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بسم اهللا الرحمن الرحيم
الدين   فى  التفقه  الى  ارشدنا  و  االسالم  الى  هدانا  الذى  العالمين  رب  هللا  الدين  الحمد  فى  التفقه  الى  ارشدنا  و  االسالم  الى  هدانا  الذى  العالمين  رب  هللا  الحمد 
والصالة و السالم على اشرف االنبياء و المرسلين سيد نا و موالنا محمد المصطفى والصالة و السالم على اشرف االنبياء و المرسلين سيد نا و موالنا محمد المصطفى 
المجتبى المبعوث بشريعة سمحة سهلة و المنعوت بالخلق العظيم من ربه الكريم. و المجتبى المبعوث بشريعة سمحة سهلة و المنعوت بالخلق العظيم من ربه الكريم. و 
االشهاد  رؤس  على  الغدير  يوم  فى  نصبه  الذى  المرتضى  علّى  بالحق  خليفته  االشهاد على  رؤس  على  الغدير  يوم  فى  نصبه  الذى  المرتضى  علّى  بالحق  خليفته  على 
لالمامة و الوالية، و على اهل بيته المعصومين الهداة المهديين الذين كانوا سببًا لنجاة لالمامة و الوالية، و على اهل بيته المعصومين الهداة المهديين الذين كانوا سببًا لنجاة 

االمة من الضاللة و الهلكه، من تمسك بهم لن يضل ابدا.االمة من الضاللة و الهلكه، من تمسك بهم لن يضل ابدا.
الموعود  المهدى  محمد  االعظم  اهللا  بقية  العصر  صاحب  و  الدهر  ناموس  الموعود سيما  المهدى  محمد  االعظم  اهللا  بقية  العصر  صاحب  و  الدهر  ناموس  سيما 

المنتظر و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء اهللا من االن الى يوم لقاء اهللا. المنتظر و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء اهللا من االن الى يوم لقاء اهللا. 
الثورة  قائد  السياسة،  و  الفقاهة  بين  الجامع  االعلى،  الدينى  المرجع  فان  بعد  الثورة اما  قائد  السياسة،  و  الفقاهة  بين  الجامع  االعلى،  الدينى  المرجع  فان  بعد  اما 
االسالمية و الموسس لحكومة الجمهورية االسالمية فى ايران سماحة آية ا... العظمى االسالمية و الموسس لحكومة الجمهورية االسالمية فى ايران سماحة آية ا... العظمى 
االمام السيد روح اهللا الموسوى الخمينى قدس سره الشريف لما اقصى فى سنة االمام السيد روح اهللا الموسوى الخمينى قدس سره الشريف لما اقصى فى سنة 13841384 
ه ق  من مدينة قم الى تركيا عقيب ما وقع فى تلك السنوات فى بالد ايران خصوصًا ه ق  من مدينة قم الى تركيا عقيب ما وقع فى تلك السنوات فى بالد ايران خصوصًا 
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فى قم و طهران، اقدم با دراج تعليقاته الثمينة و آرائه الفقهيه فى متن الكتاب الفقهى فى قم و طهران، اقدم با دراج تعليقاته الثمينة و آرائه الفقهيه فى متن الكتاب الفقهى 
االصفهانى  ابوالحسن  السيد  العظمى  آيةا...  االعظم  الدينى  المرجع  سماحة  االصفهانى االفتائى  ابوالحسن  السيد  العظمى  آيةا...  االعظم  الدينى  المرجع  سماحة  االفتائى 
طاب ثراه، الموسوم بوسيلة النجاة بشكل جديد مناسب و سماه، تحرير الوسيله، و طاب ثراه، الموسوم بوسيلة النجاة بشكل جديد مناسب و سماه، تحرير الوسيله، و 
االنصاف أنه من اتقن المتون الفقهيه و جامع للفروعات الكثيرة و المسائل المستحدثه االنصاف أنه من اتقن المتون الفقهيه و جامع للفروعات الكثيرة و المسائل المستحدثه 
و الجل ذلك صار متنا للدروس التفصيلية االستداللية فى السطوح العالية االجتهادية و الجل ذلك صار متنا للدروس التفصيلية االستداللية فى السطوح العالية االجتهادية 
فى الحوزة العلمية بقم المقدسة. و قد طبع مرارا و نشر كرارا فى النجف االشرف و فى الحوزة العلمية بقم المقدسة. و قد طبع مرارا و نشر كرارا فى النجف االشرف و 

ايران و لبنان.ايران و لبنان.
بتدريس ثم انى كان اوفق بتوفيق اهللا تعالى منذ خمس عشرة سنوات، بل اكثر بتدريس  اكثر  سنوات، بل  عشرة  تعالى منذ خمس  بتوفيق اهللا  ثم انى كان اوفق 
خارج الفقه على نهج ما ورد فى تحرير الوسيلة تبويبا و ترتيبا وفق طبع بيروت نشر خارج الفقه على نهج ما ورد فى تحرير الوسيلة تبويبا و ترتيبا وفق طبع بيروت نشر 
دار المتعارف. و قد عّلقت فى بعض مسائلها ما برأيى صائب من الحواشى و تبلغ الى دار المتعارف. و قد عّلقت فى بعض مسائلها ما برأيى صائب من الحواشى و تبلغ الى 
االلفين و ثالث مأة بل ازيد منها لم تكن الحواشى كلها نقدا و نقضا، بل يكون بعضها االلفين و ثالث مأة بل ازيد منها لم تكن الحواشى كلها نقدا و نقضا، بل يكون بعضها 
من باب التعميم و التخصيص، و آخر من باب التوسعة و التضييق، و ثالث لبيان المراد  من باب التعميم و التخصيص، و آخر من باب التوسعة و التضييق، و ثالث لبيان المراد  
و المصاديق و رابع لذكر المستند و التعليل، و اليوم اقدم هذه المجموعة الى كل من و المصاديق و رابع لذكر المستند و التعليل، و اليوم اقدم هذه المجموعة الى كل من 
بذل جهده الستنباط االحكام الشرعية عن ادلتها التفصيليه و قد سميت هذه الوجيزه بذل جهده الستنباط االحكام الشرعية عن ادلتها التفصيليه و قد سميت هذه الوجيزه 
الحاشية على تحرير الوسيله سبيل الرشاد، ملهما من اآلية الشريفة ((و قال الذى آمن الحاشية على تحرير الوسيله سبيل الرشاد، ملهما من اآلية الشريفة ((و قال الذى آمن 
يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )) سورة المومن، اآلية يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )) سورة المومن، اآلية 3838. رجاءاً من اهللا عزوجل . رجاءاً من اهللا عزوجل 

أن يرشد به من يتبع القرآن و العترة. و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين.أن يرشد به من يتبع القرآن و العترة. و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين.
         قم          قم – – حوزه علميه حوزه علميه – – السيد محمد االمينالسيد محمد االمين

يوم الشهاديوم الشهادة لالمام جعفر الصادق ع -   لالمام جعفر الصادق ع -  2525 شهر شوال  شهر شوال 14321432



5سبيل الرشاد

 المقدمه المقدمه 
حاشيهمتنمسألةصفحه

ــرعيا يجب على كل مكلف 5 ــس تكليفا ش ــوب هنا لي الوج
ــا عقليا ايضا. و  فقط، بل يكون حكم
المرادانه اذا عمل المكلف بأحدالطرق 
ــاد و االحتياط  ــن االجته ــالث م الث
ــه، ولو كان عمله  ــد تتبرء ذمت و التقلي

مخالفا للواقع يكون معذورا 
بل فى جميع افعاله و تروكه و المباحات 

اال أن يكون مطابقًا لفتوى من يجب فعمل العاصي من غير تقليد باطل 
عليه تقليده 

جواز العمل به امر عقالئى مستحسن يجوز العمل باالحتياط 51
ــى مجرد االلتزام التقليد هو العمل 52 ال يصدق التقليد عل

ــد، بل هو  ــى آراء المجته ــل عل بالعم
استناده اليه. 

ــوب التقليد من االعلميجب العدول 64 بناءاً على وج
فيما تختلف الفتاوى، و ان كان يجب تقليد االعلم 65

القول بكفاية االخذ باالحوط 
اليخلو عن قوة

الاعتبار بالظن باال علمية فضًال عن تعين تقليده 65
احتمالها

على االقوى على االحوط 66
و ان كان االولى هو االخذ باالحتياط مخيرا بينهما 66

المطلق 
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احرازه مشكل مع تعدد المجتهدين أن يقلد االعلم 67
فى بالد بعيدة و عدم اشتهار بعضهم 

كل من له ملكة الستنباط و صدق ال من جهة حجية قوله 67
عليه عنوان المجتهد فقوله حجة 

بالنسبة الى العامى 
بل يجوز تقليده فيما يعلم تخالفهما فيما ال يعلم تخالفهما 710

اذا كان فتواه مطابقا لالحتياط 
جاز البقاء فيه و فيما بعده وجب العدول الى االعلم 711
فى المسائل التى تعّلمها فى زمان مطلقا 713

حياته سواء عمل بها اوال 
بل يجوز نعم ان االحتياط فانه يجب 713

االستحبابى يقتضى ذلك 
ال يترك باالستيذان من المجتهد الحى الينبغى ترك االحتياط 715
لو كان الشك من بدو التقليد او ساريا وجب عليه الفحص 817
بل يكفى فيه الوثوق و االطمئنان بالشياع المفيد للعلم 819

لبناء العقالء عليه فى مثلها 
اليبعد ثبوته بعدل واحد و ثقة خبرة و بشهادة العدلين 819

اذا حصل االطمئنان بخبره 
عمل الجاهل المقصر الملتفت من 820

دون تقليد باطل 
لو كان عمله عبادة حيث اليتمشى منه 
قصد القربة، اما فى غير العبادة فصحيح 
اذا انطبق على الواقع او فتوى المجتهد 

مع تساوى الناقلين فى الوثاقة و مع فاالقوى تساقطهما 922
عدمه فاالقوى االخذ بقول االوثق 

بل لو لم يبتل اصًال او ابتلى و كان اال اذا اطمأن بعدم االبتالء923
عمله وفقًا لفتوى المجتهد صح عمله 
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بل موافقتها للواقع، و موافقتها لفتوى موافقتها لفتوي المجتهد 924
المجتهد طريق لكشف الواقع 

مع التفاته بشرائط صحة التقليد، اما لو يبنى على الصحة 925
ــاء الشك عدم االلتفات فال.  كان منش

بل يكفى حصول االطمئنان منه بالشياع المفيد للعلم 927
بسهولة بغير مشقة فعل الواجبات 1028
ــكال، و االظهر عدم بارتكاب الصغائر 1029 ــه اش ــى اطالق ف

الزوال بها 
 فى الواجب و الحرام، اما فى غير هما فال يجب عليه اعالم 1030
ــاط فعليه هو، و اال بنى على احد الطرفين 1031 ــن عن االحتي ان امك

يجوز له البناء على احد هما و لو لم يقصد 
أن يسأل عن حكمه بعد اتمام الصالة 

ــه أن يعمل بنحو فاالقوى لزوم مراعاة تقليده1032 ــترط علي اال أن يش
خاص غير باطل عنده
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كتاب الطهارة كتاب الطهارة 
و سائر المائعات كاللبن و الزيت و النفط كماء السكر و الملح 12
و كذلك اذا كان جاريا من السافل اذا كان جاريا من العالى 121

الى العالى مع الدفع و قوة كالفوارة 
فالتسري الى السافل 

المكان جريان اصالة الطهارة، ال يحكم بطهارته 133
الحتمال كونه مطلقا فينتفى باحتمال 

كونه مضافا 
و ان كان االحوط فيه التنجس لم يتنجس على االقوى 137
ال يعتبر االمتزاج به و ان كان االحوط و امتزج بالمعتصم 1410
االقوى عدم االكتفاء 1411

باالتصال بال امتزاج
اعتبار االمتزاج هو اال حوط كمامر 

بل اال قرب تنجسه يحكم بطهارته 1412
بل اذا زال تغيره باالتصالاذا زال تغيره باالمتزاج 1413
االقوي كفاية سبعة و عشرين شبرا و ثالثة و اربعين شبرا1514

ان كان ذلك االحوط
بل االقرب انه في حكم القليل و فاالقوي عدم تنجسه15

االحوط تنجسه
و االحوط الحكم بنجاسته فيما علم الحكم بطهارته مطلقا1516

تاريخ القلة 
اليحتاج الي االمتزاجواالمتزاج به1622
مع طهارة البدن طاهر مطهرالمستعمل في رفع الحدث االكبر1623
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و االحوط االجتناب عنه مع وجود بل االقوي1624
ماء اخر

بل االقوي نجاسة الغسالة المزيلة نجس مطلقا1624
للعين و طهارة الغسلة التي تتعقبها 

طهارة المحل
اذا كان الدم علي وجه يستهلك فيهما مايعد جزءاً منهما1625

فال اشكال في طهارته
اما فيما لم تكن الحالة السابقة النجاسة او الحكم بنجاسة المالقي1727

لم يالقي جميع االطراف اليحكم بنجاسته

فصل في احكام التخليفصل في احكام التخلي
و ال في الصورة و الفيلموالماء الصافي183
االقوي حرمتهما في الصحاري اما يحرم في حال التخلي185

في االبنية فعلي االحوط
ــقوط التكليف في حال اليبعد لزوم العمل بالظن185 ــل اليبعد س ب

ــتباه الجهات، نعم كان  االضطرار او اش
االجتناب عن الجهة المظنونة هواالولي.

فصل في االستنجاءفصل في االستنجاء
بل الفرق بين الذكر و االنثي و الخنثيكفاية المرة في الرجل181
بل كان المناط هو النقاء واليعتبر فيه التعددو ان كان االحوط الثالث191
اليخلو عن قوة و ان عصيولو فعل فحصول الطهارة194
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فصل في االستبراءفصل في االستبراء
الن الحدث االصغر معلوم، و وقوع جواز االكتفاء بالوضوء205

الحدث االكبر الموجب للغسل غير 
معلوم، فيستصحب وجوب الوضوء و 

عدم وجوب الغسل.

فصل في الوضوء: القول في الواجباتفصل في الوضوء: القول في الواجبات
بلي االقوييجب علي االحوط212
اال فيما كان زائدا علي المقدار المتعارفازالة الوسخ225
لو لم تكن الشقوق الحادثة عميقة فهي وجب ايصال الماء227

التعد من الظاهر و لو يري جوفها
مسح تمام ظهر القدم بتمام باطن كف االفضل بل االحوط2415

اليد
بل االقوياالحوط2416
2416ً جواز المسح بظاهر اليد او بالذراع بل بالذارع اختيارا

يختص بحال االضطرار و التعذر
القول بكفايته اليخلو عن قوة و ان مسح بالماء الجديد2417

كان االحوط الجمع كما ذكره الماتن
و ال يمكن أن يؤخره الي آخر الوقتعند الضرورة2420
هذه تشترط في صورة االنحصار كذا اباحة األنية251

علي االحوط والقول بصحة الوضوء 
مطلقا اليخلو عن قوة
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شديد يخاف علي هالكتهاو عطش251
اال فيما لم يكن موجبا لهالك او و الحال هذه بطل251

مرض
يجوز له التيمم و ان كان االحتياط يتيمم للصالة252

بنحو ما ذكره الماتن ممكنا
فيما لم يكن الناسي نفسه الغاصب او من تبعهصح وضوءه266
االقوي الحكم بالصحة مطلقا، الن اليبعد التفصيل266

العرف الينظر بالدقة العقلية و ال فوق 
عنده في أن مابيده هل يكون محض 

الرطوبة او اجزاء مائية
ولو مع حصول الظن بكر اهتهميشكل الجواز267
اي اليقع خلل في الجواز نهي الغاصبيبقي الجواز267
اليبعد القول بالصحة و ان ارتكب حراما فاليصح268

من جهة التصرف في االناء المغصوب
ــوي الحكم بالصحة مع فيأتي فيه التفصيل2711 قد مّر ان االق

االغتراف مطلقا و لو مع انحصار االناء 
نعم ان كان الوضوء بالصب اوالرمس بطل

بل يجب لو كان له منشاء عقالئي حتي اليجب الفحص2712
يحصل االطمينان بعدم وجود المانع

او قبل غسل العضو المتنجس، فانه قبل الوضوء2713
يكفي طهارة كل عضو قبل غسله

في صورة االلتفات و اال فاليحكم بصحة2713
ــاراً و مع 2713 ــرة اختي ــا المباش و منه

االضطرار جاز بل وجب االستنابه
بل وجب االستعانة اوال ثم االستنابة
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القول به بالوجهمنها الترتيب، بل الوجوب28
الاشكال اذا تحقق التتابع العرفيففي كفايتها اشكال2817
داعوية القربة و الرياء بنحو االستقالل لواستقل الداعيان29

في عمل خاص معين مستحيلة
ال اشكال فيها النه المطلوب بنفسهففي الصحة اشكال2921

فصل في موجبات الوضوءفصل في موجبات الوضوء
االستحبابي فانها ناقضة للوضوء كجميع بل الكثيرة علي االحوط301

االحداث و موجبة للغسل دون الوضوء
علي االحوط و ان كان االظهر اجزاء صالته توضاء بالمهلة303

بوضوء واحد لالحتراز عن الفعل الكثير
قد عرفت ان اتيان الصالة بوضوء واالحوط ان يصلي303

واحد مجز
الحكم باجزاء وضوء واحد لكل اليخلو من قوه313

صالة يجري في المسلوس كالمبطون 
بال فرق بينهما

االظهرانه يكفي لها وضوء الفريضة و أو نافلة313
الحاجة الي التجديد

اليجوز ان يصليا صالتين 313
بوضوء واحد

اال فيما اذا كان الوقت ضيقا 
او كان له حرجيا

بل االحتياطالظاهر وجوب اعادتها315
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فصل: غايات الوضوءفصل: غايات الوضوء
ــًال بحيث جواز المس بالشعر321 ــا اذا كان كثيفا مسترس فيم

ــزء البدن عرفا  اليصدق عليه مس ج
ــا اذا كان قليال قاصرا بحيث انه عّد  ام
من توابع البشرة فاليترك االحتياط فيه

نحو وضوء الجنب لالكل و النوم، اقسام كثيرة321
وضوء الحائض للذكر في مصالها و 
غيرها من االقسام حتي يبلغ العشرين

ال اشكال في صحته اذا أتي بقصد مستحبا بنفسه تأمل321
المطلوبية و القربة من دون أن يقصد 

احداً من الغايات

القول في احكام الخللالقول في احكام الخلل
و يبني علي وجه يصح وضوئهكثيرالشك العبرة بشكه331
بناءاً علي جريان قاعدة الفراغ في ال يبعد الحكم بصحة332

الوضوء االول
اليترك لعدم جريانها فيهااالحوط اعادتها332
بل االقوي ذلكفالظاهر كفاية333
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فصل في وضوء الجبيرةفصل في وضوء الجبيرة
االحوط ضم التيمممع استيعابها لعضو واحد343
او تمامها فاالقوي تعين التيمملمعظم االعضاء343
بل االقوي كفاية التيمماليبعد جواز االكتفاء به358
يجوز له الغسل االرتماس ايضًاال ارتماسيا3510
بل االقوي جواز الصالة االتية المترتبة بل الظاهر جواز3613

ــاءاما بالنسبة الي  بعده كالعصر و العش
غيرها فاالحوط تجديد الوضوء

يجوز له البدار ايضا و عليه االعادة مع االحوط التأخير3614
زوال العذر في الوقت

فصل في االغسالفصل في االغسال
بل االقوي كون الوجوب في الجميع عدم الوجوب الشرعي36

شرعيا نعم اليكون الوجوب نفسيا اال 
في غسل الميت و لعل نظره بذلك

هذا في الرجل، اما المرأة فالمعتبر المعتبر خروجه الي الخارج361
فيها االنزال في الرحم

اليخرج مني المرأة من فرجها بل مع العلم باختالطه بمنيها361
تنزل في الباطن

اليبعد كفاية الدفق مع واحد من عدم اجتماع الثالث371
االخران فيكفيه الغسل وحده ولو كان 
مسبوقا بالحدث االصغر و االحتياط 

استحبابي
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ــاقط فالظاهر عدم وجوب الغسل372 لتس ــوب  الوج ــر  الظاه ــل  ب
االستصحابين في الطرفين و بقي العلم 

االجمالي بالجنابة بالمعارض
بل االحتياط الوجوبي يقتضي ذلكاليبعد وجوب حبسه383

القول في احكام الجنبالقول في احكام الجنب
اليساعد دليل علي االلحاق و ما الحاقها بالمسجدينالثالث38

بعده
الدليل علي حرمته اذا لم يستلزم وضع شيء في المساجدالرابع38

الدخول فيها
بل قراءة آيات السجدة دون غيرها قراءة السور العزائمالخامس39

منها فال تحرم قراءة بقية السورة
بل يجوز له الدخول في المسجد يجب عليه أن يتيمم392

الخذ الماء بدون مكث بال حاجة الي 
التيمم نعم انه يجب في المسجدين

القول في واجبات الغسلالقول في واجبات الغسل
بل االقوي فلو ترك غسل الجزء االحوط غسل ما شكالثاني40

المشكوك اليحصل اليقين بالفراغ
اليجب اذا كان كثيفا مسترسًال اليعد غسل الشعر مطلقا404

عرفًا من توابع الجسد و ان كان 
االحتياط فيه حسنا

رجحان الترتيبي عليه غير ظاهرهو افضل من االرتماسالثالث40
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الظاهر عدم اعتبار الترتيب بين ثم تمام النصف االيسرالثالث40
الجانبين و ان كان االحوط

بل علي االقويالالزم علي االحوط416
اليلزم علي المختاريعيد غسل االيسر417
بل يعيد غسل الجسد و اليلزم رعاية و يعيد غسل الطرفين417

الترتيب في الطرفين و ان كان ذلك 
االحوط

 علي االحوط و ان جاز اجراء  طهره اوال429
الماء المعتصم علي المحل للتطهير و 

التغسيل ولو بالمرة
بل صح في الصورة االخرةبطل غسله4210
ان عّد من النفقة و اال يلزم التراضي بينهماعلي زوجها4212
اذا كان متعمدا والصوم واجبا معينا اما بطل غسله و صومه4213

ــيا فال تبطل غسله و صومه و اما  ناس
ــل غير معين فيبطل الصوم دون الغس

بالخروج عن الحّمام او لبس المالبسقد فرع من الغسل4214
فيه تأمل و اليبعد االقتصار علي محكوم بكونه منيا4315

الوضوء و ان كان االحتياط الوجوبي 
اعادة الغسل مع الوضوء
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فصل في غسل الحيضفصل في غسل الحيض
االظهر كونه استحاضه، ان لم يكن دم و فى كونه استحاضه -44

جرح او قرح 
 الترديد فى كونه استحاضهمع احتمالها تردد -44
فان مضّي عشرين يومًا بعدالعاده امارة الينبغى ترك االحتياط 452

على عدم الحيض هذا من جهة و امامن 
ــدم بصفة الحيض جهه اخرى ترى ال

االقوى ترتب احكام الحيض فى فيه تأمل و اشكال 453
صوره امكان االخراج 

ــة حكم الدم االختبار المذكور واجب 465 ــه طريق يعتبر لمعرف فان
ــاذا كان طريق علمى اخر  ــتبه، ف المش
ــو، كالرجوع  يوجــب االطمئنان به فه
الى الطبيبة للمعاينة و التشخيص ففى 
ــو المذكور فى  ــوب االختبار بنح وج
المتن اشكال و محل تأمل ألن ماورد 

فى الروايات ارشادى.
ترجع الى امارة اخرى التى يكشف مع الجهل بها 465

بها حالها من الحيض و غيره و مع 
فقدها يحكم بالطهار ة لالصل.

فالوجه للزوم االحتياط على المختار تحتاط بالجمع 465
قد عرفت المختار انفا وجوب االختبار 466
بل يبعد مع وجود طريق كاشف آخر كمامر اليبعد وجوب االختبار 467
و فقد امارة اخرى يحكم بالطهارة  و مع الجهل بها467

و ان كان االحتياط بالجمع كما فى 
المتن حسن 
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نقصان يسير بساعة او ساعتين عنها ناقصًا عن الثالثه468
غير قادح و كذلك فى اكثر الحيض 

ألن االحتساب عرفى 
االقوى بكونه استحاضة على القول الينبغى ترك االحتياط 479

باعتبار التوالى فاالحتياط استحبابى
اليكفى عندىكفى عند من 4710
و تلحق بالمضطربةاقواههما ذلك 4812
ال اشكال فى بقاء العادة االولى اال ففى بقاء العادة تأمل 4812

اذا تكرر بحيث يتحقق العادة المركبة 
نحو امرأة رأت الدم فى الشهر االول 
اربعة ايام و فى الثانى خمسة و فى 

الثالث اربعة و فى الرابع خمسة 
اال قرب أن تجعلها استحاضة اذا كان تجعلها حيضا4813

ــا ال بصفات الحيض. نعم  الدم بصفاته
ــرر رؤية الدم بغير صفة الحيض  اذا تك
فى شهرين متتابعين و استمر الى ثالثه 
ــه فيهما اصال،  ــم تر دما اخر بصفت و ل

فالبد من أن يحكم بحيضيته
و لو لم يكن الدم قبلها بصفة الحيض فى العادة و قبلها4814
لو كان الدم بعدها بصفة الحيض، و فيها و بعدها4814

اال يحكم بالحيض فى العادة و فى ما 
بعدها باالستحاضة 

اال قرب عدم اللحوق بل جعل النقاء و يلحق بهما النقاء4815
المتخلل طهرا و ان كان االحوط 

تروك الحائض
بل اليبعد كون اال قوى التخييرلو لم يكن االقوى 4915
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و لو لم يكن بصفة الحيض تجعله حيضا 4917
و الظاهر كونها استحاضةفتحتاط بالجمع 4917
االحوط جعل االول حيضا و االولى فاقدين لها 4917

مراعاة االحتياط فى كليهما للعلم 
االجمالى بكون احدهما حيضا 

بل وجوبًا، اذا كان الدم بصفة الحيض، استحبابًا5018
اما اذا لم يكن بصفة فاالستظهار واجب 
ــد عليه حتى  ــتحب بالزائ ــوم و مس بي
يحصل االطمئنان بالتجاوز عن العشرة.

و ان جازلها اختيار سبعة ايام من كل شهر ترجع المبتدأة اليهن 5119
ــبعة فمع فقد االقارب 5120 بل معها يجوز لها أن تحيّضت س
ــارب ايضا يجوز لها ذلك و اال تحيّضت سبعة 5121 بل مع االق

القول فى احكام الحائضالقول فى احكام الحائض
قدمر اختصاص الحرمة بقراءة االيات قراءة السور العزائم -52

االربعة 
اذا يستلزم الدخول فيها و اال فال وضع شىء فى المساجد -52
ــم تكن امارة على خالف ادعائها يسمع قولها -52 اذا ل

بأن اخبرت بأنها حائض ثالث مرات 
فى شهر واحد 

استحبابًا على االحوط 532
على االحوط، و االظاهر االجزاء فيجب الوضوء معه منها54
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بناءاً على القول بعدم االجزاء تيّمم بدال عنه منها54
ــدم االجزاء و اال، تيمم تيممين منها54 ــاءاً على القول بع بن

يكفى أن يتمم بدالعن الغسل 
بل على االقوى على االحوط 5410
ــوب الصالة الموقتة كااليات منها54 االقوى عدم وج

كااليات نعم يجب غيرها كصلوة الطواف
اليترك و االحوط القضاءمنها55
اليتركبل االحوط القضاء 5512
ــة للجلوس، فال يبعد بدلية و تجلس5616 الخصوصي

القيام عنه 

فصل فى االستحاضة فصل فى االستحاضة 
ــوء فانه اليجب فى الكثيرة و مضافا الى ما ذكر الثالثه57 اال الوض

لو قبل الغسل 
بل على االقوى على االحوط 571
فى القليلة و المتوسطة يجب تجديد الوضوء572
ــتحبات فيها المبادرة الى الصالة583 الينا فى ذلك اتيان المس

او قبلها 
مهما امكن و اال اليبعد عدم وجوبه اذا التحفظ 584

كان الدم كثيرا غير قابل للمنع 
على االحوط أعادت الصالة 584
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ــلت بقصد ما استأنفت الغسل 595 اليبعد الكفاية اذا اغتس
فى ذمته 

مطلقا حتى فى المتوسطة اليشترط 596
ــطة فعلى على االقوى 596 ــى الكثيرة، اما فى المتوس ف

االحوط 
ــتراط غسل اليترك االحتياط 596 و ان كان االقوى عدم اش

ليلة ماضية و ال آتيه. 
ــتقًال و يكفيه مس كتابة القرآن 608 يتوقف على الوضوء مس

الغسل للصالة 
و ذات الكبرى ايضا ذات الصغرى 608
االحوط أن اليغشاها 608

زوجها مالم تغتسل
بل االحوط ترك الوطى فى المتوسطة 

و الكثيرة و لو اغتسلت له مستقال 
حتى تبرء و ان كان االظهر الجواز فى 

القليلة

فصل فى النفاس فصل فى النفاس 
و كون الدم مستندا الى السقط اذا علم كونها مبدأ -60
ــاعة او اقل من يوم النقاء المتخلل 611 ان كان قصيرا كس

يلحق بالنفاس 
هذا بعيد،و االظهر ترتب احكام الطهر يكون الكل نفاسًا 611

عليها 
قد مر المختار فيه و كذا لورأت يومًا 611



الحاشية علي تحرير الوسيله 22

هو النفاس و النقاء المتخلل من الثالث لو رأت الثالث 611
الى العاشر اليلحق بالنفاس، بل يترتب 

فيه احكام الطهر 
ــوى عدم اعتباره مطلقا و لو فى يعتبر فصل اقل الطهر 613 و االق

الحيض المتأخر 
قد عرفت عدم اعتباره بعد مضي عشرة ايام624
و ان جازلها اختيار السبعة حيضا فالى االقارب 624
قدمر وجوبه بيوم و استحبابه بزائد عليه يجب عليها االستظهار 625

فصل فى غسفصل فى غسل مس الميت ل مس الميت 
اليترك و ان كان االحوط عدمه 63
ــًال غير تابع للجسد اليوجبه مس الشعر 63 ــتر س اذا كان مس

بحيث اليصدق عليه مس الجسد عرفًا 
و االمسه موجب للغسل 

على االحوط بحكم الميت 631
اليترك فى الميت االحوط الحاق العظم 631
ــد وجوب الغســل فيما لم يحرز كان شهيدا 633 اليبع

كون الممسوس شهيداً 
على االحوط يجب بعداالنفصال 634
على االحوط و ان جاز االقتصارفيجب الوضوء635

 على الغسل 
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 فصل فى احكام االموات فصل فى احكام االموات 
هو امر استحبابى موافق لالحتياطبل ال يخلو من قوة 642
اليبعد اشتراط اذن وليه على االحوطصغيرا كان642

القول فى غسل الميت القول فى غسل الميت 
بل على االقوىعلى االحوط فيه651
هذا يستفاد من االخبار بنحو الشرطية، قبل ادراكه المسلمون حيا661

ــتندة الى  ــهادة مس لكن المناط ان الش
ــواء خرجت  ــا اصابه فى المعركة س م
ــال منها الى  ــه فيها او بعد االنتق روح
عقبتها بفصل قصير بحيث يصدق عليه 

الشهادة فى المعركة عرفا
ــقوط الغســل عنه اذا ولو خرج خارجها661 ــأس بس  و ال ب

ــر و قتله  خرجــت روحه بفصل قصي
ــى الملوكة  ــا اصابه ف ــى م ــتند ال مس

فى عصر غيبة المعصوم (ع) و تحت فى حفظ بيضة االسالم661
امر الولى الفقيه مع العدو

ال يتوقف صحة غسله على امر االمام يأمره بأن يغتسل661
أو نائبه

ال يبعد كفاية غسل واحد و االحوط غسل الميت661
الثالث
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على االحوط و لم تشتمل على الصدر تغسل 662
على االحوطو يلحق بها662
بل يقتضيه االحتياط الوجوبى اليبعد وجوب االستئذان673
اما الجدة على االخ فال  الجد مقدم على االخوة674
فيه اشكالالعم مقدم على الخال674
الظاهر جواز تغسيل غير مماثل قبل ثالث سنين687

خمس سنين
الظاهر عدم الجواز فيهاالمطلقة الرجعية687
ــيل حتى عاريا688 ينبغى االحتياط فى المرأة بالتغس

من وراء ثيابها
ــيل فى ففيه اشكال689 ــى االحتياط بترك التغس ينبغ

ــود المماثل،  ــى الصورتين مع وج كلت
نعم مع فقده ال بأس به

فان وجد المماثل المسلم قبل الدفن ثم يغّسل الميت6811
اعاد على االحوط

غيرالمماثل مع سقط الغسل على االقوى6912 ــيل  ــوى تغس االق بل 
ــده و بالنظر الى  ــاتر بال لمس جس س
عورته نعم القول بالسقوط اليخلو من 

وجه للنص
اليبعد عدم جواز نزع ثيابه و لزوم دفنه بثيابه 6912

تكفينه فوق ثيابه
بل يجزى عند فقد البالغ اذا أتى على فال يجزى تغسيل الصبي6913

الوجه الصحيح
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 القول فى كيفية غسل الميت القول فى كيفية غسل الميت 
الظاهر كفاية الواحد و ان كان ثالث تيممات693

االحتياط بالثالث حسن
االقوى كفاية التيمم بيد الحىو ال يترك االحتياط703
بل يكفى بيد الحى االكتفاء بيدالميت703
هذا االحتمال ال يخلو من قوةيحتمل بعيدا صرفه للثالث704
هذا االحتمال ال يخلو من قوة بل هو و يحتمل بعيدا صرفه فى الثانى704

االظهر االحوط 
االظهر صرف الماء فى الخليط لو كان عنده احدالخليطين704

الموجود و الثالث و يممه للمتعذر
االظهر صرف الماء فى االول و أو لم يكن شىء منهما704

الثالث و ييمم عن الثانى
اليتركو االحوط ذلك7110

القول فى تكفين الميت القول فى تكفين الميت 
االظهر كفاية الصدق العرفى قميص يصل الى نصف الساق -73
و ان لم يتمكن بثالث قطعات اكتفى عند تعذرالجميع-73

بالمقدور
 فى حال االختيار،  اما فى حال وال بالحرير الخالص 731

االضطرار فال بأس به و كذا فيما بعده
على االحوط وال بما ال يؤكل لحمه731
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فيما لم يصدق عليه الثوب و االجاز وال بجلد المأكول 731
وجه التقديم غير معلوم فال يبعد يقدم النجس ثم الحرير732

التخيير مع الدوران 
ــن و كذا مؤته دفن عريانا744 ــد أن يكون الكف ال يبع

ــز على من يجب نفقته عليه فى  التجهي
ــع و لم يمكن  ــه ولو امتن ــان حيات زم
ــى الحاكم أن  ــه بذلك وجب عل الزام

يكفن و يجهزه بنحو المتعارف
فيها ال يخلو عن اشكال كالمنقطعة او ناشزة755

والظاهر كفنها عليها ال على زوجها
وال يبعد جواز المطالبة عينا او قيمة ليس للورثة مطالبة758

لو آيسر قبل دفنها
ــوط أن تكتب االدعية وأن يكتب عليه الجوشن -76 االولى و االح

ــهادات على قطعة غير االزار و  و الش
جعلت على صدره او فوق رأسه حفظا 

من التلويث.
يكفى انتثاره على المواضع السبعةيمسح الكافور-76
و ان جاز تطييب كفن و بدنه بالذريرة واليقوم مقام الكافور761

اما تطييبه بغيرها من المسك و العنبر 
و العود فمكروه و لو امتزجت بالكافور

بال زيادة و نقصان سبعة مثاقيل 76
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 القول فى الصالة على الميت القول فى الصالة على الميت 
ولوكان فاسقا مرتكبا للكبائرعلي كل مسلم 79
اذا مات بال توبةحتي المرتد-79
والغالةكالنواصب و الخوارج -79
فاالحوط وجوب الصالة عليه ان وجد فيها مسلم -79
ــاء  المطلوبية و في االستحباب تأمل792 ــان بها برج االحوط االتي

دون االستحباب الشرعي فانه غير ثابت.
ال يبعد اجزائها عنداالضطرار او اذا فال يجزي صالة المخالف792

أتي بها علي طريقنا
ــدم االجزاء للشــك في لكن في اجزائها تأمل 803 ــوي ع واالق

ــن البالغين  ــقوط التكليف القطعي ع س
باتيان الصبي للصالة لعدم المالزمة بين 

الصحة و االجزاء في حقه.
بل االحوطبل االقوي اشتراط اذنه 803
بل االقوي عليه االذن فاالحوط علي الولي 803

االقوي عدم حاجته الي االستيذان من و علي الوصي 
الولي الن الوصية نافذة ال يجوز للولي 

منعه عنها 
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 القول في شرائط صالة الميت القول في شرائط صالة الميت 
و لم يقم عنده بينة علي جهة القبلة و فقدت االمارات 842

ال ثقة أخبره بها
ال يبعد كفاية الصالة الي جهة واحدة فليصل الي اربع جهات 842

مخيرا بينها
واالظهر االجزاءفاالحوط اعادة المتمكن 843
االحتياط حسن البأس بتركه فاليترك االحتياط 855
االحوط اتيانها رجاءاًيجوز له أن يصلي عليه856
البأس باتيانها رجاءاًفاالحوط الترك 856
بل علي استحباب بالنسبة الي من لم علي كراهية857

يدرك الصالة عليه ال سيما اذا كان 
الميت ذا فضيلة من العلم و الورع 

بل يستحب المبادرة الي الصالة علي تخير بينهما858
الميت في تقدير سعة  وقت الفريضه 

ال يبعد تقديم الفريضة عليهاولو زاحمت وقت الفضيلة858
بل يتخير بين التفريد و التشريك فاال ولي انفراد869
كما يجوز اتمام الصالة علي االولي يجوز تشريك الثانية8610

ثم علي الثانيه او قطع االولي ثم 
االستيناف عليهما 
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 القول في آداب الصالة  الميت  القول في آداب الصالة  الميت  
ــن الذكر و منها أن يقف االمام 863 ــريك بي و في صورة  التش

ــل في قبال  ــط الرج االنثي جعل وس
ــل الرجل اقرب الي  صدرالمرأة. وجع
المصلي ان كان رجًال و جعلت المرأة 
ــة، و لو كان  ــه ان كان امرئ ــرب الي اق
في الجنازات طفل ســت سنين جعل 
االقرب و كذا اذا كان فيهم ذوفضل. 

لكثرة اجتماع المصلين فيهااختيار المواضع المعدة876
ــا اجهار بل ارتفاع صوت االمام و منها ايقاعها جماعة878 و منه

ــتمع  بالتكبيرات بل االدعية بحيث يس
صوته المصلون كما يستحب االخفات 

بل االسرار في المأمومين
بل المصلي قريبا من الجنازة بحيث أن يقف االمام863

لوهبت الريح وصل ثوبه اليها

 القول في الدفنالقول في الدفن
اليترك واالحوط كون الحفيرة بحيث-87
لحفظه من بلع حيوانات البحراالحوط اختيار االول881
ــزء يتمكن من بل في الصدر وحده882 ــي كل عضو و ج بل ف

مراعاة  القبلة علي االحتياط االستحبابي 
علي االحوطيجب دفن االجزاء المبانة885
االولي جعلها في جوف الكفن الحاقها ببدن الميت 885
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فال يجوز مع استلزامه ما لم يستلزم النبش 895
لو داراالمر بين حياة  احدهما، تقدم حتي يقضي897

حياة االم
ــل االمكنة الموقوفة لغيرالدفن 898 ــدارس و المكاتب ب كالم

العامة  التي كان الدفن فيها منافيا لغاية 
ــوارع و ايضًا  احداثها كالميادين و الش

و البساتين للتفرج 
 بل االقوي ذلك.واالحوط االولي 898

 القول في مكروهات الدفن القول في مكروهات الدفن 
ال يجوز ذالك اال لضرورة كالشهداء دفن ميتين 921

في المعركة
اما عكسه فليس بمكروه و ان جاز نزول الوالد في قبر ولده 923

تسري الحكم بكل ذي رحم مع 
الخوف من جزعه.

والظاهر اختصاصه بباطن القبر دون ظاهرهتطيينه بغير ترابه 925
ال يجوز مع استلزامه للهتك الحدث في المقابر928

 خاتمة تشتمل علي مسائل خاتمة تشتمل علي مسائل 
بل ال يجوز نقله اليها ايضا في تقدير فال يجوز في غيرالمشاهد 931

الفساد او الهتك 
فال يجوز حتي النقل الي المشاهد  المشرفةاما نبشه للنقل 931
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لو خرج الدم بهما و ال يجوزاللطم و الخدش932
فال يكفي الظن به مع العلم با ندراسه 933
المالك في صدق النبش هو ظهور والمراد بالنبش 933

الجسد بعد استتاره بالدفن 
االظهر عدم الجواز اشكال و تأمل 943
االقوي عدم جواز النقل فيهما اما االولي و الثالثة953
ال يترك االحتياط باالستيذان من في مكان آخر955

وليه للدفن في مكان آخر
بعد العشاءايقاعها في اوله-97

 القول في االغسال المندوبة القول في االغسال المندوبة 
فيؤتي به استحبابًاللوقوف بالمشعر 99
لم تثبت بدليته عن الغسل االستحبابيفي قيام التيمم1014
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فصل في التيممفصل في التيمم
المناط الفحص في جميع الجهات التي المناط الفحص في جميع الجهات التي في الجوانب االربعة1011

احتمل وجود الماء فيها حتي يحصل احتمل وجود الماء فيها حتي يحصل 
اليأس عن وجدانهاليأس عن وجدانه

االكتفاء بسهم او سهمين خالف االحتياط االكتفاء بسهم او سهمين خالف االحتياط غلوة سهمين 1011
لسهولة طي المسافة في زمان قصير لسهولة طي المسافة في زمان قصير 
بالوسائل النقلية السريعة في زماننا هذابالوسائل النقلية السريعة في زماننا هذا

بل القول بالكفاية اليخلو عن وجه اال ان بل القول بالكفاية اليخلو عن وجه اال ان فمحل اشكال1022
يكون في البين قرينة علي خالفهيكون في البين قرينة علي خالفه

قد مّر الي االكتفاء بهذا المقدار في زماننا قد مّر الي االكتفاء بهذا المقدار في زماننا من الغلوة و الغلوتين 1023
هذا خالف االحتياطهذا خالف االحتياط

بل يكفي بالمقدار المتعارف المتعادل ايضًابل يكفي بالمقدار المتعارف المتعادل ايضًافغاية مايقدر1024
استحبابًااستحبابًاو االحوط القضاء1025
علي وجودالماء بنزول مطر او اجتماع طيورعلي وجودالماء بنزول مطر او اجتماع طيورمع وجود امارة ظنية1038
بل علي االظهر مع وجود االمارةبل علي االظهر مع وجود االمارةعلي االحوط1038
علي االحوطعلي االحوطاليجوز ابطاله 1039
القول بالعدم موافق لالحتياطالقول بالعدم موافق لالحتياطاليخلو من قوة1039
التي ال يقدم عليها العقالءالتي ال يقدم عليها العقالءو المشقة الشديدة-104
بل االقوي التعدي اليه بل االقوي التعدي اليه بل اليبعد التعدي 10411
والقول بالتعدي اليه ال يخلو من وجهوالقول بالتعدي اليه ال يخلو من وجهمهدور الدم10411
احتياطًا استحبابيااحتياطًا استحبابياو االحوط قضاؤها10412
بل يجب عليه الوضوء اوالغسل الستصحاب بل يجب عليه الوضوء اوالغسل الستصحاب يجب عليه التيمم10413

بخالف  الفوت  يخاف  ان  اال  الوقت  بخالف بقاء  الفوت  يخاف  ان  اال  الوقت  بقاء 
الصورة الثانية  التي يعلم الضيق.الصورة الثانية  التي يعلم الضيق.
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ألن مراعاة الوقت اهمألن مراعاة الوقت اهمقَدم االول علي االقوي 10514
البأس بتركه اال اذا لم تقع الركعة االولي البأس بتركه اال اذا لم تقع الركعة االولي الينبغي ترك االحتياط 10514

تمامها في الوقتتمامها في الوقت
بل االقوي الكفاية و كذا لو فقده بعد الصالة  بل االقوي الكفاية و كذا لو فقده بعد الصالة  اليبعد كفايته10515

بال فصل بحيث ال يمكن تحصيل الطهارة  بال فصل بحيث ال يمكن تحصيل الطهارة  
المائيه في تلك المدة القصيرةالمائيه في تلك المدة القصيرة

ال يبعد الجواز في هذه الصورةال يبعد الجواز في هذه الصورةحتي اذا أتي بها حال الصالة10515
اذا كان غايته تلك الصالة، اما اذا توضوء اذا كان غايته تلك الصالة، اما اذا توضوء فطهارة باطلة10517

او اغتسل لغاية اخري او بقصد كونه علي او اغتسل لغاية اخري او بقصد كونه علي 
الطهارة فطهارته صحيحه علي االقويالطهارة فطهارته صحيحه علي االقوي

واالحوط اختصاص الحكم بما خاف فوت واالحوط اختصاص الحكم بما خاف فوت يجوز التيمم لصالة الجنازة10618
المائية الطهارة  تحصيل  مع  منه  المائيةالصالة  الطهارة  تحصيل  مع  منه  الصالة 

االحتياط يقتضي ذلكاالحتياط يقتضي ذلكاالقتصار علي صورة التذكر10618

 القول فيما يتيمم به القول فيما يتيمم به 
اما بعده فاالحوط ترك التيمم بهماقبل االحتراق 1061
و ان كان القول بكفاية الصالة في واال يحتاط بالجمع 1062

الوقت ال يخلو عن قوة
اليترك االحوط عدم الجواز 1063
بل االقوي عدم الجوازفالظاهر جواز1063
الالزم فيه االجتناب عنهما و االنتقال حكم المشتبه بالمغصوب 1074

الي المرتبة  الالحقه من الغبار و الطين
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فاذا كان عنده ترابان احدهما نجس، بخالف المشتبه بالنجس1074
يتيمم بهما

اما اذا علم بغصبية احد هما ال يبعد و علم بنجاسة احدهما1074
التخيير لد وران االمر بين المحذورين

لوكان بحيث اليعد تصرفا زائدافاالقوي جوازه 1074
ــوت القضاء و االحوط االقوي سقوط االداء1087  بل االقوي ثب

ثبوت االداء
و كذا بتراب الطريقمن مهابطها 1088

القول في كيفية التيمم القول في كيفية التيمم 
 

او وضعه كذلك ضرب باطن الكفين 1081
و الظاهر اجزاء الوضع وال يجزي الوضع 1081
علي االحوطعلي التعاقب1081
علي االحوط و اال قوي كفاية المسح بمجموع الماسح1091

بالكفين دون االصابع او باالصابع 
دون الكفين الن الواجب استيعاب 

الممسوح دون الماسح
 بل يكفي صدق مسح تمام ظاهر اليد وضع طول باطن1091

بنحو المتعارف
والوضع ايضالو تعذر الضرب1092
بل المتعين ضرب الظاهر والمسح به ال يخلو من وجه 1092

اما اال نتقال الي الذراع فال وجه له 
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والواجب تقديم التيمم بالظاهر علي فاالحوط الجمع بين الضرب1092
التيمم بالباطن اذا كانت نجاسة الكف 

مسرية و امكان االزالة  منتفية .
قد مر أن المتعين ضرب الظاهر و ينتقل الي الذراع 1092

االنتقال اليه بالوجه 

 القول فيما يعتبر في التيمم القول فيما يعتبر في التيمم 
حال االختيار، امافي حال االضطرار و يعتبر فيه المباشرة1091

فتجوز االستنابه،
و ان كان بدال عن الغسل والمواالة1091
و ان كان في الجبهةليس الشعرالنابت 1101
االحتياط في البدل عن الغسل ال ينبغي ترك االحتياط 1102

بضربتين ضربة للجبهة و ضربة 
لليدين حسن 

و تعذر الوضع ايضامع فرض العجز عن ذالك1103
ظهر االحوط الجمع 1104 مسح  يكفي  بل  بتركه،  البأس 

كان  ان  و  بـــاالرض،  الموجودة 
المقطوعة  يده  ذراع  بضرب  االحتياط 
بعد  به  ظهرها  لمسح  االرض  علي 

مسح ظهرها باالرض حسنا.
علي االحوط، بل يكفي صدق المسح يجب امرار الماسح 1105

عرفا
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 القول في احكام التيمم القول في احكام التيمم 
واجبا كان مثل مس الكتاب او ندبا لشيء من غاياته 1111

مثل تالوته 
بل ينبغي االحتياط بالتأخير مع ال ينبغي ترك االحتياط1111

االحتمال العقالئي بزوال العذر ايضا
علي االحوط و ان كان االقوي كفاية واآلخر عن الوضوء1123

التيمم بدًال عن الغسل 
علي االقوي بال حاجة الي التيمم بدال قدم الغسل علي االحوط1123

عن الوضوء اال ان االحتياط باالتيان 
به حسن 

بال فرق بينها و بين غيرها علي المختار في الجنابة تيمم واحد 1123
ال اشكال في كفاية تيمم واحد عن عن الجميع اشكال 1124

جميع االغسال التي عليه كالمبدل منه 
يكفي االتيان بتيمم واحد بدًال عنهما أتي بتيممين 1124
بل االحوط االتيان بتيمم واحد بقصد واالحوط لمن تمكن 1125

ما في الذمة مطلقا
اذا كان زمان وجد ان الماء او ارتفاع فيجب أن يتيمم ثانيًا1136

العذر و افيا للوضوء او الغسل و اال 
فال.

