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 شيٓبؿٓ اهلل الػمحٖ الػ                                                 

 

وٕعا قبعه ورؾٜهل ضًل اهلل قْيٙ وأشٛع أن حم ،ال هلإ إال اهلل وشعه ال رشيٍ هلاحلٕع هلل، وأشٛع أن 
  ههل وؾْٓ أٔب دكع/ىلع

 ، وإال وٕؿبئِ الؼاكةاّيت يكرث الؿؤال ق٘ٛباملٕٛة وٛغه إربدبت خمجرصة قٖ دكظ مؿبئِ الؼاكة  
ٜقة َدرية   ، ويه حتجبج إىل قعة شٌْبت، وّكِ اهلل يحرس دغلٍ يف مػشْة ًبدٔة إن شبء اهلل.ؤج٘

 ،لْكبيم وؼبّب اّكْٓ، شىت يجٓ االٗجىبع دٛب دإذن اهلل ب االطجطبر يف الؿؤال واجلٜابوًع شبوّت ويٛ 
 وأطرص ؼػيٌة، وببهلل اتلٜويي. ،دأًػب ضٜرة

 ٖٔ رصع ورٜبٛب كىػ، ؤٖ ٔ٘كٛب خبال وثٛبوٗب وؿي، ؤٖ  ،اكة ًػي٘ة الطالة يف َجبب اهلل/ الؼ1ج
َوَنا واّربكة، ًبل اهلل ثكبىل/ }أداٚب ٔكجٌعا ورٜبٛب راريب خٜادٛب، وْيبرش دبخلري الُدري واخلْه اّكبرِ 

ٍء َفُهَو ُُيْلُِفُه َوُهَو َخْْيُ الرَّازِقِيَ  ْنَفْلُخْم ِنْو ََشْ
َ
 . )اّكديٕني(.{أ

ٔغٚب٘ب أٗٛب إذا وربت الؼاكة وثٕكٖ ٖٔ إطػارٛب، ورب اإلطػاج ىلع اّىٜر وإن أطػٚب أخٓ، وبٙ / 2ج
 . )اجلٜوي(.ودمٜٛر اّكْٕبء عًبل ٔبلٍ وأمح

ب، ٚغه ٗطبدٛب / 3ج قػوض اتلزبرة يه الؿْف اّيت ثكع لْبيف ٖٔ الؿيبرات واألًٕشة واألواين وحنٜٚ
. )ادٖ ّىغة وربت ويٛب الؼاكة ربف اّكرشٗطبب اذلٚب واّىغة، إذا دْنت ًيٕجٛب ٗطبب اذلٚب وا

 دبز(.
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إذا ثٓ احلٜل أشىص اإلنؿبن ٔب دليٙ وأطػج زاكثٙ إذا اكن ٖٔ قػوض اتلزبرة أو اكن ٖٔ اجلٌع / 4ج
ويٌؿٓ ٔب ق٘عه ىلع أربكني واحلبضِ دبٌّؿٕة  ؛يكين اخجني وٗطه دبملبئة ،وإٗٙ خيػج ق٘ٙ ربف اّكرش

 . )اّكديٕني(.ٜٚ الٜارب يف الؼاكة 

/ قْيٍ إطػاج زاكة ٔب دليٍ ٖٔ شٌل اذلٚب شؿب ؾكػه يٜم شبل قْيٙ احلٜل ووربت ويٙ الؼاكة، 5ج
 ال ىلع خٕ٘ٙ يٜم الرشاء. )الْز٘ة ادلائٕة(.

 بإلوػاد/ إذا اكن اتلبرػ ٖٔ أضصبب ابليف دبجلْٕة ويكجربٚب دبجلْٕة، وإذا اكن ٖٔ أضصبب ابليف د6ج
 كديٕني(.ّويكجربٚب دبإلوػاد. )ا 

 الطالة والؿالم يػؾِ قٕبهل/ الطصيس ٖٔ أًٜال اّكْٕبء أن ادليٖ ال يٕ٘ف الؼاكة، وٌع اكن قْيٙ 7ج
 ٌّبظ الؼاكة وطػاضٙ خلػص اثلٕبر، ولٓ يٌِ هلٓ اٗـػوا ِٚ أْٚٛب ٔعيٜ٘ن أم ال. )الْز٘ة ادلائٕة(.  

 / إذا اكن املعيٖ ٔكرسا أو اكن مْيئب لُ٘ٙ ممبؼِ؛ وال جتب الؼاكة ىلع ادلائٖ شىت يٌبظ دي8ٙ٘ج
ويؿجٌبِ دٙ شٜال. وأٔب إذا اكن املعيٖ مْيئب ويٕكٖ اؾجظالص ادليٖ ٔ٘ٙ وبلؼاكة واربة ىلع ادلائٖ.  

