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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(025) 

 حقق االستطاعة بالنصف الثاني من المهر وال خمس فيهتال ت
املللك امللبع   هلو ملن، قبل  اللدخولالعقلد والطلال   ظهر أن ملك املرأة لتمام املهر، أي للنصف الثاين منه، يف الفاصل  بلنيوبذلك 

منلل   (للنصللف الثلاينلله  كا ل  مال للة قبل  الللدخول رالي اليلله النصلف الثللاين ل نهلا   وأمللا إذا قلقهلا ذاتلا  وأالارا ، نه لله إذا هبخل  تللا اسلتقر  
 :املل يةنحو امللك املعهوهب ب  بسنخ آخر من بال  ل ن ال العقد حىت الط

هللا، ويلدل عللى التبعلي  يف الل ا   املتخلل  إىل التلاام مهلهور الفقهلاذ بل لك أن النملاذ يف هل ا الوقل  ويدل على أهنا مال لة إضلانة   
ا بأن اخلمس ااب  يف املهر إذا مل تنفقه حىت رأس اخلمس حىت وإن قلن ت ا املبلغ ال تصبح مستطيعة ت ا املبلغ كما ال يتعلق واألار أهنا

إذ قلللال:  ال يفللس يف مهللور النسللاذ إذا صلللرننها( أي إذا مل نتوييلله يف احللد  السللليد الوالللد  علللدهب مللن الفقهللاذ مللنهم السللنة كمللا أنللىت بلله
 .1يصرننها نفيه اخلمس

  رأس سلنتها نللال ملن ريلد هبخلول وحل لأو شلهر ملثال   سليطلقها بعلد أسلبو   نللو علمل  ملثال  بعلد العقلد وقبل  اللدخول بأ لهوعليله : 
َا رَيِنْملُتم منلن َشلْيَذ نَلَأنم لِل لِه يُفَُسلهُ   الغنيمة يف قوله تعاىل يفس يف ه ا املال، إذ ال يصد  عليه ال تصلد  عليله  ملا أنلاهب( و  2(َواْعَلُمواْ أَّنم

 ،كما ال جيب عليها احلج لو كان املبللغ بتمامله  لا تتحقلق بله االسلتطاعة 3(َ  أَْو َكِثدَ ُك ن َما أَنَاهَب النماُس ِمْن َقِلي   عليه السالم(يف قوله 
 سيسرتاعه  أي النصف الثاين( منها بعد الطال   ولنفرض وقوعه بعد أشهر احلج( نتأم . أل هباستطاعة عرنا   نههنا ليس 

 صور السرقفلية األربع
لك املبع  ذاتا  وآاارا  وحتقق امللك املقق ، نهن السلرقفلية ن لن تصلويرها بلأربي صلور إ ه على نرض تسليم ال رب  وهي حتقق امل ثم 

 خمتلفة ذاتا  وح ما  على أن تسمية بعضها بالسرقفلية جماز:
 لمدة محدودةشهرية بيع المتجر وتحديد أجرة  -3

مببللغ مقطللو     أي ان يبيعله للله( أن ي لون  لوكللا  للهإىل الطلر  اخخللر عللى ملثال  أن ينقلل  املاللك املتألر أو البسللتان  الصوورة األولو  
نه له بيلي للمتألر مقابل  ،  والظلاهر علدم صلحة تسلميته بالسلرقفلية،  ملدة عهر سلنني ملثال ، نهل ا بيلي علاهبي كبد ومببلغ مقسط شهري

 وهو صحيح ريد حمتاج إىل ختريج. مبلغ بعضه حال وبعضه موا  مقسط،
 هما ترامت البيوعبيعه مع أخذ األجرة شهرياً م -2