بل هو المتعين علي المختارفاالحوط صرفه في الغسل 1136
علي االحوط و تيمم للوضوء 1137
اذا كان الشك بعد تجاوز محله و اما علي االقوي 1149

اذا كان قبله فاالقوي االتيان بالجزء 
المشكوك و ما بعده 
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فصل في النجاسات فصل في النجاسات 
الحاشيةالحاشيةالمتنالمتنمسألهمسألهصفحهصفحه
ال اشكال في طهارة ما ليس له دم سائل ال اشكال في طهارة ما ليس له دم سائل فمحل اشكال 1141

مطلقا و لو كان له لحم مطلقا و لو كان له لحم 
بل االقوي عدم النجاسة  و ان كان االحوط بل االقوي عدم النجاسة  و ان كان االحوط كما ان االقوي نجاسته 1141

االجتناب عن كليهما خصوصًا في الخفاش االجتناب عن كليهما خصوصًا في الخفاش 
ال اشكال في طهارته كالمثالين المتقدمين ال اشكال في طهارته كالمثالين المتقدمين ففيه اشكال 1152

كما مر في المسألة  االوليكما مر في المسألة  االولي
لو انفصل و لم يحس شيئالو انفصل و لم يحس شيئامن االجزاء الصغارالرابع115
 و االقوي االجتناب في لبن غير ماكول  و االقوي االجتناب في لبن غير ماكول االحوط الذي ال يترك 1154

اللحماللحم
 اذا كان عليه اثر التذكية  اذا كان عليه اثر التذكية ما يوجد مطروحا1164
بل يحكم بالطهارة علي االقوي بل يحكم بالطهارة علي االقوي علي االحوط1164
يكون االحتياط استحبابيايكون االحتياط استحبابياوان كان االحوط 1177
اذا غلي العصير العنبي بالنار او بالشمس او اذا غلي العصير العنبي بالنار او بالشمس او و لو غليا بنفسها الثامن118

بنفسه صار حراما فال يحل اال بالتخليل، بنفسه صار حراما فال يحل اال بالتخليل، 
اما التثليث بغير النار فال تأثير له في حليته.اما التثليث بغير النار فال تأثير له في حليته.

لم يثبت حرمته و ال نجاسته اال اذا احرز اما المتخذ من غيره التاسع118
أنه مسكر

من كان منكرا لاللوهية او التوحيد الكافرالعاشر118
أوالرسالة او المعاد او ضروريا من 

ضروريات الدين 
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و والكافر االصلي العاشر118 النصاري  و  اليهود  من  الكتابي  و اما  النصاري  و  اليهود  من  الكتابي  اما 
يكن  لم  لو  ذاتًا  نجسًا  فليس  يكن المجوس  لم  لو  ذاتًا  نجسًا  فليس  المجوس 
مشركًا، بل االحوط االجتناب عنه بما لم مشركًا، بل االحوط االجتناب عنه بما لم 

يتحفظ من النجاسات يتحفظ من النجاسات 
و لو كان بنحو التشريك اما الصوفية و لو كان بنحو التشريك اما الصوفية اما الغالي... اوالنبوةالعاشر118

فيحكم بطهارتهم مع التزامهم باحكام فيحكم بطهارتهم مع التزامهم باحكام 
االسالم االسالم 

كان القول بنجاسة عرق االبل الجاللة و كان القول بنجاسة عرق االبل الجاللة و الحاديعشر -119
عرق الجنب من الحرام علي االحوطعرق الجنب من الحرام علي االحوط

 القول في احكام النجاسات  القول في احكام النجاسات  
الظاهر نحو اختصاص به الن التنجيس ال يختص بمن نّجسها1201

فعله فعليه رفعه فالوجوب عليه آكد 
والقول به ال ينا في وجوبه الكفائي 

بل ال يخلو عن قوة بالزامه علي اليخلو من وجه 1201
التطهيرو مع امتناعه عنه اخذ منه مؤنته

لو كان يسيرا بحيث اليعد اضراراً بالوقف جاز، بل وجب 1201
علي االقوي علي االحوط1202
بل االظهر ذلك خصوصا فيما اذا لم االحوط جريان الحكم 1203

يتغير العنوان بكله و بقي بعض آثاره 
االحوط اللحوق ال يلحق به 1204
و يجب تطهيره كفائيًا واذا نجس احد كما يحرم تنجيس المصحف 1205

مصحف الغير و حصــل بتطهره نقص 
فيه كان موجبا للضمان علي من نّجسه
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و الجاهل بالموضوع، اما الجاهل بالحكم والجاهل بها1206
ــتراط الطهارة للصالة  كمن ال يعلم با ش
ــة عرق الجنب من الحرام علي  او نجاس

القول به فيجب عليه االعادة
 بل صلي بها و ان امكن ثم قضاها وان لم يمكن صلي بها1216

في الطاهر علي االحوط
بل االقوي االتيان بالصالة  في الساتر فاالقوي اتيان الصالة عاريا1217

المتنجس ثم اعادها في الطاهر 
بل االقرب ان يصلي في احدهما و ان يصلي عاريا1218

القضاء في االخر علي االحوط مطلقا

القول في كيفية التنجس بهاالقول في كيفية التنجس بها 
بل الالزم كونه بحيث يتأثر من رطوبة في مالقيه فال يكفي مجردالميعان 1211
مع عدم العلم بانتقاله لعين النجس ال يحكم به 1222
ال اشكال فيه اذا كان اخباره موجبا في االكتفاء بعدل واحد اشكال 1223

لحصول االطمئنان به 
ــة  فال يترك مراعاة االحتياط1223 بل االقوي االجتناب اذا اخبر بنجاس

شئ و ترتب آثار الطهارة اذا اخبر بطهارته.
ــرف العلم االجمالي فال يجب االجتناب عما1224 حيث خرج عن ط

لعدم كون االخر محًال البتالئه فصارت 
الشبهة فيه بدوية فاصالة الطهارة محكمة 

بل ال يترك مع حصول االطمينان من قوله بل يراعي االحتياط 1238
االقرب عدم التنجيس في الثالث و مازادت عليه و فيما زادت 1239
و االقوي عدم تنجسهفاالحوط االجتناب عنه 12310
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القول فيما يعفي عنه في  الصالةالقول فيما يعفي عنه في  الصالة 
فيعفي عن دم الرعاف اذا كان لمرض و كذا كل قرح او جرح باطني 1241

في داخل االنف، اما ما كان اتفاقيا 
فليس بمعفو عنه 

بل  ال يخلو عن قوة فيها و مابعدهاعلي االحوط في االستحاضه1241
بل االقوي عدم العفو عنهال يخلو من وجه1241
و هو اقل مقدارا بالنسبة الي عقد و هو سعة عقد السبابة1241

االبهام و الوسطي فانه اختلفوا في 
سعة الدرهم البغلي فالالزم فيها االخذ 

بالقدر المتيقن 
ال يترك االحتياط فيهلكن االقوي العفو1242
و المناط لحاظ اوسع الجانبين فهو دم واحد1242
و االحتياط فيه حسنحكم بالعفو عنه 1253
ال يترك االحتياط باالعادةو لو بان بعد ذلك 1253
المناط فيه عدم امكان ستر العورة به ما ال تتم فيه الصالةالثالث125

منفرداً 
و ان كان االظهر الجواز و كذا المحمول المتنجسالرابع125
بل االقوياالحوطالخامس125
ــي أن تكرار كل يوم الول صالة1255 ــي عل ــه يبتن ــاء ب االكتف

التغسيل لها مشقة و االحوط من ذلك 
أن تغسله آخر النهار حتي تتمكن عن 
االتيان بالظهرين و العشائين مع الطهارة

لو انحصر الثوب في ما لبستبل هو اليخلو من وجه 1255
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فصل في المطهراتفصل في المطهرات 
استحبابًااال ان االحوط الماء126
استحبابًافان االحوطالماء126
بل االقوي كفاية المرة في تطهيره في و ان كان االرجح الماء126

الكر و الجاري 
علي االحوط و االقوي االكتفاء به و ال يكتفي الماء127

خصوصًا مع استمرار جريان الماء 
عليه بعد االزالة

بال فرق بين  اقسام التراب و ال يكفي اوالهن بالتراب 127
غيره من الرماد و النور و االشنان

بل ال يبعد ان يكون االلحاق االقوي و اليترك االحتياط -127
الظاهر الكفاية مع اضافة شيء من تأمل 1271

الماء اليه 
اليبعد حصول طهارته بالغسل في بقيت علي النجاسة1271

الماء الكثير مرتين، بل ثالث مرات 
علي االحوط 

الظاهر لزوم التعدد فيه ايضا بال فرق فال يحتاج اليه 1271
و االقوي كفاية  المرةاالحتياط بالتثليث 1283
االقوي تطهيرها بهما اذا بقيت فيه الي مدة كذا في الكر و الجاري1285

حصل االطمئنان بنفوذ ماءالطاهر فيها 
اي نجاسة باطنه اما ظاهره فيطهر يحكم ببقاء نجاسته1285
تطهيره به ال يخلوعن اشكال في والقليل 1296

صورة نفوذ الماء النجس الي باطنه 
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بل مع عدم احتمال المنع فال اشكال 1297
لوكان غسله في الماء الكثير فيحكم البد من العلم بانغساله1297

بطهارته بال اشكال، اما لو كان بالقليل 
فيطهر ظاهره بال اشكال و باطنه بعد 

عصر الثوب 
اذا استو عب الماء  جميع اطرافه و يطهر بالمضمضة1298
ال يترك االحتياط باالجتناب عنه فاالحوط الحكم بنجاسته1298
و ينبغي االحتياط بالمشي عليها بنحو يزول االرض 129

خمسة عشر ذراعًا
و عدم الكفاية ال يخلو عن قوةالمماسة علي اشكالاالرض129
اليتركو االحوط اقل مسمي االرض 129
واالقوي التعميم لماحصلت ولو بغير كما ان االحوط قصر الحكم االرض 129

مشي عليها 
والنوره باالجر و الجصاالرض 129
علي االحوط و اذا كانت رطوبة قليلة جفاف االرضاالرض 129

غير مسرية فاالقوي غير مضرة
بل االقوي عدمه لهمااالقوي تطهيرها الشمس 130
لو صارت جافة فالالزم ان يصب ان تكون رطبةالشمس130

عليها الماء الطاهر
المناط استناد الجفاف الي اشراق بدون واسطةالشمس 130

الشمس عرفًا فالظاهر حصول المناط 
بواسطة الزجاجه

بل مطلقا بال حاجة الي هذاالقيدو تعد جزء منها عرفاالشمس130
لعدم صدق االستحالة عليهاباق علي النجاسة13010
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االولي ان يجعل االنقالب علي حدةو يطهر الخمر بانقالبها االستحالة131
من الخل اوالملحكطرح جسم فيها االستحالة131
ذهاب 131

الثلثين
القول بالحلية والطهارة بذهاب الثلثين بالنار او بالشمس 

بغيرالنار ال يخلو عن اشكال فاذا 
غلي بالشمس او بنفسه فال يحل اال 
بالتخليل و ال تأثير فيه بالتثليث

الستناد الدم الي المنتقل عنهبقي علي النجاسةاالنتقال131
بل ما ينفصل عنه كالثياب التي عليها فضالته المتصلة به االسالم131

حال اظهاره الشهادتين لو لم يتنجس 
بالنجاسة الخارجية و اال فيحكم 

بنجاستها.
مع احتمال التطهيرفي مدة الغيبةمعاملة الطهارةالغيبة132
بل بعيد غايته فمع عدم علم ذي اليد و اليبعدالغيبة132

بالنجاسة او علم الغائب بعدم التطهير 
او علمه بالتسامح و عدم االعتناء 
بالنجاسة  فالحكم بالطهارة مشكل

القول في االوانيالقول في االواني 
ال مع العلم بالتذكية او سبق يد مسلم في اللحوم و الشحوم 1321

عليها 
لم يثبت صدق االستعمال المحرم وضعها علي الرفوف للتزيين 1322

عليه 
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و كذا صياغتها و بيعها و شرائها فيما االقوي عدم حرمة اقتنائها1322
لم يقصد بها االستعمال المحرم 

علي االقويترك تزيين المساجد 1322
لم يثبت حرمة تزيينها بها بنحو والمشاهد بها 1322

العموم 
االقوي الحرمة في المفروضان كان علي وجه 1322
بل هو االقوي اذا لم يكن التفريغ بل ال يبعد 1344

بقصد التخلص من الحرام واال فهو 
غير محرم ايضا 

بل يبعد فان المأمور اذا كان مقهورا ال يبعد 1344
لآلمر بحيث يسلب عنه االختيار فال 
يسند الفعل اليه شرعًا فال يرتكب 

الحرام اال اآلمر. و اذا لم يكن كذلك 
فقد ارتكب الحرام دون اآلمر
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كتاب الصالةكتاب الصالة
المقدمة االولي في االعداد و المواقيتالمقدمة االولي في االعداد و المواقيت

الحاشيةالحاشيةالمتنالمتنمسألهمسألهصفحهصفحه
االولي اندراجه تحت عنوان اليومية  فان االولي اندراجه تحت عنوان اليومية  فان قضاء  ولد االكبر1351

الفرائض اليومية تاره أتي بها في اوقاتها الفرائض اليومية تاره أتي بها في اوقاتها 
أخري  و  اداء  فسميت  بها  أخري المخصوصة  و  اداء  فسميت  بها  المخصوصة 
فسميت  االوقات  خارج  في  بها  فسميت أتي  االوقات  خارج  في  بها  أتي 
زمان  في  بنفسه  بها  أتي  سواء  زمان قضاء ،  في  بنفسه  بها  أتي  سواء  قضاء ، 

حياته او غيره عنه بعد مماته.حياته او غيره عنه بعد مماته.
بل عن والديه علي االقوي بل عن والديه علي االقوي عن والده 1351
التسامح واالموات 1351 باب  من  عليها  الصالة   التسامح اطالق  باب  من  عليها  الصالة   اطالق 

والسجود،  الركوع  علي  اشتمالها  والسجود، لعدم  الركوع  علي  اشتمالها  لعدم 
بل هي اشبه بمعناها اللغوي اي الدعاء بل هي اشبه بمعناها اللغوي اي الدعاء 

للميتللميت
يجوز اتيان نافلة الفجر قبله في صورة  يجوز اتيان نافلة الفجر قبله في صورة  ولو عند نصف الليل 1361

دسها في صالة  الليل مع قرب االتيان دسها في صالة  الليل مع قرب االتيان 
بها الي طلوع الفجر.بها الي طلوع الفجر.

ال يترك االحتياط، بل االقوي ذلكال يترك االحتياط، بل االقوي ذلكلكن االحوط 1361
تثليثا من اربع و اربع و ثالث بعد تثليثا من اربع و اربع و ثالث بعد وافضل منه التفريق 1361

انتصاف الليل بحيث وقع صالة الشفع انتصاف الليل بحيث وقع صالة الشفع 
والوتر في السدس االخير من الليلوالوتر في السدس االخير من الليل
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وان كان اال قوي عدم سقوطها وان كان اال قوي عدم سقوطها واالحوط االتيان بالوتيره رجاءا1361
بمالحظه النصوص التي دلت علي بمالحظه النصوص التي دلت علي 
سقوط النوافل النهارية اما بمالحظة سقوط النوافل النهارية اما بمالحظة 
القصر في العشاء ال يخلو عن اشكال القصر في العشاء ال يخلو عن اشكال 
فمقتضي االحتياط االتيان بها رجاءفمقتضي االحتياط االتيان بها رجاء

و مع ذلك ال يبعد اجزائها عن و مع ذلك ال يبعد اجزائها عن وليست من الرواتب 1362
نافلة المغرب نافلة المغرب 

ــي بها بين علي االقوي 1362 ــوط فاذا أت ــل علي االح ــي بها بين  ب ــوط فاذا أت ــل علي االح  ب
ــاب الحمرة  ــد ذه ــو بع ــائين و ل ــاب الحمرة العش ــد ذه ــو بع ــائين و ل العش

 المغربية  فال بأس به المغربية  فال بأس به
االذكار فيأتي بها مرتين 1363 مع  القنوت  باتيان  بأس  االذكار ال  مع  القنوت  باتيان  بأس  ال 

المخصوصة في الوتر مرة واحدةالمخصوصة في الوتر مرة واحدة
بل االقوي التفصيل بين خوف  فوت بل االقوي التفصيل بين خوف  فوت ال يخلو من قوة1365

النافلة فيجوز و بين عدمه فالالنافلة فيجوز و بين عدمه فال
اذا أتي بصالة العصر بعد غيبوبة  اذا أتي بصالة العصر بعد غيبوبة  الي المغرب1366

الشمس فاالقوي عدم االجزاء و لو الشمس فاالقوي عدم االجزاء و لو 
كانت الحمرة باقيةكانت الحمرة باقية

بل االظهر أن يكون مبدؤها بعد ان بل االظهر أن يكون مبدؤها بعد ان علي االظهر1386
يمضي من الزوال مقدار اداء الظهر يمضي من الزوال مقدار اداء الظهر 

للنص من افضل الوقت اولهاللنص من افضل الوقت اولها
و االحوط اتيانه بقصد ما في الذمةو االحوط اتيانه بقصد ما في الذمةيصيح اتيان الظهر اداء1387
صحته ال يخلو عن اشكالصحته ال يخلو عن اشكالصح علي االقوي1397
ان كان في الوقت المشتركان كان في الوقت المشتركصح ما قدمه 1398

 و االبطل و االبطل
و يأتي با ربع ركعات بقصدو يأتي باالولي بعده 1398

 ما في الذمه
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ــترك، اما في عدل بنيته الي السابقه 1398 ــو كان في الوقت المش ــترك، اما في ل ــو كان في الوقت المش ل
ــال للعدول  ــص فال مج ــت المخت ــال للعدول الوق ــص فال مج ــت المخت الوق

فيحكم بالبطالنفيحكم بالبطالن
ع ال يجوز له العدول 13910 قوله  من  الظاهر  فان  االحوط  ع علي  قوله  من  الظاهر  فان  االحوط  علي 

جواز  جواز هو  هو  اربع" "  مكان  اربع  هي  اربعانما  مكان  اربع  هي  "انما 
تختص  النصوص  ان  نعم  تختص العدول  النصوص  ان  نعم  العدول 
اما  السابقة  الي  الالحقة  من  اما بالعدول  السابقة  الي  الالحقة  من  بالعدول 

عكسه فال نص فيهعكسه فال نص فيه
االظهر العدول الي الظهر و االتيان به االظهر العدول الي الظهر و االتيان به يكون العدول الي االولي مشكال14011

ً  ثم يأتي بالعصر كذلك ً  ثم يأتي بالعصر كذلكقصرا قصرا
و االحوط التأخير مع االحتمال و االحوط التأخير مع االحتمال يجوز فيه البدار14012

العقالئي بزوال العذرالعقالئي بزوال العذر
الظاهر كفايته اذا كان المؤذن ثقة فضال الظاهر كفايته اذا كان المؤذن ثقة فضال ال يكفي االذان 14016

عن كونه عادًالعن كونه عادًال
بل  يجب التعويل علي االمارة العلمية بل  يجب التعويل علي االمارة العلمية التعويل علي الظن به 16

بالمحاسبة  مثالً   الظهر  وقت  بالمحاسبة كتعيين  مثالً   الظهر  وقت  كتعيين 
الدقيقة بحيث يحصل منها العلم العادي الدقيقة بحيث يحصل منها العلم العادي 

بالوقت او االطمينان به.بالوقت او االطمينان به.

المقدمة الثانية في القبلةالمقدمة الثانية في القبلة

حضراً و سفراًحال المشي والركوب1411
وكذا في الطيارة والسيارةو في السفينة1411
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من اي سبب حصل و من الطرق المفيدة يعتبرالعلم 1412
للعلم بالقبلة هوالرجوع بالقواعد الهيئة و 
با  الرياضية   ــبات  المحاس علي  التعويل 
الالت الدقيقة المبتنية علي المشاهدات 
والحسيات بحيث ال يتطرق فيها خطاء 
ــه عندالعلماء و العقالء.  قابل االعتناء ب
ــة العلم  ــا به في رتب ــل ذلك قلن والج
ــاهدة و مقدمًا علي  ــي المش الحاصل ف
ــان الظن الحاصل منه  البينة ولو تنزل ف

اقوي من غيره فيتقدم عليه
ــي االمارات و مع تعذر هما1412 ــوع ال ــه الرج يجــب علي

ــتفاد بعضها من  ــدة للظن التي يس المفي
الروايات الصريحة كالجدي والسهيل و 

بعضها من القواعد النجومية 
علي االحوط و ان كان االقوي كفاية  صلي الي اربع جهات 1412

الصالة الواحدة الي أي جهة يشاء
علي االحوط، واالقوي كفاية الواحدةفبقدر ما وسع 1412
 و كذا محراب صلي فيه معصوم من غير و يعول علي قبلة بلد1412

ــر، و قبرالمعصوم ايضا مع  تيامن و تياس
العلم بعدم تغيير بنائه من وضعه االصلي 
ــي في حضورالمعصوم  و كذا كل قبر بن
ــول اهللا و  ــر ابراهيم بن رس ــل قب ع مث
ــد في البقيع و قبر حمزه  فاطمة بنت اس

سيدالشهداء  بأحد
ــواز فاال حوط1413 ــرب ج ــتحبابا و ان كان االق اس

االتيان بمحتمالت العصر علي خالف 
جهات الظهر
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واالقوي التخييركما آن االحوط1413
اليتركاال ان االحوط القضاء1424
اليتركواالحوط قضاء ها1424

المقدمة الثالثة في الستر و الساترالمقدمة الثالثة في الستر و الساتر
بل يجب سترها فيه علي نحو ما وجب ال يترك االحتياط في الطواف 1421

في الصالة 
القول بالصحة  في الفرض ال يخلو عن ان علم في االثناء1422

اشكال. فال يترك االحتياط باالتمام 
ثم االعادة خصوصًا اذا احتاج سترها 

الي زمان معتد به
واالحوط االعاده بعداالتمام اذا تذكر و كذا لو نسي1422

في االثناء و بادر الي الستر
ــتراطها في غير الساترو الثاني االباحة 1438 ال يبعد عدم اش

في المحمول بل االقوي ذلك
مع جهله بالموضوع اما مع جهله بالحكم صحت صالته1438

فالقول بالبطالن ال يخلو عن قوة اذا كان 
جهله عن تقصير.

ال يتعلق باللباس زكاة فحكمها غير أو الزكاة1439
ما يتعلق به الخمس نعم اذا اشتري 

ثوبا بما تعلق به الزكاة  فهو مضافا الي 
ان البطالن يبني علي القول بتعليقهما 

بالعين دون الذمه.



الحاشية علي تحرير الوسيله 50

ــق الغير بالثوب بالصبغ  تصح الصالة فيه   14310 المناط تعلق ح
ــق به من  ــيء يلح ــد من ش الن مايتول
حيث االضافة الي مالكه علي االرتكاز 
العرفي فاذن يكون مالك جوهر الصبغ 
ــر عدم صحة  ــون ايضا فالظاه مالكالل
الصالة فيه االمع تحصيل رضا المالك

االحوط ترك اتخاذه ساترافال بأس بالشعر 14513
ــد الجواز فيه و نحوه لعدم صدق كالخاتم و نحوه الرابع145  ال يبع

عنوان اللبس عليه اال مسامحة و مجازا 
و االحوط تركه فى الصالة

هذا فيما تتم الصالة فيه، اما فيما التتم اليجوز لبسه لهم الخامس 145
فيه فالجواز اليخلو عن وجه و ان كان 

االحوط الترك
و مع ذلك جواز الصالة  فيه ال يخلو وفي الحربالخامس 145

عن اشكال
اذا لم يصدق عليه اللبسوالتدثر به 14515
المناط صدق اللبس فى الكف والرقاعمقدار اربع اصابع14515
والمبطون واالحوط بما ال تتم فيها الصالةو حفيظة  المسلوس14515
فلو كان االمتزاج بمقدار يسير بقدر العشر14616

مستهلكًا فى الحرير بحيث ال يخرج 
عن المحوضة  باالمتزاج فال يجوز 

لبسه و ال الصالة فيه 
و هو لباس خــالف زيه قصد به جلب لباس الشهرة 14617

االنظار الى نفسه واشتهر بلبسه بين الناس 
لوكان منشاء  للفتنة  او الحرام وان كان حرامًا14617
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اذا قصد به التشبه بالمخالف و و كذا ما يختص بالنساء14617
ترتب عليه مفسدة، اما اذا كان لبسه 

لالضطرار او لغرض عقالئى فال يحرم 
والقول بالبطالن ال يخلو عن وجه اليبعد صحة صالته14919
بل لو وجد حفرة  ضيقة يلج فيها و يصلي عريانًا14620

يتستر بها صلى صالة  المختار قائما مع 
الركوع و السجود

على االقوىعلي االحوط14621

المقدمة  الرابعة  فى المكان المقدمة  الرابعة  فى المكان 
بما تصرف فى المغصوب فى السجودو انما تبطل الصالة1471
ــى المغصوب التبطل الصالة1473 ــدم صــدق التصرف ف لع

ــا حال الصالة  ــه غاية  االمر انتفع به فان
ــى كل انتفاع  ــال يصــدق التصرف عل ف
حرمة االنتفاع  ــى  عل ــل  دلي ــد  فاليوج

بشىء غصبى ما لم يعد تصرفا
استحبابًاو ان كان االحوط1473
ــى تعلق الخمــس والزكاة  تبطل الصالة  فيها1474 هذا بناء عل

بعين المال، اما بنا، على تعلقهما بالذمة  
فتصح المعاملة و الصالة  فيها

ال بأس بالتصرفات الجزئية المتداولة ال يجوز التصرف مطلقا1474
للتجهيز 
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ــة  بناء الورثة على االداء مع رضا الديان 1474 ــر كفاي  والظاه
من غير مسامحة

لوثبت الحق فى العينالمتعلقة للزكاة والخمس1474
يكفى فيه الظهور العرفى من اللفظى بأن علم ذالك 1485

او الفعلى
التى يتعذر او يتعسر اجتناب الناس عن فى االراضى المتسعة1486

التصرفات اليسيرة فيها نحو جلوس اونوم
ــاط باالجتناب عنه مع يشكل جميع ما ذكر 1486 ال يترك االحتي

حصول العلم بعدم رضا هم به 
بل يبعد غاية البعد فى المفروض حال فانه ال يبعد فيها الجواز1486

االختيار 
ضعيف على اشكال فيه 1487
الظاهر اختصاص الحكم بالبالغين أو غير بالغين 1488
بل يكفى فى رفع الكراهة فصل بينهما عشرة اذرع 1498

بذراع
استحبابًا واالحوط فى الحائل 1498
استحبابًا و يكفى صدق التأخر بحسب ان االحوط فى التأخر1498

الموقف
بل اال ظهر ذلكالظاهر جواز1499
ال يترك االحتياط بالترك مع استلزامه و مقدما عليه1499

الهتك
اذا صنع مما يصح السجود عليه او قرطاسًا14910

كالنبات و اال فال يصح كالمصنوع من 
النفط او المتخذ من الحرير
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االحوط فيها عدم الجواز حال واالقوى جوازه على الخزف  و االجر 14910
االختيار

االقرب عدم الجواز فيه و فى سيمانو كذا الفحم14910
مما اكله االنسان، اما ما اكله من غير الماكول14910

الحيوان من التبن و العلف فتصح 
السجدة  عليه

 االحتياط فيه حسن بالنسبة الي كثير دون المتصل بها15010
من القشور 

االقرب الجوازقشر البطيخ و نحوه15010
االقوي الجوازقشر االرز و الرمان15010
احتياطًا و االقوى عدم الوجوب تجب ازالته 15011
يكفي السجود ايماءسجد عليه بالوضع15011
اذا كان الجلوس له للسجود و التشهد يصلى قائما مؤميا15012

حرجيا واال يجب عليه الجلوس و ان 
تلطخ بدنه و ثيابه

من برد اوحر او نحوهمالعذر15113
ال بأس بالسجدة على ماال يصح من تقية15113

السجود عليه فى حال التقية  من غير 
مراعاة الترتيب المذكور فى المتن 

و االحوط على خاتمه من العقيق و فعلى المعادن15113
الفيروزج 

االحوط فيها االتمام بالسجدة  قطعها فى سعة الوقت 15114
على ثوبه او خاتمه او ظهر كفه ثم 
االعادة، اما فى الضيق فال تجب 

االعادة
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و حركته التابعة لتحركها غير مضرة و ان كانت فى سفينة سائرة15115
االحوط فيهما االقتصار على حال كالطيارة و القطار15115

الضيق و االضطرار
فان الصالة  فيه تعدل مأة صالة ثم مسجد الجامع 15115
ــى خروجهن من بيوتهن واالفضل للنساء15216 اذا ترتب عل

مفسدة، اما مع االمن من ذلك و عدم 
تضييع حق الزوج فاال فضل لهن ايضا 
ــاجد التيان الصالة   الحضور فى المس
ــة و تحصيل المعارف الدينية  بالجماع

و تعلم اال حكام الشرعية .
اذا كان فى البيت غير محرماالفضل بيت المخدع15216
ال يبعد كونها افضل من المساجد مشاهد االئمة15216
ــجدا االقوى كفاية  البناء15219 الظاهر فى صيرورة  االرض مس

تخيير المالك بين اجراء  صيغة الوقف 
ــجد فان االول ظهور  و بين بناء  المس
لفظى كاشف عن قصد الواقف والثانى 
ظهور فعلى كاشف عنه و يتحقق الوقف 
بالقبض من الموقوف عليهم فاذا صلى 
شــخص فيه بعد اجراء الصيغة اوالبناء 
ــجدا و يترتب  باذن الواقف فتصير مس

عليه احكامه
البأس به اذا كان نظيفا غيرمستقبل للنارالصالة  فى الحمام 15220
ال بأس به ايضا اذا كان طاهرا و هو حتى المسلخ منه15220

المكان المعد لنزع اللبس
و بطلت على االحوطواالحرمت 15220
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التكره الصالة في مرابط البقر و و في مرابط الخيل15220
مرابض الغنم

لعدم استقرار الجبهة  عليها اوتلّطخ وفى االرض السبخه15220
الثياب بها

كالمواضع االربعة المشهورة الواردة في في كل ارض نزل فيها عذاب15320
االخبار، منها البيداء و هي االرض التي 
يأتي اليها جيش السفياني قاصداً مدينة 
الرسول فيخسف اهللا به تلك االرض و 

قد يعبر عنه بذات الجيش
االحوط الفصل بعشرة اذرع او حائل خلف قبور االئمه15320

اذا جعل القبر قبلة للمصلي
و لو غير مجسم او ناقص غير تام و تمثال ذى روح15320

اليترك االحتياط بترك الصالة في 
مكان تكون المجسمه تجاه القبلة 

او غير مفتوح، بل كل شىء شاغل من او كتاب مفتوح15320
نقش و غيره كان قدامه
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المقدمة الخامسة  فى االذان و االقامة المقدمة الخامسة  فى االذان و االقامة 
و للفجر و المغرب آكدللصلوات الخمس 1531

بل بترك المكان الذى صلى فيها بطول الزمان بين الصالتين 1532
االولى و العود اليه لالخرى بوقوع 

فصل طويل بينهما
ــدم تحقق التفريق به و بقرائة و بفعل النافلة1542 االقوى ع

تسبيح فاطمة الزهراء اواالدعية الماثوره 
عقيبها 

و كذا عصر يوم الجمعةعصر يوم عرفة1542
ــوارد االربعة  عزيمة 1542 ــع الم ــد كون جمي ال يبع

ــرك االحتياط  ــوره عزيمة فاليت المذك
ــا يجمع بين  ــرك األذان الثانية حيثم بت

الظهرين و العشائين
ال يبعد اختصاص الحكم بالمسجدمحل اشكال 1543
بل االحوط عدم التركو كذا اليترك 1543
بل االحوط فيه عدم التركاو الغير 1543
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المقدمة السادسه المقدمة السادسه 
ــرط اصلى ينبغى للمصلى -155 ــب هو ش ــور القل ان حض

لقبول الصــالة  عند المولى فان ما ذكر 
فى المقدمات الخمسه كله كان بالنسبة 
ــرائط صحة الصــالة  لكن ر بما  الى ش
ــتحق فاعله  كان العمل صحيحا لم يس
ــن مقبوًال  ــاب و مع ذالك لم يك العق
للمولى لفقدان شرائط القبول، والعمدة  
ــب الى المعبود بخروج  فيها اقبال القل
ــواه عنه و تخصيصه  محبة جميع ما س
له فان قلب المؤمن بيت اهللا و ال ينبغى 
أن يسكن فيه غير اهللا فالبد من اليقين 
ــى محضره جل و على  بان المصلى ف
ــوال و االفعال  ــان بجميع االق و االتي

تعظيما له و اجابة  المره.

فصل في افعال الصالة فصل في افعال الصالة 
و هى الخمسة  االولى بعض ما ذكر ركن -155
االحرام من حيث بزيادته و تقصانه -156 ركنية تكبيرة  االقوى 

ــال تبطل الصالة   النقيصة دون الزيادة ف
بزيادتها سهواً
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القول في النيةالقول في النية
الظاهر أن التبطل الصالة بالرياء في اوالمندوبة 1562

االجزاء المندوبة الن االتيان بالندب 
الريائي اليكون أشد من تركه العمدي 

واالحوط فيها االتمام ثم االعاده 
و كذا العجب و لو كان مقارناو ان لم يكن مبطال1572
و االظهر الصحة مع استقالل قصد القربة واالحوط بطالن العمل1573

و تبعية داعى الضميمة
اذ اليخرج بقصد االسالم عن كونه ذكرا، لم تبطل الصالة1574

ــرد االفهام فتبطل ــم اذا قصد به مج نع
بل يكفى ايضا قصد االتيان بالمأمور به البد من تعيين 1586

و لو بنحو االجمال 
فان البناء على الثالث عدول فعلى عن القصر من غيرلزوم نية العدول 1587
االحتياط فيه استحبابى ثم اعادة العمل 1587
استحباباواالحوط قصدهما1588
لفقدان استدامة النية مع التفاته بمنافاته بطلت 15810

للصالة
ــزاء المأتى به بعد العود  واكتفى بما أتى به 15810 و لو تدارك االج

ــن االجزاء يعد  ــال تبطل اال ما أتى به م ف
فعال كثيرا

بل أتمها عصراً و قضى الظهر بعده رفع اليد عنها15911
بل االقوى اتمامها عصراً بال حاجة الى واالحوط الذى ال يترك 15911

االعادة بل يكفى قضاء الظهر
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يكفى جعلها عصراً و أتمهاولو علم باتيان الظهر15911
و ان كان االظهر عدم وجوب اعادتها والعشاء  مترتبًا15912
ال قوه فيه لولم يكن اال قوى15912

و االحتياط فيه استحبابى 
بل تعين العدول من الحاضرة الى الفائتة فانه يستحب 16012

ــوب الترتيب فى قضاء  على القول بوج
الصلوات من يوم واحد

ــا لم يأت بصحة  المعدول عنه16013 ــكال اال فيم ال يخلو من اش
بشىء من اجزاء العصر بقصد العدول 

بل يكفى االتيان بالعصرفعليه االتيان 16013
و كذا في نوافل الظهر و العصرصالة اليل16014

القول فى تكبيرة االحرام القول فى تكبيرة االحرام 
عمدا، اما سهواً فال توجب البطالن و كذا بزيادتها -161
لو كان عمدا، اما سهوا فالبطلت الصالة-161
االظهر ان تركه سهواً ال يوجب البطالن واالحوط ان االستقرار-161
ال بأس بتركه و االكتفاء باالتمامو احوط منه -161
اليترك لو لم يكن االقياالحوط ترك وصلها 1611
بل االقويواالحوط االول1612
حتى االبهام و الخنصران يضم اصابع الكفين 1624
على االفضليةمبتدئا بالتكبير1624
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القول فى القيام  القول فى القيام  
اي المتصل بهو فى الركوع 1621
ــه و ورائه و ماورد فى  احدالجانبين 1632 ــذا الى قدام و ك

الخبر من باب التغليب 
ــوط و ان كان االقوى عدم على االقوى 1633 ــى االح عل

ــا ورود فى  ــاره لصدق القيام و لم اعتب
دعائم االسالم

احتياطًا و الظاهر كفاية االنحناء  للركوع ركع جالسا 1646
بقدر االمكان قائما بال حاجة  الى الجلوس

 بخفض رأسه او غمض عينيهو او مأ للركوع 1646
الستة بل االحوط وضع 1646 المواضع  استقرار  من  تمكن  اذا 

المتعارف  بنحو  االرض  على   االخر 
المسجد  على  جبهة   وضع  فاالقوى 
المرتفع من سطح االرض و اال فالوجه له

القول فى القراءة  القول فى القراءة  
لترك الترتيب الواجب فى القرائة او استأنف الصالة 1641

تحقق الزيادة العمدية مع قرائة السورة 
بعد الفاتحة 

بحيث أخذت فيها بنحو التقييد و ان سور خاصة1652
كان الظاهر الغالب ان تعيين السور فيها 
غيرمأخوذ بهذا النحو بل يكون على 

وجه تعدد المطلوب 
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اليترك فى الفريضةواالحوط تركها 1653
و هى سور السجدة، فّصلت و النجم و السور العزائم 1654

العلق 
اال أن يدرك ركعة تامة فى الوقت بطلت صالته1654
ما ذكره الماتن مختص بما بعد قرائة فلو قرأ ها نسيانا 1654

آية السجده، اما اذا تذكر قبلها فيجب 
عليه العدول عنها الى سورة اخرى و 

ان تجاوز النصف منها
على االقوى فال تجزى واحدة1656
1668ً اما مع الضرورة من نسيان او خوف اختيارا

فوت الوقت فيجوز مطلقا و لو تجاوز 
عن النصف

بل ما لم يتجاوزهمالم يبلغ النصف1668
و لو كان بمجرد الشروع فى البسمله اليجوزالعدول منهما1668
اما عمداً فال يجوز العدولنسيانًا1668
دون العكس فال يجوز العدول منهما الى الجمعة  و المنافقين 1668

فى صالة الجمعة او الظهر من يوم 
الجمعة حال االختيار

اليترك فى الجاهل التارك للسؤال متعمداًاالحوط لهما االستيناف 1669
اما معه فاالقرب االخفات عدم االجنبى 1669
اما فى صالة الجمعة فاالقوى الجهر فى ظهر يوم الجمعه 16610
بحيث سمعه القريب فى الجهر ولم ظهور جوهر الصوت و عدمه 16611

يسمعه البعيد فى االخفات 
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اليبعد البطالن به االفراط فى الجهر16611
على االحوط و الالزم اداء  الواجب و يجب عليه تعّلمها16712

لو كان بنحو االيتمام 
على االقوى فيه و ما بعدهحذف همزة الوصل 16713
بل يكفى اداء الحروف بما يتداول فى اليلزم مراعاة تدقيقات 16713

عرف العرب 
و كذلك الغنة واالمالة و االخفاءو غير ذلك16713
ال يترك االحوط مراعاة 16713
و هو فيما اذا وقع بعد حروف المد المد الالزم16713

و - هى الواو و االلف و الياء- همزة  
او حرف ساكن نحو الضالين

يترك على االحتياط الوجوبىالوقف على المتحرك16713
يترك على االحتياط االستحبابى الوصل مع السكون16713
مراعاة  حكمه على االحوط استحبابًاو ادغام16713
الظاهر االكتفاء بكل قرائة متعارفة  بين االحوط عدم التخلف16713

المسلمين و ان كان االحوط اختيار 
القرائة  الموافقة  الحدى القراءات السبع 

بل االقوى كما ان االحوط عدم التخلف16714
بل ال يخلو من اشكالغير مضر16814
اذا لم تخلف عما فى المصاحف بين ايدينا بل اليبعد جواز16814

واالحوط لو لم يكن اال قوى -  االكتفاء  
بالقرائة وفقًا للمصاحف الموجودة  الرائجة 

 بين كافة  المسلمين فى العالم
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االحوط – لو لم يكن االقوى – ترك يجوز قراءة16814
قرائة  ملك و السراط

بل االحوط التلفظ بهبضم الفاء مع الواو 16815
ال يترك لو لم يكن له حرجا على االحوط االئتمام16816
ــو و ال يبعد16817 يخل ــة ال  جماع ــر  بالتخيي ــول  والق

ــى البين  ــن غير ان تكون ف ــن قوة  م ع
ــن االمام و المأموم.  افضلية الحدهما م
ــبيحات مطلقًا،  بل القول با فضلية  التس

خصوصًا للمنفرد ال يخلوعن قوة 
اليترك على االحوط16817
ولو تبين له ذلك قبل الركوع بالحاجة الى يجتزي بها 16819

اعادة  قرائة الحمد اوالتسبيحات 
استحبابافاالحوط اعادة16922
حتى احرزأن يقرأها صحيحة البأس بالتكرار16923

القول فى الركوع  القول فى الركوع  
اما وضعها عليها حال الركوع فال يجببحيث تصل يده الى ركبته 1701
ــرب كفاية الصالة  بااليماء  قائما بال انتقل اليه 1702 االق

حاجة الى اتيانها جالسًا 
بأن ينحنى رأسه الى صدره بقدر االمكان فيؤمى برأسه قائمًا1702
بناء علي اعتبار الركوع الحدوثيثم االنحناء له1703
لقاعدة: الميسور اليسقط بالمعسوريركع عنه وجب1704
 الى الحد الالزم للركوعوجب اَن ينحنى ازيد 1704
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ــر أن هذا فيما لم نوي الركوع بانحنانه 1714 ــع االيماء ، بل الظاه م
ــاء، و اما مع  ــادة االنحن ــدر علي زي يق
ــي يتميز قيامه  ــدرة عليها فيجب حت الق
عن ركوعه ولو كان انحنائه بالغا اقصي 
مراتب الركوع و خرج عن حده بزياده 
ــد الركوع بوصول  ــاء، فان تحدي االنحن
ــبة الي  ــن بالنس ــي الركبتي ــن عل اليدي

الشخص العادي دون المفروض
لفوات الركن من القيام المتصل بالركوع  واليكفى اَن يقوم منحنيا1715
ــجدتى فاالحوط العود1715 ــك مع اتيان س ــل االقوى ذل ب

السهو لزيادة  السجدة  سهوا قبل الركوع 
على االحتياط االستحبابىثم اعادتها1715
ــه لعدم الدليل على االعادة وان كان االحوط 1718 البأس بترك

 فى صورة  السهو
والظاهر كفاية  اعادة الذكر مع االستقرار واالقوى بطالن صالته1728
ــروع لكن يجب عليه 1728 مع التمكن عنه و اال يجوز له الش

قبل الوصول او االتمام حال النهوض و 
ان كان الثانى هواالحوط 

القول فى السجود  القول فى السجود  
او جهًالعمدا او سهوا1721
اما عمداً فتبطلفال بطالن 1721
وان جاز الظاهر و الباطن منهمااما اال بهامان فاالحوط 1721
وضع الجبهة على االرض بوجه وضع الجبهة على وجه 1721



65سبيل الرشاد

ال يكفى انقص منه بمقدار الدرهم 1731
االجزاء بالمتفرق االجزاء و ان كان االقوى عدم الفرق1731

حال االختيار بعيد 
اذا كانت مجتمعة  بالمقدار الالزم فيجوز على السبحة 1731
اذا كان له جرم و عّد حائال فى نظرالعرف من وسخ او غيره 1731
االقوى عدم الوجوب تجب ازالتها للثانية 1731
ــوى كفاية  مطلق الذكر كما مّر فى و منها وجوب الذكر 1731 واالق

الركوع 
ــى الذكر قبل وجوب الطمانينه 1731 ــرع ف فال يجوز له اَن يش

االستقرار 
ــدار وال بالنسبة الى الجبهة1741 ــاة  المق ــوط مراع و ان كان االح

المذكور فيها
ــاويا لموضع و ان ساوي1743 اما لو كان موضع ابهاميه مس

جبهته فقد صحت صالته و ان كان موضع 
ركبتيه اخفض او ارفع منه خالفا للماتن

ال يترك لصدق زيادة  السجدة مع الرفعفاالحوط الجر1744
اليبعد اجزاء ما أتي به مع عدم االمكان و لو لم يمكن1744

فأتم صالته بالحاجة الي االعادة
بل يجوز له الرفع والوضع كما يجوز الجرليس له رفعها عنه 1745
و الظاهر كفاية  االتمام بعد الرفع والوضع فاالحوط اتمام صالته ثم 1745

بال اعادة  
بمقتضي قاعدة الميسورمقدم رأسه1756
ــي االجماع سجد علي أحد الجبينين1756 ــل العمدة ه ــص فيه، ب الن

المحكي عن جماعة كثيرة
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ــع االنحناء بقدر االقرب الي هيئته1756 ــرب االيماء م بل االق
االمكان

 االقوى االقتصار على االنحناء  الممكن مع تعذره فاالحوط1756
و انضمام االيماء  اليه على االحوط

ان كان االرتفاع قبل القرارفيحسب سجدة واحدة 1757
يحسب الوضع االول لغوا و ان كان بعده سواء  كان االرتفاع1757

يحسب الوضع الثانى لغوا
ــرى من االرض و مع القدرة  على االمساك 1757 ــاع القه ان كان االرتف

قبل القرار. فما أتى به اليحسب سجدة  
ــجدة  و ان كان  فيجب عليه أن يأتى بس

بعده فيحسب سجدة
ــى ماأتى به عنوان و رفع المسجد الى جبهته 1758 بحيث يصدق عل

ــجود بوضع سائر االعضاء الستة   الس
ــى االرض و مع عدم التمكن عنه  عل

فالواجب اتيان السجدة  ايماء اً
ــا وجب وضع الجبهة  و االحوط له رفع المسجد 1758 البأس بتركه، انم

ــا اذا تمكن  ــجد المرتفع فيم على المس
عن السجدة  فى الجمله بنحو المتعارف 
ــر على  ــتة  االخ ــاء  الس ــع االعض بوض
االرض، فال يجب فى غير هذا المورد. 
بال اشكال و يكفيه اتيان السجدة  ايماء.