 )الْز٘ة ادلائٕة(.

 )اّكديٕني(. ألٗٛب حبكٓ مري املٌعور قْيٙ. ؛/ يؼكيٛب إذا ًبغٛب مػة واشعة9ج



3 

 

ٜه يف ؾبيِ اهلل، وقْيٍ املببدرة دبتل٘ىيغ. )ادٖ دبز(.11ج  / ّحؽ قْيٙ زاكة ٔؽٌْب؛ ألن أْٚٙ ًع أٗىٌ

 مري ذلٍ جتب ويٙ الؼاكة إذا دْل اجلطبب وشبل قْيٙ / املبل املعطػ لْؼواج أو بل٘بء مؿكٖ أو11ج
 احلٜل. )ادٖ دبز(. 

/ جتب الؼاكة ويٛب، إذا دْنت اجلطبب، أو اكن دلى ٔبلُيٛب ٖٔ اذلٚب واّىغة أو قػوض اتلزبرة 12ج 
 ة يف اذلٚب واّىغة. )الْز٘ة ادلائٕة(.ٔب يكِٕ اجلطبب؛ ّكٕٜم األشبديح يف ورٜب الؼاك

/ إن كٖ مشرتاكت و٘طبدٖٛ واشع، وأٔب إذا اكٗت لك واشعة ثٍْٕ ذٚبٛب وال جيب ويٙ الؼاكة إال 13ج
 إذا دْل اجلطبب. )الٜاديع(.

 إذا َ٘ت ثُْٕني مخؿة وخٕبٗني رػأب وٜٛ يف األضس أًِ ٖٔ اجلطبب ًْيال، وإن أديت الؼاكة  /14ج
 ق٘ٙ اشجيبؼب وصؿٖ. )ادٖ دبز(.

 ٔبً ٖٔٔب دون مخؿة وخٕبٜٗن مػأبً ٖٔ اذلٚب وال زاكة ويٙ، ؤب دون مخؿٕبئة ومخؿة وتؿكٜن مػا 
 كديٕني(.ّاّىغة وال زاكة ويٙ. )ا 

ب ( مػأب، وّحؽ دح92ٛ٘ب اذلٚب )دبز ٔف الْز٘ة ادلائٕة أن ٗطب لْشيض ادٖٚ٘بك وجٜى أطػى / حنتيه
( رػأب ٚغا ويٕب اكن ٖٔ اذلٚب قيبر 85ث٘بًظ؛ وجٌعيػ ٗطبب اذلٚب ب)وبني اّىجٜى املٌّٜ٘ة ٚ٘ب 

 ، ويه أىلع دررة يف ٌٗبوة اذلٚب.24
 وخْيث رػام ثٌػيبب،  92دبّكْٕية احلؿبدية  ويُٜن ٗطبب اذلٚب ويٙ 22أٔب ٔب اكن ٖٔ اذلٚب قيبر  

ٜ أقْٓ وأشكٓ.  وقْيٙ حتِٕ وجٜى الْز٘ة ادلائٕة، وببهلل اتلٜويي، ٚو
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 / ال يْؼٔٙ الؼاكة ق٘ٛب، ّكٖ إذا ؾبقعٚب دغلٍ ورعيت وال دأس. )ادٖ دبز(.15ج

ًع يٌٜل دكظ اجلبس/ ثبيف ٖٔ احلٌل وثؼٌق وإٗٙ ال يٕيض ؾٜ٘ات إال ، وثبيف ٖٔ ٚغا احلٌل وثؼك /16ج
واجلٜاب ىلع ٚغا ٌٜٗل/ إذا وضِ إىل شع يٌ٘ص ويٙ قٖ  وًع اٗجىه قْيٛب وّحؽ ق٘عٚب يشء؟

 ص شْيٛب وؾحبىق هلب شٌل زٗجٙ أربكة وخٕبٜٗن رػأبً.اجلطبب لٓ يكٖ قْيٛب زاكة، وشيجئغ ال خيْ
 )اّكديٕني(.

