع تقســيط الديــة علــى العاقلــة المــا م أو القــائم مقــامه. والقــول بــأ

كّي عشر ة قراريط، وعلى الفقير وخمسة، ل دليل عليه ! التقسيط على الغن
ــدالتاسعة كّما تأجيلها ففي ثلث سنين، وق  : يبدأ بالتقسيط القرب إلى القاتل فالقرب. وأ

كّر الهكل م فيها في قتل الخطأ. م

كّم إكّني أسألك أن تغفر لنا وخطايانا، وما أسرفنا به على أنفسنا، وأن تهكرِّفر سرِّيئاتنا،  الله
.وتضاعف لنا حسناتنا، بفضلك وحلمك وعفوك، يا وخير مسؤول، وأكر م مأمول

كّي المين، وآله كّمد النب كّق مح كّصنا بسوء أعمالنا، ول تناقشنا بإجرامنا، بح كّم ل تقا  الله
.الميامين

كّولين، كّب آبائنا ال كّم ما أردنا، وكمل ما قصدنا، بتوفيق سكّيدنا ووخالقنا، ررِّبنا ور  وحيث ت
ًّما كما هو مستحكّقه ومحكّله كّب العالمين كثي ًرا كما هو أهله، والشهكر له ج .فالحمد ل ر

كّحموا على المؤكّلف الحقير كّو من اوخواننا المؤمنين، والشيعة المخلصين، أن يتر  والمرج
 المسهكين، ول سكّيما في أدبار الصلوات، وساعات الخلوات، وأسأل ال العةظيم، أن

 يجعله وخال ًصا لوجهه الهكريم، وأن يجعله ذوخير ً ة لي يو م الدين، وآوخر دعواهم أن
كّمد وآله الطاهرين كّب العالمين، وصكّلى ال على مح .الحمد ل ر

193



كّهاب باليو م الثلثين  وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الهكتاب المستطاب بعون الهكريم الو
كّر م الحرا م، عصر يو م الربعاء، سنة ألف ومئتين ووخمس وسكّتين، على  من شهر مح

كّي  كّطش لعفو ركّبه السبحاني عبدال بن عكّباس البحران (عفي عنهما).يد مؤكّلفه المتع
كّب العالمين .آمين ر
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