ــًا او فبا لعينين 1758  وان لم يتمكن عنهما نوى بقلبه جالس
قائما مع عدم التمكن عن الجلوس و أشار 
بيده الى موضع السجدة  على االحوط

وجوبها اليخلو من قوةو االحوط لزومًا1769
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القول فالقول فى سجدتى التالوة  والشكر  ى سجدتى التالوة  والشكر  
اليبعد الوجوب عند كتابتها ايضاعند تالوة  آيات اربع 1771
بل االظهر فيه هو االستحبابدون سماعها على االظهر1771
فاذا قرأها جماعة  معا فى زمان واحد و مع عدم التعاقب 1772

او قرأ ها شخص و قرأ المستمع معه 
فالظاهر كفاية السجدة  الواحدة  و كذا 

اذا تكررها القارى مع وقف يسير 
بحيث ال يمكن اتيان السجدة  فيه.

اليبعد جواز االكتفاء به اذا كان فى الصالةوال يكفى البقاء بقصده 1773
  الوجه لتخصيص االحتياط به خصوصًا فى النائم 1774
 بل فى االستماعيعتبر بالسماع 1785
ــى فيهاوضع الجبهة  على االرض و وضع المواضع السبعه 1786 يكف

مسماها 
 استحبابانعم االحوط1786
استحبابا فيه وما بعدهواالحوط فيه1788

قد مر اَن مراعاته ايضا مستحبةاليخلو من قوة1788
و يستحب ايضا اَن يمسح موضع سجوده والبطن باالرض1798

بيده ثم يمرها على وجهه و صدره
ــجود لغيره من اى شخص و السجود هللا تعالى 1788 يحرم الس

اى شى، كان فال يجوز، السجدة بحذاء 
ــم اذا كانت  ــه تعظيما لهم، نع قبوراالئم
للله شكرا له بتوفيق زيارتهم فال بأس
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القول فى التشهد القول فى التشهد  
و مع ضيق الوقت عنه يتبع من يلقنه وجب عليه تعلمه 1801

و مع التعذر يأتى بكل ذكر يقدر عليه 
بقدره من التحميد و التسبيح

اليترك االحتياط بترك االقعاء  فيه واالحوط تركه 1802

القول فى التسليم القول فى التسليم  
اليترك على االحوط1811
بل واجب على االحوطجزء مستحب 1811
االحوط عدم االقتصار عليهابل باالولى 1811
والمواالة  والترتيب بين الصيغتين العربية واالعراب 1812
و قبله تبع ملقنًا و مع فقده يكفى ترجمته تعلم احداهما 1812

ــوره بقلبه  ــزه عنها يكفى خط و مع عج

القول فى الترتيب القول فى الترتيب  
و يجب عليه االتيان بسجدتى السهو مع امكان التدارك-182

لزيادة حاصلة من التدارك او لنقيصة  
فيما لم يمكن التدارك

القول فى المواالت  القول فى المواالت   
اذا كان تركها موجبا النمحاء صورة  الصالةفتبطل الصالة1821
بحيث أوجب سلب عنوان الصالة  عما أتى به بالمعنى المزبور1822
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القول فى القنوتالقول فى القنوت 
بل فى مطلق الفرائض فى الفرائض اليومية 1831
خصوصًا فى الصبح و المغرب والجمعة و يتأ كد فى الجهريه1831
واال فضل كلمات الفرج واالحسن 1832

القول فى مبطالت الصالة القول فى مبطالت الصالة  
اال قوى البطالن حتى فى صورة  نسيان او سهوااحدها186

السالم 
لوكان بعنوان التشريع التكفيرثانيها186 
بل بأى وجه كان ولو لم يكن متعارفا نحو ما يصنعه غيرناثانيها186

بينهم 
استحباباوان كان االحوطثانيها186
واليترك االحتياط فى االجتناب عنه اال أنه مكروه ثالثها186

خصوصًا عند تكبيرة االحرام 
بل على االقوى ايضاكذلك على االحوطرابعها186
بل يبطل على االقوى اذا كان مفهما اليبطل على االقوى رابعها186

للمعني و كان قاصداً له و على 
االحوط اذاكان غير قاصد

مطلقا سواء فات وقت الرد ام ال التبطل الصالة رابعها187
كماكان فى ضمن القرآن بقصد التحية حتى فى ضمن الدعاء 1871

به نحو: سالم عليكم،  ادخلوها بسالم 
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اليتركواالحوط مراعاة  المماثلة 1872
 بقصد التحية  ال بعنوان الدعاء و القرآنيهيجب الجواب صحيحا1873
بل االقوى العدم و وجوب الرد بقصد واالحوط عدم 1874

التحية
ــقوط فاالحوط له عدم الرد1875 ــوى عدم جواز الرد لس ــل االق  ب

ــد أن يجيب غيره و لو كان  الوجوب بع
ــا الي أن  ــزا مضاف ــب صبيا ممي المجي
االصل في المقام عدم جوازه في الصالة 

فالبد من االخذ بالقدر المتيقن
لكفاية  الجواب من الواحد عنهم حتى فى اليجوز له الجواب 1875

ــّلم  قد قصده ايضا  صورة العلم بأن المس
ــقوط استحباب  فى ضمن الجماعة  و س
الجواب بالنسبة الى الباقين حال الصالة. 

نعم فى غير الصالة  اليسقط.
و كذا من سّلم و مشى سريعا بحيث ال اليجب جوابه 1886

يمكن اسماعه الجواب
والظاهر وجوب الرد على كليهما على ال يجب الرد على واحد 1889

االحوط اذا كانا فى غير حال الصالة
احتياطًا وال يبعد كفاية  سالمه االول يجب على كل منهما18810

منهما خصوصًا اذا وقع سالم احدهما 
عقيب سالم االخر

اذا لم تكن ماحية  لصورة صالتهال بأس بالسهويةخامسها189
لولم يوجب الخروج عن صورة  الصالةدون ما كان منه للسهو سادسها189
و بكائه من باب التذللاو طلب امر دنيوى سادسها189

 عنده لقضاء  حاجته 
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استحبابافاالحوط فيه سادسها189
بل االظهر االعادة فاالحوط االستئناف سادسها189
وكذا السكوت الطويل الماحى للصورة  فانه مبطل لهاسابعها189

او المفوت للمواالة 
اليترك االحتياط باالجتناب عنه وار ضاعه سابعها189
على االقوى على االحوطثامنها189
استحبابًا واالحوطثامنها189
اليبعد تعميم الحكم الى مطلق النافلة كما أن االحوط االقتصارثامنها190

اليليه اذا ضاق الوقت و خاف طلوع 
الفجر و هو عطشان

ال يبعد تعميم الحكم بالجواز لمطلق خصوص شرب الماء ثامنها190
شرب المائع 

ال يبعد جوازه اذا كان مائعا ال يحتاج دون االكل ثامنها190
الى المضغ كاللبن و عصاره الفواكه و  
ــرق اذا كان خائفا أن يطلع الفجر  الم

و بقى جائعًا 
ال يبعد عدم بطالن الصالة به علي تعمد قول آمين تاسعها190

وجه و ان كان حراما لو قيل بقصد 
التشريع  و االقوي عندي البطالن 
الجمال مستنده و مرجوحيته

والريح البول و الغائط19011
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القول فى صالة  اآليات القول فى صالة  اآليات  
وجوباعلى االحوط1911
على االحوط ببعض الكواكب االخر1912
بقصد ما فى الذمه ولو أخر عنه أتى بها1923
بل على االقوى مع حصول االطمئنان على االحوط1925
على االقوى على االحوط1925
بل اال قوى وجوب االداء للزلزلة واليجب أداء  غيرها1926

بعدالطهر الن الوجوب فيها بالسبب
ال بالوقت

استحبابا الن الظاهر الحاقه بالجهل فاالحوط االتيان بها1927
بعيد غايته فيجب عليه القضاء فالظاهر الحاقه بالجهل 1928
بل االقوى ذلك خصوصًا فى لكن االحوط القضاء1938

الصورة االولى 
االكتفاء باالقل اليخلو عن اشكال اقل او اكثر1949
اليترك االحتياط باتيان السوره قبل عن بعض السورة فسجد1949

الركوع الخامس 
فيحكم بالبطالن فيه و ما بعده النقصان او الزيادة 19410
واالحوط االولى اتمام الصالة مع تمام يستحب فيها التطويل 19411

االنجالء 
اذا طالت مدة الكسوف وان كان االولى ما مّرو قرائة  السور الطوال 19411
اما بعد الركوع االول فال يجوز الدخول فى الجماعة 19512

الختالل النظم بين االمام و المأموم فى 
الركوعات و تقسيم السورة
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القول فى الخلل الواقع فى الصالة  القول فى الخلل الواقع فى الصالة   
ــهوا كما مر تفصيل الحال 1951 ــارة  من الخبث س ــل بالطه اذا أخ

اوجهًال و علم او تذكر فى اثناء  الصالة 
فقد بطلت، و ان تبين بعد الفراغ صحت 

بنحو ما مّر فى محلهاوفى غيرها من الشرائط 1951
قد يحكم بالبطالن بزيادته من حيث وان كان الحكم فى المخالف 1951

التشريع 
الظاهر أنه التبطل الصالة  بزيادة  على اشكال فى االخير1951

تكبيرة االحرام سهوا 
اال فى صالة  الجماعة  فال تبطل بزيادة بطلت صالته 1951

ركوع بقصد التبعية
االقتصار بالتشهد بعد سجدتى السهو و قضاء  الجزء المنسى 1962

فى مورد نسيان التشهد اليخلو
عن قوة

وجه البطالن فيه و ما بعده نقصان فمن نسى الركوع 1962
الركن و فوت محل التدارك

و تذكر بعد الدخول فى السجده 1962
االولى 

 و كذا بعد الرفع عنها و قبل السجدة  
الثانية

بل االقوى الرجوع لالتيان بالمنسى و فاالحوط ان يرجع 1962
بسجدتى السهو لزيادة  السجدة

االقوى كفاية االتمام بعد تدارك المنسىو يعيد الصالة  بعد تمامها 1962
و لو ذكر بعده فاالقوى االتمام ثم و ذكر قبل أن يصل الى 1962

االتيان بسجدتى السهو للنقصان اذا 
كان المنسى من االجزاء
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اما بعده فقد فات محله فيتم صالته و ذكر قبل الدخول فى السجود1972
بال حاجة  الى االعادة 

و سجد سجدتى السهو لزيادة  التشهد قام و أتم 1983
والتسليم 

ال بأس بتركه و االكتفاء  باالعادة  و فاالحوط أن يأتى 1985
كذا لو كان فى االثناء

القول فى الشك فى اصل الصالة القول فى الشك فى اصل الصالة 
بل يأتى باربع ركعات بقصد ما فى الذمه يأتى به 1995
الحاجة الى االحتياط واالحوط قضاء الظهر1995
ويبنى على أن ماأتى به هوالمغربيأتى به و يقضى 1995
لو كان شاكًا كما كان وجب قضاؤها1996

القول فى الشك فى افعال الصالة القول فى الشك فى افعال الصالة 
ال يخلو عن اشكال حتى االستعاذة 2001
ــاوز بالدخول فى وان كان مندوبًا 2001 ــدة  التج جريان قاع

ــدوب بعيد، بل الظاهر عدمه  الجزء المن
ــتعاذة   ــول الى االس ــرى بالدخ فال تج
ــبة الى الشك فى تكبيرة  االحرام  بالنس
و القنوت بالنسبة الى الشك فى السورة  
ــبة الى الشــك فى  ــتغفار بالنس و االس

التسبيحات االربعة
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اليخلو عن اشكال كما مروهو فى القنوت 2001
االظهر وجوب اتيان الركوع اواالنتصاب  منهو هو فى الهوى للسجود2001
بعيد غايته، فيه و فى ما بعده، نعم تجرى اول االية و هو فى آخرها2002

القاعدة  بعد الشروع فى اآلية المتأخرة
اليترك وان كان االحوط 2002
االقوى عدم جريان القاعدة  بالدخول و بين غيرها2002

فى غير االجزاء المستقلة 
لجريان قاعدة  الفراغ بعد الفعل المنافى لم يلتفت 2014
الظاهر وجوب االلتفات فيه بالتدارك من التعقيب 2014
االحوط االتيان بالتكبير و لوكان بمثل االنصات 2014

القول فى الشك فى الركعات  القول فى الشك فى الركعات  
على االحوط و االقوى كفاية  اتمام الحاصل برفع الرأس 2011

الذكر الواجب 
على االحوطثم االعاده 2011
اليترك االحتياط باختيار الركعة  من قيام بركعة من قيام االولى 202
ــار الركعتين من تقديم الركعة من قيام الثانية202 ــوط فيها اختي االح

جلوس
 لزوم الجلوس للتشهد والتسليم مجوز يجب عليه هدم القيام الخامسة202

للهدم
 بل مرة  واحدة  لجميع الزيادات مرتين الثامنة203
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اليترك االحتياط باالعادة  فى الصورتين: واالحوط فى الصور االربع الثامنة203
احديهاالشــك بين االربع والخمس بعد 
اكمال السجدتين، و االخرى الشك، بين 

الخمس والست حال القيام 
النه يحكم بعدم االتيان فيرجع الشــك بطلت صالته 2033

الى قبل االكمال 
االقوى عدم البطالن النه يحكم باالتيان ففيه اشكال 2033

ــرعا فيكون الشــك بعد التجاوز عن  ش
المحل بعد االكمال

ــى االربع ونفى و ان كان الطرف االقل االربع 2034 ــاط بالبناء  عل واالحتي
الزائد عنه و االتيان بسجدتى السهو بعد 
االتمام بنحو ما مر فى الشك بين االربع 

و الخمس ثم االعادة  حسن
بل االقوى ذلك، نعم االحتياط فاالحوط البناء 2035

باالعادة- بعد البناء  واالتمام  والعمل 
بمقتضى الشك - حسن 

بل هواالقوى وان كان االحوط االعادة  فاالحوط االتيان بهما2046
بعد االتيان بركعتين من قيام و ركعتين 

من جلوس
ــرك االحتياط باالعادة  مع احتمال لو لم ينحصر المحتمالت 2046 اليت

بعض الوجوه الباطلة بعد العمل بموجب 
الشكوك الصحيحة

رجاءاًالعمل بالراجح2047
استحبابًا بل االحوط العمل باالحتمالين و يعيدها احتياطًا2047

بالحاجة الى العادة  اال أن يعلم أن عمله 
كان مخالفًا لوظيفته
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االحوط البناء  على ما ترحج من يقطع و يتعلم 2047
االحتمالين او كليهما و أتم صالته 

رجاءاً ثم تعّلم 
بل اليلزم عليه شىء لزوال الشك السابق فال يبعد لزوم ركعة2048

ــد الفراغ و عروض الشــك الالحق بع
فيبنى على الثالث و يتم ثم يأتى عمل الشك المنقلب اليه 2048

بصالة  االحتياط ثم بسجدتى السهو 
لوقوع السالم فى غير محله 

االقوى جواز االكتفاء  بركعة جالسًا بدال تتعين عليه الركعتان 20411
عنها قائمًا 

بل ركعة تداركا للثالث ثم الركعتين جالسًا20511
كما اليجوز و ترك صالة  االحتياط و استئنا فها20512

بعد اتمامها
بل االوجه البطالن مطلقا و التفصيل اوجهما الصحة20512

بين الشك فى االولين و غيره بالوجه 
ــر ال يخرج المكلف عن من غير حاجة الى نية العدول20614 الن قصد القص

التخيير و ال يتعين القصر فى حقه بالقصد

القول فى الشكوك التى ال اعتبار بها القول فى الشكوك التى ال اعتبار بها 
بل الظاهر هو المناط فى تحققةاليبعد تحققه 2071
استحبابًا و االحوط ترك القرائة2073
القوة  فيه، بل يجوز له القرائة  اوالذكر اليخلو من قوة2073

بقصد القربة رجاء لدرك الواقع فيما اذا 
لم يصل الى حد الوسواس  
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الى الحافظ للركعات فرجع الشاك منها207
بل االحوط الرجوع وان صح العمل اليرجع الظان الى المتيقن منها207

بظنه
مع حصول الظن لهو يرجع الشاك الى الظان منها207
 ال يصح بنحو اال طالق، فاذا حصل لم يرجع اليهم منها207

الظن له بالرجوع الى احد الطرفين فال 
بأس بالرجوع اليه

ال يخلو عن قوةيبنيان على القدر المشترك 4 208
اليترك االحتياط با عادة الصالة  بعد واالحوط مع ذلك 2084

االتمام بالبناء على القدر المشترك فى 
الشك بين الثالث واالربع

االحوط االعادة  اذا كانت ركعةفيتخير بين البناءمنها208
لعدم تحقق الصالة  التى تعتبر فيها كيفية و ان لم يمكن أعادها2085

خاصة بدونها
فى اثناء الصالة  فى أى حالة منهاقضاه متى تذّكر2085

القول فى حكم الظن القول فى حكم الظن 
استحباباواالحوط2091
ــر أنه في حكم اليقين ففي اعتباره اشكال2091 و ان كان الظاه

ــرك االحتياط  ــا و مع ذلك اليت ايض
ــي الظن ثم  عل ــاءاً  ــام الصالة بن باتم

االعادة
الظاهر الحكم علي أن الحاصلففيه اشكال2092

له شك
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القول فى ركعات االحتياط القول فى ركعات االحتياط 
وجوبا فى القرائه و استحبابا فى البسمله واالحوط االسرار2102
لبد ليتها من االخيرتين وان كانت ركعتين 2102
االظهر كفاية  اعادة  اصل الصالة فال يترك االحتياط2103
اى بقصد النافلة  و ان جاز قطعهاأتمها كذلك2104
الوجه لالعادة  فان االتيان واالحوط استئناف 2104

بركعة االحتياط يجبر نقصان الصالة  فى 
المفروض 

االظهر تمامية  الصالة  فى هذا الفرض فاالحوط فى مثله االعاده 2104
ايضا بالحاجة الى االعادة 

اليبعد كفاية  ضم ركعة  اخرى اليها مع تجب عليه االعادة 2114
سجدتى السهو

ال يبعد كفاية  االتيان بهافيأتى بركعة  متصلة 2114
على االحوطثم يعيد الصالة 2114
ــن الصور فاالقوى االكتفاء2114 ــل بي ــوى التفصي ــل االق ب

ــن فيه اتمام  ــة فحيثما امك المفروض
صالة االحتياط  بضــم  الصــالة   اصل 
ــا نقص والغى الزائد منها و  فأتمها بم

اال تجب فيه االعادة
هذا فيما لم يأت بالمنافى و اال فالالزم بل الالزم حينئذ2114

االعادة 
ال يترك االحتياط باالعادة  اذا أتى ولكن االحوط 2115

بالمنافى و باالتيان بصالة  االحتياط اذا 
لم يأت به 
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الحكم بالقطع يختص بصورة  التجاوز خصوصًا اذا كانت الثانية2127
ــا تذّكر حال  ــدول مثلم عن محل الع
ــة  و صالة   ــه الثاني ــوع من الركع الرك
احتياطه كانت ركعة  اما اذا لم يتجاوز 
االحتياط  هوالعدول الى  فاالظهر  عنه 

بال حاجة  الى اعادة  اصل الصالة
استحبابًاواالحوط االتيان 2127

القول فى االجزاء  المنسية  القول فى االجزاء  المنسية  
بل علي االقوى والتشهد على االحوط2121
ــا اذا أتى و ان كان اال قوى عدم وجوبها 2121 ــوب فيم ــوى الوج ــل االق ب

ــهوا فال  بالمنافى عمًال، نعم اذا أتى به س
بأس بتركها 

االحوط وجوب القضاءقضاء ابعاض التشهد2121
ــة  الترتيب فى واليشترط التعيين2122 ــاط بمالحظ واالحتي

ــن، اما فى  ــجدة مع التعيين حس الس
ــهد فالظاهر تقديم التشهد الثانى  التش

اداًء ثم التشهد االول قضاء
اذا كانا من ركعة واحدةتقديم قضاء السابق 2121
ليس بالزم احتاط بالتكرار2122
اليتركفاالحوط اتيانه 2133
اليتركفاالحوط ايتانها2133
ــيان و عروض و ان كان االقوى عدمه 2134 ــاد بالنس ــزوال االعتق ل

الشك بعد الفراغ 
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ــع فيما كانت مترتبة ففى قطعها اشكال2136 ال يبعد جواز القط
ــى المغرب  ــر اما ف ــى الظه ــر ال كالعص
بالنسبة الى العصر فاالحوط االتمام ثم 

قضا المنسي 
بال حاجة الى اعادة  الظهرو قضى الجزء المنسى بعدها2137
بل تعيين وجوب قضاء  الجزء المنســى فاليبعد وجوب تقديم العصر2137

ثم االتيان بالعصر 
الظاهر كفاية  اعادة  الظهر من غير حاجة و يحتاط باتيان 2137

الى االتيان بصالة  االحتياط قبله

القول فى سجالقول فى سجود السهوود السهو
المفهم للمعنى بأي لغة كان و لوكان للكالم ساهيا2141

جاهًال به
اى الفراغ عن الصالة لظن الخروج 2141
ــالم االول واالحوط تعدده لكل تسليم 2142 ــرك على القول بأن الس اليت

يعد من التشهد 
على االقوى مرة  واحدة2142
تعد موجبا واحدا نقصانا او زيادة التسبيحات االربع2142
بل االقوى ذلك واالحوط تقديم الركعات 2143
2144ً على االحوطفيسجد مبادرا
اليترك واالحوط مراعاة  جميع2155
اما الخفيف منه فخالف االحتياط وان صح التشهد المتعارف2145
و ان جاء أن يقول التسليم بالنحو المتعارف و من التسليم 2155
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ختام فيه مسائل متفرقهختام فيه مسائل متفرقه
ال يبعد الحكم بالصحه الحتمال وقوعه عصرا بطل ما بيده 2161

و كان نية الظهر من باب الخطاء فى التطبيق 
يتم صالته عصرا و يقضى الظهر مطلقا و كذا ان كان فى الوقت المختص2161
ــجدتين و عليه قضاؤهما2162 ــن احدى الس ــا اذا لم تك فيم

ــرة، اما اذا  ــيتين من الركعة االخي المنس
ــوط االتيان بها بقصد  كانت منها فاالح
ــه دون اال داء و قضاء ثم  ــى الذم ــا ف م
ــليم ثم قضاء  ــهد و التس ــان بالتش االتي

سجدة  اخرى
مرة  للسجده و مرة للسالم الواقع فى غير محلهو سجدتا السهو مرتين 2162
ــادة  الصالة  بعد فاالحوط الجمع 2163 اليترك االحتياط با ع

االتمام بالبناء على كونه بعد االكمال
بل االكتفاء بالقضاء اليخلو عن قوة من اليخلو من وجه 2174

غير حاجة  الى اتمامه عصرا
ــر بجعل ما بيده رابعه فاالقوى رفع اليد عن العصر2176 بالعدول الى الظه

اذا كانت فى الركعة االولى
االظهر كفاية  اتيان العصر من غير حاجة واحوط منه اعادتهما2176

الى اعادة  الظهر
بل هو اليخلو من قوهاليبعد جواز االكتفاء2177
بجعل ما بيده آخر صالتهيتمها بقصد ما فى الذمة 2178
اليترك االحتياط باتيان سجدتى السهو والشىء عليه 2189

للقيام الزائد
النه مقتضى البناء على الثالث ويقضى التشهد21810
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واالحوط أن يبنى على االربع و يأتى فالظاهر بطالن الصالة 21811
بالركوع و يتم صالته ثم أعادها 

للعلم اال جمالى بزيادة  ركوع او نقص ركعة االحوط اعادة  الصالة 21811
االحوط اتمامها بال ركوع ثم االعادةفالظاهر بطالن صالته21812
بل االقوى فاالحوط قضاء السجدة21813
ــى أن ترك ثم اعادة  الصالة21813 ــوط واليخف ــى االح عل

السجدتين  معا فى ركعة  واحدة  فرض نادر
ــى الركوع فالظاهر صحة صالته21814 ــدة  التجاوز ف لجريان قاع

ــهو بعد اتمام الصالة   فيكفى سجودالس
ــاط باالعادة   االحتي ــة  و  لترك القرائ

حسن 
ــجدتين فاالقوى االكتفاء21915 لجريان قاعدة التجاوز فى الس

بمضى محل الشك لقيام و بقاء محله 
فى القراءة 

بل االقوى لزوم االتيان بالسجدة  ايضا فاالقوى االكتفاء21916
ــو و ان أتي فالظاهر جواز االكتفاء21917 ــجدة  فه النه ان اَتى بالس

بالتشهد فعرض له الشك في السجدة 
بعدالتجاوز عن محلها

ــوض اليه فى حكم و ان نهض الى القيام 21918 ــر حال النه الظاه
الجلوس

لبقاء المحل للتداركفاالقوى وجوب العود21918
بقصد اتمام الصالة  الناقصة  المرددة بركعة  متصلة22020
لعدم اعتبار الشك بعد السالم صحت22021
لجريان قاعدة الفراغ فيهايبنى على صحة  صالة  ظهره22022
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ــة  الظهر بقاعدة  الفراغ و يعمل عمل الشك 22022 الن الحكم بصح
التثبت كون العصر اربع ركعات فالشك 
ــه باق فيحكم  ــالث و االربع في بين الث
ــاء  على االربع و  ــة العصر بعد البن بصح

ضميمة صالة  االحتياط 
االظهر كفاية اعادة  العشاء وجبت اعادتهما مطلقا 22024
ــى حصل و يرفع اليد عن الثانية22125 ــم بالثانية حت ــوط ان يت االح

ــا باالولى  ــم بتماميت صالته ام له العل
ــع الثانية و  ــه و ان جاز له قط او بالثاني

االكتفاء باالولى 
ــى جزء واجب بعده و حتى دخل فى ركن بعده 22127 بل حتى دخل ف

لو لم يكن ركنا 
ــاوز و زوال العلم يحكم بالصحة22127 ــان قاعدة  التج لجري

ــادة   ــوط االع ــيان وان كان االح بالنس
بعداالتمام معر ركنيته 

بل جريان قاعدة  التجاوز فيه بعيد فهو محل اشكال 22127
وكذا فى صالة  الصبح فى صالة المغرب22128
فان االصل فيه عدم االتيان يجب عليه االتيان 22129
ــالث واالربع  يجب عليه صالة االحتياط22130 ــًال بين الث ــاك فع النه ش

بحسب الواقع
ــا بعدالعلم فالظاهر وجوب العود والتدارك 22231 ــان به ــدم االتي ــة  ع الصال

بالوجوب 
التيان زيادة الركن بحسب الظاهر ليكن مع فالظاهر بطالن صالته22231

ذلك لم يحصل العلم بها بحســب الواقع، 
فاالحتياط باالتمام ثم االعادة  حسن
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الصالة العدم و عدم جريان قاعدة  التجاوزفالظاهر لزوم العود 22232
استحبابًاواالحوط اعادة الصالة22232
و تدارك المشكوك ايضاتدارك المنسى 22234
ــهد فى قاعدة  التجاوز22234 ــرى فيه الن القيام او التش التج

ــوا فال يصــدق به  ــع لغ ــروض وق المف
التجاوز عن محله 

ــكه يرجع الى الشك بين الواحد بطلت صالته22335 الن ش
واالثنين 

ــجدتى السهو مرة  فال يجب عليه شىء22337 بل الالزم االتيان بس
ــى االول او الزيادة  فى  بقصــد النقيصة ف

الثانية  من السجدة 
ــاط، بل وان كان االحوط22338 ــالة  االحتي ــد ص ــرك بع اليت

اليخلوعن قوة 

القول فى صالة  القضاء القول فى صالة  القضاء 
اليترك اذا كان اغماؤه بفعله اختياراًفيقضى على االحوط-223
كما اليجب القضاء ان كانت على وفق فانه ال يجب عليه قضاؤها2241

مذهبنا و ان كانت فاسدة  بحب مذهبه
الظاهر عدم الوجوب الجزاء ما أتى به يجب عليه االداء 2241

فى الوقت بحسب مذهبه قبل االستبصار
ــن وان لم يدركوا اال مقدار ركعة2242 ــو ع ــوب االداء اليخل ــدم وج ع

ــمل  ــوة الن حديث من ادرك اليش ق
المفروض فان مورده ضيق الوقت بعد 

كونه فى سعة 



الحاشية علي تحرير الوسيله 86

ــون الوقت مضيقة  يجب عليهم القضاء2242 اليجب فى صورة  ك
بحيث لم يدركوا اال مقدار ركعة

والحكم بالنسبة  اليهما بنحو مامرالحائض والنفساء2242
اليترك االحتياط بالجمع بين االداء  والقضاء فاقد الطهورين 2243
قدمر حكمها فى بابهاصالة االيات2244
ــر عدم وجوب قضائها فان ادلة حتى المنذورة 2244 و الظاه

 وجوب القضاء  اليشمل النافلة المنذورة
بل على االقوى على االصح2245
ال بأس بتركه الينبغى ترك االحتياط2245
على االقوى على االحوط2256
استحبابا مؤكدايستحب قضاء النوافل 2257
بل بطعام متعارفالتصدق... بمد2257
االحتياط بالتقديم استحبابى فاالحوط تقديم 2258
اليترك االحتياط بالتكرار جهرا و اخفاتًا مخيرا فيها2259
اليترك االحتياط فى هذه الصوره حتى مع سبق العلم بالمقدار22610

حصل العلم بالفراغ 
يكفى لجواز البدار عدم العلم برفع العذر اال اذا علم ببقائه 22612
ــم الفائتة من  وان كان االحوط22713 ــرك االحتياط بتقدي اليت

ذلك اليوم على الحاضرة  مع سعة الوقت 
لحصول الترتيب 

 بنحو الوجوب فى ذمته، اما اذا كان القضاء  كان االمام قاضيًا22715
احتياطيًا فال يجوز االقتداء  به فى القضاء

او لغير عذر اذا لم يكن تركه عن عنادلعذر22716
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بل االظهر االلحاقوال تلحق الوالدة22716
ــاط أن ال يكون فوتها عن عناد اليبعد عدم الحاق22716 بل المن

و طغيان 
ــيط يقسط القضاء عليهما 22816 ال يبعد كون الوجوب كفائيا والتقس

متجه ايضا
ــمة كصالة  واحدة  و ولوكان كسر 22816 اليكون قابًال للقس

صوم  يوم واحد

القول فى صالة  االستيجار القول فى صالة  االستيجار 
دون االحياء و لوكانوا عاجزين عن االموات -228
ــال االمر النيابة  و البدلية-228 ــه امتث ــأن يقصــد بفعل ب

ــى المنوب عنه و يجعل  المتوجه ال
نفسه نازًال منزلته 

ــه تبعًا لقصد وال يحصل له بذلك تقرب-228 ــل يتحقق قرب نفس ب
ــه بامتثال االمر  ــرب المنوب عن تق

المتوجه اليه 
و كون الداعى على الفعل أخذ االجرة  فهو لمحض التفضل-228

ــتحقاق  واس القربة   قصــد  ــى  اليناف
الثواب 

النهما من الواجبات البدنيةاخراجها من الثلث 2281
من دية القتل او ارش الجنايةوالكفارات و نحوها 2281
استحباباواالحوط للولد2291
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بغير عناد و طغيان قضاء  مافات منه 2291
ــوط تفريغ ذمته تبرعًا او واال فال يجب على الورثة 2292 وان كان االح

من باب الزكاة 
ــتيجار غير االحوط اعتباره2294 اليترك االحتياط بترك اس

البالغ مطلقا و لوكان مع اذن وليه 
واالحوط انفسخت االجاره 2295 المباشرة،  اشتراط  صورة   فى 

التراضى بالفسخ 
فيما لم يشترط عليه نحو خاصيعمل بحكمه على طبق 2296
يجب على االجير مراعاتها اال أن يعتقد وان عيّن له كيفية خاصة2306

ببطالنها فال يجوز اجارة  نفسه له 
اال فيما يعتبر فيه الترتيب اداء مع العلم به عدم وجوب الترتيب 2308
ــرة و اجارة  نفسه، اليجوز لالجير2309 مع اشتراط المباش

ــى العمل و  ــت االجازة عل ــاذا وقع ف
لوتسبيبا فيجوز

الستناد عمله بامر المستأجراستحق االجير23011
اليبعد جواز االكتفاء بالواجبات يجب االتيان بالمستحبات23112

البحث فى صالة  الجمعة البحث فى صالة  الجمعة 
استحبابااالحوط االتيان بالظهر2311
االحتياط فيه استحبابى أعاد الظهرين 2312
بل اليجوز االقتداء به اليجوز له االكتفاء بها 2313
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القول فى شرائط صالة  الجمعة القول فى شرائط صالة  الجمعة 
ــوط اليد و و هى امور-232 ــا وجود فقيه عادل مبس منه

ــه، اما فى  انتصــاب امام الجمعة من قبل
زمان حاكمية الجور فال تجب 

سقط وجوب صالة الجمعةبقدرالنصاب 2321
ــدة  اجتماع المصلين فالظاهر عدم وجوب اعادتها2322 المناط صدق وح

عرفا
ــى هذه  الصورة ولو طالت المدة 2322 ــر لزوم االعادة  ف الظاه

لعدم تحقق المناط 
بل االظهر ذلك فاالحوط استئنافها2322
ــن الخطبة  اشتغل بها2323 ــتأنف اذا انصرف ع ــل اس ب

بسكوته النصراف الجماعة 
بل االقوى ذلك فالظاهر عدم انعقاد2335
2335ً وهواالقرباو يجوز اتمامها ظهرا
االقرب عدم انعقادها جمعةو أحوط منه اتمامها جمعة2335
االظهر البطالن وجب االتمام 2336
البأس بتركه الينبغى تركه 2336
اليترك واالحوط االولى 2337
والدعاء لولى امرالمسلمين العادل الصالة  على ائمة المسلمين 2337
اليتركاالحوط 2348
اليتركلكن االحوط2348
بل ال يجوز، نعم يجوز قبله بحيث وقع يجوز ايقاع الخطبتين 23410

بعضها او مسماها بعده 
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اليخلو عن اشكال، بل الظاهر الوجوبلكان له وجه 23511
بل يجب عليه اعالم االمام حتى ينصب خطبهم العاجز23512

ــدًال عنه،  ــة و االمامة  ب ــادر للخطاب الق
ــًا  ــواز ايراد الخطبة جالس واليخفى ج
ــف على قدرته على االتيان بصالة  يتوق
ــتراط  الجمعة  قائمًا واال فال يجوز الش

وحدة الخطيب واالمام
بمقدار قرائة سورة االخالص بجلسة  خفيفة 23512
بل االقوى االحوط23513
بل الالزم رفع صوته لئال يلزم اللغوية وينبغى23513
بل االقوى، ولو تكلم عصي وان صحت بل االحوط االنصات 23514

صالته 
على االقوى طهارة  االمام حال الخطبة 23514
اليترك االحتياط فى العددوكذا المستمعين 23514
اليخلو عن قوة أن ال يتكلم بين الخطبة 23514
من سالح متعارف فى اليومو أن يعتمد على شئ23614
المناط فى التقدم هوالشروع فى الصالة و صحت المتقدمة 23615

دون الخطبة 
ــة الجمعة  فى احزار أن ال جمعة  هناك  23616 ــأن اقام ــر ب ــت خبي و أن

ــف على انتصاب االمام  يومنا هذا يتوق
ــل الولى الفقيه فاحرز ذلك قطعا  من قب
ــاب الفاصلة  المعتبرة عند نصب  الحتس

االمام القامة  الجمعة  فى محل
ــال للشــك مع بل الظاهر جواز االنعقاد 23616 ــاه و المج ــا ذكرن  لم

االنتصاب و االحتساب 



91سبيل الرشاد

المفروض غير معقول اذ يعتبر فى صحة  و احتمل23717
ــام منصوبًا من  ــاد الجمعة كون االم انعق

قبل ولى االمر الفقيه العادل

القول فيمن تجب عليه  القول فيمن تجب عليه  
الشامل للبلوغ و العقل التكليف 2371
بل اليجوز اكمال العدد بالصبىالتنعقد بالصبيان فقط2372
ــا جواز االقامة جازت لهم اقامتها2373 ــاز لهم اتيانها، ام بل ج

ــذا الزمان  ــى النصب فى ه ــاج  ال فيحت
الذى كان الفقيه مبسوط اليد و فى غيره 

يشترط كون امامهم مجتهدا 
الشتراط الذكورة  فيهافال تجوز2384

القول فى وقتها القول فى وقتها 
واالحوط – لوال االقوى – وقوع بعض فشرع فيها صحت 2381

الخطبة  بل مسماها بعد الزوال 
ــهور وان اليبعد 2382 ــل ال يخلو عن قوة  خالفًا للمش ب

القائل بأن آخر وقتها صيرورة الظل مثل 
الشاخص 

بل وجبت صالة الظهر بفوات وقتهاليس للجمعة  قضاء 2383
ال تبعد الصحة  اذا شرع فى الخطبة  اول واالبطلت على االشبه2383

الوقت و اطالها لضرورة
االكتفاء بالجمعة  ال يخلو عن قوة فاالحوط اختيارالظهر2383
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ــام جمعة  بعد الدخول فيها اليخلو يأتي بالظهر2394 االتم
عن قوة  

ــة مالم يدرك وصحت صالته 2395 االكتفاء بصالة  الجمع
ــن الركعة االولى  االمام فى الركوع م
ــال يترك  ــكال ف ــن اش ــو ع اليخل

االحتياط باتيان الظهر بعدها
فيسقط االذان بعد الخطبتين للصالةبدعة محرمة الثانى 240
ــكال وقد تمت صالته الرابع 240 االكتفاء بها جمعة ال يخلو عن اش

واالحوط االتيان بالظهر 
بل االظهر البطالن و قيل تبطل الصالةالرابع 240

القول فى صالة  العيدين القول فى صالة  العيدين 
ــا هذا الذى البأس باتيانها جماعة-241 ــتحب فى زمانن بل هو مس

تكون الوالية  بيد الفقيه الجامع للشرائط 
ــط من  ــى أن يكون اقامتها بتوس واالول

أقام الجمعة من قبله
يستحب التأخير الى أن ترتفع الشمس  من طلوع الشمس -241
استحبابًا وكذا فى الركعة الثانيةخمسة قنوتات-241
االفضل أن يأتى بالمأثوركل ذكر و دعاء-241
ــا من يجوز تركهما-242 ــا اذا اقامهم ــالزم ايرادهم ــل ال ب

ينتصب من قبل الولى الفقيه بنحو ما مر 
في صالة  الجمعة

فيستحب فيها االتيان بها فى مسجدالحرام االفى مكه-242
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اال آن يتجاوز عن المحل بنى على االقل 2422
ال ينبغى تركه فاالحوط االتيان رجاء2423
القوة فيه اليخلو من قوة2423

القول فى بعض الصلوات المندوبة  القول فى بعض الصلوات المندوبة  
بل االقوى ذلك والظاهر االكتفاء  بالتسبيحات -243
فا لالزم االتيان بذكر الركوع والسجود يجوز تأخير التسبيحات 2431
بل االقوى قضاء التسبيحات المنسيه بعدهافاالولى واالحوط 2432

و منها صالة  االستسقاء و منها صالة  االستسقاء 
بل بجميع التكبيرات واالدعية واالذكارالجهر بالقرائة 245
عند ارتفاع الشمس االولى ايتاعها 2461
وكذا فى الموعظة واالستغفارو يبالغ فى التضرع 2463
ــام اليوم من صالة  اول الشهرمنها247 ــان بها فى تم ــوز االتي يج

طلوع الشمس الى غروبها

فصل فى صالة  المسافر فصل فى صالة  المسافر 
باسقاط الركعتين االخيرتين منهافى الصلوات الرباعية-247
ــاذا كان بشرط عدم كون الذهاباحدها247 ــتراط ذلك ف ــر عدم اش الظاه

مجموع الذهاب و االياب ثمانية فقّصر  
و لو كان الذهاب اقل من اربعة بقليل 
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ــر و التمام و اال أن االحوط -247 ــتحبابا الجمع بين القص اس
الصوم و القضاء 