إذا مغت قْيٙ ؾٜ٘ن ولٓ يؤد زاكثٛب لؼٔٙ إطػاج الؼاكة قٖ دميكٛب، ؾٜاء قْٓ ورٜب الؼاكة أم / 17ج
 . )اجلٜوي(.أم دار احلػبالم وؾٜاء اكن يف دار اإلؾ ،ال

يف حتػيٓ  ( ٗص  ال جيهع ةي نخفرق وال يفرق ةي جمخهع خشيث الصدكث/ )ًٜهل / 18ج
وإذا دبع دكظ اجلطبب ًبِ ثٕبم  ،احليْة املىغية إىل إؾٌبط الؼاكة أو ثٌ٘يطٛب بؿبب اجلٕف واتلىػيي

 ب. )ادٖ اٌّيٓ(.ػار ٔ٘ٛوال تؿٌػ الؼاكة ق٘ٙ دبّى ،احلٜل حتياًل ىلع إؾٌبط الؼاكة وٌع وػق دني املزجٕف
 

 . )اخلػيق(.ٖٔ الؼاكة لٓ تؿٌػ الؼاكة ق٘ٙ ٖٔ اكٗت ق٘عه ٔبشية وببقٛب ًبِ احلٜل دعراٚٓ وػاراً 

ب ق٘ٙ،ال حيؿبٛب ٖٔ زاكة ا/ 19ج ورِاهلل قؼ وّكٖ ثكٜن ضعًة ثٌػبٙ إىل  ّكبم اٌّبدم؛ ألٗٙ لٓ يٜ٘ٚ
 )اّكديٕني(. .«إىها األعهال ةانليات، وإىها للك امرىء نا ىوى/ »اجليب  ، ٌّٜل
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ٗجبج الؿبئٕة وربس اتلزبرة شٜهلٕب شٜل أضْٕٛب إذا دْل ٗطبدبً، وإن لٓ يكٖ ٗطبدبً وصٜهل  /21ج
 )الْز٘ة ادلائٕة(. ٖٔ شيت يجٓ ٗطبدبً. يبجعئ

وْٜ اشرتى قٌبرا دكرشة هالف ريبل لْجزبرة خٓ دٌيت ًيٕجٙ  ،ربس اتلزبرة ال يشرتط ويٙ ثٕبم احلٜل
ىلع ٚغا الٜعف وْٕب ثٓ أشع قرش شٛػا ارثىكت ًيٕجٙ شىت دْنت مخؿة قرش أّىب وإٗٙ جيب قْيٙ أن 

غلٍ أيغب يف ٗجبج وك ،خيػج زاكة مخؿة قرش أّه ريبل وإن لٓ يجٓ ىلع ٚغا الػبس إال شٛػ واشع
. وأٗجزت إٗجبرب يجنري دٙ اّىػض وإٗٙ أيغب ال يشرتط هلب ثٕبم احلٜل الؿبئٕة إذا اكٗت ق٘عه ؾبئٕة

 )اّكديٕني(.

ب ٔداًل ولٓ 21ج  / إذا اكن الػرِ ممٖ يبيف ويشرتي يف اّكٌبرات وكْيٙ الؼاكة، أٔب إذا اكن يػيع أن يكٕٚػ
 (.كديٕنيّدبقٛب زًق ًيٕجٛب إن ثٕت الؿ٘ة ويه ق٘عه. )ايٌطع اتلزبرة وٛغه ال زاكة ويٛب، ّكٖ إن 

 ٌّٜل ؛أو مُي٘ة ّىالشجٙ، وال زاكة قْيٙ يف ذلٍ إذا اكن لإلنؿبن قٌبر يؿُ٘ٙ أو ؾيبرة يػكبٛب/ 22ج
 وإذا اكن هل قٌبر يؤرػه، أو  «ليس ىلع املصلم يف عتده، وال فرشه صدكث/ »اجليب  

ب، وال زاكة قْيٙ ويٛب، وإٕٗب الؼاكة ويٕب حيطِ ٔ٘ٛب ٖٔ  ؾيبرة يكعٚب يف األرػة، أو ٔكعات يؤرٚػ
 )اّكديٕني(. األرػة. 

 قػوض/ يؼٌق ٔب شبل قْيٙ احلٜل ٖٔ املجٜوػ دليٙ إذا دْل ٗطبدب د٘ىؿٙ أو دغٕٙ إىل أية ٌٗع أو 23ج 
 جتبرة دليٙ جتب ويٛب الؼاكة، وإذا أطػج زاكة ٔب لٓ حيِ قْيٙ احلٜل ٖٔ املجٜوػ دليٙ ٗبويب دغلٍ ثكزيِ 
 زاكثٙ وغلٍ شؿٖ إن شبء اهلل. )الْز٘ة ادلائٕة(. 

إذا اكن الشظص يٍْٕ املبل شحئب وشحئب اكلػواثب الشٛػية، وال زاكة ىلع يشء ٔ٘ٙ شىت حيٜل قْيٙ 
شي قْيٙ مالشـة ذلٍ، وْزيك اجلٕيف يف شٛػ واشع يف الؿ٘ة لك اعم، وٕب ثٓ شٜهل، احلٜل، وإذا اكن ي
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غا أريس، وأؾْٓ ٖٔ  وٌع زًق يف وًجٙ، ؤب لٓ يجٓ شٜهل، وٌع قزْت زاكثٙ، وال يرض ثكزيِ الؼاكة، ٚو
 )اّكديٕني(.االعؽػاب. 