الصورة حباهلا ل ن على أن ي ون للمالك أارة املتأر أبدا  أي حىت لو باعه املهرتي إىل آخلر نلهن أارتله ملن الثالل   الصورة الثانية 
 األصلي( ال الثاين  املهرتي أوال  وهو املالك الثاين(. املالكإىل األول   تعوهب
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 جرة ليير المالك وأنه كيف تعود األ مجهولية الثمن الجواب عن
ملن اهلة أ له كيلف ي لون املللك لهلخا  وهلو الثلاين أو الثالل ( وتعلوهب أارتله خخللر  األول اشل االن: هل   الصلورة  يلرهب عللى لكون

  إش ال جمهولية الثمن وجمهولية مدة اإلجيار؟ الثاني  وهو املالك األول(؟ 
وبلل لك ينللدني  ،بة لألقسللاط الهللهريةبالنسللواجلللواب: إ لله ن للن خترجيلله علللى أ لله صلللح أو هبللة أو اعالللة، أي أ لله بيللي بضللميمة أحللدها 

 .مث  الصلحجمهولية الثمن إذ ال بأس به يف  إش ال
املنفعللة اخلاصللة  أي أارتلله كملا ن للن خترجيلله بوالله آخللر وهللو أن ي للون املالللك األول قللد  قل  املتأللر للمالللك الثللاين مسلللوبا  منلله هلل   

 دا .ه مقيم قلَ نَ دا  نلَ ه الثاين مقيم  َ لَ قى على حاله إذا باعه املالك الثاين للثال  وه  ا إذ مَ بن ان املبيي مقيدا  ال مطلقا  ني الههرية(
 تخريج محفوظية حق الطبع والنسخ

يه   بأن الهخا إذا اشرت  ال تاب َمَلَ ه ن يلف ال  وب لك أيضا  ن ن ختريج مث  حمفوظية حق الطبي والنسخ وما أشبه، إذ قد
 استنساخه او قبعه باأللو  مي أ ه مل ه؟ جيوز له

باعله مقيلدا  ال مطلقلا ، ولليس هل ا بيعلا  مهلروقا  بعلدم أ له منفعلة استنسلاخه أو قبعله أي  هنعنيأاب بأن البائي باعه ال تاب مسلوبا  
ن صح البيي، ب  هلو بيلي مقيلد أي أ له مل يلدخ  يف مل له ملن هل ا احليل   ملن حيثيلة لو خالف الهرط عصى، ل  قبعه كي يقال بأ ه

 حلق مسللوبة    ا تقل  املبيلي لال  و على اال تفا  به بطبعه أو  سخه( ل ي ي ون له قبعه وه ل ا كلملا ترامل  البيل القدرة الهرعية أو العرنية
 منه ه   املنفعة.

 التفصيل بصحة طبع غير النسخة االول  رد  
أل للله باعهلللا  قبعهلللا يل ال جيلللوز وال يصلللحملللثال  بللل لك يظهلللر أيضلللا  علللدم صلللحة ملللا نص للل  بللله اللللبع  ملللن أن النسلللخة الللل  اشلللرتيتها و 

ومل  عصي  نطبعتها نهن سائر النسخ املطبوعة ال يسري إليها ه ا احل م  عدم صحة قبعها( إذ ليس  هي عني املبيي أما لو ،مهروقة  
 ي اليه شروقهعليه العقد األول لتسر ينصب  

 كما هو مفروض ال الم.  ،دإذ جياب: بأن ه ا صحيح نيما لو شرط ال نيما لو قي  
 أو يقال: بأن املالية ال تنتق  إال مقيدة وهي سيالة يف الطبعا  الالحقة وإن مل ت ن العني سارية.

 .أو يقال: بأ ه عرنا  حق مستمر قوليا ، نتأم  وسيأيت عدا  بهذن اهلل ال الم عن ذلك
 وللحدي  صلة بهذن اهلل تعاىل 

 نصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهريو 
 

  1(هقبول ممن ينصحو  ،و واعظ من نفسه ،المؤمن يحتاج إل  توفيق من اهلل:    عليه السالم( الباقر قال االمام
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