تحديده بما ذكره الماتن و ان كان مشهوراً اربعة آالف ذراع2481
بين االصحاب، لكن ال يحتاج اليه بعدما 
وجدت ادوات دقيقه مطمئنة الحتسابه 

ــبما تقتضيه فان نقصت عن ذلك و لو يسيرا2481 ــه على التحقيق حس البتنائ
ظواهر االدلة  فى مقام التحديد

ــا اذا كان بخالف العكس 2482 ــر ايضا فيم بل وجــب القص
الذهاب اقل من اربعة بقليل

اذا رجع من االقرب ايضاو ان سلك االقرب اتم 2483
بل وجب عليه القصر اذا رجع من االبعد بقى علي التمام2483

و كان المجموع ايابا و ذهابًا ثمانية
ــالد الكبيرة و فى غير البلدان الكبار2484 ــرق بين االحكام الب ال ف

الصغيرة
ــر الموضع الذى يعد الشــخص فهو آخر المحلة2484 بل آخ

مسافراً عرفا بخروجه عنه
بل بعيد غايتهليس ببعيد2484
بل المتعين التمام لمامر من عدم الفرقفاالحوط الجمع فيها2484
ــم يحصل االطمئنان باخباره، و اال فاالحوط الجمع 2486 اذا ل

فال اشكال فى ثبوت المسافة به
بل على االقوىعلى االحوط2486
بل على االحوط و فى خارجه ال تجبفى الوقت على االقوى2497
ــن المبداء الى مستديرا يقصر2498 ــير م اذا كان مجموع الس

المقصد و من المقصد الى بلده ثمانية فراسخ
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ــة او حصول يجب عليه التمامثانيها249 ــر الرفق اما لو اطمئن بتيس
االمر فيجب عليه القصر بمجرد الخروج 

عن حد الترخص 
لعدم صدق عنوان السفر على ذلك السير فانه يتم حينئذ2499
و ان كان احوطواليجب على المتبوع25010
ــر وجوب القصر عليه و ان لم فالظاهر وجوب التمام25011 بل الظاه

يكن الباقى مسافة النه قد قصد المسافة 
من المبداء من جهة التبعية 

اى عدل عن الترديد و جزم على العدمثم عدل و بنى15114
اليترك فى صورة التخللفاالحوط الجمع25115
بل االقوى التمام لو كان السفر مستلزمًا نعم اليترك االحتياطخامسها252

لترك الواجب
ــام عدالتابع من اعانته فى جوره25216 ــى فى وجوب التم يكف

ــه موجبة  ــره فنفس معيت ــوان الجائ اع
ــور او زيادة  ــة اركان حاكمية الج لتقوي

شوكته و لو لم  يباشر باعانته 
ــفر بحيث ينسب السفر25217 ــناد، فان كان الس والمناط هو االس

ــر و ان كان  ــى الطاعة  فقّص ــتنداً ال مس
ــم و ان كان  ــة أت ــى المعصي ــتنداً ال مس

مشتركًا بينهما فاالحوط الجمع 
اذا كان الباقى ذهابا و ايابًا ثمانيةيجب عليه القصر25218
بعد الشروع فى السفر المباح يقصر25318
اليترك فيما اذا كان مجموع السير حال فاالحوط الجمع25318

العصيان و الطاعة بقدر المسافة
بل االقرب وجوب االتمام و الصحةاليبعد الصحة25319
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بل االظهر وجوب االتمام و الصحةفصحته محل تأمل 25319
بل االحتياط االستحبابى هوالقضاءفال يترك االحتياط25319
و هو االقرب الن الرجوع الى وطنه يعد فاليبعد وجوب التمام 25320

ــفر المعصية نعم اذا كان له  جزءاً من س
غرض آخر فقّصر

استحبابًا واالحوط الجمع25320
ــكال فى وجوب القصر فى مورد ففيه اشكال25321 ال اش

التجارة 
الحاجة الى االحتياطواالحوط الجمع25321
ــام ان كان بيته معه، او التمام عليه اشكالالسادس 254 ــكال فى التم الاش

واذا سافر وحده بدون ما يتعارف حمله 
فقّصر، واالحتياط بالجمع حسن

اال اذا كان سفره طويال البد من المرور اليبعد وجوب القصرسابعها254
على بالد متعددة  حتى يرجع الى وطنه و 
قصد ذلك من البدو فى السفر فيتم صالته 
ــفر االول ولو عد عرفًا سفر  من بعد الس
واحد ولكن يعد متعدداً بحســب الواقع

استحباباً وان كان االحوط الجمع فيهسابعها254
االقوى تعين القصرو فى السفرالثانىسابعها254
على االقوىيجب عليه التمام25422
اليبعد فيه وجوب التمام لصدق المناط فالظاهر وجوب القصر25422

ــتغل به فى  ــا خصوصًا اذا اش ــه ايض في
معظم السنة

ــرة  ايام بالنية  ولو غير منوية25423 اذا أقام فى غير بلده عش
فاالحوط الجمع فى السفر االول
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بل الظاهر أن عليه التمام لصدق عنوان فان الظاهر أن عليه القصر25524
كثيرالسفر عليه اذا أراد أن تردد بينهما 

مدة معتدة بها
ــر أن حصــول احدهما يكفى فى مراعاة حصولهما معًاثامنها255 الظاه

وجوب القصر
ــدران البيوت بل خفاء  الجدرانثامنها255 والمراد خفاء ج

ــوت كما  ــر اهل البي ــن نظ ــافر ع المس
يستظهر من النص 

التأمل فى اعتبار حدالترخص فيهما ايضا فيه تأمل 25526
االحتياط فى غير الموطن حســن و ان تأخير الصالة الى الدخول25527

ــد الوصول الى  ــوى التمام عن كان االق
محل الترخص اذا عاد عن السفر

اليبعد كفاية  عدم التميز بين فصو له وان وينبغى االحتياط25629
كان االحتياط فيه حسنا

ــا بل االحوط ذلك25630 ــاء  فيه ــة  الخف ــول بكفاي وان كان الق
اليخلو من قوة 

و ال يبعد جواز رفع اليد عنه واالستيناف فاالحوط اتمامها قصرا 25632
قصراً

25632ً ــى الركعة الثالثة و او تماما ثم االعادة قصرا هواالصح للدخول ف
كون الصالة  على ما افتحت

القول فى قواطع السفر القول فى قواطع السفر 
بحســب بمقدار يصدق عرفا-257 ــف  يختل ــى  العرف والصــدق 

االشخاص و الخصوصيات 
فيجمع بين القصرو التمام عندالمرور عليه وان كان االحوط الجمع 2571
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من العمال والمستخدمين اولالجنبى2583
استحبابافاالحوط الجمع 2584
اليبعد  كفاية  طلوع الشــمس من اليوم طلوع الفجر الثانى2585

ــر فى  االول الى غروبها من اليوم العاش
قصد االقامة 

ــة ال محلة خاصة من بلد وحدة محل االقامة 2596 ــن بلد او قري م
كبير او كان مشتمالً على محالت متعددة 

 متصلة او منفصلة قريبة  بها
اذا كان الخروج بعد تحقق االقامة  فال بأس به الى مادون االربعة 2597

اما قبله و من اول االمر فال يخلو عن الشكال 
اذا كان من نيته الخروج في تمام النهار من قصده المبيت 2597

فاالقوى عدم تحقق قصد االقامة ولو لم 
يقصد المبيت، كما أن الخروج فى بعض 
الليل والعود فى ذلك الليل ليس بقادح 

ــها من غير اليكفى وان كان 2598 ــار قصد االقامة  بنفس العتب
تعليق على قصد غيره

بل ال تبعد كفايته و وجوب التمام عليه اليبعد عدم كفايته 2608
ــرة  ايام بحســب  ــده تعلق بعش الن قص
ــا بعنوانها لعدم  ــم يقصده ــع وان ل الواق
ــرة  على  ــاق عنوان العش ــه بانطب التفات

االقامة  الى آخر الشهر 
فى الصورة  الثانية  استحبابا دون االولىفال يترك االحتياط بالجمع2609
ــي الصورتين وان كان تعين القصر2609 ــام فى كلت ــل تعين التم ب

خصوصًا االولى اليخلو عن قوة
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ــكال و بال حاجة  الى االحتياط بقى على حكم التمام26010 بال اش
ــدل عنها قبل قضائها  ــع نعم ان ع بالجم

فاالحتياط حسن 
الن العدول ليس بكاشــف بل هو قاطع لكن صح صومه 26011

النية من حينه
او تّمت عشرة  ايام ثم خرج واستقر حكم التمام 26014
ــل االقامة  االولى اذا مقام عشرة ايام فيه 26114 ــذا فى غير مح وك

كان ما بينهما دون المسافة 
و كذا فى الذهاب و المقصدفى العود و محل االقامة26114
بل الظاهر وجوب القصر فيهماوال يبعد وجوب التمام 26114
ــود والعزم على قّصر حال الخروج 26115 ــا حال العزم على الع ام

البقاء عشرة  ايام آخر فيتم
ــه بالخروج قاصداً حتى فى محل االقامة 26115 لصدق االعراض عن

للسفر
مالم يخرج عن محل االقامة والرجوع الى القصر26116
استحباباوان كان االحوط26216
االحوط فيما كان ناقصا الجمع فى يوم الحاق الشهر الهاللى 26217

الثالثين 
فلوأقام بعض الثالثين فى مكان و بعضه اتحاد مكان التردد18

فى مكان آخر لم ينقطع حكم السفر به 
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القول فى احكام المسافر القول فى احكام المسافر 
االحوط وجوب االعادة  فى الوقت ولو جاهًال ببعض الخصوصيات 2631

ارتفع جهله خارج الوقت فال يبعد عدم 
وجوب القضاء 

الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل دون الجهل بالموضوع 2632
ــواء  كان جهله باصل الحكم او  مطلقا س

بخصوصياته او بالموضوع 
استثناه بعض الفقهاء  بحسب النص و قد حتى المقيم المقصر2633

اعرض المشهور عنه فاالحتياط يقتضى 
االعادة 

ــراغ عن الصالة  وان تذكر بعد ذلك 2634 ــذا ان تذكر بعد الف وك
تمامًا

ــر الزم الن المالك حال الينبغى ترك االحتياط 2635 االحتياط غي
االداء، ال حال الوجوب 

االحتياط غير الزمواالحوط القصر ايضا 2635
بل ال حاجة اليه الينبغى له ترك االحتياط 2647
ــم ان الظاهر فى الحاق بلدى 2648 ــوط عدم االلحاق نع االح

ــعة منها بل فى  تعميم الحكم الى الموس
ــكلة  فى خارجها  صفوف الجماعة المتش

مع اتصالها بالصفوف الداخلة  فيها 
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فصل فى صالة الجماعة فصل فى صالة الجماعة 
خصوصًا لجيران المسجد و يتأكد فى الصبح -265
بالنسبة  الى زماننا هذا واال فمع اجتماع االتيان بهما فرادى -265

ــترط فى صحتهما الجماعة  الشرائط تش
 كالجمعة 

ــدم صيرورة النافلة  وان وجبت بالعارض بنذر-265 ــراراً ع ــر ك قدم
ــوه، بل الواجب  ــة  بالنذر و نح واجب

هو الوفاء به 
اال أن تكون جهة االحتياط متحدة وكذا صالة  االحتياط 2651
ــد الجماعة  اليعتبر فى انعقاد الجماعة 2653 ــر مطلقا، بل تنعق بل اليعتب

فيهما ايضا بقصدها مع تحقق العدد
بل هو قهرى لالمام بالحاجة  الى نيتهحصول الثواب فى حقه 2653
المناط قصد االقتداء الي من قام امامهم باالسم اوالوصف 2663

بعنوان االمام للجماعة 
اذا كان االقتداء  بنحو الترديدلم تنعقد2663
و أتم منفرداًبنى على العدم 2664
فى خصوص صحة صالتهالتخلو عن قوة 2665
ــدة  تقتضــى صحة صالته وان ان خالفت صالة  المنفرد2665 بل القاع

ترك القرائة  مادام لم يزد فيها ركنا 
بل على االقوىعلى االحوط2666
اليترك االحوط عدم العدول2667
بل اليخلو عن قوةوان كان االحوط استئنافها2668
على االقوىعلى االحوط 2679
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هذا فيما اذا دخل فى الجماعة  فى الركعة فاليضر عدم ادراك 26710
ــابقة  و ادرك القيام فى الالحقه و لم  الس
ــام فى ركوعها لمانع، اما اذا  يدرك االم
ــل فيها فى الركعات االخر  اراد أن يدخ

فحكمها حكم الركعة  االولى 
بل االقوى الصحةفال تبعد صحة صالته 26712
ــول فيما لم يطمئن البأس بالدخول26713 االحوط ترك الدخ

باالدراك 
بل هو وجه قوى ال تخلو من وجه 26815

القول فى شرائط الجماعة القول فى شرائط الجماعة 
غير معتد به االيسيراالثانى268
ــم يخرج عن ولو بكثيرالثانى268 ــا بحيث ل اذا كان متعارف

صدق الجماعة  عرفا
المناط اعتبار العلو المتعارف بين الطبقة  كاالبنية العالية الثانى 269

الفوقانية  بالنسبة الى التحتانية 
اليترك خصوصًا مع تعدد المأمومواالحوط تأخره عنه الرابع 269
الظاهر عدم االشكال فيه واال ففيه اشكال 2692
الظاهر عدم لزوم االحتياط اليترك ففيه االحتياط2692
بل االقوى الصحة  مع اتصال الصففاالحوط بطالن صالة2704
ــين فى مكانهم او تركوا يشكل بقاء اقتداء المتأخر2707 ان كانوا جالس

ــادوا الى الجماعة  بال  الجماعة اما اذا ع
فصل، فالظاهر بقاء اقتداء الصف المتأخر 
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ــاط فى الصحة  يشكل دخوله فيها2708 ــكال فيه ألن المن الاش
ً  او  ــة  اجتهادا ــق الوظيف ــل على وف العم

تقليدا

القول فى احكام الجماعة  القول فى احكام الجماعة  
واالحوط اختيار التسبيحمخيرا بينهما-271
بقصد القربة  المطلقة ، ال بنية الجزئية وان كان االقوى جوازها2713
ــة  و اليجوز له التجب عليه المبادرة 2714 ــه المتابع بل تجب علي

تأخر الفاحش 
بحيث الينافى المتابعة العرفية أن يطيل سجوده2714
حتى فى البسملة يجب عليه االخفات 2727
ــرك ، ولو دخل يكفى اتمام الفاتحة  فاالحوط عدم الدخول2728 اليت

واللحوق بالسجود 
التبعد صحة  الجماعة مع التقارن والتقارن 2729

وان كان االحوط صدق التأخر فيها
فال يترك االحتياط باالتمام واالعادة االفيما اذا ركع حال2729
ــة  باالتيان وأتمها ركعتين 27210 ــع النافل ــواز قط ــد ج اليبع

بالمنافى ثم أحرم للجماعة 
بل استحبوجب عليه العود27211
لم يثبت فيه اثموان لم يعد أثم 27311
االحوط االتمام ثم االعادة  بطلت صالته 27311
لزيادة  الركن بال متابعة اليبعد بطالن صالته 27312
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االحتياط غير الزم واالحوط االتمام 27312
بل حسبت ثانية  بال اشكال فيه ففى احتسابها ثانية27313
بل حسبت متابعة حسبت ثانية 27313
بل عليه االتمام جماعةفله قصد االنفراد 27313
بل هواالظهر واليبعد جوازالمتابعة 27313
استحبابًا اعادة  الصالة  احوط 27313
قدمرأن العود لصدق المتابعة مستحب اليخلو من وجه 27314
االحوط ترك العدول اذا قام للثالثة ركوع الركعة الثالثة27315

القول فى شرائط امام الجماعة  القول فى شرائط امام الجماعة  
لغير البالغ فال اشكال فى جوازه اذا كان امامة  غيرالبالغ -274

بعنوان التمرين 
يجوز امامة  المرأة  للنساءبل مطلقا-274
ويكفى حســن الظاهر الكاشــف عنها والعدالة -274

على وجه حصل االطمئنان بها 
بل عن االصرار عليهابل والصغائر-274
ــد اذا حصل بالبينة و الشياع 2753 ــهادة عدل واح ــذا بش و ك

االطمئنان عنها 
على وجه حصل االطمئنان بها كما مرالكاشف ظنًا 2753
ــة  بين من ال يحسن القراءة 2754 ــو الصحيحة المتداول ــة  بنح القرائ

الناس مجزءة ولولم يكن مراعيا لقواعد 
التجويد بنحو التامة
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ــداء بالمعذور االفى مشكل 2765 االقوى ترك االقت
خصوص المتيمم و ذى الجبيرة 

بل له وجه وجيه اليخلو من وجه 2765
ولو بعنوان االستحباب وعمل به 2766
ــداء فى فاليترك االحتياط 2766 ــواز االقت ــر عدم ج بل االظه

المفروض 
ــداء فى ركوع اذا اختلفا فى القرائة 2766 ــكال فى صحة االقت الاش

الثانية 
ــم يكن لو تشاح االئمة 2768 ــاح ولول ــرك التش ــوط ت االح

لغرض دنيوى
ــا اذا كان الغراض االولى ترك االقتداء 2768 ــوى فيم بل هواالق

دنيوية
ــى االفقه اليخلوعن يقدم االجود قراءة2778 ــم االجود عل تقدي

اشكال بل االظهر تقديم االفقه 
ــالم مع التساوى فى الفقاهة  او ثم االسن 2778 فى االس

الجودة  فى القرائة 
اذا لم توجب الهتك والوهن و مع ذلك فال يحرم مزاحمة الغير له 2778

االحوط الترك 
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 كتاب الصوم كتاب الصوم 
و يتحقق بقصد االمتثال المرهبعد القربة و االخالص2781
االقوي عدم البطالنلزعم اختالل صومه2808
التبعد الصحة في خصوص هذا لعروض شيء لم يدر2808

المورد و ان استمر ترديده الي أن 
يسأل

القول فيما يجب االمساكالقول فيما يجب االمساك عنه عنه
وقوعه بعيد بل مستحيل بالنسبة الي السالب لالختيارالثالث281

الرجل فاليترك االحتياط بالقضاء
ولو شك في الدخول او بلوغ مقدار و يتحقق الجماعالثالث281

الحشفه لم يبطل صومه
ان مجرد خروج بقايا المني من المجري بل اليخلو لزومه من قوة2823

جديدة،  ــة  جناب ــدوث  ح اليوجــب 
ــتبراء غيرالزم فاالحتياط بترك االس

االحتياط استحبابي حتي في قضاء بل االحوط الحاق غيرالخامس282
شهر رمضان فان عدم االلحاق 

اليخلو عن قوة
استحبابًااالحوط ذلكالخامس282
ثبوت المعصية مع سعة الوقت للتيمم عصي و صح2824

اليخلو عن اشكال
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مع سعة الوقت للغسل او التيمم، اما يبطل صومهما2826
مع الضيق فيصح

منشاء االحتياط بطالن التيمم بالنومو ان كان احوط2839
استحبابافان االحوط فيه االتيان به28310
بل البأس بترك االحتياط فيهلكن الينبغي28411
بل اليبعد كفاية القضاء و عدم فعليه الكفارة28411

وجوب الكفارة
بل االوجه اللحوق باالولاوجههما اللحوق بالثاني28411
االحوط الحاق فاطمة الزاهرا (س) بهمواالئمةالسادس284
بل االقوي ذلكواالحوط عدم الفرقالسادس284
علي االحوط و االقوي كراهته رمس الرأس في الماءالسابع284
بل االلحاق اليخلو من وجه فاليترك اليلحق المضافالسابع284

االحتياط فيه
االحتياط في مطلق المضاف حسنفي مثل الجالبالسابع284
علي االحوط، اما غيره فالبأس بهالغبار الغليظالثامن284
االحوط االلحاق اذا كان غليظًاعدم لحوق الدخانالثامن286
االحوط االلحاق خصوصًا دخان عدم لحوق الدخانالثامن286

التنباك و نحوه من االد خنة
علي االحوط و التوجب الكفارةالحقنة بالمائعالتاسع286
الكفارة علي االحوطو عليه القضاء و الكفارة28616
الظاهر عدم البطالن لعدم صدق الشربثم أعادها و ابتلعها28717
الظاهر عدم البطالن لمامرالخيط بريقه28717
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مجرد اخراجه عن فمه و ادخاله فيه المسواك المبلل28717
اليوجب البطالن مادام لم يضف اليه 

شيء من خارج الفم
بل بطالنه اليخلو عن قوةصح صومه علي االقوي28718

القول فيما يكره للصائمالقول فيما يكره للصائم
بل اذا اطمئن بعدم االنزالولم يكن من عادته2881
و قضاء شهر رمضان بعد الزوالفي الصوم المعين2881
بل بالرطب ايضا مع االطمئنان بعدم بالسواك باليابس2892

التعدي من الحلق الي الجوف

القول فيما يترتب علي االفطار القول فيما يترتب علي االفطار 
ــارة فيها والحقنة2891 ــوب الكف ــوي عدم وج االق

ــي ايصال الغبار الي  كالقي و كذلك ف
ــوم الثاني من الجنب  ــق و في الن الحل
بعد االنتباه، بل في النوم الثالث ايضا و 

ان كان احوط
ــر بالمحرم االحوط الجمع بين الخصال2892 ــرك خصوصًا اذا أفط اليت

االصلي
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علي االحوطو كفارة عليها2906
ــبة الي و كذا الحال في التعزير2906 ــقوط التعزير بالنس ــر س الظاه

الزوجة فيما كانت مكرهة
اليتركفاالحوط أن يتحمل عنها2907
ــي كل واحد طعامًا مداً من حنطة2918 ــليم ال الالزم التس

متعارفا
مع التمكنالبد من ستين نفسا2918
ولو كانوا اطفاال صغارالوكان للفقير عيال2918
ــارة االطعام و المد ربع الصاع2918 ــي كف ــر المناط ف الظاه

ــام المتعارف  ــن اكل الطع ــه م تمكين
بحســب االمنة و االمكنة، فاليصدق 
ــليم مّد من حنطة او  االطعام علي تس

شعير او اداء ثمن هذا المقدار
ــكال في خصــوص االطعام مع عن الحي اشكال2919 الاش

ــه و ان كان االحوط  ــوب عن فقرالمن
تسليم وجهه اليه حتي يؤدي بنفسه

او الصوم كذلك بل صوم ثمانية عشر التصدق بمايطيق29111
يوما

االحتياط استحبابيالينبغي ترك االحتياط29112
ــص بغير المتعذر االفطار تعويًالالسابع292 الحكم بالقضاء يخت

اما من كان متعذ را كاالعمي فاليجب 
عليه القضاء

ــد عدم وجوب القضاء اذا حصل االفطار لظلمةالثامن292 اليبع
منها القطع بدخول الليل
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دون االدخال في االنف لالستنشاقادخال الماء في الفمالتاسع293
مطلقا فريضة اونافلة، بل لمطلق الطهارةلو تمضمض لوضوء الصالةالتاسع293

 القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه 
اليشترط في الصحة، بل يعتبر في القبولوااليمان2931
بل يصح من كان مسلمفاليصح من غيرالمؤمن2931
اليبعد القول بالصحة فيه مع سبق النية منه والمغمي عليه2931
االقرب الصحةففي الصحة اشكال2941
علي االحوطبل التعميم2942
و ان صح عن المميزفاليجب علي الصبي2943
بعد التجاوز عن حدالترخصوجب عليه االفطار2944
االحتياط بالقضاء استحبابي فيهماكما أن االحوط وجوبه29610

 القول في طريق ثبوت هالل القول في طريق ثبوت هالل 
اذا شهدا عندالحاكم الشرعي و قبل شهادة عدلين-296

شهادتهما
بل قولهم معتبر اذا كان مستندا الي الاعتبار بقول المنجمين-296

القواعد العلمية و المحاسبات الدقيقة 
المفيدة للعلم او االطمئنان به
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بل يعتبر فيها قيامها عند الحاكم اليعتبر في حجية البينة2962
الشرعي علي االقوي فاليجوز ترتيب 

االثر عليها اذا رّدها الحاكم
فالبد من السؤال عن االوصاف، فاذا ولو اطلقا2972

اتفقا قبلت و اال ردت
بل اليكفي حتي أن يصف موافقا و أطلق االخر كفي2972

لآلخر
كيف يمكن االعتماد علي البينة مع في السماء علة او ال2974

عدم العلة في السماء و عدم رؤية 
الناس للهالل مع اجتماعهم للرؤية

ــكال في ففي قبول شهادتهما2974 ــهادتهما بالاش ــرد ش ــل ت ب
المفروض

االصح أن يقال أن حكم الحاكم حجة حتي علي حاكم آخر2975
بالنسبة الي كل مجتهد في زماننا هذا، 
ــان الحاكم هو الولي الفقيه تعينا دون  ف

غيره
االقرب أنه يكفي و ان كانا متباعدينواال فال2975
المناط حصول العلم او االطمئنان فاذا اليجوز االعتماد2976

ــيلة  حصل جاز االعتماد علي أي وس
ــة رائجة بين الناس اذا لم يوجد  حديث

هناك خبر علي خالفه
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 القول في قضاء صوم شهر رمضان القول في قضاء صوم شهر رمضان 
ــدم وجوب القضاء عليه مختص بما والمغمي عليه-298 ع

كان اغماؤه قبل الفجر و استدام الي بعد 
الزوال، اما اذا نوي الصوم و أغمي بعد 
ــل الزوال فاالحوط  الفجر ثم أفاق قب
ــه، و ان افطر فعليه القضاء اتمام صيام

بال فرق بين الملي اوالفطريحتي المرتد- 298
التأخير علي االحوط2984 ــرك  بت ــاط  االحتي ــرك  اليت

بالعذر و ان قلنا بعدم كاشفية الكفارة 
عن الحرمة 

ــاء علي االحوط2996 ــم قض ــاط بتقدي ــرك االحتي اليت
الرمضان االخير

بل فدية طعام من االطعمة المتعارفكّفر عن كل يوم بمد2998
اليترك االحتياط باداء كفارة التأخيروجوب القضاء فقط2998
و ان اليبعد كفاية القضاءفاالحوط الجمع2999
اذا كان القضاء عن نفسهبل تجب به الكفارة29912
بل طعام مما هو المتعارف بيننالكل مسكين مد30012
ــد االكبر للمتوفي و ان يجب علي الولي30013 والمراد به الول

كان طفًال حين موته
ــه عن عمد اليبعد عدم وجوبه30013 ــر لوكان ترك و هو االظه

لطغيان او لغير اعتقاد
استحبابالكن االحوط الوجوب30013
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 القول في صوم الكفارة القول في صوم الكفارة 
و ان كان الظاهر عدم الوجوبمسألة و كذا يجب التتابع-302
الظاهر اختصاص الحكم بالناسك ناسكا كان اوال- 304

دون غيره
اليتركو ان كان االحوط اجتنابه-304
بل االقوي عدم الجواز في صورة التترك االحتياط-304

المزاحمة لحق الزوج او نهيه مطلقا

 خاتمة في االعتكاف خاتمة في االعتكاف 
وفاًء بها البماتبدل عنوان استحبابه بما يجب االتيان به-304

بالوجوب بنذر و نحوه

 القول في شروطه القول في شروطه 
ــدب مطلقا فان الوجوب فيقصد الوجوبالثاني305 بل يقصد الن

اليصير وجها له بتعلق النذر و نحوه به
بالاعتكاف واال فاليجزيهكان عليه صوم منذورالثالث305
الظاهر عدم الكفايةو في كفاية الثالثة التلفيقيهالرابع305
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ــام فيها صالة الجمعة او وقعت المساجد الجامعةالخامس305 التي تق
في ناحية مركزية من البلدان بحيث أن 
ــيء الناس من االطراف و االكناف  يج
ــة الفرائض جماعة و ينعقد  فيها القام
ــة او أن الحاكم  ــم الهام ــا المراس فيه

الشرعي حكم بكونه جامعا
الوجه العتبار اذنه، فان عدم الوفاء كالمستأجر بالنسبة الي اجيرهالسادس305

بالعمل بمفاد االجارة معصية، ليكن 
التوجب بطالن االعتكاف

الاشكال في بطالن اعتكاف الزوجةعلي اشكالالسادس306
اذا كان منافيا لحق الزوج خصوصًا 

مع نهيه
بل علي االقوي في الثالث و علي االحوط3063

الثالث اي التاسع ايضا
ــه مع النقصان، بل االقوي ضم و ان كان ناقصا3075 اليجزي

ــاءاً علي وجوب كل  ــوم آخر اليه بن ي
ثالث و انصراف الشهر الي ثالثين يومًا

االحوط رعاية تأكد االستحباباو الراجحة3079
علي االحوطاليجلس تحت الظالل3079
النه تحصيل للحاصل اال أن يكون فمحل اشكال3089

الخروج للحضور في صالة الجمعة
بل ولو أمكن و كان مستلزمًا للبث اذا لم يمكن ايقاعه فيه30810

المحرم
اليتم الحكم بالبطالن بنحو االطالقبطل اعتكافه30810
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بل الظاهر الصحة و ان كان االحوط فال يبعد30811
الترك و كذلك الحكم في الجلوس 

علي فراش مغصوب
ــترط حين نية فيجوز الرجوع30813 ــل اليجوز اال أن يش ب

ــتراط حين  االعتكاف لعدم كفاية االش
النذر

 القول في احكام االعتكاف القول في احكام االعتكاف 
فاالقوي عدم البطالن به و ان كان اما سائر ما ذكر3102

االحوط االتمام و القضاء ان كان 
واجبا معينًا

علي االقويكماالتجب3103
احديهما لالعتكاف و الثانية لالفطار فعليه كفارتان3104

في نهار رمضان
لعدم ثبوت تحمل الزوج لكفارة وكذا ان كانت معتكفة3104

االعتكاف عن زوجته
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كتاب الزكاةكتاب الزكاة
 القول فيمن تجب عليه الزكاة القول فيمن تجب عليه الزكاة 

االحوط التركاخراج زكاة غالتهاحدها312
اال أن يستمر لمدة طويلة من الشهور واالغماءثانيها312

فيقطعه
ــكال في عدم قطعه اذا عرض ففي قطعه اشكالثانيها312 بل الاش

الجنون عليه لساعات بل االحوط العدم
بجميع اقسامه دون المبعض فتجب فال زكاة علي العبدثالثها312

عليه اذا بلغ البعض النصاب
في الوصية التمليكية، اما العهدية فالالعتبارهرابعها312
قبل قبضه، اما بعده فتتعلق به الزكاة وال في نمائهخامسها312

مع حصول الشرائط االخر كما وقف 
علي علماء البالد

ــتري حفظ المبيع و في مثل الخيار المشروط3134 فيجب علي المش
ــوز له التصــرف الناقل فيه حتي  اليج
تنقضي مدة اشترط فيها الخيار برد الثمن

كما مرالمختار في االمر الخامسقبل أن يقبضه3135
فيجب عليه بيع العين الزكوية و صرف وجب الحج3149

ثمنها في مؤنة السفر
و ان جاز له تبديل العين الزكوية قبل وجبت الزكاة دون الحج3149

ــول و صرفها للحج مع العلم  تمام الح
بحصول االستطاعة
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اليخلو عن اشكال، فان مايستفاد من أخذها منه قهرا31410
االدلة هو اخذالجزية منه، اما الزكاة فال

ــن بناءاً سقطت عنه31410 ــقوط مع بقاء العي القول بالس
ــه كما هو  ــزكاة علي ــوب ال علي وج

مختار الماتن مشكل

الفصل االول في زكاة االنعامالفصل االول في زكاة االنعام
القول في النصاب القول في النصاب 

المناط أن اليبقي عفو اوبقي اقل عفواًو يتخير مع المطابقة3161
بنحو مامر في االبلو يجب مراعاة المطابقة3161
علي االقويو في الغنم... علي االحوط317
اليبعد االجزاء لجواز دفع االنثي عن الذكور واليجزي ابن اللبون3174

و بالعكس و االحوط شراء بنت المخاض
الن المناط في تعلق الوجوب وحدة اليضم مال شخص3175

المالك 
الن المناط مجموع االموال لمالك واليفرق3185

واحد ولو كان متفرقا متباعداً

القول في السؤم القول في السؤم 
ــائمة عليها ايام قالئل3181 المناط صــدق عنوان الس

ــًا فاليقدح كونها معلوفة لعدة ايام  عرف
بل السبوع اذا كانت متفرقة طول الحول

االقرب خروجها عن صدق السوم بهباستئجار المرعي3182
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القول في الحولالقول في الحول
بل االقوي هو االستقرارالوجوب غيرالمستقر3191
بل الينقطع الستقرار الوجوب فال وينقطع الوجوب3191

يقدح فقد بعض الشروط في خالل 
الشهر الثاني عشر

المناط في وجوب الزكاة في كل تجب عليه زكاة سنتين3202
سنة هو أن يبقي بعداالخراج للسنة 
الماضية مازاد عن النصاب او يكون 

بقدره للسنة التالية
اعمالها في ايام قالئل غير قادحولو في بعضهمسألة321

القول فيما يؤخذ في الزكاة القول فيما يؤخذ في الزكاة 
و كذا لو كانت باجمعها معيبه اوهرمة اجزأت مريضة منها3211

فيجزي االخراج منها
بل االقوي عّدها منهعلي االقوي3211
 االقرب قيمة بلد االخراج واالحوط اخراج فالظاهر أن المدار3223

اعلي القيمتين منه و من البلد التي هي فيه

الفصل الثاني في زكاة النقدينالفصل الثاني في زكاة النقدين
ان خرج باتخاذها للزينة عن رواح فالتجب الزكاة فيهالثاني323

المعامله و لم يك غرضه الفرار من 
الزكاة واال فاالحوط االولي ادائها

بالدخول في الشهر الثاني عشرالثالث الحولالثاني323
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بل علي االحوطعلي االقوي3241
بل االجتزاء اليخلو عن قوةواليجوز االجتزاء 3241
بل تتعلق بها الزكاة اذا بلغ خالصها الزكاة فيها3242

النصاب
اليترك االحتياط بها لالختبارواالحوط التصفية3242
يكفي دفعها بعنوان القيمة بحيث قطع ولو باعطاء مقدار3243

ببرائة ذمته
بل الوجوب اليخلو عن قوةفاالقوي عدم وجوب3244
اليترك االحتياط باالختبارو ان كان االحوط التزكية3244
كما يجوز تبرع االجنبي عنهلو شرط عليه التبرع3245
فتبريء ذمة المقترض باداء المقرض، يلزمه3245

ال بنفس شرط االداء عليه تبرعًا و 
لذا يجب علي المقترض االداء مع 

عدم الوفاء بالشرط

الفصل الثالث في زكات الغالتالفصل الثالث في زكات الغالت
المطلب االولالمطلب االول

ــي أن المناط صــدق العنوان لم تجب الزكاة3261 بناء عل
ــهور و هو  ــمية، اما علي المش و التس

المختار فتجب
منشأ االشكال احتمال عدالثمرتين من علي اشكال3262

عامين 
و هو االقوي عنديالمشهور عند المتأخرين3263
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بل علي االقوي علي االحوط3275
بل االقوي الوجوبو ان كان االقوي عدم3275
مطلقا سواء نمت في ملكه ام العلي االقوي 3277
بلي علي االقوي مطلقا و لو لم ينم في ملكهعلي االحوط3278
بلي علي االقوي مطلقا علي التقديرينعلي االحوط فيما3289
اليبعد جوازه اذا كان المالك من اهل االستبداد بالخرص33014

الخبرة او بتشخيص خبرة عادلة
ــتراط و ان كان و يشترط فيه الصيغة33014 ــدم االش ــوي ع االق

احوط النه شبه صلح
الظاهر عدم اطالق عنوان معاملة عليهتلك المعاملة33014
بعيد بل الظاهر العدموالظاهر أن التلف33014
بل بغيره ايضا متقدرا بمقدارهباعتبار الجنس الزكويالثاني330
و كذا مضروبا علي الغلةمضروبًا علي االرضالثاني330
اليبعد اعتباره بعده و احتسابه من المؤنةواالحوط لو لم يكن االقويالثاني331
بل االقوي اعتبار النصاب بعد اخراج لو لم يكن االقوي3312

جميع المؤن
اليترك االحتياط بترك االحتسابلكن االحوط خالفه3032
ــابه من المؤنة واالحوط اليبعد االحتساب3032 االظهر احتس

مالحظة قيمة البتن و الكسر منه
ــن فاذا كان وّزعت المؤنة عليهما3324 ــا مقصودي اذا كان كالهم

فلم  ــوي  غيرالزك ــذات  بال ــود  المقص
يحسب من المؤنة 

االقوي فيه و ما بعده نصف العشرو كذا اذا اخرجه3332
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القول في اصناف المستحقينالقول في اصناف المستحقين
لالتجار أو الزراعة او االستيجارفيجوز له أن يبقيها3342
اليترك دفعةاالحوط3343
علي و أن االحوط ايضا3343 ــار  باالقتص االحتياط  ــرك  اليت

التتمة
بل وجب صرف االزيد في المؤنةاليجوز له االخذ3344
ــتراء اآلالت اليمكنه االشتغال بها3355 يجوز له اخذ الزكاة الش

او استيجارها لالشتغال و صرف العائد 
في المؤنه حتي يوجد الطالب

ــوب التعلم لوال يمكن فاليترك االحتياط3356 بل االقوي وج
ــه، والبأس في اخذ  تأمين مؤنته االب

الزكاة حين االشتغال بالتعلم
ــتحب سواء كان مما يجب3357 اما اذا كان مما اليجب و اليس

كالفلسفه و النجوم فاليجوز اخذها
بل االطمئنان والوثوقفاالحوط اعتبارالظن33510
ألن دفع الزكاة اليه باعتقاد كونه فقيرااسترجعت منه33612
بل باذن الحاكم الشرعيباذن شرعي33612
ــزكاة الي الولي المؤلفة قلوبهم السادس336 ــر لزوم اعطاء ال االظه

الفقيه في زماننا هذا خصوصًا بمالحظة 
هذه الحصة و كذلك بالنسبة الي حصة 

سبيل اهللا
بل اليخلو عن اشكال مع التمكن من فالاشكال في جواز33714

االستقراض او االستمهال
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ــارم المديون لمن كما جاز أن يحيله33717 ــاز لدائن الغ اي ج
عليه الزكاة احالة من عليه الزكاة علي 

الغارم
ــهم الفقراء اذا ام يعط من هذا السهم33818 و ان جاز اعطاؤه من س

تاب عن المعصية
فلواستدان لمعصية و صرفه في غيرها بخالف العكس33818

جاز اعطاؤه من سهم الغارمين
ــدارس و و اشباه ذلكسابع338 ــاجد و الم ــداث المس كاح

مؤنتها الجارية و كذا تخليص المؤمن 
ــلم للحج و  ــن الحبس و اعانة المس م

الزيارة
ــل االقوي جواز الصــرف في مطلق ال مطلق القرباتسابع338 ب

القربات
من بيع مازاد علي احتياجهو غيرهثامن338
علي االحوطاعاده علي االقويثامن338
ــه في مورده، و عليه ايضا ايصالهثامن338 ــل يجوز للحاكم صرف ب

بالحاجة الي االستئذان من الدافع كما 
يجوز له أن يتصدق الي فقير من قبله

ــات و التعمد بل الظاهر كذلك33919 ــزاء مع االلتف ــول باالج الق
ــدم جواز  ــكال و كذا ع ــو عن اش اليخل
االسترداد مع بقاء العين، بل الظاهر جواز 
ــترداد في الفرض االخير و االعطاء  االس
علي وفق النذر من غيرحاجة الي الكفارة
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القول في اوصاف المستحقينالقول في اوصاف المستحقين
ــر جواز االعطاء اليه حال صغره اليعطي ابن الزنااول339 الظاه

و ان انتفي نسبه شرعًا
ــاء اليه و االحوط ال يعطي و ان كات االم مؤمنةاول339 اليبعد جواز االعط

االعطاء الي امه لتصرف لمؤنة طفلها
ــراب الخمر علي ثاني339 ــون ش أن اليك

االحوط
ــرك االحتياط بترك اعطاء الزكاة  اليت

اليه و الي المتجاهر بالكبائر
و االظهر ذلكو ان التبعد كفاية الوثوقثاني339
لم تسقط نفقة الزوجه بشرطبشرط او غيرهثالث339
اليترك االحتياط بالتركجوازه للتوسعهثالث340
ولو كان غيرزوجتهفاالحوط عدم الدفعثالث340
في غيراالنفاق الالزم من الطعام و اللباسفالمانع منه3401
قد مر عدم سقوطها بالشرطسقط وجوب نفقتها3402
االقرب عدم الجوازفيشكل الجواز3402
ــزام الزوج علي البذل وكونه باذال3402 بل مع امكان ال

في صورة يساره و عدم بذله
و عدم كفاية الخمسمع االضطراررابع340
استحباباولكن االحوطرابع341
االقوي اختصاص الحرمة بزكاة المال و ان كان االقوي خالفهرابع341

ــكال  ــرة فال اش ــة و زكاة الفط الواجب
ــات المندوبة  ــذ الصدق ــي جواز اخ ف
ــارات و المظالم  ــذورة اما الكف او المن

فاالحوط عدم الجواز
كما لوادعي كونه غيرهاشمي يدفع اليه بناءاً لو ادعي كونه هاشميارابع341

علي جريان االستصحاب في العدم االزلي
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القول في بقية احكام الزكاةالقول في بقية احكام الزكاة
مع تعدد ما عليهوالتعيين3412
اطالقه اليخلو عن اشكال فان المدفوع اليعتبر تعيين الجنس3412

من غير الجنس الزكوي اذا كان بعنوان 
البدل او قيمة، يحتاج الي القصد و التعيين

االحوط أن يتولي المالك النية حين يتولي الوكيل النية3422
التوكيل ايضا مع استمرارها الي حين 

الدفع الي الفقير
لو كان بنحو الترتيب، اما لو كان بنحو صح و أجزأ3423

الترديد فال
كالنقدين و لم يغاير فيهما وقت فيما يعتبر فيه الحول3424

وجوب الزكاة عن وقت التعلق
اليتركاالحوط عدم تأخير3424
االحوط عند ذلك العزلمع انتظار مستحق3424
ــبة الي االقوي عدم وجوبه3435 بالنس ــوب  الوج ــوي  االق بل 

ــوط  ــان كان فيه الفقيه العادل مبس زم
ــالمية  ــكيل الحكومة االس ــد بتش الي
ــذا خصوصًا اذا حكم به  مثل زماننا ه

فاليجزي صرفها بغير اذنه
و يالحظ االهم عند تزاحم جهات يستحب3436

الترجيح
ينبغي االحتياط فيه االمع انتظار حتي مع وجود المستحق3437

االفضل و االقتصار في مورد عدمه
ولو لم يكن االتجار لمصلحة الزكاةوالربح للفقير3439
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فالربح لهما بالنسبة مع اجازة ولي االمركذا في االتجار بالنصاب3439
االولي دفعها الي الولي الفقيه او يجوز نقل الزكاة34310

من ينتصب من قبله الداره الشئون 
المرتبطة بها والصرف في مصارفها

بل فيه ايضا اذا نقل بغير اذن الحاكمدون الثاني34310
بل المؤنة من الزكاة اذا جاز الحاكم مطلقا34310

نقله الي بلد آخر
ولو لم يكن مقلدا لهبرئت ذمة المالك34411
قبضها وكالة بالوجه بعد فرض واليته بعنوان الوكالة34411

عليها
علي االحوطعلي المالك34411
االحوط ترك الطلبيكره لرب المال34414
بالكراهةاحق به34414
االحتياط استحبابياالحوط عدم االخذ34415

المقصد الثاني في زكاة االبدانالمقصد الثاني في زكاة االبدان
القول فيمن تجب عليهالقول فيمن تجب عليه

اليترك االحتياط فيه بايتاء الزكاةمغمي عليه3451
بل تجب فطرته علي موالهو ال علي المملوك3451
ولو كان بينهم قاصر اخذه وليه و اداه الدور اليه3451

عنه و ان كان االعطاء عنه بعد القبض 
له اليخلو عن اشكال
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المناط ادراك غروب ليلة العيد فتجب3462
جامعا للشرائط

و ان كان االحوط اخراجها في االقوي سقوطها3464
المفروض

اليتركواالحوط اخراجها3464
البأس بتركهالينبغي للمضيف3464
االحوط وجوبها علي من تجب عليه التجب علي احد3464

نفقتها
بالنسبة، و اذا أداها احدهما سقط عن فطرته عليهما3477

االخر
استحبابًاواالحوط3478
االقوي نية الموكل ايضًاالبد للوكيل3479
االحوط عدم االكتفاء بهواليبعد3479

القول في جنسها القول في جنسها 
بل الظاهر ذلكاليبعد3471
بل االقوي اخراج ماغلب التغذي به و ان كان االقوي3471

بحسب االمصار و االعصار
اي اعطاء القيمة حسب القوت الغالبدفع االثمان3481
اال في بلد يتعارف تهيأة القوت منهفاليجزي المعيب3482
حصول الفضيلة الذاتية محل تأمل االفضل3483

خصوصًا اذا كان غيرهما انفع للفقير
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القولالقول في وقت وجوبها  في وقت وجوبها 
اما وقت ادائها فيوم العيد و بعد الفجر دخول ليلة العيد-348