ؿبٕٚبت أن ٌٜٗل/ إن اكٗت ادلوّة حت ي ذلٍ وثأطغ زاكثٛب َيىية زاكة األؾٛٓ يف الرشاكت وامل/ 24ج
ٜ   الؼاكةوإن اذلٔة ثربأ دغلٍ، وإال وربت  ٔٛب لك اعم دٕب تؿبوي، وخيػج ويٛب ىلع اجلصٜ اتلبيل/ دأن يٌ

ن ٛب إن اكربف اّكرش إن اكن ًطع دٛب االجتبر، أٔب إن ًطع دٛب االؾتدٕبر وال زاكة قْيٙ إال يف ٔنْ  
 . )اّكديٕني(.قْيٛب احلٜل دراٚٓ وثٓ

 دٛيٕة األٗكبم، ويه/ اإلدِ، وابلٌػ، واّن٘ٓ، يشرتط يف ورٜب الؼاكة ويٛب رشؼبن// 25ج
 األول/ أن ثكٜن ٔكعة لرلر واّجؿِ واّتؿٕني، ال لْبيف والرشاء.

ٜ الػيع  اثلبين/ أن ثكٜن ؾبئٕة احلٜل أو أكرثه،  حلٜل أو أكرثه.ايكين أن ثجنغى ىلع الؿٜم ٚو
وإن اكٗت ٔكعة  ،جتبر واتلُؿب ويه قػوض جتبرةوإن اكٗت مري ٔكعة لرلر واّتؿٕني وإٕٗب ٔكعة لال

 . )اّكديٕني(.لرلر واّتؿٕني لُ٘ٛب ثكْه وإٗٛب ال زاكة ويٛب

 إٕٗب جتب الؼاكة يف احلبٜب واثلٕبر اّيت ثكبل وثعطػ اكتلٕػ والؼبيب واحل٘ؽة والشكري وحنٜ / 26ج
ُه يَْوَم َحَصاِدهِ ذلٍ؛ ّكٕٜم ًٜهل ثكبىل/ }  ليس فيها دون مخصث/ »{ وًٜل اجليب َوآحُوا َحلَّ

 . )ادٖ دبز(.ٔجىي ىلع ضصجٙ« أوشق نو حهر وال حب صدكث 

ٕب زاكة/ 27ج ب ٖٔ اخلرضوات اّيت ال ثكبل وال ثعطػ اكبلؽيض والػٔبن وحنٜٚ  ّحؽ يف اّىٜاَٙ وحنٜٚ
 وإٗٙ يؼًق ٔب شبل قْيٙ احلٜل ٖٔ ًيٕجٛب إذا دْنت اجلطبب َؿبئػ قػوض ؛إال إذا اكٗت لْجزبرة 
 )ادٖ دبز(. اتلزبرة. 
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 ليس فيها دون/ »ًبل أن اجليب  قٖ أيب ؾكيع اخلعري  يف الطصيصني / ربء28ج
ٜؾي ؾجٜن ضباع، والطبع خالخة َيْٜ رػام ىلع ًٜل َدري  «مخصث أوشق نو حهر وال حب صدكث   وال

 َيْٜ رػام ٖٔ احلبٜب، ٖٔ اكٗت ق٘عه ورب قْيٙ أن خيػج ويٛب  911ٖٔ اّكْٕبء، ويُٜن املزٕٜع 
ُه يَْوَم َحَصاِدهِ }ٌّٜهل ثكبىل/زاكثٛب ق٘ع احلطبد؛   دٕبء الؿٕبء،  خيػج اّكرش إن اكن ؾٌيٛب{ َوآحُوا َحلَّ

 وٗطه اّكرش إن اكٗت دبلؿٜاين واملاكئٖ ؤب أشبٙ ذلٍ.

والؼبيب واحل٘ؽة والشكري ٔب يؿىق دبألٔؽبر واألٗٛبر واّكيٜن اجلبرية ٖٔ احلبٜب واثلٕبر اكتلٕػ / 29ج
 أٗٙ ًبل/ؤب يؿىق دبملاكئٖ ومريٚب وىيٙ ٗطه اّكرش؛ ملب خبت قٖ اجليب وىيٙ اّكرش.

 ظبري يف ضصيصٙ رواه ابل« . فيها شلج الصهاء العرش، وفيها شيق ةالصواين أو انلضح ىصف العرش» 
 )ادٖ دبز(. . ٖٔ شعيح ادٖ قٕػ 

 يثبت ويٙ يشء، وّحؽ ويٙ زاكة. )الٜاديع(./ لٓ 31ج

ٜد قػوعب ٖٔ األًٕشة واألؼكٕة ومريٚب، إذا رأى املطْصة ألِٚ الؼاكة 31ج / جيٜز أن خيػج قٖ اجلٌ
ؾىيٛب أو ًبرصا، ويظىش يف ذلٍ ٔف اقجببر اٌّيٕة، ٔدِ أن يكٜن اّىٌري دلٜ٘ٗب أو عكيه اّكٌِ أو 

ٜد دٌعر ٜد، وثكٜن املطْصة هل يف إقؽبئٙ ؼكبٔب أو بلبؾب يججىف دٙ ٖٔ زاكة اجلٌ  أن يجالقب دبجلٌ
غا لكٙ يف أضس أًٜال أِٚ اّكْٓ. )ادٖ دبز(.   اٌّيٕة الٜاربة، ٚو

دٙ، ٔدِ أن جيب قْيٙ شبة يف مخؽ ٖٔ اإلدِ،  ال دأس املطْصةإطػاج اٌّيٕة لْصبرة أو / 32ج
وّحؽ ق٘عه ٖٔ يبيكٙ شبة، وإطػاج اٌّيٕة ٚ٘ب اكٍف، وال يكْه الؿىػ إىل ٔعي٘ة أطػى ّحشرتي 

 . )ادٖ ثيٕية(.شبة
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 وال  ،َغا وكغاجيٜز إذا اكن ملطْصة اّىٌري، ؤٖ الؼاكة ٔب ربء ختطيطٙ َطعًة اّىؽػ دطبع ٖٔ  
 جيٜز. )الٜاديع(.

ة الؼروع واملٜايش، زاكالؿْه الطبّس، اكٗت جتٕف يف قٛعه ضًل اهلل قْيٙ وههل وؾْٓ، ويف قٛع / 33ج
ب اّنين الٜارب قْيٙ الؼاكة وٜٛ يٜزع ٕٔب اكٗت جتٕف، وإٕٗب اكن األمػ يىٜض إىل و زاكة اجلٌعيٖوأٔب 

 )األبلبين(. .ورب قْيٙ يف ٌٗعيٙ

يف املطبرف الرشقية؛ ويجبيغ  الؼاكةإىل ويل األمػ اّكبدل؛ وإن اكن ؿبملب ال يرصف  الؼاكةيربأ دعوف / 34ج
 ذا أطغت ٔ٘ٙ دٛغه إدكعم دوكٛب إحلٙ وإٗٛب جتؼئ ق٘ٙ لطبشبٛب أال يعوكٛب إحلٙ، وإن شطِ هل رضر 

 )ادٖ ثيٕية(. احلبّة ق٘ع أكرث اّكْٕبء.

ب وْيكؽٛب ٖٔ ٔبهل. )الٜاديع(.35ج  / إذا طيش رضٚر

 .)الْز٘ة ادلائٕة(./ جيٜز إذا اًجغت املطْصة ذلٍ 36ج 

 (.كديٕنيّاثكزيِ الؼاكة لْٕطْصة ربئؼ برشط أن ال يؼيع ىلع ثكزيِ زاكة اعٔني. )

اّىؽػ وال ثؤرِ، دِ أٔب زاكة  / إذا اكٗت املعة يؿرية مري ؼٜيْة وال دأس ٚغا دبّجؿبة لؼاكة املبل.37ج
 جيب أن ثٌعم ىلع ضالة اّكيع )ادٖ دبز(.
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/ إذا اكن هل والية ىلع ٚغا اٌّػيب وال دأس، وإن لٓ يكٖ هل والية ويكؽيٙ ٔب حيجبرٙ ملعة ًْيْة 38ج
 كديٕني(.ّه ٖٔ اّىٌػاء. )ابلبيق إىل مريويرصف ا

 / يبعأ احلٜل ٖٔ يٜم ثٓ اجلطبب، ال ٖٔ احلٜم اذلي مٍْ ويٙ املؿْٓ ٌٗعا أو قػوض جتبرة أ39ًِج 
 ٖٔ اجلطبب. )الْز٘ة ادلائٕة(. 