الي الزوال
اليتركبل االحوط-349
اليبعد جواز ذلك في شهر رمضان بل مطلقا3491

كما دل عليه بعض الروايات، و ان 
كان االحوط قصد االقتراض ثم 
االحتساب زكاة عند محبيء وقتها

و ان اليبعد الجواز مع صدق العزلاشكال3492
اليترك، نعم البأس بالنقل الي ولي االحوط عدم نقلها3493

االمر او نائبه

 القول في مصرفهاالقول في مصرفها
لعدم اشتراط العدالة فيهمو ان لم يكونوا عدوال-350
اليترك االحتياط فيهأقل من صاع-350
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كتاب الخمسكتاب الخمس
القول فيما يجب فيه الخمسالقول فيما يجب فيه الخمس 

ان صدق عليهما عنوان الغنيمة في بل سرقة و غيلةاالول352
حال الحرب

او نائبهباذن االمام عاالول352
من االشجاركاالرض و نحوهااالول352
الظاهر أنه و ما بعده في حكم ارباح و كذا بالربااالول352

المكاسب
كما اليعتبر فيه مؤنة السنةعشرين دينارااالول352
مع البغي علي الولي الفقيه العادلالحاق الناصباالول352
اليخلو عن اشكال االمع البغي و الظاهر جواز أخذ مالهاالول352

اشتعال الحرب
و ان وجب فيه من جهة ارباح من هذاه الجهةالثاني353

المكاسب
بل االحوط اعتباره قبلهبعد اخراج مؤنهالثاني353
االقوي الوجوب اذا لم يكن مدة اعرض ثم عادالثاني353

االعراض طويله
استحبابًاو ان كان االحوطالثاني353
اذا كانت جزئية محدودة و اخرجها احد منهم ملكهالثاني353

باذن ولي االمر و االفيعد من االنفال
االقوي عدم التملك اال فيما اذا أجاز ففي تملكه اشكالالثاني353

له الولي الفقيه لمصلحة
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تملكه اليخلو عن اشكال االمع االذن و لو كان كافراالثاني354
من ولي امره

علي القول بملكية الكافر مطلقامسلما او كافرا3542
اعتبار النصاب في النقدين، اما اذا عليه الخمس اذا بلغالثالث354

كان من غيرهما فعليه الخمس و لو 
كان االقل منهما علي االحوط

اليتركعلي االحوطالثالث355
لعدم صدق الكنز عليه اذا احتمل اليعتبر فيه بلوغ النصابالثالث355

كونه لبايعها
المدار بلوغ حصة كل منهم الي النصابواشتراك جماعةالرابع355
اليتركواالحوط اجراء3555
االحوط اداء خمسه و لو كان دون النصابوجه الماء او الساحل3556
ان كان االحوط اعتباره قبلهالنصاب بعد االخراج3567
االقوي عدم ثبوت الخمس فيما لم خمس كل فائدةالخامس356

يحصل باالكتساب كالهدايا و الجوائز
و كذا االرش و الديةو عوض الخلعالخامس356
بناءاً علي جواز اخذ الزائد عنهاو ان زاد عن مؤونتهالخامس356
لعدم صدق التكسب والفائدةلم يجب عليه خمس3568
االقوي اداء خمسه بمجرد وصولهارباب سنة التحصيل3579
الظاهر أن المبداء وقت حصول الفائدةالشروع في التكسب35710
االظهر جواز الجبرفالظاهر عدم جبر35915
البأس به اذا كان قليال بحيث اليعتني به قليال كان35916

كما صرف في مدة قصيرة من يوم او يومين
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و لم يرج أن يحتاج اليه في اآلتيةعن مورد الحاجة35916
ــه االفاليعد من المؤونة35917 ــق الي ــن طري ــم يك ــا اذا ل اال فيم

باذخار ثمنها و لو في صندوق خاص للمسكن
بعد كسر مؤنة تجهيزهخمس ما فضل36018
لو أدي قرضه في تلك السنةيجوز له وضع36020
بل هو حق مالي علي ذمة المالكمتعلق بالعين36123
ال اشكال في جواز التخييراليخلو من اشكال36123
هذا علي مسلك الملك والتعلق بالعين، و ليس له36123

اما بناء علي مسلك الحق فتعلق علي 
ذمته من اول االمر فيجوز ذلك بالاشكال

ارفاقا للمالك الحتمال تجدد مؤنه و ان جاز التأخير36124
اخري او توجه الضرر بعده و جبره 
بالربح و ان اليبعد تعلق الخمس بعد 

المؤنة الي آخر السنة
ــواء تعلق البيع علي االرض يجب علي الذمي خمسهاالسادس361 مطلقا س

مستقًال او تبعا لالعيان التي احدثت عليها
بل االقوي التعلق فيه ايضافاالقوي عدم التعلقالسادس361
االقوي هو العمومفيه ترددالسادس361
الشرط دون المعاوضةبطلالسادس361
ولو كانت المعاملة مما يتوقف الملك كما اليسقطالسادس362

فيه علي القبض كالهبة المعوضة
قد مر انه يتخير بين االعطاء من الكالم في تخييره36225

العين او القيمة
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اليتركو ان كان االحوط36226
علي االقوي اذا اّداه من العينوجب عليه الخمس36227
بالمصالحة معهم و ارضائهمالتخلص منهمالسابع363
اليبعد لزوم التوزيع بينهم بالسويهالرجوع الي القرعةالسابع363
اليترك اال أن االحوط36328
و هو االولي بل االقربو احوط منه36328
بل االقوي التوزيع بينهم بالسويه فيما اذا فاالقوي الرجوع36329

لم يمكن التخلص عن الجميع بارضائهم
اليتركواالحوط حينئذ36329
الظاهر كفاية اخراج خمس القدر خمس آخر36431

المتيقن من الحالل ثم تخميس الباقي
اليتركواالحوط المصالحه36431
ــان اذا دفعه الي ضمنه36432 ــدم الضم ــوي ع االق

الحاكم الشرعي او رّده الي اهله مع اذنه
اليتركفاالحوط التصدق36432
بحيث اليوجب تضييع الخمسفان أمضاه الحاكم36433

القول في قسمته و مستحقيهالقول في قسمته و مستحقيه
االقوي في زماننا هذا اعطاء جميع يقسم الخمس3651

السهام الي الولي الفقيه الن الخمس 
يختص بشأن الواليه 

اليترك فيه، بل االقوي في تارك واالحوط3652
الصالة و شارب الخمر
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الظاهر العدماالحوط3654
بل يثبت بأي طريق آخر كرؤية و مشتهرا بها3655

شجرة انسابه مما يحصل الوثوق به
و االحوط وجوبا التركو يمكن االحتيال3655
لو لم يكن االظهراالحوط3666
النه اعرف بالمصارف والمصالحعلي االقوي3667
ال اشكال في جواز دفعه الي كل مجتهد و يشكل دفعه الي غير3667

عادل ولو لم يقلد عنه خصوصًا مع العلم 
باشتراك المصرف و ان كان االقوي دفعه 
الي الولي الفقيه المتصدي لشئون العامة

و لم يردعه الولي الفقيه عن اخذهالمصرف عند مقلده3667
و ان كان االولي دفعه الي الولي الفقيه االقوي جواز3668

او نائبه
اليبعد أن يكون االحوط هو دفعها بل االولي و االحوط3669

الي مجتهد بلده ليصرفها في بلده و 
ان كان من في البلد االخر افضل منه

ــد عرفت جواز الدفع الي كل مجتهد يتعين النقل اليه3679 ق
عادل مع اشتراك المصرف و عدم الردع

ان قبله الولي او رضي به المستحقو ان كان عروضا36710
اليترك االحتياط باالستيذان ولكن االحوط36711

من المجتهد
موكول الي نظر الحاكم علي االقوياحتساب حق االمام36711
بل فيه منع اال أن يكون اآلخذ مجتهدافال مانع36712
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كتاب الحجكتاب الحج
اال فيما تبين ادراكه لوسار معهملم يحكم باالستقرار3713

القول في شرائط الوجوبالقول في شرائط الوجوب
اليخلو عن اشكال النه يستلزم للتصرف االقوي عدم اشتراط-371

المالي و جوازه يتوقف علي اذن وليه
بل الاشكال في شمول الولي لمن يتكفل مشكل3723

ــئون الطفل و لو لم يكن وليه الشرعي  ش
لعدم الدليل علي المنع، بل قوله «قّدموا 
من كان معكم من الصبيان الي الجحفة» 

يشمل غير الولي الشرعي ايضا
والظاهر عدم تعلق الكفارة فيها مطلقا اي علي االحوط3725

ال علي الولي و العلي الصبي النصراف 
االدلة عنها مضافا الي أن عمد الصبي خطأ 

ــزاء خصوصًا اذا قصد اليجزي3718 االقوي هو اال ج
وظيفته الفعلية

اليبعد عدم اشتراط الراحله بالنسبة الي بين القريب والبعيد3719
ــا ممن تمكن من  ــل مكه و من حوله اه

المشي الي المشاعر من غير مشقة
اليبعد الوجوب مع التمكن علي تحصيلها لوكان كسوبا37311

في الطريق بالمشقة
بل يكفي اذا صار مستطيعا في الميقاتواليكفي عنها37311
و هو االظهريمكن القول بوجوبه37312
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فيجب في جميع الفروض لصدق االستطاعة و كذا الحال37313
ولو مع االجحاف ما لم يكن حرجيا عليه

ــاع بعض وال سائر مايحتاج اليه37415 ــه اذا ب ــي تعيش ــالل ف لالخت
مايحتاج اليه

و كان وافيا لمؤنة الحج او متمما لهاغيرمناف لشأنه37415
و ترك الحجيجوز صرفها37417
ــم يوجب الحرج اشكال بل منع37417 ــل الظاهر الكفاية لول ب

في تعيشه
االحوط المطالبةواليجب في هذه الصورة37518
ــرض و صرفه في الحج لم يجب و اليكفي37518 بل يكفي لو اقت

مع المتكن عن االداء بعده بسهولة
ــرض و حج و ان لم مشكل بل ممنوع37518 ــل مجزيء لو اقت ب

يجب عليه االستقراض
فيجب صرف ما عنده فيهما دون الحجفحالهما حال الدين37519
ــا مجرد البناء علي االبراء اوالمواعدة مع االطمئنان بذلك37519 ام

ــن غيراالطمئنان به اليكفي في  عليه م
صدق االستطاعة

اليتركعلي االحوط37520
استصحابا لبقاء مالهفالظاهر وجوب الحج37621
مناط الجواز عدم التمكن من المسير في الظاهر جواز التصرف37622

تلك السنة
فيصير مستطيعا مع امكان التصرف في حصتهلومات مورثه37623
اليبعد االجزاء الن مايعتبر في صحة العبادة لم يجز عنه37625

هو قصــد القربة، القصــد االمر الخاص
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الظاهر كون حجه صحيحاو في صحة حجه تأمل37625
ــن واثقا بعدم اليكفي37626 ــد الكفاية و لولم يك اليبع

فسخه، نعم لو فسخ قبل اتمام المناسك 
يكشف عن عدم االستطاعة

ــي كال الفرضين من اليجزيه37727 ــا ف ــل يجزيه عنه ب
المساله

بل الجائزه ايضا مع عدم الرجوعباالباحة الالزمة37728
ــي الوصية فاليجب عليه37728 ــار القبول ف ــاءاً علي اعتب بن

ــدم اعتباره  ــا بناءاً علي ع ــة ام التمليكي
فيجب

ــتطاعة او يجب عليه الحج37729 ــذره بحصول االس النحالل ن
تقدم الحج علي الزيارة عند التزاحم

مع الوثوق بالبذل و عدم الرجوع عنهأواباحته له37730
لوكان مؤجالال يمنع الدين37730
االقوي كونه مانعاوجهان37730
ال تعيينا و ال تخييرابوجه37831
واليعتبر فيه الرجوع الي الكفاية و عدم وجب37831

الدين
بل االقوي عدم الجواز بعد التلبس بالحجعلي االقوي37832
االحوط وجوب اتمام النفقه علي الباذل فالظاهر عدم وجوب37835

فيما اليجوز له الرجوع
ــذول له في كلتا االقوي عدم كفايته37835 ــل االقوي كفايته للمب ب

الصورتين
لعدم صدق االستطاعة عرفاففي وجوبه عليه نظر37836
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ــوط و ان كان االقوي عدم وجب37836 ــي االح عل
الوجوب

واال قدم حج نفسهللسنة االولي37937
ــا ورد في بعض االخبار من االجزاء اليكفيه37937 و م

محمول علي الصحة و ترتب الثواب، ال 
الكفاية عن حجة االسالم

ــه بمثل الزكاة و الخمس37939 اال أن يكون ممن يليق به امرار معاش
ــوم الدينيه و لم يتمكن  بهما كطالب العل

عن التكسب الالئق بحاله
اليبعد كونه مستطيعًا و االجزاءو كذا من ال يتفاوت37939
بل االقوي الوجوب في الفرضعلي االقوي37940
و ان كان آثماصح و أجزأه38041
ــتراهما بالذمة ولو ففيه اشكال38041 الظاهر الصحة مع اش

أدي ثمنه عن مال غصبي
اليترك و الن الظاهر هو البطالناالحوط االجتناب38041
ــل ال يبعد الوجوب لو لم يكن الدوران اليجب علي االقوي38042 ب

في البالد موجبا للعسر و الحرج
بالفرق بين السابق و الالحقيقدم االهم38043
اليبعد الوجوب مع امكان تخليته بالمال اليجب38043

بالخوف و ال مشقة
الظاهر كفايتهففي كفايته اشكال38144
قد مر اجزائه مطلقاففيه تفصيل38144
علي االحوطفالظاهر استقراره عليه38144
اليخلو عن اشكالاستقره عليه38144
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بل وجوبه بعيد اال اذا امكن دفع بيسرفاليبعد وجوب قتاله38246
و ال يجوز له المشي الي الحج قبل االداءيجب اداؤها38247
الن الحقوق تعلق علي ذمتهوصح حجه38247
الظاهر االجزاء ان كان ارتفاع العذر بعد بخالف اثنائه38248

احرام النائب
مع التمكن عن المباشرة في تلك السنة بطالن االجارة38248

و عدم تلبس االجير بالحج
اليبعد االجزاء مع عدم زوال عذرهلم يجز عنه38248
ــدار زوال العذر بعد عمل فالظاهر الكفاية38248 الحكم دائر م

ــدم زواله فالظاهر الكفاية،  النائب فمع ع
ــكال  ــه فاليخلو عن اش ــا مع زوال و ام

فاالحوط عدم الكفاية
بل الظاهر كفاية حج المتبرع عنهالظاهر عدم الكفاية38248
القول به اليخلو من وجه بعد تحقق المناطفي االجزاء اشكال38349
بل الظاهر التعميم الطالق بعض االخبارعدم جريان الحكم38349
االحرام حال الكفر و الالزم عليه االعادةلم يكفه38350
الشتراط االسالم في صحتهو ال يصح منه38350
لعدم اهلية المرتد لالكرام كالكافرواليقض عنه38350
لعدم جريان قاعدة الجب فيهو ان تاب وجب عليه38350
ثم تاب و أسلم اليكفي احرامهلو أحرم حال ارتداده38350
ــام فلوارتد في اثناء لم يبطل احرامه38350 ــًا للصالة والصي خالف

الصالة اوالصوم ثم تاب بطال و ان تاب بالفصل 
اذا كان نذرها باذنهالحج النذري38452
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في اشتراط االذن من الزوج اذا كان ذهاب والمنقطعة كالدائمه38452
الزوجة الي الحج ينتهي الي تفويت حقه

لو لم يحكم الحاكم لها عليهبل يجب عليه ذلك38453
بل االقوي اعتبار بقائها الي زمان أتي بجميع علي االقوي ببقائها38454

ــر من  ــو اليوم الثاني عش ــال الحج و ه افع
ذي الحجه كما قال به الماتن في خصوص العقل

بناءاً علي التعلق بالعين، اما علي المختار فاليجوز صرفه38555
ــتفاد  فيجوز بل اليبعد تقدم الحج كمايس
ــبة الي  ــر معاوية بن عمار بالنس من خب
الزكاة و اعراض االصحاب عنه غيرثابت

بل تقديم الحج اليخلو عن قوة كما عرفتفاالقوي توزيعه55 385
يكفي اخراج االجرة من التركة مع البناء قبل استيجار الحج38556

علي االستيجار
ــواز التصرف في بعض التركة و ان كانت واسعه38556 االقرب ج

في المفروض
اليتركواالحوط حفظ38557
ــاط بالتصــدق عنه مع فالظاهر أنها للورثة38657 ــرك االحتي اليت

الوصية بالحج
اليترك مع تعيين الميت و اجازة الورثةاالحوط صرف الكبار38657
من تعيين المقدار المناسب للبلدياو قامت قرينة38658
االحوط استيجار من كان ميقاته مكه او اال االضطراري38660

أدني الحل
قد مرالمختار من تقدم الحجيوّزع بالنسبة38761
اعتبار تقليد الميت اليخلو من وجهفالمدار هو الثاني38762
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اليلزم الرجوع اليه بناء علي تقدم تقليد فالمرجع الي الحاكم38762
الميت في اصل وجوب الحج و عدمه

ــذ باالحتياط و ان اليبعد و كذا لولم يعلم38762 اال وجه االخ
اعتبار تقليد الوصي او الوارث كما في المتن

ــق ولم يكن اصل محرز38763 ــم بتحق ــا اذا عل ــتصحاب ام كاالس
سائرالشرائط سابقًا فيجب القضاء عنه

ــن ان ما قصد لم يقع و ماوقع لم يقصد ففي صحته اشكال38865 م
ــم بالصحة، ــك الحك ــع ذل ــد م و اليبع
فان عدم اشتغال ذمة النائب بالحج يعتبر في

ــة النيابة،  ــي صح ــارة، الف ــة االج صح
ــه مع ذلك  ــن المنوب عن ــي به ع فلوأت
اليبعد الصحة والبرائة عنه نعم علي القول 
ــتحق  ــتراط و بطالن االجارة يس باالش
ــة حج النيابي  ــب اجرة المثل لصح النائ

القول في الحج بالنذرالقول في الحج بالنذر
لرفع قلم الوجوب عنه و ما بعدهفال تنعقد من الصبي3881
اذا لم يكن قصده أن يأتي به حال كفرهصحتها من الكافر3881
البأس بتركه اذا كان العهد بال اذن منهمابل اليترك3882
بل الظاهر اعتبار اذن الوالدفالظاهر عدم اعتبار3882
االوجه الشمول لحصول المناط فيه ايضالولد الولد3882
عدم االلحاق بالوجه لوجود المناط فيهالتلحق االم باالب3882
لالنصراف و نفي السبيلوال الكافر بالمسلم3882
اذا كان الحج من ذلك المكان راجحا و لم تبرء ذمته3883

مقدورا له و تجب عليه االعادة منه



الحاشية علي تحرير الوسيله 140

لعدم امكان التداركوجبت عليه الكفارة3883
ان كان بنحو تعدد المطلوبية، اما ان كان و عليه القضاء و الكفارة3893

بنحو وحدة المطلوب فعليه الكفارة فقط
النه بمنزلة الدين علي عهدتهمن اصل التركة علي االقوي3893
مطلقا سواء  كان النذر مقيداً بسنة معينة ام اللم يجب القضاء عنه3893
بناءاً علي أن التعليق من باب الشرط كما لم يجب القضاء عنه3893

هو اال ظهر
االظهر عدم الوجوب لعدم استقرار الوجوب فالظاهر وجوب القضاء عنه3893

ــرط ــن حياته بعدم تحقق الش عليه حي
بل وجوبه تابع لقصد الناذر، فلو قصد اتيان تحصيل االستطاعة3894

ــتطاعة فاليجب  الحج عند حصول االس
ــج فيجب ــو قصــد التحصيل للح نعم ل

الظاهر اعتبار عدم الحرج القدرة العقليه3895
و الضرر النفسي ايضا

ــد اال فيما اذا كان نذره مقيدا العقد3896 بل لم ينعق
بتقدير زوال االستطاعة فمع الزوال يجب 

عليه الحج النذري في ذلك العام
ــالم، اما اذا نذر يقدم حجة االسالم3896 ــذر غير حجة االس اذا ن

ــج واحد عن  ــي ح ــا فيكف ــا مطلق حج
المنذور و حجة االسالم

ــذر لزوال ولو كان نذره مضيقا3896 ــاد الن ــدم انعق ــاف ع النكش
رجحان متعلقه حين العمل به

كما مر قبل ذلكفاالقرب كفاية3906
ــي الزائد في يكفي االقتصار3908 ــبة ال لجريان البرائة بالنس

االقل و االكثر االرتباطيين
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ال بأس بتركهواالحوط الستين3908
الفضلية المشي في حد نفسهافضلية الركوب3909
ــي حجه في مورد ولو نذر الحج راكبا3909 ــا لو نذر الركوب ف ام

يكون المشي افضل لم ينعقد
و مع عدم التعيين، فالظاهر أن مبدأه الميقاتتابع للتعيين3909
ــي كونه من باب التقييد و سقط39010 النذر بناءاً عل

علي نحو وحدة المطلوب، اما اذا كان من 
باب تعدد المطلوب فقد سقط المشي فقط

لخبر السكوني كما هوالمشهور و انجبار الخبر يجب أن يقوم فيه39010
بعمل االصحاب فان خبره اليقصر من الموثق 

بالكفارة نعم لو تركه بالعذر فتجبيأتي به39011
لفوات محلهو عليه الكفاره39011
وجبت عليه الكفارة لصدق خلف النذر لم ركب بعضا39111
اليتركاالحوط المشي39112
و ان كان االحوط هوااللحاق مطلقااليبعد التفصيل39112

القول في النيابة
االظهر الصحة اذا كان مميزا مأذونا من في المندوب تأمل3911

ــي االخبار من عنوان  وليه و ماورد ف
ــة و لذا قلنا  ــل هو من باب الغلب الرج

بصحة نيابة المرأة 
اليتركواالحوط اعتبار3911
وال من الناصبيمن الكافر3922
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ــتضعافه و فاليبعد جواز3922 ــي تقدير اس ــًا عل خصوص
قرابته مثل االب

اليخلو عن اشكال و ان كان االحوط ذلكثم مات مجنونا3922
ال يبعد اولوية الرجل مطلقاوال المماثله3922
ــع معرفته باحكامه استنابة الضرورة3922 صحيحة بالكراهة م

اجماًال والوثوق بصحة عمله
ــزاء فيه و في الحج التبرعي3924 ــر تعميم حكم االج الظاه

غير حجة االسالم ايضا
ــي االتيان باعمال علي تفريغ الذمة3925 ــل اذا كان اجيرا عل ب

الحج ايضا
استحقاقه بالنسبة الي تهية المقدماتو لم يستحق شئنا3925
ــتحق به غيرداخل فيه3925 بل داخل من بابل المقدمة و يس

ــبة و الالزم تقسيط االجرة حسب  بالنس
االجزاء المأتيه

بل علي االقوي اال أن يكون العدول الي اليجوز علي االحوط3937
االفضل

لعدم التعلق الغرض به عادةتعيين الطريق3938
اي ان المستأجر راض بأي طريق شاء االجيرو هو راض به3938
بل اليبعد استحقاقه مع برائة ذمة المنوب واليستحق االجير شيئا3948

عنه نعم للمستأجر خيار تخلف الشرط
لعدم القدرة علي العمل بها في تلك السنة بطلت الثانية3949

و ان اليبعد تصحيحها باجازة المستاجر 
باسقاط حقه  من تعيين السنة او المباشرة

ــنة والتقديم39410 ــوازه اال أن يكون في الس اليبعد ج
المعينة خصوصية راجحة اليرضي بتركها
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بل يستحق أجرة المثل مع برائة الذمةاليستحق االجرة39410
بل فيه و جهان و االوجه الثانيتفصيل39410
الن االجزاء يختص بالموت في االخبار واليجزي عن المنوب عنه39411

ــه علي الصــد و الحصر بالوجه فقياس
االجارة تابعة لقصد الطرفين و توافقهما يقتضي التعجيل39513

كسائر العقود، و مع االطالق فاالحوط 
االتيان بالعمل المستأجر عليه فوراً ففوراً 
ــتأجر بالتأخير اال فيما اذا رضي المس

و ان كان المستحب االتماماليجب39514
هذا حكم االجارة في غير الحج، اما فيه اال بعد العمل39515

فالمستفاد من بعض االخبار أن النيابة هي 
االحجاج بتسليم المؤنة اليه قبل العمل

ــراف حاصــل اذ المتعارف في من انصراف39515 و االنص
ــليم االجرة للنائب قبل  الحج النيابي تس
ــا صّرح به  ــي يتمكن عنه كم العمل حت

الماتن في آخر المسألة
ــتحقاق و االحوط عدم اجزائه39516 ــوي االجزاء ايضا و اس بل االق

ــدول و عدم  ــرة الطالق أخبار الع االج
انصرافها الي الحاج عن نفسه

ــن الحي في حكم االحي في الواجب39617 ــزاء التبرعي ع ــول باج الق
ــتنابة اليخلو عن  الواجــب من غيراالس
ــدم صدق  ــر العدم لع ــكال بل الظاه اش

عنوان االحجاج عليه
االظهر الجوازفمحل اشكال39619
كما تفق غالبا الختم بهذا النحويراعيان التقارن39619



الحاشية علي تحرير الوسيله 144

القول في الوصية بالحجالقول في الوصية بالحج
االحوط فيه الخروج من الثلث و رضا واالفسادي3971

الورثة مع عدم الكفاية
لالنصراف اليهااالقتصار علي اجرة المثل3973
ــود قاصر في بل هو االحوط3973 ــو المتعين مع وج بل ه

الورثة
و لوكان الحج مندوبا مع وفاء الثلث بهوجوب دفع االزيد3973
لوجوب المبادرة الي تفريغ ذمة الميت واليجوز التأخير3973

عن الواجب
لورضي الورثة فمن االصل و لوال التفصيل3983
بالنسبة الي حصتهملكبار الورثة3984
و لو للحج الميقاتيواتفق عدم كفاية3986
ــا الي ظهور صرف نصيب3986 ــي المقام مضاف للخبرين ف

الوصية فيه
بل يتعين الثاني الطالق خبر عبداهللا بن بكيريتعين االول3996
و االحوط الصرف في وجوه البرفتبطل الوصية3996
ــي جواز تنفيذ الوصية لوال معارض يسمع دعواه40011 بمعن

من الورثة
ــد حمل امره علي الظاهر وجوبه40012 علي االحوط واليبع

الصحة
ان لم يحرز تفريطهاالقوي عدم ضمانه40012
فاستحبابها مستقًال و جواز النيابة 40014

فيها غيرمعلوم
بل عدمهما معلوم حتي السعي
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ــواز صرفه فيما اشكال40115 ــاق و ج ــوي االلح االق
عليه مع العلم او الظن القوي بعدم صرف 
ــي المتوفي و كذا  ــه فيما يجب عل الورث
ــك ينبغي االحتياط  ــا بعده و مع ذل فيم

باالستيذان من الحاكم
ــه فيما يجب واليستبد به40115 ــوي جواز صرفه بنفس االق

علي الميت خصوصًا فيما اذا كان له في 
االثبات و االجبار مشقة

ــذا في يجوز للنائب40116 ــه و ك ــتحب له عن نفس ــل يس ب
االتيان بالعمرة المفردة عن نفسه و يجوز 

عن غيره في كال الوردين

القول في الحج المندوبالقول في الحج المندوب
لكن اليبطل الحج اذا كان لباس االحرام اليجوز الحج4025

حين الطواف و ثمن الهدي من حالل

القول في اقسام العمرهالقول في اقسام العمره
ــذا في العمرة المفردة الهل مكة و من بل تكفي استطاعتها فيه4021 ه

حولها في ستة عشر فراسخ اي ثمانية و 
اربعين ميًال

هذا ايضا في حج االفرادوجب دونها 4031
االحتياط فيه استحبابيلكن االحوط االتيان بها4032
ــرط مسامحة4033 الن الواجب هو الوفاء بالنذر و الش

و االجاره
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ــا و خرج منها منها من يكون مقتضي4033 ــا من دخلها محرم و منه
بعد اتمام المناســك و حصول االحالل 

ثم عاد اليها في هذا الشهر
ــدم اعتبار الفصــل بين العمرة مقدار الفصل بين العمرتين4033 االقوي ع

للتمتع و بين العمرة المفرده، نعم يعتبر بين 
ــه الفصل بتبدل  العمرتين المفردتين لنفس
الشهر ولو باتيان احداهما في يوم آخر من 
شهر و اتيان ثانيتهما في يوم اول من شهر

القول في اقسام الحجالقول في اقسام الحج
لتعليق حكم االفرادو القران علي مادون الحدوظيفته التمتع403
ــتغال و بفرض المكي4042 االظهر هو المتعين بمقتضي االش

االستصحاب و ان قال المشهور بالتخيير  
بين التمتع و االفراد

بل مشكل، واالقوي ثبوت حكم اهل مكه فال اشكال في بقاء حكمه4043
ــنتين  مع قصد التوطن او االقامة فيها س
تمامين فلوالاجماع في المسألة فالقاعدة 
ــدل الموضوع ــدل الحكم بتب تقتضي تب

ــن، بل يعتبر اما لوكان بقصد التوطن4043 ــي مجرد قصد التوط اليكف
االقامة بمقدار يصدق انه اهلها عرفًا

ــراد ألن المناط ما فيجب عليه التمتع4043 ــل الظاهر تعين االف ب
ــو عليه حين اتيان الحج، الحين تعلق  ه

الوجوب باالستطاعة
اليترك االحتياط فيه و ان ال يبعد كفاية احدي مهل ارضه4054

المواقيت المخصوصة مخيراً بينها مع المتكن 
ــوع من أدني الحل و مع عدم التمكن الرج
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القول في صورة الحجالقول في صورة الحج
و ان جاز له التقصيرثم يحلق4053
ــال مكه الي ما بعد ثم يأتي الي مكة4053 ــوز له تأخير اعم يج

ــر الي  النفر من المني في يوم الثاني عش
آخر ذي الحجة 

االقوي عدم جواز الخروج بالحاجةاالحوط4072
اليترك مع االمكان عن االحرامفاالحوط4072
اذا كان رجوعه في هذا الشهر الذي أتي ثم رجع و أحرم4072

فيه العمره
االفضل بعد صالة الظهريوم التروية4073
و ان كان االحوط الوجوبواالقوي عدم الوجوب4085
بل الظاهر الجوازاليبعد جواز4086
اليبعد جواز العدول و االكتفاء به وان كان آثما اشكال4086

بترك االعمال متعمداً الي آن تضيق الوقت

القول في المواقيت القول في المواقيت 
االقوي جواز االحرام من خارج المسجد واالحوط االقتصار-409

ولو اختياراً و ان كان االفضل االحرام فيه
ــرام خارج بل وجب عليهم فاالحوط لهما4092 ــي االح ــل يكف اليجب، ب

المسجد بل المتعين عليهما االحرام في 
الخارج بالحاجة الي التجديد في الجحفه

لو كان موجبا للوهن و الهتك و الخطر بل عدم الجوازالثاني409
و الضرر



الحاشية علي تحرير الوسيله 148

ــول بكفاية اقربهما اليخلو عن وجه محاذاة ابعدهما4104 والق
خصوصًا لمن كان له عذر او مرض او ضعف 
و االحتياط بنحو ما ذكر في المتن حسن

ال اشكال فيه و كذا من تحتبالمحاذاة من فوق4105
ــي المنطقه المفيدة بالقوا عدالعلمية4106 و العالئم المنصوبة ف

للعلم او االطمئنان
اليترك االحتياط فيهمن الجعرانه4107
ــرام من من احدالمواقيت4117 ــار علي االح ــوط االقتص االح

المنزل اال فيما مرعلي احدها فيجوز منه

القول في احكام المواقيتالقول في احكام المواقيت
ــوط التجديد في الميقات واليجب تجديداحدهما411 و ان كان االح

اذا مّر عليها
بل االقوي ذلكواالحوط اعتبار تعيناحدهما411
بل علي االقويعلي االحوطاحدهما411
ــهر رجب و فيجوز أن يحرم قبل الميقاتثانيهما411 ــص الحكم بالعمرة لش يخت

اليجوز التعميم لغيره النه خالف القاعدة
اليتركبل االحوط العود4123
ــالق بعض بطل احرامه و حجه4124 ــول بالصحة الط ــد الق اليبع

النصوص و عدم ورود النص فيه بخصوصه
علي االحوطوجب عليه االتيان4124
علي االحوطوجب عليه العود4124
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القول في كيفية االحرامالقول في كيفية االحرام
يكفي قصده باعتبار متعلقهقصد االحرام-413
ــن وجه الن بطل4132 ــة اليخلو م ــول بالصح الق

االحرام امر بسيط جار لكل احرام الي 
ــام الحج و العمرة و اليدل  قسم من اقس
دليل خاص علي التعيين فمع الشك في 

اعتباره يحكم بالبرائة
من وجوب او ندبنية الوجه413
ــا يصــح عليهتجدد النية4144 ــن م ــل تعي ــًا، ب احتياط
كمالو قصد ما كان وظيفته شرعا كما صح4145

فعل االمام علي (ع) عند حرامه بقوله: 
اهالًال كاهالل رسول اهللا (ص) 

بل االوجه الصحة النه نوع تعيين لما فاالوجه البطالن4145
روي عن علي (ع)

اليتركلكن االحوط4159
فان دخل الحرم وجب عليه الخروج التفصيل المتقدم41510

للتلبية مع االمكان و اال فقد أتي بها في 
مكان التذكر

اليترك في فرض توسع البلد ايضاواالحوط قطعها41612
لعل حكمة استحباب التكرار هو تكرار التلبية41613

حصول حالة انكسار في الحاج لتوفيق 
اجابة دعوة مواله

اليترك للرجاللكن االحوطثالث416
اليتركو كذا االحوطثالث417
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اليتركبل االحوطثالث417
بل هو االقربو كذا االحوط41716
ولو كان من غيرحاجة كاالستحمامجواز التجرد41718
اي يعتبر في الزائد ما يعتبر فيهمامع حفظ الشرائط 41719
اليتركاالحوط للنساء41720
اال أن يلّف به بدنه بحيث اليريازار رقيق41821
و وجب عليه الكفارةعصي41826

القول في تروك االحرامالقول في تروك االحرام
و هو اقويو هو احوطاول419
اليتركو االحوطاول419
ان كان بعد السعي، اماقبله فالظاهر فالظاهر عدم بطالن عمرته4191

البطالن و يجب عليه ان يرجع الي 
اليمقات لتجديد االحرام 

البأس بتركهاعادة الحج في قابل4191
و مع عجزه عن بدنة فبقرة ثم شاةالغني و الفقير4191
مجرد التقبيل بالشهوة اليوجب الكفارةبغير شهوة فشاة4193
استحباباواالحوط تركها4206
ان كان االظهر بطالن العقدفاالحوط ترك الوقاع4207
اليتركواالحوط االجتناب-421
و هو دهن معطر ينتثر علي جدار الكعبةخلوق الكعبة42110
بل الظاهر عدمهفاالحوط االجتناب42110
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او مجالس متعددهاوقات مختلفه42115
اليترك االحتياط بتكرر الكفارة ولو لم فاالحوط الكفارة42115

يتخلل بينها الكفارة
او مجلس واحدفي وقت واحد42115
بل االقوي الكفايةاليبعد42115
استحبابًالكن االحوط42116
بل يجوز لهن اال أن تقصد بهما الزينةلبس القفازين42217
يكفي كفارة واحدة اذا صدق عليه فلولبس المتعدد42218

تلبس واحد نعم اذا نزع لباسه المخيط 
ثم لبس فعليه تكرار الكفارة كما سيأتي

و ان كان االقرب كفاية الواحدة مع فاالحوط تعدد الكفارة42219
صدق تلبس واحد كما اذا كان في 

مجلس واحد
اليختص به، بل بأي لون كاناالكتحال بالسوادسابع422
اال في صورة االضطرار به كالمعالجةفاالقوي حرمتهسابع422
بل جاز لو لم يكن للتزييناالحوط االجتنابثامن422
بل فيه كفارة علي االحوط و هي شاةكفارةتاسع423
الدالة علي توهين المؤمنوالمفاخرةعاشر423
بل االقوي الحاق االسماء المختصة بهواالحوط الحاقحادي423
من الكتاب و الكعبة و النبي و االمامالمقدساتحادي423
بل االقوي ذلكفاالحوط التكفير42324
بل المتعين وجوب شاةفاليبعد42325
و من اللباس ايضامن الجسد42412
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بل االقويو االحوط ترك42413
اال أن يقصد به الزينة حال االحرامالاشكال فيه42413
اذا كانت بنحو غيرمتعارفلبس المرأة الحلي42414
بل االقرب التركفاالحوط تركه42414
مع العلم و العمد مطلقا و ان لم يكن فيه طيبفكفارته شاة42415
بل حتي جزء منهاحتي شعرة واحدة42416
بل علي االقويعلي االحوط42529
الظاهر اختصاصه لغير مورد الضرورةأو دم شاة42529
و ان اليبعد كفاية اطعام ثالثة مساكينو االحوط ذلك42530
بل االقوي عدم جواز وضع  الشيء علي بل االحوط42517

رأسه
غير قادحارتماس بعض رأسه42531
مع العلم و العمد، واال فالكفارة فيهابأي نحو شاة42532
42634ً علي االحوطفورا
بل االقوي الجوازخالف االحتياط42738
والسيارة المسقفة و نحوهامع الطائرة42738
اليتركعلي االحوط42740
علي االحوطأو المسواك42720
اليتركبل االحوط42721
بل لوقص جميع اظفار اليد في مجلس تخلل الكفارة42842

ــع اظفار الرجل في مجلس آخر  و جمي
فيجب عليه شاتان ولو لم يتخلل بينهما 

كفارة
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ان لم يتخلل الكفارة بطعام بين مجالس عديدة42842
المجالس فعليه شاة

االقوي ان عليه شاةفلكل واحد مد42843
فعليه شاة لقص جميع االظفار االصلية ولو كانت اكثر42843

و عليه مد طعام لكل زائد منها
بل علي االقويعلي االحوط42843
اليتركاالولي االحوط42843
عن نفسه مع خروج الدم اما عن غيره قلع الضرس42822

و لو كان موجبا لخروج الدم فغير قادح
بل كسرهماو قطعهما42823
بل اليجوز قلعها، اما القطع الزدياد فاليجوز له قطعهما42823

الثمرة او لضرورة فيجوز
علي االقويعلي االحوط42924
اما آالت الدفاع فال بأس بهاآالت الحرب42924

القول في واجبات االقول في واجبات الطواف لطواف 
ــل طوافه و و ان كان قبله4301 ــان كان قبل النصف بط ف

ــد تحصيل الطهارة، و ان كان  أعاده بع
ــاط باالتمام مع  بعده فاليترك االحتي

الطهارة ثم االعادة
االقوي كفاية االعادةفاالحوط االتمام ثم4303
بل االقوي االعادة علي كال التقديرين واالحوط االعادة4303

بالفرق بين عروض الشك قبل اتمام 
الشوط الرابع او بعده
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اليتركاالحوط االجتنابثالث430
البأس بهماالتتم فيهثالث431
اليترككما أن االحوطثالث431
ــد التطهير، نعم فاالحوط االتمام4315 ــوي االتمام بع بل االق

ــر و علم به قبل  ــال زمان التطهي اذا ط
الشوط الرابع يجب عليه االستيناف

االظهر الصحة اذا تذكر بعد الطواف، و اذا لو نسي الطهارة4316
تذكر في اثنائه فعليه االتمام بعد التطهير

االحتياط باالعادة غيرالزمفاالحوط االعادة 4316
اليترك في غيرالمميز، اماو االحوط مراعاته4316
في المميز فهو االقويفي االطفالرابع431
فاذا لم يتدارك الطواف مختونا او استنابة لم يصح طوافهرابع431

ــن ترك الطواف عامدا حكمه حكم م
علي االقويعلي االحوطرابع431
اليتركعلي االحوطسادس432
ــروع طوافه و هو يحصل بالشروعاول432 و يكفي البناء علي ش

من محاذاة الحجر كما هو المتعارف 
ــطه او  ــزم لحاظ اوله او وس و اليل

آخره
و يكفي البناء علي ختم طوافه بمحاذاتهبما ابتداء منهاول432
بل االقويفاالحوط اعادةرابع433
مع االمكان علي االحوطفاليزيد عنهخامس433
بل يجوز مع المشقه عند االزدحاماليجوز43312
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اليحتاج الي اعادة ذلك البعض فضًال أعاد ذلك البعض
عن الشوط او الطواف

االقوي الجواز اال بناءاً علي القول بهفيجب أن اليتجاوز43313
و كذا علي جدار الحجرعند الشاذروانسادس434
ــاق فصح طواف واالحوط الحاق الجاهل43414 ــدم االلح االقرب ع

الجاهل اذا رفع جهله حينه و أتمه سبعًا و
علي كراهةو كذا المفروض43519
ــوط صح طوافه43520 ــد تكميل الش ــه بع ان كان قطع

ــع، و ان كان قبل النصف فيجب  الراب
ــادة و ان كان بعد النصف  ــه االع علي
و قبل تمام الشوط االربع فاالحوط 
ــم اعادته و اليخفي  اتمام الطواف ث
أن القطع اليتحقق بمجرد القصد، بل 
يتحقق بالخروج عن المطاف و بفصل 
طويل بين االشواط و االتيان بالمنافي

ــاده و ان و اال اعاده21 435 ــل ان كان قبل النصف أع ب
ــوط الرابع  ــده و قبل تمام الش كان بع

فاالحوط االتمام ثم االعادة
اليجب االحتياط خصوصًا اذا دخل فاليترك االحتياط43522

في الصالة 
وجوبًا في الطواف و استحبابا في السعيلكن االحوط43525
بحيث لم تقع الكعبة خلفه او وقع و العقب43627

صدره اليها
بل جاز تقبيل البيت في اثناء الطواف جاز قطع الطواف43627

مع التوقف عند البيت
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القول في صالة الطوافالقول في صالة الطواف
عرفاتجب المبادرة4361
ــعة المطاف و لو تعذر الخلف4363 ــان بها مع س ــي االتي يكف

ــي كل موضع من  ــن ف ــة للطائفي الزحم
ــجد بمحاذاة جدار الكعبة التي وقع  المس
المقام في جهتها مراعاة لالقرب فاالقرب

غير الزم فيه و في ما بعدهلكن االحوط4363
االحوط الرجوعولو كان سهًال4374
بالحاجة الي االستنابة و االحتياط وصحت4376

بها حسن
بل هو خالف االحتياط لعدم ثبوت واالحوط االقتداء4376

مشروعيتها جماعة

القول في السعي القول في السعي 
الالزم االتيان بالسعي بنحو المتعارف و كفي الصعود4372

بمالحظة االبتداء و االنتهاء
لحصول الترتيب المعتبر في االعمالأعاده بعده4384
االحوط ترك الميل الي الخلف حين او الي الخلف4386

السعي نعم اذا توقف فمال او رجع 
اليه ثم ادامه فالبأس به

لعل مراده به االضطجاع، اما النوم والنوم4386
فاالحوط تركه فيهما او بينهما بالعذر

لعدم اعتبار المواالت بين الطواف و السعيتأخير السعي4387
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علي االحتياط االستحبابي، اما اذا و اليجوز التأخير4387
أخر الي الغد بالعذر فصح بالحاجة 

الي اعادة الطواف 
لو نقص منه شوطا الي ثالثة اشواط، وجب االتمام4389

اما لو نقص اربعا او ازيد فعليه 
االستيناف

لالتيان بالسعي الكامل بقصد االعم استناب4389
من التمام و االتمام

بل لو أتي بالشوط الكامل الي ثالثه اشواطببعض الشوط4389
اليترك اذا كان النقصان اربع او ازيدعلي االحوط43810
زيادة او نقيصةعدد اشواط11 439
اال أن يتوقف عند عروض الشك حتي بطل سعيه43912

يرفع فاذا حصل االطمئنان بالعدد فأتمه
اليتركلكن االحوط43913

القول في التقصير القول في التقصير 
بل اذا حلق عالما عامدا تجب عليه الكفارة اليكفي حلق الرأي4391

ــرة التمتع ــاة لتعين التقصير في عم بش
ان أراد أن يأتي بحج من قابل فال واالحوط بعد اتمام حجه4403

بأس بترك العمرة المفردة و ان كان 
احوط واال فاالقوي االتيان بها

دون الحلق فاليحل علي االحوط يحل بعد التقصير4404
ولو حلق عن علم و عمد- يجب 

عليه الكفارة بشاة
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القول في الوقوف بعرفاتالقول في الوقوف بعرفات
االقوي من الزوال الي المغربواالحوط كونه4401
الظاهر الجوازو اليبعد جواز4401
بل في منيأن يكون في مكه4404
في اليوم و اال فالو تذكر بعده4404
و جبت التبعية عنهم مالم يثبت خالفهمو حكم به4417
و قد ثبت بخروج القمر عن تحت شعاع لو ثبت هالل4417

الشمس ولو لم يري في جميع البالد فاذا 
ــبات الدقيقة  حصل العلم به ولو بالمحاس
النجومية او حصل االطمئنان به لالنسان 

باخبار النجومي فقد ثبت

القول في الوقوف بالمشعر الحرامالقول في الوقوف بالمشعر الحرام
ــدم التجاوز عن يستحب االفاضة4421 ــرط ع بل يجوز بش