 إذا شبل قْيٛب احلٜل. )الٜاديع(./ إذا واوي رمغبن رصوٛب، وإال وٕرصوٛب 41ج

ٜد اّىٌػاء شني ثٕبم41ج  / ال جيٜز ثأطري إطػاج الؼاكة دكع ثٕبم احلٜل إال ّكغر رشيع، َكعم ور
 ٜ ذلٍ. أٔب ثأطريٚب ٖٔ أرِ رمغبن وال جيٜز احلٜل وقعم اٌّعرة ىلع إيطبهلب إحلٛٓ وّنيبة املبل وحن 

 إال إذا اكٗت املعة يؿرية، َأن يكٜن ثٕبم احلٜل يف اجلطه اثلبين ٖٔ شكببن وال دأس دجأطريٚب إىل
 رمغبن. )الْز٘ة ادلائٕة(. 

دبهل/ ررِ مٜؿه ، ٔملعة ؾ٘ةَىبيجٛٓ وكىبية قٜائْٛٓ اّىٌػاء واملؿبَني ٚٓ اذليٖ ال جيعون / 42ج
دػاثب شٛػي ًعره أربكة هالف ريبل ّكٖ ق٘عه اعئْة يرصف ؾجة هالف ريبل وٛغا يكٜن وٌرياً 

 )اّكديٕني(. ٖٔ أرِ أن ٗكِٕ ٗىٌجٙ. الؼاكةو٘كؽيٙ أربكة وقرشيٖ أّىبً ٖٔ  ألٗٙ ال جيع ٔب يكىيٙ.

. ألٗٙ اعرؼ ؛لؼاكةوإذا لٓ جيع الُؿٜب ٖٔ يؿجكْٕٙ شْت هل ا -أي الشبوكية  -ًبل أضصبد٘ب / 43ج
 )اجلٜوي(.
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ٜ وٌري أقؽٞ ٔب حيذ دٙ./ 44ج  )ادٖ ثيٕية(. ٖٔ لٓ حيذ شزة اإلؾالم ٚو

ٜ اكإلدمبع ٖٔ قْٕبء الؿْه45ج ٜ رأي اجلٕٜٛر واألكرثيٖ، ٚو  / املكػوف ق٘ع اّكْٕبء اكوة، ٚو
 الطبّس األوّني أن الؼاكة ال ثرصف يف قٕبرة املؿبرع ورشاء الُجب وحنٜ ذلٍ. )ادٖ دبز(. 

ملٖ ال يؿجكني دٛب ىلع ؼبقة اهلل، وإن اهلل ثكبىل وػعٛب ٔكٜٗة ّؽبقجٙ ملٖ  الؼاكةال يجبيغ أن ثعوف / 46ج
 )ادٖ ثيٕية(. حيجبج إحلٛب ٖٔ املؤٔ٘ني اكّىٌػاء، واّنبرٔني، أو ملٖ يكبون املؤٔ٘ني.

 / يكؽٝ اّىٌري ٖٔ الؼاكة ًعر َىبيجٙ لؿ٘ة اكمْة )ادٖ دبز(.47ج

 / يكؽيٙ ٔب يٌجبت دٙ؛ ألن يف ادلٗيب وٌػاء َرث حيجبرٜن إىل اٌّٜت، ّكٖ لٜ اٗٛعم دحجٙ وأراد أن48ج
  (.كديٕنيّايكٕػه ًْ٘ب/ ال شػج أن ثكؽيٙ ٖٔ الؼاكة؛ ألن ٚغا اليشء ًبئٓ حيجبج إىل إضالح. ) 

أدمف أِٚ اّكْٓ ىلع أن الؼاكة ال جيٜز دوكٛب إىل الٜادليٖ يف احلبل اّيت جيرب ادلاوف / ًبل ادٖ امل٘غر/ 49ج
ٜد ٗىكٛب إحلٙ، وُأٗٙ دوكٛب  إحلٛٓ ىلع اجلىٌة، وألن دوف زاكثٙ إحلٛٓ ثن٘يٛٓ قٖ ٗىٌجٙ وتؿٌؽٛب ق٘ٙ ويك

 ٙ. )ادٖ ًعأة(.لٜ ًىض دٛب دي٘ وْٓ جتؼ َٕب إىل ٗىؿٙ

 / اٌّبقعة يف ذلٍ أن لك ًػيب جتب ٗىٌجٙ ىلع املؼٌق وإٗٙ ال جيٜز أن يعوف إحلٙ ٖٔ الؼاكة ٔب 51ج
 كديٕني(. اّيكٜن ؾبببً لػوف اجلىٌة ق٘ٙ. )
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 / إذا اكن ال ثْؼم الشظص ٗىٌجٛٓ وًع اؾجٌْٜا د٘ىٌجٛٓ وال دأس ويه ضعًة وضْة. )الٜاديع(.51ج

 / جيٜز ذلٍ. )الْز٘ة ادلائٕة(.52ج

ٚب ٔبل واؾف يُٕ٘ٛب أن ث٘ىي ىلع أوالدٚب أو اكن هلٓ أب يٌٜم دبلُىبية وإٗٙ ال حيِ / إن اكن ق٘ع53ج
 (.كديٕنيّاهلب أن ثكؽٞ أوالدٚب شحئبً، وإال ويزٜز. )

جيٜز أن ثٌيض ديٖ أديٍ ٖٔ زاكثٍ، وجيٜز أن ثٌيض ديٖ ودلك ٖٔ زاكثٍ، برشط أن ال يكٜن  /54ج
ؾبب ٚغا ادليٖ حتطيِ ٗىٌة واربة قْيٍ، وإن اكن ؾببٙ حتطيِ ٗىٌة واربة قْيٍ وإٗٙ ال حيِ لٍ 

أن  ألرِ ؛أن ثٌيض ادليٖ ٖٔ زاكثٍ؛ خلال يجظغ ذلٍ شيْة ىلع ٔ٘ف اإلٗىبق ىلع ٖٔ جتب ٗىٌجٛٓ قْيٙ
 .. )ادٖ دبز(يؿجعيٖ خٓ يٌيض ديٜٗٛٓ ٖٔ زاكثٙ

 / ال شػج يف ذلٍ يف أضس ًٜيل اّكْٕبء، وإن أطغت إذٗٛٓ وٜٛ شؿٖ، وويٙ طػوج ٖٔ اخلالف. 55ج
 )ادٖ دبز(.

طغ هل اعدة دأطغٚب وًبٜهلب، / ال دأس أن يكؽٝ الؼاكة ملؿجصٌٛب دعون أن يكْٓ أٗٛب زاكة إذا اكن األ56ج
 )اّكديٕني(. وإن اكن ممٖ ال يٌبْٛب وإٗٙ جيب إقالٔٙ شىت يكٜن ىلع دطرية ويٌبِ أو يػد.

إذا قْٕت أن اّىٌري اذلي ثػيع اٌّغبء ق٘ٙ ررِ ديٖ حيب إدػاء ذٔجٙ وأٍٗ إذا أقؽيجٙ ؾٜف / 57ج
الػيبء اذلي  يغٚب إىل ضبشبٙ ويٜويٙ وأقؽٙ ٜٚ؛ ألن ذلٍ أررب خلبؼػه، وأدكع ٖٔ اخلزِ، وأؾْٓ ٖٔ

ٙ ذلٚب يْكب أٔب إذا طشيت أن يكٜن املعيٖ اعددب، ولٜ أقؽيجٙ ٔب يٜيف دٙ دي٘ .ًع يطيب اإلنؿبن
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. ٙ شٌٙٙ ووو  دٛب أو يشرتي َٕبحلبت أو مريٚب وال ثكؽٙ إيبٚب، اذٚب إىل ضبشبٙ اذلي يؽْب
 )اّكديٕني(.

 كديٕني(.ّوٌرياً، ولٜ لٓ يكْٓ دغلٍ. )ا / اّنبرم يٜىف دي٘ٙ ٖٔ الؼاكة برشط أن يكٜن58ج

  ٔب دام ٚغا اٌّعر زائعا قٖ شبرجٙ وزراقجٙ وكْيٙ ديكٙ لْٜوبء، وال حتِ هل الؼاكة شيجئغ. /59ج
 )اّكديٕني(.

وّكٖ إذا اكن ًع أطغه  ة ىلع ًٜل اجلٕٜٛر ٖٔ أِٚ اّكْٓالؼاك/ ال يؿعد ديٖ اّنبرم دكع مٜثٙ ٖٔ 61ج
 .(كديٕنيّا) .دجية الٜوبء وإن اهلل يؤديٙ ق٘ٙ

/ إذا اكن ؼْبة اّكْٓ حمجبرني وٛغا ٖٔ أوغِ اٌّػببت، ٔب ٚ٘بك أوغِ ٖٔ مؿبقعة ؼبّب اّكْٓ 61ج
 يف ٚغا الؼٔبن. )الٜاديع(.