وادي محّسر قبل طلوع الشمس
ــق الوقوف صح حجه4422 ــف علي تحق صحته يتوق

ــاري اذا امكن، ولو  ــراري النه االضط
ــكان يجب عليه االتمام  تركه مع االم
ــم اليبعد القول  و االعادة من قابل نع
ــدم التمكن عن  بالصحة في صورة ع

الرجوع الي المشعر بعد الطلوع
للخروج عن االحرامبعمرة مفردةثاني443
ال بأس بتركهواالحوط الهديثاني443
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القول في واجبات منيالقول في واجبات مني
ــاب البيتوته، لعل و هي ثالثة4441 ــل اربعة مع احتس ب

مراده الواجبات بمني في يوم العيد
قضائهولو نسي جاز4441
ــي محل فاليحسب ماالتصل4442 ــزول الحصاة ف ــل يكفي ن ب

خاص بالمرمي عند الجدار
قد مر كفاية نزولها في محلهلوشك في وصول الحصاة4453
أو بعد يومه بدخول الليلبعد الذبح او الحلق4453
ال يعتني به ولو كان الشــك في النقيصه و بعد االنصراف4453

ان كان االحتياط بالرجوع و االتمام حسنا
اليتركفاالحوط الشركة4467
اليبعد كفاية تمام سبعة اشهر فيهو في الضأن4468
استحبابًااالحوط عدم االجتزاء بهرابع446
اليترككما أن االحوطرابع446
بل الظاهر االجتزاءاليبعد االجتزاء به4469
ــر كفاية الناقص، وان لم يوجد فاالحوط الجمع4479 والظاه

استناب لشــخص امين حتي يذبح له 
ــي آخر ذي الحجة و مع عدم  كامًال ال

التمكن عنه ففي العام القابل
علي االحوط و اليبعد االكتفاء بهيجب آخر44710
القول باالجتزاء فيه اليخلو عن قوةفاالحوط االعادة44710
االقوياالحوط44711
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اال قوي ذلك مع االمكانواالحوط44711
يكفي أن يذبح في اليل من يوم العبدولو أخر لعذر44711
ولو كان حال االختياريجوز فيه النيابة44711
ــلما علي االحوط44711 ــي و الظاهر كفاية كونه مس االول

غيرناصبي
ــا كان او جاهال، لو عمل النائب علي خالف44712 ــا عالم ــن مطلق ضم

عمداً او سهوا، اجيراً او متبرعًا و يجب 
االعادة في جميع الفروض

ــراء واليجب بيع لباسه44815 ــع احتياجه اليه و اال وجب لش م
الهدي

بل استحبابًا لجوازه من اول الشهرواالحوط وجوبا44817
ــوم قبل العيد لو لم يتمكن من صوم السابع44817 ــل لولم يتمكن أن يص ب

ــريق الي آخر ذي  ــام بعد ايام التش ص
الحجة

اليترك، بل اليخلو عن قوةواالحوط44817
االجتزاء بنحو ما ذكره الماتن اليخلو صام الثامن44817

عن اشكال
ــبة الي صوم االحوط44819 اليترك بل االقوي بالنس

ــريق و  ثالثة أيام متوالية بعد ايام التش
عدم احتساب صوم يومين قبل العيد

بمني في عام قابليجب الهدي44921
علي االحوط و ان كان الظاهر جوازه جاز صيامها44923

ــوم قصد االقامة  ــد مضي يوم من ي بع
ألن المعتبر الفصل بينهما
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بل يجوز بعد مضي المدة و تحقق االقامهاليجوز صيامها44923
قد مر كفاية مضي يوم بعد الثالثهجواز صيام السبعة44924
بل االقوي لزوم الفصل و عدم الجمع بينهمااليترك االحتياط44924
اليترك االحتياط فيه و كذا في مورد الصرورة45027

التلبيد و التعقيص
بل االقوي ذلكجميع رأسه45028
اليترك االحتياط بالتقصيرو يجزي عن الحلق45029
االقوي عدم االجزاءمشكل45030
االقوي ذلك مع االمكاناالحوط45031
بل بعيد غايته بالعذراليبعد جواز التأخير45131
ــب بينهايوم االحوط45132 ــل االقوي مراعاة الترتي ب

العيد حال االختيار
لولم يوجد الهدي يوم العيد اولم يتمكن عن الذبح45132

عن الهدي فيه جاز له تقديم الحلق او 
التقصير و خرج به عن االحرام

القول فيما يجب بعد اعمال منيالقول فيما يجب بعد اعمال مني
بل الي يوم النفرالي اليوم الحادي عشر4522
بل الظاهر الجوازواليبعد جوازه4522
بل ليسا جزئي الحجوليسا ركنا4538
استحبابًالكن االحوط45310
االحتياط غيرالزمو ان كان االحوط45310
او عمداسهوا45311



الحاشية علي تحرير الوسيله 162

ان كان الطواف المنسي من عمرة، اما اذا في مكه45412
كان من الحج ففي مني علي االحوط

ــاة االحوط نحراالبل45412 بل االولي ذلك، والظاهر كفاية ش
في مكه

القول في المبيت بمنيالقول في المبيت بمني
او منه الي طلوع الفجرالي نصف الليل4541
اليتركواالحوط4542
علي االقويعلي االحوط4554
علي االحوط في االول و الثاني دون بل تجب الكفارة4556

اآلخرين
ولم يرجع لللبيوتة في نصفه االخران خرج قبل نصفه4558
ولم يبت الي طلوع الفجراو... خارجًا4558
اليتركفاالحوط4558
ــا اذا نفر قبله فاليجب عليه العود و واليجوز قبله4559 ام

ان عصي

القول في رمي الجمار الثالثالقول في رمي الجمار الثالث
ــاط بمراعاة الترتيب في بأي نحو شاء4565 ينبغي االحتي

تدارك النقيصه
بل المتعين عليه القضاء في العام القابلفاالحوط الجمع4578
بل االقوي ذلك فاالحوط القضاء 4578
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ــتنابة او يستنيب4579 بل كفاية نيابة المتبرع بغير اس
اذن اليخلو عن قوة

اليتركآخر علي االحوط45711
استحبابًا واالقوي عدم االعتناء بهيتمها علي  االحوط45811
ــر كفاية قضاء رمي تمام االيام45813 ــي االحوط، واالظه عل

اليوم الماضي

القول في الصد و الحصرالقول في الصد و الحصر
بعد االحراممن منعه4581
اي مكان منع عن الذهاب الي مكه او في مكانه4582

االتيان باالعمال
او الحلق بل هو االفضل مع االمكانالتقصير4592 
ــاء برفع الصد جاز له التحلل4598 ــواز التحلل مع الرج ج

بعيد بل جوازه منوط باليأس عنه
اليتركواالحوط4609
بل حتي النساء في عمرة التمتعاال النساء4609
و حلق او قّصرفاذا ذبح46010
ــي االتيان اال النساء46010 ــل منهن يتوقف عل فالتحل

باعمال مكه و طواف النساء و لو كان 
بنحو االطافة او النيابة 

باعمال مكهباعمال الحج46011
بل في سنة الحصرفي القابل46011
ــر كفاية الذبح لكن يجب ثانيا46012 علي االحوط، و الظاه

بنفسه في مكانه
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كتاب االمر بالمعروف و النهي عن المنكركتاب االمر بالمعروف و النهي عن المنكر
الحاشيةالحاشيةالمتنالمتنمسألهمسألهصفحهصفحه
الظاهر ان  الخطاب فيهما متوجه الى الظاهر ان  الخطاب فيهما متوجه الى الى غير ذلك -462

الحكومه االسالميه الحكومه االسالميه 
بل ما حسن عقال بحيث يحكم بفعله و بل ما حسن عقال بحيث يحكم بفعله و فما وجب عقًال 4631

اليرضى بتركه اليرضى بتركه 
اليبعد الوجوب مع احتمال التأثير و لوكان اليبعد الوجوب مع احتمال التأثير و لوكان سقط عنه الوجوب 4644

ضعيفا و عدم ترتب الضرر عليه ضعيفا و عدم ترتب الضرر عليه 
الختالف شئون  الناس و بتبعهم تفاوت الختالف شئون  الناس و بتبعهم تفاوت وجب عليهم 4645

نفوذ  الكالم نفوذ  الكالم 
و ان جاز له من باب التأكيد و ان جاز له من باب التأكيد اليجب عليه القيام 4646
و ان لزم فى بعض الموارد اللزام الطرف و ان لزم فى بعض الموارد اللزام الطرف اليكفى 46411

بفعل  المعروف و ترك المنكر بفعل  المعروف و ترك المنكر 
الظاهر الكفايه اذا أفاد المطلوب الظاهر الكفايه اذا أفاد المطلوب فال يكفى فيهما 46512
لكن المبنى ضعيف لكن المبنى ضعيف نعم لو قلنا 46516

القول فى شرائط وجوبهاالقول فى شرائط وجوبها
فاذا حصل وجب و مع ذلك يجب والعلم شرط الوجوب اول465

تحصيل العلم بالمعروف حتى أتى به و 
بالمنكر حتى تركه 

االستثناء بالوجه لعدم صدق التجرى فى اال اذا قلنا 4665
فرض المسأله، الن ما فعله ليس بحرام 
ــس بواجب كذلك  ــه و ما تركه لي برأي
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بل وجوبه بعيد غايته الحتمال رجوعه اليبعد وجوبه 4666
الى مجتهد آخر اليقول به 

بل يجب فى  الثانى ايضا مع حصر وال يبعد ذلك 4667
االطراف نعم لو احتمل عدم تنجزه عنده 

فال يجب 
الن االمراو النهى هكذا مصداق المنكر يجب على غيره نهيه 4679
عقالئى يحتمل تأثير ثاني467
الحكم بالجواز و عدمه دائر مدار االهم بل الظاهر 4687

و المهم 
خصوصا فيما اذا كان متجاهرا الى الشخص االول 4689
الن الغرض منعه عن ارتكاب المنكر يجب االمر 46913
بل الظاهر هو الوجوبفالظاهر عدم الوجوب 46917
او شبهه و انصرافهعدم تمكنه 46918
و اال سقط و ان جازواال فاالحوط46918
او حصل االطمئنان بالترك فلو علم ثالث470
مضافا الى بيان مفاسدها و عواقبها فالظاهر وجوب نهيه 4706
اليترك االحتياط فى المفروض و اال فال 4719
الهمية حرمة المؤمن، واليبعد ان فالظاهر عدم الوجوب 47111

يكون الحكم دائرا مدار االهمية بين 
الهتك و المعصيه 

او ضرر معتد به غير قابل للتدارك مفسدة رابع472
 بل يجب مالم يوجب حرجا و قابل للتدارك اليجب بذله 4725
اذا لم يوجب مشقة شديده فوق طاقتهم ولو لم يكن مؤثرا 4739
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اذا لم يكن حرجيا يجب عليهم االنكار 47310
اذا لم يكن حرجيا يجب عليهم االنكار 47311
الجائره و حكومة الطاغوت شئون الدول47412
بل على حد الضرورة وجب على الكفايه 47412
الباطله الجائره، اما فى زماننا هذا أسسها الدوله 47413

فيجوز بل يجب كفاية
الحكم بعدم الجواز مختص بزمن الطاغوت اليجوز 47414
اال أن يتصدى بقصد اصالح االمور المرتبطه التسمع 47519

ال يخفى أن التأثير يتوقف على التزامه ال يشترط 20
بما أمر به او نهى عنه 

القول فى المراتبالقول فى المراتب
بل انزجار القلبى و الالزم اظهاره بفعل دال أن يعمل عمًال اول476

ــروف و ارتكاب المنكر  عليه لترك المع
على حد الضروره و جبت لذلك 4773
بل حرم عليهم ال تجوز لهم 4774
المناط اهمية المورد اليجوز اشفاع االنكار 4785
ان لم يترتب عليه مفسده اخرى أشد جاز بل وجب 4799
و ان كان احترازه عن الظلم و المنكر بل الدفع واجب علي الظالم47910

بالنسبه الى نفسه اوجب
و ال يجوز ايكال احد هما الى االخر اليجب االيكال 47910
كالزنا و اللواط و القتل من االمور المهمه 4804
بل االقوى ذلك لولم يتحقق الدفع اال به فال يبعد عدم الضمان 4805
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اما لو اراق الخمر على االرض او كسر لو كسر 4806
آالت القمار فلم يضمن فربما يكون 

الزم الدفع
او جاز بل وجب 480 ــاعة  كس ــرة  قصي ــدة  لم ــا  كان اذا 

الساعتين و اال يتوقف على االستيذان 
من الحاكم الشرعى لعدم جواز اعمال 
ــديدة فى زمان  القدرة فى المراتب الش
ــالمية اال من  ــتقرار الحكومة االس اس
ناحية القوى االنتظامية مع أخذ المجوز 
الالزم من القوة القضائية حسب المورد 

ــألة السابقة و فالظاهر جوازه بل وجوبه 480 الحكم بنحو مامر فى المس
كذلك فى مورد الضرب و الجرح و القتل

ختام فيه مسائل ختام فيه مسائل 
بل يجب القيام لتشكيل الحكومة القيام باالمور 4833

االسالمية الجراء االحكام الشرعية و 
بسط العداله االجتماعية

بل فى دفع الحكومة الجائرة و مساعدة  الفقهاء4834
استقرار الحكومة العادلة بحيث تكون 

شئونها بيد الفقيه العادل 
بل تعين عليه اعمال الوالية الشرعية بل وجب عليه 4837

اصالة، النيابة حيث ماكانت نافذه 
بماله حق الواليه و مكلف باجراء يجب عليه التصدى 4838

االحكام الشرعيه مهما امكن 
اال أن يستلزم الحرج فجاز اليجوز الرجوع 48310
او المأذون من قبله فى رفع الخصوماتالفقيه الجامع للشرائط 48310
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فصل فى الدفاع فصل فى الدفاع 
من البرية او البحريه او الجوية ثغورها 4851
و كذا االقدامات السياسيه المانعة والنفوس 4851
حسب ما تقتضيه المصلحة وجب الدفاع 4853
و قطع الروابط السياسيه و االقتصادية والمقاومات المنفية 4864

و اعالم االنزجار عنهم باالعتصابات 
و التظاهرات 

والالزم أن يتعاهدوا بميثاق دولي نظاميالدفاع عنها 4867
او موجبة لتقوية العدو مخالفة لمصلحة 4868
اذا قصد قتله و لم يدفع اال به قتل المهاجم 4872
كماوجب عليهم الدفاع عن أنفسهم و وجب الدفاع عنه 4873

المعاونه لدفع المهاجم 
اليخلو عن اشكال و االحوط االقتصار قتل المهاجم 4885

الى مادون ذلك من الضرب و الجرح
اليترك على االحوط 4888
بل اال قوى تسليم المال اليه اذا كان االحوط االستسالم 48810

االحتمال عقالئيًا 
بل اال قوى ذلك اذا لم يقدر على دفعه فاالحوط التخلص به 48811

اولم يعلم الغلبه عليه 
اليبعد تعين الهرب فى صوره العلم وجبت المقاتلة 48912

بالعجز عن الدفع 
بل االقرب الترك بل االحوط الترك 48912
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على اال حوط و ان كان االقوى عدم لكن ضمن 48918
الضمان 

على اال حوط ضمن 49020
االقوى العدم و ان كان اال حوط ضمن49021
اليخلو من اشكال، نعم ثبت القصاص ثبت القصاص فى النفس 49126

فى اليد الثانية
القول بجواز الدفع بالقتل فى المورد و لو أدى الي القتل 49127

اليخلو عن اشكال 
ال يخلو عن اشكال فاالقرب فيما اذا فرموه بحصاة 49130

لم ينزجر بعد الزجر و الضرب أن يعلم 
ــئولين المربوطه حتى يمنعه  الى المس

بنحو قهرى
بل على االقوىضمنوا على االحوط49130
اال قوى عدم الجواز بقصد جرحه جاز رميه 49131

فضًال عما كان بقصد قتله 
الحكم بجواز رميه اليخلو عن اشكال فجاز رميه 49233

بل عليه أن يتوسل لدفعه الى المسئولين 
المربوطه 

قد مّر عدم جوازه فله رميه 49235
بل هو ضامن لجنايتهال شىء على الرامي49237
بالزجر و الضرب دون الرمى و الجنايةفيجوز دفعه 49238
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كتاب المكاسب و المتاجر كتاب المكاسب و المتاجر 
ــا يكون فيه منفعة عقالئية محللة بجميع انواعها 4931 اال م

كالتسميد فى العذره و تزريق الدم فى 
بدن من يحتاج اليه

بل يجوز المعاملة عليها فى هذه الصورةولو كانت منفعه محلله 4931
بل ال اشكال فى جوازه ايضااشكال 4943
و كذا ما كان موجبا لالضرار بالنفس ما كان آله للحرام 4958

او بالمال او معهما كالمواد المحترقه و 
المنفجره او المخدرة اذا قصد ذلك ببيعها

دون اآلالت المشتركة منحصرة فيه 4958
اذا احرز أنه آلة القمار و الشطرنج 4958
ــمة من أى يحرم تصوير 49612 ــل يجوز تصويرها مجس ب

جنس كان اذا ترتب عليه اثر عقالئى 
ــريح للمتعلمين كماال بأس  سيما للتش

بنصبها فى االمكنة الخاصة
قد مر جوازهكما يحرم عمل التصوير 49712
بل يجوز ذلك ايضا يحرم التكسب به 49712
بل االولى و االحوط االقتصار عليه واليترك االحتياط 49713
ال بأس به اذا كان مأمونا من الضالل و اما مجرد االطالع 49815

لم يتأثر عما فيه من الشبهات 
ــا اال بقصد واليجوز لهم شراؤها 49815 ــوز قبول هديته  بل اليج

االتالف 
اال بقصد ابطال السحر الواقع عليه عمل السحر حرام 49816
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 البأس به اذا قصد به غرض عقالئي مشروع احضار الجن 49816
البأس به اذا ترتب عليه اثر معقول مشروع واحضار االرواح 49816
ال بأس به ايضا اذا علم الرائى بأن عمله الشعبذه 49816

خالف الواقع 
ــه اذا كان المخبر موحدا و التنجيم 49816 ــأس ب ال ب

اخباره مستنداً الى القواعد المتيقنة كما 
ــرودة و الحرارة او نزول  أخبر عن الب
ــر او الرياح و نحوها و كذا تعيين  المط
زمان وقوع الخســوف و الكســوف و 

االهلة و المقارنه 
اذا تقع المعامله بنحو الكلى فى الذمه، واليفسد المعاملة به 49917

اما اذا وقع على عين معين خارجى 
مغشوش فتفسد 

استحبابًا على االحوط فيه 49918
ال اشكال فى جواز االجرة مالم يتعين و ان اشكل أخذها 49918

عليه 
ال كراهة فيه سيما فى زماننا هذا و الطعام حرفة50019
ال يبعد اعتباره و اال قوى عدم اعتبار 50122
االوجه عدم التعميمو جهان50122
بل اال قوى تحققه و ترتب احكامه فى كل االقوى عدم تحققه 50223

ــاس بحيث ان احتكاره  ما يحتاج اليه الن
يوجب وقوع الناس فى العسرة و المشقه

ــة العادلة من ال يعين عليه السعر 50223 ــن القيم ــل الالزم تعيي ب
الحاكم الشرعى مع تشخيص المصلحه

كون الزيادة مكروهة غير ثابتعلى كراهية50326
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كتاب البيعكتاب البيع
اليحتاج الى الصيغه، بل يكفى فى تحقق عقدالبيع يحتاج 5041

البيع قصد التمليك و التملك من الطرفين 
على القول بلزوم الصيغه اال قوى عدم اعتبار العربيه 5041
بل الظاهر اعتبارها على القول به والظاهر عدم اعتبار الماضويه 5041
والمناط فيها صدق ترتب القبول على يعتبر الموااله 5053

االيجاب عرفًا
بل الظاهر الصحه بال اشكال فيه اليبعد الصحه و ان اليخلو من اشكال 5054
اليبعد االنعقاد مطلقا فى صورة االخير هل ينعقد مطلقا 5054
ــاء بالكتابه حتى مع انشاؤه بالكتابه 5065 ــى االنش بل يكف

عدم تعذر هما كما يكفى للبايع اقباض 
المثمن بقصــد التمليك و قبض الثمن 
بقصد التملك و للمشترى عكس ذلك 

قدمّر عدم اعتبار الصيغه فيه و كفايه القبض ما يعتبر فى البيع 5077
و اال قباض بقصد التملك و التمليك 

ــاء المعاطاة على على االحوط 5079 ــل االقوى كفاية بن ب
الشرط الذى تقاول فيه قبله 

الظاهر هو اال خير سيظهر االمر 50710
ــرط غير تعليق البيع 50712 المناط تنجيز البيع من كل ش

ــواء كان مجهول  حاصل حين العقد س
الحصول حينه او معلوم الحصول فيما 
ــىء علم حين  بعد نعم اذا علق على ش
العقد حصوله فيما بعد فال بأس به. 
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القول فى شرائط المتعاقدين القول فى شرائط المتعاقدين 
ــيرة اذا كان و على االحوط 507 ــة فى اليس ــر الصح الظاه

مميزاً و مأذونا من قبل وليه 
بل االقرب الصحة على القول بأن البيع فصحته التخلو من قرب 508

اليحتاج الى الصيغه فقد وقع البيع بين 
البالغين و ال اثر الجراء الصيغة بالصبى 

و كالة عنهما 
ــان، بل اليخلو اولها من رجحان 5093 ــو ثالثها من رجح ــل اليخل ب

ــن الصحة  ــول بتعيي ــو الق ــه ه االوج
باختياره 

و االحوط الحاق اال جازة به اليبعد خروجه 5108
ــة الى لكن عدم الصحة5109 ــه بال حاج ــد صحت ــل ال يبع ب

االجازه 
ــة و ان كان اال حوط فالبطالن 51110 ــد الصح ال يبع

ــل االقرب الصحة بناءاً على  االعادة ب
ــز مالكًا حين  ــدم اعتبار كون المجي ع

العقد 
بأن يستعمل للغير و يأخذ اجرة عمله باالجارة51418

عنه 
والظاهر كفاية االمانة و الوثاقه اعتبار العدالة 51419
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القول فى شروط العوضين القول فى شروط العوضين 
على اال قوى على االحوط االول515
ال تبعدالكفايه مع االمن من الغرر سيما فال تكفى المشاهدةالثاني515

اذا كان مقداره قليًال كما هو المتعارف 
اذا حصل االطمئنان به عنه يجوز االعتماد 5151
بمقدار معتد به لو تبين النقص 5151
بل تكفى معرفة خصوصيتهما المتمايزه و اوصافهما الثالث516

عن غير هما 
اليبعد الجواز مع حصــول االطمئنان ففى الجواز اشكال 5175

بان بقائه بهذا النحو يؤدى الى خرابه 
ــديد بين و منها 517 ــا اذا وقع الخالف الش و منه

ــم بحيث انه ينتهى الى  الموقوف عليه
تلف المال او النفس 

خيار الحيوان خيار الحيوان 
بل ثبوته له ايضًا ال يخلو من قوه بل عدمه اليخلو 519
ــن حيوانًا، اما اذا كان الثمن فهو من مال البائع 5192 اذا كان المثم

حيوانا فهو فى مال المشترى لو تلف فى المدة 

خيار الشرطخيار الشرط
بل فى جميع العقود الالزمه سوى عقد فى كثير من العقود 5202

النكاح 
ــقوط الختصاص قيد فيسقط الخيار بموته 5229 االظهر عدم الس

المباشره بزمن حياته 
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خيار الغبنخيار الغبن
ان لم يتوجه منه ضرر الى الغابن اليخلو من قوة 5233
الظاهرأنه ال اشكال فى جوازه ففى جواز الزامه 5256
بل اقواها االول ثم االخير اقواها الثانى 5267

خيار التأخير خيار التأخير 
بل يسقط بانقضاء الثالثه لم يسقط5271
بل قبل الثالثه بعد الثالثه 5272
بل االقوى السقوط و اال قوى عدمه 5272
بل النهايه قبل دخول الليل قبل أن يطرد عليه الفساد 5286

خيار الرؤيةخيار الرؤية
ال يبعد كفايه عدم اليقين بزوالها مع حصول االطمئنان 5282

خيار العيبخيار العيب
ربما أنه يعد نقصًا عند العرف ولو بمثل حصول الشركه -529
ال يترك و اال حوط التصالح 5303
بل االقرب ذلك فالحوط التخلص 5305
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القول فى القبض و التسليمالقول فى القبض و التسليم
ــوط بحصول القبض مدة معينه جاز 5331 القول بالجواز من

ــترط التأخير  فى طرف آخر اما اذا اش
فى الطرفين فال يجوز 

رفع اليد عنه بحيث انه تمكن الطرف اآلخر ال تبعد كفاية التخليه 5331
من التصرف فيه و انتقاله باى مكان شاء 

ــتراط فى ففى حق ابقائه 5344 ثبوت الحق مبنى على االش
ــقط حقه  ضمن العقد و مع عدمه اليس

و اال حوط التصالح

القول فى النقد و النسيهالقول فى النقد و النسيه
ال يبعد الصحة ففى البطالن اشكال 5352
االقرب كون الثمن نقدا او نسيئه تابعًا اقل الثمنين 5352

لقصد المشترى 
لو اشترط على المشترى أن يبيعه من لم يصح على اال حوط 5364

البائع باقل مما اشتراه و على البائع أن 
يشتريه من المشترى باكثر مما باعه

لم يصح على االقوى 

القول فى الربا القول فى الربا 
بل االقوى اختصاصه بالبيع و اال قوى عدم اختصاصه -537
اال قوى عدم جريان الربا فى الصلح كالصلح -537
بل اال قوى العدم لصدق اتحاد الجنس اما و اال حوط العدم 5385

الرطوبة و الجفاف فال يوجبان االختالف 
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اليبعد الجواز فى بعض الموارد غير جائز بوجه 5387
ــلم بين المسلم والذمي 9 ــدم ثبوته بينهما بأن يكون المس ع

آخذا للفضل اليخلو من قوة 

بيع الصرف بيع الصرف 
الظاهر الجواز ولكن ال يجوز التفاضل 5403
ــكال فى صحته و لو كان بعنوان يشكل أن تقع المعامله 5406 ال اش

آخر 
ــه و اال حوط كسرها 5407 االقوى أن امحاء النقود المغشوش

االوراق القيميه التقلبيه الزم على من 
تصدى المرها 

على اال حوط الفرار من الربا 5419
و لو كان المقصود التخلص من الربا فى الصورتين بشرط 54314
الاعتبار به كما مرو بشرط54315

القول فى السلف القول فى السلف 
ــل يكن فعل دال ايجاب و قبول -543 ال يحتاج الى لفظ ب

عليه مبنيًا على ما تقاول و توافق عليه 
ــورة االخيرة و ال فا ال حوط تركه 544 ــكال فى الص ال اش

بأس بترك االحتياط فيها
يكفى عدم ندرة وجوده بحيث يتمكن غلبة الوجود 544

البايع من التسليم الى المشترى فى وقته
و ثبت الخيار للبائع فى فسخ اصل البيعو بطل فى الباقىالثاني544
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ــك مع عدم االنصراف االحوط تعيين بلد 5451 بل اال قوى ذل
خصوصًا فيما اذا كان الجهل به موجبا 

للغرر
ــو از بيعه عليه حتى بجنس ال على البائع 5454 اليبعد ج

الثمن بشرط عدم الزيادة
ــة حلول االجل فى جواز سواء قبضه ام ال 5454 االظهر كفاي

ــر المكيل و  ــه فى غي ــلم في بيع المس
ــوزون، اما فيهما فال يكفى القبض،  الم

بل يعتبر فيه القبض
نعم ال بأس به مع رضاه بهلم يجب قبوله 5455
و لو تمكن البايع من دفع بعض المسلم كان المشترى بالخيار5466

فيه عند حلول االجل فللمشترى ايضا 
ــى الباقى و بين  الخيار بين الفســخ ف
االنتظار بل له الخيار بالنسبة الى الكل

القول فى المرابحة و المواضعة القول فى المرابحة و المواضعة 
ــدالل بعنوان فما زاد عليه فهو لك 5486 ــك لل ــل ذل اال أن يجع

الجعالة و حق الزحمة

القول فى بيع الثمار القول فى بيع الثمار 
ال يبعد اعتباره على اال حوط مأمونا من اآلفة 5492
و كذا يعتبر كون الثمن للثمر و الضميمة مملوكة للمالك 5493

بنحو االشاعة 
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اى االقوى انه ال يعتبر فى الضميمة أن االقوى عدمه5493
تكون تابعة للثمرة 

اليخلو عن اشكال و ان كان االظهر ذلك بمنزلة عامين 5495
انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع قبل قبضها 5507
ــتثنى و سقط من الثنيا بحسابه 5508 ــى المس ــص عل اى وّزع النق

المستثنى منه مع مراعاة النسبة لكل منهما 
بل االظهر ذلك و اال حوط الحاق 5509
بل جوازه تبعًا اليخلو عن قوة محل اشكال 55011
ــنبل تابع وجوه 55111 باختالف المبانى من أن الس

لالصل فللبائع او تابع للساق فللمشترى 
ــا فلهما و حيث اليرجح احدها  او لهم
على غيره اليترك االحتياط بالتصالح 

بل االقوى عدم جو از المحاقلة على اال حوط 55112
ــرك االحتياط بجريان الحكم فى و ان كان جريانه احوط 55115 اليت

غير هما 
اليبعد الجواز فيهما و فى نظير هما يشكل جواز بيعها 55215
بل تجرى فيها المعاطاة فيكفى كل لفظ55217
بل االظهر عدم الجواز اذا علم بكراهة و اال حوط االقتصار 55218

المالك

القول فى االقاله القول فى االقاله 
ــاال لالخر ال تجوز االقالة5541 ــل احدهما م ــن اذا جع لك

ليقيله فال بأس به
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كتاب الشفعةكتاب الشفعة 
اليبعد اختصاص الحكم بغير االراضى فال شفعة 5565

و المساكن 
ثبوت الشفعة اليخلو من قوة محل اشكال 5567
بل ثبوته اليخلو عن قوة عدمه اليخلو من وجه55712
ــرب، و االحوط ثانيهما هو اال قوى 55816 ــو االق ــل اولهما ه ب

ــاوت القيمة يوم  ــح فيما اذا تف التصال
البيع و يوم االخذ بالشفعه 

االقوى لزوم المبادرة اليها فيسقط حق فله المطالبة فى الحال 55817
الشفعه بالمماطلة بال عذر 

بل االوجه عدم السقوط خصوصا فى وجه وجيه 55918
الفرض الثانى 

من هبة او صداق، فال اشكال فى جواز كالوقف و غير ذلك 55919
ــفعة بالنسبة الى البيع فتبطل  االخذ بالش
التصرفات االحقة التى ال تجرى شفعة فيها 

وللمعطى مطالبة ما أداه بازاء االسقاط اوجههما اولهما 56024
بل االقرب هو االول مالم يعلم كذبه اال شبه الثانى 56025
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كتاب الصلح كتاب الصلح 
كما يقع بفعل دال عليه بل يقع بكل لفظ 5613
و كذا اليجرى خيار الغبن فى الصلح اال خيار المجلس 5624
ــون قابال لالنتقال و كذا لو تعلق بحق 5626 ــا اذا تعلق بما ال يك ام

ــى الطالق  ــق الرجوع ف ــقاط كح و االس
الرجعى فال يصح الصلح عليه

و كذا عدم الحجر و االختيار 5639
ــدم جريان فيبطل 56314 ــان االقوى ع ــل يصح ف ب

ــه و ان كان االحتياط  ــا في حكم الرب
ــى المكيل و الموزون  بترك الزيادة ف

حسنا 
ــا لمامر من عدم اال فى المتجانسين 56415 ــد الصحة فيهم اليبع

ــه و ان كان  ــا في ــم الرب ــان حك جري
االحتياط يقتضى الترك مع التفاضل 

بل يكون اقراراً بال اشكال فاليخلو من اشكال 56518
ــال ارش اليخلو عن و ان كان االقرب 56726 ــول بالجواز ب الق

ــكال فاليترك االحتياط بالتصالح  اش
و التراضى 
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كتاب االجارة كتاب االجارة 
بل االقوى جريان المعاطاة فى كال القسمين فى القسم االول منها 5701

و تتحقق فى القسم االول بالتسليط على 
ــار و التصــرف فيها  ــن بقصد االيج العي
ــم الثانى  ــتيجار، و فى القس بقصــد االس
بشروع االجير فى العمل بامر المستأجر 

الظاهر كفاية كونها مقدور التسّلم مقدورا على تسليمها 5712
للزوم مكثها فى المسجد و هو حرام عليها اجارة الحائض 5712
ــرر، اال أن يقصدا و منها تعيين نوعها 5712 ــث يرتفع به الغ بحي

استيفاء جميع انواع المنفعة منها 
بل صح فى الشهر االول و بطل فيما بعده كل شهر بدينار بطل 5725
بل االقوى الصحة الرتفاع الجهالة فيه بطل اجارة 5725

فانه تعين نوع الخياطة عند الشروع بها 
لو انعقد ذلك بنحو التقييد، اما اذا كان فاالجارة باطلة 5736

بنحو االشتراط فال يبعد كون االجارة 
صحيحة و الشرط لغوا، بل الظاهر ذلك 

الظاهر هو الصحة لالنصراف الى المتصل فاالقوى البطالن 5738
من تعذر التسليم و التفليس و التدليسو الرؤية و غيرها5739
ينبغى االحتياط بالتصالح فى بقية المدة رجعت المنفعة 57410
ولم يقيد بالمباشرة و جعله فى ذمته 57411
القول باللزوم بالنسبة الى مدة بعد بلوغه فحينئذ ليس له فسخها 57512

اليخلو عن اشكال، بل االقوى له الفسخ 
ــة لعدم فيه اشكال 57513 ــواز المطالب ــر عدم ج والظاه

ثبوت االرش على القاعدة 
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لو لم يكن عالما به حين العقد فله خيار الغبن 57514
ــدة المعينة الشىء عليه 57616 ــى صورة انقضاء الم هذا ف

ــدم االنقضاء  ــل اما فى صورة ع للعم
فعليه الضمان 

ــاره على بطلت االجارة57618 ــا اذا انعقدت االج ــذا فيم ه
ــا اذا كانت بنحو الكلي  دابة خاصة ام
فال تبطل بتلف الفرد المدفوع اليه، بل 
ــى صحيحا و يجــب على الموجر  تبق

دفع فرد آخر
ــراغ، اما فى صورة فقد استحق عليه االجرة 57719 هذا فى صورة الف

االشتغال فال يبعد عدم االستحقاق 
ــرض بعد مضى بطلت االجارة بالنسبة 57719 ــو تلف او ع ــذا ل و ك

ــتيفاء  ــدة مع التمكن من اس بعض الم
المنفعة فيها و لو لم يستوف

بل هو االقوى اليخلو ثانيهما من رجحان 57719
و ليس له الفسخ و لو غصب فى ابتداء المدة تعين الثانى 57720
وللمستأجر خيار تبعض الصفقة تبطل بالنسبة 57821
ــذى عين قبل أن يسكن فيها 57822 ــىء الزمان ال ــل مج اى قب

للسكنى فيها 
الن علم الموجر ببطالن االجارة ال اثر والظاهر عدم الفرق 57823

له فى سقوط الضمان و ال جهله فى قبوتة 
او شرعًا او بما اليتمول عرفا 57823
اال قوى فيه الضمان اليستحق شيئا 57823
لكن يترتب عليه اآلثار مع التسليم و اليجوز للموجر 57924

ان أثم 
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ينبغى االحتياط بترك االجارة باالكثر واليبعد جوازها ايضا 27925
ــة من غير  ــرة الثاني ــت االج و ان كان

جنس االجرة االولى 
اال حوط الترك حدث جاز 27925
ــليم متعلق اشكال 58026 ــواز تس ــكال فى ج ال اش

العمل الى غيره ليعمل فيه بمثل مايلتزم 
االجير اال صلى للمالك 

من الفسخ و استرجاع االجرة المسماة او بين امرين 58028
االجارة و مطالبة عوض المنفعة الفائتة 

ــة او االجارة و اخذ و بين امور ثالثة 58028 من امضاء الجعال
ــماة فيهما من االجير او  االجرة المس
ــترجاع االجرة المسماة  الفســخ و اس
ــاء و مطالبة عوض مافات من  او االبق

المنفعة
لعدم المنافات بينهما من حيث امكان جاز له 58129

التحصيل 
ــماة اال أن و جهان 58130 ــوى كفاية اجرة المس االق

ــتحق  يكون اجرة المثل ازيد منها فيس
بالنسبة الى الزائد 

ــرط فاذا لم يستحق شيئا 58131 ــتأجر خيار تخلف الش للمس
فســخ جازله الرجوع الى االجرة، اما 
اذا لم يفســخ فلالجير االجرة المسماة 
ــا تقتضيه االجارة  و عليه التدارك بم

من الخياطة فى الفرض
لو كان مشتبها غير متعمد، استحق االجير متعمدا ام ال 58131

اجرة المثل بمقتضــى قاعدة االحترام 
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الحكم فيه كما مر فى الفرع السابق من لم يستحق االجرة 58131
ــتحقاق بصورتى  اختصاص عدم االس
الفسخ او العمد، اما اذا لم يعمل الخيار 
او اشتبه عليه االمر فيحكم باالستحقاق 

ــن ليس لزوجها و لذا جاز لها ليس له المنع 58132 الن اللب
ــه على ارضاعها لولده  اخذ االجرة من

مالم يناف حقه 
و ان كان الظاهر الجواز فى الكفائية على اال حوط 58234
بلزوم تدارك ما تلف من ماله يجوز اشتراط الضمان 58235
لزرع الحنطة و الشعير بما يحصل منها التجوز اجارة االرض 58338
الظاهر الجواز فى غير هما من الحبوب مطلقا 58338
الظاهر الجواز فيه ايضا و ان كانو كذا بمقدار منها فى الذمة 58338

االحوط الترك 
بل اال قوى الضمان سواء كان مباشرا فاالقوى عدم الضمان 58441

ــدا اليه فى  ــالج او آمرا به او مرش بالع
مقام التطبيب 

القول بالضمان اليخلو عن اشكال اال ضمن58442
ــره بتقصيره من حمل ما  أن يكون عث

فوق طاقتة 
ــمى و اجرة ضمن تلفها 58443 والظاهر ثبوت اجرة المس

ــبة الى المقدار الزائد على  المثل بالنس
ــو كان ذلك على وجه  ــارف و ل المتع

التقييد 
و لو كان تقصيره غلبة النوم عليه االمع التقصير58444
و ال خيارا للمستأجر نقصا فى االجرة 58446
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كتاب الجعالة كتاب الجعالة 
و هو اصح االقوال و هى االلتزام بعوض -586
عند العقالء كأن يلتزم شــخص بدينار عمل محلل مقصود -586

ــلعته  ــكل من يجد ضالته او حمل س ل
من السوق الى منزله 

النها من االيقاعات على االقوى التفتقر الى قبول -586
ــل للعامل بما اذ ليس اثرها 5861 ــتغل ذمة الجاع و التش

قّررله اال بعد االتيان بالعمل 
و ال على الواجب الشرعى العينى فال تصح على المحرم 5862
صحتها فيها اليخلو عن وجه و ان كان بل و الكفائية 5873

اال حوط فيها الترك 
اليبعد استحقاق الجعاله اواجرة المثل لم يستحقا شيئا 5874

وان أثما 
ــخصيا اما العوض فال بد من تعيينه 5875 فيما اذا كان كليا، ام اذا كان ش

فال يعتبر، بل يجوز أن يكون مجهوًال 
مالم يؤد الى التنازع 

اذا كان مجهوال محضا بطلت جعالة 5885
اليبعد استحقاقه بعد انصراف العامل  و الذلك الغير5888
بل هو اال قرب اليبعد ضمانه58810
اعتبار هما فى االستحقاق بال وجه كلفة و مؤنه 58911
اليبعد استحقاق تمام الجعل و ان أثم كان له نصف الجعل 58914

بمخالفة اشتراط المباشرة 
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كتاب العاريةكتاب العارية
اال باذن المالك او اجازته فال تصح اعارة الغاصب 5911
ــدة اليخلو من قوة 5911 ــا لم يترتب على االعارة مفس فيم

للصبى 
ــرة فى بل تكفى ملكية المنفعة 5912 ــه المباش ــترط علي ــم يش اذا ل

االنتفاع 
و كذا اعارة الفحل للتلقيح جواز اعارة الشاة 5925
و وجب على المستعير ردالعارية على بموت المعير، بل بجنون 5939

ورثته او وليه 
هو اليخلو عن اشكال جواز االلزام بال ارش 59411
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كتاب الوديعةكتاب الوديعة
ــن عن اظهار و فى تحققها بالسكوت 5961 ــكال فيه اذا تمك ال اش

ــان تركه بدل على الرضا و  المخالفة ف
هو القبول الفعلى 

ــوى اال أن ينحصر به او على االحوط 5972 بل على االق
كان صاحب المال اعجز منه 

عدم الضمان اليخلو عن وجه لو كان فلو نقلها منه ضمنها 5988
الحرز الثانى احفظ ولم يكن للموضع 

المعين خصوصية 
ــرا اال أن يكون غاصبا وارث الموّدع 60014 ــو كان كاف و ل

فيجب حينئذ الرد الى المالك 
اال قوى تسليمها الى الحاكم الشرعى فاليترك االحتياط 60116
بل يبعد غايته، و اال قوى ما مر و ان ال يبعد 60116
االوجه الجواز مع امن الطريق و مساواة اليجوز أن يسافر بها 60219

السفر للحضر فى الحفظ، و اال قوى الرد 
الى المالك او الحاكم ام اعالم ذلك بهما. 

اذا قلنا بعدم جوازهأو سافر بها 60220
ــن مصاديق فالظاهر كونه تعديا 60220 ــد م عده بالختم و بال ش

التعدى بعيد جداً 
مجرد قصد الغصــب اليوجب الضمان مالم ضمنها 60322

ــرزه و مالم  ــو بنقله من ح يتصــرف فيه ول
ــرف نعم  ــا عندالع ــتيالؤه عليه ــق اس يتحق
يكون االمتناع عن تسليمها الى مالكها عند 
مطالبتها موجبا للضمان لصدق الغصب عرفًا
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االوجه قبول البينة منه و ال البينه 60528
فيجب تسليمها الى الحاكم الشرعى كان من مجهول المالك 60529
بل االوجه تصديق المودع او جههما عدمه 60529
اليترك االحتياط على اال حوط 60529

كتاب المضاريه كتاب المضاريه 
و كذا فعل دل على االيجاب و القبول كل لفظ يفيد هذا المعنى 608
ــى العقد بنحو فلو كان عاجزا مطلقا بطلت 6081 ــرة ف فيما اذا اخذت المباش

ــرطية فال  ــة، اما اذا آخذت بنحوالش القيدي
تبطل و ان ثبت للمالك خيار تخلف الشرط 

ــتيفاء المنفعة فال تصح بالمنفعة 1 ــد الصحة بعد اس ال تبع
ــنة او  بالوكالة منه كأخذ اجارة داره س
ازيد و جعله مضاربة و كذا فى الدين 

ــىء له السبائك والعروض 6081 الظاهر صحة المضاربة بكل ش
ــا، فانه لم يوجد  ــة و لو كان متاع مالي
دليل معتبر عليه و لم يثبت االجماع فيه 

اعتباره غير ثابت و أن يكون معينا 6091
اذا كان مقدار الربح مجهوال، اما اذا علم و أن يكون مشاعًا 6091

ــد الصحة و لو تعين الربح، نعم  فال تبع
لو زاد على المقدار المعين او نقص منه 
ــبة الى الزيادة و النقيصة  تصالحا بالنس

ــى الصحة و لو االسترباح بالتجارة 6092 ــات تدل عل ان العموم
كان بغيرها و ان لم يصدق عليه عنوان 

المضاربة بخصوصها 
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قدمر أن الظاهر الصحة بكل شىء له مالية لم تصح 6095
ــد اجرة بمقدار حصته 6106 ــى الصائ ــل بأجمعها و عل ب

ــبكه و يجوز اداء االجرة الى  مثل الش
صاحب الشبكة من السماك الصائدة 

و كذا اذا كانت حصة كل فيهما مساوية مع تساويهما فى رأس المال 61110
لحصة االخر مع تفاضلهما فى رأس المال 

اذا لم تكن الزيادة فى مقابل عمل و لم اقواهما البطالن 61110
يقصد به النقص على حصة العامل، بحيث 
انه جعلت حصة العامل بالنسبة الى احد 
هما اقل من حصته بالنسبة الى االخر و 
ــم يكن كذلك فتصح المضاربة  اما اذا ل

اليبعد الجواز اال قوى عدم الجواز 61112
بل االقوى الصحة النه ليس شرطامنافيا اقواهما العدم 61214

ــم هو مناف الطالقه  لمتقضى العقد نع
كما يقتضيه العقد من االلتزام بالعمل فى على القيام بوظيفته 61215

رأس المال لالسترباح بنحو المتعارف 
مضافًا الى أنه ضامن فيما اذا تلف فى كانت عليه االجرة 61215

يد االجير
البأس به اذا علم مقدار مال آخر، ولو اليجوز للعامل خلط المال 61317

ــم  اتجر بالمجموع و حصل ربح، يقس
بينهم بالنسبة الى الحصص 

ــالق العقد يقتضى جواز اليجوز مع االطالق 61318 الظاهر أن اط
ــل بأى نحو يراه  ــراء للعام البيع و الش
ــيئة اال أن  مصلحة، فيجوز له البيع نس

يمنعه المالك عنه
بل فى مورد المنع غير مورد االنصراف 61318
لو أمضاه المالك بعداالطالع عنه كان بينهما 61318
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بل يجوز له ذلك خصوصًا فيما تقتضيه ليس للعامل أن يسافر بالمال 61319
ــترط عليه عدمه  المصلحة، اال أن يش

والمرجع فى تشخيص المصلحة العرف لمصلحة التجارة 61320
بل هو اال وجه و ان كان اال حوط التوزيع 61421
و ان كان االظهر الثانى فال يترك االحتياط 61422
ــد المضاربة االداء من غيره 61424 النه خــالف لمقتضى عق

فانه يقتضي االداء من مال المضاربة 
لو كان فيه ظهور عرفى فسخ المضاربة االولى 61525
ــن قوة لعدم مع غيره باالشتراك 61525 ــذا االحتمال اليخلو ع ه

ــن العاملين االتجار  المنافاة و لكل م
ــر وكالة اثنين من  ــال و ذلك نظي بالم

مالك فى بيع ماله 
ــدم منافاة الظاهر أنه يصح 61526 ــروط و ع ــوم ادلة الش لعم

ــتراط لمتقضــى العقد  ــرط و االش الش
حتى يحكم بالبطالن 

من الربح بل تلف كل على صاحبه فال جبران بعد ذلك 61628
كما أن تحققه بقسمة الكل اليخلو من ال يخلو من وجه 61628

ــه ألن الظاهر أنها فســخ فعلى و  وج
تدل على تمام امدالمضاربة 

ــان عقد ليس للمالك الزامه 61630 ــواز االلزام ف ــل االقوى ج ب
المضاربة يقتضى ذلك و ربما قد عجز 

المالك عن البيع و االنضاض 
ال يبعد وجوب اجابته خصوصًا مع احتمال لم يجب على المالك 61730

ــذل جهده التجار  ــح فان العامل قد ب الرب
لالسترباح و حق عمله محترم و استيفاء 
حقه يتوقف على البيع لتحصيل الربح التام 



الحاشية علي تحرير الوسيله 192

االحوط - لوال اال قوى- وجوب لم يجب على العامل 61730
اجابته ايضا فانه يعد من لوازم 

المضاربة عند العرف 
ــل اليبعد اال شبه عدمه 61731 ــة الديون، ب ــوط جباي االح

وجوبها اذا اقدم العامل بالفسخ 
ــاط فى صحة العقود المالية حصول كان الربح بتمامه للمالك61733 المن

ــن بنحو المتعارف  التراضــى بين الطرفي
ــتراط ماخالف  ــد العقالء مع عدم اش عن
ــرع فبناء على هذا ان بقى التراضى  الش
ــاد المضاربة فال  ــع قطع النظر عن فس م
ــيم  ــة معامالته و تقس ــكال فى صح اش
االرباح بالتراضي او بالتصالح، ولو كانت 
تحت عنوان آخر غيرالمضاربة و اما مع 
عدم التراضي مطلقا او تقييده بالمضاربة 
ــالت على اجازة  فيتوقف صحة المعام
المالك و مع عدم اجازته فقد وقعت باطلة 

الن العلم بالفساد اليستلزم كون عمله اليخلو من وجه 61733
ــارة لالنتفاع  ــا، بل أنه اقدم بالتج مجان
ــقوط اجرته كما أن قاعدة  فالوجه لس
االحترام تقتضى استحقاقه الجرة المثل 

الظاهر أنه ال اشكال فى عدم استحقاقه اليبعد عدم استحقاقه 61733
فى صورة انتفاء الربح

ــع الثانى، فال تجبر خسارة 61937 ــل الدف ــى ما قب ــبة ال بالنس
ــده فاالظهر هو  ــبة الى ما بع اما بالنس
ــا بمنزلة عقد  ــران و المناط أنهم الجب
بمنزلة  ــر او  فيجب ــة  للمضارب ــد  واح

عقدين لها فاليجبر 
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ــبة الى فمحل اشكال61938 ــاء المضاربة بالنس االقرب بق
ــا اذا كان  ــر خصوصًا فيم حصة االخ

مال كل منهما متميزا 
و ثبت قوله بيمينه قدم قول العامل 61939
ــب على الدعوى اثر مع عدم و مضمو نا عليه 61939 اذ اليترت

الضمان 
ــى مقدار رأس المال او يرجع نزاعهما 61939 فاذا كان النزاع ف

ــرة فعلى تقدير  ــن حيث القلة و الكث م
ــح للعامل اكثر و  قلته يصير مقدار الرب
على تقدير كثرته يصير مقدار ربحه اقل 

تقدم قول العامل مطلقا اليخلو عن قوة و االففيه تفصيل 61939
قدم قول العامل الصالة عدم االشتراط وانكر العامل اصل االشتراط 62043
الن االصل عدم االذن قدم قول المالك 62043
بل االقوى تقديم قول المالك يحتمل تقديم قول العامل 62046
ــا التحالف تقديم قول المالك 62046 ــن مع يميينه، ام هو المتعي

اليخلو عن اشكال 
ــترط فله تمام الربح 62047 ــل اجرة المثل ان لم يش و للعام

عليه مجانية البضاعة 
بال تميز، اما مع تميزه فالوجه للحكم و مع االمتزاج 62150

بالشركة 
االقوى عدم الضمان و االحوط ففيه اشكال 62150

التصالح بين ورثة العامل و المضارب
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كتاب الشركة كتاب الشركة 
ــاز احدهما عن امتزاج تام 6221 ــث لم يمكن امتي بحي

االخر عرفًا 
يكفى فيهما كل ما دل على الشركة من ايجاب و قبول 6233

قول أو فعل 
مضافًا الى امتزاج المالين بال تميز عند لفلس او سفه 6244

ــد او الحقا، و  ــابقًا على العق العرف س
سواء كانا من النقود او من العروض 

ــل للتميز فى االجناس المختلفة 6257 ــا القاب يصــدق على مزجه
الشركة الظاهرية ال الواقعية 

و اقتضاء المصلحة االمع التعارف 6259
ــة العقد و اقواها اولها 62610 ــا ثالثها من صح ــل اقواه ب

بطالن الشرط 
ــئة من المزج ال بالمزج 62612 ــركة القهرية الناش فالش

ــمة فال يجوز  باقية حتى تحصل القس
التصرف فيه لكل منهما اال بأذن االخر 
ــاخ بالفسخ بمعنى الرجوع  فان االنفس

عن االذن فى التصرف 
ــرط بالرجوع قبل فيجب عليهما الوفاء 62613 فال تجوز المخالفة للش

انقضاء االجل، هذا بحسب الحكم التكليفى، 
اما بحسب الحكم الوضعى فالظاهر أنه لو 
ــف و رجع يترتب عليه االثر و ان أثم  خال

لكفاية االذن منهما المفروض حصوله محكومة بالصحة 62714
ــى المعامالت  ــبة ال ــن العقد بالنس حي
الواقعة من زمان وقوع العقد الى زمان 
ــو كان االذن مقيداً  تبيّن بطالنه، نعم ل
بالشركة وقعت المعامالت كلها فضولية 
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القول فى القسمةالقول فى القسمة
الظاهر عدم اعتبار تراضى الشركاء فى فللشريك االخر االمتناع 6284

القسمة، بل القسمة الزمة اليجوز الحد 
ــا االعتراض و االمتناع و لو كانت  هم
ــتلزمة للرد مالم يتوجه الضرر اليه  مس

ــة و لو كانت و ال الرد 6295 ــمة الزم قد مر أن القس
مستلزمة للرد 

ــمة االرض فمحل اشكال 6305 ــاط بقس ــرك االحتي اليت
وحدها و المصالحة فى الزرع 

كتاب المزارعةكتاب المزارعة    
و لو كان مجازاً مع القرينة الظاهرة فيه و هو كل لفظ أفاد -635
ــزارع والقبول ايجاب من صاحب االرض -635 يصــح االيجاب من ال

من المالك ايضا
ــذا اليعتبر تقديم اليعتبر فى عقدها العربية -635 ــة و ل و ال الماضوي

االيجاب على القبول
و تلزم بالشروع فى العملو ال يبعد جريان المعاطاة -635
ــى الزارع فيما اذا و عدم الحجر لفلس 6351 الظاهر أنه يعتبر ف

ــتلزمًا للتصرف المالى  كان عمله مس
كشراء البذر، و اال فال 

ــدة بتعيين مبدئه تعيين المدة باالشهر ثالثها636 االحوط تحديد الم
ــه الغرر و  ــث يرتفع ب ــاه بحي و منته

المجال للمنازعة فيها 
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لعدم غرض عقالئى فيه و انتفاء لم يصح رابعها636
المزارعة بحسب الواقع 

فان عدم التعيين ينتهى الى حصول الغرر تعيين المزروع خامسها636
لحصول الغرر فى المفروضبطل سادسها636
كاالستعارة او الموقوفة عليه باالجارة و نحوها6362
ولو صدق عليه عنوان الجعالة و ان استحق المالك حصة6373

اليبعد صــدق المزارعة المصطلحة 
عليه لكفاية االذن فيها بنحو المعاطاة 

للمالك االمر بازالته 6375
من دون ارش 

ــراف و  ــكال النه اس ــو من اش ال يخل
ــدم تفريط  ــى الزارع مع ع اضرار عل
ــزوم االرش مع اختيار  منه، فالظاهر ل
االزالة، اما الضرر المتوجه الى المالك 
ــه يتدارك  ــزرع فى ارض ــن ابقاء ال م

بمطالبة اجرة المثل من الزارع
اى اذا كانت االرض تحت يد المالك و فى غيره عدم الضمان 6376

ــزرع و لم يقدم  ــع على ترك ال و اطّل
ــم اذا لم يطلع  بالفســخ فال يضمن نع

عليه فيضمن اجرة المثل لالرض 
لتخلف الوصف ألن الغالب وقوع عقد للعامل خيار الفسخ 6377

المزارعة على ارض فيها ماء بالفعل 
ــن اثنين بنحو المزارعة بين االثنين 6389 ــن ازيد م ــل يجوز بي ب

ــم الزرع بالنسبة  ماذكر فى المتن فيقس
الى حصصهم التى تقع المزارعة عليها 

بالتوافق والتراضى 
البأس بترك االحتياط فيه اليترك ما امكن 6389
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ــد االول و تجديد عقد اليصح العقد كذلك 63810 اال بفســخ العق
المزارعة مع الغير 

اليخلو عن اشكال الن حصته مفقودة أن ينقل حصته 63810
قبل ظهور الحاصل فكيف يمكن نقلها 
ــى الغير نعم البأس به ان كان المراد  ال
نقل حق االنتفاع من االرض بالزرع 

كخيار شرط او تخلف شرط اذا كان له خيار 63811
لقاعدة تبعية الزرع للبذر كان الزرع له 63913
ــر أن للعامل اجرة المثل اذا امره فان االقوى حينئذ 63913 الظاه

المالك بالزرع فيها 
جواز القلع بال أرش اليخلو من اشكال فللمالك أن يأمر بقلعه 63913

ــراف ــرار و االس ــه موجب لالض الن
ــق معتبر بحسب الخرص 64016 ــر ان الخرص طري الظاه

ــارع الفراز الحق و تقسيم  عند الش
الحصص، و اليختص بالمزارعة 

ــن الحاصل فى فان اعرض عنه 64016 ــرض الزارع ع ان اع
العام الجديد فهو لمالك االرض 

و لو كان بعد سنة او سنتين بعد اصالحها و تعميرها 64118

كتابكتاب المساقاة المساقاة
ــن ثمرها و و هى المعاملة على اصول -642 ــقيها بحصة م بل على س

ــراكة بين العمل و  ــر أنها نوع ش الظاه
المال كالمزارعة 

بحيث ينتفى الغررمعينة عندهما 642



الحاشية علي تحرير الوسيله 198

والمناط تحديد زمان يرتفع به الغرر و المدة معلومة642
يحصل فيه الثمر

ــروع فى مبدء الشروع الحاجة الى تعيين مبداء الش
السقى النصرافه الى ماهو المتعارف

ال اشكال فى عدم صحتها فى الصورة و االقتطاف محل اشكال 6431
االخيرة

ــل مع اطالق اما القسم االول 6446 ــر هو على العام فالظاه
ــاك تعارف او  ــد اال أن يكون هن العق
ــو كان ذلك  ــو المتبع و ل انصراف فه

مختلفا بحسب البالد
اى بخيار الشرط او تخلف الشرط اوالفسخ بخيار 6447
اما لواشترط على العامل المباشرة البنحو لو كانت مقيدة 6447

ــرط  التقييد فللمالك خيار تخلف الش
ــكال فيما اذا حصــل الرضا من ففى كفايته اشكال 6448 ال اش

الطرفين و على العامل االصلى اعطاء 
اجرة المثل لعمله 

ال اشكال فيما اذا كان المأتى به بعض لو قصد التبرع عن المالك 6448
اعمال المساقاة 

مطلقا و ان لم يستزد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصة6448
و كذا للمالك و يجب الوفاء به ولو لم يجوز أن يشترط للمعامل6449

ــلم الثمرة نعم لولم تخرج اصًال او  تس
تلفت بجميعها اليخلو عن اشكال 

ــقوط اجرة مثل  لو كان الفساد مستندا64510 ــذا ايضا اليوجب س ه
عمله نعم اذا احرز كونه متبرعَا بالقرائن 
فاليستحق االجرة و لوكان جاهًال بالفساد 
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باالجماع المحكى عن جماعة و لواله المغارسة باطلة 64512
التبعد صحتها للعمومات 

ــريك فى اليجوز للعامل 64615 ــذ الش ــل اخ ــوز للعام يج
ــاقاة الى الغير  ــاقاة اما نقل المس المس
بحيث جعل تمام العمل عليه فاليجوز 
خصوصًا مع اشتراط المباشرة اال بفسخ 
المساقاة االولى و تجديدها بعقد جديد

كتاب الدين و القرضكتاب الدين و القرض
كما أن الظاهر ذلك أن التأجيل لمجرد ارفاق 6482
اليبعد ذلك مراعاة لحق الطرفين هل يجب على الحاكم 6483
له تعيينه و عزله بال اشكال حتى مع فهل له أن يعين الدين 6483

وجود الحاكم و قبوله
المديون مخير بين التسليم الى الحاكم و و لو لم يوجد الحاكم 6483

بين عزله و حفظه للدائن الى أن يحضر 
مع حلول اجله القبول 6484
ــي برائة ذمة المديون هو اليتعين الدين 6485 بل المناط ف

اقباض المديون و قبض الدائن 
الظاهر أنه يلحق الن اشتراط التأجيل واليلحق بموت الزوج طالقه6496

فى الصداق ينصرف بما تبقى الزوجية
فلوكان احدهما دينا قبل العقدو االخر فله شقوق 6497

ــلم فيه  دينا بعده صح اال فى بيع المس
ــه يجوز بيعه من  قبل حلول اجله فان

غير بائعه بعد حلوله 
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و يبقى الدين بنحو االشتراك بينهما فأنه اليصح 6509
ــتقراض من غيره مؤجًال لو لم و غير ذلك 65010 كاالس

يكن فيه حرج عليه 
بل اقويهما احوطهما ذلك 65010
حسب حاله و شرفه و احتاج اليها لسكناها 65011
بل االظهر ذلك الداء الدين به فاالحوط أن يبيع المملوكة 65012

القول فى القرضالقول فى القرض    
من عدم الحجر خصوصًا فى المقرض و االختيار و غيره 6523
بل على االقرب على االحوط 6524
الظاهر صحته اقراض الكلى 6524
بل االكتفاء به اليخلو من قوة اليبعد االكتفاء به 6535
الظاهر جوازه له بارجاع العين وال للمقترض فسخه 6537
اما االشتراط للمقترض على المقرض اليجوز شرط الزيادة 6539

فال بأس به 
اواشترى منه ماال باكثر من قيمته باقل من قيمته 65410
ــود و لو ترقى سعره65514 ــن النق ــرض م ــال المقت ان كان م

ــة فاليترك التصالح عند الترقى  الرائج
او التنزل بكثير بانقضاء مدة طويلة

جواز االمتناع اليخلو عن اشكال  فاال قوى جواز االمتناع 65514
ــح، لو ال الدراهم االولى65619 ــاط بالتصال ــرك االحتي اليت

ذلك االقوى 



201سبيل الرشاد

تحريرالوسيلهتحريرالوسيله                         كتاب  الرهن                            كتاب  الرهن                               الجلد الثانيالجلد الثاني    

ــون الرهن على حق ثابت وال رهن المنفعة 44 بل يكفى ك
فى الذمة عينا كانت او منفعة 

ــترط كونه تحت يدالراهن او كونه تحت يده43 اذا لم يش
الثالث 

ــك الى ليس لمالكه الرجوع 57 المال ــوع  ــر جواز رج الظاه
المستعير الراهن 

على االحوط كونه معينا 59
بل يصح و يتعين باالقباض فاليصح رهن المبهم 59
بل ال تخلو من قوة، بل يمكن أن يقال ال تخلو من وجه 59

على االقوي 
اليخلو من اشكال، فاليترك االحتياط اليخلو من وجه 59

فيه 
ــىء عند لم يصر بذلك رهنا 610 ال بأس بأن يجعل ذلك الش

ــه رهنا بعد  ــرض وديعة ثم يجعل المق
االقتراض

بل ال تبعد صحته عليها فاالقوى عدم صحته 612
على االحوط و ان جاز للمرتهن البيع رفع أمره الى الحاكم 923

ــتيفاء لو امتنع الراهن عن أداء  و االس
دينه و اجازة البيع 

بل على االقوى على االحوط 925
اليترك االحتياط بالفحص و الصلح كذلك على االقوى 1131
و ان اليبعد انفكاك الرهن به اوجهها بقاء الرهن 1132
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كتاب الحجر  كتاب الحجر  
فيمن لم يبلغ مطلقا فيمن لم يبلغ عشرا 132
من المزارعة و المساقاة االالحيازة و الجعالة فى المضاربة و غير ذلك 132
بل بخروج دم الحيض و ان كان ذلك اكمال تسع سنين 133

ــا الماليه مع  ــًا فى جواز تصرفاته كافي
صدق الرشد العقلي

و ان ال يبعد ترجيح من يتصدى بامره فال يترك االحتياط 147
غالبا من االب و الجد 

ــى موارد خاصة فان يجوز للولى 1411 بل يجب عليه ف
مصلحته تقتضى ذلك 

اليترك االحتياط بتوافقهما 1514

القول فى السفه القول فى السفه 
و يعلم رشده باالختيار و احراز السالمة من فلو حصل له الرشد -15

الغبن و الغرر فى المعامالت و تصرفاتة، و 
االهتمام باموره مراعاة لمصلحته و منفعته

بل اليصح بدون اذن وليه يصح طالقه 164
اليخلو من اشكال لو وكله غيره 165
ثبوت الضمان مع علم المودع بحاله غير على االقوى 179

ثابت و هكذا فى الفرض الثانى بطريق اولى 

القول فى الفلس  القول فى الفلس  
الظاهر عدم االشكال فيه بل فى نفوذه 194
القول بعدم مشاركة المقر له مع الغرماء بالوجه على االقوى 195
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اليتركو اال حوط 2012
بل له الرجوع اذا اختلط بجنسه او بالمساوى فليس له الرجوع 2117
فى جميع االمثلة لصدق بقاء العين فيها لم يبطل حق البائع 2118
فتعاد القسمة مع احتساب غريم اخير انكشاف بطالن القسمة 2221

القول فى المرضالقول فى المرض
بل االقوى النفوذ حمال على الصحةفاال قوى عدم نفوذ اقراره 233

كتاب الضمان  كتاب الضمان  
عينا او منفعة او عمًال التعهد بمال -25
ــل دال لو فرض داللته بكل لفظ دال -25 و كذا بكل فع

ــة فهى اقوى من اللفظ  عليه اما الكتاب
فى التعهد و االلتزام 

ــه اليعتبر القبول العقدي، بل و قبول من المضمون له -25 الظاهر أن
يكفى فيه الرضا منه 

اذ يصح التبرع فيه اليعتبر رضا المضمون عنه -25
ــىء يشترط فى كل -25 و ال يعتبر فى المضمون عنه ش

من تلك الشرائط 
االقوى الصحة فى فرضى الثانى و الثالث بطل 252

ــزا و ان كان الوفاء  ــون الضمان منج لك
معلقا على عدم وفاء المديون، اذ حقيقة 

الضمان بذاته تقتضى ذلك التعليق 
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ــراد الضمان المصطلح و لم يصح 262 ان كان الم
اال التبعد صحته 

القول بعدم ز وال الخيار بعد اليسار لم يزل الخيار 264
اليخلو عن اشكال 

لعموم ادلة الشروط يجوز اشتراط الخيار 265
الن المناط فى الرجوع باالداء هو فاالقرب جواز الرجوع 278

ــبه الى الدين ال  حلول االجل بالنس
بالنسبة الى الضمان 

ــة بين الحلول على ليس لورثته الرجوع 279 النتقاء المالزم
ــه و بين الحلول على  الضامن بموت

المضمون عنه 
ــابق منهما فى اقربهما االول 2812 ــان الس ــول بضم الق

ــيط عليهما  فرض التعاقب و بالتقس
فى فرض التقارن اليخلو عن قوة 

اال برضاه بغير جنسهاال بجنسه 2914
بل اال قوى الجواز للعمومات، و فقدان اال قوى عدم الجواز 2917

ــص او اجماع على عدم  ــل من ن الدلي
ــتهر  صحة ضمان ما لم يجب و ان اش
ذلك بين الفقهاء و المراد بالضمان هنا 
ــى مالكها و  ــزام برد العين ال هو االلت
مثلها او قيمتها اليه على فرض التلف

اليخلو عن اشكال فمحل تردد 2918
اال حوط ترك الضمان فيه اال قوى عدم صحته 2918
هذا فى صورة االطالق، اما اذا اشترط ينفك بالضمان 3019

عليه البقاء اوعدمه فهو المتبع
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كتاب الحوالةكتاب الحوالة
ــه اليخلو و ان قلنا باعتبار قبوله -31 ــول المحال علي ــار قب اعتب

ــا اذا كان بريئًا او كانت  عن وجه فيم
ــس آخر غير ما عليه،  الحوالة من جن
فيركب العقد من االيجاب و القبولين 

ــتفاد من و يعتبر فى عقدها مايعتبر -31 ــرائط خاصة تس لك عقد ش
االدلة 

ــتراط بعض الشروط فى سائر العقود -31 فان قلنا بعدم اش
المعتبرة فى العقود الالزمة فى الحوالة 
ــا ال تعتبر فيها المواالة  ال بأس به كم

بين االيجاب و القبول 
ــوى عدم اعتباره خالفا التنجيز على اال حوط 311 و ان كان اال ق

للمشهور 
مستقرا كان او متزلزال ثابتًا فى ذمة المحيل 311
المناط فيه انتفاء الغرر فالظاهر عدم اعتبارها 324
فان المناط للصحة حصول الرضا من و ان كان االقوى صحته 335

ــتيفاء حقه من غير جنس  المحتال باس
ما على المحيل 

ــال المحال به من المحال اشتغلت ذمة المحيل 338 بعد اداء الم
عليه الى المحتال، ال بمجرد الحوالة 

و الظاهر جواز الدور فى الحوالة ايضا يجوز الترامى 3411
ــر غريمه الى لو احال البائع 3411 ــذا لو أحال الموج  و ك

ــارة او أحاله  ــال االج ــتأجر بم المس
الجاعل الى العامل 
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سواء تبين البطالن قبل القبض او بعده ثم تبين بطالن البيع 3411
و يرجع البائع الى المشترى بالثمن، اذ فانه تبقى الحوالة 342

الفسخ بعد تحقق الحوالة اليرفع اثرها 

القول فى الالقول فى الكفالةكفالة
و ان كان االقرب عدم اعتباره و اال حوط اعتبار رضاه 368
التبعد الصحة و تعين مكان التسليم و بطلت الكفالة 3710

التسلم بما عاش فيه المكفول 
بل الظاهر البرائة لحصول الغرض فالظاهر عدم برائة ذمته 3710
تبرأ ذمته و كذا 3713

النه بحكم الكفيل فيجب عليه احضاره ضمن احضاره
عند صاحب الحق 

كتاب الوكالةكتاب الوكالة
او استنابة الغير التيان العمل و هى تفويض امر -39
من اللفظ و الفعل بكل ما دل-39
بل اال قوى ذلك اليبعد تحققها -39
و ال تقديم االيجاب على القبول فال يعتبر فيها المواالة -39
ــو علق الوكالة على على االحوط التنجيز 391 اال قوى عدمه فل

شرط غير حاصل حين العقد فالظاهر 
الصحة 

على االقوىعلى االحوط 406
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ــر النيابة اما فال يصح فيها التوكيل 419 ــاءاً على أن الوكالة غي بن
بناءاً على أنها مصداقها فيصح 

بل هى مصداق الوكالة فان النيابة غير الوكالة 419
بل الظاهر عدم صحته فيه الظاهر صحته فى الرجوع 4210
بل بعيد غايتهاليبعد صحته 4210
ــه فهو اذن فى توكيل الغير 4419 بل هو اذن فى توكيل الغير عن نفس

دون الموكل 
هذا خالف الظاهر بعد كونه وكيال فى باقيه على ملك زيد 4735

استيفاء الدين 

كتاب االقرار  كتاب االقرار  
اليبعد قبول ادعائه مع يمينه لو ادعاه باالحتالم 1211
القول ببقائه فى يده بالوجه، بل الالزم فتبقى فى يد المقر 5313

اخذه باقراره و تسليم ما بيده الى الحاكم 
ــا اذا لم يعد ال يسمع ما عقبه 5314 ــماعه فيم الوجه لعدم س

رجوعًا عن اقراره 
مع ادعائه لها حكم بكو نها لالول 5416
مع تصديقه اياه اغرم للثانى 5416
و لم يظهر خالفه و لو باستناد ان لم يكذبه الحس 5417

اآلالت الحديثة 
ال يترك االحتياط باعطاء االرث من واليتعدى التوارث 5417

المقر الى المقرله دون عكسه
اليبعد االلتفات اليه بالقرائن الظاهرة لم يلتفت الى انكاره 5417
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كتاب الهبةكتاب الهبة    
ــارة بكل لفظ -56 ــل دال على المقصود او اش او فع

مفهمة لذلك
البأس بها اذا قصد بها ارشاده مع انتفاء المصحف للكافر 1

هتك حرمته و ان كان االحوط عاريته 
و حيلولة اوراقه بشىء مانع عن مسه

ــه من بيع او و تصح من المريض 5656 ــائر تصرفات كما يصح س
صلح او وقف 

اليخلو عن قوةو اال فاال حوط 5814
بل عدم ما نعيته اليخلو من قوةاليخلو من قوة6016

كتاب الوقف  كتاب الوقف  
ــع الوقف بالمعاطاة، نعم اليكفى يعتبر فى الوقف الصيغة 621 بل يق

فيه مجرد النية
ومالم يصل فيه جمع من الناس بهذا العنوان ما لم يكن المقصود عنوانه 622
ال يبعد االكتفاء به يشكل االكتفاء به 634
ــاط بتجديد الصيغة او لكن االحوط خالفه 635 اليترك االحتي

نية الواقف 
ال بأس بتركه و لو فى الوقف الخاص فاالحوط اعتباره فيه 636
يكفى قبض وكيلهم يعتبر قبض الموقوف عليهم 648
ــول الحاكم و كذا قبضه عدم االكتفاء بالثانى 648 بل اعتبار قب

فى بعض الموارد كالمقابر و المساجد 
اليخلو عن قوة لتشخيص المصلحة 
بحسب المساحة و الموقعية و الحاجة 
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بعد قبول الحاكم الشرعى او موافقته كفى فى القبض 649
اليبعد وقوعه حبسا و جهان6515
و منعه من جميع انحاء التصرفات فى زوال ملك الواقف 6617

الموقوف 
بل بطالنه اليخلو من قوة فاال حوط بطالنه 6620
القول به قوى فاال حوط تجديد الصيغه 6620
بل على االقوى التنجيز على االحوط 6722
بطالنه اليخلو من قوة بطل على االحوط 6722
فيجرى عليه حكم الوصية فيوقف بعد أنه وصية بالوقف 6723

ــن زائدا على الثلث، و  موته ان لم يك
اال يتوقف على اجازة الورثة 

ــه و منقطع االول 6724 ــبة الى نفس بطل مطلقا اى بالنس
غيره 

بطل بالنسبة الى نفسه فقط منقطع االخر 6724
ــى الطرفين و ان كان منقطع الوسط 6724 الظاهر صحته ف

االحوط تجديده
اليبعد صحة وقفه باذن وليه مع بلوغه فال يصح وقف الصبى 6929

عشراً فيما تقتضى مصلحة ذلك 
ــا حين الوقف فال و ال ما اليمكن قبضه 6931 و لو بعد الوقف، ام

يعتبر كون الموقوف مما يمكن قبضه
الملى على الجهات المحّللهعلى الذمي و المرتد 7138
االقوى عدم الصحة بالنسبة الى الكافر فمحل تأمل 7138

الحربي و المرتد الفطرى
و ان لم يتمكن من ايصال حصة بعضهم توزع منافع الوقف 7141

اليه فيعزل حصته الى زمان التمكن منه
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خالفًا لما قيل: وقفت على ابنائى، فانه عم البنين و البنات 7247
مختص بالبنين دون البنات

ال تخلو من اشكال فى الصورة الثانية، فان الظاهر منهما التعميم 7247
و اليبعد اختصاصه بالبطنين

ــا خصوصًا الحكمة و الحكمة 7453 ــموله له الظاهر ش
المتعالية االلهيه

فى جميع امور يتعلق بالمسجد و منها صرفت منافعه 7456
االمور التبليغية و كلما تقتضيه مصلحته

ــظ و المادح و بذل اجرة القارى 7058 ــذا هديه الواع و ك
ــى اقامة المجالس  الطعام و الصرف ف
لذكر الفضائل و المناقب و المصائب و 

المظالم الهل البيت عليهم السالم
و ال لغيره من وليه او وصيه ليس للواقف التغيير 7459
ــوط اليبعد عدم الجواز 7459 ــه و ان كان اال ح ــر صحت الظاه

الترك ادخاال و اخراجًا 
ــكال، بل بطل شرطه بل وقفه 7459 ــوى صحة الوقف بالاش االق

اليبعد صحة الشرط ايضا 
بل له التخيير بينهما و اال حوط صرف يقرع و يعمل بها 7460

ــنة االولى الحد هما و  منافعه فى الس
السنة الثانية لالخر و هكذا 

بل االولى اال حوط التسليم الى الحاكم فيتصدق بها 7561
الشرعى 

ــد القبض اما الموجودة حين الوقف منافع متجددة 7561 بع
ــاء الوقف و  ــذا المتجددة بعد انش و ك
قبل القبض باقية على ملك الواقف و 

ليس للموقوف عليه حق فيها 
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اليبعد جواز ذلك اال قوى ذلك 7561
ــجد و اال حوط صرفه 7562 اليترك االحتياط بصرفه فى مس

آخر او مدرسة اخرى مراعاة للحاجة 
او المصلحة او القربية 

ــجدية اذا لم لم تخرج عرصته عن المسجدية 7563 اليبعد خروجها عن المس
ــل اهل القرية  ــن تعميرها او انتق يمك
باجمعها الى غيرها نعم انها بقيت على 

الوقفية
ــاء الوقف و الثمر الموجود 7666 بل الثمر المتجدد بعد انش

قبل القبض 
عرصتها اليبعد جواز تبديله 7868 ــار  بايج االحتياط  ــرك  اليت

ــى الجهة الموقوف  و صرف االجرة ف
ــراء بستان آخر بل  عليها او بيعها و ش
ــكان نعم مع عدم  هو المتعين مع االم
االمكان عنهما فال بأس بجواز التبديل 

بل على االقوى و تعين على اال حوط 7869
بل على االقوى على اال حوط 7870
اليختص الحكم باالولين، بل يعم جميع اليجوز بيعها 7871

ــن نعم اذا تعذر االنتفاع  ما ذكر فى المت
باالعيان الموقوفة لخرابها جاز بيع بعضها 
ــن االنتفاع به  ــر الباقى حتى يمك لتعمي
حسب جهة الوقف و اليخفى أن الحكم 
بالجواز اليجرى فى المساجد و المشاهد 

بل يجوز اذا قصد به تبديلها باالحسن ما يتعلق بها من اآلالت 7871
ــاع بها لمدة ... اليجوز بيعها7971 ــة لالنتف ــو كانت قابل و ل

ــا على حالها  ــًا فيما اذا أبقاه خصوص
ينتهى الى الضياع والضرر و التلف
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ــرة المثل من دون المساجد72 ــذ اج ــد جواز اخ اليبع
الغاصب فيها و ما بعدها ايضًا و صرفها 
ــا و المتصدى لالخذ و الصرف هو  فيه

المتولى او الحاكم 
و لو قلنا بملكية الموقوف عليهم اليجوز بيعها و نقلها 7973
بل غير بعيد فبعيد 8175
ــمة منافية للوقف، فاذا وقف وال يجوز قسمته 8176 الن القس

ارضا على اوالده و كانوا اربعة فيجوز 
ــان تولد آخر  ــمة بينهم ارباعا ف القس
ــم اخماسًا، و ان  ــمة و يقس تبطل القس
مات ولدان منه يلزم االقتسام اثالثا و 

تبطل القسمة السابقة 
ــد االجارة فتصح على االقوى 8277 ــاط تجدي و ان كان االحتي

من الالحق 
اليبعد جواز عزل نفسه اى الرد بعد القبول قوالن 8381
ــىء حــك عليه أنه بالبينة الشرعية 8592 و كذا اذا وجد ش

ــوب بخط الواقف  ــف او وجد مكت وق
ــىء او هذه  ــد صرح فيه أن هذا الش ق

االرض وقف لكذا 
بل انتزاعه من يده بعد ثبوت كونه فى لم ينتزع من يده 8592

ــن قوة اال أن  ــابق وقفا اليخلو ع الس
يثبت ملكية فعًال 

ــه اليخلو عن وجه لم يحكم بوقفيته8696 ــل الحكم بوقفيت ب
مالم يثبت ملكيته فالقول بجواز الشراء 
اليخلو من اشكال و اال حوط الترك 

بل الظاهر الحكم بها لو لم تشهد قرينة لم يحكم بوقفيته8697
على الخالف 
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القول فى الحبسالقول فى الحبس
الظاهر عدم اشتراطه فى صحة الحبس قبض الساكن 884
الظاهر أنه شرط اللزوم فيجور للمالك اليبعد اولهما 884

الرجوع فيه قبل القبض 
بعد تحقق القبض هذه العقود الزمة 885
ــكن الى قبل انقضائه885 فان انقضت المدة رجع المس

مالكه او ورثته 
ــدة فتنتقل جاز بيعها 885 ــل انقضاء الم ــو كان قب و ل

ــترى مسلوب االنتفاع  العين الى المش
بالسكنى الى أن تنقضى المدة 

ــى فاليجوز له لعل االول اقرب 898 ــو الثان ــل االقرب ه ب
اجارته و اعارته 

القول فى الصدقهالقول فى الصدقه
ــاذا وهب و أبراء بال قصد القربة يعد قصد القربة 901 ف

هبة و ابراء، الصدقة 
ــان بالمال اليعتبر فيها العقد 901 ــى االحس ــة ه ان الصدق

ــى وجه القربة فان كان بالتمليك  عل
ــر اعتبار هما بكل لفظ او فعل  الظاه
ــى  ــراء كف ــه و ان كان باالب دل علي
ــه ابرأت ذمتك، و ان  االيجاب بقول
ــذل كفى االذن فى التصرف  كان بالب

فى المال المبذول. 
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ان كانت بعنوان الهبة او الوقف، اما اذا االقباض و القبض 901
كان بعنوان االبراء او البذل فال يشترط 

اليترك و ان كان اال حوط 913
التبعد صحتها اذا بلغ عشراً صدقة الصبى 914
اال من اطمئن بكذ به بل اليجوز التصدق يكره رد السائل 929

ــؤال و التكدى  ــن جعل حرفته الس بم
اليخلو عن قوة قيل بحرمة االول 9210

كتاب الوصيةكتاب الوصية    
ــا الورثة و اطمئن بأنهم يجب عليه أن يوصى 931 اال اذا علم به

يسلمون تلك االموال الى اربابها 
من لفظ او فعل او كتابة، بل اشارة مفهمة كل ما دل عليها 943
على المشهور اذا لم يعلم أن غرض الموصي قام ورثته مقامه 959

خصوص الموصى له واال تبطل الوصية 
كما هو الظاهر من قضاء امير المؤمنين ابتداء 9510

عليه السالم 
ال تأمل فى عدم صحتها لهما تأمل 9616
ال غير قابل له مثل حق القذفقابًال للنقل9617
ــن االنتفاع المحلل بموادها آالت اللهو 9618 لو ال يمك

بعد كسرها 
كما لو اوصى فضولة بأن تلك القطعة فالتبعد صحة 9719

ــت لولدي تكون  من االرض التى كان
بعد وفاتى للمسجد او االيتام 
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ــة العين او لتحصيل مال و صارت لجهة 9828 من نزول قيم
بعد الوصية 

ــت العين بمقدار الثلث حين و لو انعكس 9828 اى ان كان
الوصية فصارت ازيد منه لزيادة القيمة 

او لخروج شىء من ملكه 
االقوى الشمول اى وجب اخراج ثلث هل تشمل الوصية 9928

ــددة اال أن تكون قرينة  الزيادة المتج
ــى أن مراده خصوص االموال  دالة عل

الموجودة حين الوصية فالتشمل 
ــات المالية على اما الواجبات فال يقدم 10035 الظاهر تقديم الواجب

البدنية 
بل االقوى كفاية الوثاقة ال يبعد الثانى 10238
ــان لم يقدر او ضم امين اليه 10446 ــر ضمه اليه اوال، ف الظاه

ــن الخيانة عزله و  على منع الوصى ع
نصب آخر 

ــت خيانته اما فى الموارد فيضمن لوتلف 10448 فى مورد ثب
االخر فال 

فان التجاوز عنه الى غيره يعد خيانة و لم يتجاوز الى غيره 10449
بل اليبعد لزوم العمل بنظره مع مراعاة فاال قرب وقوعه لغوا 

ــأن يصرف ثلث ماله  مصلحة الميت ب
ــتيجار شــخص الداء العبادات  فى اس
ــوان رد  ــه احتياطًا او بعن ــة عن الفائت
ــر من اطعام  ــم او فى وجوه الب المظال
ــائهم او احداث المسجد  الفقراء اواكس
ــفى او ارسال  ــة اوالمستش او المدرس

شخص للحج و الزيارة و غيرها 
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ــم مع االمكان ليس للوصى 10450 ــان امتنع الزمه الحاك ف
ــن الزامه جعل امينا آخر  و ان لم يمك

وصيا له
بحيث يحصل االطمئنان به اذا ظهر من حاله 10862
لو لم يكن الداعى على الوصية خوف بطلت تلك الوصية 10862

ــرض و اال  ــفر او الم ــوت فى الس الم
صحت و وجب العمل بها 

ــع يمين شاهد و يمين 10863 ــادل م ــلم ع ــاهد مس اى ش
الموصى له 

و عقالءكباراً 10964

كتاب االيمان و النذور كتاب االيمان و النذور 
القول فى اليمينالقول فى اليمين

انعقادها بها اليخلو عن قوة و ال تنعقد بالكتابة 1121
اذا كان قصده الحلف باهللا تعالى و كذا و حق اهللا 1123

فيما بعده 
بل اليخلو عن اشكال اليخلو من قرب 1123
الثانى هو االقوى قوالن 1149
اال حوط مراعاتها عدم وجوب التوريه 11617
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القول فى النذرالقول فى النذر    
بل اال قرب االنعقاد وال يبعد انعقادها 1161
اليبعد انعقاده لم ينعقد على اشكال 1171
اذا كان نذرها منافيا لحق زوجها اشتراط انعقاده باذنه 1173
ــن موجبا اليذاء الوالد، اليشترط نذرالو لد 1173 فيما اذا لم يك

فاذا اذن له فليس له حله و ال منعه 
و اال حوط االولى االتيان بركعتين فال يبعد اجزاء 1209
فى خصوص السفر، اما ما قبله فال لكن يجب القضاء 12011
ــفر، اما فى سائر و يجب عليه القضاء 12012 فيما اذا افطر فى الس

العوارض المبيحة لالفطار فال 
علي االقويعلى االحوط 12219
االحتياط فى خصوص اللبن حسنفى الحمل و اللبن 12322
انعقاده هكذا مشكل لزم 12323
على االحوط على االقوى 12324

كتاب الكفاراتكتاب الكفارات    
التبعد كفايته عن أحدها لم يجز عن واحد منها 1272
من المواد التى يمكن منها تهيئة الغذاء فال بد من مد 12811

ــز او االرز و  ــا الخب ــارف و اقله المتع
ــا المد  ــر و نحوها، ام ــدس اوالتم الع
ــعير بالنسبة الى من  من الحنطة و الش

يسكن فى المدن فال يكفى 
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بل االقوى عدم كونه ادون بما يطعمون نعم اال حوط 13013
اهليهم 

االجزاء بها فى الطعام مشكل االحوط الحنطة 13013
بل اال حوط، و الظاهر عدم الفرق بين فالالزم 13115

الصغير و الكبير و الالزم أن يسلم الى 
الصغير بما يسلم الى الكبير 

القول بالجواز مشكل قوالن 13118
بل كان اال قرب االقتصار عليه و ان كان االحوط13118
اليترك اال حوط عدم االكتفاء 13219
بل ابن سنة اوسنتين كابن شهر 13219
اليبعد اجزائه مع علمه بالخياطة الثوب غير مخيط 13219
ــر يوما ثم يتصدق بما يطيق 13322 اال حوط صيام ثمانية عش

التصدق مع العجز عنه 
و ان كان اال حوط فال تجب المبادرة 13323

كتاب الصيد و الذباحة كتاب الصيد و الذباحة 
القول فى الصيدالقول فى الصيد

ــًا اذا توقف آناما فيما اثر اغراؤه فيه 1363 اليبعد حله خصوص
ثم عدا نحو الصيد بارساله

ان كان لالصطياد بتلك اآللة اجرة و عليه االجرة 14011
ــل لحمه فتوحش 14012 ــتوحش االهلى ح ــو اس فل

باالصطياد 
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ولو تأهل الوحش لم يحل به او عارضيا 14012
اليبعد االلحاق سيما اذا وجدها حال تأمل و اشكال 14012

حياتها فذبجها 
بال فرق بين الجزء الذى فيه الرأس و حال معا 14114

ــع الزمان للتذكية  غيره فيما اذا لم يتس
و اال فال 

و اال قرب تحقق الملك باالصطياد ففيه اشكال 14115
بل االظهر حصول التملك بفتح الباب فالظاهر عدم تملكه 14216

و اغالقه بقصد االخذ و اال صطياد 
نعم اذا صنع عّشًا لتعشش فيه الطير ثم لو عّشش الطير 14216

سدها تحقق الملك به 
اليبعد صدق االعراض باطالق الصيد فان لم يقصد االعراض14220

فيخرج عن ملكه باالطالق 
ــه اصطياده لم يملكه 14222 ــه اذا كان غرض نعم يملك

ــًا فيما اذا صنع بنحو اذا دخل  خصوص
فيه لم يمكن خروجه بانسداد بابه 

و ان كان حليتها ال تخلو من قوة فاال حوط االجتناب عنه 14427
من عض حيوان له بريا كان او بحريا او غير ذلك 14429
اال بأخذه لم يملكه 14529
من سهم او بندقية او رمح بالرصاص 14529
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القول فى الذباحة القول فى الذباحة  
و كذا بعض الغالة عدا الناصب 1461
ــا اذا كان مميزا 1462 ــكران اللذان ليس اما المجنون و الس

بمميزين و لم يشعرا بما فعال فال تحل 
ذبيحتهما 

عدم وقوع الذكاة بهما اليخلو من قوة بالسن و الظفر 1463
مطلقا 

بل االظهر الحاقه بالناسي كاالستقبال ثانيها-اظهرهما الثانى 14811
ــه و ان كان تشرط تصرف ذى اليد 15326 ــر في ــه اليعتب ــر أن الظاه

االحتياط فيه حسنا

كتاب االطعمة و االشربةكتاب االطعمة و االشربة
بل اال حوط االجتناب عن اكله مطلقا حل اكله 1564

بال فرق بين كونه املس او خشنا 
الظاهر عدم الفرق بين االنثى و الذكر فى نسل االنثى 16022
الحيوانات مختص بالبهيمه 16022 اليبعد تعميم الحكم بسائر 

فان اختصاصه بها غير ثابت 
الظاهر العدم و فى تعميم الحكم 16024
ــا ال يعلم مالقاته، اما فيما علم انه على اال حوط 16025 فيم