 / ال جيٜز لٍ أن ثكؽيٙ ٖٔ الؼاكة، ولٍ أن ثربه وتؿبقعه دنريٚب ممب ي٘ىي ٔ٘ٙ أو يكبّذ ٔ٘ٙ ٗىؿٙ 62ج
 (قىس أن يػق ًْبٙ ويٛجعي إىل اّكِٕ برشع اهلل، وحيبوؾ ىلع أراكن اإلؾالم وشكبئػه. )الْز٘ة ادلائٕة

 اذلي ال يطٌل  يكؽٝ ٖٔ الؼاكة إن َ٘ت ثجأّىٙ ّكِ اهلل أن يٛعيٙ. )الٜاديع(.
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/ ال جيٜز ذلٍ؛ ألن الٜارب إٗـبر املكرس شىت يؿِٛ اهلل هل الٜوبء، وألن الؼاكة إيجبء وإقؽبء، َٕب 63ج
ََكةَ } ًبل اهلل ؾبصبٗٙ/ ََلةَ َوآحُوا الزَّ قِيُهوا الصَّ

َ
وإؾٌبط ادليٖ قٖ املكرس ّحؽ إيجبء وال إقؽبء، وإٕٗب { وَأ

 ٜٚ إدػاء، وألٗٙ يٌطع ٖٔ ذلٍ وًبية املبل ال مٜاؾبة اّىٌري. )ادٖ دبز(.

 )اّكديٕني(. ضعًة قْيٙ، وخيػج دعال ق٘ٛب. / ال ثٌف زاكة، دِ يٜ٘يٛب64ج

 (.كديٕنيّا/ ال حيِ ذلٍ؛ ألن الؼاكة لْىٌػاء واملؿبَني وّحؿت لأليجبم. )65ج

 ا دوكب ّىٌػه. )الْز٘ة ادلائٕة(. / جيٜز أن ثرصف املػأة زاكة ٔبهلب لؼورٛب إذا اكن وٌري66ج

 ادلائٕة(/ ال جيٜز لٍ رصف الؼاكة لؼورجٍ؛ ألن ٗىٌجٛب وكؿٜثٛب وؾُ٘بٚب واربة قْيٍ. )الْز٘ة 67ج

وجيٜز ذلوي اٌّػىب األطغ ٖٔ ، ٚبشٓ ال حتِ هلٓ الطعًة املىػوعةال ٗكْٓ طالوب يف أن دين / 68ج
 . )ادٖ ًعأة(.ضعًة اتلؽٜع

غا اطجيبر / 69ج شيض يكؽٜن ٖٔ الؼاكة دوكب لرضورثٛٓ إذا اكٜٗا وٌػاء، وّحؽ ق٘عٚٓ قِٕ، ٚو
ٜ الطصيس.  )اّكديٕني(. اإلؾالم ادٖ ثيٕية، ٚو

 / ال حتِ هلب؛ وّكٖ ثكٜن لؼورٛب ضعًة وهلب ٚعية. )الٜاديع(.71ج 
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ٙ يف دوكٛب إىل إذا أم٘به اهلل، ورب قْيٙ ردٚب، وضبشبٛب إن شبء أطغٚب، وإن شبء وَّك ال جيٜز، دِ / 71ج
 )اّكديٕني(. أشع.

إذا أقؽيجٛب شظطب ينْب ىلع ؿٍ٘ أٗٙ مؿجصي، وجبني ويٕب دكع أٗٙ مري مؿجصي أرؼأت / 72ج
 )اّكديٕني(. واإلخٓ قْيٙ شيح أطغ ٔب ال يؿجصي. ،قٍ٘

 / ال جيٜز لٍ األطغ ٖٔ املبل اذلي ؾْٓ لٍ تلٜزيكٙ ىلع مؿجصيق الؼاكة، ويزب قْيٍ رد دعل73ج
 املبل اذلي أطغت، أو دوكٙ ملؿجصٌيٙ ٔف اتلٜبة واالؾجنىبر ممب شطِ ٍٔ٘. )الْز٘ة ادلائٕة(.  

 )اّكديٕني(. / ال، شىت يؿجأذن ضبشب املبل، ألن ثرصف الٜكيِ حلؾ ٗىؿٙ يىجٌػ إىل إذن مّٜكٙ.74ج

 / ال جيٜز أن يكؽيٛب مريه ولٜ اكن أوٌػ. إال إذا قْٓ الٜكيِ أن اذلي قي٘ٙ ضبشب الؼاكة مري75ج
  .مؿجصي وال حيِ هل أن يكؽيٙ إيبٚب، وّكٖ قْيٙ أن يٌٜل لطبشب الؼاكة/ إن والٗبً ال حتِ هل الؼاكة 
 (.كديٕنيّا)

 وببهلل اتلٜويي، وضًل اهلل وؾْٓ ىلع ٗبي٘ب حمٕع وىلع ههل وضصبٙ أدمكني.                      

ٖ اهلزػة اجلبٜية ىلع ضبشبٛب الطالة ٔ (1441رمغبن  16اٗجٌبه أدٜ قٕػو/ ٜٗر ادليٖ دٖ قٌل الؿعيع )
 والؿالم.