القته الخمر فاال قوى غسله 
بل الثانى اليخلو عن قوة االول هو اال قوى 16232
االقرب عدم الجواز ففيه اشكال 16234
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واالحوط الترك و الظاهر حليته 16234
ــى الحائر و اال حوط االقتصار عليه 16511 ــاوز عنه ال ــأس بالتج ال ب

الشريف 
على الى رأس ميل 16511 ــار  باالقتص االحتياط  ــرك  اليت

الحائر 
ال اشكال فيها اذا حصل منه االطمئنان و فى كفاية قول ذى اليد 16513

به 
القول به اليخلو عن اشكال فاالحوط اليبعد 16514

الترك 
 كفاية صيرورته دبسا فى حليتهاليكفى 16723
ال اشكال اذا كان الماء قليًال غيرمعتد بهاشكال 16824
ــاب ثلثى ما فى جوف فال بد فى حلية16826 الظاهر أن ذه

ــه المطروحة فى العصير يحصل  الفواك
بذهاب ثلثيه

كتاب الغصبكتاب الغصب
لكن يجب تحصيل رضا صاحب الحق غصب الحقوق 1734
اال أن يكون اجيرا له او لغيره فيضمن فليس عليه ضمان اليد 1735

ــتغل  ــو كان له منافع بأن يش ــذا ل و ك
بصنعة فمنعه عنها فيضمن باتالفه 

ال يبعد القول بالضمان اذا كان مستندا اقواهما العدم 1746
الى المانع 
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االقوى الضمان ففى الضمان تأمل 1746
ــم يؤد ذلك الى انهدام البناء و اال لزم عليه اخراجها و رّدها 17815 ما ل

ــة العين المغصوبه  ليس للمالك مطالب
بل يلزم على الغاصب دفع البدل عنها 

ــوط فان للمالك الزامه بردها17815 ــى الغاصــب رد خي فيجــب عل
مغصوبه اذا كانت لها خصوصية، و اال 
ــد كفاية رد مثلها فيما أدى نزعه  اليبع

عن الثوب الى الفساد
اال قرب كفاية قيمة يوم التلف و ان كان فالمدار هو االخير 18125

اال حوط اداء اعلى القيم من يوم الغصب 
ــوم التلف و اال حوط منه التصالح  الى ي
بالنسبة الى تفاوت القيمة الى يوم االداء 

ــوم التلف و قوالن مشهوران 18230 ــاة قيمة ي ــرب مراع اال ق
االحوط مراعاة اعلى القيم ثم التصالح

و اال قرب احتساب قيمة بلد التلف فال يترك االحتياط 18231
القول بالقبول اليخلو عن وجه لو صنعه ليس عليه القبول 18535

الغاصب كماكان 
االظهر هو الثانى فيه و جهان 18641
بل لو ازاله بدون اذن18643

ضمن قيمته للمالك
الظاهر عدم الضمان مالم يرد نقص على 
ــن و ان كان آثما بتصرفه فيه بدون  العي

اذن المالك 
القول بوجوب االجابة اليخلو عن قوة لم يجب عليه اجابته كالعكس18746

ــوط فى  دون العكــس و ان كان اال ح
كلتى الصورتين التصالح
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ــان الغاصــب اذا صبغ ثوبا اشتركا فى قيمة 18746 ــذا بعيد ف ه
ــه الى  ــره فانه قد اقدم بنفس ــق لغي متعل
ــع ما له فانه مندك  اتالف ماله فقد ضي
ــر كما أن عمله غير محترم  فى مال الغي
نعم ما ذكر فى المتن مطابق لالحتياط 

على االقوى التالفه تسبيبًاعلى االحوط 19156
و ان كان آثما با عانة السارق فيعّزر فال ضمان عليه 19158
و اال قرب عدمه و اال حوط الضمان 19262
اشتراكهما فى الضمان فى هذا التقدير كان الضمان على المتقدم 19367

ايضا ال يخلو عن قوة
عدم ضمان االكل ال يخلو عن وجه ضمن كال هما 19471
ــاكى عند ظالم بغير لم يضمن 19472 اليبعد ضمان الش

حق بل ضمانه قوى 
تقديم قول المالك على قول الغاصب تردد 19473

ــذا الحكم فيما  ــوة و ك ــو من ق اليخل
تنازعا فى صفة يزيد بها الثمن

كتاب احياء المواتكتاب احياء الموات
منها االستيذان من الولى الفقيهمع الشروط اآلتية1951
بل يحتاج اليه اليحتاج الى االذن 1962
بل االقرب اما القسم الثانى فاالحوط 1962
هذا االحتياط استحبابى كما أن اال حوط 1962
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ــا لغيره بعد أن فى غاية االشكال 1973 و الظاهر جواز احيائه
ــًا فيما لم يرجع  ــا خصوص كان يعّطله
ــع االول فعلى  ــا االول نعم لو رج اليه
ــا على االحوط  ــع اليد عنه الثانى رف

الولوليته بالنسبة اليه 
ال يتركو اال حوط 1985
بال عسرة و مشقة اذا بقى له الممر 1997
ــا تعين فى بما يندفع به الضرر 2008 ــو الضابط الكلي و م و ه

ــل يكون من  ــار ليس تعبديا، ب االخب
حيث أن به يندفع الضرر غالبًا

هذا الحكم اليختص بها، بل يعم مطلق فى موات من االرض 2008
االرض من جهة لزوم مراعاة حريم ما 
ــاده  احدث فيها ألن ال ينتهى الى افس

و اضراره 
نعم هو كذلك لو لم يكن االقوى 2008
مع ذلك اليبعد ثبوته لها يشكل ثبوت الحريم لها 20111
فال يجوز لغيره مزاحمته فيه حق المنع 20214
اال قوى و اال حوط 20316
ــه اذا كان ال مانع من اطالة البناء 20316 ــول بالمنع عن تعليت بل الق

ــتفادة من الشــمس و  مانعا عن االس
الهواء اليخلو من قوة 

ــرك بيع متعلق على االحوط20520 ــرك االحتياط بت ال يت
ــى لرفع اليد  حقه نعم البأس بأخذ ش

عنه
اليبعد ثبوت الحق للمنوب عنه فبعيد 20622



225سبيل الرشاد

اذا كان انمحاء اآلثار باهمال المحّجر بطل حقه20623
و تطويل المدة و اما اذا كان بغير اهمال 
ــل فالظاهر ثبوت الحق كما لو  و تطوي
ــارى كريح او  انمحــت بامر غير اختي

سيل او فعل شخص آخر
اليتركو اال حوط 20724
ــتراطه فى حصول قصد التملك 20725 ــر عدم اش و الظاه

ــى قصد  ــاء بل يكف ــك باالحي التمل
االحياء و االنتفاع به

بل يملكه، نعم اذا ارتحل عنها صارت لم يملكه 20725
مباحة للجميع با عراضه عنه

القول فى المشتركاتالقول فى المشتركات 
و هو الضابط الكلى فى جواز كل تصرف اذا لم يضر بالمادة 2101

فى فضاء الطرق و الشوارع و طرفيهما 
و ان كان االحوط االستئذان من جميع فيجوز لمن هو أدخل 2102

الشركاء 
على االقوى على االحوط 2115
ــى منه فيه اثر دال على فيه اشكال 2127 اال فيما اذا بق

عوده فثبت له حق فيه 
ال اشكال بالنسبة الى من جلس للبيع مشكل، بل الظاهر عدمه2128

ــراء فى مكان معين لمدة طويلة  و الش
ــام متوالية  ــة بل اي ــهر متمادي فى اش

فالظاهر ثبوت الحق له 
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ــدات ليســت تعبدية بل اليتجاوز عن هذا الحد 21312 ــذه التحدي ه
ــدود بما  ــة فتختلف الح ــون غالبي تك

تقتضيه المصلحة 
ــورداً للحاجة اوجههما العدم 21314 ــد م ــا اذا كان الزائ فيم

لكثرة المارة او عبور السيارات الثقيلة 
الكبيرة 

بل القول باولوية الجماعة اليخلو عن فال اولوية 21415
ــا اذا كان المنفرد  ــه خصوصًا فيم وج
مخًال بها فيجب عليه أن يخلى المكان 

له 
ثبوت الحق له مفروغ عنه و مسلم فيه على فرض ثبوت حق 21416

ان بقى رحله و اثره مع قصد العود 
بل اليخلو عن قوة اليخلو من تأمل 21416
بل اال قرب عدمه و االحوط عدم اشغاله 21416
هذا فيما اذا انعقدت الجماعة و لم يعد فجاز لغيره 21518
او بحفره فى ارض مملوكة له بحفره فى الموات 21726
يتوقف ذلك على االستيذان من الولى فهى تملك بالحيازة 22032

الفقيه 
ــزم النظارة من على االحوط 22032 ــل تل ــى االقوى، ب عل

ــرعى على ما يحاز كما و  الحاكم الش
ــائر  ــراز على االضرار بس كيفا لالحت

الناس 
اذا عّدت عرفا من توابع االرض و اال فال تملك باالحياء 22032
هذا ايضا فيما اذا عّد من توابعها عرفاملكه تبعا لها 22034
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كتاب اللقطة: القول فى لقطة الحيوان كتاب اللقطة: القول فى لقطة الحيوان 
كما يجب عليه تعريفه يجب عليه حفظه 2211
بأذن الحاكم الشرعى تصدق بثمنها 2211
باذنه تصدق به 2222
بعد الفحص و اليأس عن وجدان مالكه معاملة مجهول المالك 2233

القول فيالقول في لقطة غيرالحيوان لقطة غيرالحيوان 
بأذن المجتهد أن يتصدق به 2244
بل االقوى ان كانت معتدا بها و اال حوط 2245
ــا اذا كان فى اشتدت كراهة 2255 ــه اال فيم ــد حرمت اليبع

معرض التلف 
و لو يوجد فى الحرم جاز تملكها 2256
على االقوى من حين االلتقاط على االحوط 2269
اال قوى اشتراط التوالى و المبادرة و اليشترط فيها التوالى 22611
بل االول اليخلو عن قوة احوطهما االول 22715
اما اذا عرفه الثانى سقط عن االول لم يجب عليه التعريف 22716
اليتركو اال حوط 22717
ان لم تبلغ قيمتها الى درهم، و اال يجب فال شىء عليه 22717

عليه أن يتصدق بثمنها عن المالك 
 و ان اليبعد كفاية كل ثالثة ايام مرة و و االحوط كل يوم مرة 22818

الحق أنه موكول الى نظر العرف 
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سيما موضع االلتقاط مجامع الناس 22819
بل كان ما يكون مظنة وجود المالك محل اقامة الجماعات 22819
و ما قرب منه فى موضع االلتقاط 22820
و لو لم يحتمل مع احتمال 22820
اجماًال و اليلزم التفصيل و التدقيق فاذا توافقت الصفات 22821
ــا أفاد، ال بنحو سقط التعريف 22922 ــل الالزم التعريف بم ب

المبهم المحــض و ال بنحو المبين بل 
كان امره بينهما 

اصالة و نيابتًا احدهما 22923
على االحوط و ان ملكاه لو قصداه ملكاه ان قصد وليهما 23024
بل سقوطه حينئذ اليبعد اليسقط التعريف 23027
و اوجههما االول احوطهما الثانى 23029
بل االولى حفظه له بمقدار يحصل اليأس وجهان 23131

عن وصوله اليه ثم يتصدق به عنه 
قام الوارث مقامه فى التعريف و ان كان قبل التعريف 23132
قام مقامه فى اتمامه او فى اثنائه23132
اليبعد الحاقه الى السابق اشكال 23133
دفعه الى مالكه السابق قوى و ان كان االقوى 23134
على االقوى على اال حوط 23136
ال اشكال فيه مع فقد المعارض و حصول يشكل دفعه اليه 23337

ــاذا وجد رجع اليه و أخذ  الظن بصدقه ف
منه و ان أبى يطرح الدعوى عليه

باذن الحاكم الشرعىيتصدق به 23339
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كتاب النكاح كتاب النكاح 
لصيانة النفس عن الوقوع في المعصيه و و هو من المستحبات-236

من باب الضرورة لتوقف بقاء  النسل عليه
ــل ال يبعد حرمته فاالحوط الترك مع يكره تزويج الزانية2383 ب

عدم ظهور التوبة منها
ــة االيام المنحوسة2385 اليوجد عندنا دليل معتبر علي نحوس

االيام بذاتها و ان اشتهر ذلك في بعض 
االلسنة و الكلمات

ــي يستح لمن أراد الدخول2397 ــتحب أن تأت ــرأة يس ــك للم و كذل
بركعتين و الدعاء بالمأثور

و هو ليلتان من آخر كل شهرو في المحاق2398
بل بعده و كذا يستحب عند ميل الزوجهيوم الخميس عند الزوال2398
ــفر ليًال من يكره الجماع في السفر2398 و كذا يكره اذا جاء من الس

غير اطالعها
و يكره النظر في فرجها و العزل من غير اذنهاو يكره قائما2408
ــرك االحتياط في ترك وطئها دبراً واالحوط تركه24111 اليت

حال الحيض
قبال و دبرااليجوز و طي الزوجه24112
بل اليجوز بعده ايضا مع العلم بافضائهاقبل اكمال تسع24112
24112ً ــه و حلية الوطي و حرم عليه و طؤها أبدا الظاهر بقاء الزوجي

ان أثم بذلك و تعلق عليه الدية الكاملة 
ــة و ان طلقها و تزّوجت  و النفقة الدائم

بعده بغيره
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ــألة أنه اليجوز و بعد اكمال التسع24112 ــر في اول المس قد م
ــا بعده ايضا فيما اذا علم افضائها  وطؤه

به فاذن اليبعد فيه ثبوت الديه
يختص الحكم بالزوجة التي كانت شابةاكثر من اربعة اشهر24213
اليترك االحتياط في السفر الغير الضرورياظهر هما االول24213
ــبة الي الزوج، اما بالنسبة الي اشهرهما الجواز مع الكراهة24214 هذا بالنس

الزوجة فاليجوز لها العزل من غير رضا 
ــزال المني في  ــاع من ان الزوج باالمتن
فرجها فانه مناف للتمكين الواجب عليها

ــر الرجل الي بدن ما عدا العورة24317 ــر أن جواز نظ االظه
ــه مختص بما ينكشــف عند هم  محارم
غالبًا من الشعر و الوجه و العنق و النحر 
ــوق المرفق و الرجل  و اليد و لو كان ف
و لوكان الي الركبة بحيث لم يكن النظر 
اليها موجبًا لهيجان الغريزة و التلذذ

اقويها اولهااحوط االقوال اوسطها24318
يجوز بنحو المتعارف و اليختص الجواز اليجوز للمرأة24319

بالوجه والكفين من الرجال
بال ريبة و ال تلذذمن وراء الثوب24320
ــوط و ان كان االقوي جواز اليجوز النظر24321 علي االح

النظر بل اللمس
ــا اذا علم اليجب علي الرجال24423 ــارف، ام هذا بحســب المتع

ــل أن امرأة قد نظرت اليه مع ريبة  الرج
وجب عليه التستر عنها من باب حرمة 

االعانة عل االثم
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ــن عامة عدم جرت عادتهن24427 ــث أن المتعارف بينه بحي
ــعر و النحر  ــتر تلك االعضاء كالش تس
ــن الركبة، امامازاد  و فوق المرفق و عي

عليها فاليجوز النظر اليه
االحوط بل االقرب عدم الحاقهن بهّن و و قد تلحق بهن24427

ترك النظر اليهن، نعم البأس بالتردد في 
االمكنة التي ترددن فيها و ان علم الرجل 
ــردد فيها ــره عليهن حين الت بوقوع نظ

ــتماع مع اسماع صوتها24529 ــماع و كذا االس اليجوز االس
ــاد  الخوف من الوقوع في الفتنه و الفس
ــًا فيما اذا كان صاحب الصوت  خصوص
ــابين و كان صوتها بنحو  ــتمع ش و المس

مهيج ذو وسوسة

القول في عقد النكاح و احكامهالقول في عقد النكاح و احكامه
ــب االيجاب و و ال الكتابة-246 ــا اذا كت ــد كفايته اليبع

القبول بقصد االنشاء
أن يقول الرجل في مقام القبول تزّوجت االظهر جواز العكس2461

ثم قالت زّوجتك
اليتركعلي االحوط2462
ــه عليها في الكتاب االولي2473 بل االحوط لتقديم

من قوله:«زوجناكها»
ــام تمليك البضع و و يجوز العكس2473 الن الزوجة في مق

الزوج في مقام تملكها
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و التعدي بالواسطة من باب التأكيدبواسطة من و بالالم2473
االقوي عدم  االكتفاء بهمثل جّوزت2486
بتفكيك المفعول االول عن الثانيعلي التفصيل2497
ــاد العلقة بل يكفي علمه اجماًال2497 ــو ايج ــي الصيغة ه ــأن معن ب

الزوجية بين الطرفين
ــذا قبول تعتبر المواالة2499 ــث يصدق أن ه ــة بحي العرفي

لذلك االيجاب
ــبة الي مااليتوقف ماهيته العقد او التنجيز24910 بالنس

صحته عليه
ــو لحقه والسكران24911 ــكري فاليصح و ل ــذا الس و ك

االجازة بعد االفاقة لعدم االعتماد علي 
كالم من لم يلتفت مايقول

لو كانا معينين بحسب المقاولة و المعاهدة نعم يشكل25012
ــا وافقا عليها  ــع العقد مبنيًا علي م و وق
ــكال في صحة العقد و ان لم يعينا  الاش
ــراء الصيغة فقيل زوجت ابنتي  حين اج
ــك اما في غير هذه الصورة فاليخلو  ابن
عن اشكال واالحوط التخلص بالطالق

بل يقع عليها و االشارة ملغاةاليقع العقد علي الكبري25013
ــاراليها 25013 ــه علي المش و في وقوع

وجه
ــتبه  الوجه فيه النه خالف ما قصد واش

بالحاضرة
بحســب المتعارف عند االطالق و عدم مراعاة مصلحة الموكل25114

تعيين الخصوصية
كذا في العقد الدائماليخلو من اشكال25116
البأس بتركه فان االحتياط فيه استحبابيالينبغي25116
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هو المختار عنديقيل ببطالن الشرط دون العقد25118
كما هو المشهور بين االصحابالخيار في المهر25118
و عدم القرينة علي خالف اظهارهمامع احتمال الصدق25219
ــه و ترتيب آثارها ثبت الحق25219 ــم بزوجيتها ل و حك

ــن وجوب النفقه للزوجة و لزوم ترك  م
خروجها عن بيت زوجه بالاذن

الن المرأة خلية قبل طرح الدعوي عليها اقواهما االول25221
فبعده كماكان ما لم يثبت الدعوي بالبيته 
و من المعلوم أنه لم يثبت للمدعي حق 
عليها بمجرد ادعاء زوجيتها فالمانع لها 

من التزويج من غيره
ــرد النكول، نعم اذا اذا نكلت25221 ــم يثبت الحق بمج ل

أحلفه الحاكم فحلف ثبت له الحق
ــو االول الثبات الزوجية اوجهما الثاني25321 بل االوجه ه

ــردودة اليه فيحكم  للمدعي باليمين الم
بفساد العقد الواقع عليها متأخرا

بل يحكم بفساد العقد في االول كمامرزال المانع25321
اليتركفاالحوط االولي25322
يكفي عدم حصول العلم بكذب قولهاالعلم بقولها25322
اليتركلكن االحوط الترك25322
اليخلو من اشكال فان الظاهر أنه ليس توجه اليمين اليهما25323

للمدعي هيهنا احالف الزوجة او الزوج
ــي يقتضي الفحص لم تسمع دعواها25424 ــاط اللزوم و االحتي

عن ذلك
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فصل في اولياء العقدفصل في اولياء العقد
االحوط فيه االستيذان من الحاكم الشرعيو كذا المنفصل2541
مع حصول الرضا من الرشيدةاالحوط االستيذان منهما2542
فيحرم عليها التمكين لهما و التزويج بالغير حكم العلم االجمالي2553

بعد اجراء صيغة الطالق بالنسبة الي كليهما
ــفيه مطلقا السفيه المبذر2557 ــم يعم الس ــر أن الحك الظاه

بالفرق بين اقسامه
ــارة كالمجنون اليحتاج الي اعادة الصيغه2567 ــلوب العب النه ليس مس

والصبي
ــوغ اواالفاقه و ال للمولّي عليه2568 ــار له بعد البل ثبوت الخي

اليخلو عن قوة الن لحاظ مصلحته من 
قبل وليه اليوجب سقوط الخيار للمولّي 
عليه، غاية االمر أن لحاظ مصلحته يفيد 
صحة العقد فتمسك باطالق ادلة الخيار 

في العيوب
ــا فيما اذا الصغير و الصغيرة25710 ــوز للوصــي أن يزوجهم يج

اقتضت الضرورة او المصلحة الملزمة
و لو لم يكن مسلما فللحاكمفتكون للجد25712
ــال يجوز الرد بعدها كما ال تفيد صحة يصح مع االجارة25713 ف

العقد االجازة بعد الرد
ــن قرينة دالة علي أن قول او فعل25819 ولم يكن في البي

سكوته اجازة
ــبة الي آخذ االرث لكن بعد ما حلف25921 علي االحوط بالنس

او المهر
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علي االحوط و ان اليبعد ترتب اآلثار علي االقوي25922
االخر غير االرث والمهر بمجرد االجازة 

بالحاجة الي الحلف
اليتركاالحوط ذلك25924
فاليترتب عليه شيء من احكام المصاهرةكأنه لم يقع26025
والظاهر ان الزوجة لمدعي السبق ايضامحل تأمل26129

القول في الرضاعالقول في الرضاع
بل يعتبر أن يكون اللبن من فحل واحدبقاء المرأة في حبال الرجل2661
بحيث أن الزائدة الحادثة من الزوج الثاني بل مع حدوثها2661

قليلة مستهلكة في اللبن الباقي من الزوج 
االول

اليترك االحتياط بترك االزدواج و النظر خمس عشرة2662
كالنظر الي المحارم في عشر رضعات

بل علي االقويعلي االحوط27112
اليتركواالحوط التصالح2733
واالحتياط فيه حســن لقول بعض االجلة الحق هو الثاني2744

بعموم المنزلة
ــل النظر بما ينظر المرء اليترك االحتياط2755 بترك االزدواج ب

الي محارمه
ــرار الكتابية علي والمجوسية2768 ــد االضط ــح عن و يرج

الزانية
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القول في المصاهرةالقول في المصاهرة
قابلية الصغيرة للتلذذ بها ليست بمعتبرةنعم االحوط2772
الاشكال فيه لو لم يترتب عليه مفسدةاليخلو من اشكال2772
بل االقوي ترتب آثار المصاهرة علي المختارفالينبغي ترك االحتياط2772
االقوي الترتبقوالن2785
ــع الزنا قبل أو قبله2785 ــاط فيما وق ــرك االحتي اليت

الوطي
و كذا اللواط الطاري اليوجب الحرمة فلو نعم الزنا الطاري2785

تزوج بامرأة ثم الط بأخيها لم تحرم علي 
الالطي زوجته

ــقط ليس حقا لهما27912 ــرعي فاليس بل من باب الحكم الش
باالسقاط

اليخلو عن اشكال لتعارض االستصحابينحكم بصحته28016
ــوط أن يطلقهما ثم االقوي تعيين السابق بالقرعة28016 ــرب واالح بل االق

ــع ذلك لم تصل  ــاء و م يزوج أيهما ش
النوبة الي القرعه

ــدم الدخول او الدخول لم تستحق االخري شيئا28017 هذا في صورة ع
باحديهما اما في صورة الدخول بكلتيهما 

فلكل منهما تمام مهرها المسمي
لعل مراد الماتن تاكيد االحتياط لورود لو لم يكن االقوي28119

ــن االقوي الن  ــه واال لم يك ــص في الن
ــدة جايز  ــد انقضاء الم ــكاح اختها بع ن

بحسب القاعده لصدق البائنة عليه
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ــي البطالن في حرمة الجمع28120 ــدل عل ــا الي ــول به   والق
ــا ثانيا فاالقوي  المعامالت هذا اوال و ام
ــص معتبر دل  ــدم الحرمة لعدم ورود ن ع
ــتنادة الكراهة من  ــد اس ــم اليبع عليه نع

صحيح حماد بقوله فيشق عليها
االحوط أن يطلقها مع اصرارها و عدم التوبةو ان كانت مصرة28121
علي االحوطحرمت عليه ابدا28122
ــم بمن كان عالما الفرق علي الظاهر28122 اليبعد اختصاص الحك

ــا ذات بعل الن الحرمة االبدية هي  بكونه
عقوبة شديدة علي ارتكاب معصية كبيرة 
ــمول  ــم و عمد، فاالقرب عدم ش عن عل

الحكم للجاهل.
الظاهر عدم اللحوقولو كان مكرها28122
علي االحوطحرمت عليه أبدا28123
و عدة المتعهدون البائنة28123
علي االحوطو ان علت28124
علي االحوطو ان نزلت28124
بل اذا كان الفاعل بالغًا ولو كان المفعول غير بالغمن غير فرق28124

القول في النكاح في العدةالقول في النكاح في العدة
بل اليجوز الخطبة اليضا في العدة الرجعيهاليجوز نكاح2821
في العدةو دخل بها2821



الحاشية علي تحرير الوسيله 238

الطالق النص وان اليخلو عن اشكال فيه ولود برا2821
المكان ادعاء انصراف الدخول بالقبل

بل ولو دخل بها بعد انقضاء العدة فاالقرب لو لم يدخل بها2821
عدم ايجاب الحرمة االبدية

و كذلك الحكم فيما اذا زّوجه الولي اياهالم تحرم عليه2822
والحكم كذلك في موردالوليحرمت عليه2822
ــراف الي قوالن2835 ــن قوة لالنص ــو م االول اليخل

الدخول في العدة
لو لم يعلم كونها في العدة سابقاحكم بالعدم2836
ــتصحاب و جاز تزويجها2836 اما اذا لم تخبر باالنقضاء فاالس

يقتضي عدم الجواز
بالفرق بين الدوام و المتعهالتزويج بذات البعل2838

القول في الكفرالقول في الكفر
بل المنع اليخلو عن قوةفاالحوط المنع-285
االحوط ذلك و ان لم يبعد الجواز فيها انقطاعًااالقوي2851
الحكم بالجواز فيما لم يخف علي ضاللها اليخلو من قوة2868

عن سبيل الحق متأثرا عن زوجها و قومه 
لكثرة المعاشرة معهم واال فال

االحوط التركيكره التزويج بالفاسق28711
ــكاح حال اليخلو من قوه28714 ــو الن ــاط و ه ــق المن لتحق

ــوان الرجل في  ــرام و اما ذكر عن االح
االخبار فاليدل علي اختصاص الحكم 

به فيشمل المحرمة
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القول في النكاح المنقطعالقول في النكاح المنقطع
ــة الكتابة لصيغتي االيجاب و و ال الكتابة2891 اليبعد كفاي

القبول مع قصد االنشاء
اال في االخرس فتكفيه مع قصد االنشاءو ال االشارة2891
لعدم اعتبار تقديم االيجاب علي القبولصح2892
كما مر في الدائماليجوز تمتع2893
كما مر في الدائمال يتمتع2894
كما مر في الدائمو كذا اليجمع2894
ال يبعد صحتها في صورة نسيان المدة اذا بطل متعة2909

وقع العقد مبنيا علي ما توافقا عليه من المدة 
المعينة، نعم يحكم بالبطالن فيما لم يذكر 
االجل في ضمن العقد االنقطاعي متعمدا

اليخلو عن اشكال النه لم يقصد بالعقد دوامو انعقد دائما2909
بل االقوي عدم جواز االنفصالاحوطهما الثاني29010
ال اشكال فيه مع االشتراط، والشرط نافذ ففي التوريث اشكال29115
اليتركفاالحوط29116

القول في العيوب و التدليسالقول في العيوب و التدليس
292-ً عجز عن تأمين المعيشهاذا لم يبلغ حدا
اليبعد ثبوت الخيار في الجب الالحق مطلقا292

قبل الوطي
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ــع العفل عن و لو لم يمنع293 ــا لم يمن ــوت الخيار فيم ثب
الوطيء بعيد و ان كان ذامشقه

واالظهر انه ليس كذلكعلي الفور2934
اليبعد دوامهاال سقط خيارها2946
اال فيما اذا اشترط عليها البكارة في ضمن لم يكن له الفسخ29615

عقد النكاح

فصل في المهرفصل في المهر
ــفهي بسبب بسبب القلة عن المالية2971 و ما لم يصدق عليه الس

ــدر بنحو العادي  الكثرة بحيث لم يق
علي ادائه طول العمر

ــتراط غيرمسلم2972 التفصيل بالوجه بعد القول باش
ــي المهر و عدم جواز نكاح  الماليه ف
المرأة المسلمة لغير مسلم مطلقا

بل التبعد الصحة ما لم يكن اختالفها بطل المهر دون العقد2973
ــًا و الينتهي االبهام الي الغرر  فاحش
فللزوجة اختيار احدهما بعد العقد

ــي مراعاة حال امثالها بحسب حاله2985 االحوط االول
فأعطاها نصف مهر المثل

ــيء الذي لم تستحق شيئا2985 المهراً و ال متعًة و هو الش
أعطي الزوج لها بحسب حاله

ــر المثل في كل بل يال حظ2986 ــذا بيان لتعيين مه ه
مورد نحكم به فيه
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ــه او قيمته جعل مال الغير2987 ــتحقاقها بمثل والظاهر اس
دون مهر المثل

ــترط تشريكه في ضمن عقد اليستحق االب شيئًا2988 و لو اش
النكاح لورود النص فيه 

لصدق عنوان الهبة عليهللزوج استرجاعه2999
ما لم تصل الي مقدار عّد عندالعقالء لم يتقّدر في الكثرة29912

أنه سفهي و لو كان متموًال فضًال عن 
غيره

ــم فلها المتعة ان فان الحاكم الزوج30012 فلومات قبل الحك
ــل الدخول و لهامهر المثل ان  كان قب

كان بعده
فلو ماتت قبل الحكم فالظاهر أن لها و ان كان الزوجه30012

مهرالسنة
او بدله لو رضي الزوج بهو دفع نصف العين30013
االظهر تمام المهر فيهفي موت الرجل30014
هذا بعيد اليخلو عن اشكالرجع بنصفه عليها30016
بل يقدم قول الزوج مع يمينه الن صدق فاليبعد التداعي30122

العنوان تابع لقصد المعطي مضافا الي أن 
تساوي ما أدي اليها لمقدار المهر قرينة 

و شاهد علي صدق ادعائه
اليبعد تعلق المهر علي الولد فيما اذا سواء بلغ الولد و أيسرام ال30223

بلغ و أيسر حين موت والده
اليبعد كونه للوالد دون الولدو كان له دون الوالد30224



الحاشية علي تحرير الوسيله 242

خاتمه في الشروطخاتمه في الشروط
بامرأة حرةأن اليتزوج عليها3022
اي ال ياخذ أمته زواجااوال يتسّري3022
ــه امالو خالف بطل الشرط3022 بل صــح و وجب الوفاء ب

ــّري صح تزويجه و  و تزّوج عليها او تس
ــرط  ــّريه و الخيار لها لتخلفه عن الش تس
ــترط في ضمن عقد النكاح او  ــواء اش س
ــرط في  ــد الزم آخر، نعم قد بطل الش عق
عدم اعطاء حق ضّرتها من المضاجعة

فصل في القسمفصل في القسم
بل االظهر أن للواحدة حق المبيت في كل حق المبيت عندها3011

اربع ليال ليلة كما هوالمشهور بين االصحاب
اذا كانت شابة مع قدرة الزوج عليهاحق المواقعه3011

بل ما قال به المشهور هو االقويوالعمل به احوط3021 
بل يستحب مؤكدا، لولم نقل با لوجوبيجوز تفضيلها3024

القول في النشوز و الشقاقالقول في النشوز و الشقاق
بعد وعظها و هجرها علي الترتيبجاز له ضربها3051
ــدل و االنصاف و رضا بعث حكمين3064 ــا مراعاة الع و عليهم

ــن و االهتمام بايجاد  الرب و صــالح الطرفي
التفاهم و التوافق و التصالح بينهما اال أن يفسد 
جميع الطرق فلم يوجد سبيل اال التفريق
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فصل في احكام االوالدفصل في احكام االوالد
و ان كان المشهورتسعة اشهر3071

القول في احكام الوالدةالقول في احكام الوالدة
علي نفسه بعد البلوغ، اما قبله فمستحب يجب ختان الذكور3104
الوجه العتبار شروط االضحيه في قيل يستحب3119

العقيقة خصوصًا من حيث السّن
و ان كان االفضل طبخها بماء و ملعو قد يقال االفضل31110
بل االقوي لما ذكر في الذيل من التعليلواالحوط31212
اليتركواالحوط31216
من اقارب امه حتي ابيها و امهافاالب أحق بها من غيره31317
ثبوت حق الحضانة لالقارب مع فقد فأل قارب الولد31317

االبوين و ابويهما اليخلو من اشكال
و ان كان االقرب تقدم الوصي علي االقاربو جهان اليترك االحتياط31317
بل ليس البويه حق الوالية و له الخيار ليس الحد حق الحضانة31318

في لحوقه الي أبيه او امه في دوام 
معيشته بعد البلوغ

فصل في النفقاتفصل في النفقات
اليترك االحتياط في جميع الصور لم يبعد3144

باعطاء النفقه
بل تصّدق بال اشكال فيه مع وجود فتصديقها محل اشكال3157

االمارات المعتبرة عندهن
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بل االظهر قبول قول القابلة الثقةنعم اليبعد3157
بل االرجح هو االول مطلقاارجحهما الثاني3157
و كذا تزيينها بنحو المتعارفو تنظيفها3158
من عالج االمراض الحادثة اليسيرةو غير ذلك3158
كل ذلك تابع لعرف بلدهاأجرة الفصد و الحجامة3169
اليبعد عدم جوازه فيما اذا كان موجبًا فلها أن تمتنع30812

للمشقة علي الزوج بل المالك ما هو 
المتعارف بين الناس و هو مواكلتها مع 

زوجها في بيته
بالتقصيرها و التعديهافخلقت30815

القول في نفقه االقاربالقول في نفقه االقارب
فال تجب النفقة علي االخوة و اليجب علي غير العمودين3191

االخوات، و االعمام و العمات و 
االخوال و الخاالت و اوالدهم

و قد لزم عليه التعلم حتي يقدر علي و قد ترك التعلم3202
تأمين معيشته

اليبعد رجحان االول فيما اذا لم يترتب اوجهما الثاني3203
علي تزويجها مفسدة

بل جازله ذلك فيما اذا لم يمكن حتي االستعطاء3217
له االكتساب بنحو مشروع اما مع 

االمكان عنه اليجوز له االستعطاء بل 
يجب عليه االكتساب
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بل اليجوز االستيهاب مع امكان اليبعد وجوب االقتراض3217
االقتراض او شراء مايحتاج اليه نسيئه

بل تسقط نفقة االقارب بالنسبة الي مامضيالتستقر في ذمته32211
بل لغيرها من الولد و الوالدين جاز للزوجة ذلك32314

بالحاجة الي االستيذان من الحاكم نعم 
اذا لم يمكن له االقتصاص رجع الي 

الحاكم حتي الزمه عليها
و المالك الكفاية و تأمين الحاجة التقدير لنفقة البهيمة32415

حسب المتعارف

كتاب الطالقكتاب الطالق
اليترك االحتياط فيمن كان مميزا و و ان كان مميزا3251

بلغ عشر سنين بترك النظر اليها بشهوة 
و ترك تزويج الزوجة في هذه المدة و 

تكرار صيغة الطالق بعد البلوغ
الظاهر جوازه فيما اذا اقتضاه مصلحتهوالحاكم3252
يكفي فيه الخوف عن ايقاع تهديدهمع العلم او الظن3264
الظاهر أن يقع طالق االول مكرها فيعين بالقرعة3266

عليه و طالق الثانية صحيحا 
بل تحصل البينوته فيها بانقضاء المدة علي المتمتع بها32710

او بذلها
المناط امكان كسب االطالع علي كونهما في بلد واحد32711

حالها فاذا لم يمكن اطالعها علي 
حالها لسفرا و حبس او غيرهما صح 

طالقها و ان كانت حائضا
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اليترك االحتياط بتربص شهرواالحوط أن ال ينقص32812
هذا الزم فيمن لم تحض لمرض او تربص ثالثة الشهر32812

نقص
ال تأمل في قبول المعينة منهما في نيتهفيه تأمل32917

القول في الصيغهالقول في الصيغه
فاليجوز نكاحها لنفسه او لغيرهيشكل ترتيب آثار الطالق33112

القول في اقسام الطالقالقول في اقسام الطالق
فاذا طلق المخالف زوجته طالقا بدعيا، صحيحة عند غيرنا-331

جاز للشيعه تزويجها 
مع الشرائط الخمسة اآلتية فيها و في تنكح زوجا غيره3321

المسألة السادسة
ال يخلو من اشكالفي مجلس واحد3322
علي المشهور و اليبعد التحريم مؤبدا و ان طلقت مأة مرة3334

فيما زاد علي التسع مطلقا
اليتركواالحوط االجتناب3334
اليتركاالحوط االقتصار3347
بل االقوي عدم قبول ادعائها مع فاالحوط االقتصار3348

تكذيبها
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فصل في عدة الفراقفصل في عدة الفراق
االول فاالقوي عدم البينونة3367 ــع  بوض ــة  البينون ــق  تحق ــد  اليبع

فاليجوز للزوج الرجوع بعده نعم االحوط 
أن التنكح اال بعد وضعهما

مطلقايقدم قولها بيمينها3369

القول في عدة الوفاةالقول في عدة الوفاة
فيحرم عليها الزواج حتي مضت العدةالمدة المزبوره3381
ــهور عددية بأن مع التلفيق3382 ــزم أن تكون الش و ال يل

تحتسب العدة مأة و ثالثين يومًا
ــابًا او الحداد3384 بالفرق بين كونه كبيرا او صغيرا، ش

هرمًا 
بل يجوز لها التزويج بعد انقضاء العدة و لو استئنافها3395

تركت الحداد في تمام المدة عمداً
والظاهر اختصاص وجوب الحداد بالحرة، المسلمة و الذمية3396

اما االمة فاليجب عليها
بل االقوي عدم وجوبه عليهما و اليتوجه اشهر هما الوجوب3396

ــأن يجب عليه أن  ــف الي وليهما ب التكلي
يجنبهما عن التزيين في العدة

بل الداء حق او قضاء حاجةالمور راجحة3397
الوجه لالحتياط، بل هو خالف االحتياط بل االحوط3397

خصوصًا فيما لم يكن لها ولد عاش معها
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فان علم حياته يجب عليها االنتظار حتي ثم يتفحص عنه34011
يحضر و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة

ــدة الطالق و ان كان ثم تعتد اربعة اشهر34011 بل يكفي أن تعتد ع
ذلك احوط

علي القول به اليجب عليها الحدادعدة الوفاة34011
ــا المفقود جازلها التزويج34111 ــم جاء زوجه و اذا تزوجــت ث

فالحق له عليها
ــالد و ارائتها الوسائل المتداولة34112 ــا الي الب ــال صورته و ارس

ــات و الجرائد و النشريات و  الي المؤسس
غيرها

اليبعد عدم اعتبار هذه المدة النها ليست اربعة اعوام34115
ــل المناط أن يمضــي عن زمان  تعبدية ب
ــروع بالفحص مدة طويلة حصل فيها  الش
ــد اثر منه  ــن وجدانه و لم يوج اليأس ع
خصوصًا في زماننا هذا مع وجود الوسائل 
االرتباطية الحديثه و الموسسات الخاصة 
ــبكات  ــتخبارية و الش االنتظاميه و االس
المرتبطة في اقصي العالم فيمكن كســب 
ــاعات بالرجوع الي  ــالع عنه في س االط
المستشفيات و الخانات و االماكن المختلفة

الاشكال فيه، بل هو الظاهرفال يبعد قيامه مقامه34218
قد مر المختار فيهفيكفي مضي المدة34319
االقوي اتمام العدة و االستيناف غير الزمبل قوالن34322
ــر نا اليه في الحاشية علي المسألة فال سبيل له عليها34323 كما أش

الحادي عشر
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القول في عدة و طي الشبههالقول في عدة و طي الشبهه
ــي، اما اذا العدة علي المزني بها3441 ــا اذا علمت أنه اجنب ــذا فيم ه

ــدة علي  ــا فعليه الع ــدت أنه زوجه اعتق
االحوط

اليخلو من قوةاالحوط3441
االحوط ترك التزويج في العدةيجوز لواطئها3454
االقرب التداخل فيما اذا وقع الوطي في طهر علي االحوط3456

الطالق او في العشرة أياما االولي بعد وفاته
قد مر المختاربالتفصيل المتقدم3457
اذا تبين فساد العقداو معه3458
ــدة من حين الطالق اليجري عليه3459 ــل وجبت عليها الع ب

الثاني
ــالق االول كون الطالق الثاني3459 ــن كون الط ــذا بالفرق بي و ك

رجعيا او بائنا
ــزوج الدخول عليها و لها اظهار بحكم الزوجة34610 فيجوز لل

زينتها له
اليترك االحتياط بعدم اخراجها من بيت الطالقاشكال و تأمل34612

القول في الرجعةالقول في الرجعة
االحوط ذلكو العلي قصد الرجوع3472
اليترك االحتياط بأن يقصد به الرجوعاقواهما العدم3472
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كتاب الخلع و المباراةكتاب الخلع و المباراة
يكفي أن تقول الزوجة بذلت لك يجوز أن يقول3492

مهري او الشيء الفالني لتطلقني ثم 
قال الزوج: أنت طالق او مختلعة

اليترك االحتياطالينبغي ترك االحتياط3503
مع ايقاع الصيغة بلفظ الطالق دون وقع الطالق رجعيا3504

الخلع
والظاهر الصحة بالحاجة الي قبولهاففي وقوعه اشكال3518
يعتبر في الفدية أن تكون معلومة وصفا ذكر جنسه3519

و قدرا
اليبعد الصحة فيه و في ما بعدهاليخلو ثانيهما35110
بل كل عمل صدر عن الزوج علي بعض العوارض35214

خالف ذوق الزوجة
او االفالسالضرة35214
بل الحقوق المستحبة فقطالحقوق الواجبة35214
بل كل ما عّد ظلما كاالمتناع عن اداء من جهة ايذاء35214

حقوقها الواجبة
كال او بعضهاو لها الرجوع فيه35216
او تزوج زوجها باختها قبل رجوعها كالمطلقه ثالثا35317

بالبذل فاليمكن له الرجوع فصار 
رجوعها حينئذ لغواً

اي يجوز رجوعه بعد رجوعهافله الرجوع35320
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كتاب الظهاركتاب الظهار
االقرب عدم الوقوعاحوطهما ذلك3541
البأس بتركهاليترك االحتياط3541
دون المصاهرة و الرضاعةالمحارم النسبيه3542
احداهما للوطي و االخر للعود و تكرر فعليه كفارتان3557

الكفارة بتكرر الوطي مع تعدد المجلس
نحو ان تركت الصالة فأنت علي كظهراميمشروط3556

كتاب االيالءكتاب االيالء
و ان امتنع عن كليهما طّلقها الحاكمحتي يختار احدهما3572

كتاب اللعانكتاب اللعان
و االقرب وقوعهو االحوط أن اليقع36111
واالظهر الثانياحوطهما االول36215
و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبله يجب 36215

حين اللعان و وقوف الرجل عن يمينه و 
المرأة عن يساره و الموعظة قبله
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كتاب المواريثكتاب المواريث
الشرط فيهبشرط الصدق عرفاالثالثة363
ولو كان ذميا فضًال عن الحربياصليا كاناالول364
بالفرق بين كون المرتد فطريا او ملياعن ارتداداالول364
ولو كان غير مؤمنمن المسلماالول364
ولو كان له ولد مسلم يرثهابن كافراالول364
والمسلم يمنع الكافر من االرثورثه المسلم3641
و ان كان االقرب التفصيل من أنه يرث فاالحوط التصالح3654

مما لم يقسم و اليرت مما قسم
من حين ارتدادهتعتد عدة الوفاة36710
غير ما ذكربعض االحكام36710
و هم االباء و االبناء و االخوة من االب تتحملها العاقله3681

و االعمام و اوالدهم
فكان بحكم الخطاء فال يمنع االرث من اقواهما الثاني3681

ــة علي الجاني العلي  المقتول، اما الدي
العاقلة فكان بحكم العمد من هذه الجهة

ــال الطفل فيعزل نصيب مقدار نصيبه3713 ولو لم يعلم ح
ذكرين للنص فاذا وضعت حملها و كان 
ذكرا او انثي او ذكرا و انثي فيقسم مازاد 

علي النصيب بين سائر الورثة
االقوي لزوم المصالحة مع سائر الورثة و البين الواحد و المتعدد3822

في صورة التعدد
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اليترك االحتياط بالقسمة او المصالحةو االحتياط حسن3825
االشتراط اليخلو عن وجهعدم اشتراط3827
قاعدة االلزام تقتضي ذلكتأمل3827
ــة عليها علي واالحوط لسائر الورثة39811 ــل يتوقف صحة المعامل ب

اذنها
بعضها كالثالث و الرابع اليخلو من اشكالالمرجحات المنصوصة3992
فولد الشبهة يرث و يورث دون ولدالزنا و كذا الفاسد4039

فانه اليرث و اليورث
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